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GRÄNSLANDET å r ett fansin för postspelsintresserade.
Fansinet ges ut av Rönninge Rollspelare och kommer ut ungefär en gång i månaden till en 
kostnad av 15 kronor. Adressen är: "
GRÄNSLANDET, c/o Roland Isaksson, Tvillingvägen 13, 144 64 Rönninge och 
tel.nr: 08 - 53 25 74 01 (Hem: 18.00 - 22.00), Arbete: 08 - 7448937 (8.30 -15.30).
Postgiro till Roland Isaksson är 690427-0359.

Framsidan är tecknad av: Magnus Lindström
Övriga illustrationer: éV^TW ltvist ZiUU. U<Ast<r^

Deadline för nästa nummer:
Dragservice (ERA och Gladiat.): 17 December.

Alla spel: 24 December.
Spelledarna, Casino och övrigt: 8 Januari.

Motto: "Fantasi är viktigare än kunskap" Albert Einstein

L E D q R 'n
Detta är egentligen ett jubileumsnummer av Gränslandet du håller i nu. Det är 

nämligen 20 nummer och två år sedan Gränslandet startade. Men inte blev det något 
speciellt av 20:an inte, möjligare lite tunnare och innehållslösare än vanligt.

Jag hade tänkt att hinna få ut ett nummer till före jul, men det sket sig. Så istället 
satte jag kanske lite konstiga deadlines för nr 21. Observera att alla speldragen (utom till 
Casino) skall vara hos spelledaren senast på självaste julafton! Om du, mot all förmodan, 
är sen med dragen, så är det bara att ringa och önska spelledaren en god jul och pigga 
upp hans tillvaro (slita honom från det långtråkiga umgänget med släktingarna). Om han 
är hemma, förståss. Sedan har spelledarna extra lång tid på sig att färdigställa dragen, 
och ni andra har gott om tid att skriva intressanta artiklar inför aet nya året.

Nytt för det här numret är en ny krönika, Star Cluster, skriven av Magnus 
Cassersjö. '

Det brukar vara ett fasligt problem för mig att hitta på om vad jag skall skriva i 
Ledar'n, likaså idag. Det verkar som om jag inte ens skulle lyckas fylla sidan med sådant 
här skitsnack. Så jag gör så att jag bara snabbt meddelar lite om vad jag gjort sedan sist 
och sedan får det bli tomt. ' ~

Sedan "Sverok-numret” kom ut så har jag varit på konvent (överraskande va?), 
FrunCon (i Stockholm) och BoråsCon. Det blev som vanligt mest Diplomacy, det gick 
ganska bra på bägge konventen. Jag lyckades placera mig sjua respektive fyra (bästa 
resultatet i år!). FrunCon och BoråsCon hade varsin sensation. I Fruängen var det ovanligt 
många tjejer i Dippyturneringen, hela tre stycken och Jeanette Pahlén (känd, mot sin vilja, 
som Dan Hörnings tjej) lyckades två Rallypoäng! Borås Diplomacyturnering vanns av total 
nybörjare, Niklas Baumann. Han fick reglerna förklarade för sig av Björn von Knorring 
innan kvalpartiet, som han vann. Sedan gick han till final och vann den också!

Jag letar just nu ganska febrilt efter en lägenhet. Jag har varit och tittat på två 
hyrelägenheter de senaste dagarna. Den ena i Enskede Gard och den andra i 
Bandhagen. Den i Enskede Gard fick jag inte eftersom jag bara var 2:a handsspekulant 
och hon som vad före tog den. Hur det blir med den andra vet jag inte ännu.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR (i förskott!)!!

(A



ADRESSLISTA

K står för konto och visar hur mycket ni har kvar efter det här numret. Om konto står på minus och du inte 
har några gratisnummer tillgodo, skicka pengar innan nästa Deadline. G = Antal gratisnummer och B = Byte.

VARNING!
Se till att ha mer än femton kronor på kontot. Jag skickar bara ut Gränslandet 

till de som har tillräckligt med pengar på kontot.

Johan Almqvist, Runbrov. 15, 746 32 Bålsta, 0171 - 58553, K:25>.
Henrik Alpsten, Forellgränd 18, 175 47 Järfälla, 0758 - 12782, K. 86:-.
Jan Balkeståhl, Sernandersv. 2:139, 752 61 Uppsala, 018-462387, K: 45:-.
Leif Bergman, Brunnsg. 10b, 561 41 Huskvarna, 036-134320, K: .
Maria Berthilsson, Mörtgränd 13, 951 45 Luleå, 0920 - 623 51, K: 0:-.
Lennart Borg, Eskaderv. 34 6 tr, 183 54 Täby, 08-7564206, K: 0:-.
Borger Borgersen, Bolerskrenten 24, N - 0691 Oslo 6, Norge, B 
Martin Brodén, Sandstensv. 11, 136 51 Haninge, 08 - 50028408, B.
Magnus Cassersjö, S. Esplanaden 31, 343 32 Älmhult, 0476 -10407, K: 17:-.
Christer & Jessica Carlsson, Snäppv. 64, 746 33 Bålsta, 0171 - 57534, K: 55:-.
Fredrik Engel, Daniellundsg. 51 A, 262 61 Ängelholm, 0451-21858, K: 25:-.
Mattias Engelbrand, Ekuddsv. 1 4 tr, 131 38 Nacka, 08 - 7184939, K: 20:-.
Henrik Emilsson, Jämåldersv. 13, 291 65 Kristianstad, 044-244334, K: 15:-.
Erik Eriksson, Månskensg. 18 a, 802 74 Gävle, 026 -145431, K: -3>
Ingemar & Alexander Eriksson, Champinjonv. 6, 611 63 Nyköping, 0155 - 210309, K: 45:- 
Tommy Fransson, Stupv. 6 3 tr, 147 52 Tumba, 0753 - 32833, K: 60:-.
Joakim Hall, Hovmansgård Tävelsås, 355 90 Växsjö, 0470 - 681 63, K: 5:-.
Ronny Hedin, Kexag. 50, 360 70 Aseda, 0474-11386, K: 5:-.
Calle & Henrik Höglund, Örslösa Bergsgården, 531 97 Lidköping, 0510 -12450, B 
Dan Höming, Box 25006, 100 23 Stockholm, 08 - 6566783, B.
Niklas Jansson, Malmg. 19 5 tr, 777 31 Smedjebacken, 0240 - 70818, K: 14:-.
Hanz Johansson, Norra Ersmarksg. 64, 903 44 Umeå, 090 -124318, K: 63:-.
Morgan Johansson, Lillkärr Södra 138, 425 31 Hisingskärra, 031 - 571095, K: 18:-.
Malin & Mikael Jonsson, Orrviken 4708, 831 94 Östersund, 063 - 40134, K: 100:-.
Björn von Knorring, övre Stottsg. 14 a, 753 10 Uppsala, 018 - 692025, K: 0>, G:3.
Micke von Knorring, Ytterbyvik 3, 185 94 Vaxholm, K: 0>.
Tomas Larsson, Skogsv. 4, 293 73 Jämshög, Tel. ?, K: 45:-.
Olov Liljeborg, Sernandersv. 1-735, 752 61 Uppsala, Tel: ?, K: 15:-.
Erik Lindblom, Västarhutt, 577 92 Hultsfred, 0495 - 60361, K: 12:-, G: 6.
Nils Lindeberg, Vindhemsg. 29, 752 27 Uppsala, Tel. ?, K: 0:-.
Dan Lindman, Tömv. 3a, 175 38 Järfälla, 0758 -12668, B.
Magnus Lindström, Anders Reimers v. 12, 117 50 Stockholm, 08 - 6582235, (08 - 53278229), G: 10.
Peter Lindgren, Kungsg. 17, 742 31 Östhammar, 0173 - 17254, K: 17:-.
Daniel Lundgren, Tornv. 17, 184 92 Åkersberga, 08 - 7329168, K: 0:-.
Magnus Lundgren, Berghöjdsg. 12, 422 49 Hisingsbacka, 031 - 552764, K: 31:-.
Tron E. Nerbo, PB 1330, 6401 Molde, Norge, K: 15:-, B.
Jonas Nelson, Forskarbacken 7-213, 104 05 Stockholm, 08 -156685, K: 0, G: 10.
Paul Nilsson, Råbyv. 2, 295 35 Bromölla, Tel?, K; .
Johannes Nordangård, Dalen, Hultanäs, 360 70 Aseda, K: 40:-.
Tor Nordkvist, Volrat Thamsg. 8:8540, 412 60 Göteborg, 031-182908, K: 32:-.
Erik Ny, Fältv. 12, 781 61 Borlänge, 0243 - 27360, K: 21:-.
Anton Palfi, Box 25, 374 03 Trensum, 0454 - 61494, K: 2:-.
John Robillard, Sundsg. 26, 871 40 Härnösand, 0611 - 10951, K: 72:-.
<im Rosenberg, Valhallav. 20, 194 54 Uppl.-Väsby, 08-59080596, K: 40:-.
Robert Ryström, SPP, Box 294, 731 26 Köping, 0221-15454, K: 10:-.
=mil Schön, Viskg. 38, 252 47 Helsingborg, 042 -137356, K: 10:-.
-rik Sieurin, University of Surrey, Battersea Court, Pickard Room 2-11,Guildford,Surrey,GU2 5XH, U.K, 50:-. 
Richard Simmons, Kibbutz Saja, 13870 ISRAEL, K. -81:-. Vänta med att betala tills du kommer hem!
Renrik Skoog, Vallby Nederby, 745 98 Enköping, 0171-81272, K: -10:-.
Joakim Spångberg, Distansg. 19, 50246 Borås, 033-117221, B.
Ake Storm, Askungev. 11, 175 70 Järfälla, 08-58 35 24 93, K: 20:-.
Torbjörn Ström, Skeppareg. 35, 371 35 Karlskrona, 0455-13862, B 
-redrik Säterby, Sven Beckmansv. 35, 196 31 Kungsängen, 08 - 58166112K: 95:-.
_enni Tolander, Blåtofta. PL 417, 520 42 Mojärv, 0923-50055, K: 15:-.
Erik Törnkvist, Axtorp 4450, 260 80 Munka Ljungby, 0431 - 30822, K: 17:-.
Jakob Wallgren, S I Göransg. 153 10tr, 112 51 Stockholm, 08 - 656 6506, K: -5:-.
3jörn Westling, Våglängdsg. 35, 502 46 Borås, 033 - 135688, K: 63:-, G: 4.
3er Westling, Mårdtorpsg 15,582 48 Linköping, Tel: Ingen, längre!, B.
/agnus Widqvist, Peterson Bergersv. 15 5tr, 756 49 Uppsala, 018-400544, B. 
lesper Wähmer, Föllingebacken 33, 163 65 Spånga, 08 - 7616673, K: 25:-. = 60st



INKOMMANDE

HENRIK ALPSTEN: "Till Erik Törnkvist: 
Först så förstod jag inte din notis i förra 
numret men då jag läste din adress insåg 
jag ditt problem. Du lider troligtvis av 
syndromet avsaknad av lokal välsorterad 
spelbutik, kombinerat med lågfrekvent 
kongress- & konventsbesök. Bot finns i 
följande butiker med postorderservice: 
Computer Center - Spelhålan 
Hamng. 4, 211 22 Malmö, 040-230380.

Om du anser att butikspriserna är för höga 
kan du kontakta Spel & Sånt, som normalt 
inte säljer Äventyrspels prylar, och fråga om 
de har några begagnade objekt.
Spel & Sant, Achebergsg. 30, 411 33 

Göteborg, 031 - 203095 alt. 203022."

HENRIK EMILSSON: "Erik, jag har Hero's 
quest. Skicka en disk till mig sa ska jag 
kopiera det till dig. Inget lysande spel, men 
betydligt enklare än Black Crypt och EoB
II." '

- R: Själv spelar jag alldeles för mycket 
Warlords för tillfället.

HENRIK EMILSSON: "Du har väl fått mina 
frågor? Det kommer att bli en serie i ZEUS, 
20 frågor till 20 personligheter inom hobbyn. 
Bra ide, eller hur!”

- R: Ahrå, fast inte längre så orginell. Du 
bör ha fått mina svar för ett tag sen nu.

MAGNUS CASSERSJÖ: "Nåaon som 
ringer runt i mitt namn?! Vem?! Vad säger 
han?! Jag vet att Stefan (eller) Alexander 
Eriksson har råkat ut för dettta, var det 
någon av er som hade skrivit detta på 
Klotterplanket?”

STRAPATS

DAN HÖRNING: "Stiligt. Jonas!! StrapatS 
nr 1 (och det ska väl skrivas med stort S på 
slutet - alltid - ?) var en höjdare! Hoppas det 
kommer in bra material och att StrapatS nu 
verkligen blir ett forum för livehobbyn så 
man slipper drabbas av liveabstinens som 
just nu härjar ens kropp...”

MAGNUS CASSERSJÖ: "Live-fansinet gav 
ett positivt intryck och än mer positivt är att 
man får den tillsammans med GL. Jag 
håller själv inte på med Live men tycker det 
är intressant att läsa om ämnet. Om någon 
är intresserad så kan jag meddela att GM 
International (eng. rollspelstidning) brukar

skriva en del om Live's... I o f s främst 
professionella dito, av typen att deltagarna 
betalar en summa för att vara ute en hel 
helg och äventyra."

- R: Brukar? Jag är ganska säker på att 
GM International är nerlagd sedan (mycket) 
länge.

JONAS NELSON: "Jaa hoppas att Maria 
Berthilsson och alla andra har förstått att 
StrapatS är ett fristående fansin inriktat på 
levande rollspel. Det medföljer visserligen 
som bonus-subsin till alla er som köper GL, 
men ni kan självklart skaffa det separat om 
ni så önskar! Samtidigt vill jag passa på att 
tacka Roland för att han trycker StrapatS, 
det underlättar oerhört mycket för mig och 
gör att jag kan koncentrera mig på själva 
fansinet.” "

- R: Vassego!

DIPLOMACY DISKUSSIONER

PETER LINDGREN: "Nåia. Björn vK, någon 
ond varelse tror jag inte du är, och eftersom 
jag inte vr där inte drabbades av det, ska 
jag väl inte gnälla. Eftersom Dippy- 
turneringama nu börjar komma upp lite i 
klass, tävlingsmässigt och så (med SM och 
allt...) tycker jag dock att det är viktigt att 
arrangören inte ändrar i det förutbestämda 
systemet."

DAN HÖRNING: "Ana. Biörn Westlings 
exempel i förra numret sa är det solklart att 
exemplet är fel och inte ska behandlas som 
en giltig order! Behandlas det som en giltig 
order tar det effektivt bort möjligheten att 
skriva fel för att lura sina allierade, vilket 
förstör ett viktigt trick i detta korruptionens 
mästarspel. Undantaget är om den som 
skrev orden var en total kobold och aldrig 
hade skrivit en order tidigare.”



GRÄNSLANDET I STORT

HENRIK EMILSSON: ”Maria Berthilssons 
kommentar var det dummaste jag någonsin 
har läst. Ok, hon kanske inte var insatt i 
postspel men någon måtta får det väl vara.”

MAGNUS CASSERSJÖ: "Formatet på 
Arab-dippy’sarna i GL #19 var ju alldeles 
utmärkt tyckte jag (som inte spelar med...). 
Fortsätt med det, Roland!”

- R: Jag har inte fått några klacjomål från 
den andra sidan (vilken sida da?) så vi får
väl se.

JONAS NELSON: ”Roland, nu får du 
försöka sätta lite sprätt på GL, annars tror 
jag att Avgrunden övertar tronen i årets 
fansinpoll. Måhända har "sidan 3" och 
StrapatS hjälpt till en aning, men det vill nog 
till fler nyskapande inslag för att upprepa 
fjolårets seger...”

- R: Nog har du bidragit en stor del till 
Gränslandets ständiga förnyelse alltid. Men 
också andra har hjälpt till. Och om man 
skall lyssna på de röster som jag hört så 
verkar det som att förra numret har gett 
Gränslandet en bra knuff framåt i 
opinonsundersökningarna.
Det är svårt att hitta på nyskapande inslag, 
och det börjar bli lite sent nu, om man 
siktar på fansinpollen. Men vi får se vad 
som händer efter nyår!

QUEST

ÅKE STORM: ”Jaa är intresserad av 
information om de olika allianser som finns. 
Själv har jag ett väldigt våldsamt party som 
slår allt dom ser, och jag vill få kontakt med 
likasinnade. Vad sägs om att alla 
Questspelare presenterar sina grupper lite 
kortfattat i GL Vad tycker du Roland?"

- R: Jomen visst, varför inte. Skicka din 
presentation till mig eller Jonas, så kan vi 
alla bekanta oss lite. Berätta gärna var på 
Kharne gruppen befinner sig just nu.

HENRIK EMILSSON: ”Det verkar krylla av 
Quest spelare i GL, men är det inte fler än 
jag som spelar det fantastiska spelet 
Monster Island, från samma spelföretag?

- R: Jodå, jag gör det! Mitt monster heter 
Zaphod D Mazter, är en Viper och befinner 
sig nu i Jagged Mor Midlands (133 rutor 
från illandspolningskusten) och letar

desperat efter vatten och något att gräva 
med. Tänk vilken pina, att passera mängder 
av kyrkogårdar utan att ha något att gräva 
med!

MAGNUS CASSERSJÖ: ”Jaa skickar med 
spells-listan i nytt format nu, lite snyggare 
lay-out & bättre utskrift än den som jag (tror 
att jag) skickat till dig tidigare. Quest 
kampanj #9 har fått ett mycket stort antal 
Svenska spelare nu, jag tror antalet är uppe 
i över 10 stycken nu (sadana som är relativt 
aktiva inom den svenska hobbyn alltså...)!”

- R: Tack för den! Var det meningen att jag 
skulle publicera listan?

JONAS NELSON: ”Åke, jag vet en sak som 
du kan bidra med till Questsidan, nämligen 
"dungeoneering”! Gryningsdolkarna har 
nämligen trots sina 45 drag inte kommit i 
närheten av en dungeon (aargh, ge mig ett 
bra svenskt ord!!!), så om du har några tips 
om detta så dela gärna med dig! Sedan är 
jag naturligtvis intresserad av en kopia av 
dina kartor, också jag är inte lantmätare för 
inte :-)”

- R: Vad är det för fel på grottsystem?

JÄGERSRO

DAN HÖRNING: ”Varför är inte Jägersro 
inkluderat i Dragservicen?”

- R: Dragservicen är till för de spel som kan 
ta många och nya spelare. Och där det gör 
någon nytta. Om jag får in ett drag från en 
spelare i Jägersro och sedan skickar det 
vidare så känns det lite meningslöst. Jag 
tror nämligen inte att så många Jägersro- 
spelare skulle använda dragservicen. Men 
jag kan ju ha fel, eller?

SMURF

ÅKE STORM: ”Det är ganska svårt att se 
vad som händer om man inte själv är med 
och spelar. Om smurf ska återkomma så 
tycker jag att spelet skall göras mer 
askådarvänligt.”

PETER LINDGREN: Inget smurf i det här 
numret. Orsaken är den vanliga: plugg, 
plugg och åter plugg. Jag ber om ursäkt.

- R: Plugghäst!



TÄVLINGAR

ERIK SIEUR1N: ...”Novelltävlinq? Jag 
hoppas jag hinner skriva något, det later 
lockande.”... ~

- R: Egentligen så var deadline för 
novelltävlingen till detta numret, men jag 
hade redan skjutit upp den till nästa 
nummer. Så, alla ni som funderat på att 
bidra, sätt igång och skriv nu!

DANSA TILLS DU DROPPAR

HENRIK EMILSSON: "Ta inte bort ”Dansa 
till du droppar. Alla kan väl skicka in en 
lista på årets 10 bästa plattor framåt nyår. 
Det var väl en bra idé.”

- R: Närå, iag tänker inte ta bort DTDD, 
men det måste förstås komma in bidrag för 
att det skall bli något. Japp, årets bästa 
platta kommer att Koras i nästa nummer!

LIVE

ÅKE STORM: "KampaniLive - Utmärkt 
förslag. Hoppas bara någon tar tag i det så 
att det inte bara rinner ut i sanden. Har 
förresten StrapatS en egen brevspalt?”

- R: KampanjLivet ska nog inte rinna ut i 
sanden. Hoppas och tror jag.
Nå Jonas, har StrapatS en egen 

brevspalt?

ERIK SIEURIN:...”Potatisdebatten: Det här 
är förmodligen utagerat, men eftersom jag 
också var med och arrangerade SNL kan 
jag väl också få vara med och bemöta Björn 
Westlings kulinariska kritik, snälla?
Nå, först vill iag bara säga att jag 

naturligtvis håller med Jonas - det var ett 
fantasv-live. Dessutom, om jag kan min 
Ringtriologi rätt, (och Tolkien verkar ibland 
vara heligare än Bibeln för vissa 
fantasyentusiaster) så var Sam Gamgis far, 
Ham, Berömd för sin skicklighet som 
trädgårdsmästare, speciellt när det gällde 
potatis! Jag tycker inte att Tolkien är helig, 
och inte europeisk medeltid heller, 
förresten. Varför utspelar alla Live i miljöer 
som är en dålig kopia av europeisk 
medeltid, förresten, med lite inslag av 
magi? Varför inte lite variation? Om man 
fortfarande vill ha fantasy, kan den ju 
utspelas i en annan miljö. Kopiera det 
feodala Japan någon gång t.ex.
Ja, jag vet att man blir tvungen att göra nya 
boffervapen, men vi har alla en massa

badrockar som kan bli skojiga kimonos 
hemma, och dessutom kan alla ninja-freaks 
släppa loss ordentligt (Hej, Dannel). De 
som nödvändigt vill spela monster får gå 
hem och studera japansk mytologi; samma 
sak gäller magikerna. ~
Eller placera livet på en ö, så vi kan leka 

pirater! Kläder är inte så svårt, och svärden 
kan vi behålla.
Gå framåt i tiden istället för bakåt! Mera 
"Wastelive”! Man kan ha vilken utfreakad 
kostym som helst (se om "Mad Max” först) 
och om man vill göra det enkelt för sig har 
väl de flest några slitna jeans och en ful Iron 
Maiden tröja hemma.
Eller gå längre bak i tiden! Basera livet på 

”Hästarnas dal”! (Men stryk sexscenerna, 
så enkelt ska det inte vara för Allan Rubin). 
Se så många alternativ det finns, och ändå 
har jag inte ens försökt vara seriös. Men 
avsikten med det här inlägget är seriöst. En 
av orskaerna till att man håller fast vid 
clichén kan vara att de flesta bara har 
pseudo-medeltida utrustning. Men delar av 
den kan användas ändå, och om 
tidsperioden närmar sig 1900-talet blir det 
lätt att hitta vanliga kläder man kan 
använda. Vad säger ni?”...

- R: Ja, vad har ni för kommentarer till 
detta? Varför varieras det inte mera?

DAN HÖRNING: ”Som blivande live- 
arrangör (vilket ni lär höra mer om senare) 
så sitter jag och funtar på olika intriger och 
plotter och undrar om någon av de som 
arrangerat live och läser GL kanske kunde 
bidra med några insider-tips om plotter och 
sånt? Jag skulle vara väldigt intresserad av 
att se rollformulär från live som varit och 
liknande, antingen i någon form av artikel 
eller som privat info.” ~

ENGELSKA POSTSPEL

DAN HORNING: ”Till Stefan Eriksson - Jag 
tror inte min siffra var överdriven. TUAW 
fick 120 spelare...”

ÅKE STORM: ”Jaa tänker gå med i detta 
hoskeligt dyra PBM (uppstart 18 pund!!!). 
Om någon annan tänker göra det så kan ni 
höra av er till mig för utbyte av info. Man 
kan beställa ett infoblad på fyra sidor gratis 
från följande adress:
GAD Games, 20a Belle Vue, Bude, 
Cornwall, EX23 8JL”

- R: Detta vill självklart vi andra 
”Gränsländare” följa, vi vill ha löpande



rapporter (krönikor) om hur det går i 
fortsättningen.

MAGNUS CASSERSJÖ: ”Jaa står anmäld 
till PBM.et ’Shadowlords' (som det skrevs 
om i förra numret av GL). Finns det någon 
annan som är intresserad av det?”

SPELARREGISTER

ÅKE STORM: ”Jag har bestämt mig för att 
upprätta någon form av register över alla 
postspelare i Sverige, för att få reda på hur 
många vi är (visst är det härligt med 
byråkrati?). Det kommer byggas upp genom 
att jag sammanställer enkäter som skickas 
ut till alla som läser något fansin. Problemet 
är hur jag ska nå de som inte läser något 
fansin. Någon som har några förslag.”

- R: Annonsera! Överallt! Även i engelska 
postspelstidningar (Flagship och First 
Class) och fansin. Men det stora problemet 
tror jag blir att få alla att svara på din enkät. 
Det skall ganska mycket till för att få någon 
att skicka in en enkät speciellt om det bara 
för med sig att man hamnar i ett register.

MAGNUS CASSERSJÖ: ”Jaa håller med 
Ake Storm att det skulle vara kul med en 
sammanställning av de Svenska 
postspelarna... Men det skulle nog bli svårt 
att sammanställa en sådan lista - 1 ex så 
verkar det finnas många som enbart spelar 
med i utländska PBM's. Men idéen är god!"

”SVEROK” - NUMRET, GL 19

ÅKE STORM: ”Jaa hoppas verkligen att 
utskicket av Gränslandet till alla Sverok- 
anslutna rollspelsföreningar har någon 
effekt på antalet postspelare. Jag tycker 
nämligen att vårt antal har stagnerat (inbillar 
jag mig bara det?)."

-R: Beredd att hålla med dig är jag nog. Så 
mycke nytt blod tycker inte jag att det har 
tillkommit på senaste tiden. Vi får hoppas 
att det blir bättre nu.

Nr 19, Sverok-upplagan, blev väldigt 
försenad och nådde faktiskt föreningarna 
efter deadline för detta numret.

ÅKE STORM (IGENI: "Jag tycker att 
artikelskrivarna i specialnumret gjorde ett 
mycket bra jobb. Samtliga artiklar var 
mycket läsvärda. Extra kul att läsa om hur 
hobbyn var för 10 år sedan när allt 
startade.”

- R: Instämmer i ovanstående ovationer.

PETER LINDGREN: ”Magnifikt. Alltihop.”

JOAKIM SPÅNGBERG: ”Tack för ett stiligt 
nummer 19. Jag tycker det var en nyttig 
genomgång även för dem som är lite mer 
insatta i hobbyn.”

HENRIK EMILSSON: "Nummer 19 var 
lyckat. Antagligen det bästa numret hittills 
av GL. StrapatS gillades också, fastän jag 
aldrig själv deltagit i något LIVE. Paintball 
kanske också skulle passa in i StrapatS.
Har responsen varit bra? Hur många 

tusentals nya prenumeranter har du fått? 
Hoppas att hobbyn kan få extra fart nu.”

- R: Ingen respons från nytt folk, ännu. Men 
det är helt klart för tidigt att säga något nu.

DAN HORNING: ”Hurra! Vilket 
höjdarnummer! Kan inte det här locka nytt 
folk till hobbyn så kan inget det!!! Det enda 
tråkiga var kanske att ZAT borde förlängts. 
Jag misstänker att när folk ser att tidningen 
de får är inaktuell kanske de tappar 
intresset.”

- R: Det är helt klart en risk att det blir så, 
men för det första trodde jag inte att Sverok 
skulle ta så lång tid på sig och för det andra 
och tredje så var det inte meningen att de 
nya foket skulle dras just till Gränslandet 
eller att ni skulle behöva vänta en extra 
månad eller så.

MAGNUS CASSERSJÖ: ”Senaste numret 
av Gränslandet var verkligen ett 
toppennummer! Tänk om varje GL kunde 
vara så packat med artiklar och recensioner 
mm... Jag skickar med en krönika (eller vad 
det nu är lämpligt att kalla det) från en Star 
Cluster-kampanj, om du tycker den är bar 
(= publicerar den i GL) så fortsätter jag med 
den, OK?” ~

-R: Jätte-OK!



MAGNUS CASSERSJÖ: "Tills sist: Jag 
upptäckte att min (a) artiklar inte var helt 
felfria... Detta beror på att jag var ganska 
stressad när de skulle iväg sa jag hann inte 
korrekturläsa dem ordentligt. Eftersom jag 
samtidigt höll på att sälja min gamla dator 
och skrivare (på vilka de var 
skrivna/utskrivna) så blev det lite ont om tid. 
Jag hoppas att Holger Jacobsson och Erik 
Lindblom inte tog illa upp för att deras namn 
försvann angående Intrig.”

- R: Det är sånt som, tyvärr alltför ofta, 
händer!

DET KOM ETT BREV 
FRÅN ENGLAND

- R: Koola Dudar, kommer att publiceras i 
sin helhet i Ära. Hör efter med Dan Hörning! 
Vad jag vet så har En Garde spelats som 
postspel i Sverige åtminstone en gång 
tidigare (spelledare: Ulf Jiretorn). Om det 
körs något nu vet jag inte. Dock så planeras 
det att eventuellt köra En Garde i Dipsosis.

KRÖNIKÖR

ÅKE STORM: ”Du Roland sa att du gärna 
såg krönikor i GL. Vad sägs om en krönika 
baserad på ett svenskt spel. Kanske Intrig 
som är ett mycket bra spel.”

ERIK SIEURIN: ”Fick Gränslandet 
häromdagen, och därmed en plötslig lust att 
skriva till Sverige, och speciellt till allas vår 
käre redaktör.
Nr 19 var mycket bra - fast jag saknade 
Koola Dudar. Jag har hört att den skall vara 
tryckt i sin helhet i något ’zin - vilket? (Jo, 
jag vet att jag var med och gjorde skiten, 
men som ofta är fallet är boken bättre än 
filmen).
Trots att jag inte spelar PBM var 
fanzinlistningen intressant att läsa. Att först 
läsa en ”annons” för ett fanzin och sedan 
strax efter en recension är ett mycket bra 
sätt att bilda sig en uppfattning om fanzinet. 
De andra artiklarna om PBM var också bra 
på sitt sätt, fastän lite repetetiva (Dom 
upprepade sig eller snarare varandra, på 
vanlig svenska). Jespers artikel var bra - jag 
funderar på att prova något engelskt 
proffsspel nu när jag bor i England (Jag 
lever i den illusionen att det blir billigare på 
nåt sätt) eller varför inte något drivet av en 
glad amatör? I det senare fallet rapporterar 
jag till GL - på den lokala spelklubb jag fått 
kontakt med kör man ett ”PBM” för 
medlemmar där man kan lämna sina drag 
till moderatorn personligen eller per telefon, 
istället för per brev, på grund av 
omständigheterna. Resultaten (eller vad det 
kallas) publiceras i klubbens fansin - som 
man kan få hemskickat, om det är praktiskt, 
men som man annars verkar delas ut på 
mötena. Spelet i fråga heter ”En Garde”
(nej, Michael Petersén har inte skrivit det!) 
och verkar kunna klassas som ett 
mellanting mellan ”maktspel” och rollspel. 
Det utspelas, som man kan förstå av titeln, i 
de-tre-musketörernas-miljö, och bygger på 
ett boardgame med samma namn. Bedrivs 
något liknande på någon förening i 
Sverige?”...

- R: Dum fråga! Börja genast! Detta är ett 
Svenskt postspelsfansin, och ju fler 
svenska postspel vi kan behandla desto 
bättre.



DANSA TILLS DU DROPPAR
ELLER; D ANCE U N T IL  YOU D R O P

thåstrdm LIVE 7/11 92

Bortsett från Ebba Grön så har jag aldrig gillat Joakim Thåström. Både Imperiet och 
han själv (solo) har i min smak varit väldigt kommersiellt (jag har extrem smak!).
Det har därför aldrig varit aktuellt att gå på någon av hans konserter, men nu när 
han släppt en riktigt rå höjdarskiva var jag tvungen att gå och se honom live. Jag 
har hört av andra att han kan vara rätt vild på scen så jag hade höga förväntningar 
när jag begav mig till den gamla biografen Palladium. Sätena hade dom som tur var 
plockat bort, annars hade nog folk blivit vansinniga.
Så nästan på utsatt tid startar konserten med att massvis med rök pumpas ut på scen, 
och ur högtalarna kommer smäckra toner från en fransk gammal ballad. Den byts•dock 
kvikt ut mot ett oerhört kaos av distade gittarer. Själv står jag 15 meter från scen 
utan att se ett dugg pga min ringa längd (1.78). Jag bestämmer mig för att dra mig 
frammåt för att kunna se något. Mina två storväxta kamrater står dock lungt kvar.
Efter en halvminuts intensivt fäktande och utnytjande av vassa armbågar står jag ett 
par meter från scen. Under tiden har konserten kommit på gång på riktigt och alla 
hoppar som galningar. Thåström kör sedan de flesta låtarna från senaste skivan, och 
det är ett otroligt tryck, eller ska jag säga ett jävla larm? Till slut lyckas jag 
ta mig fram till staketet framför scenkanten och där står jag under större delen av 
konserten. Thåströms klädsel skulle inte göra någon svärmor glad. Grön undertröja, 
ett par skabbiga gröna brallor och en stridssele!. På scen är det ett otroligt röj. 
Bassisten headbangar och stagedivar ner rakt på mig (jag överlevde). Trummisen har 
ersatts av en synthkille som sköter de samplade trumljuden som är oerhört mycket 
tyngre en vad en vanlig trummis skulle kunna åstadkomma.
Så kör han några gamla låtar, bla Häng Gud i deathmetalversion. Publiken framme vid
scen verkar dock inte tycka att det är så där oerhört bra , eller så är de bara trötta.
Själv vill jag röra lite på mig så jag backar några meter och börjar slamdansa. Jag
lyckas faktiskt röja uppen liten lucka i publikhavet som står förvånansvärt still.
Då skriker Thåström "Gillar ni Amsterdam soundet?", och det är just det jag älskar, 
så jag tokröjer en hel låt (folk stirrar förvånat). När låten är slut är jag helt 
färdig. Helt plaskblöt rakt igenom. Jag känner att jag hållerpå att svimma så jag 
drar mig tillbaka en bit för att vila upp mig. Eftersom publiken lugnat ner sig lite 
så ser jag lite bättre vad som sker på scenen. En hel drös med TV-apparater står 
uppradade och de visar grafiska mönster som de som finns i technovideor ungefär.
Sedan kör Thåström de sista låtarna innan han lämnar scenen. Som sista extranummer 
körs den låt som jag i alla fall stått och väntat på, dvs 800 grader. Återigen är 
Industri och technoinfluenserna mycket stora så jag tokröjer sista låten i halv 
extas. Jag vet att det låter sjukt, men den versionen av' 800 grader skulle jag göra 
allt för att få tag på. Vilket otroligt röj det blev, folk hoppade som galningar.
Så lämnar han scenen och alla tror att det ska komma en till extralåt, men i stället 
spelas Marilyn Monroes "I wanna be loved by you" i högtalarna. Publiken busvisslar, 
men det är slut, och lamporna tänds igen. Jag är då helt färdig och hellt genomsur.
Det brukar vara svårt att gradera exakt hur bra en konsert är, men den här kan bara 
få ett betyg, 5 plus. Jag har varit på en massa konserter (mest synth) och de enda 
som kommit i närheten är Nitzer Ebb 90 på fryshuset (röjet!!!) och Kraftverk i Solna- 
hallen 91 (kvalitén på materialet). Om ni får chansen att se och höra någon konsert 
med Thåström på årets turne, se då till att ta den.

Åke Storm



Oj ( e n ...

...INSÄNDARE: , yGr>\+.

Jag skulle nu, efter två modererade drag, saga (skriva) lite om 
vad jag tycker och tanker angående GLADIATORER I DECCDELION. Jag 
har hunnit märka att de två svår ig heterna inte har med själva 
moderer ingen att göra utan nar man ska skriva redogörelserna.
För det första ar det svårt att skriva, kortfattat och ändå 
försöka få det spännande, eller åtminstone intressant och för 
det andra hur ska man få sjalva spelet mer spännande?
Jag vore tacksam om de aktiva spelarna kunde bidra, antingen med 
beskrivningar om sina gladiatorer (så får vi kanske se H.I.V» 
igen) och oc.k.så andra tips och förslag på vad som kan hända på 
Cirkusen. Som jag ser det måste handel ser/personer av typen 
C thu 1 1hu-dyrk arna och Azagthoths död (om någon minns den) ha 
någon anknytning till beskrivningar av gladiatorerna, klotter, 
segertjut eller liknande. Jag vill alltså ha lite hjälp av 
spelarna. for att om möjligt få GLADIATORER,,, att bii lite mer 
än bara ett " j äm f ör e.-an f a 1 1 - f ör s va r-r ä. kna-1 r ä f f a r-PBM " .
Slutligen vore det roligt om någon berättade varför det finns 30 
gladiatorer på listan, nar endast ett dussin viil ställa upp i 
turneringarna.

Nar jag ändå skriver kan jag ju. passa på att för GL håller samma 
höga kvalitet och, framförallt, fortsätter att komma ut månad 
e f te r  månad.

ERIK LINDBLOM

GU. Oek ahc(ir^ l iA r  
/n fiesse f. cJm

g u  /

FANSINTOKEN ÅKE OCH HANS VÄRLD

Jag vet inte om mina recensioner av de skandinaviska postspelsfansinen haft någon 
effekt på nyrekryteringen av läsare, men jag hoppas det. Därför får ni läsa den 
här spalten igen.
Är det så att ni tycker jag upptar värdefull plats med mitt svammel så skriv till 
brevspalten och tala om det i så fall. Recensioner av fansin finns ju i så många 
andra fansin så ni tycker kanske att det inte behövs några i Gränslandet.
Om det mot förmodan finns någon som gillar att läsa mina osammanhängande meningar 
(min svenskalärarinna gjorde det inte!), så vore det kul att få höra det.
Mutor mottages gärna om ni undrar. En total sågning kan förvandlas till något 
mycket trevligare på ett kick.

Gör du ett fansin? Vill du att det ska recenseras av mig här i Gränslandet? Vad 
väntar du på? Skicka hit det så får du lite gratis reklam. Observera att det måste 
ha postspelsanknytning, annars får du skicka eländet till Dan Hörning.

Jag har bara brytt mig om att recensera de fansin som utkommit med ett nummer sedan 
förra nummret av Gränslandet. Bland de som inte finns med kan jag berätta följande:
- Rösten från avgrunden är nog på gång, och från och med nummer 12 skall fansinet 
tryckas på ett riktigt tryckeri. Bättre layout att vänta alltså. Vissa rykten har 
talat om omslag i fyrfärg, men det vågar i alla fall inte jag tro på.
- Drömmaren är under framställning, men jag vet inte exakt när den kommer. Drömmaren 
är i alla fall inte nedlagd.
- Lepanto for ever har ju en lång period mellan varje nummer och dyker väl upp när 
man minst anar det.
- För er som inte läste förra nummret av GL kan jag tala om att Emperor är nedlagd.
- Post Scriptum ska väl komma ut någon gång, men jag gissar att det kan dröja bra 
länge till. Skriv och tjata på Per och Calle, nr 2 är ju ett år gammal.



AD ARMA! NR 9

Det verkar som om Ad Arma! inte kommer klara av att komma ut lika ofta som den 
gör nu för Tron E. Nerbtf (redaktören) ska göra lumpen. Tron har sagt att han 
ska göra allt för att hålla fansinet igång under tiden, så jag hoppas ni inte 
avskräcks från att prova Ad Arma.
Senaste nummret innehåller som vanligt bara spel, men de håller väldigt hög 
klass. De spel som körs just nu är: Axis & Allies, Tiokamp, Snöbollskrig, United, 
Diplomacy, Gunboat, Sopwith plus två småspel. Flera andra är på gång att startas 
när väntelistorna är fulla. Bland dom kan nämnas Rail och Machiavelli.
Jag kan varmt rekoraendera er att prova Ad Arma om ni gillar spel. Många av fan- 
sinets läsare är svenska så ni lär inte känna er som några utbölingar.

CORANEX CREFFA NR 9

Ronny lyckas fortfarande ge ut ett nummer var tredje vecka, men antalet läsare 
verkar fortfarande vara lågt. För att locka andra än Dippyintresserade startar 
Ronny ett par andra postspel, och har även börjat skriva en datorspalt plus en 
spalt med recensioner av andra fansin. I nummer nio finns också en recension 
av spelet Space Marine och den återkommande spalten om spelet Trolls Bottom.
De nya spelen är Polis & Tjuv, som inte är någon PBM-variant av brädspelet, och 
Inmutningarna som är en variant av ERA.
Jag kan väl också nämna att om någon är intresserad av Ronnys historia som post-
spelare så finns den att läsa i nummer 9.

DESIDERIUS NR 9

Nummer 9 damp ner i lådan precis efter att jag postat förra omgången av recen-
sioner, och nummer 10 lär väl göra samma sak (den är klar, men är på tryckeriet) 
Vad innehåller då nummer 9? Den innehåller det den brukar, dvs en mängd spel.
De som körs nu är: Diplomacy, Gunboat, Blind Diplomacy, Arab Diplomacy, Energi, 
Dark Night, Touchdown, WOMP, Thousand Islands, Yo-Twent Points, Number Struggle 
och The Blob. Jag går inte in på vad alla dessa spel går ut på, köp Dessan själva 
istället. Nummer 9 innehåller en rätt lång ledare och en lite längre brevspalt 
än vanligt så Dessan känns lite "fetare" än vad den brukar göra. Det verkar som 
om Joakim inte vill att Dessan bara ska vara ett spelhäfte. Med lite hjälp från 
andra kan han nog lyckas med att få Desiderius bredare, både innehållsmässigt och 
sidantalsmässigt.

DIPSOSIS NR 26

Nummer 26 är lite tunnare än vanligt,"bara" 48 sidor, men innehåller desto mer. 
Huvuddelen av sidantalet upptas av en massa olika spel. Jag orkar inte ens räkna 
upp alla eftersom de är så många. Jag kan i alla fall nämna att Samba startar upp 
igen, och förmodligen är det inte försent att anmäla sig ännu. Ett annat spel som 
verkar intressant är Undervärld som alla kan hoppa ini när som helst. Moderatorn 
skriver noveller med de deltagande spelarnas rollpersoner som aktörer. Kanske är 
detta något för alla Blood&Gore spelare? Slutligen vill jag berätta om Livbåt som 
också är en frisk fläkt. Sju spelare sitter i en båt som håller på att sjunka. 
Varje drag måste en lämna båten. Vem som lämnar båten bestäms genom röstning. 
Spelet går ut på att få folk att rösta på en genom att skriva övertygande saker. 
Andra saker som nr 26 innehåller är konventsrapporter och en extra lång ledare. 
Brevspalten är givetvis lika lång som vanligt, bestående av 50% politik.



THE EVIL BREATH NR 1 (2)

De som läst The Evil Breath protesterar säkert mot att fansinet recenseras här där 
endast postspelsfansin recenseras, men det finns faktiskt ett skäl till det. Pär 
Westling som håller i fansinpollen har skrivit att de fansin som får deltaga ska 
ha postspel som sitt huvudämne ELLER köra ett eller flera postspel, därför tycker 
jag att ni i alla fall ska veta om att fansinet existerar. Spelen som körs i TEB 
är Massive Die On Earth, som verkar väldigt likt dataspelet Nuclear War, och The 
Teddy Bears War som är ett kriga erövra spel. Spelen är inte höjdpunkten i TEB, 
för det är serierna. Är ni känsliga för blod? Läs då inte serien Blodig Strid som 
har en KPP (Kills per page) på 6. De finns fler underbara stripar i TEB, bland 
annat en Monty Python inspirerad! "Min vänstra fot". Annars är TEB ett tradition-
ellt rollspelsfansin med äventyr och varelser. Recensioner av lite allt möjligt 
finns också. Största delen av fansinet är gjort på PC och utskrivet på bläckstråle- 
skrivare så layouten är helt okej.

FARSOTEN NR 5

Jag fick en chock när jag öppnade kuveret som Farsoten kom i. Farsoten nummer 5 är 
utskriven på laser!!!! Sedan blev jag lite orolig, tänk om innehållet också blivit 
seriöst. Några sekunder senare kunde jag andas ut, innehållet var lika sjukt som 
vanligt. Som vanligt finns serierna Sune Sado och Ture Troll med, och soloäventyret 
likaså. Det är tyvärr lite sämre än vanligt. Brevspalten har ökat i omfång jämfört 
med tidigare nummer, och i den förekommer massvis med personangrepp (endast en 
person råkar illa ut). Spelen Future Boxing och Glufs körs som vanligt, och ett par 
andra helt nya publiseras reglerna till. De nya spelen kommer att modereras av 
utomstående moderatorer så de är lite mer seriösa än de andra spelen i Farsoten.
Det ena,kallat Conquest of Arkasia verkar ganska avanserat för att vara ett fansin-
spel. Spelidén är dock inte särskilt ny. Det är ett traditionellt "Kungen är död" 
postspel. Det andra nya spelet är en avancerad variant på Gladiatorspelen.
Utöver dessa saker finns det en hel del recensioner av allt möjligt plus divererse 
blandat material av underlig karaktär, tex listan "100 saker att göra när det regn-
ar". Slutligen vill jag bara säga att Farsoten blivit ganska tjock. Nr 5 är på hela 
52 sidor.

MU NR 4

Alla Dippyfanatikers forum nummer ett, Mu, har kommit ut med ännu ett fullspäckat 
nummer med massor av Dippygodis. Eftersom L4E kommer ut så sällan och TBB inte 
hunnit etablera sig riktigt ännu,så verkar det som om Mu har blivit mötesplatsen 
för alla Sveriges Dippyspelare. Jag borde inte recensera det här fansinet eftersom 
jag är ett riktigt blåbär när det gäller Dippy, men tom jag förstår att innehållet 
på artiklarna är av högsta klass. Materialet i nummer fyra består av fakta om Upp- 
con, Diplomacyordlista, tips om hur man spelar Italien plus alla kampanjerna för-
stås. Mu är lite seg att läsa om man inte är 100%-igt intresserad av Diplomacy 
eftersom fansinet består enbart av text, som dessutom är kompakt skriven. För de 
riktiga Diplomacyfreaken är detta dock ett försumbart problem, de är nog bara glada 
att inget onödigt tjafs tar upp värdefull plats. Är du ett äkta Dippyfreak så bara 
måste du skaffa Mu.



THE BACKSTABBER NR 17

Ännu ett nummer av The Backstabber har sett dagens ljus. Som alltid är fansinet 
otroligt snyggt, men jag tycker att det är lite för lite material utöver de otal-
iga Dippykampanjerna. Om man inte är med och spelar själv så känns fansinet ganska 
tunnt. Jag antar att för de som lyckas komma med i en kampanj är det en fröjd att 
bläddra i TBS, men som sagt,för en som inte spelar ger det inte samma lyckorus.
För er som inte vet så kan jag tala om att i TBS så körs en massa olika varianter 
av Diplomacy. För tillfället går hela 20! kampanjer, bland annat Borgers egen 
(tror jag?) variant kallad Youngstown. Lyckas ni få spela med i några kampanjer så är 
det bara att gratulera eftersom väntelistan huvudsakligen består av ordet fullt, 
men kan man tänka sig vara reserv kan det finnas en möjlighet att få spela.

THE BALTIC BATTLER NR 2 (37)

Min förra recension av TBB verkar många ha uppfattat som en riktig sågning, men det 
var inte min avsikt. Jag kanske upptog för mycket plats med att spy galla på layout-
en som i och för sig var (är) ganska risig, istället för att skriva mer om innehåll-
et. För att inte göra samma misstag igen struntar jag i att gnälla på TBBs utseende. 
Nummer 2 (37) är ett extra tjockt nummer som består av Hobbynyheter, konventsrapport- 
er, tips hur man spelar England, info om spelföretaget KJC, brevspalt, regler till 
spelet Empire (MÅNGA sidor) plus lite blandat. TBB är skriven med känsla, och det 
märks att det ligger en hel del erfarenhet bakom strategiartiklama, men fansinet är 
oerhört trögläst pga extremt hoptryckt text (oops!nu klagar jag visst på layouten 
igen!). Spelar layouten ingen eller liten roll för er så bör ni i alla fall testa 
ett nummer eftersom Torbjörn skriver väldigt bra. Förra recensionen klagade jag också 
på att det kostade 20 spänn att spela med i en Dippykampanj. Nu har dock Torbjörn 
sänkt priset till 10 kronor och de första tre kampanjerna är gratis. Om denna pris-
sänkning beror på min recension eller inte vet jag inte, men jag tycker i alla fall 
det är positivt.

ZEUS NR 2

Det var väldigt svårt att recensera förra nummret eftersom det var ett första nummer 
bestående huvudsakligen av regler. Nummer 2 är lite lättare. Det innehåller en brev-
spalt, konventsrapporter, en artikel om KJCs spel It's a Crime, lite info om andra 
KJC-spel, recensioner, en artikel om gamla vapen, annonser plus ett antal spel som 
redan kommit igång! Min favorit är Magazinekopian? Moviemaster, som jag tror kommer 
bli en klassiker. Tomas Larssons moderering av spelet är mycket bra. På framsidan 
till nummer 2 av Zeus står det "det etablerade postspelsfansinet". Det 
tyckte jag lät otroligt, men när jag öppnade fansinet upptäckte jag att det var väl-
digt många namn på läsarna man kände igen. Så till en sak som jag inte är så för-
tjust i, nämligen novellen "Kriget på bondgården" som återkommer med en del varje 
nummer. Jag hoppas att den inte kommer dyka upp i alltför många nummer till. Zeus 
liknar väldigt mycket de tidiga nummren av RFA och Farsoten, dvs utförandet på 
fansinet är inte alltför snyggt, men förhoppningsvis kommer layoten bli bättre med 
tiden. Zeus har i alla fall potential att bli ett bra fansin. Många läsare och några 
bra spel borgar för det.



ADRESSER OCH ÖVRIG INFO

AD ARMA!
c/o Tron E. Nerbd 
PB 1330 
6401 MOLDE 
NORGE
Tel. 072/10792 
Pris: 10 Kr
Postgiro: 0824 0587662 
Tron E Nérbtf Ravnebk.10 
6400 MOLDE (OBS! NORGE) 
Format: A5 / ca 25 sidor 
Utgivningstakt: 4v ? 
Antal utkomna nr: 10

CORANEX CREFFA 
c/o Ronny Hedin 
Kexag. 50 
360 70 ÅSEDA 
Tel. 0474/113 86 
Pris: 8 Kr
Format: A4 / ca 10 sidor 
Utgivningstakt: 3v 
Antal utkomna nr: 9

DESIDERIUS
c/o Joakim Spångberg 
Distansg. 19 
502 48 BORÅS 
Tel. 033/117221 
Pris: 14 Kr
Format: A5 / ca 30-40 sidor 
Utgivningstakt: varierar 
Antal utkomna nr: 9

FARSOTEN
c/o Dan Lindman
Tömv. 3A
175 38 JÄRFÄLLA
Tel. 08/58012668
Format: A5 / ca 30-40 sidor
Utgivningstakt: 8v ?
Antal utkomna nr: 5

MU .
c/o Björn von Knorring 
Övre Slottsg. 14A 
753 10 UPPSALA 
Tel. 018/692025
Pris: 10 Kr (Betala med minst 100 Kr)
Postgiro: 6415878-5
Björn von Knorring
Format: A4 / ca 20 sidor
Utgivningstakt: 3v
Antal utkomna nr: 4

THE BACKSTABBER 
c/o Borger Borgersen 
B^lerskrenten 24 
0691 OSLO 
NORGE
Tel.(8-16) 02/488489 (16-24) 02/278347 
Pris: 12 Kr
Format: A4 / ca 60 sidor 
Utgivningstakt: 6v ?
Antal utkomna nr: 17

DIPS0SIS
c/o Carl-Magnus Höglund 
Örslösa Bergsgården 
531 97 LIDKÖPING 
Tel. 0510/12450 
Pris: 10 Kr 
Postgiro: 458 92 36-1 
Carl-Magnus Höglund 
Format: A5 / ca 50-60 sidor 
Utgivningstakt: 4v 
Antal utkomna nr: 26

THE EVIL BREATH 
c/o Lars Åstrand 
Fö1 v. 42 
175 39 JÄRFÄLLA 
Tel. 08/58031587 
Pris: 10 Kr
Format: A5 / ca 60 sidor 
Utgivningstakt: ?
Antal utkomna nr: 1 (2)

THE BALTIC BATTLER 
c/o Torbjörn Ström 
Skeppareg. 35 
371 35 KARLSKRONA 
Tel. 0455/13862 
Pris: 15 Kr 
Postgiro: 4420260-4 
Format: A4 / ca 20 Sidor 
Utgivningstakt: 4v ? 
Antal utkomna nr: 2 (37)

ZEUS
c/o Tomas Larsson
Skogsv 4
293 73 JÄMSHÖG
Tel. 0454/46868
Pris: 10 Kr
Postgiro: 6443072-1
Tomas Larsson
Format: A5 / ca 25 sidor
Antal utkomna nr: 2



GLADIATORSPELEN

SL: Erik Lindblom, Västrahult, 577 92 
Hultsfred, Tel: 0495*60361.
- Skicka in drag! Det går bra att skicka in 
dragen till Roland, men då senast en vecka 
innan deadline för "Alla spel”.

ERA

SL: Magnus Lindström, Anders Reimers v.
12, 117 50 Stockholm, 08 - 658 22 35 (08 - 
53 17 82 29).
- Skicka in ert första drag när ni anmäler er, 
utgå från Eld.
Dragen går bra att skicka till Roland, senast 
en vecka innan deadline för "Alla spel”.

ARAB - DIPLOMACY

SL: Roland.
- Stängd! Reserver: Dan Hörning, Mattias 
Engelbrand, Olov Liljeborg, John Robillard, 
Niklas Jansson, Oskar Kinding, Martin 
Brodén, Tomas Larsson, Hanz Johansson.

SMURF - POSTSPELET

SL: Peter Lindgren, Kungsg. 17, 742 31 
Östhammar, 0173 - 17254.
- Reserv sökes!!.

JÄGERSRO

SL: Björn Westling, Våglängdsv. 35,
502 46 Borås, 033- 135688.

- Stängt! Om du vill stå på väntelista 
kontakta Björn.

THE TWILIGHT CASINO

SL: Roland.
- Alla kan skicka in var och hur mycket man 
satsar.

The Keys of Medokh
- en kort rapport från Jesper Währner

Ledsen för att det inte bidde någon spalt i förra 
numret och för att den här förmodligen blir något 
stympad. Sanningen att säga har spelet krypt fram 
rätt långsamt sen översteprästerna introducerades 
och de flesta har mest sysslat med att vänta på 
Kaos-vintern som kommer omkring drag 40. Jag 
har privat drabbats av allt mer tidsbrist också så 
jag har inte haft tid att upprätthålla alla 
diplomatiska förbindelser, så jag har lite ont om 
världsnyheter. Det roligaste jag har att berätta 
från föregående drag är att jag till sist lyckades 
utforska en ruin, med hjälp av 16 mystiker och 4 
regementen. Hittils har vi bara hittat pengar, men 
vi letar vidare...

Med det senaste draget kom dock ett 
bombnedslag! Den största stammen i spelet ‘The 
Dark Warriors of Karigar* koboldstammen som 
ko n tro lle ra d e  K o-H iak is  övers t epr äs t  
exkommunicerade både Olov Liljeborgs “The Dark 
Warriors of Ul the Slayer och sig själv! Karigar 
har uppenbarligen planerat att deklarera för KAOS 
och Mazdrak! Med sig får han förmodligen två 
andra stora stammar, The High Elves of the West 
(mina grannar som jag gruffat med tidigare och 
som jag har misskött diplomatin med) samt en stor 
Halfling stam (som jag på rak arm inte kommer 
ihåg vad den heter) som har tillbringat draget med 
att kasta förbannelser på Karigar och mina 
alvgrannar. Förbannelser medför att målets 
ställning hos en viss gud - 1 det här fallet Medokh 
- minskar. Det är viktigt att ha låg ställning hos 
Medokh när man går med Mazdrak eftersom man 
förlorar lika många procent av sin befolkning som 
man har fromhetspoäng hos Medokh...

Slutligen har jag en efterlysning. Är det någon 
som är intresserad av att ta över en myckt stark 
halflingposition? Om någon tar över den kan 
vederbörande räkna med att bli utsedd till 
Korsriddare av Medokh. Spelet skulle vinna på 
att någon aktiv spelare finns i den delen av 
världen, nu när Mats Hultén också har hoppat 
av. Som sagt positionen är mycket stark, men 
tänk på att varje drag för en position i den 
storleken kostar mellan £4 och £5 och det är två 
veckor mellan varje drag så det kostar väl en 
sådär 100 kr i månaden att vara med. Bor du på 
utanför Stockholm kan jag hjälpa dig att växla 
billigt.
Kontakta mig så fort som möjligt om du är 
intresserad.
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"Äntligen, slutligen, en ny vecka med nya strider och 
friskt blod att göda vår arenas törstiga grus. Förra veckan blev 
A 11a-Mot~A11 a turneringen uppskjuten, men nu ska den trots allt 
hållas och jag, Referatus Maximi, skall hjälpa er att uppfatta 
alla dagens knep och fin ter!

Tyvärr kommer endast elva gladiatorer upp från sina 
fånghålor - vad sysslar de egentligen med dar nere, varför vill 
de aldrig slåss? - men hur som helst är det mer än förra veckan. 
Vår vise konung Thy rannus ar dock inte nöjd. Nästa vecka lär han 
anordna en del Ferisk.t bågskytte, he he, men mer om det senare.

De elva kämparna leds nu ut av Ersk.ils vakter. 
Gladiatorerna är bundna for att inte rusa på. varandra innan 
konungen och den skona Regina har hunnit anlända, de är lite 
sena idag. Hmm, då får väl jag presentera gladiatorerna så 
länge. Allas favorit, Pirokles är med, liksom hans överman 
Carloz von Vred. Den blodtörstige Ragnus ser jag också, 
tuggandes fradga i. bortre änden av arenan. Ett antal nybörjare 
ar också med likaså... Hoppsan nu kom äntligen vår regent och 
hans maka. Regina reser sig upp och, och kastar ner sin näsduk! 
Gladiatorerna får slåss om hennes näsduk! REGINAS NÄSDUK! Vilken 
a ra 1

Nu. släpps äntligen gladiatorerna och de rusar ihop med en 
öronbedövande knall, som till och med överröstar publikens 
jubel. Oj oj, blodet skvätter, men, herr Majshuvud avvaktar, nej 
han rusar på sir Robin the Brave som just spöa t upp Carloz. 5 e , 
där flög ett huvud iväg!? Ajaj, Ragnus ar nedtrampad i dammet. 
Fegear står inte längre, Flatulus ser efter nya motståndare, 
Pirokles står ännu, liksom den nya fläskhögen Fjodor Fetma, vem 
hade trott det7 Flatulus anfaller Pirokles oc.h Fjodor ser sig 
förvirrat om, var tog motståndarna vägen? De som annu står ar-
redan inblandade i bittra strider. Men dar faller- F ] a tu* lus,

s 1 å.r mot Pirokles, men T,hy ranr us avbry t?r striden ,

De som fortfarande står är FJODOR FETMA, SIR ROBIN och 
PJROKLES! Thyrannus liankor dem 5 guld var och de får dela på 
droitrungeni näsduk. De leds av arenan under hurrarop som 
riskerar att spracka cirkusens laktare. Vilken kamp det varit. 
Huvudet som lossnade i början tillhörde Pontus Fnotus, eller 
mö j 3 i gen herr Grantopp. Båda ar i alla fall dead a .
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Nu iamnar den nöjda publiken läktarna for a. 11 •säkert 
komma tillbaks nästa, vecka, då en helt ny turnering börjar. Det 
ar då konungen tänkt sig att de gladiatorer som deltar skall få 
skjuta på de som inte ställer upp, en variant på Ferisk t 
bågskytte alltså, säkert populärt...

Ferisk t bågskytte kommer egentligen frän Ferien, vilket 
ligger söderut på andra sidan Hoiriska havet. Invånarna a»' 
viser ligen fredliga jagare och nomader, men de isfyl Ida vindarna 
har h a r d a t dem och g j o r t deras sinnen hårda. Tvister loses 
enligt den Feri ska bågskytteprinci pen. Nan skjuter varsin pil 
och den överlevande har fått ratt av gudarna anser man , eftersom 
vindarna styrt pilen och alla vindar härstammar från 
Akavcjottur, gudarnas boning.”

Turneringen: G R P .A ; 5-16 G R P ,RESERV
1 7- 1 9 
2-4 

3-29 
8-30 

14-24 
6-28 

10-23

9-15 RESERV: 13
1 - 1 1  
7-21 

22-31 
12-26 
18-20 
25-27



LEVANDE GLADIATORER Erf Guld Veck V F DÖD
i Fi ro k 1es ( J Spångberg) 2 *7 19 11 3 7
2 T o r k i 1 Mager ( E Schön) 3 15 19 5 3 2
3 Kharz "Släggan" ( J 01 sson) 5 0 17 1 4 ~
4 Brillius Dräpius ( J W a 11bing) 4 1 17 2 i -
5 Jodur "Vrålet" (M J onsson) o 0 16 0 2 -
6 Luzbel de la Tizona (E N y ) O 1 14 I 4 -
7 Musculus den Store (M Lundgren) 5 3 12 2 3 1
8 Sobrius Vertia ( K Grand i n ) 1 1 12 0 1 -
9 Ragnus (E Törn kvist) 1 8 12 5 4 4
10 Ruff (E Berg 1und ) 3 1 12 1 1 -
11 Åke Ångvält ( M Lindström) 1 1 8 0 0 ~
12 Drazur Dräparen ( J J ön sson) 0 1 8 0 0 -
13 Maximus Fighticus (T Nil s son) 0 i 8 0 0 -
14 Fegear Waahr (M J chan sson) 1 3 8 0 2 -
15 Probus den Tyste (B West ling) ~rt 3 8 2 1 -
16 Eddie ( F Lunds trom) o 1-L S 0 o -
17 Palle Pucksnok (N Strand) 1 1 g 0 1 -
18 Joe Jihad Twisted N ( J Linds tröm) 1 1 8 0 2 -
19 Fråget Ecken (P A 1mrc t h ) 1 1 p 1 0 -
20 Sven Domen ( M Axelsson) 0 1 8 o Q -
21 Biggus Dick.us ( D Mark s ted t ) 1 1 8 1 0 1
22 Eryx Dio (N Y t terberg) O 1 8 0 r) -
23 Gestur (H A 1ps ten ) 0 1 s 0 0 -
24 Slaktar-Bengt ( J Währner ) 0 i 5 0 0 -
25 Anaxagoras (P We tterstrand ) 0 1 5 0 0 -
26 Jason (N J ansson) 0 1 4 0 0 -
27 Fla tu lus Poopius ( J Robi11 ard ) 2 3 2 1 1 -
28 Carloz von Vred ( T Larsson) 2 3 2 1 1 -
29 Hr Majshuvud ( D L i ndman) 1 1 2 0 1 -
30 Fjodor Fetma ( D Hörn ing ) 2 7 I i o ~
31 sir Robin the Brave (D 

SPEC: 1. Pirokles: Extra

Lundgren) 

Tålighet,

2 7 

Intuition, Fint

0

2. Terk il Mager: Extra Styrka
3 . K.har ,7 "Slaggar'': Vä 1 j förmåga !
6, Luzbe] de la Ti zona: Extra Tålighet

9 , R a g ft u s : E x t r a Tålighet.

F j odor Fetma utmanar Muscu lus den store: "Jag ar ännu större •;

/*~ c» n /V CD Cl *3 <3 t O •*! _________________ >_______ ________________________lL.ll

fortfarande ganska klent oed drag, men nu ar &LL& kallade, de 
som j n te skockar m  riskerar att bli skjutna. . .

De som vi 11 vara med (skjuta alltså) i Ferisk t bågskytts skri ver 
helt enkelt det och två tal mellan 1 och J. första talet
bestämmer vem man siktar på (från vänster sett), det andra hur 
länge man siktar (3 är mar), fl an kan alltså vara med både i 
turneringen och bågskyt te t.
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DAG 75 (1 November 1990) -  WORLD LO fflV EVES -

IRAN SEGRARE I GULFKRIGET
NY VÄRLDSORDNING SPRIDER SIG RUNT KLOTET

Egypten: NY: Mattias Engelbrand, Ekuddsv. 1 4tr, 131 38 Nacka, 08-7184939.
F Alx - Sai, F EAS C Syrisk (A Hef - Kon), F BAB - Gad, F RED - BAB (Gick inte),
A Aqa - Waj, A Ela - Aqa , A Gaz - Ela (Gick inte),
A Jer S (A Amm) (Gick inte)

Iran: Björn von Knorring, Övre Slottsg. 14a, 753 10 Uppsala, 018-692025. Gasen SLUT!
A Riy - Uba (Gick inte), A Bur - Riy (Gick inte), A Kuw S (A Bur - Riy), F Bah S (A 
Bur - Riy), F SHO - Oma, F Uae S (F SHO - Oma), A Jaw - Amm (Gick inte),
A Rut - Dam, A Bag S (A Rut) (Går inte), A Keh - Bas, A Diy Hold, A Ale S (A Ham), 
A Has S (A Ham), A Ham S (A Rut - Dam), A Aba Hold, A Ada Hold

Israel: Dan Hörning, Box 25006, 100 23 Stockholm, 08-6566783.
F Leb S (A Dam - Hef), A Dam - Hef, A Amm - Ela (Gick inte)

Syrien: John Robiliard, Sundsg. 26, 871 40 Härnösand, 0611-10951.
F Cyp Hold, A Hef - Kon

USA & Saudi: Daniel Nilsson, PL 3467, 140 41 Sorunda, 08-53 04 05 01. Gasen SLUT!
F Dji - BAB (Gick inte), A Qal S (Jid), A Uba S (Oma) (Bruten), Jägarna SLUT!
A Jid Hold, A Oma S (Qal) (Går inte, Ret: - Mua (SL))

REMIFÖRSLAG: 4. (Iransk ensamseger) röstades ner!
5. (Egypten & USA) röstades ner! 

NYTT: 6. Israelisk ensamseger!
NYTT: 7. Iransk ensamseger!

DAG 76 (byggningar)
Supply centres “ Bygger:

Egypten: Alx, Sai, Qus, Aqa, Ela, -Dji, Gaz, Jer 7 (-1) Riv:F GAD (SL)

Iran: Tab, Teh, Shi, Aba, Kha, Bas, Bag, Maw, 
Arm, Kuw, Erz, Ada, Ale, Riy, Bah, Uae, 
Ham, +Oma, +Dam

19 (+2) F Shi (två kort)

Israel: -Dam, Leb, Amm, +Hef 3 (-) -

Syrien: Cyp, -Hef 1 (-1) Riv: F Cyp

USA & S.: Jid, -Oma, Muk, Ade, San, +Dji 5 (-)

Utslagna: Irak (Dag 25), Jemen (Dag 55), Turkiet & Väst (Dag 65) 

CNN RAPPORTERAR

ISRAEL - SYRIEN: Stabb!!! Haha!!! ISRAEL - IRAN: Ny taktik: Jaa försöker rusa på mina 
allierade och nå 18 centers innan du gör det!!! Haha!! NÅGON - EGYPTEN: Du vinna, ja? 
Tänkt bra, har vi?

Spelet är nu slut, men jag vill ha in rapporter och funderingar från spelarna (samtliga, även 
från er som åkte ut tidigt) till nästa nummer. Och du Björn, hur ser mellanöstern ut nu?





DAG 50 (7 Oktober 1990) -  TOLD VDU SO -

MASSIV AMERIKANSK IRAN-INVASION
TURKISKA FLOTTAN KROSSAD I HEMMABASEN PÅ CYPERN

Egypten: Mattias Engelbrand, Ekuddsv. 1 4 tr, 131 38 Nacka, 08 - 7184939.
F Gaz S (A Amm - Jer), A Amm - Jer, A Ela S (A Amm - Jer), A Sai - Alx,
F MED - Cyp, F EAS S (MED - Cyp)

Irak: Daniel Nilsson, PL 3467, 140 41 Sorunda, 08-53 04 05 01. Gasen SLUT!
A Tab - Aze

Iran: Magnus Lundgren, Berghöjdsg. 12, 422 49 Hisingsbacka, 031 - 552764
Drag Inte Mottaget! A Teh Hold, A Ker Hold Gasen SLUT!

Israel: Olov Liljeborg, Sernandersv. 1-735, 752 61 Uppsala, Har inget Tel.nr! Skriv!
Drag Inte Mottaget! A Jer Hold (Ret: - Poff!)

Syrien: Daniel Lundgren, Tornv. 17, 184 92 Åkersberga, 08 - 7329168.
A Bag Hold

Turkiet & Väst: NY: Tomas Larsson, Skogsv. 4, 293 73 Jämshög, Tel?. Jägarna SLUT!
A Arm - Tab, A Diy S (A Arm - Tab), A Ada (Inga order) Hold,
F Cyp Hold (Ret: - Poff I), A Has - Maw, A Kir S (A Arm - Tab), A Rut S (A Dam),
A Dam S (A Hef), A Hef S (A Dam)

Usa & Saudi: Hanz Johansson, Norra Ersmarksg. 64, 902 44 Umeå, 090 -124318.
A Cai S (A Aqa - Sai), F Waj S (A Aqa - Sai), A Aqa - Sai, Jägarna SLUT!
F Jid * RED, F BAB - Sud, A Jaw - Aqa, A Bur S (A Kuw - Bas), A Riy - Aba,
A Bas - Keh, F BUB C (Riy - Aba), F Kha S (A Shi), A Shi S (A Riy - Aba),
A Kuw - Bas

REMIFÖRSLAG: 4. (Usa & Turkiet) röstades ner!
NYTT: 5. Usa, Turkiet och Syrien!

Om samtliga spelare röstar för något av förslagen med nästa drag, så vinner de som står 
med. " ~

CNN RAPPORTERAR

USA: Amerikanska regeringen förnekar alla rykten om att det amerikanska folket röstat 
emot den sittande presidenten. ”Vi har fullständig kontroll” rapporterar Vita Huset.

OBS! Om någon vill ta över Iran så hör av er och skicka sedan in drag!





DAG 30 (17 September 1990) -  ElUOV THE SILEHCE

NYA OCKUPANTER I KUWAIT
DEN SEGERRIKA ISRAELISKA ARMÉN FÖRBEREDER NYA STRIDER

Egypten: Drag Inte Mottaget (nu heller!) F Jid Hold

Irak: A Kuw - Bas (Gick inte, Ret: -Bur (SL)), A Maw Hold Gas: SLUT!

Iran: F BUB S (A Bas - Kuw), A Bas - Kuw, A Arm - Erz, A Tab - Diy (Gick inte),
A Teh - Keh, A Bag Hold, A Shi - Aba Gas: SLUT!

Israel: F Qus - RED, A Cai - Qus, A Alx - Cai, F Sai - Alx, A Ela - Amm,
A Aqa S (A Amm - Jaw), A Jer S (A Ela - Amm), A Amm - Jaw

Jemen: A Uba - Riy (Gick inte), A Mua - Oma (Gick inte), A San - Sad, F Dji - BAB

Syrien: A Ada - Diy (Gick inte), A Ale - Has, A Ham - Dam, A Rut S (A Ham - Dam),
A Leb S (A Hef), A Hef S (A Leb)

Turkiet & Väst: Drag Inte Mottaget (nu heller!) F EAS Hold Fallskärmsjägare kvar!

Usa & Saudi: A Qal - Riy (Gick inte), A Uae S (F Oma), F Oma Hold
Fallskärmsjägare SLUT! 
Gas: SLUT!

OBS! Nu ger jag upp att försöka hitta ersättare till Turkiet och Egypten. De som jag har 
bett (nya varje drag) har tackat ja, men ändå inte skickat in några drag! Om någon vill ta 
över ett av dem, sa är det bara att skicka in drag! Annars så gör de Hold.

R m  F 5 E . S M 6 - -  1.ht, , t  k U lsr«eC!
Om n f r to * ' j e r  ^ s *
\J h ■
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”S ID A N  T R E ”
Som vanligt tecknad av 

Jonas Nelson!
Kom igen nu, ni andra!



Jonas Helson prantar ner en

K j - ä n t J u x  f - i - å n  K h a m e :  ~  A e L  l O

Grymngsdolkarnas äventyr i engelska KJC's postspel "Quesf

Resumé: Gryningsdolkarna består nu av nio personer sedan den klåfingrige alven Gilfin slutit sig till 
sällskapet. De senaste uppdragen har gjort dem ganska välbärgade, så nu behöver de inte slita för brödfödan 
längre utan kan ägna sig åt att spendera sina nyförvärvade pengar.

"'Även om vi nu hade så pass mycket guld att det började bli tungt att bära, ville Dunkar ha mer. Guld och 
slagsmål är visst det enda dvärgar kan tänka pl_ Han hade upptäckt att priserna, på ringbrynjor varierade starkt 
i Biskot. Hos Laflas Rustningar kostade eri brynja 668 guld, medan Zevojuy tog 746 guld för sina. Dunkars 
plan gick ut på att köpa billigt och sälja dyrt. Han köpte därför en brynja av Lafla, sedan gav han den till 
Catryona och bad henne använda sin kvinnliga charm för att få ett bra pris hos Zevojuy. Tyvärr glömde han att 
tala om vad han gett för den, så när Catryona glädjestrålande kunde lämna över de 315 guld hon fått av 
Zevojuy höll Dunkar på att gå upp i limningen! Det krävdes Graymont3 och Fayals förenade styrka för att 
hindra honom från att banka ner Catryona i stövelskaften. Yi ansåg det bäst att lämna Biskot så snart som 
möjligt för att ge Dunkar en chans att avreagera sig på några stackars monster istället.

Medan Catryona förlorat Dunkars pengar hade Graymont än en gång uppsökt en vapenmästare för att lära sig 
hantera svärdet ännu bättre, Tessinia betalade tillbaks vårt lån på 1200 guld till Nofur, och Tanaguil gick till 
Fovoy tillsammans med Visselvind för att köpa några nya magiska ingredienser. Därefter samlades hela. 
gruppen utanför Laflas Rustningar för att rusta sig. Dunkar och Graymont köpte varsin brynja, och Tessinia, 
Catryona, Gilfin och Dunkar skaffade sig varsin liten sköld. Vår samlade förmögenhet hade med ens krympt 
till 1515 guld, till Dunkars stora besvikelse. Han blev dock muntrare när vi lämnat Biskot, för utanför staden 
strövade en ensam Kreourse (en slags köttätande vildhäst), som Dunkar raskt satte en välplacerad pil i. Det 
stackars djuret flydde genast.

Nu hade vi egentligen inget bestämt mål. Visserligen kunde vi gå söderut till Roundout och tillbaka, igen för att 
utföra vårt sista uppdrag, men vi tyckte att vi hade gott om såväl tid som pengar, så varför inte ta. en omväg? 
Catryona ville väldigt gärna se havet, och både Yilvorin och Tessinia stödde idén. Så fick det bli , så vi satte av 
västerut. Yi hade en enorm öken att ta oss igenom innan vi nådde havet, och föga anade vi vilka problem vi 
skulle stöta på där.

t  k, ?
Så länge vi höll oss utanför _._y _,_,_,_,_,_f  f
öknen gick det fort att ta sig y  ^  Y _____^ |
fram, så redan första dagen hade 
vi nått fram till öknens rared. 
Fayal gick en spaningsrunda när 
vi slagit läger, och kunde 
rapportera att öknen var full av 
jätteskorpioner. Catryona och 
Tessinia såg på varandra, och 
började undra vad det egentligen 
var vi hade gett oss in på. 
Jätteskorpioner är inte att leka 
med. Med nerverna på helspänn 
gick vi en orolig sömn till 
mötes..."

:■ 72 Y __,__|
I t  —

:j :|:£ :?•:• ________ f
:::: ::: i d ni ifi ■ ^
:':ä T £?£?
' . Y _,_
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G A N D A L F .

1. Ack du vise

som lämnade oss 

alldeles förtidigt 

i Morias gruvor

2. Var skall vi vandra

när vi inte har dig, 

vår vän 

Gandalf Grå.

3. Vår ledsagare

och blodsförband 

som föll i slaget 

mot Durins bane.

4. Ingen frid äro kvar

och våra huvuden 

äro tunga,

endast våra sorgetårar 

faller som stenar 

ur våra ögon.

5. Var man än blickar 

ser man endast 

krigets gymheter 

och skrikens förtvivla 

röster av smärtans sår.

6. Tunga i sinnet 

vandrar vi fram 

Vår frid finns ej 

Men hopp skall finnas 

i våra "ynkliga" hjärtan.

7. Fly dårar fly

var hans sista ord 

Och vart är vi påväg...

8. Vit du vandrade fram 

i Fangorns skog

Lika vit som snötinnarnas 

toppar,

och staven du stödde 

dig på var lika da'n 

som du alltid 

har stött dig på.

9. Eldens ring 

brann inuti dig

Din vilja var obesegrad 

och ditt måtto 

var att störta 

ondskans fasa....

10. Rester av ondskan 

finns kvar,

men Gandalf Grå 

återvände hem 

och resten av dikten 

är ovensäntlig att veta...

jU *  B



STAR CLUSTER
- Utdrag från Interplanetära Departementets Riksarkiv -

Introduktion.
När den 'röda jätten' Alderbaran kom in i det stadium som brukar kallas Nova, dog allt 
levande i den närliggande rymden ut, utsläckt av intensiv hetta och strålning. Tio 
århundraden senare hade läget stabiliserats och området blev beboeligt igen...
Efterhand som de planetära tillgångarna blev alltmer sällsynta i galaxen så delades området 
upp mellan de tjugo största raserna. Femhundra år senare bröt konflikter följda av krig ut 
och den långa freden splittrades. De tjugo raserna polariserades och ett bittert krig ut-
kämpades där det fanns gott om förlorare och ont om segrare...
Den allvarligaste förlusten var dock något som kallades 'Porten', ett konverterat svart hål 
som användes för transport runt om hela galaxen. Området blev ett 'dödvatten', glömt av 
alla och lämnat åt sitt eget öde. Sådan är situationen nu, de som är kvar av raserna är 
engagerade i expansion och utforskning. {Fritt översatt från reglerna till Star Cluster.)

Detta är en krönika från ett engelskt PBM, tänkt att vara skrivit underhållande i stil med 
Jonas Nelsons 'Krönika från Khame'. Som du säkert förstått av inledningen är Star Cluster 
ett "mindre" PBM, med plats för 20 spelare. I kampanjen som ni kommer till att följa här i 
Gränslandet, är vi fyra svenskar som spelar med; Johan Almqvist {Multi.Limbed Eriks), 
Christian Rajter (Worldeaters), Joakim Wemmergård {The Swedes) och jag som skriver, 
Magnus Cassersjö {Ultima Thule Maximus). Rapporterna kommer främst att handla om 
'min ras' men till viss del kommer de andra svenskarna att beröras också. Värt att not. är 
att p g a det låga spelarantalet så utgör vi 20% av alla spelare, vilket jag tror är en hög 
'Svensk-frekvens' i ett engelskt PBM... Dessutom har vi fördelen av att moderatorn i all 
sin vänlighet placerat Joakim och Christian bredvid varandra och dito för mig och Johan. 
Och nu - över till krönikan, hoppas att ni finner den trevlig att läsa...

i  UTM.Doc 145666-145788.
Chefen Världen har nu beslutat att det är dags att börja utforska våra närmaste omgiv-
ningar. Våra två rymdflottor ligger redo för avgång plus det faktum att vi tilldelat ett antal 
spaningskepp till några specialutbildade Rymdmarinserganter. Även forskningen har 
kommit igång om än i mindre format... MIPR (Militära Interplanetära Rådet) har satt 
högsta prioritet på expandering vilket innebär att flottorna skall söka upp främst neutrala 
planeter, säkra dem och därefter skall fraktskepp med stridsutbildade kolonister rymd- 
landsättas för att nedkämpa motstånd.

En av våra spanare har fatt kontakt med främmande ras och har meddelat att han på 
eget initiativ bombarderat en planet tillhörande Pysodelicsl Naturligtvis har han fatt en 
skarp reprimand för detta, spanare skall enbart spana!!!

Avdelningen för Diplomatiska Ärenden har meddelat att kontakt upprättats med Multi- 
Limbed Eriks och Tyrell Corp. MLE verkar positiva till en allians men vi har inget hört 
från TC. I väntan på svar väljer vi att avvakta... En ursäktande notering har vidareskickats 
till Pysodelics men ej heller från dem har något hörts. Militärerna gruffar något och menar 
att vi bör bereda oss för krig, vem kan acceptera att man bombar en planet utan att vidtaga 
motåtgärder, menar de.



STAR CLUSTER
- Utdrag från Interplanetära Departementets Riksarkiv - 

Éf (Utdrag från) UTM.Doc 145789-145901.
An så länge idel framgångar vad det gäller vårt rymdoperationsprogram! Admiral Tyr, 
chefen flotta 2, säkrade en planet och genom en snabb insats övertog våra kolonister 
den med resonabla förluster (10%). Våra övriga stridsskepp (de som inte ingår i våra 
flottor) ligger i omlopp kring andra planeter för att säkra dessa. Men på den diploma-
tiska sidan ser inte allt lika bra ut...

Vi har ännu inte hört något från Tyrell Corp men två av våra fraktskepp stötte samman 
med ett spaningskepp från TC. Chefen för spaningsskeppet måste ha gripits av panik, 
han anföll nämnligen våra fredliga matfraktare men fick bitter ångra detta! Efter striden 
scannade transportskeppen efter eventuella överlevande från S-skeppet men de fann ej 
ens delar av vraket!!! Vi fortsätter dock att pressa på genom de diplomatiska kanalerna 
för att fa fred med TC, om det skall lyckas kan endast framtiden ge svar på.
Mer positivt är att vi numera är allierade med Multi-Limbed Eriks, vår första allierade! 
Förhoppningsvis är det inte den sista... Någon har skickat ett officiellt meddelande om 
att de vill alliera sig med oss men tyvärr så har de inte skrivit under med något namn...

Rymdmarinserganten som tidigare gjort sig ett namn genom att bomba Pysodelics har 
utmärkt sin dumhet igen! Denna gång tog han eget initiativ igen och lade sig i omlopp 
omkring en annan av Pysodelics planeter och... bombade den också! Trots att vi beord-
rat honom att i n t e göra detta så gjorde han det! Insubordination! Vi har nu fatt indika-
tioner på att Pysodelics har sänt ut en flotta som är på väg mot oss men det är inte 100% 
bekräftat. Står kriget inför dörren?!

Till sist skall det bara meddelas att en ras som verkar sakna all vett och reson har skickat 
in ett fraktskepp på UTM's territorium! Hade vi haft någon flotta tillgänglig skulle vi 
snabbt skickat ut denna för att erövra skeppet men tyvärr så har vi ej det... Too Baad. 
Rasen heter för övrigt Legion of Tzeentch (hmm... jag känner igen det där...).



JÄGERSRO Omg 2 (Säsong 2 )

Det var nära a tt denna omgång b liv i t  uppskjuten, då jag inte 
kunde få tillg å ng  t i l l  datorn förrän lördagen e fte r  deadline, 
men tack vare GLs förstående redaktör kommer detta med i 
tid.

Över t i l l  vår utsände:

Lopp 2: För a llo  h as ta r

"E tt på förhand mycket in tressan t lopp. Favorite r var The Real 
Sw eet Sue, Back To S ib eria  och Sunray. När hästarna väl 
släpptes iväg, överraskade Micke T i l t  genom a tt gå upp i 
ledningen. Bakom honom var det hårt, men snart närmade sig 
The Real Sweet Sue i imponerande fa r t ,  och gick upp i 
ledningen. Mycket s ta rk t kom också P ip er Cub och Tracy  
Lords, som lade sig jäm sides med tvåan Micke T ilt .  Då 
upploppet uppnåddes var det vä ld ig t jäm nt mellan hästarna. Då 
visade det sig a tt The Real Sweet Sue mycket överraskande 
kroknade i s lu te t, och missade p risp la ts . Bäst spurtade Micke 
T i lt ,  som trotsade a lla  förhandstips och vann, tä t t  fö ljd  av Piper 
Cub och Skuggfaxe."

P. Aste/?

Toto: 41 (Micke T ilt ) :  Insatser: Inga! Tota lt:9900  går t i l l  
vinstpotten.

Resultat: 1. Micke T i l t  (4) 3'; 2. P iper Cub (5) 2 '; 3. Skuggfaxe (1) 
1500; 4. T w o flo w e r (6) T; 5. Tracy Lords (9) 500

Lopp 3: För 3 -a r in g a r  och ä ld re  h äs ta r

"Favorit: Back To S ib eria . De treå ringa r som deltog fic k  
handikapp och, föga överraskande, tog en treå ring  ledningen: 
Skuggfaxe. Han skuggades dock av Golden Hurricane.
Em ellertid  så gick det trö g t fö r  Skuggfaxe, och han blev 
omsprungen av e tt antal hästar, främ st The Real S w eet Sue 
och Golden Hurricane. Dessa båda hästar drog snabbt ifrån  de 
övriga och dödade spänningen i loppet. När sedan Sweet Sue 
drog ifrån  Golden Hurricane med fle ra  längder var utgången 
klar. ~ w

Notabelt är a tt nära s lu te t av loppet så var de sex fö rs ta  
hästarna från sta llen  1 och 7 enbart." P. Asten



Toto: Totala insatser: 6800. 13 (Sweet Sue): Insatser: 200 (S ta ll 
3), 500 (S ta ll 6). V inst: 2000 (3), 4800 (6)

Resultat: 1. The Real Sweet Sue (1 )5 ';  2. Golden Hurricane (7) 3'; 
Yellow Streak (7) 2 '; 4. Black Goblin (3) 1'

S ta r tlis to r :
Lopp 4: 3-ÄRINGARNAS GRAND PRIX
1 1. Skuggfaxe (1 v ins t), 12. Sweet Saviour, 21. Back To Siberia 
(3), 22. P irates Dream, 23. Argos, 31. Black Goblin, 32. Queen of 
Black, 41. Express Faxe, 51. Piper A rrow , 61. N ije l the 
Destroyer, 71. Yellow Streak, 72. Lemon Juice, 73. Lime Juice,
81. P re tty  Star, 91. Ginger Lynn, 92. L ill-P e lle

Lopp 5: FÖR ALLA HÄSTAR
1 1. Sayonara (2), 12. Sweet Saviour (3), 13. Lord Soth (4), 21. 
Siberian Express II (2), 22. Back To Siberia (3), 23. P irates Dream 
(3), 31. T ro ll-L o rd  (4), 32. Black Lusts (5), 41. Egopåg (2), 42. 
Express Faxe (3), 51. Piper Arrow  (3), 52. U ltra-Rapid (4), 61. 
Rincewind (2), 62. T w o flo w e r (2), 63. N ije l the Destroyer (3), 71. 
Dandelion (2), 72. Goldnen Hurricane (4), 73. Sunray (5), 81. 
Sleeping S tar (2), 82. Golden S tar (4), 91. Tracy Lords (2), 92. 
Ginger Lynn (3), 93. Kasha (4)

Toto: 9900 i v ins tpo tt: 4900 går t i l l  lopp 4, 5000 t i l l  lopp 5.

Nya lopp t i l l  nästa omgång:
Lopp 6: 4-ÄRINGARNAS DERBY (2 varv), A vg ift: 1500, Priser: 2 0 '-
1 0 '-7 50 0 -5 '-2 50 0  ~
Lopp 7: FÖR HÄSTAR SOM EJ VUNNIT (G äller av. tid iga re  v ins te r 
fö rra  säs), A vg ift: 1000, Priser: 1 0 '-7 5 0 0 -5 '-3 '-2 '

A u k t io n :
Nr Namn S ta ll Pris
4. Mach II 8 9000
5. Temora 9 2000
6. Lokomotiv--K. 9 2000

Nya hästar:
Nr Namn Älder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Värde Poäng
7. Fläkto 4 3 3 2 4 6 5 3 6 4 4 2 1 5000 43
8. Big Mac (1 v.) 4 6 6 4 3 4 4 4 4 4 3 1 1 8000 44
9. Amazing Grace 3 4 4 4 3 2 1 4 1 2 3 4 4 3000 36



Sta lls ta tus:
1. Eternal Equestrians (Dan Horning, Tel: 08-6566783)

1 1 Hästar, 38800 SEK, 1 v inst
2. Siberian  Hotshots (Anton P a lfl, Tel: 0454-61494)

8 Hästar, 26900 SEK, 0 v ins te r
3. Black Goblin Stable  (Erik Törnkvist, 0431-30822)

8 Hästar, 4500 SEK, 0 v ins te r
4. Otto T a l ls  S ta l l  AB (C hris te r Carlsson, Tel: 0171-57354)

3 Hästar, 2500 SEK, 1 v inst
5. Flygare (Ingemar Eriksson, S lä ttb e rg sv . 20A , 46141

T ro l lh ä t ta n ,  0 5 2 0 - 2 6 8 2 1 )  3 Hästar, 2200 SEK, 0 v ins te r
6. Morpork Sunshine Sanctuary (Olov L iljeborg)

3 Hästar, 19700 SEK, 1 v inst
7. Währner (Jesper Währner, Tel: 08-7616673)

10 Hästar, 17800 SEK, 0 v ins te r
8. AB S ta r  T rav  (Tomas Larsson, 0454-46868)

4 Hästar, 10100 SEK, 0 v ins te r
9. H all ick  S tables  (Niklas Jansson, 0240-71718)

7 Hästar, 2900 SEK, 0 v ins te r

Press:
Eternal Equestrians -  Black Goblin: Det är OK. Er vänskap 
är a ll t  vi behöver.
Anton -  SL: Lycka t i l l  med nästa kampanj.
SL -  Den som undrar: Den körs 1 Zeus.
SL -  Anton: Du hade sa lt S llve rfo t t i l l  banken, sa jag anmälde 
en annan häst.
Black Coblin S table  -  Eternal Equestrians: Hej på er! (-
V ille  bara vara a llm änt trevlig...)
Black Goblin S table  -  Björn: Energi?!? Var, vad, h u r -  eh? 
Björn -  Erik: Körs 1 Deslderlus, dock ej i nr 10.
Otto T a l ls  S ta l l  AB -  Travinspektionen: VI v i l l  med 
bestämdhet dementera a lla  rykten om tem issbruk 1 vårt s ta ll.
VI gör som a lla  andra och pressar ta lla rna  fö r  a tt få terpentin, 
v ilke t vi sm örje r in hästarnas bakre regioner med fö r a tt hålla 
flugorna borta, då de inte tycker om doften. Det gör inte  
hästarna he lle r så vi har m ärkt en del re s u lta tfö rb ä ttr in g a r på 
sistone. S pec ie llt i medvind!...
Flygare -  Eternal Equestrians: Hoppsan, här gick det 
u tbetaln ingar t i l l  höger och vänster fra m fö r näsan på oss. Om 
ni har ve rk lig t högt-FLYGFANDE planer, satsa även en lite n  slant 
på s ta ll FLYGARE (så a tt vi kan s ta rta  även e fte r  lopp 5) PS. Vi 
spelar a llt id  på Era hästar på toton!
Flygare -  S ib er ia  Hotshots: Om ni avser s ta rta  e tt 
finansbolag är vi en blivande storkund ( fö r  a tt kunna s ta rta



e fte r  lopp 5). Hoppas Ert koncept b l ir  fä rd ig t t i l l  nästa drag, om 
inte hoppas vi på e tt t i l l f ä l l ig t  d riftb id ra g  från Ert s ta ll. 
Morpork Sunshine Sanctuary -  Scan: "R incew ind måste ha 
hört oss fö r han sprang som han hade eld i baken. Han få r  a l l t
leva e tt tag t i l l . . . "
S ta r  Trav  -  Eternal Equestrians: Klunk! KLunk! Klunk! Hick! 
Hick!! Nej, jag har inte d ruck it öl fö r  pengarna, men du sa inget 
om Absolut.
S ta r  Trav  -  Scan: Hur mycket be ta la r ni fö r  Sleeping Star? 
S ta r  Trav  -  SL: Skulle vara kul med reg le r fö r  avel, sabotage, 
hästmord m m.
SL -  S ta r ,  m f l:  A ve lsreg le r kommer. Men de andra reglerna? 
Inte kan väl någon v il ja  använda det, e lle r?
H all ick  S tables  -  Eternal: Tack fö r  pengarna. Ni är 
välkommen a tt hälsa på oss igen... när som helst...
H a ll ick  S tables  -  Black Goblin: 20.000 är p rise t fö r  en natt 
K la rt värt det tycke r jag e lle r fråga Eternal Equestrians så få r  
du se.
H all ic k  Stables  -  Flygare: Mycket in tressan t idé.
En dum en -  H a l l ic k  Stables: Är det samma Tracy Lords som i 
film erna?

SL -  Alla: Var med i min fina  TÄVLING! Vad ska ll denna 
kampanjen heta? 1500 SEK t i l l  det s ta ll som har det bästa 
förs laget. Anledningen t i l l  a tt jag behöver e tt namn är a tt jag 
hå lle r i Zeus Jägersrokampanj.
SL -  De mindre r ika: Man kan överskrida s i t t  konto l i te  
grann, så a tt man kan anmäla en häst t i l l  va rje  lopp. B lir  det 
fö r  mycket k red it så kan banken komma a tt ta en häst.

Väl m ött nästa gång:
Björn W estling 
Vaglängdsg. 35 
502 46 Borås
033-135688 (Skola: 0320-91011)





KOOLH DUDRR 0.03 Del 4

Döden är 
rena sörjan

Detta år historien från filmen "Koola Dudar 0.03 - Doften av Fiasko* - Gränslandets egna film producerad i samarbete med AVGRUNDEN. 
Skulle du av någon anledning tycka att denna historia var fantastiskt häftig så finns filmen att skaffa i en begränsad mängd från mig. 
Filmen gjordes av följande 13 personer under maj månad 1992: Jonas "Barnadråparen* Nelson, Tomas "Massmördare" Westelius, Peter 
"Thai Boxer" Andersson, Jan "Skalpell" Johansson, Dan "Högst Normal' Hörning, Erik "Slaktaren" Sieurin, Roland "Tumskruven* 
Isaksson , Kim "Butterfly" Rosenberg, Johan "PGP på små hundar" Okker, Mark "Sax i örat* Starhill, Monika "Långa Kniven’ Andersson, 
Oskar "Mördaren" Kinding och Anders "Kicker" Åkesson. Detta var folk från AVGRUNDEN, GL och amatörfilmgruppen Klippet. År du in-
tresserad av att vara med och göra amatörfilm. kontakta Klippets kontaktman, Jan Johansson, tel 08/83 94 75. Vi har alltid något på 
gång. Denna historieform av filmen år menad att följa filmen totalt och håller därför samma mediokra klass som filmen själv... Historien 
år skriven av Dan Hörning. I och med att jag har följt filmen totalt svår jag mig fri från vissa repliker, som jag själv tycker var ganska 
underliga. Ni kommer säkert att märka dem i texten.

Resume
( Kristineberg, ett område i Stockholms utkanter, här-
jas av brott och gängkrig. Gängen som konkurerar 
om makten i området, under maffians övervakning, 
är de mångtaliga men ganska klantiga Knivarna 
och de effektiva men fåtaliga De Svarta. När vi börjar 
detta avsnitt har Knivarna precis vunnit sin första 
segerj

En Hjältes död
Big Black satt i det väldigt höga trädet. Det 
var ett ögonblick av triumf. Micke Hjälte, den 
lille, äcklige, långhårige killen som dykt upp 
från ingenstans och gett Knivarna övertaget i 
kampen mellan de två gängen, skulle nu få 
se vad De Svarta var kapabla till.

Det var kallt i trädet. Den nyfallna snön och 
den mystiska dimman som kommit så plöts-
ligt irriterade den store svartklädde.

I handen hade Big Black en sten. Det var de-
ras övernaturlige hjälpare, Black Thing, 
som hade kommit på iden. En sten var det 
riktiga sättet att stoppa Micke Hjälte.

Big Black roade sig med att tänka på vilket 
urtöntigt namn Micke Hjälte egentligen var 
medan han väntade på a tt sagda person 
skulle gå förbi nedanför trädet.

Han behövde inte vänta länge. Snart kom 
hans tilltänkta offer gående på stigen precis 
under trädet. Allt Big Black behövde göra var 
att släppa stenen. Den träffade mitt i prick, 
krossade skallen, knäckte ryggraden, 
spräckte mjälten och gjorde stortån till mos 
på Micke. Döden var nästan omedelbar.

Big Black skrattade så han kiknade. Var det 
allt som krävdes för att besegra Knivarnas 
"hjälte"? Ha! Urfånigt. Han klättrade snabbt 
ner och försvann.

öl-örjan och Bira-Bengt var på väg till 
Knivarnas läger. De var Knivar själva. De 
hade precis varit och våldgästat ännu en fest. 
Det var deras hobby. Det fanns så många 
mesiga människor som hade fester i närhe-
ten. Där fanns det billig dricka. De två gillade 
dricka, helst alkoholhaltig sådan, väldigt 
mycket. Det enda problemet var att folket på 
festerna inte gillade dem. Det brukade de 
lösa med att säga att de tillhörde Knivarna 
och att Kniven själv skulle mata Machete 
med deras tarmar om de ringde polisen. Det 
hade alltid effekt.

Vägen hem var besvärlig. Vädret hade ju 
haft fräckheten att släppa en massa snö på 
marken, vilket var högst irriterande för de 
båda alkolistema. Det var svårt att gå i snö.

Plötsligt stannade Öl-Öijan till och pekade på 
en kropp som låg under ett väldigt högt träd.
- Vad fan är det där?
Bira-Bengt, som för en gång skull inte såg 
dubbelt, tittade ditåt men förstod inte vad 
Örjan menade. Var det liket eller trädet han 
syftade på? Båda var väldigt vanliga i den här 
delen av Stockholm.

De gick närmare och Örjan var den som först 
förstod vem det var som hade dött.
- Men det är ju Micke!
- Micke!
- Han är död!
Bengt var förskräckt. Hans hjärna jobbade 
högvarv och hans nästa replik blev:
- De Svarta...
- De Svarta har dödat honom!



- Hjälp!
- Hjälp!

De båda alkolistema var inne i gänglivet för 
att kunna supa och ha kul. Inte för att slåss. 
De sprang därifrån så snabbt benen kunde 
bära dem. Tillbaks till kniven för att berätta 
om det fruktansvärda som hade hänt.

De Suartas 
utmaning

Stämningen i knivarnas läger var tryckt. 
Micke Hjälte var död. Det var jämnt igen. Nu 
kunde vad som helst hända. Kniven hade 
samlat alla knivarna runt sig. Till en början 
hade de alla varit desperata. De Svarta kunde 
komma när som helst. Vad skulle de göra? 
Anfalla först? Försöka gömma sig? De hade 
inte gjort så mycket, förutom haft panik, tills 
de insåg att ingenting hade hänt. Då lugnade 
de sig till sist ner sig. Det enda som blev be-
slutat var att vakten skulle tredubblas. För 
att få de andra att gå med på det gick Kniven 
själv med på att ta första vakten. Det gjorde 
han tillsammans med Märkar-Mark och 
Cowboy-Klas.

Det var trist att stå vakt. Nästan så trist att de 
brydde sig om att öl-öijan gick iväg för att 
pissa utanför lägret. De hade inte mycket att 
göra. En vattenpöl blev deras enda under-
hållning. Kniven höll precis på att tillverka 
en barkbåt när en sten flög förbi hans huvud. 
Han reste sig upp och vände sig om. De två 
andra kom också på fötter. Från bakom en 
pelare hoppade en svartklädd man fram. 
Black Death. Han höjde höger pekfinger och 
pekade på Kniven. Den ordlösa utmaningen 
retade gängledaren till vansinne.

- TA HONOM!

Märkar-Mark, Cowboy-Klas och tio andra 
knivar som suttit och pratat fyra meter bort 
sprang med vapnen i högsta hugg mot Black 
Death. Denna vände på klacken och sprang 
allt vad han kunde åt andra hållet. Kniven 
följde efter.

Efter ett tag kom Öl-Örjan tillbaks till det 
tomma lägret.
- Öh, grabbar, vart tog ni vägen?
Han suckade över att de hade försvunnit, 
drog upp gylfen och gick iväg mot Tömvägen. 
Bira-Bengt skulle träffa honom där. Någon 
som hette Lindman skulle visst ha en fest. 
Fester var till för att våldgästas.

Striden börjar

Vid slutet av passagen under bron, vid en 
byggarbetsplats, stod Big Black, Baby Black 
och Plumpen. De väntade på Black Death. 
Denne sprang fram till Plumpen, knäböjde 
inför honom och pekade bakåt.
- Dom kommer!
Informationen var något överflödig. De tre 
andra svarta hade sett de anstormande kni-
varna ända sen de började springa i lägret. 
Nu var det dags för slutstriden. Big Black 
plockade upp en tung vägkon.

Knivarna kom fram och radade upp sig för 
striden. E tt tag såg det ut som om Black 
Death skulle möta Machete igen men så tog 
Machete tag i Kofots-Kalle och slängde ho-
nom framför sig.
- Inte den här gången!

Så vrålade de båda sidorna som en hord 
brunstiga gnuer och kastade sig över varan-
dra.

De första för-
lusterna

En av knivarna bar det underliga namnet 
Konan. Ingen visste varför regissören, för-
låt, Kniven, hade gett honom det namnet. 
Tillsammans med Cowboy-Klas gav sig nu 
Konan på Big Black. Denne var lite orolig 
över att han hade två motståndare men lyck-
ades lösa problemet genom att slänga den 
tunga konen i Konans famn. Eftersom de 
stod i en sluttning och Big Black stod överst 
så gjorde detta att Konan tappade sin kniv 
och föll springande bakåt med konen i fam-
nen. Från och med det ögonblicket var han 
för alltid Konan Bäraren. Han föll baklänges 
bort från striden, vilt vrålande. Cowboy-Klas 
gjorde ett utfall som Big Black med lätthet 
parerade. Den svarte tog tag i Klas arm och 
svingade run t honom - in i en pelare. 
Smällen gjorde att den Texas-inspirerade 
knivmedlemmen föll ihop på marken. Big 
Black skrattade rått, lyfte upp en 50-kilos sten 
som skulle användas till fundament för en 
källare och slängde den med full kraft i hu-
vudet på Cowboy-Klas. Likheten med en 
mygga som krossades av någons finger fick 
Big Black att stanna upp ett tag innan han 
väcktes till liv av stridens ljud. Han var 
tvungen att hjälpa de andra svarta.

Kofots-Kalle, som fortfarande hade armen i 
band, hade rustat upp inför denna avgörande 
strid. Några timmar innan hade han brutit 
upp en målares bil och stulit en... spatel! 
Utrustad med den var han nu övertygad om 
att han inte gick att besegra. I stridens hetta 
hade Machete kastat honom mot Black 
Death. Detta var hans mandomsprov. Black 
Death hade aldrig besegrats. De cirklade 
runt varandra ett tag innan den svarte be-



stämde sig för att anfalla. Det gjorde han 
med en serie framåtsparkar f. Kalle pare-
rade alla tre sparkarna med spatelns fram-
sida. Plötsligt kastade sig Märkar-Mark på 
Black Death bakifrån och kopplade ett fruk-
tansvärt björngrepp. Nu var den svarte illa 
ute. Kofots-Kalle gjorde sig redo att möblera 
om Black Deaths ansikte med spateln. 
Plötsligt kom Konan Bäraren förbifarande 
med sin kon i famnen. Han hade totalt tappat 
balansen och for nu, vilt skrikande, mitt 
emellanr Black Death och Kofots-Kalle. De 
stirrade förvånat efter honom. Sen slog Kalle 
till med spateln. Black Death reagerade 
snabbare än Bruce Lee skulle ha gjort t t  och 
duckade i precis rä tt ögonblick. Kalles spatel 
träffade Mark i ansiktet och han flög flera 
meter bakåt. Kofots-Kalle, förtvivlad över vad 
han hade gjort sin vän, blev nu ett lätt offer 
för den svarte. Black Death slet ner honom 
på marken och slog hans huvud mot en stor 
sten tills näsan, käken, skallen och nackko- 
tan var benmos. Kofots-Kalle skulle aldrig 
mer stjäla någon bil.

Bombar-Bert, Drogis, Nunchuks och Karate- 
Kent hade gemensamt anfallit Plumpen. Nu 
låg de alla döda framför De Svartas mystiske 
ledare. Piskan hade varit alltför snabb, allt-
för dödlig för att de skulle ha haft någon 
chans.

Baby Blacks sista strid
- Din lilla skit! Komsi, komsi!
Baby Black hade haft minst tur av De Svarta. 
Han hade faktiskt haft otur. Han ensam 
hade blivit tvungen att möta både Kniven och 
Machete. Det gick bra till en början. Machete 
gjorde ett utfall som Baby parerade med sta-
ven. Därefter slog den svarte bort den stora 
otäcka machetekniven och följde upp med ett 
slag mot Machetes knän som fick honom att 
falla till marken. Kniven anföll med sin stora 
medeltida dolk och Baby Black parerade 
återigen med staven. De cirklade runt va-
randra och fintade lite medan de letade efter 
öppningar. Då begick den lille svarte det 
ödesdigra misstaget att tro att Machete var 
ute. Det var han inte. Måhända att hans ma-
chete försvunnit bland allt byggmaterial men 
han var inte ute för det! Istället kastade han 
sig upp och tog ett grepp runt midjan på Baby 
Black. Nu skulle Kniven kunna få in den stöt 
som skulle avgöra striden. Kniven mottade 
för slag men Baby Black var snabbare och 
träffade återigen Machete med en armbåge i 
magen. Det gjorde att de två tumlade runt, 
fortfarande stående. Kniven väntade tålmo-
digt och när det kom en öppning tog han ett 
stadigt tag i Baby Black och skar upp hela 
hans vänstra sida med dolken. Den svarte 
rosslade en gång och föll därefter till mar-
ken, blodandes som ett mindre vattenfall. 
Machete tog föraktfullt upp staven och kas-
tade bort den. Kniven slickade på dolken och

blodet rann nerför hakan på honom. Därefter 
gömde han undan kniven i en 
byggnadsställning för a tt spara blodet som 
var kvar till middag och plockade istället upp 
en tung planka från marken. Som på en 
given signal sprang de sedan iväg mot resten 
av striden.

I bakgrunden hade Black Death gjort slut på 
Märkar-Mark innan han hade haft chans att 
återhämta sig från praktträffen med spateln.

T>en spännande avsCutningen i nästa 
nummer av

t  Front kicks. Sparkar rakt framåt som träffar med "The Bali 
of The Foot" - området strax under tårna på undersidan av fo-
ten. Har man kängor på sig kan man träffa med tårna. För 
övriga sparkar som verkar obegripliga att förstå sig på se för- 
klarningarna i del 3 av denna fantastiska historia.

t t  Även om Brucan hade varit dopad hade han aldrig kunnat 
reagera så snabbt. Svisch!

N u  h a r  n i  l ä s t  n ä s t  s i s t a  d e l e n  a v  

H i s t o r i e n .  S n a r t  k o m m e r  n i  a n t a g l i g e n  a t t  

f ö r s t å  f i l m e n ,  f ö r u t s a t t  a t t  n i  h a r  e r a  

f y r a  s t y c k e n  G r ä n s l a n d e t  m e d  e r  n ä r  n i  s e r  

d e n .

Om någon vill ha ett ex av denna film (AVGRUNDENS film-
paket 1, featuring Koola Dudar 0.03, 100 Döda Män, Nitgas 
Slåss Aldrig Rent och Gunde Steel) så går det bra. Skicka 20:- + 
massor av porto (tillräckligt för en vidoofilm). Det kommer att 
ta lång tid innan ni får filmen, dock. Vi har slut på dem och ef-
tersom det kräver att jag lånar en videoapparat av en polare 
plus mycket tid så vill jag inte kopiera upp nya förrän det är 
minst 6-7 stycken som ska ha.

Dan Homing



S T Ä L L NI N G E N I S V E N S K A DI P L O M A C Y R A L L Y T

P o ä n g Pl a c eri n g p å:

D al C o n G ot h C o n Li n C o n D al a Di p p e n F a nt a sti k a U p p C o n Fr u n C o n B or C o n

A nt al d elt a g ar e: 3 7 7 0 9 2 2 8 3 4 4 5 3 8 4 2

1. Nil s Li n d e b er g 3 2 3 1 2 1 . . - .
2. D a n H o mi n g 3 0 2 - 6 2 1 4 - -
3. Ni kl a s J a n s s o n 2 6 - - 1 - - 1 4 6
4. Bj ö m v o n K n orri n g 1 8 - 3 - 5 3 - 3 -
5. O s k ar Ki n di n g 1 6 4 - - - 2 7 4
6 . H a n s- Eri c Gr ö nl u n d 1 4 1 - - 4 - - - -
7. Eri k N y
8. K all e St e n g år d

1 3
1 2

5 -
3 ; ; 2

1 -

9. H e nri k T o n ki n 1 1 - - 5 - - 3 - 5
1 0. R ol a n d I s a k s s o n f 1 1 6 6 6 * . 7 4
1 1. Ni kl a s B a u m a n 1 0 - - - - . - - 1
1 2. C arl- M a g n u s H ö gl u n d 9 - - - - 4 - - 3
1 3. A n d er s W e st er m ar k 7 - 2 - - - - - -
1 4. J o h a n n e s N e s s er 7 - - . - - 2 .
1 5. Ulf Jir et o m f t 7 - - - - - - 2
1 6. M atti a s E n g el br a n d 5 - - - 3 - - -
1 7. S h a u n D erri c k ( E n g) 4 - - 4 - - - - -
1 8. Ol o v Lilj e b or g 4 - 4 - - - - - -
1 9. M a g n u s Wi d q vi st 4 - - - 6 6 - - -
2 0. Fr e dri k N ett or p 3 - 5 - - - - - -
2 1. M a g n u s A g er v al d 3 - - - - - 5 - -
2 2. B o J a n g e b or g 3 - - - - 5 - - -
2 3. T or N or d k vi st 2 - - - - - 6 - -
2 4. J e a n ett e P a hl é n 2 - - - - . . 6 -
2 5. J a c o b N y b er g 2 - - - - - 7 - 7
2 6. M a g n u s L u n d gr e n 1 - 7 - - - - -
2 7. H e nri k J o h a n s s o n 1 7 - - - - - - -
2 8. D a ni el P ar g m a n 1 - - - - 7 - - -
2 9. A n d er s P er s s o n 1 - - - 7 - - - -

f  Vi n n ar e år 1 9 9 0. t t  Vi n n ar e år 1 9 9 1.

S T O C K H O L M S M Ä S T E R S K A P E N I DI P L O M A C Y ( S MI D)

St äll ni n g e n eft er Fr u n C o n

N a m n P o ä n g S e gr ar P arti er

1. Bj ö m v o n K n orri n g 9 7 5 + 5 +
2. D a n H ö mi n g 9 6 5 + 5 +
3. O s k ar Ki n di n g 9 3 5 + 5 +
4. Eri k N y 8 8 5 + 5 +
5. L e n n art B or g 8 4 5 + 5 +
6. R ol a n d I s a k s s o n 8 1 5 + 5 +
7. M atti a s E n g el br a n d 6 2 5 + 5 +
8. K arl St e n g ar d 5 6 3 3

J o h a n n e s N e s s er 5 6 4 3
1 0. St e v e n B a g s h a w ( A u s) 5 1 4 3



NYHETER & ANNONSER
SAGAN OM RINGEN 

ROLLSPELET
Grundbox, Rohanboxen, Södra 
Mörkmården boxen, äventyren Ente älv - 
fasornas träsk, Mordors Portar och öknens 
krigsherrar; rubbet säljes för 250 kr! Ring 
0431 - 30822, Erik Tömkvist, eller skriv :
Erik Törnkvist, Axtorp 4450, 260 80 Munka 
Ljunby.

AVCON 2.0
Diplomacykonventet i Stockholm, som 
denna gång anordans den 2 - 3 jan på 
Alströmmerg. 33 nära T-Fridhemsplan. 
Övernattning är möjlig och det finns en 
kafeteria med rimliga priser. Det kommer att 
spelas Diplomacy och Machiavelli plus 
diverse andra spel. Kostnad:

30:- vid föranmälan,
40:- på plats,
20:- för medlemmar i Avgrunden 

eller Enhärgarna, '
0 :-för tjejer. "

Betalning skall ske till Pg. 476 85 17 - 7 
(Avgrunden). För mer info, (frågor etc):
Kim Rosenberg: 08-59 08 05 96.

SriTOIOfOLMSKONVENT

Tillsammans med Unga forskare skall 
verok Stockholm arrangera ett konvent på 
sö-gymnasium i Stockholm. Det kommer 

att hallas under Kristi himmelfärds helgen 
(dvs 20-23 maj) 93. För mer info, ring: 
Thomas Edin: 08-93 33 93 eller Max 
Lundgren: 08-88 31 71.

THE COMPLETE GUIDE TO 
POSTAL GAMING

Är en bok skriven av ett engelskt par som 
äger ett professionellt postspelsföretag, 
Time Patterns. Boken är 192 sidor låna och 
berör mestadels den professionella delen 
av den engelska postspelshobbyn. Boken 
finns att få för £ 9.99 på följande adress: 
Carol & Ken Mullholland, Tiime Patterns, 97 
Devonshire Road, Handsworth Wood, 
Birmingham B20 2PG, United Kingdom.

Q h U .  C t e u t u u

Du spelar en stolt härskare på "Isle of Crowns". Kungen är död och ett krig om tonen 
har påbörjats. Din provins består av några sektorer land, farmar, en fästning, några 
arméer och två kaptener som leder dina män i kriget. Uppställda mot dig är styrkorna av 
de 25 andra härskarna och de plundrande styrkorna av alver, dvärgar och orcher. Erövra 
territorier för att erhålla inkomster, och sedan bygga förläggningar, farmar och flera 
arméer. Använd dina kaptener för att vinna stridsbonus i strider och till att spionera på 
fiendetrupperna. Arméerna av de ickemänskliga raserna har deras egna specialliteter och 
om du hittar fästningar som ägs av någon av dessa raser kan du använda deras 
specialförm ågor. Du kommer varje drag att motta en fullständig karta som visar alla 
spelares styrkor, och i de flesta dragen kommer du att strida många strider. Du kommer 
att få en rapport om alla strider du har vunnit/förlorat sedan förra draget och hur mycket 
mat, styrkor och guld du har kvar/fått in. Spelet är 100% datormodererat och kostar 
endast 10 kr per drag (utan SASE) och tar upp till 26 spelare i ett spel! Tag chansen nu 
och beställ "Isle of Crowns" regler och startup för bara SASE 2.80 kr! Adress: WOM 
Games, c/o Alexander Eriksson, Champinjonv. 6, 611 63 NYKÖPING (Spelet skapades 
av KJC Games i England och är därför på engelska. Det är dock en mycket lätt sådan!).



och konfliktspelsförbund,
SVEROK, är ett riksförbund av och för spelföreningar i 
Sverige. Förbundet hade i mitten av juli 1992 nästan 6500 
medlemmar i 205 föreningar spridda över hela landet. 
De flesta föreningarna är mindre klubbar med mellan 5 
och 25 medlemmar. Medlemmarnas ålder varierar från 
10 år och uppåt. Flertalet är mellan 14 och 25 år.

SVEROK är öppet för alla sorters spelföreningar, vare sig de sysslar med rollspel, 
konfliktspel, datorspel, sällskapsspel, levande rollspel, postspel, luffarschack eller 
andra spel. Varje förening är självstyrande och dess medlemmar bestämmer själva över 
föreningens verksamhet och ekonomi.

SVEROK arbetar för att spelföreningar ska få mer resurser och för att hobbyn ska få ökad 
status. Förbundet ska också göra det lättare för spelare att nå varandra, t ex genom 
adresser till föreningar och genom att hjälpa till att bilda nya föreningar.

SVEROK är att av Statens Ungdomsråds erkända ungdomsriksförbund. Det betyder att 
anslutna föreningar får aktivitetsbidrag från förbundet, och, i de allra flesta fall, också 
från sin hemkommun.

Förbundets föreningar får också tidningen "Signaler från SVEROK", entrérabatter på 
många av landets spelkonvent och andra förmåner. Även utan att vara medlem kan du 
prenumerera på "Signaler". Betala 40 kr på postgiro 72 69 51 - 7, betalningsmottagare 
SVEROK, så får du den till självkostnadspris, dvs 8 - 1 0  nummer. Glöm inte att skriva 
ditt namn och din adress, så att vi får veta vart den ska skickas.

Det är självklart gratis att vara medlem i SVEROK.

Klipp till, kopiera eller skriv av!

I Jag vill ha mer information om SVEROK. Skicka mig:
I (skriv tydligt - texta!)

j Q Hjälp med att bilda en mindre klubb. Q Anmälningsblankett till SVEROK
Q Hjälp med att bilda en större förening.

| Q Information om förmåner i SVEROK. Q Förbundets stadgar.
I 1
I ev förening:.....................................................................................................................

I namn:.............................................................................................................................
I
I adress:...........................................................................................................................
I
I postnr:.................. postadress:.........................................................................................

I telefonnummer:..............—..................................................
| Denna talong skickar du till SVEROK, Box 300, 751 05 Uppsala
! Du kan också ringa vår telefonsvarare: 018 - 22 7513
i © SVEROK 1992 Denna blankett får fritt kopieras och distribueras Fansinannons
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GÖTEBORG STOCKHOLM

För att få ett schysst ljud krävs tre saker: En ljudkälla, en 
förstärkare och högtalare. Du klarar dig med en högtala-

re, men har du två låter det f-n så mycket bättre.

Spel & Sånt har ett stort sortiment, bra priser och två
stora butiker.

Spel & Sånt, som musik i svenska garners öron.

Aschebergsgatan 30,411 33 Göteborg, Telefon 031-20 30 95,20 30 22 
Torsgatan 31,113 21 Stockholm. Telefon 08-32 35 11



\nskannat av Tjarls Metzvuaa, en väktare av Ku.vrs.kay>. 
Ku.nska.ytns väktare är en ideell arbetsgruyy 

inom sverok - syelbobbyförbundet.

Materialet skannades for att yubliceras 
museum.sverok.se och det fy s iska  originalet 

skduokades sedan till Kungliga biblioteket för förvaring.

betta ev.emylar är en del av en sam ling som skänktes av
Kjoland (ŝ fessoiA,.

Om du är uyykovsrättsinnekavare till något material och önska 
att det avyublioeras, maila info@sverok.se

mailto:info@sverok.se

