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R€ÖAKIöR€N]
ll.J, Jåhå nu är rlo.r1.A csn

vilker !ra kt-
.xehplarr rrdnrnaen är t\io. k ore.
ner innehå11c.1k, !tö$e upp!äss

be.or på ått alrt
fler och fl.. börja. skriva
a.tlkrår o. dy

Ttdnrnaens n"ahttd da? Jo,
€f@r det hår ,u0nret Flaneras

et numne. I
Jurn!nr... Jae hoppas på att
klubben expanderårr efta.som
det Inb är nåqon idc srt kosta
på udninÅe. ftr hyckeN, on
lnte upprasa. k3n ök6s.

vI ha. ,nd.3t on i .edaLrionen
nåsor; vl ha. tfrsatt eniT.ckntng.sutrha', (se eaen
P.eBentation) och hon har också
t.clt på sis jobbet §on .Brrs

G ÅÅ.1A/{NJ
pöL

Det 3rs1t I fc.rsåtrirEa bu dlustii6 fti lA.ied].m att få r.c Fltldnlnsen, den konne. nänUaen
ätt åä\jas ho6 r:å Lass. o
solvåla for ca: .-s kr (pa_ppe-
16 kooin.der). Det tinns olone.på att ick. ..d1 ,'a. .k.11
rå nöl[shet
på tidnlnq€n men då nå.t
v1 få den t1!e ,'snyssar€r, a6.§t.
arnu .n sånA r åEE jaa vådtanx auå Eckna.e: vr BRHöviR
TECKXINGAN I I
Itirfatts.tårånserr En rRT {LARt

vdlkonhen rllt vö. nye m.dremi o-vrk, Jss hoppas oÅ ner
medlennar där iftÄn.

r[r.tåt ön.ka. Jas Er .. §.evus
.omnar och h.evlts aort5 stt
lbsnrng r ddnlnsen.

Tctnlns.summft

och son [Iusbatlon6ånBvarrs
r.cknrnsBirmmd vrn Jae
es.nurg., barå görå hlg

iä. Jas åndå hårr€r pÅ
kan Jås Ju påpek. .tt
vI bchUv.r n.t .1år 3v
aUa Elaa tlII vå. ddnrng,
både artlklår och b[d...
xrir d.t aåII€r blldo6t rrår
så år Jas aIIuå an6v.rrs
fbr att t-ldntne.n bllr lllusbcr-
åd öv..huvudt.a.t - .ktck6r
lnt .1 blrd.. far Jäs
Eijrå 6lrt .Jurv,....
son d.t !.. ut nu kån
vl Int v..6 .ä krUsna
når d.t gåU.. bltdmat!raalet
erte.ro6 urvåI.t ån.u sA
låna. lnt H. tå st rt.

men så 6mnnrnaon kohner
rt ått farsakr .nv iind a
ba.a .l€t bdsLa - 3å iivg

3k.lv i sktc k o
n mls .Iler i,verlbn n.

den p..ionrls.n så sk åu
vr nos 3e drl aLt v1 fnr
ånvrndnlne I'dr ,l.t orbete

t r: 036 - rs633r (.ft. 2roo !8k.,)

Th. tl.rrlni cån u. 6p.1rdr.n-
rnc.n s...böå.d. r Brc.d.ro.d.
hedlenEttdnlna. r ..daktlon€n;
L.f s€hr.lts I r.d.ktn.).
v.rcnlc. Erd6 lln.v.rta ut-

rr3), &hrn Ltnd.Edt (L.tout

upplåså:.a:50,t

T.ckn.r. l d.rt3 nuh ncr:

on6rås: osi'elroald6 i, Iro.it3e6rd6
Lltrhhentlon' t6oknad av
lllklar xt€n1ll.

.ån bö.jar e.
ht.t .ta. ordnira.den ha. nåm-
ligen tsslL s1s i k.åa€n och
6att srg ne. och sk.ivit nåsra

vå. kluribs sujsra probren är
just nu art vÅ.a medrenoar
finns lit! utlprldda ijve.

vl har ju en brå
diciplin ibland
att vt kan samta
På grund av de6så avstånd
melran ed16nharha fylr.r den
här tidnlhsen
som etlr snnlahde oraan.

klubren skå11
on nan lnte hå. nåsot aenen-

så bllr det riitt som .å att nan
3ånrås l mind.e
fdrenlnCen fårre.
fdr det sanra aårder (Death
Herrlhs€) 6å har vr lntl nånsa
m.dl6mmår. 0o vi viU €xpån-
dera 5å nå3te vi ku.nå erbJuda
rya m6dlemha. någontlng r.ex
den hä. trdnrnse., råbått r
på seltcon errer spelerttkt..

G6.n.nn H.!.lna aUa.

rrurueHÅuL:

2..rl.okntnsnADM

l...I,lncoD-r.a.nBlon
5. . .lrtu lilnina.loatn.il.r t lu,ll
3r,.^!tl-oÄ kanD.nl

1 ).. tD6itd.ttl.nE äv6ntyr



lin@on -86

FÅÅca:"Hu. nåncs död55lnår
hed konvenEpacknlr! !å. d.t
tn r en volvo 245:a?ti

Efter sju .o.ee. och åtla b.ddverse.
hade vl slut-ris6n lyckaB sanrå
ihop €tt sexn annå-öh...fd.Iåt

las- och nu huErode i,ålet
t frLirr.n-Llncon. TIII uår besvtkerse
hade klubben§ UPPsåla§ek€ion

cndast rågon
dåg§ v..sel. xu6kvårra-, Kårlstad_
och östeBundsekt,Ionerna vå.
där.not .€pres.nt6.åde medån
återst den utsjordes åv crånna-
6oktionen ned be deltåga.e.

ått nan kan Påstå
att våra ttirllintninsår vor

€aria eft€tson
vi hade rore8å.nde Lincon t
sot ninne. ittlr
.at blle, på LlrlJ (...vr kiind.

som Pa.kade sr1rar.,. )
storhade !i ln i konvenbrokåle.na

g-tlden hörrE invisntnAen och

td. kv.lo0såncen i rag AD&D.
vårt sujrota Problem var att

llan en slcllten_
.esa dasen Ljre och dä.njr
iDr4 hrnnit bekånta 3!n o.d

dessuton rdrekon
nissnirj€ inom c.ä.nasektionen
db. d€ frestå verka're vi\a
sp€la ,'cre.k',. Efllr diverse
tu.er kunde vi bots de lnledande

konn a 1gåns B.d
fick en kuDris

och trevlis Dr,! som hade 36mna
td.na n (Bosce-erternasn okänt)
son Öste.sundsektioner, vrlket
skaPade Ytt rli8are ltjrvir.ine

r rrlhet tul to.ra årei§ kvåIonsång
vå. åvcnlJ.et nrcket v{Isjorl.
na. använde Grs ut?slutonde
av eAnå tronsEr vlrkei ser

ocksÄ t Ukh6t ned fdrra året
kon åventy.et att hqndla or
att hltta och
i vålt faU brev det såhms
Bon ö$a å..t-' c.le.t . lrll
Bkrunad ltÅn ,rjresäend. års

t111 flnålonaång IsteU.t adr

På .tt .middasen ft k v1 lbrctå-
.knlns av vår ordftj.6nde
cö.n.nn H...tng åuå. Paul
Psdoan t .e6n hög peraon.
xväUe, fdrtdpt utan vidare

undåntåg 6v
att vi brev tlungnå att tuhna
t! en ny rågrapp ut1 call of
cthul,hu-tu.nerinsen 3ant välja
kvärr att sp61å på. vl valde
Iö.dag ! xet sklU€ vt a sla
v{a bycket oryckttgt fdr vÄr
del. Kvä[en åvrundade6 ållt3a

tlllbrtnsat en otor
d€I av d6. tldiga mora.neD
1 ftuktlö.a for.ijk att uppbåda
€n du.ch (fy skärs D.aso,E
Den hur skaU vl k1årå o.s
iill oåndåg ette.niddåg!?) och
r.ha.dr*det av ltukost i den
rruå smö.cås,d.Lka-plzza-sodi!-
brtlk Eoh k6m ått så t1[ anar€.na
!nder b6t6cknlnaen Chaoåiui,
Iti.6ö kte harva
.ls pA .Squad

t rnd. aD&D. Kafls!åd.ektlonen
och undra delar a! crunlåsektionG
gav 6la på ldrcöket att kn.icka

söm br.v ni.en År
m. vå.t inrr.esse
Alsas !.akbo.sen och två semi-
nari€. 6on h6rr5 qv Dan Crinne-
sp.rkonstrukuj. på Args och

och filhhået BörJ.36on ftån
Iitan §anea

av 3asr. D&D
tlII svenska, B.rtrett ftsån €n
hindre tadä6 I Squad L.adertu.n.-
ring€n som koF att upprö.a
vår o.dftr6nde (8. vtd.tn6nde
artrkel) åå fdrlöpt6 gven rtenna '
d.e utan tnte.nezzon och ..!-
6äcken brev åven denna daF
frnal. Vl bl€v tvungna atl aBtå

.ft r.om vi b.döhd. ått d.lt.g.nd.
I d.n!. tvlv.Lut.n.kuU. a!
ut öv.. läaÄD&D-tlnrLn, CoC-
tu.n..ln!.n .rut.d. nHnua.n
ddrsn.t klock.n oaoo ft,uand.

or4on eh lD,lD bö.J.d. kl.

f,fb. .tt ha tLUbrlna.t ., .tor
d.t .v trdaon.n n.d ått konsl,-
ru... ..rk..tt kå .p.Efundlg-
h.t r .rBp.l.nd. pÅ vår (.Ib.
vår d.t k.n6*. konv.nt6LdnrnA6n.)
onbnAg. .tt dtt tlamn.n. .n
dusch. blnknd. vt o.! ,tsr att
sö.. lpp i.d a1hål.c.n.rlot.
ock.A d.nn. aÅn! ,'t k vl en
b.vlr! och kunnte DIt (peder
BJU.ud) .ö. d.6.urDn ..kå.d.
.ts r.d.kylali tlll kon.b^ukuon.n
av .c.n..bt. DÅ v! iBr.gåend.
dåa ttlld.I.t kar.ktuBr.a
t[1 flr.bc....lot, upptäckt
rru.kv..n.r.ktlön.n tlu.ln
6to.. törlryt L. att d.t 6land
d. !.r äv.ntrr..hå f.nn. dl.k-
.lnin.r.nd. få kvinno., Son
Euild t .Äd.n. .ltu.tton.r
håmtgd. hon åtn ,,alrdL oa
F..lntnt /ri..currnrt r vårpå
pBrådln.n clldo.f .nåbbt fdrvE-
ndIåd.. tlU påradtn.kan Crldorfa.

D6b v.r ctt pa det h.ln !oe.!
1nä..6§ont scen.rlo n.d .n h.l
d61 U!...å6knrnna. Ib. s".I.rn6.
Äv.ntyr.t uudros sts nå .6
annat err3t nEpran (trviim
6J .pocfr.e.aL). o.kra dettt
åv.htyr ,.. irt.aåänt och

Elt . AD&D-llnil'r r"ter:rtoir
I6tort6.tt»of,

oen,,Li.consnk.,
^t,.b ho8.nses

6on eåftk. sb.sraten ned
v.odrlnprp.1. §lI I.f, 

^DzD-vrnn-årno plus ett rrrs ra tl'oo
kr, 600 k. r r
k. ttu 3:an - nl. aLt rnb trta
on prl..rna 1 d. övrtan tu.n.rlns-
å.nå, vl hd
tr...at o§s pa' lbtD tur..rrnc.n
.ft r.on d.n noe åndn måsr.
6tr.c. 60h lruvudntr.åktlonen
pa Llncon procjs soo den lir.
tlrutoi .tt t äiras och hå .oltEt,
vart ftli.sr. trir vld konv6nL!r..or.

B.dön nrnasfina.n mi.t! vr nor
!änna öpp.n .fter lrcB l-rncon,
vid pE6.ntatlonen åv kvårsc.-
no.lot .ränsde! eci g€tjq. åt
bodönnln96håu.t h.. tnaå narnå..
prec13..rngar 8.io.de6. Det upt,sbd
lna6 fIåsr6hto f.l a k trc he t€r
vl berlömnt»arn I å. Ltll 6kltl.3d
t!ån lurrn lrcr. v1 ånta. åtl
d.t fanns e" rlc"6mtänkL b.döhntrl:.-
p.ocedur .ft rson d.ft. antrddes
t thledntnEen.
s&rd.. det fdr d. lrl1 soh
"rrlllnt u.!' turne.rnse. pÅ
ett n.n.ko .nony(i .rir,t vnrftr
detts Int iiffat. 

^v 
cg.n erl.ren-

lEt v€t vt ott sådårt t6h vi.a
mJckeL ft usbe..nde. 0van.tå.nde
ä. 1nt skrivet n.d tanke pÄ
att krlt!.er. Ltnco.s ,1Lr&o b.dunnrn

avsrkt att håvd a

Broåd.ro.d.6tåndpunkt - b åulc
bcdörnrna t),i ro[s pel6 ko, v€ n i;/

På det hera t.s.t ty.l,.r vl
att Ltncon ri. €tt rrck.t bra
a.rahA.mahs son U.rl]on's n.n
har 6nl.dntr'r: .cr vo.. stötla
6v.r, varr o.r' vtr. vhnr.rr
h.lh.tsIn6yck i. överviiu.nde
po6.tttvt *6n crt?r år.ts rjoth.oh

?
a
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UTBILDNINGSKOSTNAD I ADAD

finns der ingen anledning .tL
befas,ket s1å fast att Lincon

at tvi.eråtivt
lrmbordisa tilbtälrninea., son

sij.a vårt bäsra

nö.jrisa ubbåcknins. vi nenär
årl15i,: "vä d
utanDe6thher.lrga, vä?r!!

vtd p.isutderninEen uppdag.des
sLutlisen åLt Döathh€.rr.cs håde

uppnå I-oUan de

2: a SL Jacob LDndqvist.G.ärnå

2: a lD&D LerJ schreltz,erännå
nob€rt Schvetts, criinna
Jåcob Lundqv&t.cränna
veronica f, ade,fl uBkvs.na
B. rohn60..6ste.sund
Nr.kl.E st nlåås,x&tståd

Det var cr;l rrck€t nöjt säns

fd. avf,rd mot c.ännå. På

1änpa av ilstersund-

7 diJdsslllar med

ir int då]ict.

Nlklas st nråå6i
ve.onica Dåde,

Duratlon: Lht l1 S.v.: non.
tur.e(l ofi

li ar""."t""t-

,r*, ,r,*r,',r,,,
lr co"ru.otionrs""^,,i"
Y l,evel: lrd

Enlrst DtrC ardan a6 å. kost-

sriså ftån.n såmmat uue. ny nrvå t5oo sp h ultlprtceråt
med nLvån per

sk€ i en tllr
då det [osta.

6urtipu.erat
med nivå! pe. vecka.

om man.u tltrar !årf,a.e
Få tide n ftj.€"name te!e1,,,
vrrket br. d€n vahiisast€ ntvån

er karaktä.a utb1rdnthsskostnad
skali f,an bestämna hu. månsa
vecko. ka.aktaren
Dettå sö.s Cenom atr b€dijmä

varJe äveht]l.
i enllct betys-

skalahi iiexcellent. §up€rior,
fat and poor

betJssskala meIIån
ett och fy.a
och fyra ä. dåust. Dessa

ut ere. v a.je

ned antatet äventy., vilket
Eer ett nedertål som ä. tikä

.fbrson de t1e.ra ka.aktii.e.
sdr två erbr

urr en ny nlvå så bör vr
IrAå ftån 6tr

aå och bör fira
på nlfmaste

0m v1 nu tltta. på t.ex en
qiuv på.drsta nl!ån.on ha.

en.an och gJo.t her. äv€nty.et
mycket skickltgt Ei, hdn kan

en vecka, vilket
en rju v naturlrsrvtu gör...

Älmer son var tjuv heter
tftå. Lver sina iilrsansa.

l,rus bonus ti.
va.80t från

sp (=xp). kosLnaden rdr
utb dningen så. cnd"3t
på r5oo i r r r (nivj 1
och en vecka) virket Ee.

att ta ett jobt so,1 .i§ka.e
fdr en sjrti! t.n pt r_5
!p/min3d och ti.r jobrrar

Där efe. cl ^rmc. 
ui på

äverryr isen, an Uckas
u[ roori hifta. 2o0o sp
och få. 2500

hli. så.sen o.ks3, rrij. och
h.Dna. Detta ser honon
utbildni.s tiu nivit r.e

den h.r snnsetr.cxsi riir
en månåd:iLö. pi 5 sp lfursrLL.
1dn) ta. der ca 15 år ccn

och revå På sinå tirrgiin!ar

"t

^i

Der sl. ftirstis
ihop penaarn3 ni ed p.r

dl fir !,an iu inb L l,rodo-

ha råtr rdr rverLyr.n. om

dct l,5r så lr.r.ve. ian

,+frI
la. r
L+,



a.§k.In utan kån nöJa
ste hed ått hå fått eventueUå
ftålor besvarade on Bådatra
funnils. Tl,ll E. so, tycke.
att mts €xenP.I oaån låte.
fer kan jas barå 3. njuä.de
fdrklå.insi tftor.oe herå
aD&D sy3t6fr6t lir p.ovspelat
åv cåry cysa, h.d vånner
finns §a.a etr f..klarins.
De nåste ha ånvänt det
6yBtem son nan anvä.d€!
vid'tnah. Ievel" ö.h ftån
detta reducerat prG.rno
nåsot. Ned denna ft.klårlng
vl]l jag nu se ett altlrDa-
tirt systen tllf nlvåe.na

revelii. sYBt bet
ånse. ia! skau vafa bå.e.at
på p.ocentd.Is. åv e.farenhe-
t n (xp) neuan nY o.h
gåmn!I nirÅ 6amt va.a
beroende a, *å!aktifens
kLa56 (6e tabell). En "nåme
Iev.l,, p.äst 20oosF/nivå
o.h veckå vrlket aer 16000
gglveckar detta ä. 14,
av d. xp mettan nY o.h
gannar ntvå. vllket ii.
en v.tti8 del on on skall
kunna l€va lott o.h ha

- 1!!!!!i

.åd f,ed ubuåtntns etc. on
nan i.1, kampa.J hå. överaöd
!å nåat kan hån mlnska
.lennå mGd hJålp.u Dr,l0'
kostnadoltt3lå8 då man blt!
tluns.r ått 3åuå tråein ,br
ott ha råd m.d 6iD utbgdDins.
Det går o.koå ått anvånda
Dl{c'6 ko6tnå&fdrslac om

naD .nda.t b6h6v.r betala
6. d. ht,Ae. ao, det hender
nåsot .pecreDt vldi som t.er
en nJ Eollfo.nel, nytt vapen

Mo.l.Llen att b.stånf,å utbifdnl-
ns.11d6n h* ba.a .n ut n
möl1t€h€t tilf ltirbåtEtna
då d6n.Järvkrå.å n o dltlk atlone n
av *ortå äventY. skaU hå
mlndr. b.tyd.lB€ ån h.ra
noaub., tlångå 3p6Ue dare
ha. dv..skoli på ma8i r Elhå
kanpanle., n€n den sIän8en
nA. nå, harå om man f6r.
sJund. ntvån ha. n.r ån
ett naslEkt vap.D och ånnan
nasi ne. ån en p€. nlvå.
rru sist vtu .Jas c6 år de

Bon iås änvänd..
fd.e rrrane t vel".

atåt år en orl€ntar adv.nture6
kropanl som vt h{ .Pelat
I Hu€kvarnå sedan t vint ä6.
Anr.dnlngel 611 ått ias P.€66n_
terå. d6. I n..llmEtldnlrgen
år dela 16r att
ttrl konhård€ ävertvr 60n
pubrlcera. ! "Ihe Herrr'ccanrr
och dels fd. att kån6ke .kapa
ett Int66s. fiir ori€ntäl adv.n-
tures b1atrd tldnlna.r8 lå3a.c.

eöc..rt- l(l1nåt @h Nältnrd
atat år 6n .ik @h bö.d19
o.h gaD§kå åtor provh. belEs _

en pÅ ö.lk€t Shlnakuntr sYdost-
ku.t. Ne.t €fte. Shog6mtgrcvrn_
6€n - dÄr huvudstaden loshlno
U. b€räC.n - å. Alel Shltaku_
.is vlkitaadt d.I.

atåI ha. .tt kllnat någoGt.no
nellan tehpe!€rat och .ub-
troptskt. nu,t nYår (6on ln-
faller nåson.tans .unt f6bruari
- ma.s enltgt vå.t rCknecätt.)
,. ,ädret sån6ka kYligt m€d

€om ibrånd gAr
ne. Dnder fbJsPUnkt€n, isande
nordllEo vindar och rnd. vå.en
.jr nild och bver!Är så Emånins
on 1 en r€Cnp€.iod
a. §omnåren. ilrednlna
Sommaren §r sorukå fo ktis
och vårm ned nJcket n.der-
börd. översånson trrr h&t

en 6e.re feeno-
viide. - d€ 6.k. Tåfune.n8.
Höst-vsdret är i allndahet
ean§kå kla.t och .vålt, höst n

ar kanske den ft.aste av
Shim akun13 6rstid€r. Slutrlsen
fauer temp..åtu.en åtEr irot
no[ o.h nordltsä vlnda.
svepe. ln iJv€. öårna.

Ataip.ovlnsens btirdiaa färt Är

diea slmakunl. trrs ä. naturBst-
vls I'uvudp.odukten mcn ock6Å
b.öd.bd och m.is ä. va.ltaå
srödo.. Äve! t€odrlne, tiske
o.h skossb.uk är vlkttaa närin_

fy.a io!db.uks-
dist]ikt i ALai (se kårtä 2) -
öv.is nark tärrar 3tg ni.dre

!eu§!
l,e. feodala näkthträrktn i e1,+

Iand 60m shlnakuni är tnderod
t civ a (kojserrisa) och Ev
militär. (".hoeuna1.") mY»dic-
het .. E|t rsom den reella nakn-

nilltarljverserär-
häv6.e' - 6hoeun - är d.t ockaå
d€ n llttärå nYndisheternä son
resrera. l6.valtninsen t P.ov-
tnse..a. orio upprtå. kohllikt r
n.rran nllitära och.tlira ber-
attninssirnehavar..

shoaun
(öve.berärh.v..e )

I
Shuso - dotiJo

(h rti.truvcrhiir)
I

shuÅol6r
GtdU. m lt.i.r.L vernd.)

I
shuaonatådat

( dish-ikisr.ehin'.!ar)

I
.J

k6t.sd vld rrname r.vell eJ k@tnåd öeer 6r.

vlr.ket är 5o9 åv mtn nodeu,tjl ut äknlhc.

a:. son irnBme leve och
ä. 2/3 äv mrr iLod.Il fo.

looo son kostrad.
(l<ont ./indrlva.e) (eodsrorvn,tord

l-#'l
xeJBå..

I

(kejs-.ris ruv.. .)
I

l,okudat
(sLirr. E!vrrnUr)

sb,dalbsrärc
(rokår h.lrlprc d. )

fdrst som fishter sedan Bo4 tJuv och tltl§iEt 6oa d.!Id

åsic usors och luuslontst.rs hög6 p.ocent6åt be.or på 6r.ra e,p.'hent
ko;nad€.. Cavarie.e.. och Palå.lln€rE Lo.tnåd tir tosen vtd rrnane rever" f6'
att få en någorLundå riktis p.ocontsat6. De kåraktä.e.6on har f§tt fdimtn-
skade procenisat§e. be.o! pA att de nå! iinåne Ievel'r eft r €tt jähtd'erievts
lågt antal xp. Thlef-Acrobat använder sig åv tJuvons l{åt + 2* tLIr totåIt
s{ e.b. 6:e nivån, ,

I



samur.ira ilje. i Ar.i.

1'o.oshim arantljen ( roroshin a
rn a3å) innehsr posi!n soh

(Inaså berinne.
§rc tiu suj.sra

Yo§hlno) och shu sö dai
(to.oshina sakasc i tiav ashit6l.
ro.o§hroafam jen anses s uidjå

nedel f6r ubm

ramlUens srep! on.itrcrs näst
mäkrisaste p.ovins - Å!är,
To.oshin arånrlren kontrorrera.
nä§tan en bedjeder åv p.övin-

stående styrko. på nve. 6000
kurn. mob isera

yt1erriså.e ro,r50o0.
(1nönino.arltjen

ramilj o.h inn€

{ Kin.r irLo a.i a r Yoshino).
xrnom n,orrn je! anses stö dl.

shosun oclr rd.-
håuanret selran ro.oshi,r a,

xrnomiio..nrrjcn

har nyliecn fdrlo.ät shulo-

.ådana no

v å.rr.a Atai s.mL provins.ns

3tårkaste rrt§tnlns I av2§hr.
os a tof. n je n
(lnoninoram jen
L.bunden med denna i å[r.
o§ab ha. en rit n borg I
(1yö2unlde.å o.h lnnehar shuso_

i tkurodadtstrik!

can3t.esrekta-
b.r famrtj 8om ]iinse hårlrt 6ie
utahfdr polrti: ka
[Bm jen i,r.€ha. posen eom

randet och Un§ kar
t-ion dv kejsarh aktln.
lshttd ä. en s.en .v Toroshlma-
famlljen. Under de .l1ra sen.st
å.en hå. Ishltåfåmrtje. tack
va.e hJBlp rv
nåtr €n vtkLrsåre loeidon r
atal, Ishitå siijder Toro6t,imå
i se.eärd. 16hitaramrljen inneha.
posten som shueo-doifyo i

(rshita sabe.o)
Med denns nåe.t
bver Atåip.ovinsen
kanpanjen av6ruta. jas rör dsn_
nE sånE. nörh.pp r.ssvis Åte._
komner jac r

me. po11Uk nen
son mtna speia.€

TEM P.

rcrrrcÅzu(f€b,ma.) - 8i
1[cazu( a.-åpr)
sancazu(ap.-maJ) - 2i
srccÄzu( n aj-jun)
cocazu(.jun-ju])
!o(ucazu{jur-.us)
slctrlcazu( aus-sep) 16o
rracrrrcazu(sep-okt) 16!
xueazu(okrnov)
JUcazu(.ov-dec)
JUIcHIcazLr( dec-jan) - 2"
rUNrcazu(j.n-reb) - 7.

I

l
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SL Pa Llnca-E
?l Ltnoo.. Squ.d l..de.turn-
..lna 1986 ko6 d.t 12 .t d.r-
t aor., På g.und .v d.ttå
d.ltas.rånra! !, hl.v 2 st
dlr.kt kvoUalc.r.d. dll 3.il-

S....rlo .tt v...n ty6k 6t.n-
nlns hot.n ku[. .6 l6..va-
rrd.3 åv n.dsåvnå .Y6.ai.
D.t var.tt ko.t ncn Jiint
...tr.r1o. nå.t .c.nå.lo v..
nasot !tiir... 0a 6kutlc ry....-
,. .brn. och .röv.. .tt .v
o.rnlvÄ l,u..n på .t.d3bo..d.t.
Ty.tå.n. ltck v!r. "hldd.n"
.l bv.n d.tt. br.v nrck.t Jånt
dock mindr. ro!lat. S..lflnal.n
v.. .n trBk 6t rnntnc aot två-
nrrÄhu..t pÅ byb!ardet .on
nöu. åv fr36ar. rr5. koopu-
c.r.d.. d€t lEla paå n.tt och
dJup.aör.Al., Jånt och rouat
...n.rlo. Pgå Eötth.t och b.i.t

.Å .p.r.d.§ ård.-
la d.r sl5ta €..n.rl6t (.kål.n
nr.nr s.nå..). D.t v.r .n
r...lk.n.k kolonn .on .klue
.rå. !i åv tyrk.
.n drrTus b.dönntna, då n.n
k.n blr !t l.a.n cft . .n tifrh-
.! 6v.rtldt §Å s.. jås i.e
sL-tu.n.rina.n höe6tå b.tyg.
lntinA.n hår nan tids o.h/
.I1.. lu.n6 p.6.s .U.. €å har

liur 606 h.rot
Ei kan natr tnt€ brt b.dijnn-
lng.o.bd n ltt
ainar.n, D.t vå. 3ynd PÄ .n
.nnars b"evlla tu.ne.lna m€d
hrBb.i8ka o.h
dir. båd. 3ido. had. Uks .to.
.han§ ar vtnn.. så n.d nås..
.nå ä.drrnc.r btl, dei .5ke.t
.n $.vlia sq u6d

WETTCON II
Nu år årb.bt tr.d \r.tt on I
fulI aAna. Son kunt 6A å..ans.-
rB d.t I lr av Jdnkbplns.klD-
bbGD D.rEt r fd.!to. vår .een
Itr.nih! .6klå.t. (ons..s..n
kontr.r .tt håUaa den 5 - 7:e
..pt!nb.r på Rtbbålkolan i
Grånn., lluvudåkävrt t. B.
vå. 1.gAD&D tu.n.rlna, Squ.d
L!do.turn..1n4 (n.d croå6 of
Ircn) .a.t vå. ur! .p6.Lu.
Irdlvldu.U. AD&D tSvUna då.
OrLtrt l Aav.ntu!.6 håndb@k
aåU... Fö..t I sv€.!s. ?l
Inblud.n .oo 6kr.kå. ut I dDq-

t.d. (.. bak.rdan).

Il}gI!-!!9!!!!qi.
E.ltat..hÅu.t b..v 

'l.ån 
ttt.n

O.!.r t 0öt b.a krn d. ba.s
t .hot't..tåunlneå. fi.åh d.-
r.. ,.rrlr.t . vllko.r.n '.d.r. b.!tBl.lna.. n6n f6.aök
.aro.dna d.mr .tt .§on Jå3
b6r b.rtäUa .rttkl.. tlh min.t
1000 kr. p.r AÅhg.

Hiil.ntns.r Solvclg

PS. Du v.t vb1 att du hlr m.d-

l.rt 3chr.rt,

---

:a/:t.

It '12

KaWB UASZqBSK4p
rtr,rr Im])rElroR T c^tono IDl & ,lt0^Dsll0n!: rnn,rllrlls
lrilllt iD llTT !irl,!l cA I s,lu,\])!n,!rrn Tiiv1Tliclll.
TiiVrI1ic RNÄ f,ornrllln ÅT1 rl[l]!\n r cnlinrl Dlnl
?re - 1l!6 JurI. mlv1J ll{]v,\llc: Letf :lchr€ttz

SqMAI eåd.rtnmertnr€n konier
.li 1)1i en ntelacdtuoe.inr.
neaell:urLut i blde iL .ch CoT
n.hövi. alcenartöna Eon 3ra11
6!e1aE kohncr a t 31unra3 Irå-
vi.l rötenr fare o!.ih.e..

.,t"t.

c
5D.1ån. lotiå! on vill en st're e

d; Eka1l §Dolu öch ieflEren rI! w

vida!.. I!toålan 6k.r tt1l leit
schvsitz te1. Ol90-11rtor sonn't

NUMMER

NllltIER S Sl'oiiT tItlTTCOmiI,lrilEt

I nå31. n'rnnor ]-ar du 1ä§a on ljödsErllanifort6atl,B i""rwr, lomt6-ItåJ6r ^hq !c.ett11 rE.ro n'.r, tro1lkårt.h; 
"i"tfl."._."



DODSSILLENS AVENTY'T

:N TO€P Her sor.aM^(l*G KOMMee,
D€IIOLC'E'N LJNU S S,/AVANOE,.PÅP
§'/N PA eN §ÅMr4 O(.lr BLte6Ä t!-
cr6 ,rd_ roMMA l cr+t B^oA Afr
ir^N Mrss^t- VadlJ INC(SKyLTE,\J

N^g Rr^, !l66d- oÅeoci 6vAj< e
sr.., Er-oTeuNoA K4Opp6HYDO\ O.H
B.,NOA€- M€-O Au.| SIN^ s^aÅ &rcN
(oot o€r sro(A NÅr,i,^Ae-sr6 EAR N
UN6EE no..toM - E^J ursvul-Ig{
f,Öo3gr-! !!l sr ar<a4s LrN\rs 

^NAal?.If€ vrlr<.a' 6eJr,fr ÖC€ 6OM
vÅ^rr P. noÄrcM , ..

pÅ ETr_ NArs rrv- oöo6stu-E,'r DeA-
olf Ne €{ Ae^tA [-rNUs I

D^r^MElrs DluP ocJ4 (ALa§a<, Eo-
rossAljr pÄ"o€N sctr-srEKrÄ M^L-
TloeN.

KVAz AV LTNUS BUE- (j.J^PPT MA
IN E^.AGMUT.CE.
/rro MÄNNe Det_ BLt 

^{ 
O€,{ !.rLr-E

tsE/lGarr€N t oAMMot{ ?l

Ir!t relf §ohrottt
lr,lllU§r noh6rt soheolf. o.h Johan

TIrIT & TECXIIINCT Vslonloa FÅil.
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Nu hut !
t3l^/r^*

Dungeoneer! ual
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ui de- korn rner nrr i Ju

Sestötl o.gdude- O;tf
Q.Jrem p lor hos oss .? !
Ord. Dri s l?6:-
fö' rl.,ed ternmo. Jlg,-

{ it\t o nr rnerg

ti lt oss

Sterui
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