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TEc leverl soD fi6k€n på lahd,
ner andå. Dags att ta ny. tåq
och qlePpa nya glepp. ,The
late dealn atul16 låq kansko
kå1la det o! lac var us^,spreBldent. r.taltet i! JaqIHC'S ny6 redaktör. D€t
betydor ått det år rlll biq l{r
skål1 anbå1å ert ihtresEå ärr
eqenhåncllgt Fussla ihop eltnu@6r åv vÄr rlubbrldnlns.
Det år €r chans att v16å
fraDfötterna .ch d€ssutob

inpönera på oss andla. TÄ DENI
T8C lider' fruktanEvärd brist
pÄ llluatratloner. så o! nl
hår för6tåg på hur d6ttå
6åk€rn.a tilrBtÄnd sku1l6
kunn. ävhJårp.s, tvok. lnte
utan akriv dlr6kt. våd gal16r
ä1råa vår tavolltsorto (NEJI-
lnto fånto!6nl) .Ä v.t J.g nog
ilnst .v !11. ob doss vår!
euer lcko varä. Hårl tumårna
och hoppa6 på hjårp från ovå.

Tllt 6iE! skull€ l.q virra
iEDyqannonselarr en koMande
åt!!akt1on, I Uppsal. ko@or
det r,ill hosten att hållas en
sF-konqress Eed Bob shar soD
hederdå6t och GtB ar tnbjudna
ätt fixa lotlspet
för6trö16e åt bes<rkälna. D€t
handlar oD 500 Pera.,
föredr.q, fiher, ba! och en
l-vla lek1a[chans t6! oss.
i"^rt aotu år 6nnu inte
spikat. Den tåt detta 1nt9

hindla er lrån att anuåla ert
lntre6s€ att hålla i en
aktlvitet !6dan nu! OBsl- det
år inte fråga o! tåvling på

t{6d helllg vå5ning:

Då ha! ran åter fätt ratta slq
ner för att 3kliva nåqot till
rHc. D€nna qånqen å! det llte
1åttar6 sfte!6oD jag hår nåqot
att sktlva oi. Jag vj,l1 tex
tackå aUa so! hjålpte tlU
vid rettcon I å!, arrtif!ån
tuherlhgar till kioskån,

Till DiD (och andra6) 6to!a
g]ådj€ så stannade de flesta
kvåi och 6tådäde efte.åt.
Detta innebar att vl blev
kla!Ä två tlea! tldigale 1
å!, inkluBive den 1111a fe6ton
efte!åt. DeD krltlk so! vi har
fått har valit overyasåndå
positlv och den negatj,va ha! I
!€gel varit befogaal. Det h61a
glck runt åveh ekonoDlskt och
d6t år det priDåra. styrels€n
6er giirna att ni Ek.lv€! och
§åqer våd nj. tycke! oE rlettcon
och/elle! röleningen 1 övrigt.
T,ryålr så fungeraate årsiötet
då119t. Det var f6ni63o
kofr.kt i siq, Den folk vår
fö! t!6tta och vlssa kuhde
int6 koMa. D.t h61a Dynnade
ut I något 6oe påDlnnd€ oi
npolsk !1kgdagr, så hår kråv6
det €n annan rösning.xeD Dågra
beslut blev tagna ex 12!ån
DeitleD5Ekap, lbqet bsslut

kund€ dock t!, 1rråqå hurvida
klubb€n skätl vår! orranlserad
Eo! den .r nu, €llor €n1iqt
d.t forslag.oe totrEor ut tlU
6r för orroatnlnq.

Det aob ko@or ut tlLr e! är
bårå €tt lorsl.(t o,'h atadgar
koe6r ått ut rr l,§t as ifrån
detta foroIn,.rroreningen
fuhgerår nYclot irÄllqt soD dåt
er luEt nu och l.q tror att en
ny organid.tlon är det en.la
60! kan radd. lordrlngen. xen
tll1s vldär. lov{r BtyrelseD
att ta alg 1 kräqon och soa
koDpensatlon for don period av
pagsivitot .ob varlt. så
förl,åDge! vl Eodlor6akapet för
.11. Ded tro hån. som dyn€s 6å
hår vi ocku^
redåktör tltr Txc, aaEt aagr
.tt tldningen 6k.lt koMa ut
v.rannån !ånad. Ärlt lor ått
undvika f6!6eninqår av den typ
60! drabbat detta nr (tro nig
Jåg har försökt att rä fraD
det I tid, Den laq tapPade
lo.ten tlll slut). vi får ta
nyå taq inför aa och viaa
oDvårlden att vl l.ver och ha!
halEan, spela på.

GoeEann llerrlng.

Th€ Herring cån ge6 ut av
fdleDi.q€n GaDeboärds &

Broadswords Eed oreqlbundna

ansva!1q utglvåro år:
ThoDås Bull. studeniv. 26_04,
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lretå 6pål konv6n! I BorrB
visåd6 6Iq lnneMlla €n
rAhd!.ld .v ovsrraakhlng.r.
Efr;rso! dsttå sp€I konvont
tllrdroq tig und€r
ållhelqona-hg1qen v.r vå!å
törvåntnlnqar @h vår
'Eoelhumerrr Då toPP (Så i^lIå
heidons blo<llså natt ålux) .

lv6;tv!6t bdrj.d€ r.il 6n
fn,Lånsvård besvlk€lBe, Jacob
den fdrsk!åcLllge hade slaglt
tlll lqen. våran låg@iusD
Niklås st€n1ååB Påstod sig
veta att Jåcob 1ck6 hail6
tlllverkat våla lågtröJor. v€
och !a6., hecka tank., hur

dåttå otroliq. h.
tntråflst? Det vlsado Elq
dock v6ra eD båfångil llistolla,
kl 21.02 störtail€ ett Bt.
Jacob ln bos Pa116. I tron oD
att d6t tl6!6k
walatåcktEDån och
6trycx!ötdåre l(a.t.d6 vl 05.
nr d.. trorlo ELuqc.n a@
ibbe.balade .l!, I
aiirappnlnqen. Elt€r en bArd
@h blodtq strld tYck dsa vr
ldentllier. fö!6Eålet bakor
dolr€n De! var båt. Jacob b6d
Eer 6t laggkJortorl I lcke6
rvckt€ vlsad€ 819 v.rå
betvdllo! överdrlv€t. (600 tu!
w,Ei. - r,raulttnq rtrrks of
rr"n" 6tt fåktutrl
xoråonen aar På glck f.rden
vidÄre titl Borås. Efter
{Turkish PeP luElcrx och ett
antar surPliE€ åttåck6 På
ovstand€ Bo.å6a!6 vår vl
slutuqsn vld vårt !åI. ryra
st turka! v1d narn Åchr!6d, €n
*urdiEk-kussin (vid

rank inE åv k-öPpBteEP€tåturån
Eecl Einst tlo q!.d€t celslua
(BnÅIIå låt oss köå lnoDhua,

Det !ördt. BoD händo når Dan
vål l<oe1t ln vär ått rå, flc*
l€tå upp €n 6L Dotstånd.ro
lhåned qåv6 .ingen hJaIP
åv connetg funkrlonår€t) .

trår Dan vål frnlt
mt6tÅndare skulle nan hittå
rBc€nsllo subb€n', sor 1nt6
vår tått funn€n. Eft6r .lla
dessa probleD åkulte en
al€ssut@ hltta sL lokåIen,
det vlsade alq .tt det var
iter nvir hsd. I.gt besl.E På
tör stt sova 1. Undeltecy$al
åqnad€ d€nna tid Åt ått
utfolska lokalernå och att
BåDtldlqt, 6pridå den rulki5tÅ
ru6tk trådi,tlon€r. D€i
vl.äd€ .lq ått d€t f.nns ett
öv.rllitd .v lokrlår aoD Dån
kund. utbyttJ! PÄ d€ Dsat

öbskvrå 6ått' våt 'Pel
öoDån f.Aca, 6enÄre vlåad' o€E
aiå att aå var rörtågda 1 €EE
unåedo!d16kt bunker xo!Pr'x'
;nud.l- Da oåtxoutigt ror
vanlig. dödllga.
sen.ro på kvÅllon skull€ ovån
nålndå ÄctDed d61tå I
DibloEtlc confllct
si.;uIåtion, soD blev lnstållt
pga ått slrangdron for6ovlt
Blq och €l kundo 6*Åtra trår
ån Dllnte! t1tI €n Vic 20.
ettei tanq våntan ståldes
aktivlt6ten 1n @h i. 6tå116t
fict Dan 6PeIa ett D1DlåtYr
sc€nar1o (6tt tvlvelaktigt

sön laq. E!te. att ha
rssureclåt ito nu
achDedarna var vr. r.do för
konvontets höJdpunkt, ltåro1d
nfli.sconsln John66ons (1d6 I
rNT?l loreL.sn1nq. (vilketr
.törAes .v visså ob6tlnåta
LlnköptDqs er6d6nt). På
gltemldåcen 6P61ad6 vl aDrD
rvllkot val år ilen vlktlqåEt€
Årttvitet"n pA 6tt Berlöst
apelkonvent). Det 91ck åt h-€
tör 066 orlentalor trot6 ett
fo!åLd.a åuptDrt lrån ÄchDed
å! stockhohs c<it6bolqi6ka
fader. Det beroddo på vårt
oinsplreladå BIEI och vl
åcceptgrår att vl lnte kor
vidare. Pä kvål1en åktc
Åch@al å! G!å!u aly ater tlu
6in heDort. vl andrå
hedelaturka. aåg fraD eDot
nå6ta dags pree€nt.t1on av
linallaqon (trodd6 vi).xlocl<aD
23.oo å1ö9 bllxte. ne..rrTauntlng Tulka ol rroyi tanns
lnte Ded b1.nd llle åtta lag so!
uppenba!åitc a19 på i!ån aolkigå

drlff€Itåv1an EoD di6playad€
åå dukttqå flnalråsen, (vår
dett. råsiBD6ns aDyqånde fulä
nunå .o! vlsade sltt råtta
låS, eII6! va! det enbart
otur? (troliqtvls enbart
otur) ) . Eftsr6oD llnalen ågde

förtån, föliande
rånåäo kån en forEta att så
få låi håde den stola fomånen
ått få d€Ita I den Eaqnifika?
t1.ålsn.Den qeno6nittllgs
conventsdsltag-slen (<19åE
. fortfårahde en lyckLiq
åvetånde qvrD.Blåetev) ick6
bosatt 1 Eoråsr:åqionen hade ju
lnte 6n chåns att deltå 1
deDna {vl1k€n lårare eUer
ålbetsgivare ger ledigt f6r
Ått otev/årb€tBt.qåre ska
kunnå åka på elt kftll)tlskt
rerlqioidgokonsllgt Ek
spelkonvent), Njået, njet,
niet, Eåvlda han/hon inte var
benaqen ått Bkorka (qry@a
dd6t Elq fordädad. rre nuer.
råtiretådo turkäma had6 fått

vl åvElutåde vålt
*ohvent i .tt gludande
turkoDuslk6quadlaaderlstlskt
tnfelno. (v166a aPelaro var
ovanllqt loretåqså@a och
tyckad;s få tlll, att åPel Ded
Hälold JohnEon Bo! Dn (lo år
taktlakt en 6yMe!11qen
underhÅllande l»rsoD äv.n att

lnltiativtagarna tlU detta

so! avElutnlng k.n Bågaa ått
lnfo@tlonon var aryerrag
kn.pphåndig. Genooqångår
€xlst6raile &olhuwdtåqet lrt€
På det rsetla Plånot.

( Phraxrått6!6

och €n nol8k
lbackhopp.r€ vld
orrreuancer vår r€do ått
chsck l; onllqt BorA. r.todon
(?). D.nn. !.tod lnn.bår .n
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G&Br6 Squad Lad.. Rantlng 2y1 19a3

11. v. sjöglen
12. A. E1de.3tlq
13. r. Bull

c. slunq.rgÄrd

la. fi. t lnattrolD

Ll6te år baa6r.d På 66 och 37
års xx s t d6 Pårtlle8ultat
sö! lklckats ln lor r.n!lnq.
Pålkover-pårtlor år 1nt€
r6dråload..

Rantlngli.tan åE !v..dd fÖr
åll,a pårtler .ellan
klubbuedloDar I §!,, col, coD,
GI €t1er lSL. Xx-reaultat
ln!öB .uto!åtl6kt, !öl atla
andla paltle! 9å11e. att
råBultatet Eå6t6 atlcl<as
lntill !1s (adreBE 3€ nsdan)
underskll,vet .v bå99€ EPelama
för att påverY.å ranklngeD.

Poånq6yat@et kan v6rl6
konEtlst f,.ir d.n ovane, 3å Jaq
Ekä föraöka förk1a!å. Hela
systeDet år Plankåt från
6chåcket, dår dot .nvånta

17AA

1730
t729
l717
t705

1700
l6a7
1645
16Aa

1643
1670

1668
15lO

-fieln gene.åi, Ioriruksl f f ro.nå
habt lnle konhlt in ånll
-ACHIoet å. dåftj. Jå9 lnte hå.
6ti9i t l0 rankln9.

a
7
1

3
6
2
2
2
3
3
5
I
1
1
3
a
2
2

E

under flera artionden led
,ycket qott roaultat. Det
ånvånd. åven 1D@ lränga andra
åP.I.

Det h6t. qå! ut på att å11å
.mlår6 h!! €tt rukinqt.l.
NAr två .pol.r. !ötå tår
vlma!€n 6tt ånt.l
r.nklngpoånE .v f 6!1oraren.

lntal€t PoånE beror På
6kl1lnåd.n L rånklnqt.l @11.n
Ep.lå!D, o! En 3rår 6n ho9r6
!ånk d sP.Iår€ fÄt ' drngå
poånq åv hon@, Elär Dn ea
l,äqrs rånl6d aPelår. !år b.n

Exelp€I! I hår r.n*lng r8o0
och B hår rånkltrq 1600. o, Ä
BIår a lå! 

^ 
3 PoanE av B,

vår6!t6r l ha! 1a0a @h B
1592. O! B stå! 

^ 
lår B 2a

tbång .v Ä vllk€t akulle 9. a
1775 eh g 162a. Eftsr6oD B
får tle gånser Bå iYcket ad Ä
for 6n vln.t itrrer D.n .tt a
råst. .lå B tre Eång.r sÄ oft.
soD I 31år Ä f6. ått
!.nklnqsklUnåd.n Då 2oo tbå.g
erå ba§tÄ. D€t år ock6å aå MD
k.D löratå vad r.nklnEtå16n
b6tyat r. En åklllnäd på 1oo
poäng lnnebår ått d.D höEr€
lankad€ bör vlnna c:a 601 av
partl.rnå, eD sklllnad På 2oo
poå.g ge. €nrlgt ovån 75t, 3oo
Poiinq ger 351 @h aoo poåhg

Dst LntreaB.nta
Ekillnader 1
RanLlngtal€n ajåIv. .åger l,nts
€qsntlig€n något. Jåq hår
godtycldlgt vå1t att låta äUå
rpelår6 birlJå på rToo poång,
vllket alltaå drirtqBno! blivit
den gooEnlttligå ratlDg€n.

Så lå.q6 EyBtoDet år 1 ain
llnd! tänkor J.s låta aua nya
åp6låre borjå pä 1700, aenar6
kån d€t bll .ktu€llt å!t låla
nybörjar. bö!J. På 1åq.6 tåI.
I shack är Bpånnvtdden I
rsnting enom. skiltnaalen
leuån våtlilarågtaren @h en
nybörl.ro år c:! 1500 Poång.
squ.d Lader är ett Derå
turboton.t spel, v.rf6r Dan
kan fönånta 6ig att
sDånhvidden 6kå vala Elnd!6,
!än betydllqt De! Ån nuvaland€
1/16 poånq ko!!!6r alet .bsolut

or Bo ilohnseon foltBåttor ått
vUn. 7 av o Partier lot
o4oisnlltllqa GIB-DedrelDr
i.mer hana r.nl<lnq tex ått
stabl1lse!å 819 IrinE 2030 @d

LIBt.n år nu bässr.d På
åUalåles !6! lå Pårti6r fö.
!!t klrnM tas På .Ilvår -
rådan åndråD1ac6!1nq.n år Ju
.or eYD66 [.lt .baurdl

Når å11å här aPelat rot 30
Dårtlår l@n D.! arla !6r såker
;a .tt !ånrinqen 6åqer nåqot.-För att dst 8k. kunE 1nt!åffa
är ilet vikttql ått aå Dånga
partl.r Ed loillgt a@åIs
tlll r.nlinq, Även Pålller
sD6l.ds l.nan rånklnqay6te.ets
tillkoDBt qltr bla ått atrbåla,
Bå långå btigg. 3P.IårDa
godkånner d€tta'

752 34 UPPSIIÄ
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Fih finn6 dst tycLet .v åv6n
för o6t dlqgars av il4
Dodllieråde verkllgb.ten'
Rikäst ar utbudet På vtd.o
iårknäden. lsn fllr€rc å! lu
åv naoot blåndåd kvöIit6.
En ;vård fitr sor i.q vtrrt
kan re*orendårå år BiEhlånder.
rnre rör att d.t lcyuår av
fina llickor och int. hell6r
tör att den akull€ varå
6årsk11t trolls h€1I€r. ren
alen å! 'tuq". Handllng6n år
und€får ått huwd P6rEor€n
Ic;Mo! xcluil) åv .luP4s
;erk blivit föda tlu d{igod
och kan endast död.6 or hånt
huwil avlåqanås lrån hana
klopP. Dstta år hån dock lnt'
helt en6e oD. De aoD å!
nå6tan odlödlic. 6kåll av hågon
outgrundllg ånl€dnlng -kuPåtIIt. 6nd.st 6n åtåtttar @n
hanå åIlEn{ent akål l atvr'
lolden. Fåktblnqg
å. båsta låq seltr d. bruk r
:nnårE aLitld t6 siq EDått
l.ttlloa. dock lnt€ hår. slut
up;ao;ei56n Eke! l Net lork På
leeo-tål.t a@Dsrtemr räm.
iosn fran nBl.d.Fun eri.
R6ston får nl ss.Jä]v..
call6 sJugarsård, zEPÄs

.Iöu6qu4t stand d cae'
Gådr lorkEhoD, 19a7, ca I5!:_

Det var r€d gpåDnlng åoD j.q
qlck och våntada På att den
6lrrlqa v€lEionsn .v raun6gu6at
3 skull€ ko@å tlll 6v€!ige.
xär deh tllt 61ut ko! @h Jåg
llcL den 1 Din hand. var litt
f6r5t. lntryck: trså tunn d6n
Ä!{. J.q h.d6 våntat Drg
nÄoot I utll @d Call o!
c€[ulus tnbundn. utqåvå' XGn
6ka! den soD qsr 3lg, åå J.9
oDonad€ boL6n, då ld rh
å;arå chockr "Det 5tå! lnset
nvct t h€1a boken låDfört Ded
Då1u{6 boxen'. sä lå9 kån
1nt6 reko@nderå boken fo. deD
so! har boxen, Er ån o! D.
tvckor d Eålftq. blld.! I
firq och tvattvitt.
nen nu låDMår v1 den ErUPP av
6be1år. Bo! har boxon, @h
tiitår i.tallet utifrÄn .n
nvborlåles 6Ynvtnkel. Söken
åi brå upplågd, ren Jas Bkurl€
ådå!n. ba å6!t €tt P.r Brcor
o; hu! @n qör åventyr ocb .tt
fårdiqrt litst .v€ntyr. P'
drund utav d€ttå Iån lag åå9å
itt uot<en är !ö! vån.
råoll,sp€lår6, so. lnt6 hår
prdat På Ru.gueet tldlEåle'

x€d den Äv.neråda bolGn kån
6år ldåra 5iq utan bor6n, då
6ak a6 €nd.st biten oD
Glorantha odh @nster blten.
6n nu hår det åvsn ko@lt d

xonsts! bok, Det år br.
bililer I av.D deaBa böcLedE.

irotEn Llnd8todt

R.n inqen gor. rlågot åt
Gorb.tlov? r(.rln hå1rsr Ju På
Ed att fullatåndiqt t.bbå
trovård1gh€ten l' er. tiinda
k!196- och rctlaP.Il

{sttcon III koD.Dtar

J.d koDuer att IoDrant6rå ale
qråjer Jsq vårlt !€d i, eller
s.tt tlllröckltqt Dyct6t åv.
E!t6!Eo. lås bsr. doltog j
ÄDiD tutrcrlnqd b]lr (llel lnto
så ryckåt o JEt .lårva

t kronologlåk orihlng, .tlt
.ftår kontlont€rlrrc !

^tulän 
!,1t. luildlg.

hforråtlonon o! d€ ollta
sDelån var för lnt€tååqånil€.
K;nstiql til l våEaqå!968ått Eed
åMhlnc.rnå. D€t, had€ vårtt
båttr. or! lan kunål aNalå
h6Iå lag. D€t bord. gått ått
toua. Trå[lct öckuå ått D.n
flc!. vånta ån(tå tIU tE8kådet
oD .ntåqnlnqårn. ltEn Dn
ft6r( våta att Glet v.r .tt t€l
1 åuiran. D.t håd. vårlt
båttrs or rån !A!t r.d. På d.t

våqb€skrlvnlng Er.. Brå
El.vltat ds..ulo!.
hlhectnlnq llot bår. flnt'
Tlots .tt vl lrånqlad. gtck

hvlqninq arå' I('n6k€ ör det
Mrt; @n Jåg trör d€l år båra
b!å ått lrå en huvud$8vårrg,
och 1 .å fau b.tr hån
Drassetårå. hiir.
irltt Bp€t Fanns det för !A
r.l.årår for. xen alolån år lu
1nt6 atörr. ån don år'
EvGntu€llt tund. Då. |Iå
oEån1s.r.! d€t aÄ .tl Dn
ot;k ocrr båd oE 6D plå16, och
i6alninqd tlll.d6råd€ PIatBor,
åA att d.t bl6v ler ordMt.
ll.A.R.s. NYtt och håfllgt.
sDelåd6 lnt. slåIv beroehdo På
äit .MåIån ikoD boti', o€n
tittåils på. Uåds faktlgkt
fålt sp€I. L ohq 2 ÖD lag
v€låt, Dåsto Jag PåPeka t
årtloh€tenå D!D, len oEkåd6
b*a- lnt€, Jaq tror ått de!
l(oDer rtt bl1 al.r .PeI aoD

t.Ä.R.s på ånd!å con.r aå
6!ån1nqo!, Git! o. det till
nåBtå con. !.n bvt rlu6 h6ll
och hålletl 1111 vad ao!

sårak11t ov6rheåd
prol6ktlon€n vår o.rt oct!
snyqqt g.tEtÖrd.
DtrEchår Otlarl
öpt»ttld.rE b.dldåd6 16!
probld. och åv.n o! Dån
vlsEte tlilgrE håat6 dn
cenoDsånq Just .ilå. Dett.
bord6 runnå qå ått flx6 båttre
på Däqot åatt, td geno! ått
n1 lånad6 egns nycklar. Der

Dänqa offr'ds
qenoDgångeD 61I€r vlc6 vsr6a.
Jåg v.t lnt. vlIket 60! vår

Recaptlon, c.få
Anåtåqst.vta Dållgt .nvånd.
no-tuinerlnqen, ao! bshdde
!olk, ånvande 619 lnts av den
tex. Inqen aMlnlngt-listå
ärls. 

^tllnstond. 
vl t.ir6ökte

förtvivlat ..rtoåIr oaa, D€n

utståitnlnqår Tråd1tton6tta.
xul idå åv TitrD ått .åIJå tlD
f<t. 6n d2o l<r docx.
!.plMrknåd lnt. Bå Btor, uen
dat kån6kc bllr båttr. naåta
år. aörE6k I allå !aI]. Ofta
behöver Ju lolt nån gÅnE På
EId for att !.ttå.
ÄDiD Våldigt br. kv!l-!odul'
Lits sådr. flnåI. alå v.r
rollspel€t Åv tot.lt
und€rordhad betydels€. Nl
!å.t€ varå LoDaeLventa' Xån
n.l int. loBå det På åmat 6ått
!år n1 qöra d.t tltl något
!1tt-I-milan. Ytterllqa!.
ett kvsl €!terly3s6, åå ått
tåvllnqen qår i tre 6te9.
!l61hot Sö! h€th.t v.r Hettcon
sUPEi. Jaq hÅr Inte 6Pet.! På
lan{., och det hår tånd. Dig
v€lkllqd. Ätt låg lYck.r .tt
rå. i.dö-lns v.t, €ller
ät!1hston6 Iåt, vål härd (det
låt verkllgcn so! o! vl vårlr
.up€rxorkåd.) !å! nl lnt€ ta



åt e! för. J.g v€t atl dst
lht. h.d6 påverkat vår
ptacerinq. och d.ssuto. år
l.E npårt i !ål€tr, och lDte
rA 1it. hå116!, I kritik år
d6t lu .ut1d Iåtta.€ ått
hltta felåktlqa aaker, ån ått
bsröbå dot s@ varit br.. så
år det b.r.. rten lettcon var
tl1l 9ol lyctot rcUE,
trivaåD @h vål Planelad. Jaq
tycker ått allå PA
6r!anqo!6sid.h hår gJorl 6tt
oerhört brå lobb. 6k1t I lin
f1åntiqa klltik
ÄDaD-finalen (sktcxail t1II
åc€narlo-6kr1v.lnår leda
anDartntns). Jåg h.då lollgt
na! låE Ep6rad., och dot år

lack 6å Dycket. czld,
xinauthlitthåt1on

aotrslEl ocb F.sonllgtEtor.
sv.!ä hu år1igt; varlör 6p6tar
du roUBtsU o! vi nu
förutgåtter att du 9öt dst.
Ja6å dArfö.. Dot fär !d v.il
tlo pÅ, nu når du säget dot.
llan 6ka lita På fo1k. det har
Din rcr sast. xånqa qånq€r-
Så det år alltså lnt€ 6å att
du viu ha en drörvårld dår
du, Ju6t du, år iten Bto!å
hlåIt€n/hiåItim.n? Nsl jas
trodde vål dot. xeD lbland
und!å! mn. Jag ha! gjort det
6n hel ilel pa Blsta tiden.

ocb ko@it t..! tlu lölja 116

fsdårlng: De a@ nu önslår
so61å 6iq 8lålv. sd hlåItår
-varf6r Bpelar do lnte
ka.aldår6r |ied sa@a tyaLBkå
och psyklska egenskape! eoi d6
har .låIva? ir.3å, d. akul,Ie
1ntå råckå t1,11. åj.. Alra
vl andra, åoD vlll något ler
red .ol1sp6låndot - bur år rt€t
E.d o6s? vi 6petar kåråktår€r
D6d and.a egenåLåPert annan

I
I

Eyater för 1

I

lDte qår, iIåE tyctt. docL att
det Lund. v.rå vårt .tt

Idän är 60! !öIler! Når Dtr
EIå. ut en klr.klår .1å! ran
ocl<så 6tt antå! 61å9 Eon gor
liktllnler för p€lEon1lghoten.
En119t tÖ!61aget 61Å. 3d6 för
lötjånd€ egemk€p.r!
oltånkr.Dhot (o!)

sjål.vfortro€nd6 (sJ)
råntå61 (huDor) (ra)
Norrbud6nbot (No)

!a! kan Dan g1v€tv15 tånk. a1E
lu6tsrl.sa! av ol.1La 314q.
l{ed AD'D 6xsp6l:
oDtån]<Ealhet och Nonbud€nh6t
JusteEå3 lö! årtsEenl (8oD
vå113 1mån p€lBonliqhet
qenereraå). sJå1vförtröåndo
,ustårå. lor chårl6Då,

tillko@er
raEj'rBtgrlnsar. oD Drn tyck€r
ått sp6larE fAr lör liten
lrlhet, låt de .Iå 4al6 oclr
värJa vl1k. tr€ .o! gäU.r.

iletaUerad
evgntuellt .nDn rås olIer
ti]I och !.d ånnat kiin. I(en
hur !ånga aörsoker aP6lå 6n
karaktå. led
pe.BonllEhet ån d€ra6 egen?
nu. Dåhqa 6p6lar 6qotllq6n 6n

Pgr6onllghetabesLr'lvnlnq kan
töUanit€ tabou ånvånala5!

överhuvudtaget? var!ör vår
det nu du Epelade !ol13p6l?
våd handlar rollåp€1 o!?

Du förstå! nog vart Jag vlll
ko@å. uen v.!för är det aå
hå! egentllgen? varfo!
hänauår roll6pel, aå olt6 o!
ått dödå lonBter och 6tiga
nivåer? itaE tlor att ava.et
å! enk€It. Rot16Pel tråndtar
ob d.t 60! ilet flnns systeE
?ö! 1 re9l6rha. och hu!
Btuu6 En kunna götå ett

v11t Dn hå 31t!ervår.l€n
lålförbåra E€d snnd6g6h-
skaDem. !å! rån d.t qsno

lorDern 3.(x+y-7)/{t dår a och
y ät styrand. egehEkaper (tex
06 @h Öp) . lomeln låmar
J.s utån v1dår6 !örldalins
åv håh6)m tlll lä6arna.

och hur anvånds seilan
systeret? E. PerBoouqhet år
slvetvis Der ån nÅqra 6iffro!,
En de Lån ge tn6Plrerånal.

o!+sl

oPlsj

sJ+F.
sJ+No
§Jlop

lJ årpsarrr€t

Eållsloslr.t
vå1tå1igh.t
atravarBkånBIa

!IlUfr€d66tåll.186
Gladly.thet

porsonlighete!? Det kanake



könturer tltl bllden'
sD6116<la!en uPPDuntrår
,,iäråkta.66D6tåndstn real
ordentllså XFjustellngår,
vilk€t svEtost Mderlåtlar'
D€t påsiar ock6å brå for
rollseIEb.domlnq.r
ko e;tBspel - tEo! Jås.

sv.teet 60D beskllvå ovan har
låq utveckråt tlllså@.na led
sv€rke! slkltröD. D€t .r 6n
viktiq del åv ett
s1åIvståhdist !oll6pels6vatd
6aD vl knåPåt IhoP. oD
1nt!6ss6 fiMs åt6rko@6r J.q
dårn. Ded fler altlklår o!
;ystöriå, soD vl LåIIåt vårt

våd tyc*s? våre stg ilq Prövat
Då aåIen5kåPema 6l 16! lnE._- 

lår sarna .v dis tlll

stud6ntvåg6n 26:34
752 3a UPp6.Ia

Deit ko@ltårer, frågor,
utskåunlngar 6tc.

nsltcroll ,1- rot nY. höld€rl

så år det 1gång lgenl
Planerlnq€n av höstene 6tor.
spelhiindelE€ år Påbörlad. Då
r:ån flck PoBltlvå orilöDen
tror 1åq v1 t.n !åkrå .6d 250-
3oo iesok r€ 1 år, Precl3 8oE
tidiqåre år !å16åttn1nq6nuDvci6t 6pel långe fdr Eå
nånqa soD !ölllqt och ttll ålt
huånt P!I6r, och aleltå år
giltlgt aven detta är. lö! alt
klärå åv det utån Btorre
besvär behöv6 örkring 50_ 60
funktlonårer. wettcon !(o@er
dåra6r .tt årrånga!äs av crl,

D€al Etor hiåIp lrån D€st!16r
och tlova tår. saba.båtet
hoppas jå9 sköll fung€la I
stölst. gåDförEtån.l och Eod
bas6kårms baBta t6r öqoDon'

Når d6! qåll.r detåli-
plån.rl,nqån har vt boriåt dr3
upp llrtll,Dj6rnÅ. tl6ttcon a !r
brelirinårt ]act till helg€n
24-25 .ept-., !6d tr.dltlon6ll
tluvBtart På fredag6kvalr.n
dån 23:e. Sche!åt loE@! I
all! vås6nt11qt ått llkha 2!ån
och 1: ån5 6cheEån, då
upplagqhingen fskåt bra, För
ått underlåt!å
tumerlnqBledårna tÖo6. rer
bed.t lnqBtld åt! Iåqqaa in'
vr und;.6öker rcll lqh6terrå
ått hålla wettcon I JönköPing
6uer Huskvårna d€tta år. Det
kostår !€!, !.n vl BPårar ttd,
!år stolre utrrD@n och båttrs
korounilcåtloner.

På aktlvitetsEidån fö!s6ke! vl
att ha sqetor så@a utbud so!
tjdiqå!€ å!. rstalr6l för ått
.rå ånratåt aktlvlteter bor vl
såtsa Dä .tt ok. kapaclleten I
cts befinttiq.. Ned.n redovlsaa
delr våd Bo! ledån å! PA gång,
ilels våd sor ånnu lnte har
offlctelta årlaDqöre! 6art
D1ånerlnqsqlopp€n fö! l{ettcon.
iaq t oppa" ått rGttcon { bltr
tret. dund€rkonvent, och oD vl
åt1a hJåIp6 ät, tror Jag ocksA
,tt dåt b11! dåt. R1kllq.
{EIa.e 9ör dat På tlE,r{coNl

ÄNIIVITET

ulRs tr

llarv.l s.r.
XARP

T{lllgt:2'

ÄNSVARIG

ste. xrlstsnsEon

Pet, lctBtons§on

BJörn fl.uqvlBt

I$IVITETER UIITI ÄR&NTCöRER

IlEtuln€rlng.n lD[D (lrval,
rlål och N. .ru,mE upr)

oriåntal ldv€ntur€3
sguad r..al€r (q' 4 .c.Darlon)

PIII{ERINGSGROPP:
BJön B€llqvist- Huvuilån.varlg
schela, Gaa kontatt
cårl xontån- LoL.IÄn.k.f !n1nq
stefan (ri6tensson- D€atr1e.

tholbjarn Flltron_ aruålnlnqar
Robårt schvi6tz- xioEk6n
P.u1 Padoån, thoraa tull_

rxarul ol tbe PlårEa'
Je!! Crubb, 160:-

Detta år deD t10nd6 boken soi
ko@r ut tlll ADID, bon
troltotvis int€ don 5i6ta.
T.tlI _utseendl6 

@h tecknLnqå!
år dennå tFk deD båsta av de!.
Det är sn helt ny loclrare soE
hå! tecknat bl,lderna i^uti.
Innehåll. Då66igt år denna bok
nästån ett Dårte fö! en Dl{ sor
har tånkt s19 att utvldga 6iF
aventtr ut I andra plan.
Boken imehåll6! Dånqa sånska
1åttförståIlqa iUasra! och
öv.lslktsbilale!. Den är bra
upplagal ned nbliket och
borlår !.d de ltrnre Planen och
gAr utåt. llin åsikt år att
dst år ds nyttiqastg boken
BoD hår ]@Nit ut ssdan Fien.l
r Ao1lo. Det llnn6 åndå en
dål brirter I den. Lle ba!
lnte ånvönt aut brå ratriel
åo! har lunnlts i olikå
iodul.! och I DrågoD tex. Dot
faMs €h Dycket utfö.lig
.rtlk€], I D!ägon @ "The nlnå
h6rr3r Pl clrka 20 Bldor, och
I boksn år det 6nd6st I aidor.
Det år åndå ganska k1årt
v.r!ör G!å bårå har tre aldor
Ded lör ånnara alnrll€ noq
boken bll likå tlock 60! nuc.
lien för lin eseD del hade jas
hellre E€tt en tjock bok !6d
lycket thfo@tion rör 200:-
ån 6n tunnale bok Ded Dindie
lnfonåt1o. för 160:-. l{€n
det å. t1a!t dot kan koroia ut
d eltts bok rxanuål of the
plånes 2i sA I6n TsR tlanå
ånnu Der psngå!. Jå9 våntår
Ded spänninq på nåsta bok.

irohan Lind6tedt



;:;-: #i;;;;;-Effi! tiD -taita !at-ler!å-
t(!i6tilrl!!e1sfålashotgen har
så vitt laq fitlstå! varlt en
Bpålrlk belg fd! Dångå 1 Gra.
Folk r@ladeå I GrånM-
tralrteh, PGr!å o Totte åkte
nor!över, siålv blev låg
qanska overglven hår I
stockholD. Hu! det nu var Bå
ringd€ Jlhpa D1g och hords 6.1
för oD nåqon kundo hoPPå 1n i
stt l.q till Llncon, dst
forånl6dde Eiq att rlnEå lit€
o 1ac bl6v på den vÅgen Pållnd
oD rl6t hå! tonventot so!
sl{oRDs oldn r 1 at@khotE,
fick llte l.fonation frÅn
stefaD. Lyckaales 6å öv€rtala
JlDpå oD att ä'6 alit @h tltta
- r.n ska lu åDdl q6 aak€r €D
ch.ns, 6k lnts do&a ut det
innan. JtDpå v.r 6vår att
overtyqa, hån tal.d6 oD

en @saÄ åndrå
nedlåtånde såkår b6n hu, det
nu var Bä åIt6 vl iut.

FöTB€rlad Dött6 Jåg J1DPA VId
tåqstationen I Hånde.. Ean
hådc 1.t6 haft .ån lust att E€
siq ln och tltta ån,
h6del1ä.9den var ungefår r'50.
Det v.r ock6å B.at 6d det var
E.sr ått de var dylt att tolD
ln, 60 spånn. vi Eätt€ 0§6 I
kafet€rlan och vantådo På att,
kön skulte ulnl<å, hen det va!
sn 6t!1d 5trö!. cick ett vary
nnt @h tlttade. rråqado ou
det fånn6 nå9!å kvaryaranile
Flat6er Få ÄDaD tume!1ngsn,
vill€t do int€ ksil6 Bvala På
1u6t då fö! dst vår 6ån Lö.
vi qlck 1n utån brlckor nå! vi
åndå lnte vIåEt6 o! vl v11le
göra något, En vån1Dg n6r
fanns fullt ueil cet16r,
lludlBolelade !€d qruPper .v

qnoo6s so! sltter dår och
Epelar hsDligå aPBl, l{utant
.lIer våd de nu heter. såE
inoot soD v6rkåde lnt!64..nt,
Eaå 1nc. v1 kånde, 5å glck vl
upp lq6n, vantåde. aDaD h.d6
I r.Berver På l1stan det vår
lnte åå åttr.!.t1vt. s€når€ Pa
dagen år det en .uxtlon, töPå

- v6t dq o! nl har nåt?
!åktlBkt !år laq 3å 6!ånlngoD
!6il,. på stt al€l flnnå 6n hel
sat6 !6d aL, cor och coD t
€tt påkot lnlåDnåt ll1l
!6rEå11n1nq EA jaq bl€v Ju
leunqon .t! .taMa kvar dii!.

^t 
lunch, DåEt poaltlvå Pa

kondr.EEen hlttllls, åqnåds
r66ier.nd6 två ti,EG! åt att
lund6rt ut nur Jag Ekutre
lriqqå upp budg1vnlnqen. vad
kan desEa 6Det bstinq. for
prls. JÅ9 DåEto gå ut hÄrt
för ått undanrö1. ållt tvlvåI

Ekå ha d6t. En
å1ilr6 leil.r_uhgdo!5Eåld6trt)
.ntåBtår !19 för ått lag
Eåxnår brlck å aEll åo! låq
ir köpe. låg en ktlpt b1t
kopleråt papP€r för 60 xrono!
Eå låq får vår! leil På

o11lu !ör€nlnq6r kund. .tållå
trt t storÅ aalen På
oveflånlnqen och dår hlttåd€
iao 6n !öronlng .oD heter
äo;?ltct slEulåt.lon su€d.n
{Css) aldto 6tDPåtl.kå
;6dleuEår v€rkaile det, lör en
rcDa kopte Jåq en qa!@l
klubbtldnlnq 6oD lnnehöl1
nåo!Å bLindsc€nårlon till sL.
sDåIå.na vet lnte så Dyct6t @
EätBtåndaren från borJan @h
6n doDa!€ be!åtta! vad D.n
uDDl6ver. c6s har en tokal I
Eäqqhuset I stockÅol!, d.
blldåd.6 -77 och hE! håft ctt
Där hund!å bedle@år d6
;snartB å!en, ordnåt 6peldaqar
(ett eqet konv€nt 1 sålb.nd
!6d å.åhötet) lö! do egnå
DedleDratna.'De:lråffå. v.rie
Böndåg ocb åP€lår. Äktlvltot-
€rna llqqer D.tt åt boå!d-

.råq hade b€st-åDt Dlg !ör ått
qä ut hårE vld .uktlon6n, Dln
;eårtq!ånå IåE någonat.ns vld
a-5 hmdra l<r! itån hår h6g€n
BpsI, 1nt6 vst Jåq våd 3o! år
lh1igl att botåI.. Budgiv-
nlngen töllåde E6d Epridalå
bud 1m.n åmonEerlnq6n åv
dpelet vår llår, Jåq höU dg

-75 kronorr lår laq hundr., 3a

-nun;lrå, Eå l.q, 120 va! nåt
bud, från ll€rå håll laktlakt.
- 175 5. .n *iUo,
Iran bJard då 250, då kånnår
Jas li.Lso! hur hjårt.t börjåt
huttå !ör Jag vet ått nu år
det !1tt- D€t år tu!r!,t för
hono! nåra §!årtgrå.seo. so!
1 en il.öD Eäqer låq trehund!.
bed 6tadig !ö6t. tyetnait. ..
våntar 6n atund till, !örsta.
.nalra, tlealje oih dåt år Ditt.
P6hqa! år stt llpo.eraDil€

s.n vår vl Ded I en tulnerlhg
I call of cthulhu och
underllgt no9 aå vann vl lnt6.
Llt. noqatlv klltlk k.n Jq seåhå!, ilet år ju I Eorrlng can
eu€r nur. snoRDs lejer ut
ollt€ d6lar av ålbetet Pä
åndra klubb.r aoD fir htalt
f6r dett. Plua ått ålla de!a6
funktlonärar aoD gÅr nnt och
v.ktår ungarna får labatt Pälnträdst, !€n n.ttån 1nnån
hade de fått .eila på ått
kl1l6n so! lovåt inte hade
gjort nåEot ävsntyr, a1l§a
gjo.d€ a!6 ett åve.tyr und€!

sailade6
spelledår€ thop, 6å 6tencil-
e.ar ale och v1 sPela!. vå!
keeper had€ barå 6pelat coc
två gånger f6rt, lea hån vår

.ål(riv aoD du kladdat',

llbetet för svonska
RollaFela!örbundet 6lnglar
vldår6. Pl 6othcon 6kaU !öt€
hårlaå och lepreBentanter för
d6 ollka alistrll(ten har
lnbjuilitr, vor6 det int6 6koJ
oD €tt llorra nouEpelaili6trikt
bildatE vid d6t låE6t? l|ur sor
helBt h.r colbat sllulatiöb
6r€d6nr css, valt ått tills
6h det lrågetecken råtat6 ut
atåUa alg utan!ö!.



xortlattaal ll..dlednlnq 1
konsten att konstruårå .baurita

o€t har hånt llq Lblånd ått
'iåd hår t!öttMt På DrD, ler
;p;ctrtkt på det å1llför
donlne!.ndo lsDb.Btlak ln
ståd6t. Dä !1nnå det brrå 6n
6ak- ått oötå! 6Pol. n6! .llå
ko.knal6 Lu.k61böqar och P6l I.
bhåntå of Pd€! I t@lettd
Lr, otuta ea sto! b€tonqllåttå
6v.r-_å1åhd6t. I6tall.t vlll
laq lnbjuda Dlnå råsale Pä €n
try och rllluler.nd. våEld: Den
Äbsurda Do.jonon I

vånuqt rollspåI går ut På ä!t
ef tåriikE v.rk1lqh6t,6n, 6ller
Bo! f.U6t å. I noEål DED,
valitå d.I!r u! v€rkligheten I
åkt @h Eoning ltt förlÅF
den kollettlvå lllu6ion6n
ett slc. av verLllqhet. En
åb6ulil alonloD, dåroot, 9år
ut på 6n ond. Eåk, nådlgen
,rr hå rul- lllt.o! lnte
år qör6köJ år bånrlyat
och no@lå ldtot-r€q1.r { t.x
att Eon6ter bör ha
riDllqa utkol6tDt J119h.t.! )
tan @n sIlta totalt 1.

Bftsr aLma åckllgt

törortäI] 6r våd 60! kån hånd!
led 6n !.heråd xerÖ). to00 åo!
löp€r .DoL på d bon.1Måck.

riot!åtren Eår naturllgtvl.
6ckrt b!å, dst år lullt
tåntbart att Er1.Dd RlDgborq
kan 1.nda 1 l(adath @h byqqa
upp €tt ont byråkrat_1b96llu
fortar. ön Dn kåD E.gå
rblå.xått.n tåtto varå llYllit
I tr. exerPlåri,

oD Dn nu boltgor frÄn
tontraEt al.lentet , å! den
vlktlqågt. !e96!n ått lnto h.
nÄqrå reqt6r. En fultatåndlqt
ln kons.kvent bahandtlnq lrån
D:å 61da kån få der
årtlqast€ Ep6lare att batl. ur
lullståndlqt, vllkst ar DYcket
kul !ör de orkrlnqståcnde,

inståUo! a19 lrågan: 'l rI qör

D6t ltns 116! Etada tok€rler
.tt D!&a, .xeDpelvl. ått
alla qånqar 1 <lönJonen ]€d.r
tllt pr.cj,r Eå@å ru, hur
Dån ån qår, och I dst nrlr6t
6ltter d€t en kll1. ocb Eåuer
b1116tter !ör .tt v.rv tlll.
vieigatarrtrarr .llå tEr fatt
hö!å h€Gkå hlstorter o!
den. .. tj. den 1aJ66ti3k€
våntlasjeuo. c1lrx ao! vaktår
ett berg .v xP, och 6enare '
v1åar h.n 519 våra 6n
venorab€l kobolil, ao! dör d
[ån .nalåa på hono!.

{årurllgtviB .r 6åd.nå hår
övnincar rol1qåst för Dx, len
o! 6pe1a!nå v6n glöl@
prestlgen .tt t.9, 6å år dst
faktlskt trevllqt. i€nrngen
hed rollBpel år faktlskt att
h. kul, lnte att föriå
rsqlernå till Punkt @h
prickå. Iåt olq .vruda led
förlande exebp6l:

Bla fragå. Etl
beprovåt k!6F ar rletialhå16t,
den klonll.a6i6ka
lnfundlbulån. f,ed d€tt! Gnkla
qrepp hsr jag sklckat in 6n
hotd Gvettlga lrlgare, rullt
Ev.rd bevdpnade, På Nx fö! ött
Iet. rodå på 6n dd D9lI6r
sori bade göcE 6iq t kiulåre.
tltl en porrbutlk. töre6tåIl
er E€aLtlonen hoE Nx:a kunaler.
tåtr §kol onrlqt !1D r€n1n9
och luåt I .jäIv. Lontla6ten
r61lan vår vårrd @h D&D
vålldeD tlnns l1€r Lustlqa

En lrls!r., örL .on av Glörx
rs17, I6;ll?, D1O,Co1a,Ch5,hPz5).
ir'.åt itq r,"tt gLolarlgt e!Ä

irr;år.! hän .lår sönder någoc
tör-ltt kooD ut. tlan l@!rer
ut 1 €n tråD<t korrldor, oca en
rv6tt6kt klådd ran tlttår På
hänou, 6krlker @h fIYr' orr

"år{.i .ft.r, qår qend 'nddri @b koder ut I 6n ator
trndartoldl,gk hatl, uPpryat pr
Gqisi våq. Den tlyend6 hoPpår
övÄr ett stål(6t och lor6vrnner
n€rfö! s trÅpPå. Eft6r6o!
örY tnt. y6n klattra over

rtåket.t I ruBnlnge. går han
tlll en lucka I Etåtl6t, rsn
.rir .ltt.r det nåqon och vr.rl

D6tta betvd€r åIlt€å ått ö!k
h:r hanåt I Stockholr tunn€r
bänå, ukråot .låq PÄ toalett-
.tådilen och börjå! brårG
D.d .pårnskt6n. antåg11gen
.1Är han lhlål Ep.rwaRer'
och då t6n d6t bLj liktlgt
;snllnnlqt nar PÖllE n ko@€r
for .tt .rr€återa Orl(.

xycLot nöl€ önskar Run6, 
'3
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tålnk eft6r lnDnl

rolrsP€I.kaEPanJ år ingen- rart
nnMtft. .tst lråvsr €n n6r o€r

"iiårtante, Plönellne och
kÄnsl. för Ätt fÄ tllr det
br.. åqrs våldlgt vtl(tlgå
fåktörer ått tå hanByn tlrr
har år ronst.t, Dagr och

Jåq tånktG nedån
Dråsente!å någ!ä !äd, holt
iaEeråde På €gnå .tf.renhster,
60! k n vå!å vå1 v.rda aEE

Fö!6t, vad det gåIler ron6tsr,
så å! d€t .v vlkt att varlå
nbråx rch6t€r tlll vålle

För iå*tjgå lonator
;e! iått sp€1arnå lntrycket
;+r kånDån'id år till for att
;xi"" ik il !å 5rå thlär
.bålåmas rollflqurer På åIlt
fintaElrulrar6 Bätt' rdr

ronEt€r bllr
iD;h-ovorB' och år tåledeg
r;cen utrantn!,, E.r lrE6n
s;Minq. så, Y'ån v1
lå""t"6ra. d€t qall.t åtltså
ått balånBera D.II.i ilåsaa
vtteruqh6ter. 

^tt 
hårvIdI.E

iar'ia ait taetå Pa .P€rarnåa
rollliqutor rcnBte! .@ oe
DråciE )rtåtår
iirrvåråtår ålla 6Inå föld6lår
a! .D vånllg D€tod 3oD kråv€r
dod kånåla från G _en @ v'd
;p€Isrn. klarår.v.
EE ånnan D€tod, uor Jå9
Dersonllqen föledrår, åt .tt,
i 'iaDföterse oed ovån, vårlå
..";,ra lorst6r r€n Plac€rå
des;a I 61tuåtloner 6@, oD de
6D€Ias rtå toppen 6v aln
fämåqa, qor ått de bllr
furlv;rdlca iotBtånd.ro. Ett
axaoer l(ån vårå På 61n PIåts'
Reql;rnå so. referolat !l1l år

orstånillqhetgru gor ått en
tredl. nlvåå lllu6lonlat
.;'rå. ått Bp€låmås
lol1flsur6r ( l_5 nlvån 6116r
dvllr(t t nårrår Elg. Han
];ddar i sn.tb föIiil förjand€
fo;;rer Då 61q slalv: ichang€
.au" aör hond tlll €n
hAd.r.wtt; .Dlrro! haqei ök.r
Ån[alät båqBkytt.r ttrl !-6
öch rDhånt.6Da1 forcor 90r
bttårnä åoE allå tråffår sitt
i.r*"om. rar, an lolllisur'
or EDelam. P.
hådBkvtt;rna I och vårfd! lnte
? -r ia! ate naturllqtvla ockaå
skaAor ( d5,/pU ). Eftår ett
tåd böraar noq qBlårnå undrå
äw;r viktem. sob of€rbårt
tråf!.t sltt !å1, len då år de
r.itan åtrklltlgt föråvåg.it..

xådl år 6n ahnan, vlktls
t;rådrenrs 1 åll.
f.itasy_bå5€råd. rolIEP€I
lbotåvalichster tord. kunE
tiittas avån I 6ndrå rollspel,
t6x det nyaEts tekiiEkå undrot
I ett sF-Epe1 o6v) För ått
Dl baBta ;.tt bstonå @glna
isens€ of vonderr ar det
viktiqt ått b€qrånaa aP€Iarnas
r,"rt"itar Eed D.91. En
kålDlbl led ått overflö'd åv
.,.i - reacr lått tlll
lniratlon, Gx:en bll. (tånne!
6iot tvsöen ått hltt. På .llt
råitioår. !åqlsk utruEtnlng
rör -ått behåIla 6pelårn.å
lntra5s6. Nol, båttre Åt il6t
dÄ ltt var. Yttsrat 6P.r3aD,
åkåra frl6l<t L köPtå åv6ntyt
@h låtållet få varå leil d
dat sånt !åql El6 öqonbllck då
ån fiård€ nivå6 qrPP åntli96n
Iåot vantarnå På 6itr rö!st'
D€;D.o€nt. Eqiskå såk, tex
itt svåril +2, vilken l§ån6lål
sÄ t1l1 sl6t, 6katt6r. Jå,
då Denas I ntå 6tat1tg.
utqiftor, de! k.nske v1
återkouer ttll,
quldiynt, luv€te! @h allskönB
qlltte! tåa

l

i

lhlät6låqE !.n.t€r.
P.lsonrlq€n .å lrr 1.9 kalr.
kår.r når i.q tånxor På hur
lvck t p.nq.! .ot laEnlvå
qNPPår Lbt.nd lycL.t .ulå
Då .1E. rö! .tt tå bukE md
d.tt .l !.n !ån lndl. rynttot
i r.lhr våtlal. t.r lråD
qulddyntslot tlll
.1lv.nmt.t.t. I6turllgtvl.
!åsta xP. t€Iönlog€n 16!
ståtte! töu. r€il .a o/GP
bur I d.t ny. tllrot lxPlsP
osv. PrlBllstom. I lll Då.t.
l1ra.å årbeta. o!, gårn. 3l
att alla prla.r På ita91l9_itå9.(!åt, r€P, etc)
reiluc.ra. ett 'anåPPi !6dan
tllser pÄ ruatnlngar och v.Pon
btbehåIl.. Gl.ar d .n
DIåt.-!å11 bur ntqöt extr.
itråvärtl D€t år fo! ,övrlgt
qånsk. vlktl,gt rtt åd
åpell.dår. E. tlll ått gruPP€n
åldrlq D.r .tt lanqvlrlgt
öv.rtlÖal på kont.nt.r, något
rer åventyr3vlLllgt än 3n
luspank qlupp llnnt Lnt6.
xont.ntsD rv ovån6tÅ.nde bllr
att r.d .tt€rEanL o pl.n€rlhE
.å l.ån du . .p.l1..tar. tnt.

.cr.sn ltit Elolsnt Lldr
Gares llorL6hoP, 1947' ca 11O!-
c.U ol c-trtulhu-.uPplo@nt.
rcras ånd t,16å.ant landr år
en so-Bldiq bot, Bd behåndlår
E.orånd Då 20-lo tålen. alånal
aniat tai Dd nåqrå itYPlEktn
brlttlskÅ ilnv..tlEåtorn YlyGn
tlll 6serp.1 do orubbl Ig.
butlem, 6l1er overklåts
fÄn.h- vid.r. avhåndlå.
brlttlgk hlstorlå, soclalt
llv, ockultlåD, Prker,
fördon- 6lfekt6tn. rv företa
vårlalsirtqet Pårlnv@tlqator6', rdt @rå.
Mt h.t; avruidaa led tr.
Bcenårion. 6d borde qe
åo.Iårna huwdbry några
ti,åuÅr. Or en hår tånkt alg
rtt ha €n coc k.npanj Deal

utqånqst»ntt I 8n91.nd, år
iciegn .nd PIeaEst r.hc-

Blörn u.
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