
reSIIRN. XlBlCtl{, vEd år det?

Unde. det rust .vslutade
Oerncon III fick jäg och Eångä
andra G&B-äre nöjlighot .tt
knytö kontöktor ned en
nystaftad sp.Ifdr.ning i
Sundsvnl l, son krets.r krlnq
6pelbuti*6n I'lidgard. Bjarn-
trusten i f6raningen, 6ed
femt iot.l.t @dl6!Dr, har
också åndrö proj.kt pÄ qång:
De h.r stöltdt L.nc61ot G&es,

tirrvorkar roI lsDo lst
sEslERN och hlr fl6! ploj€kt
på gaDg, och törsö*cr siq På
ått q. ut .n profossionoll
rol lspelBtidning, RUBIColI

D.ga .t! utro.tå al lt
d6ttä, cn såk i t!ge!.
För6hrngen Ar öIlt6a nystartad
m€n b.r €n sori66 f.åhtoning
och vilI 3prid. kv.l it.trvt
spel. S €n d.l i dot
plänerdr da ått ÅffÅngerö
Mrttcon i SundavöIl i .ugueti.
D€ vill giirn! h. hjåIP och
råd av ö3s i G&B, sAsd
rut rneråde pÄ o@Äd€t. lDgot
blev b€slutåt, vi akö ju
Priorit6rä Tettcon,

Rubicon aå. Jäg sitt6r
ned premiårnwct g6nmldst
frdför miq och iir f.ktiskt
rrktigt rått nöjd. Tidning.n
är yckot snyggt utfolmd i Ä4
format, m än p.pperetv.l iton
inte den båsta tnågot som
kom6r ätt åndrds) . InnehAilet
är brett, avontyr till ToD
Secret och mSTEnN, bo)< och
f i lM6coneioner, historisk
artrk€l m konfl i*tsp.l med
ett nedfölilnde sadÅnt - ett
slas i Nord.frikn 1941 - och
Pr€såotåtion Åv Aop Secr.t

ö pa de fyrt ro
xvÄl iton pA

vänner tycker om d6n, b€a.betå
denn .v.otu6I lt, och fö.sök
sölJ. dan till Rubicon. Olt
lnte annåt 5a i rent viilsörcn-
ietssyft6, Insren vot or d6
l<omor att rYckÄs med ain
trdDing, hen d6t t.D ju gå oo
svoriges rol lspålskader rkr i-
v6r i d€D och köper don.

orn raEsrERll stö liiln 8ig
att drå snabbaro än Bin 6qon
skuggä v.t hollor ing.n. llclt
klårt. .ft6r 6n titt och .tt
provepel. ar detta 6r dot n..t
avaDc6röde rol l5pel.t rn
finne id.q på 3von5kä. Man h.!
forskät a6riöat bl.nd indi.n-
staller, .kjutväp6n
åharikansk historiö. FÄkt6 h.,
blåndåtå 6d våst6rnfilBÄnd.

i I lu6ion6D Iung.r.r
Det soD är krångligt är

k.r.ktdBgenor.rihg - m.d !yn-
Iiqå nor.D6st6r-iDf lu6n86r -
och stridrByat6n t, I d.ttä
sydtcn k6n D.n 6ikt. v.r r@
h.lst pa .itt Dål, vår6lt6r
skådan b6ror pA var mln lycköa
triiflö- (sdl l.h d?ir
siktäd.. ) n6.uIt.t6t iir att
strid6rnå tdr k.Nko väl lAnq
tid mon känn6 rrycLot ..älrst-
lskÄ. Dot kii.d.o krånqligt ött'
sattÄ sig in i hur d€t hol.
qÅr till. B60 gr.k fäktiskt
låttäro iin viintöt. V.d @n
saknar iir 6tt f<ir6nklöt 6y6t.m
soB gör att 6n strid n€d Dånsä
på värje sidö into kM6r .tt
tä 6n h6l s6s5ion, En annln
asp€kt iir ött strid6rnq bIlr
nyckot dödliqä. om d.t dr brä
6116r int6 år 6n ö9pon ftåq..

Jåg tror .tt cp.l.t t<ån
bårå sig för der om och 6ndö6t
om de snabbt komor ut m.d
äv€ntyr och kähpänrlupplåne.t.
utän d6tta komcrytt6rEt få
Ått köp. 6pol.t, trots att
layouton !r åv h<jgEt6 kiaaa,
250 lc år ju intc gr.tir.

UGH !

R€d Fox, f d örogspeiäre

Rublcons adtess: Te lefon:
116r) '15 47 76

artiklörn. år Iit. ojiim,
viiket d. vill avhjiilp. genom
.tt knyt. fl6r sk.ibentor till
6ig. Jåg vill int. öntydå att
ni 6k! skriv. diir i rtiiltot
för i Hc. B€n q6r gärn. så
ha.: Skriv ön .rtikel till .!
6l5kådo 6iIlburk. tlit. vå.l dinå
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I'linutlrs I'lärker
Jåha... f6.sta

nyvåld ordrdrå.de. d.L nlr
l€dåre bllr

ssnskå ltng då dBn innBfattår
lådar6h som Gartånn .ch laE

den Hc aoo skulle ha
komnlt ut ttll G&B Con. 

^tt 
Hc!n

tnte hå. kontrl t
Lell och Ve.onlca utån PÅ €.,
skrrv når s lappi så..

t huvudstyrel.en. Aktrverå e.,
ell.r 3r.lv tlll

oss. eller vlll nl åtl den hår
fö.€nlnSen ekal I

tldnlng da och då.
lnte lAtt att

endå såntal nåtrå
reaktloner från å., vt lrBt å.
mr.ret tråkl3t, då vi skul l€

det gål le. notlvatlon
det ofta 3oo Piskan å. sl lten
och no.oten.utten.

Tt I I FANNS
FORENINGSANDAN PÅ I'ET-ICON?

H.rt på !åttcoh: varlör sager
att" bu) te hela ttden?
-JaE vet lntz, Deh alla G&R:tre

GqB!4!!-!eLä!!qS
Sådår oB nt lnt€ hår tuESåt I €r
HC:n t !aserr vld det hå. laset
ea lortsåtter Jå3. G&E con ha.
ävhel lits på No..€da to.P
utBntör UPPsåla, och hl Edn lnte
vår dår te. Äna.å sr. 0nk.ing ss
pe.3oner
hedersBsste.na ti t cke "rI!ån'
E6.lesson 6.h,rå.ra döt uPP, nen
det kunde hå
syd, De G&Båre so! håd6 trll
kdrde son skottsPolå. oc\ skal I

tack! Då vat I lt.
tö. ra håra. \å!äl eft6r nACra
tlnnars hbslJutt .P.l s! tog

A.snöte. vå. 6n
.ucc€ på.nbr.t 2-5 tln rlck vi
nyå . tåd9..

P! ahnat
tldnlisän. Er rer dennå P.övnlng
v,dtög vårldehleto.l

Tt I I kårret hör I

rlcks Ed.Jesr..
iårgt fdred.åg on

ADtD s e.ond
!ldtos åkttvltete.

förnodl lsen ä:.lba.å. DaEen
.åturl lStvts al la

lättef.åschå. I ållr tåll 3Ä va.

rjader i håtten ror N.,d.
sl!t-

ar.ångerat åv G&E No.d. D.r
vl bll. den rdrsta

årrånger3. tv. konvan! Pe. å..

nuv!dEiyrerEe son
el le. alt hÖrå av-,

Ju,r 4h, 3ör

lrobö ldnåBnete. o.h
rlvet I å[nanhet?

r.l lan å..ångd!ernå. B.l ttåndå

traafd.hål lntng t arlnänh€t.

ått kltentelet inte vå. sä noget
hoPPåtE På, kort

Bagtr Fö. nycket k.bolde.. Ett
lnbrott o.h då li3 lön6anh.t,

D.t l-nd6s so! ot fol k hade
Jöbbåt vxldrst my.ket, aen p.

oo.3ånlsårat itstt.
och ttng blåv rå.

Lonplt.e.ådå En de esent I t gen
vär. ånga der tagare, unEetä. så
nänga.6n vl p.arrttskt tunds ta

lö. få stäl lda upp
o.h städade, n.n nr son Sjorde
dei skål I ha .tt Eto.t tack!

en Pä det hela tas"t "eitaaedet soo on deltagårnå håde
.ol1.t, öch det ä. Ju det soD

tlEn hu. vl nu rn ser det så
stÅr vi tntö. .tt våavå1. Vi
nåst€ funderå På våd ,t vt I I
töra pÅ l,16ttcon och vi I*ä
deltaga.e vl vl ll hå. Ba.å l6r
ått åt Ia könvent å.rånge.å. P.
ungei.å. sanma sått Dårt€ rnt. vi

Vt nåBt€.tåpå.n

elll i eod tld tlll n!rt.

kDnnl gt loll I lörånln3.n
(rrånEk. Fe. 6n I d. a r€.t.

d.t b€hhv€r .b.o rut

Fu.,le.å dve. vl lker konver! du
sr! le vrlla ått

del.
s.!tlonsElyrelse .lLå. llll .ss

I

5L

INNIiI{r\I.I-

2... i,llNUlt)S NDIIKER

3... TNNTiHALL fIc.
I]. . . REDAKTÖREN

5,.. PLATSANONS!]R

7-.. BoRÅs SPELXoNVEN'I 6

8... rNSÄNDAHE

9... IiETICON rV

1O. .. OM AOLLR!]SXfrIVNINCAA

11-.. ILLOMS HÖBNA

12...2:nd FLEET

1]... NAII4N & NYTT

1'.,. DE SKAND. ASACUDAfiNA .ULL

16... CRÄNA -EN NYDANANDE KAi4PANJ

18. .. MD6S1LLENS AVENTYN

filruto iur.ko I lnI

Th.
cåheböards &

Bröådsv6.de ned r ensttdsslir ! rr.
ansvå.ts

redartbr: Lel f

Lel f s.h!.rt2i BJE.n HerlqvrsL
I J"" l;€r)

tl'lnl.3ens I ö.3en I ng

3r13 e.m hlsrpti
i hop d6n övå.



llr:tlrrl<1:iirr:rr
9a ar det dags tö. en .ed.

vl es, on dn svårurskirJbar,
lonttnultet t utgl vnrnSEtakten
Bv THC lnrurnrt srg. NåBot son
bad€ 3råde.

Nu kan det Ju vå.å på sin
plåt. ått r.åtå si3 vad 3om hånt
een 51.t2 Jo, l,rettcon lV hår
hsnt och våd
d€tta å. vål åttt det behöve en
rrygså! e "rd.paclu nl.g' tl I I .tt
ånnå.s lnhehål6rikt och .oligt

Fbrånl.gen!
börlat rd.a p. sia, trars en
hJår',es*å.ånde brist Få kohtåntå
neder. G&B No.d hå. a.råDg.råt

sto.å såke. pA tång. D€n gaEla
3la ihop G&E och

Deet.ie. hå. åter råtr tiv och
ått Deet.ier hår

å.erutlt Elg tlll GrB. N.e6t so6
Jåg tycke. bo.de vå.8 tntresEånt
b.d€ t6. den
.esur.år kån

Dlv..sE,B.budEhot hår bör lar
på den annå.s

3or3lÖse spela.e.s horlsont. H5r
går ler det att tÅ stg. I åkt och,

tå 5ts t k.33.n

3än3. Hbr av e. ned hu. d€t t.r
vilka r6.slåa nl

En ld. son pl6tsltst ddk UPP I
rdrvlr.ade st.ne hr,

nu gJ6rt sts helt h.nnaståd.!
då. i. håndla. on .ti
kontaktns! ld. sPelE!gna lnnrr
kon!ent. llånea går ju or*rtnt
och hå. l.gen iåst spe l SruPP'
eller tnte tillråckl13t nana.

konPl så. for .i t
kommå !vsg, Detla kunde nor
avhlärPås on det fann. nå8on.oh

och I o.ned I r
ön3kebal on att bl rdå lat .to.

undertEcknåd kunDa fungerå.oh
nsånbåndscentr.li

n€n det rkul le vara slö.t oh
någon utsäEs 6o! 5nda6t hrd.

Nö3 3å39åt åv Dlg. Ett v.rnr
tåcL tlll å1,å son bidrågrt D.rr

tl I I t I dn lnl.n.
det! Då finnE d.,

såk kvar ått sdg..,.

bdrJån skul l,

EIIUT{IEST

lt j gott folk. vi har !ånkt ut
.tt vi skäl I hä 6n Åt6rkomlo-
de W.ttcoBynbot. För ått deD
lkall b1i eo sDysq och till-
talando BAd.n aä utlyssr vi en
tävl inq. Pria.t ar tör når-
v.ränd. okånt, ben det k@.r
att bli nagot Nd ep.lånkDyt
ning (akånkt av Kors olles),
Hur d6n skåll se ut fÄr ni
Eiålvå ldDka ut, rn ott litct
tipr år att ni intc ritär den
för plottrig, Se ocksa till
.tt d.n qår lått att kopter.;
ilv3iDgerskuqgninlr.
sätt nu iqåDq med t6ck.ån<let
och visa a',t ni bryr er om
båd. liettcon och G&8.
08§_-uÄr_3lM!§l§x!!!!-
U6d 9åpisk.nde hålsninqår
GömÅnn gerrinq.

Ämiil.n Easle varå hiC
tillhändä föi. 30/3- l+irk erä
kuv€rt m6d: ' WETTCONTEST
skickä sodån rubbet till;

Etud.ntviiqcn 26-04

4

tic\li siil<t:r-=
FiiEENINBEN 6AirEBO6RDS & BROAOsIIORDS

L.n P- I ill ( !, Io,,rlirr:r!..l!'r,,ri,Frt till

r.0nvL.ntqI ontåLt PE, !.ir.

nq:u!P.li +1fi

tid.inq "Ihe rl."rinq ccni +ör l?.l''
PErcu'Ler !Li 

'itl

v i.: d i 5r-r I l,Llri o'1
oD d..nå PÖet L.ntåLlr Tr'onås Eurr'

tal olR'1: 16 :o.

on dcssn Pöstdr r.ontar.tå Pet€r

qn.6Lrn iill Po€tEr '-!alr qå

5



90: sr T. t reå
olro-51r oo

eupFl
köppårslsgarsr 33
ar1 sr ös re.sund
063-11 0s s3

ordl tlåts Be.getröt
Nor.: St.åndg. 70 1t.
552 42 J ankdp I nt

tltkåel Eklund
vdtte.e lundrs 17
552 5a J önköp r ng
036 13 62 61

Jah Fråne so.
Lovlsåg I b
s52 6A Jönköp1h e
036-r2 10 75

l€adEot Stetan (.1s tensson
v!tterslundEg 1s

036-r2 13 6s

euFPl 1 ca.l lronten
§jbår.åv 4a c
554 OO Bank..yd
os6-717 17

suppl 2 Thömåe sch 161er

036,14 19 11

Av Leif
F.edåren d.n a/11-aa bb.låd.

S clrrnre i tz
Eedö.nlng€n

byggd pa €tt .r.lkt
poänasyst€o som ocls! btd.oa
tr I I åv€nty.et3
,e.k€lspA.iAheti. T.o.! vår Dt
påpekad6 .odulens leea k I å66.
Ett !1nu3 tll I AO&D tu.ne!tnaen

^ven 
en oa turne.lng fånn. .ch

den höl I bått.e kvå I I tet, do.k
tred 5På. åv "Bo.å6 ko0plexåtn
-uteiÅkad vEg med probleD ned en
.ndå rörnrng. Dei blev dock ett
hdg.e båtya to. 04, nyc!åt P. g.å
ått nE. hyå taktlLer och
lösnt.rår sodlånde5.

sJ6åk.åv 4a c
56a OO Bånkeryd

Lrt I Lundbe.g
Studentbacke.23-202
r 1S 40 stockholn
oa-66 60 299

kåss Pår tlorrtz
Ho.lzontv rs 2tr
122 54 Enskede
aa--72 4A A4r

ledånot Påul Pådoän
stud6ntv 26
7sa 34 Upp.åta
ola- r2 16 20

suppl r Robe.t schuel tz
JbnköptngEv 30
s53 OO G.5n.a
0390- 1r5 go

E!ppl 2 vr I le §Jd3r.n
vElta.srtån 46 d
754 22 U"p.ata
ola-12 3r s7

N0RDSTYRELSEN!

o.d?, H.kan Erdersrlg
rrsrrdsnerg 32 uFpA.
11? a7 Srockho I tr
oa so 35 71

Johån c tlö.en
splnn€rlv ra b
430 44 Nålden
0640-207 37

kåss Ul.Ir lve.s

arr I 40 6rn.!bld.vtk
0660-r6/r o1

Bonåo epe[komsremt 6

epelkonv..t r so..3. Det vår
d!l i3 uPPs r utni n3
nen ul va. u.dl .tt par tapprå
sP€r !årnlngå., l.ånEt l.!n
GrEnna-Jdnkdptng, sor tog oEs
drt. ?rotts det vågå tnt..s3åt
l.!. c&B:s.edle.nar så kod d6t
nyc*et lolk, jåg hd.de.n.rlfrå
på upPåt 600

b.ukltgt å. ned en lnvlgntng,
vå. den I ö.s aa

besvlkelsEn. Fd.3e.å.1 !on den
lcång o"h €. huvudån6eå.i 3
person (åtntn6ton€ v€.1ådå ban
vårå det) l6tllåråd€ kohventet
öppnåt och prese.te.åde de
ånsvårtgå r6! o, tka åktlelteter

prese.te.åde sln
så!nådEr ,le.a

anrvarlga och de 56i vå..tår 3åv
sanskå d tnal3 lnto.råtlon. H€lå
I nv I tnlngen gä, ett v!.rllt

Konventei håde oc*sr
nånl lgen Gr.e!.

Dåvtg iGånes go.kEhop lid. uK)
r.ån Englånd. Han hdl I .tt å.tål
seolnårler och sp€ I ar.ånaetrån3.

tnstär lnrnSen 1-lr) rollsP.l 3oh
spelare o.h sp€l!eda!e. Tyvsrr
hådå jag int€ mölll3het ått
sJElv deltå i nrsot av håns
år.ånge&ån8, ha.
tydliSen trev)tg och rotll att
eF.la oed. Hrn ledde spel ! Cål I
6r Cthulhu och l,rårhåone..

antaret å.rån3enån8 På Borå6
vår i .r bra. o€n

tyvårr vå. e)tl

AD&D-tu.ne.l.g.n eå kan 6ågås

dvs €n li 3t nin

AD&D-tu.ne.lngen b lånd

våt !Ycket öntYckt
och Dppekåttåd åv de ltå3arnå,
r10dul€n hå^dlåde o! ett rDtål
r1o 3t) .yrkå rål l!kå.oEJ.gåre r

tlnål'cena!1ot rao

tlrn€rin8ar I Runåquået llll
,1ERF och Tr.vel I e..
aoa.daåres+tu....tn3å. lånns

T. å, €n 3a0nål
håde.l tg Squrd Leåd.r tu.ne.tn3
(.egrer upp tl I I c0l ) led 16
16.ånrBldÅ deltågår

e. vEllYl ld ASL
turnerrng lbpte 3å!tldtgt. 5L
tu.ne.in3ån vå. soo d. flestå SL
tu.ne.tn3sr, en utt lå3.turn.r 1ng
med 30Å .cenår loD

"superl.vor riscenår t on.P, s,a tidnlngens aö16ehinp harett nytt ä.snöte hunnlL hÄI1åsoch vl6sa åndrlngsr 16ry.et-
sernå ovan har 6kerr.

!:. åv glin] l

vår iel dr de

skulle qpelÅ3 två länl€. I
rlnalåh (och rålchen o! 3!e
pris) dEr ePelarnå 3!ul lE bytr

sune.a poåna€n.
Ett ytte..t nY3ko s..nårto oåd
llarå tÖ.delå. td. den 30n tlcL

.tdå ldrst.
Tu.ne.lnsar I DiPlotråcy och

clvt I lzatroh hdl le oEd ..latlvt
sto.t d.lia3åra.tå1. Dessuton
lan.s Aåcr!aooon, I I l!ntnatl,

6.h Robot led knutl

tydl tgen ett

3ns!a.isas handrånds t lanband

helh€t vår ett
(, rz



§ -r l1-arr någn'ä Uec|kola ef terråt.
IH§ÅND/qRE

Hå. on dås.n läste ,ad nilt

The Se.rtng cån, vådå "dtttn?
Tja, låg lår dån

kån6lan 1b I ånd.
vå. 12 åv 40 sldor .krlvna av
mrg. vtss€r113en är det brå fdr
nrit .edån etorå e3o!
åndå... Det ä. iårkltgt ått I en
förening beEtå€nd.
sve.tges l!ååtrvå ellt .ndåst
1o-12 !tyck6. .k.lve. dess
P.orinEntå o.3an (THc). No3 har
vål ller ett sPel ått.ecen3e.å,
ett scenarto vå.t ått Publ tce.å
€lre. e. t.ckntng ått vtEa fö.

3!.lve.n å. t 1k.l
å. rnte 3vår t.

dI3 ho.de vål
1nt.€sE.rr åndra, el le. hur?
IstEllet lör ått enålla öv.r en
"halvdån blå3!a" kån lu rolk b.Y
.tg llt. o.h rkrlvå de bId.äs
soe I deråe tycke ä. båttre ån
"det vanl l aån
E.dleÅ3tld.l.r .kåll
revånde, pr€.13 EoE den rÖ.enlng
son d.n reP.e6€nterår. GrePPå
penna/3k! t vnrrk 1n/o.dbehånd I å.å
och brd.å nr ockeål

JåA ha. plåne. På att å..ån8€rå
en t!.ne.l.g r Låg squad Leåd...
tlenlngen lr då,tt I a!5pe I arna

lnnön I aget 6ch
pl,c..ås på "bord- ått tl l I tY.a

Br tY.ånånnå låg ) och
låsen. lö.ståbo.dEspe

å.dråbordeepe lå rnå
Lå8en kan exenP.lv i 3

bl ldäs rnno, sPkttone.na och nån

AV EJORN
tovade Jåg nls

siå1, f b.e.

]IELLQVIST
(ee a.rednrnS n.dån. )

Fle. d3t. ctåt ta upp! I år
och tlditare år har d.r vå.tt €n
I t ten kärnå
huvuddelen åv å..ångenång och
sp€1. Fdr äit avlåetå deeså

ldngden bl t. entus l aste.nå

våd funge.åde då brå r å.?
KloBlen, aD&D
del kr t ngåkt r vr teter
nåarå 6r..p61. ViEst st.ul

ned nYcket
IåoE, 6.lsttslllg kvalltet På
turD.rIngårnå o.n arrångöre.nås
orbr.aBA ått v€rka s€.i6sa.
Dettå eremplrlterås vEl båEt ned
ått !åh helt plöt3l tgt ku.de
hd.å sk.lk
Lor.ldo.e.nåi då var d€t on del
å..ångo.e. son sPelrd. (el,e.
skå nan sågå lelte?) kl I l€. och
rPrån! o.k.lng nåd I åse.Pl eto I er
åv plåsil Skå Ao..s6o. alltld lå
behål Ia Etå.p.ln "Xoboldtonv.nt

AD&Dr t rs Inter.epto.s, G&B

tåget Deåih Herr lngs
rnnehö I I Xrlstten Hadeen, Jo.as
Lundqv!et, R.lne Roeen, Robert
schv.ltz, Jås 3jårv o.h en
3åEt3P€lende tJeJ f.ån våtrånda
(?) n.dd€ .n lnollclål! s:e

O^: 1:å lllnJå Fo.ce, 2,å Deåth
Herrrngs (k.lst1å., Jonå.,

CoC Nos. Brddernå (Jåcob och
Lundqvt E t lnglck I

vthnånde lå3.

Dlplo!åcy: Jåcob Lun.rqvl6t nådd.
I inå1. nen plå.er3d..lr lnte.

Ctvl I lzatlo.: Ett åntal G&B-åre
kvalet bl.å Jonå3
Relne Ros.. och

Robe.t lvckådes
3oo eBnl lgt nå flnål€h ren blev
då. tnte båttre ån 5:å vtlket är
en åv håns så.3ta plåce.lnrar På
kohvent. Robe.t kå. nog ut.ee
eoE G&B:3 clvl I l2atton EPelåre

uPplevde IV:ån son en kaotlsl
tl llstållnlng, ,en vad jag hö.t
åv deltågå.e *å vå! då n6jdå,
Sotr vånl tgt rä.k6 oredån Eer hos
de ånsvarisa an h.s deItåga.na.
Hel t k lå.t ä.
måste ätaördas rit I .å5ta å..

konv€ntEkoorl tten lrd r
eåhrad trr I en o.t, ned lö.del

lonuentet skå11 ske.
D€ bd. ha tröl l t ghet

D. t r. ) nåsre läsa utskick och
nå.5e uPPrånås.

V1.lå.e nÅste al la ändrineä!,
5vårlghet.r och åvhoPP n€dd€rår
oftgåånde. Den ånsvå.iEå f ar
konventet 0å6r€ aå v.ta våd 6oh
ldr.lsgår direkr o.h inr6

hek råt te I se.nå.

tnte
år håi t6 l,let tcon

lö..odllgen I Jbnrdprns o.h metl
ett me. tntlnt

eten del r{onee.
Jåg ått dertå so0 ..d3rvåre,
eventuel lt schehalåggåre 3ånt
hdJl lsen coc-å.ran3d

åv ntn 5tlndtåls
desp€råtå lråntonlng på Uåttcon
IV; l1åne lån åv
åpplåde.åd tog bo.t ,ycket av

FunLtlonå.e.n.

hJårtat, En trtst

t lubb.å.t.rtkrPEtåtur. Jåg ha.
lundå.at pA att eventu.t lt

. lb. at!
begrån...Peltld€n.

Nu behöve. läs vetå .n det
, i nns
synp!nlrter pa uPPlåg3nin3en av
tu.nert.gen etc. så hd. åv Dtg

Er oher rherr årr hå

och ånsvå.er f ör
En våktstyrka nås re

dör.år, dertaSa.e och o.dnlnS

konvent:år.åntenahS år *.åvå.de?
nen det å. dckså

tt lltredsstsl Iånd€ och Etundtå13
.lkt13t .oll3t,

lnt€ ata siC r.. an d€ kt..ar

!vål len lnnånl
Ltte .ot€-blåvlnr

oberårne rI gå trrtsrållnlngår.
Både sl.rva fij. toppet och
deltaear.å...
bör tngå utonhusåktivtteter va, å
tl l I åtna- iClhuthu liv€i visade
svå.Ieheternå att hållå o.dning
pa båds rörlöpp och dslreEå.€.
Inga eld6veriå11 på ky.ko!å.dar

Annålntn.s pl lLt errer vårje
iu.nerlns- Det duger lnte on den

lö.svrhner elle.
lnte hel ler duge.

t.ålån,v€n vann i
det & det?i
Jåg !&r det vår Ntsses tås I

onBången.n NosErann

Aktl v ! tåtsår rånr6.ernr

tu.nertngssekreta.låt är

Hel t rdslunkt { onlr.r

l,Jettconh6l ge.. N.ion/nåErå håd€
b.utit 3te lD t ett lylruD I
natsal.. och stullt dv€. 30 kt

stor 3ånnol lkhet vå. €tt/rlera
rdtågg b land
det vt eon tå. båtala. En o.ödig
hånd6ls€, 6on sd. ått vl Lån
glömnå Rrbbå3ko lån nåEtå å.,

1

p
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Orn Rolllreskr-ir,'nirrgar

p. dåt her ned
.ol lsbeelr.tvntngår Lont.å Bnd.å

beddnninSå. på

regelkun3kåp et. ko.ner I åndrå
håhd låniört .ed ror Isperet -
Jå, det Er Ju EIljlgL.rronvehtvl tala. o. tlots ål lt - då
nå6t€ nan dra nåa.å 6lutsåtEer

r o I I b. r 1", , vnt ng., nå
nraorlundå lylllSå, tö. on det

bå.å frytånde fo.nulertnrar ått
båse.å rollsperet p. iir der inre
rått, lö. ått tnte Eå3å
onölr tet, ,5ofd.å och

Roll?tgu.ens vs.den kan
rotiverå brott
.ol I bes!. t vntnaen.

g.uppned I ennå.
vld förd.lntngen åv rol)rlgure..
Då det oltå5t flhns än 6l ler tvä
'leda.en I g.uppån sålle. det
ått d.r!å

rollrlgu.e.nå, utån

, Det
åit tä.sEkå våt ja

I å ngd I6tåns l6pa.e
höJdhopPare d€ tåvla. I nr.
elte. Eånnå.egle. och vrllko.
och vå. je lErfd.e l s
h6lt sluEp!åss1g. aårå nå. det
lrnne en hyreåt klår och

nåturllAtvrt
f lnn6 ål I tre
grupp€n ått Iöså redån lnnån
åventy!et b.rjå.. tjed
erte.tånk6 h6. det dock lnte
vårå nrSot Prob lån.

th6.r. Bul I

u,TIt{ ,Ilu,8

In@ on ick. äIltför Äv1eqs.n
rrmtid koE.r d6t ltt dräs
igång .n PE{ kanpänj i ett
spel 66 ,<arl.t6 Ultibå Thule.
Det 6pel6t ut5D.löd€ i
Sverig. under 1500-tåI€t. Jåg
här ånnu int6 bestäht vör och
ner vår k.EQanj komer att tä
och as. ru, Det v6rkar doct<juat Du sn @ 6!J)m period
bli. b.kvii@st.. Men vad jlg ån
våli6r så klllt@r d€t intc .tt
bli apeciellt hiEtorisk. trr.n i
,(o.th6t. aa l<mer.llö atr få
ott ffådo tilIdelåt siq och
D.d donnÅ s6 b.s Bk.ll dn t.
håkten i l.ndet. D.t!ö *ön sk6
.nting6n b.d diplnati ol l.r
mr. fysiskä övert!lnihgs-
Spelet il)@er end.3t ätt få
sp.l.a .v G&B-n6d1.m... Så
elipa nu 6r. svärd och hjärDor
och t. tiuren vid hornen.
Alla nAete .N61å sio. öveh ni
s@ s@ d ior<le det pA c&84Afi.
Äm.il.n nast€ vörå Dio

t: I I händ. for.3Ol3. uärk.r;
kuv.rt Ec<t; "ULTlrIl THULE-.
Skickä aodln rubbet ti 1t:

Stud.ntvågon 2A-04

'Atot son irlq utesrut€. ptårs
ld. lnp.ovlsåtlone., !ån det
gö.å3 en .rhl r3

p.eE tåt I one..
B€dbn.l.ren s*arr alrtrA st.
.fte! hlr ?dl lsånt en spela.e
spelåt en ror rfigu. nåd avseende
P! rol lb€sk.ivnlngån. Fö.!åga
ått sP€lå al t!ån
ned flru.ens oun etc hrlr hår en

.Lt, ekr ld

For det ånd.å b6r n6g påp6kå6
ått rol lb.sk.lvnlnge
detåljå.ins och epe.tllce.lng åe

Beskrrv3
&örkrådd kån rän lnte .esdne.B

lntelllgent och åltr.å t.se. åtr
det I.te rrnns rtd art vårå rådd
Ju3t nu. va. der 3. 6kul t€ ju
på.!on I lghetEdrag, sty.!o. och
svashat€r va.å nÅ3or son ra.
Lunde srr pä och åv .ft€. benov
och så funge.å. vål ing.n?

1ö 11

I
l

det dags rö. ånnu
en pres€nraLton av en crB
aed len. ?1 I I
Jåg vår l ått urrr.ga vår ny6
ordföra.de i
skårr Jaa s5trå lsång.

Nårn: P.te. "01åyen 0l åu.son

2AtL7, ?52 34 Uppsårå, rel O1A-

Ad. e. E Eonoartld: Sto.torget 7,
431 30 tsstersuhd. tel 063-lO 40

olausson rbddes

vårL. upp I Ostersund vå. deL t
Nor.rs l je e6r

qjo.d€ då. lurpen l9A2 och

ta las on ett sper
vl lLet han i!airade

"0råvs" Dtl krrr lå. tnleddes
med nåq.a koapisa. vilka snåbbr

be.o pä rörtär ler dock rnte
htstorlen. Peter

I llorns l-rörncr

råser vä ld ttt

santididt. Han
sportdyknlng tt I I husbehov och
å. lyckl lg delåga.e r
volvobu6s 63,
tydke. 3Jålv

b.uka. tttt
leksäksatlå. I

R6l l spe l s/k.l asspe l s

Stste.e ot He.cy, Joy Dlvl5lön,
The Cu.e, Lou Reed sår! The l,,ho!

en obotl lg F.ank
Stnåtra rån. Pete. åls!år nu31k

DJ pa rad i on.
Bland lltt6.åturen gi I lar han
l.åo!t SF, hrstorta o.h no.dl.k
0ytologl. Jåck kerovå.E bo! "På
drift" är Pete.s låvorltbok
v1l !€n hår b.tytt oerhört ny,r!€t
f6. hono0. F.ågån otr raeo.itfiln
tycler Pe te.
bestEmhe. slg abr tv. stycken:
Apocå lypse No, o.h stålker.

son ny o.drö.ande I G&B vill
Pete. ee.kå rdr ett öbet.ende

lö.bund såDt att få fle. tjPjer
tt r r hobbyn. Fd. ått uPpn6 dat
ststa och rå hobbyn åccepte.ad
tyckå. P€t€r att vl neste bli
ne. tsPP.a rdt onvårlden och !teå
upp ått vl rnte E. ett säng
knåppskål la.. I npp.åla pågå. nu

.ollspelskvål:t€
v1l!et Peter rnser vå.å ot!ol lst
v:ktiat och een håller lnte med

Nu .r8tå Jåg vi lå pånnan tt I I
lnnan Jåt

sluta. vlll Jåg bå.å 3ågå:
-iHÄJk på er ar I rnopår.

I LLOr'l

son spelå.te aD&D.
AD,D 5. ,ö. öu.l3t Pe!e.!

P. e€nåre trd har
stn repertoar våd

gEl rer spel o.h håh brurå. .u
oltaet spelå fö1.1ånde epeli
§quåd Leåder, COl, Cål I

Rq III,
Roleplaythg

sånt Spacå.astå..

vara en 1nb I ten

kan nån trsrfå
honbn p. Uppsåla uhtverstt.t de.
hån siuderår vld Ekononl lnjen.

Pererg

i
I



s€cond lleet
tre1lån NAT05 och

Sovietunl onens t I ottsty.ko. I
no.dåt lånten tnon en

För ått ko&hå I t te hårrå.e
tnpå spelet kan vr lu ta och
b6.lå aed turnen. vå.Je turn

t.å tu.ns sor en dåg o.fåttår
lndelås r 

^H. 
Pn och Nrgbt, Det

sbk€.t att det å.
d.t består6 av

a.stld.n. u idnattE6o r 6n

v€ t. Vt s3å vltålå
§pelet eler endå5t !ndEr ri
turh... O€3så år nelnlo.cenent,

Z:rtd Fleet

lån k råvå

st.ld så. ti I I Cenon ått
den 3or ånsr lper

st.Btegtcål Alr Phåse. Då tv.
f6..t. år det Bånskå sJsrvrlårt
våd de betyder,

ni!sr Ier/torpeder/sJukbombe.
osv. hån tEnker ång.lpa ned och
pekår ut vl I kå nå I han Ela
an3.ipå. Försvå.åren .åknår lhop
.lnå l.!Evå!.poång I torr sv
rultvä.n5 Lånone!, .obotå. örv.,
3å.t slå. en te.nin3. R€sultatåt
åv dettå lån åvlEEå3 p! en

är ett ta! nel Iån 1
och 1O. DEttå tal d!ås eedan
tt.An anra I lårens tå.ntnErslåt.
On resu I tåt6t
slås a! tlll.åkllst sto. kontr..
rllet ått skådås,

Nå. det sedån eår le. ven
å. d€t lit6 0lika

be.oende p. vl l*et scenårro so6

'en aen...r lt iå kån
nå. sårå att
EeSerpoång te. att l. t Iand
l!åktfårtyt o.kadda r Nor ge,

f tent l l gå rårtyg.
d€dån SovJetspelåren l.r poånB
fd! ått lnvådE.a och behåtla

D.t år nåll tten eå ått .ån
år tvun!.h ått nupptåcIån s1nå
nål l.nån .ån kån b.karpa den.
Då allå pjåser år synllgå på
3pelplrn.n belB ttden sler detta
aen6n sk. Det.ctlo. lla.ke..,
vllkå dels lan plåce.as a€n6n
llygspånlng. €l1.. den hlrda
vda.ni te.oo ått någon tkJut..

att Eventu€l Ia

lål lEkE.nssoldåte. el le.
nå!tnBoldåter, beet.Ida N^T0e
kont ro I I åv ?å.våttnen,
ssnLå rtentl lgå lårtyE,

va.Ilrån atssi rå.nä ko..
Flygskvadrone. Eor utrd.

Etråtestrk epånlng kån lblånd
beh6vå jåktslydd fi,r ätt st iPPa
bl t nedsklutnå, de5sutotr Lån nån
läsgs rlno. el ler sanordnå
ånlall led tlyg (ded åndrå o.d,

anfål rstårni ng ).
Efte. ått nån ha. utld.t

datta lonfter
rren ovansråend€

råser ske. under vårl. rurn,
nrtrrlsrn l6.rrytrntnS På b.ade t,
tan delar lh stnå rty.ko! I
ubÄta., flyg och ytfå.tyg, vrllå
sedån tö! ar lå förr lyrtn!ngår
ldr sr3. Ett

bEEtEmoer ven qrn
tlyttå. tdrst- Når bågBe spetå.e
I I yttåt saht r t eå
mån vlda.e, och tu.nb. t ckån

slutllg.n skur le ,åg vIrlå
så3a att sacond
3åns*å nyån3er.t spel, lå3 har

taglt upp det
vtrtlSåete t rperet, o.h ä. rur

lang trd årt
han våljer nåAot åv de större

Del år vål vdrt slnE

clancyB b6k Rbd
sor lu tt I I Eto. del

tllldrår EIB t det hår onrrdet.

IL l5

I'Jrll"lhl & NYTT i spelvÖrlclen

slsta gånBen d5r_
(se ånnån Flats
tla r I 1., spelårlåren t 5töc!hotn.
hår blivit tvundna
ertå. erl tnb.ott I 3oD.as. Så

lås.et blev stulet
rcå AO OOO olö.s5lrrådå k.onor,.
E. sadån nanqd nåstB r.rr. €lle.

prangra. ut På
spelnår!nad€r. Detta kån sre vtå

pöstö.derl6.s5lJnlng elle. I
ee, något

neddelå B l6.n
Hel lqvlst. Aventy.EBpel såv llll
julen Dt D.akar o.h oenone.
lvånhoe, ett nedeltld.suppleaeht
tlll nsverlg€e P6P!r5.å3te

LustsPel -dti
ont3r3de n3exsperetn ( Iår il3

På en I topp)
sp€l

L'å t ststnäDnda
slrld, då det rör srg or a-sP6r6

enge lskt spel ned
o.h tena. .. I Norge

trånpåt I
I sånbånd

PUbr lce, rng.n åv den No.Elra

.llsi.lbutör.ns I å9.,
D&D-rrgu.er lunde
Fdl Jden blev ått TsR produkte.

i.l rt nu när tidninC.n ar .å
åns. ), Endå

!pp.epnlng av rdr.å
vo.e on någon av d€

e.råneerånde lrlubbårna drog slt
u.. Deltåsa. åntalet lorne. ått
begrån.ås, sA ehbårt de I tagå.€
På )(l I :an kan råknå hed lnbJudån

nanga6 b€d.bvål.e la
tltkåel Pålo ned Letå.d. Elva

ko,ra ut åv en dJBmn

RedåLtör?nr helttd.jobb och
engagenång I t.. .Pe I lörenrngå.
lår vå.a o.sakan. n.l.P,

Dåvld Edd lngs
"Be laår r ad"
l,Jhar6t.5n e utdst.ånd€ t ö.1å1.
A-spe ls låntåqybb.ke

r6rtsåtthl.aen 6cLså.
kvar sttt Jobb På

lrilanslrå6t6. 0, någon und.a. otr
stnkadus upplada ell lå. den
ll33ä på d.y3t aooo e*, Dråaon

16r bara 23O:-? Nu
år det ndllrst ned Tltåns
p.ånunerat{onsse.vlce
den billtga.å (nen llkå brå)
englånd3upplågån bå! gr l3e t
hålverat3. Pråtå !ed ,1Ygel,
Jåhå. det vår
låvo.l t-svå I ler trånglåre hade
att komiå .ed d.n hår gå.sen.
Just dot! l.ian ha. lyckåte vtnna
Tl tån
f ieuroålntntstAvl 1n3, Eio-boost.

DoD-t,oxår. StEmnlng r5r vårå p.
gång (rsR:Th€y sue R.culå.ry.. ).
Iedån et åndå hål )er på: Ä-EF€t

Gothcon llll å.
r.dån långt tramskrldet ( spec-

dletrrbuttöneåvtålet ned Jån
Ednrn rB. Ette. se, år tycker

de kla.å sta sJålvå.
En å.rednlng kån vå.a att det
sånöb en slarvlgt torEule!åd

a3 års p.t. på
DoD och tlutant. .. tts. al I

egen fbrsåljnthgschef ( stelan



Eallaclen orr.r jakten På den
f örsr.'trnna krolralr

krohah l.t.ss när g

Hlrl*r sJu

sa*te ,ae,i.s atv och lö,
hott f,tn hendets hard

kelln, Lotho. soroha)
Lntante ach Be) ) lna

l bergets sat
aot sv2rtjättar de str I da

TJuta l5ttbr r5t tdz vE,
sr3vP, fårgad röd
hJEttsr.Drte,tdJa h",
Latho t lsset död

sot E t hJä.ta,
k.onan stolea är
tä,d2s sdr de
sbket tkatteh dä,

trdsk och taro.
1a#t hld)tarnb t htst
aräper.:aar,

ktLnens tJueaI Ju det 5t
kahparhE drar b ) antt

at ixtEt vlher, PttBr tlyr

når s.n harton s2tra gryr
hlattarn'.ter kvar

sna.ch s tara

an svatt, sngtat, d.äp och 6ord

fttt .tEden de beglv.r sls

s,räbfrel eJ

Ddd, e t Ehde,
ptt».en Ddr.rad h.
sdket at tB 4.da red
bngeln ä. prihs hä,

orchEn! n pe sitt naner

hJbttztnä hu detta ser
tr.der fra, ,ed ha st

het och ,tk pt s].9
hJrttsrs tuod tdae

Loren2å genon Tempe.t

ångåvs I å.tlkeln
sovJ.trskå

oshk.a. Nu ha. v1

i6l Jånde åhdr ln3år lrö.6drå3i
l. Herå konpåntet hår BltP -2.
:. DEn tungå troppei består av
två hur.PrutegruPPe. I vårsln

, SruFFcher

3. Fö. Lnde.srodjande erd kån €n
r7 avdela6 t.äh

Lå tå r j.nEns
skytr, t. uppchE t

ianl två of,Cånsa. a€d AGs-r7,
AGS- r 7 å. en

å!l.nat l sl

P.^53' varnsvapen och "nluka" rir

1q

IIX Sr{^HI) rNAVI§HA Ä§AG UDÄRHA
DEI, 3

I AD&D

1'LL
3amm3 r gLrd, !nde. viktnsarjden

:! .en traditlon,
så b.å i en aD&D

kåmPanj 
'ed vikinSarema sä atr

rronom ta sin
iåtrnrtiea prårs

Den st.rå nåckdelen nEd utt br

l.neb6. atr denna

kvåttftce.ade
srssntnSår f rån nin sidå.

url år laritens,
v I td6århene

3ud. Re t1s rdhens
och/el ter etr

vltt E1gho.n. urrE. tlkson To.
ten 8ud som

I tkheter lngen
adelssud. Frla och . js tvståndr gå

I och åv

5r .pPen fö. t.kehå.nls!o.,
månEa ålver
"c le. i./.angerB"

En UI lp.ests
lånebaCs, hån
på fbrsta nivån. En ullPrj=t här

ned L!å36 På f järd6
ni!ån, 12 på sjund€ och når hän
uPpnå. rrond€ nivån gör hans
p1lå. dubbrå .kådo.. ForntEr:
"åhihal f.l ånd.hl pn

pr ä< tr o.ne I

Ulls åra
utfö.s å[trd

l I tåret år ett
stenrds D€d

Pr d r e's to.. | å
utr då han år den

ende åv gudå.nå son hå. båge soo
han ka1 lås då

f.tL
livestjli jågare och rotk son
bö. t fJål ltrakte.na. I Ab&D
torde de "råheerq,
dv, kå. To. vå.å

ur rs Pråsre.sr:P.
NG el le. cc. Hån

måste dessuton va.a vätf iJ.rrogen
med vi I dma.ken
-ve.l.ve. r den. En U!tpräsr

jaså och åkå s)<idor.
Nan erler hon (präst...kåper ä.
dp!et rör kvinnor) f.r en €xt.a

nivån nän ti aen
Ullp.äster

.öa ltBdnåd, de
rår doct ård.ic kaP. en P.ts. En

sjätv ha nedtåct
djuret och s Jå tv
Li r r ern p! rs.

ta. r i 3t dj!. son ,dj i , E.". En
ulrpråsr jåcar
nötee s'ru:l o.h Jåsar inie ut,

.tr



GRANT\
nlrdaraaracle kanllrBr-ljEn

Ltde. åv.n dln kånpanl 5v
cå.

åventyren I så,.a bånor rotr
tlolu..ntå13 3ånier rldlg.r€,
bd.Jå. dln. spelare llnna d't
tr.ktat .tt .olrsr.la sin. Dlott
all tför likå sre.lYfrrr kriP.hj
ert.r tåqanj? Dä hår jai
bot..edlet. Cn!slån so. kr5v3 ldr
ttt bl!3. I lv åe€n i den ..5t

lr Per3onlll..å rpåla.ntr

D€ti. rk.. l!ttå3t 3eno. ått du
3otr sp€l l.d..e sktlv.l ner de.åt

tod hjärP Pä
trdr aår.

bår.erundtnat.rtål 3r.tr du ter
den .n br.d trund ått .ol lePels
på. Tånk också p, våd d€ 6ialv.
tyck€r år kul ålt sp.lå, och

.ollPe.soner.
2* En ahnorrund, rr rJd.

Utlornä.n sr.cl.l I !llJb ått
rventyr. l, tred rycket 3ta.kt
personl l,e.åde
.. .llj6 e.n
l.en stt l. En jderlisr.etod år
ått tå t.er. deh ltad d5r nt
bor, idrvrlda.n ( ll l.n) änlnt,
och E.drn ,nld!a pe.ron.r 30.
ållå krnne. 5o! NPc's, Strnå

tånk ocks, på
bldr.. kr.l!lat tl I I en lyck5d
ka.p.nj, de. lar docl int. v..a
rör !tprå81åd o. .a. vlll
undull'a "rlrterrpelr,
Jåa åntår.tt
b..öd.t eig att låså detta lnte
.n!.. h.ct & slash-IarpanJ.n
v:.. d.t urtr..ta nöletr ut.n
rollep.lår tlll vlee t!.d. Deti:

poångt.rå3, o.h tD.söt I dtn
b.du.nlng ått

I AD&D r.n du tlll ex..p.l
3€ tö.h!l l.ndevls 3.1 IP,b€loPP
l6r .krrt.r och
t€da. lat. g.ader .v .ol lsp.l
be3tri!! rutrp€ rn t6r d€s3.
'trund-XP". o! du tJorl ror
tldtgår. De3t.lv, te å.9å.ndr

det varå tlll

rollspelåt 3vå3t.
h.lå tid.n en tPelå.es rolltP.l
€rter håni er!å1.nhet I ålf
sp.lå, .ån k.n lnte be3år..tt
.n nybörlar. rkä .ol lsPela lrkå

.p.låt rol lrP.l I

Hlror illrs ällttdr olt. bort I
.renp€ lvls AD&D'! IP-låkt.ll.r
t st!5vrnd.t lör ukad reålls.

!. docl
trart.rd.nd. d.l
kå.pånj, ..n i.. tnl. t. ålltIn3
rbr årlva.lrtt' ..då. dot Ju
naturltgtvls rnte ?år 5lå dv.r
åt and.a hå,1€t h.llEr. Sillv
Dungeon Li. v..å Lul naara
aänaer, ..n d.t år nog int€
.iktitt .§tt sitt ått lå33a
g.und€n ttl I .r b.!tr..d.
!orrrPers ranPånj. llättå l.llt,
so. nagon hlstorirt tyP så*..t

Itån kr. tlll e,err€l l!as.
jn någon hulori.tl3l IPC.a!. i
en ny.k.lroll I .tt ävintYr,
€rler te nrtrr åv tår.liår..n.
naSon dråPl i, l$l ål l.r nyct,

dvlral3lå kvl.nor
Pe trund.v de..r t.rl!: .lå33
(lörlat al la kvlnltga ep!!.r..
ska vill. nåaol brttre .xe.pel
nästa sang). Ett "silly otna.on'
åv.nty. iblånd skadå. l.t€, .en
tyckå. dlna 3pelår. lnt. o. det
ekå du.åturllttvr3 tnt. uPPr.P.

Iventy.er llr vår ocn.r utlortä
3otr d€.Jrlv. rtll, d.t b.ror Ju
h.lt P, våd

3P€lå, Slå lu h.r
Jå3 rrock ko..lt lr.. tlll .tt
det nog lnte tar

d.t oal. d.år n.r
te.pot, och la. d: I l.rtå
srel.r. .tt oDPlåttå det to. oi
d€t rnt. hånd.r nå8ot ibl.ndi
utån de vl I I ha "åctlo.i ..d
lå.na nel lånrur. lD&D:.re t.or
Jå3 d.ltå på33.r nyctei bra rdr,
då d.t 3.r "trund-XPi att sedan

1e

.oll3p€l el.<ats.n, rl.tr det lår
dr lu sor 6.3t äv3ir...Jrlv hlr

Sor åvrlut.lr, tlnkt. l.!
b€rått. llt. a[nd o. .1. .i.n
lDro rå.påil - Gran. k.rDrhl.n -

Grrn. l. ADID .å.mt rör
G.!nn!, och ltaa.. eld den ttor.
llod.. th. Unt.or. nun (Lånnt
t!.^ .v .r !o. tp.l.r I
For,ott.n n..1.!), och å! .n
I rt.n bo . och h.nd.lsrå..r
bo3åttnlna lr.at lrrrn ål I In

D.n do.ln...r rv tva .tor.
r,r*ter. Dltchl..t. (F..llJ.n
s.hv.ltr), lh..anir, bYPratt.n
..d t..llJ (.r1. rv t.n
Llndqrl.L), ...t naa[ .nd.å
!lndr. *lnd. .lrlt.!, och ..

..alltr rkrd..I r.d
Birlnlr d.. vl.. t tPett.n ll(Ind
r..rllrBr. i!. d. tor tatl På
G!Inn$*olrn). I d. l..kul lt
30. nu ar o.trtra 16-21 rr lln.t
det.tl tlotrl .o. b..lltrt .la
tdr .tt bl I lv.ntyr.!., blrnd
desså l.r nl.nrt Llt och irdbu.t
Dut.hlrnt! Jort.t. och.J.rlobr
tdn.r.v Th.ranlnt och tlrt .en
lnt..lntt i:iNi, Btrlr.re ron.
D. h.r rllr olllr .rl.d.lng.r
ttll .tt vilJt b.l. rtg ut Pr
rv.ntyr, ..n l6r.tt ctt.rr Lli3

atl ul.. hlr ... ,dr t..u
sln..edr.r I

... D[ rr d.r lokrl.
?oldene 3:e eon och ha. dlrlör
lyclet ltt. t r.v .tl vånt.
på.,,d.tt. h.r ln§ptrtrat hon6,
rtt tö!. k..!tr!
och pl iå .ltt tinnr .pirrtna t
I lv.t...nraot ro. hrn vård.*.
,.. rn .tt 3lttB och usntA pr
.tr t..t P€ngtr !t.n .tt ..

.tt l1nl.. rör
att l, d..,,..i!!$nr..r .ot
railt.., ..n lrt. llrr .Yck€t

P!I.t..
Det .. ...bb

pr...nt.tl5n .v !n L..pån.' o.h
.tt k.rp.n, ry3t.t
atrlnttm. h.r ttvlt vr. ltll.
sp.ltrupp hå. I Gr§nr .Y.t.t
nöJ. und.r d.n tld .o. d.n

k...rtarrb.r*rlvnlnl.r llnn3 d.t
not tvl ro. h:. .n .v d. båttr.
att lnt. vIlJr vIr !lt I

.. -rnd.. d.nm ttd d,{.de
r.tr..re fu! d.t

o.tultå, och .. d.t tA 'lån.d.'
och Slrrnr.t

lolr.lr..ltna 3kul l.
t.B.Dn. na,on "D.r.o3.raan' I
prrstaård.h, urd.rjordlskä
tåt.Lo.h.. Thfsnln,

Slrtnlr Io. Pr

Dett! rr.tt er..El Pr hu.
lrh kån t.r8 ln hu.arn I
roll6pel
k.råktå.eb€ltrlenlngår p. ett
i.nrlå ..kelt 35tt. Innu .tt
utdrra
[...ktr!rb..krtvnlna ldl l.r lör

rT
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