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IL.ihorrr), hiir;irviiAcD. E,r ny Lak ligcer
idinx h.ind.r. Tiiik !ilkc,r Dytti en Lok
knn Aiirx på .tl konv.nl, t .x hjir kn
Prt,prTl tnrshi pri nrugg.., ntirnran skå
snyr. si,r, L.h.jv.. Digot ntt rolli bfai i,
rnl.(kna Ilitpoints i M^gi., sin.a.ld i
ånrtrrotorsågcn, vik. svolor, kåsta på
v.n)i(l:rirnr..ll.r nnr ma. int. hår n{i-
Aot al,t Aii.n va nr inh ln§. dcn! l

-4'lolb ocfi €linaa

Imorgon har Lökerr
en turnering i

Illuminati New World ()r.der
StaitLö.813:0{)
Konr lill Li,ke.rcdakrioreD och tå spö
.Y lirn Dtäkriga lckar om Di törsl
Viin bäst på alt koDsDirera.

BorconLöl@n vår produccr.d pt Borls
Sp.lkov.nl i Bor!\ 3-5 nov.nrhcr 1995

R.d.klörcrv Mollc trlr Elinrii
oosv.rig lt8ivft var Jonnn B.rgaren

Mcd.rbclaE vare( rnlil nlccllt ocn
lill{älligl anställdn nrcdart cl{re.

UpplaSnn var 500 cxcmplar
Artildd eh unat kan gesdirekt tillredå!«ö-

ema-om ii lyclGs lil(. den.
Mnlor li ll redåttörcma nortases !.cksamt
50 prcef,l av innehåll.t är guantcrar sant

Nåringsviirde per 100g:
Protein los
Fct[31s

KolhJdråt 55 g

Lyckr lilluiken

SuelkonvEntI Från svFrRoK
FredaAen den .l nov€mber

Boccs Scrlxonurnr l3 HAlsen [ts
Ucd L.kcns roil tur på konveli.iblirdu på ett Vdpåråtiplaisind.FörstpAplaisrÄ.spelå,det
synn.rliseD rr.vlisl säii iniorDerad oD Bo.ås dr upp lill desonärftj6iattbibe\Allå sodarhd
SpelkonveDr 13 På deDna och ldljude sid.. köstnktu( Ar! ha med eger 6pel ser lijrlur on
h,t!ä. du ufomåiion och kartor ove. Backec. behov 6nnes AIL,Aovrisa dralsemus är sra
skole o.I lill Be.gsaier
Kolrmandobryggar

Husallollsp€lstutue.ingar

Brädspelstumerinqar

Ai,LA Bradspelseransense å. gIålisi
Origå arangemmg

dag 1000.
ANlag/!'ö.säliDins

laD a..das 2200 Söndas 0900

YFL(DMMEN!
Knappon skail baras slrlisl pa ljoppe! Alla
.vercmals Lrarer enlrdavg,tu. \'ilke1 knapF.
intysar atl du har beulat Delta. du i err
&angen&g ute knapp kan du irnrsd belålå

Insen fo.larine av b..oendeirark,lldde sul)
slanser (utoD srus) inon sh.lans område
(dvs, rck utånior) Vapen o.h sporiredskap
soD kan uppiatias soo vaped koDner atl
besLagias on såda.a dissbrukas. Strjrend.
persone. ka!, o.I konDe. aii, cwisas Srolder
kohbe. arl poiismnalas
Bagäge .

konne. arl ias eEoi och tuNaras koslnåds
ftir. Sate.nllAuLlioneD låmMS rill tsågaseivi
kan inte saraDie.a iolål sake.hei m€r sor sd solr

Ai d.lnåsol ner du udJdriver sår derbraat
fråga i (omnandobryssm.
PS Du fo.tsätte. viil läsa Löken1
Den koDDer ur yåle das kl 08:00 unde. hel!
konvenLrl ao. e.da{ 2 DS

E o r å s s y elaru ent sar rung ö r e r na

u belasen , \rå oalsalen Slude.a Anslås. Eö. hysreniska b.söLe. ar EyDnasiikhallens
råvltur uta.ln. dår alla r.,igcDds har vaEin Crvoduschr oppn, D.llu Fredas 2200 !rll Son

Alla Huvudrolspelstumenrca. ier evenlueua Ins€n lorsaljnins eller uppså1lning av ,ckc
.xl.!ongångå.) hålls pä Berssålerskolan konvenLereiare.ade (lex .eklD, polilisk, ur.
SpelarsanLinsar och spelledarsånlinga. i tryck) anslas får ske. Lontakia KonEudo
Bachånss Auls. Se karta/lnsladschena på b.ysgorY lijr sodkrmande on du vill ralja pro'

dukter €lle. sAtta up! slas
Fo. å!t koama iill Berssäle.skolan bjud.r Safår
konveni.i på r.sa bed NtinisLyttal. På respek Inga sal& fåJ Låss uron av lonvenrsdmsor...
hve suling tålu aEaDsörerema on bur derla Inb Leuer lår eD sal blockerd eller ockuperas
honmer gä lill. Fö. de son hell.e iåren proDe- AUa salar på level 3 ä. tillåEnade sönn 00 0o
nad .Uer eser svävare fiDs e. karra serae , 07.00.

Fi!!s dei inre plals på tredte vånins gär de!
On det 6nns !låt6e. ov€r, så plockas icke äve! bra att sova i cyDnastiksden sdd lisger
ldrumalda in Ail då ha Eed egei spel s.. i adslurnlq Ded Bå.känsskolu (uianfor Mai
l'o.lu Eån av behov Var på rait plars i tid salen). cronastiLsålen iå. endsr nyrtlas a.l



SselkonvEntsLöI F.år, SVEROK
Borås

Fredagen den I novemh€r

Poem?
Varje kvåll tarjas mittdeck och besöker henne

Jag kopplår upp hig och därär hoD
Kma. soo ha! soärjLmis med sinAI

HeMes hetå .öst dukar genotu nina högtaiåre
hem€s CPU får cyberspace att glöda

Hemes s.änssnitt ger bishackems kick
MiD gldimå skyddad av svån is

Poeten & netl:tuer Acid DreåEs

Sjåtvklan komer eit inoificiellt Å14-Möie
ägå l:u pä Bo.äs Spelkonvent sompå a1lå
andra konveDt. Anmål er å11å Avl'perso
nei iill Lökenredåkrionen och reg stlera
er, och koo sedan till sal 10? klockån 1300
och mötet varar till klo&o 1600.
Aw tb eu prciekt i@m SWROK ftr att
effehtiuis.ra d.ist tikten oc h sdmdrbetet

Famous last words
Även du min bruLus...
Den Jaan visste vart den Log...

Boräs Spelkonvent skajas äka till...
Vad händer om jag rrycker på den här

Lät se rijd sladd ärjord.
Lita pä dig,jag vet vådjag sör...
One rabbiL stew coming up...
Fällo. är larvisl att kollå elier .

Och vem FAN i!o. du ått du ä..
Den draken sover nog..
VadA vacum på toa...
Colå kan man ål.lrig få fdr mycket av .

Vilker svard ger mestplus?..
Jåg läser inte loken...
Jag är int€ rådd lor en liten spindel...
Klartjas veL hu en hsd$oat tunserai..
Futudsh,fuLmsh,futumsh..

Ll4r du ett roligt sista ard son d.u hat hbi t
aD nÅ€on, ej sjiiluupplard (uahd.ila dishds)
så shri, tu r de n @h ldm@ in den i Inken
rcd.aht@Ma sA dr du metl. i ea tdDliag ddr
uin8rer för ett linr pris.
Vindre korus pA löftlag @h presenterB i

Burås
Fr€dagen den I nov.mber

SoelkonvEsrtsLI Frå., SVEROK

Fusk tillDOOM

Inlemal cheal keysrM
(Sknv dom när du spela.)
iddt: Anvand på kartskrmen, sknv flera gånger Visar hela karian, sedan van alla
föremål är. sedan tar bon detta.
iddqd:ert mycker bra läge, forkortnin8en står för "Delta-Q-Della".
idkfa: Du har tull anmunition+2ooq. rustning och ingen backpack. Förkorhingen
står for "Kick Fuckin-Ass .

idsprspopd:No Clipping. förkonningen står för "Smash in8 Pumpk ins Into Small Pieces

Of Putried Debris '.

idbehold: med någon av följande boksräver R,l,V,A'L,S
R=Radiation Suit
I=lnvisible

A=Auromap(v,sar hela kadan)
L=Lighr Amplificaiion
S=Berserkermode
idclev: följd av en episod och level siffra, så kommer du di1-

idmyphos: skriver ut din hexkordonat.
idchoppersi skriver "doesen 1 sucks -GM och ger dig os)mlighet och en motonå8.

LäB inte detta!
Du harjusipåbörjallåsandetåv en hemsk
och påverkande artikel i liiken. Tra'än
måst€ vi meddela ått vi vamade dig och
du hår fortfarande mi,iushet att sluta iaiså

årtikeln... Ha. TroddedujålNu kodu inte
sluta läsa. Åven oE du fdrsiiker komer
dui en slr framtid att fortsätLa läsa och
du kome. inte ått få ro fön,ins du lä6t
ned till sistå råden. Faktum Är att även
pappret i Löken år infekterat med eLtke_
miskt ä@e 6om avsdndras vid 30 sråders
vd@e (finsera@t). Dettå ämne hd just
upptasiG av din hud ochhÄller pä att cir
ku.lera i din k.opp senom blodet. Ndr du
komit så he lånct i dhkeln borde ä0'
neL ha satt sig i ryggm:ngen o.h bö!al, 6in
påverkan pA alvar. K?im hu din rusa
senod en oemotständig kJa-{t fodår sig
till atL urtala ett L- lkinn hu läppama
rundtu av i ett Ö och hu lulten kastas
upp plirtslist u lungomå till etl sludi8t
K. Du kommer inle ati få rc Iörnin du skd_
viten artikel till hken. Gå genast till re-
daktionen. Efter konventet mims du incet
åw daffe nr.m åtl hken år båst... 

^
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Boräs SoelkonyEntI F.å, svERoK
Fedagen den I norember

SLÖ

Vad är SVEROK?
SVEROK är Svenges Rotl och konJlikr-
spelsförbund, där du och alla åndra som
spelar spel kan bilda en förcnin8 och få
lire bidrag från fö.bundet. D€ta ver nog i
aIå fåll de altiva i för€ningåmaom, men
S VEROK år så mycket mer, det är din
rön som hjålpertil och slåss för våra ät-

tiSherer §om spelåre. Till exempel den
dåliga kririk som var inediå förnågolår
sedan som v i med kå,rnpatag till slut vann.
Det lir vikrigr att in-fomem om hur brä och
frunför alll hur rclig våran hobby iir Dess-
utom så orgånisemr vi så atl spelare kan
möta spelare geoom art håIla regisrer på
föreningar och altiva peI§oneroch srödja
stora anangemang som konvent m.m.
Men SVEROK ä inte vi utan det är DU
som är SVEROK. SVEROK är inga ad-
ministrålivå och byråkratiska kufar utån
aktiva ungdomar som ditt spelgiing. De
flesta aktiva pe$onema tycker att vår
hobby är så rolig åit de beddver stor rid
av sin fritid a( ge dig en fööundstidning
och all arnat. Men du & den viktigaste
biten. vil du att SVEROK, dilt fööund
skall bli. kamnske inte det största men
häftigasre, så ring till oss idag och anmäl
dit! ifltrcsse. Viharmassor av roliga pro,
jekl på gång runt om i hela landet 

^

Imorgon har Löken en turrlering i
Illuminati New World Order

Slad 13:00 fmm tills vi ar klara.
Kom tiI tr,kenredaktionen o€h få spo
av våra mäItiga lekar om ni törsl Vi ror
inte a( det finns någon på Borco...
Borås såelkonvent som kån b€segrå oss i
detta emninenta spel. Spel förrestenl
Snarare en övning ihur mao blir en
Lökenreponer, och en kurs i organisatio-
ner i SVEROK.

Trygg.Torkel - Xp-.iakt
Vi arrangerar TryggTorkel när vi har tid i
t ökeruEdäktionen, så har du tråkist, eller
har svån atr få tiden att gå? Kom förbi
Lökenredaktionen så får du spela
skicklighetsspelet Trygg-Torkel.
Eller wdör inte köpa diq eu eget eftm-
pLdr av TryggTorkeL, eu litet anraL linns
laktiskt a köpa i Lökenredaktionen

a

sbd n.llm.n lun r.m.n6reh c



uräs SpettS§1;fintslök
frodr!rr' ,n " 

1rr'.tn'h.'

lrcn! rren enLkel av vAr ursände iwashinsron D C
på anrlm sidln pdlen. Han iörsvann spårlön L rdra
vc.krnmenlelhr,\rk.fl ,n8etmcddcnd'lelhal
.oudt rill o\\ fl Di.roaiLrn i c rhiiri.Nub l

The X Filer Lsa Fl)X showcrearea byCh.,sCder
dealinr *ith 2 FBI äeenr *ho woÄ wrrh the x
Files. cases*hrchcouldnorbeexplaioedeasilyadd
onen Lnvolverheplranomal Tlreshowtr lil cdi.
Vrrolver BC The sho* prenleEJ on Seprcrnbcr
10. l!91 and tr nomrallysho*n lr,iday5 !r 9 PM
(ErienPac'fic)edli PM (CendåL lountbnl.TIe
slrcliire icdaor renro* isTl/l on Fnnats al6 P\l
ErikmThe X F,lestrbroadca$,d N. 

^.nerica,

bul is also shown rn Austa]la. Fränce, Ccnndri",
HongKong.luly.Kora.U.rico.(heNetherland5,
r_eq Zealmd, NoN--ay. PoduSal, Singipore, South
Aftca,Swcdcn,and thc U( All dares he rein refltut
only NonhAhenca A

Cast ofChåraclers
(alphabeticålli bt ac1o. s nanrc)

Ag.nt Dana Kåtherinr Scully
(Grllrar And.rson trooounccd IJILL ee.anll
Dr Dana Scully plats rhe skepr.. inrli)nE rhrr
e!erylning has a loFical scientiiic erplanarod,
althouEh h€r exponrre ro the X l:llcs cetu,n)l hr\
given herclusc 

'ortucslon 
heroen bcl,crl ShcRa\

as§gned lo wo.k §(h alenr Muldcrro lectx eye
on him and dcrrm ne Lfhs acrLv L.s re soflh c

iime he sp€nds s!rtra! on thenr She *!\ re.rutrcd
our olmedicrLschoo ui si* rhe FBI as a phcc N

Ag€ntFox Sp@l)' \luLd!r
iDrvrd Dr.l.r:r lrur.ur.e. iifo KLvn.elr
A-genr Fo\ lllli.r .! c.. oi irc FBI : !.etrtn
dec.Ir\es srll] hLs pho.ographrc memory änd hr
background as a pslchol08ist whrch has hclped

hlmbprofilemanysenalkilles H*rntereninthc

p anomd madc hnndi! n. rhe x ti es andrl$
gave sonc [ishq offioals in the btrrcau cau5c ro

belleve hnn acenhc, runrio(nrB r,r. n,ckninc
''Spooky" *hich he recerle! in the acadenry Hn
fasination *rth exuarcrenial LiJc l!!a. nr hi§

childhood phen his sister dnapperr.a For.l!'ms
she was abductedbyalnN
Other tmportant l'layers

''Str'oking Man" (wilhanr B D.n !
A !uier nrao oI whom l,tle § [n.qn, bur li. does
seem Io holJ a posnron ofposDre!.d tln,tr!h nnrrh
ot h's job enoLls $or B lrt \e.rtr ,r.nr rr r,rc

(N.rc: lhe ix'ne 'Snrokrnr Nfun'*r: rxken irom
rhc crcd,h loLLowing TooN "l

''Derp l Iroåt lrDry Ilardii)
This myienous and rntluc nal trn ,trs( åpped.d
(oqrn Mulderabout EllensAtrF.r.c Ba!: Hehår
provrdenMuld.rwrdalorot.lasnlied,ilonnr!on.
and in doins e. places his own lLl. ,. d,.!.r ltis
.easons fo. helprng Mulder lrc rNs owd, !u( be

.Lridr lhar n is a lonn oI pennence. (Nok: Thc
nme 'DeepTlmaf saserlenro lrtrr L) rhcwrne*
and was firsr spoken aloud nr "The Erlenmeyer

Borås Spelkprye.ntEl ri k,,^
Från SVEROK

^ssisr^nl 
Direto. $,.1ft S, Sknrr.r

(rre of rLe hcarl§ of rtrc t:Br §ho *rnx h hi,
tr.(lcr.n,cr\locii ritr c rtr.X fitcsltivi\iotr xnd
rr rcJrhlrr ntrr *a! lo hinn$ i\rut.icr s rrrflrc

"Nli \" (§tcvcn \\iillianrs)

^tr 
rc{tnninintr.e oIDccp tnrol whortso has

Eiycn Murdcrscoer itrfonnJriotr lo iunherris
nrv{§liA,,rs. Ilow.vcr rnljtc DepThi{rat.this
infinnrilnnr sccnrs ro t{ !ivcD rcrucranrtt
(Norc: r,rc rrnrc rvt X wrs givcn by rhc

l;r,lriLc ( lnn Bni{l*oodr
t-u!lr' (Dcrf llag1ln(l]
Il\crs (lir!.c I hr\voo{r)

'Ihn is nrc lirlc olrlt prbti. ion which rhcsc
rrtrcc.(ir.r\tulo!l Nltrt(t$isiricn(tswirtrthc
rio rr(lhrs lnrn(lthcfr kr l. n trscnn sorr.cof
srcr.r ii (rmDrion, dcsnne rhcneccentriclt prn!
noi(lvrcws olihc US Sovcnnncnr.

Episodcs

l.l Pihl: "Ihc X-fit6- 9/t0/9-!
srn€. Chris Cafler (tnccMr Rob.n Min{lct
Dr Scully is Sivcn rlr a$irn,rcnr rr rvarchover
rhc rcrivities ora cenah Arent Mutder?nd(ieide
illis lork n woih*hilc ro rhe IBr. rre hkcs rr.!
ro inv.§i8åre fic nrunt.r of scverat nilh khoot
.lassmiles h (»eEon shonr h€ bctieves halc
becn crperimcnred on by aliens.

1.2'Dep'Ihroit'' 9/l7/r.1
wr Chris Cirlcr (!: DanictSnckncinr
Mnklerand Scully lc d ourlol_lcnsAirForce
Base in ldllo, rgainsl ttrc wilh€s oisoftvcry
,nystcrious and popcilul peolt., TIein!c(iaation
hgins wirlr thcilisappeMnce of o.e oattrc rcst
nilolsand lcrds l. Oc nnpli..rion ofposibt.
cxperhcnt.tion o. UfOs byrh€ nritinry.

l.J "§quezc' 9/24l9J
w:OIcn Morgin & Jrncs WoD! d: Illny

A E,!.somc,nrrdcr sithonr nrrive, ctcrr M.O.
orpointof eonl bcarsr€sc,nblrn.eroanX.rile

kiJI[ llo*crer.tnc x Filc.a{\nxrr n]trc. i
l93lann 1963 Ntuft*rnnS.nlrr rn.n,nr r)
tack down.nd stop rhi( cenrtrr\ .|ll Ljttc.

1.4 "(bndtriI ' llyl/9-t
w: Alcx (iaBa & Iknurd G)nl{,n n l)rdiet

^ 
womrn wno clinns ro hn\. (c.r I t Ir)$å

ctiU liis Ler tccDrlc lau8ll.r (lnafFrr shit. otr
a canrdng rrip lhc sirnr \c. r ro in(li. c rri€n
nrvolvcnDrr. Aur rhe rel h <.trinr rtr frr{.a
'uy belne wD,nrn s y.unS \on itr11t.l rl[

1.5 "IheJeeJ Deril" l0/ar9-l
w: Chri\ Cnncr d Jo. NxFtirxno
'rhediscovcr! ofa crnnit'aliz.d h nrxnt.xir in
N.w Je,:ey Strl. Pfk scnd\ tturdcrrnn S.ut\ ,.

^lhDricCily 
Dcsfitc oNiou( loric€.o\$ nf§.

Mxldcrcontinnes hh nrv.srisIioi of sIilr!
h. i nrksing link in hunran cvoh!nr Nlc.Dshitc.
Scully rrrcnds h$ !,!l.n» \ hiih(hl, frnr, \hi.tr
lclds to sonrc Eflecrion on her ffttrc sGiät ntin§

Fonsrlhnl! fijljcr i br8on.  


