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REDAKTOREN
EfLc. nä.a två rånade.s sllt

av årtiklå.!:u-
d. i' 14dr , d€l<rt maLeridl, rl1-ä-
rAband, 4 r1le. tippex (kanske
rlr{r ev..d.rvet) o.h t.yckp.ob-
len a. den änLIlaen kla. I !

N1 som 15st/5e!L l.rreeående
att detta numme.

a. sLa.r., stiliaa.e och t.am-
1a. atlt my.ket 'snYsgarer' än
a,jrur,, Crrakti.na tiII denna po
siiiva frj.alndring är att än.u

vå.a bdr)e.
un a.t i k 1..

,etta innebä.
äbsoLur i.te att vi ha. nog med
så.a.1, vr behciveruLe. och åte.
ne. l.f arr kurnå g. ut tidning-

!et linrs plan-p. på att döpa
or The rre.ring.an tiII viking,
i,an tu)tive.a. namnbvtet med alL

b.rja sär ia tidnir)s-
.,, :rå i. .let

ä. .ret iu .yår o.h

ta lnnnn Lrbb lnr v I dn ac -..
U.rD. (ruL.aken ha. !re.is raAt

sis efL.. weLt.o.. c&R:s a.rango-
.er ros sig u. s|eklaklrit med ä.
an i behå]1 ..h r.^mla. atLt med
ne.a erfarenher. (xrr ) lilr nast.a

Men det in..bar inte att ma.
lå. llsga pä lar.srd^n fö. det, vl
vi11 ha 1t.. medlenin.. ..h fd.
att åstadkonri'a detta har ja8 sctt
till att Hobby alfa.en i Huskva.

ta hem spel och att
c&B-medlemmar kommer att ha 15%

I en snå. f.mtld ko-

likaså ett nytt medlemsskapsår.
Iled std.sta smnolikhet komn'e.
fredlensavgllten även fö. 1947
11sga på 60 kr/år. Det komme.
också att blt ett å.snöte i
Janua.i e 1re. iebluari. (alteL-

skickas uL e I1e.
anonseras i tidnlnqcn l sod tid
innan. För hoPPn ins:vis konmer
så många som mdJIrat, då det eve-
ntuetlt konne.
med klubbrnäste.skat), sp'r1 et..

F.ån o.h m{,11 ,11 !:l.a numme. kon'-
,.. trdn inP.n
far. i.ke ine,ll.fui'.. l'.iset är
ca 1o k.. DuL a. också möjlist
alr !r!,n,trrur.riL r:t Lrdningen,

r , k. p:i p.stgi.o
34 r1t.r9 -1, ,;,'trtsL!a.ds & E.oa-

rLfk irlanketten med

T1I lJj:1. v L I L .j,+r önska e. en
s.d .jur 1'.r, . 1 r r,,1 L nyt l. å..

t ?Ll \.hb. i1:t

G. Her.ing alias

mmer vi att hålIa ett årsFöte.
Kallelse ko, n,e. att ski.kas ut

Fb. ijv.igt så fanns det en ga-
.skå b.a artik€1 on rolLsael i
Expressens sordagsbi taga 5/lO a6.
Ärlikeln var ne. obiektiv än de
llesta som har va.it public.rade
i sveosk dagsp.ess.

Hej då och bubbtå vida.e ned

IflrehåIl o.h j(lubb1nfo.
ReallsLrskr i.hf asystem

1,.-rtcor recensioner
Frsu.kopa.aulden

1.ol I ka.lens
Lr.jdsslllens äventy.

döRllttlc

INNEHALL

The Her.lnA.an numme. l.n, acs
ut.lecember r986 (r:a t.y.k^rns
en), Iret.a nummers uppla8a a.r

Redaktö.: Lelf S.hreltz
AnsvarlA utslva.e: vero.lca Eade
I .edaktloneni Nlklas Stenlåås

Johan Lindst.dt

o,nslaa; aJorn Hdllqvrsr
I.rte I tidnrnge.':
!Jo.n )rel lqvisr,
r!rklas sLentåås.

lrlr ljif ! 1 4__ ultga_tg! .

!msraseL (c&B-s kIut,bemL,rem) va.
gjo.d av PauL Pado . Årrlkel.
.i LlLbrldrlnsskostnader r ÅLr&Lr
va sk.lver' åv
1 

^.al 
ärtlkeln, sid 9, 10.öihlma

lrgen tr.el, lki

l anl lien lnneI.]a: ..i,sr.. snr:rh!-

Squad Leadcri*..a.ro
sta.ta. spcl.L som

Prenumeratl.n av llhe HerrlnE ca
ar nu maJIlg. Ar L,u rntresserad
så satre. Lru 1r) 3t på postatro

:r! :i, Caneboards
i!f .lr.äråre o.h

'P.e.um..å11.n i.
P.enunerationen atrller då de 4

scrr när de k.nrier ur. vid.vd
av tl dnlnEen

!nder påE:,enne p.enumeratlo. e.

Adresse. LlIt Tlre rlerring can
a.: irhc rle..lns .a.r, c/o Lelf
S.h,ertz, J.j.ki:iprirgsv. 30, 563

sy.r)unkte. och Ä.Llkl a. nottages
!.'rlrrEl ta.ksturr.

spelför€n1nge. caneboa.ds & B.oad-
swo.ds ä. en fö.en1ng .jppen rö.
a1la. Vlll Du b11 n,e.l1en etI.r få
n,er lnformatlon ko man ta korLta
kt ned nåEon l styrelsen (fa.er.
adelsevls sekretera.en) å1r e.
skriva !111: C .boa.ds & Broad-
sur.rls, ./o Leif S.hw,!Lr2i Jon
klp1nEsv.30, 5rj 3 oa Cränna.
Nuvardde iedtensavELft per ka
lende.år ar 60: , vllkel kan sa,

ttas ln på post!1.o 34 64 39 -3.
L].n n!va.a.de styrelsen:
(rr a a. 1'aul Padoan (0390-11356)
:r,"kr. r-eil 5.h,eil2 (a3!( r1580)
xass. .l.han Lrnrsredr (0390- 11354 )

rliklas ste.rtÅås 1054,130333 )
v,r.!.1.a E:rLl. ltr:r6 i.l6J3r )



ETT MER REALISTISKT TRÄFFSYSTEM

1AAELL 2.
Hlt locatton: ( dloo )
Humeold ao.n: Fy.lota fom: Bevlngad fo!o: Insekt6 foln (6ben):

Hur många D&D-kapeJer ha. du
spelåt I dä. en äventyra.e lått
pen§ione.a sig p.g.å en förlo.ad
a.n ? ?ycker du att st.lderna
ba.a å! ett enda bo.thackande av
hlrpoints ? vill du leva farlt-
At ? Läs då vida.e ! Redan efte.
ett halvå! tldttnade jaa på att
ge xp för skatter. Nog f1nn6 det
bätt.e sätt att få en krlaare
att nå 2:a ntvån iin att låta ho-
non hltta skatter motsvarande
9OO kg Euld (för art inte tala
oft inflationen ! ). Tillsammms
med Mikael Antb.ing (Numera
EkIund;hedförfattale tilI Gur.a)
utarbetåde Jaa ett systen base.-
at på ld6er av Bo J4geborg.
Detta svsten. 6oh v1 kalladeIAkMes!', komblnerades I hop m-
ed ett rD-system soh n?innde Jd-
Seborg presenterat 1 sltt fanzl-
ne "r,{jö1n1.^. Tre års ertareohet
har vtsat att man tlIl prlset
for vrss boktörln8 aår ett tung-
e.ede system, som tar tlllvara
kalaktä.ernas eaenskaper bätt.e
iin det nuva.a.de. En utöknlng
och revide.inA ha. eJorts 1ntör
denna a.tikel o.h det t,ö. tl11-
äggas att detta systeh fr:ihst är
avsett aö. D&D. aD&D-DM:a. får
göra vissa Justerlnga. dä. det
kan behövas och tycke. mm att
nåaot ä. helt toklgt, 6å änd.a
elIe. sklppa det helt.

TABELL 1:
ton vårde: 345678910 11 12

BLI ÄVENTYRAIE OCH IRÄIFA
ftYA--TTEFEF !
IäE-oss b- la
temet. Med dette systet ändras
spelet enliAt föLjede punkter:

'Xaraktä.ens hltpotnts bll. en
form åv uthårrlghet. som tldl-
sale motsva.a. hp:na uthå1119-
het, strids6klckllghet, kondt-

r Va.Je ka.Bktii. få. utöve. vd-
Ilga hP även hP lö. olika k.o-
PPsdeIa.. Dessa hP base.as på
cos t i tution-vä.de t .

r va.je monBter få! l1kson ka.a-
ktä.er ertra hp fö. kroppsdel-
a.. De6sa ba6e.as på hitdice.

. strlderna trrlr tuffå.å- xå.ak-
tärerna ta oera träffaf än ti-
dlga.e 1 ensklltda strlder,
ma lirper också.lsken att bli
tnvalidlserad. Backstabbing
ku innebära omedelba. död,
även fö!,rhlgh-1eve1!-kå.aktä-

Huvud O1-1O Huvud Ol-r5 Huvud

Brö§t 1l-40 Bröst 16-45 B.öst
,llage 4t-7o sg. 46-70 |,laae

H.Aro 71,-AO H.F-b6n 71-80 H.A.n
v,Arn 81-90 v.F-ben 81-90 v.A!o
H-8en 9l-95 H.B-ben 91-95 H.Vlnse
V.Ben 96-00 V.b-ben 96-00 V.Vlnae
(3vån6 91-OO) {.vaa5 9r-OO) H.Berf

V. Aen
(svos

O1-1O Huvud O1-1O

!7-?O

61-65. H.F-ben 71-75
66-?Or v.a-ben 76-aO
71-ao H.x-bcn Al-As
3r-90 v.x-b.n s6-90
9l-95 ll.B-b.n 91-95
96-00 v.B-ben 96-00
91-oo) {sv&5 96-00)

13 14 15 16 17 1S 19 20 2t 22 23 *

speclal: 1. För SevhAA.l aorn gälle! att os lnga amar flnns så år
a.mahå r.ebenr or den eJ ä. fy.fota srÄ dÅ on.

2. lltpolnts fö. vlngar å! llkadant so, för arn.
3. Fö. InBekts lom aäl1e. att brdst/nage har hltpolnts

5oo bröst.
4. För sves slÅ 1d6 och förJ förJ de tabetl:

1-s=ben. 6-6v&a. Sv&sens hltpolnts=ben.
5. För oma. o,dy gnller: tiuvud Ol-15, K.opp 16-Oo.hp=bröst
6. Fd. slhea, J€rrles eic. aä11e.: (.opp O1-OO, hp=brö6t
7. H=höSe., V.vtinater, !=frdr ll=nelle, b=bak.

Krlsa.on HuSo §leg (1:a nlvÅn, hp8, conr3) srÅss mot en va.s (hpr1
.on13) Hugo vlnn€. tnlttatlvetr 6lÄ. och t!äfra.. ? hp 1 skadat
vargen blt... t.äafa. och ger 4 hp I skada. Nåsta rouDd får va.gen
lnltlattvet, men mtssa.. Huao treffa! ordentllgt, a skådort va.gens
11 hp är nu bo.ta och de .est..ude 4 ska nu placefas. Hugos spel-
a.e slår en dlOO och lÅ. ra3r. va.gens viinsträ frMben ke ta i, hp,
nen skade lnnebä. stt va.gen nåste k1a.a ett .äddnlngssrag (=såve-
hg th.oe) unde. con (dzo) för att lnte sättå§ ur strldbart 5klck.
Dx 5lå. !'15". va.Aen segna! ne. och blotta. halsen fö. Hugo som ett
tecken på unde.kåEtelse.

7!2222 3 3 3 4 4 4 5 5

.öst 223344 5 6 6 7 7 a a I
aee 223344 5 5 6 6 ? 7 8 a

2?2233 4 4 5 5 6 6 6

en r,223344 4 5 5 6 6 7 7

s566677
91o 10 11 11 12 12

9 910 10 11 11 12

77AAA99
a a 9 9 910 10

30t4

5sr
5014

45,

r Exempel: En ka.aktär fted 14 1 constltutlon få!, utöver
no.mala hltpolnts, 4 hp t huw(toti 7 hp 1 b.östet osv.



§m J8öcher
vlssT GOn DET oNT NiiR
xRoPPAu BRrSIa. -l -&D-=rl tdm-Ei han atlnsen
vid aull viaö., elrer 6å ä. man
dod. För att illust.era de eff-
ekte. som uppstå. då kropp6del-
arna ta. skada, aälte. fö1l de:
. r,4edvetslöshet (erre. rlknade

t11]stånd av hjärpröshet) ht-
.äde. då en k.oppsdel tagit
håltten eller me. av stn hP 1
Er<-io-äl--§Iä--_tI aanrnssslas
(1d2o). om man slår hös.e ån
con-vä.det fö.1o.ar nan medve-

r Ett nytt räddnln8s§rag (med +5
på kastet) §ka1l söras dÄ k.o-
DOsdelen tåstt full skada e].
M. I öv.ist se rö-reså;;ae

. oh huvudet, b.östet eller naa-
en tagit mer skada än vad kro-
ppsdelen tåI, lnträd€. döden

r om en a.m elter ett be. taglt
futlskada eller 1 Poäng över,
så ä. k.opp§delen ob.ukbar tt-
lls skadan 1äks (dvs k.oppsde-
ten ha. nlnst t hP). Är ett
ben ur spel, fdrtlytta. ms
slg med halv hastlghet; ä. bå-
da benen ur sper måste me bä-

r on en å.m elle. ett ben tar 2
poäng erre. he. I skada I ett
och sema hugg av ett skärod.
vapen. a. kroppsdelen avhug8en

genom regene.åt1on elle! wish.
r t hp 1 skada i huvud e1le. sv-

ii.dsa.men 8e. -1 ttll t.äftch-

r 2 hp 1 skådå i övrlga kroppsd-
elar ger -1 till traffchaDsen.

' Hälften eller me. i skedå (sa-
mtriga k.oppsdela!) se. -2
till träffchansen, -1 i skada
och -1 på lnltlatlv.

varar 11d6 tu.n
+ 1 tu.n pe. kropps-hp förlor-

r FuLl skada e1le. me. (sMtriga
k.oppsdere.) ae. -4 att träflå
och -2 1 6kada, set -2 på tn-

I Vtd t.äfl på sköldarmen:
stå 1d6: 1-2 armen t!ätfad
3-6 skölden t.ällad.

Allt detta gäIle. stvetvls mon-

L]i(NING FÖR HELA SI.ANTEN
Fö-a€-ii-ätr:tiiä-sffil l r shets
httpolnts, skall äventyraren he-
t6t vlla. 6 tuhs ger alta uthå-
tllShet§-hp åter (ot'sl dra av hp
fö! kloppsdelsskado.. 7 hp -3
skadepoähs ser 4 hp. Noll eller
leg.e betyder att kalaktären en-
dast ka gå set fö.svara s1e).
om na går tar det 12 tu.ns att
rå uthåIr1ghet6 -hp åter, sI-
å6s he erler sprlnae. fÅr md
lnget åte., För att lÅ k.opps-
dele-hp ttllbaks måste md ha
mtnst 6 tifrnå.s sönn eller ab§o-

KRoPPSDELS-HP ÅTER PER DYCN:

1a
16-77
l3-15
9-12
6-a

3

5

1+1d2
2
1

2-Ld2
2-1d3 (-1=O)

§omåren år dc. årsttd då ntin-
nlsko.nå lägg.! 61tt dagllga ha-
ntve.k at llde och tar trM lu-
st boken. F.Agd 6on genas uPPe_
Dba.er slg åri Vtlka böcker 5kå
nå. dÄ 143. under denna dyra och
b.klårllgt korta tld? En sak tsr
säker det flnns ryckctl (ålt lä_
sa årr!sÅ). Efter .tt Dar Ä.4
t.oaet botalaergnate 1 dlvafBe
Bclenc€flctlon och fetasY hyl1_
o. hå. Jag beslutat 418 för att
bletå atc tv.kånd. oed.it Pa.
tlDs PÄ IAsvE.da volyo..' Huru-
vtdå d.tta 6kå11 ta6 3od att hot
cll.r Iött. §r vd1 UPP ttll va.
och .n. HEr koMer nÄgra Påtro.r
Jack v$ce. Lyon.sse, 1944, Cla_
sf,ou. Lyonesso snonsoras På bo-
k.nB t.Mslda 60r 'tth. eplc nas_
teryork of hlah fotaayI. Smn-
lnsshåIten l dettå PåstÄendo 3k-
arr vl md..6öka Dede. men det
gc! onekltgen upphov tllI hö8t
srällda föNåntnlnsar, ner den
tllltlinkte lAsa.en 61år UPP fd.-
sta sldM l deanå 436 31do. tJo-
ckå luntå. Boken bethga! ett
p.ls på od(.lng 63 k. t hudeln.
Huw.lpe.son.ma ä. eD makthuna-
rr' kmr- hss snällå dotter. en
ruietaei;. ".n 

sYmpatlskt sxlld-
rad prlns 6et €tt etal måglker
och s.k. "ta.1.sn.

Deras beråttelse utspelgs På
en d.dder oa lrrMd l vad aon
tycks vara t1d1g €u.op€1ek mede-
It1d. Ön ur splltt.ed 1 ett ot-
al 5mÄ ksgarlk.n och bokens hu-
wd.lkth1lg gäl1e.desass evetltu-
.rla torenhg t111 .tt måltlat
!lke. D€ första hundra 6ldorna
å., trots god P.!son- och mllld-
boskrlvntns, tåmllAen "segålr.
Jss plBonllaen drår Paratleller
oed To.Iklen5 'rRlnsenrr. DÄ. eftår
lyfter dock bok.n tltl oaede
höJde.. Intrtgen tö.tata6 och
det bllr spitntMde, vackert och
rollct. De klass16ka lngredlens_
e.na fLnns dgr och åt6r sÄ år
hJårtamå hJäItar och .ku.kama
ve.klts.n skurka!. FrämBtElhl_

nsen av magln soi nåktlg, men
undddråsen det va.daallaa rlvet
tllltårar nis och gör den trt.o_
1181. so saSt; rorrg, ovahtad'
spirnnsdel l.tycket nöJe t1ll dlg
6om §ätter dlg ned Lyonosse I

Cen€ vlolf, Thc Book of the New
SD, 19S1-a3, Ttpfree. Detta är
.tt av de ä.kll8aet. velk Jåa
nÄAonslD 1äst. AestÄ.nde av lyra
böcke. DÅ samelaat 12Oo sldo.
så utod. ,Ihe Book of the Neu
sun' ;n @t<tls ebtlck. vcrkets
dela. hoter 1 tur och o.dnln8i
The Shado{ of the foset, Th6

Claw of th€ Con611tåto!, The S,_
ö.d of th6 Li,cto. s@t The cltå-
de1 0l the Autårch. Dessa kosta!
50 k! ute t hddeln.

Huvudpe.sone. ä. seve.to, en
,örå1dra.Iö6 Polke Eon, r en avl-
åRsen fr Etd, vuxrt upp ho6
'rThe O.der of the Seaker. of Tr-
uth ed Pe.ltencen. Dennå o.dens
uppslft !i. att genonfö.a de dom-
år son b.ott6ltnaa. bltvt döndå
t1tl. Denna o.der är ext.al4t

er och utlör
.tråffen esekt, vå.ken ne. elte.
mlnd.e. Severlo begå. brottet
6tt v16a eD fånge nåd och bl1.
förytsad f.å! o.den. Tlll3åma6
med sltt 6vå,rd Temlnus Est bö!-
Ja. den unge sln få.d genoo vå._
.Iden, "The Urth".

Fr std.Ilnlnlen av dennå få.d
ha. en mårkll,a, dröhllkn&de ks-
raktå. son otta ta! udden sv de
brutalå och dver.a6kede son ak-
er, Tro [18, sldoma fo!64. lö.-
bt. En tö. mlg t.€vllg övelrask_
n1n8 va. att 3€.1en hall.. kval-
lten ända f.e till stutet (nY-
cket ovetlgt 1 dagens seljehyst-
e.1) och att d€t faktlskt slutar
dd.- Rekon enderas ålltsÄ varmt.

ANDRA ATTACKFORI{ER OCH EFaE(IER
En atTaal-5at<r $h-r tontinatrm
med total öve.fasknlng kd bIl
ext.edt få.lis. liårets AC får
1.te tlllgodo.iikra sig sköldbo-
.us, ofslla.en ha. +2 på t.ätf-
ch sen (tJuvar ha. +4 smt du-
bber skåda) och skadd aå. vld
Iyckad öve.råskDlDg och träff
rakt ln i kloDpen. va. rest.ek-
tlv äå debna ksl;lssbrukas.

nls611- och kastvapen km vld
övelrasknlng (attacken hå. vid
annat :tn anfall bakif.ån insa
bonus) gå dlrekt in i k.oppen.
Om erallaren tråffar, oåste mÄ-
let slå ett.äddntnSsslag under
s1n dexte.ity (tnset .äddnings-
slag vtd ånfall baklfrån). l'{1ss-
ryckas målet gå. skada ln.

B.iinn-, köld-, gas- och sy.a-
6kado! ge. -2 1 coD pe. påbö.jat
1o-ta1 poång t 6kada (-1 vtd ry-
ckat räddnl.asslag). om lnga ut-
hå11lgheis-hp flnn6 kva., dlstr-



vlrETTGON 1l

Ett konvents födelse
dv Btöaa lt2llqva,l .s."gg"em.Wg$I*rl

l.et. uettcon vs. det ed.a
konvent som håIltt. 1 Grån!6.
Rede I februall hiills det fd.-
sta höt€t där lepresentdter
tör can€boa.d8 & B.oadsrords
och Dest.le. Iado Åtunderna tl-
tl Y.ttcon 1I. Vld detta möt6
kom förenlnså.ne övelens om att
blBtå och hJäIPe v..edra för
att få ett komplett konvent. I
grova d.ag hneba. detta att G&B
eo.dnadö lD&D- och Squad Loede.
tu.ne.lnga.nai o€ds De6t.1.f
skulle blstÅ 66d Dira. o.h övrl-
ts 3p.1akt1v1tet6r. sede föl Jde
unde. ett harvåE tid, de I t.a-
ktsn Legenda.lska ucDonaldrs-,
Expert- och blblloteksmötena då.
n..nt.alkomltt6ni arb€tedc vid-
ere på BJårvå mekslken k.lng

r.ota cn deadllne ett på. ve_
ckor fd.. konveotsstB.ten. arbe_
tades d.t på akttvttctemå ln 1

Ännu en veckå fö.e helAen "H'!,
hådc ba.a en h&dfull smälnlng-
ar lnkomlt. Så drås.de ett 80-
tal enälninsar 1n 1 elsta 01nu-
ten och vl kunde edae ut.

§å atck det hela tgÄne På !.e-
daskvälren. röfllihtesfulla 8Pe-
tare hade komlt ffån nä. och
fJä..e, sedvMllgt ut.u§tade
hed sovBäcka.. llggunderlag, aat
och 6pel, D.t k&5 6om sedm PÅ-
alck I 46 tlma. ha. gÄtt tlIL
hlsto.len aotr gettcon tI. A..d-
co..rna hade tulrt upp hela t1d-
en och nämda kaos var nog E€r
påtåsrlgt fö! de.aa än för d.1-

ä! 5å (l3t helå var öve. kände
vj, oss låttåde och nöJda. Det
kome! noa ait t6 ett pår, tr.
Anader lnnan vt bö.Jar tånke På

lettcon 1II, 8om skatl bll ånnu

under lrettcons slsta dag glck
lsg.unt o.h f!åaade vad folk
tyckte on sp.ktaklet. clrka 15
persone! hånn Jag ned och hå. ä.
vad de tyckte...
Det fmn6 mycket som besökatna
fmn posltivt, därlbled:
}{ANGDEN axrrvllErER: Jodå, nos
hade v1 eat.lingt oss fU. ått ge
så mÄnga som möJrlet så mycket
att aö.a som möJll8t och lblad
vaf det oroväckode .tomt I 10ka_

ANTALET AUTIXEF: M6d bådE lttd
cMes, Yala.lna T.adlna, B&B tlo-
bby och Ävoniy.aspel näNardde
fann6 ett stor Eo.tlnent tlllgå-
nAligt, rnte mtnst ned tånke På
konvent.ta storlek. I det här
såmanheeet VIII v1 tsckå a&B
Hobt'y för de.ås uppskattåde flg_
u.elag och och Tite GeeB fö.
det gene.dså bldraaot t tom ev

AD&D-IURNIRINCEN: Hä. fens två
nyå gr.pp, dels .ottspelsdelen 1

kval.iventy.et som var vlktla för
beddrninsen, dels sJälva bedönn_
lnesrodellen, aom vaMycket ko-
nk.et men åndå mycket flexlbel.
aÄde dventy.en och bedönnlng.n
fötl de flesta på rappen, 5å be_
dömnhgBFodetlen kome. med 6tö-
.sta s&nollkhet att flnna5 även

,ien det f&ns lnte bare Po6it-
lva åslkter om wettco!. Aven om
de ver fler än de 5om näDnt6.
Nåa.a neeativå åslkte. va.:
1N(VARTERIr{GEN: V1s5t, det kundo
vallt bätt.e. vlese.lj gen har
jas sJälv 6ovlt Biim.e, men den
hd. blren skall vr fdrauks få
hyfs på trrl nå§tå å..

MP.TARARA|
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INGEN LACAD MAT: FTånvaIon av
laaat käk (bo.t§ett arån sven.-
es hambu.sa.€) lrlite.ade några.
lyvärr ha. vi inAen möJltghet
att tlll.edå nat 1 tokaterna och
sJålva utbudet åv matstäl1en I
C.än.a l:iMa. mycket 1 övrlgt
att önska. (omer vi lnte på en
tösning, rekommenderas be6t karna
att ta ned s1g en limpa och mlu-

RUNEOUEST- FLOPPEN :
sto.t bakslae lö. både spelarna
och oss a..ångörer. Roten t111
eläidet va! att en av de huvud-
a.sva.lga tröttnade på det hara
och sta.k hem tlll cöteborg. My-
cket .vå!t att gd.a någontlng åt
§ärskllt soo det ske. mttt 1 na-
tten. Nåstå år komme. vi att vl-
dta mått och steS för att nåEot
likn&de tDte 6kart upprepås
(läs: välJa medarbeta.e ned srd-
.re on§ors. red. anm. )...
PLATSBRIS1EN I OA-TURNERINGEN:
Här stormade det ln eoä]nlnga..
1111 21 ptatse. mmäIde stg me!
än det dubbla &talet lnt.ess€r-
åde. A.rangö.en vtlle me6t peJla
int.esset fö. oA (vtlket son 5y-
nes va. stort) och sed& fsns
det !å Dl.lrar 6on ksde oA. Nä§ta
å. oer? ven vet?

En åv nlnå r.ågo. Aälrde; nvåd
vl1l nl se på Vettcon lII?!,j Här
ii! nåAla önskemår och våra koM-

(VML! SE DESSA SPEL,,: Nog fö.
att ?op Sec.etr Spacemaste. och
Judge Dredd är ihäftlga" spel,
men snälla nir vl har lnte Gtl:

CALL OF CIHULHU...kan vl dä.emot
o.dra. P.elloinä.t ingår coc I
nästa års p.osre.
INDMDUELL AD&D: Hä. va. OA-tu-
.nerlnsen indivlduelr, ,en nåe.a
ville ha runners-up- och lndlvl-
duella turnerlnga.. l,Ied OA och
lagAD&D-tu.ne.1ns (kval & flnal)
skulle detta innebära fen åven-
tyr att konst.ue.a och en hop
utt.öttåde Dll:ar...

aILM: Fitm ?! Hyr då en vtdeo
och åk inte på konventt vissa
koDventsar.dad.e. aår ursäkte,
men personllgen tycker laa atr
fltmvisnlng 1 månea falr ä. etr
sätt at keoufle.e b.lsten på
aktlvitete.. Clo på f11m ke ne

SfÄDNING: v166t, vlsst. En städ-
Patrull ska sättas upp, nen det
enklaste sättet är att låta bII
att skräpå ner. Det flnns s.k.

lrER XRIC§SPEL: Hä! f1nn6 en hake.
Antalet fö.eoäIda sp€la.e tttl
Squåd Leader var fy.a stycken,
sedeme.s blev det-äIia. men hur
skatl nd kueå toryånta 51g att
det skall gå att mordna 6pe1,
då lnte ens det me6t spelade sp-
elet d.ar nog med folk? Pe.son-
Llgen lnstämo. Jag och nog fa-
nns det väl mycket konfl1kt61nu-
le.lng 1 form åv flgu.slag.

1111 s16t bad Jag m1na tht€.v-
Juoffer oh eh å1lrån komentå.
och ondöhena va. genongående po-
sttlva, 1st1l med: kul, ro11gt,
Jaa är nöld, myslgt etc. Jas
vlIl tackå allå e. som stållde
upp 1 denna fö. oss vlkttga ,,te-
ed backrr, för ute ått veta vad
nl tyckerr km vt lnte tdrbåttra

rY?rt< k-vBrrrBE364!'.

wettcon- ll ...
An l.h.dajLealad^

Helgen den 5:e-7:e septenbe!
höll6 spelkonventet lrettcon II 1

G!ånna och som nenet atyde.
vå. det den adra aången vl tö.-
6dkte oss Då etr sådat tllltas.
Det var .ollst ait så må.ga som
be§ökte oss fö.ra å.et aJolde
sls besvälet ait aterkomma och
det var också rollst att så nå-
nsa nya besökare dök uPP i år,
v1 hoppas att n1 åtelkommet Pä
lrettcon III allihop.

Jå01ört oed lrettcon I, en nä.-
få§t lokalt betonad spelEeman-
kodst 6om huvudsekttgen berbrde
vätterbyggdens spelentustaster,
var ,ettcon I1 en eDo.m t1ll-
stärlnlng - näst& dubbelt så
stof. Eö. att klsrå av detta ha-
de v1 hy.t Rlbbaskole vllket
gåv oss o.dentllgt med utryme.

1111 skillnad ,rån lrettcon I
var å.ets vettcon ett sealb€to
ne1lan speltörenlnga.na Dest.ier
(Jönköplng) och Geeboard6 & B.-
oadseo.ds v1lket gav oss Yiter-
llga.e ett 2o-tål afreaö.e. och
bldrog tlII att ava€vii.t höJa
aktivttetsutbudet. hbJuds tlr r
ett fleftal åv sverlge.spelbutl-
ker.esulte.åde I ett lnte otnd-
& iin fy.a e6åg det besvålet
värt att besdka oss: dä! vå. T1-
td Geesi Yala.lng T.ad1ng, B&B
Hobby och Äventylsspel - tack
§kåII ni hal (fö!ra å.et hade vl
lnte en enda butik på plats).

Jag hade tänkt försoka ledogö-
.a llte fö. ora416atöre.nas 6yn
på konv€ntet. I{ed nödvii.dishet
kommor en sad& att domlnelas av
AD&D-aktlvltete.na ef ter60m m1n
medverke 1 o.S tsetlonsalbetet
huvudsakllgen var son esvarig
för aD&D-tulnerlngen.

Reds vld sJålva invlgnlngen
gick det snett. De Persone. som
skurre håIla 1 den var lnte dä.
1 t1d (t,ex Jaa sjärv soD kon
med tåg tilr Treå6 en hå1v ttm-
ne fö.e sta.ten) och de son var
där vlsste lnte vad som Ekulle
säaas, setråffode Invlanlngar
har vI 1ält os§ en tiixå t111 ko-

Elter lnvlgnlnSon var det dågs

fö! ett av fredaakvälIens huvud-
evenemsgi orl,entå1 adventu.es-
aktlvlteten. Når vt plderade
konventet best*nde vi o6s fö.
endast en llten turnering för
att understtka 1ntfe650t för oa.
Döm om vår törvåntng nä v1 fick
so-talet mEälninaar till maxlm-
alt 21 plat6e.. Vi trestände oss
för att bibehå11a den tånktå st-
orreken På tulne.lngen och tack
och 1ov för det. Vl hade över
huvud taget inaen t1d pa oss att
"kö.a 1n,, rle. Dr,!:ar på äventy.-
et och att vi klarade av det I1_
r1a vl glolde berodde t111 sto!
del pÄ att samtriga 3 spelledare
hade varlt med om att författa

V1 hade kaltat OA-turnertngen
för lndlvlduell AD&D-tu.ne!1na
huvudsakllPen lö. att betona att
det lnte vår fråsm om nåson
1ågtu.nerlng. Vi hade heller in-
te fo. avslkt att utnämna nåson
vlnöare som sådd, v1lket vi
också gjorde klårt fö! de täv-
1ede. oA-turne.ingen genonfö.-
des atltså 6om ett expriment. Vt
återkome. nästa år ned ett någ-
ot sbltiösare oa-p.oJekt efte.-
som vl upptäckte stt det ftnns
ett beryddde 1nt.esse.

Las AD&D-tu.ne.hgen är svå.
att kr1tise.a €ftersom den lnne-
håller .å nånså faktorer €om ke
uppfattås på §k1lldå sätt. sär6-
ktlt svÄ.t bIlr det fö. den 6oD
till sto. de1 har utfomat den
(Jaa själv). Sk.1v tttl The l{er-
ring c@ och säg vad ni tycker !

För det fö.sta tro. iag att m-
& må5te skilJa På krltlken mot
äventy.€t och turne.lngen l sig.
Dessutom t111komne. eveniuell
kritlk mot enstaka sDe1leda.e.
Äventy.en kan iu vara dä1ist Bk-
!1vDa och t!åkiqa även or turne_
llngen och bedöm.ingen är vål
plse.ad och aenonfÖrd Prec15
son en bloftlm kan våra tråklg
nen blografen är bekvitn och t.e-
vllg, även on iämförelse. lnte
ä. sä.sk11t ådekvat.

De problemen son Jsg upplevde
var ett hv€ntvren lnte var sä!s_
klllt väl sPassado fdr tu!ne.l_
ngsspet genom att .le helt enke-
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It va. för }ånra. Detta vlsade
stg.eda vld provspelet och
våd betråffå. flnalåventY.et 5k-
å. vl ne. det ned ca två tredJ.-
delår o.h det vtsåde stg lo.tfa-
.sde varå fö. 1än8t. Kvalävent-
yret skulle nog ha va.lt laaom
Iåhst (vl hade skurlr ner på det
också) on det lnte vsr för den
s.k. rollspersdelen I börls Bom
avsåg att tvlnga spela.na att
rorl3pela slna flgurer tlll loor.
vi kunde naturllgtvls tåglt bott
den d€1en nen vl tyckt. att det
va. det bästa oed helå äventvret
sä vl vllle aärna behålle den
och fölJdaktll8en vår också det

tu.ne.lngen som såds ä. allt-
ld ett P.oblem. Pe.sonllA€n ten_
de.a. Jag ått betona bedöonlngs-
sldd här. Med erfå..nhet av kn-
apDt rO-tåIet .ollsPetskonvent
ryck€r jaa att sldeles fö. tlte
tid åana3 åt sJålva bedöonrngen.
llettcontu.ne.ln8ens upplägSnina
åte.spealade detta I det att vl
senonaåend. för.dkte ttllåhps en
a,edönninasnodell som vr .edovla-
ade sÄval f6.e som eate. vetJe
ohgång. fiodellen som såds ks
n.turIlatvls k.1t16erås h€n td-
ån å. att ållå skall rå vera hu.
den går tllt. Vr vllte också.f-
teråt ta €n tlmme ned att Inför
alla gå lsenoh hur de ollka rag_
en kla.ade sla, dettå t.or Jaa
ä. nåsot 5or uppskattas ev alla.

Slutllren å. det Problenet med
spelleda.na. Hur me iin vrlder
och veder På det år Ju lnte å1-
lä likå. somltgå er snebba! aom_
Irea år lå.rsmå. I en tum.r-
in; där d. i.e rråhsta rasen låg

sÄ pa6s Ilkå kähn6 d€t verkltaen
svå.t ait utndnå 6n Bearare ef_
ter6om resultatet trollSen skul_
le ha sett eno.lunda ut o, de
hadehåft en sne Dlt €ller om vI
hade ttttet PÄ nåaon eno b.dö_
mlngsfaktor etc. DM problem.t
(on det nu å. ett säd&t) koMer
me noa ald.lg 1t.ån 1 turne.ln-
assemehmA. l.rd kan naturtlat_
vis mlnlnera det genon att avå-
nda eSna Dr,l:e.6on provspelat
åventyret och öve.-DM:a. som sy-
nk.onlsera! spelledalna unde.
tu.ne.hgens sång, he. det ä! lu
1 de flesta lall en 5lälvkla.hot.

Ytterllgå.e två nbronmorn sku-
1le Jag vlrJa niinna som Jaa UPP_
levt Då konventet. Deh fö!3te ä.
Runeouesttu.nerlna€n son bå.e
rÅkade "1nre bI! av" ! Hur nåaoE
säder ks lnt.åfta, näf folk
åke! hlt kM6ke bara fö. att.P_
ela Run.quest, tr ofattbart. Det
hele hade tydllaen 61n g.und I
att en sv d. e5vårlge tö. f6n
fö. gott ått åka heo l.täItet
fö. att renonföra turn€.lnaen.
En å.fa.;nher rlll nä5tå Är år
ått v1 lnte behöve. bonoa som
o.sslsatör. TlIl e. som åkte
t1ll tlettcon fö. att sPela Run._
quest vlll be oh ursäkt på v/ett_
coo6 väana. - uRsaKTA l 5kåll
*oma laen på Run.que3tflonten

En slsta m15s soD v1 skell å.-
ra på tlll vettcon III är p.ls-
e.na - neJ tnte lnte lnt.liden
och snä1nlngs åvglfter utan p!-
rsema vld släIva prlsutdelnlng-
en. Jåe vet 6Jd1v hu. tråklgt
det ä. att bll utnirnnd till 2:å
eIIe. 3:a och lnte få något bev-
1s lör dettå. Jag skullo hel6t
sett att vl kunde detat ut Pta_
kette. tllt 1:4, 2:e och 3:e
men Jas tör6 tnte utlDvå det sd-
ke.t tltl nåsta å!. Dlptom borde
vt kunna skaflg fre. Det kånng
valdtgt t.Åkigt att öve.ösa seg-
råren med p.lae. och lnte ge na-
Aontlng tlll 2:d och 3:d 5ä.s-
itrrt när det ver så snÄ bedomn-
hgsmarglnal€r, Anledntngen tlll
att d.t blev så var vå.t spon6o!'
Bystem som innebär ått v1 fÅ!
pllse.na sponsrade av criitlna cl-
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ashytta och Tlta G4e6, tyvälr
ä. det lngen som sponsra! 2:a
och 3:e pr16. V1 skal1 5e öve!

1111 6lut v111 Jag 6åga att
tettcom II Jänfört med lrettcon I
va. vårt 6tea fullt ut. Betrakta
lrettcon II som vå. fö.stå verkl-
tga erfalenhet lnnon onrådet- De
tärdonmar som vl ha! dråglt och
de nl ksn påpeka fö! oss (sk.tv
en insitndq.e el1e..å't vet lå!)
kome. art hJärpa oss att forma
nästa års tlllställnlng. VI ses

xrubbmästelskapot 1 §quad C. sjunga.Aård
Leader den ?//-1317 skatl Llndstedt
Mttrgen redov166s. a spel -
are emä.Ide stg och efre. L. schveltz sch'e'lz
3 scenårlon kundå seorår.n do4 Schueltz
kora6. 1986 Ärs segräre ur:
Nlklas Stenlåås som 1 flh- R. Schweltz stenlÅÅ§
alen beserrade Lelf schx.rrz. entåÄs stenlåås
v1d näsra års SL-ktubbmlister-
skap hoppas vl på ller del- J. Lundqvlst Stentåås
tagdde. D. Slmon Lu.dqv16t

elae^r.^, poazal & Fdaa^a laaAoat

Å.ets vettcon AD&D-modute! (kval och f1nal) kd nu
kUpasl Modulelna ä. konpletta ned o.glnal ka.tor
o.h ke.akt§!o.. Xodute.na levererås utsk.lvna och
seledo I nappar och sktckas pF. posl. Är Du ln-
tresserad 5Åi sätt 1n 35:- för en modul eIle! 65:-
för bÅda tvÄ pÄ personkonto nr. 63 07 o7 - oo 14,
ad.esse!.as tlll Ntklas stonlåås. clön lnte att d-
se vllka och hu! nånsa nodute! BMt lgI! och gj!!l:



FIGURKöPARGUIDEN

ued tanke På att en flgur nu
för tlde6 kosta. nåme.e 15 k..,
bor mån väljå noga fö. att få
Dasra döllisa f1au.. Jag ha. kö-
pt och hålat fl8ur.. sedån I9a2
(på den tlden gtck en flau. På
c-7 k.-) och har actt och p.ov.t
nånså må.ken. De k.av Jag hår På
en frgu. är fölJ.nde:

DETAU: Ftguren ska ha skarpt
hå.ke.åde detalje.r fd. att und_
.rrårta hårninlen. Det ä. svÅ.e_
.e att nåla en r1gu. med oJuks
öve.gå.gå. hellan t.er tunlka

ANI|ATIoN: ser ftgu..n tevan.te
ut? i. sätt.t den svlnae. avä.d-
et .eallstlskt? Då e. etf,atlon-

sK,1LÄ: Flau..n ska 5e P.oportlo_
ne.lls ut. sto.a svärd. huvuden
m.6. ka. aörstö.å en flau. och
rå den ått se ldJtlg ut. vldare
hå. mm de senåste rvÄ-tre åfen
Eåir f.åö 25mn skå1s tlll 3oom'
vilket lnnebå. att en modärn dv_
ä.e kan vårå l1kå höa 6om e, na-
s.a år aåmnal alv. Det ä. 1n8a
problem on ma böfJar bvaga upp
en sml rns nu, men hå. me aMra
och nyå figu.e. ser det mindre

Låt o53 nu titta nä.må.e På de
fl.urfeb.1ket som flnns att aå
rai pÅ r sve.rge. Ltste ä. 1

boksravso.dnlnÅ och lnte o.dnåd
efter p.erer.nse.. Nämna6 bö.
art ondönen aälLe. .e§pektlve
ai.nors aetasyalgure..

Dem--f1rhå aör l.te mvck.t viis-
en åv slq. Deras flgu.er va.tef_
å. t.ån det närmåst medlokra tl_
It det utnå.kta. rxemP.lv13 är
de.as dvä.ga. nåsra åv de bästa
nan kan få tag På. skalan åt nä-
.nåst 3onm och hos de nemnda
dvärae..e ä. båd€ dtnatlon och
detalJ rycket b.a. Ett mårke att
håIle ett ö8a på,

CHRONlCI,E
f,;!I-I6ä för rllck L@ds J6tte_
ogre3. Flgure.na ä. g skå "ka-
t1ga" och lnte särskilt eloe.å-
de. nen urtrvcke. .åalv.ka. De

de har väl na.ke.ade detalje..
Obs! vad chrcnlcle xö. nu ä. os_
äk..t då Nick Lund f.n. Jobbaf

CITADEL
elIä;i;I ä.3edåi näs.a Åt tlrr-
be*å den dofilnersde tlllv€.kat_
en ev frgu.er. utbudet år eno.nt
då d.t varle månåd koMer ut nya
5611e. Harhåmerltgufer m.ll.
Trots detta, 5om bolde göta dct
möJllgt att aöta b.a ftgu...'
hör l.te cltadel tlll nlna favo-
.Ite!. DeraE flf,urer håll.r nu-
h.. 30hm skala och å. ofta öve.-
drtv.t sto.a, vllket get ett
olek6aklstn tntryck. De6sutom
ä. .te ofia snpaasade t1ll lllar_
h@e.. kaosve.ld, va.vrd &s1-
kten. .ustnlnga. och vapen oftå
ä. trcteska. Ä.lmerlngen är oata
tantasllds och llde. av de redan
niiMda skalorna På detarie.na.
Nu låt.. det soa or Jaa lnte hår
nå8ot PosBltlvt tjll överB för
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Cltadel, meD det har Jå9. Flgu.-
.rnå är rättråIåde och de nef
saDsade llguferna iir utnä.kta.
lwär ha. en ev deras bdsiå fi-
g-ur6ku1ptö.e., Tom xele., !ått
sparken, vllket nedfö! att vl
nog lnte få. se hes utsökta aI-
ver I Cltadels kataloge. mer.

DENIZEN
6;;;ä-ltrverka!e ä. inte sä.sk-
111t sto. rer utmårke! sig fö.
välsJordå f1su.er. Skale ligse.
.unt 3ofrm och propoltlone.na är
brå. DetarJe.na år nycket flnt
gJorda, även om dslktena iblod
lnte år så lyckado, Deras tlegl-
on of tho dåmedr'-serle hö. t1ll
de bästa skelettkrlgare som fl-
nns. Rekof,oenderas.

DIXON
aii6; ur störst Då fl§.rm öste-
.n-f1gurer. Även hä. ä. skar&
3Om och <letaller och anlmerlna
är b.a- Det nestå åv sauraie..
o1nJa6, busht och ronln flnns
ått få tas pÅ och ar ett mÅste
,ör OA och Bushldo-spe tale .

ESSEX(6:-för medeltlda flgure., Don
gii. också fdtasyflgufer. De fI-
esta flgure.ne är lnte sä.§kl1t
elrerad€ och detatjelDa tendeF
a. t1lI ått vara Ilto .undede (=
11te svA.åre att såla). Do nede-
ltlda flgu.erns är lettaat att
få tag på och är väl värda en
tltt föf de aon har nedeltlda
.oltspel typ c&s. De hÄlle!, t
mltt tycke, höa.e ktass ån fst-

CRENADIIR
diEiääIEi gjorae fii. ett Pa. å.
sedan flgule! Bom vå. under all
k.itik. Dä.för år det mycket oe!
alädjsde att de gJolt ett.eJå-
1t ryck uppåt. Flgu.erna ä! ofta
nycket bra elnerade och Plopor-
tionerade och ha. krara och tyd-
lisa detalJer. Ett kra.t Prlsvå-
rt atternatlv tlll cttadel.
PRINCE AUCUST
II-Iä-E;;-iEI-sett P!1nc6 aususts
gjutfomår. Fd. den aoo vlll by-

ssa upp en a!m6 oo åtskilligå
hund.a tlgure. och 6om inte !äk-
ar va.a m1lJonär, är dessa form-
a! ett nåste. Re§ultatet bllr
för det mesta hyfsat och 1 skel-
ettens fall nycket bre. F1gu.e.-
na kostar inte mer iin en form
(45:-) och metallen, dvs ca 1-2
kr per rigui vld en upplaga av
ca 60 flAure.. P.ince Augu§t har
även bö.Jat göra enstaka, te.dia
gjutna figurer. De ä. hyfsat 4-
lmerade, har tydllga detarJe!
och b.a P.oPortlon men kanns än-
då inte.lktlgr brå. vaPen få.
Itmmas fåst (levere.as 1ösa) och
detalje. son hånder d.m. låMa.
.n de1 att önska.

-;;;ä-46;ikanska tl rlverka.e
tät cltadet aJuta deras flaure.
på tlcen§ lö .ås.a å! sedan och
det ä. 1 dennå tappnlna vi ofta'
st nöte. dem, Den redd niinnda
Tom Melerr som Jobbade för ctta-
de1, kom f.ån Rat Paltha och ett
fle.tal flaurer bär hans känne-
tecken. Figu.e.na ä. 1 sen 25mm
skala, vtlket göf den små 1 Jaih-
fö.e16e ned t.ex cltadels. De år
mycket vä1 detaljerade och antm-
e.ade smt mYcket välp.oporttne-
.ade. De är svÅ.a att få tas pä,
nen ä. ett måste fö. flnsnakår-

S1ANDARD CAMES
5än-nna spertrrwerxare har åven
slaait stg ln på figurtillverk-
nlna och det 1111å jaa ha. sett
åv de.a6 figurer vlsar att de
nog år bätt.e PÅ spel. Ftgulema
d.as med vlssa barnsiukdofråt,
son borde gå ati åvhjäIpa. Det
ä. föf tld1gt att avskrlva sta-
nda.d gees linnu.

!n flgur ser a1d!19 bätt.e ut än
dess måIning. 1 en komnade a.t-
ikel komme! jag att ta upp elen-
entär mÅtnlngsteknik, vad ä. det
för mening att ha en utsökt flg-
u. om deD Eer ut som om nm hade
tappaE den 1 färebu.ken ?



u a570NA

Auli^s lö4jodz eg.rnUsa da das dn
du nstli'J<a s@lz @ La Aad. j,
i lun, tl@ tLr,l')" /a.1o4u.*, .os-
04 e d^o*M ach aasi-ku ,b, ?@ted.
nat.on oL 4?4d4, aba o.A du.t^s@ t@
ltta,ad. aol h4 .*, M,.d.z o.A den-
.a, u,azdiaa,oa,ta, jd atu to| dL
ld. t<o a.h.Ln *@ l,t^ka dis. 

'as-oa ,o. alild ttblzL au hö4 @ .d
isq los pa allm.
Z.n, lund€ lr33nå DÅ den sele c"n.n
@ Gh m t8.n. Ion rrörrnådc åldrla.
Zin, - jå hon h.te. e8entltgen Z{nn-
.nt.nr.h för h.nnG @r älskår åIIs
b.rått.ls.. @ ålv.r. d.r v!cLr., 3k-
ya3' fotk.r kd sDetsrr! ö.on, o.h
specl.llt d€n otr sloav.kt.re. änn6n-
r6.r.h 3oi rlde. @krrna I skoaen på

En lvätl srt hon tv.r eft.. d.t .tr
ållå .ndr. hådå lauträt brn6 vå.dsiug
f6r kvållen. De. g&1. En.en srr f-
rsfö. elden ch 6åg ut 6rt var. bor-
tå i t..kår. Z€ny stder.de ho.or
håns hi'rj.d. dn61Lr.. llo, tånLr. på
6lIå eaolil| åv€nrrr soE lltlrår tör-
bi 1 eldskenet. ,!vl (en kå.rtå att fil
anvård. 3ih båae till .ndrå $k.r ä,
arr j.3å o.h 1.k..!'tä.kt. hon. ttDu

dr6@r s.orå d.ö@r fti.ka 1i11.,'
s6de Mnn€. plörrl1ai. Z.n, rr.kre
trll , hon hoppp.d. nri.rån .v sln Dåtl,
"J.8 fylI.r fstilsti l8 år r år, lat
ä. sror no8 6rr krår. !1s sjä1v.,, ,,8in
rvårrde n.n Imn åtr s. lt* in t ev.n-
rr.ander ä. e. farlta väa, rltl och
@d tö. d.n .rfårn.. D! hår rychet .tt
tårå lin vän.rr I'Hu. tunde du !.rr våd
jä3 tänrre på?" mdr.de Zå., ltik.t,

hon r.st..ls for årr sÅ.'siLL kv.r I1l)å vån. d.t v6r ldns.
sed.n l6e triffåd. nåRon sor du, J..
..n hjärp. dis lrt försrå nånrå $ker
r@ inSen .nnan här kån,n tlon tttråde
Indr.nd. Då hono! och frårade "veo år
ru.a.ntlisen," "Dåi finn; oåm! sv.r
,l den fra8an. en du *.n *.r1; .ts l,iB-
rl.r ro. ilet dr v.d J.s ko@€r .tt vr-'. (ö. dts så s.åninson.'t Zåry tlrr.d.
Fdr.nd. ,t unnei 3@ rrdliaen vis3t.
'llt d henn.s fratrrtd. Iansk. vår,d.
rcn frSså n h€ns bårårretser v.rllr*en
',d. ägt rm i verlliihet.n. 'rvlss(
6r de d.hi. tän, vt33t h.r d. d.t,
En aooli3a h.r lnre d€t råtr6 .Inn.r.
rån8. å. de 3or .vflirdsr htlrort.rn.
d $3or fö. b.rn, r3iä11.r föt ått
. detr sd de rårkllRen ärr e. del 5v
'ä.ld.ni oändlt8. hlitorta.n llon *t!e

si8 åter E. på !.Uen och .å8 tn r
d€n låInånde .lden. vår6en sr.8 Dt
henn. och a1öden tåv .tr v.mt. Eitr
§ken 3@ lr3te upp l{ii3r.r. 6nsikre.
"rr. du en 3åd$ s@ de kåtlår Erlker?tl
f.ås6d€ hon Ett Dt Blirden. Det htev
tyst I ru@r, . lasr knasr!åml.r från
€lden lördes t @tDen, "ga" svar.d. etr
t&t fr& Bndrå 51d6r €ld.n. På nåsot
sått kl.r6re och dllpår. än förur. '!t,
o.h du.1. vä. 3k blr .In fiiuesr.Sa-
r. ch rllls.@n. .kå vl b.sesr. bå-
de drakrr o.h d.mh.r
kom.r." 2ån, tände t .ltt hlärt. arr
d.t ia.t. ht1 !å, hon llk$. .osr ut
1 vdrlde. ddr .llt vå. .Drnn.rde Gh
uod€rbårtr helt .trl(€Ir f.nt.sttskt.I'Farll3t Zåny, rycr.t larllgt rtn vani
..n tnnehålLsrtkr ah oft. lärorttL.
Vt ger Gs år 1 grynttraen. T. tred dtm
vapen ch en rrSss:ick led dln. vitrr-
a..te t11lhört8heterr ltre @r, en ftltl
3tt r.! ch 6 ly&t6. v.r rt.r, väck
1.a.,, !ni8 fiaentlnt trlt nåao., v1 s.rora åv 1 3tör.t6 !su8her. J.s v€t
Gd du helst 6v aUt rtU, l.s Lån..!
drn.jå1, 3ör nu @ Jås ss.r.ii
lv aon underltr ånl.dntnr .e hon tn-
te ri*ttgc förrto.t glord. hon §oo h.n
3åde. llon alct ItE! ttll huset där hon
o.h henn.. @r b.dde, Dloctde tdr61l-
tiar åt sla stn ryaasiickr 6tn bå8. dh
tntv, etr rep, .n lyktå och si. ftli.
flon toe @d si8 asLen Gd den vs.kra
rtngen s@ henns f.r Betr h.nn. tnnån
hon for.vonn, precls soE hoDn *torde.u. lon Dackåde rcr en årrr. ronik. och€tt p6r byror och tos på .ls slE .Ju-
,<a lädeB.öv1.., 3topDåd. n€r .t, Mn-
te1 och llte Et, När hon §htle aåut ar.p3 hon .v en s!iirr*. lånat.r
elter air oor. llon l.d. ner s.kntnc.n
p! solvet och sräntåde på loåerns därr.
!o" rlorl ilärinrc och rittåde nr r.nd
fönstret. uE i den tjuvltså nålten ned
rrSaen vänd Dr any. rrJsS vis.re .rt
d.n tuir n.tren slutte t@.tri b.rn,
.la8 hopp.des b.r. å.t de. skulre drör,
ännu etr slå8." ede ho. ijutr. 'trrr
det t.i. v.r Ju.r den här 8årte Esi-
kern .6 slulle t. dtr Ded ur 1 de. dlir
stora, fa.liaå världen. llån v6r lita-
dån dtn får. tlån tunde rnre 3ra.n. 1än-
S. på ..e. pl.t. , En för .ln .trll
3t.rn.d. h.n på så@ stdlre r ayr. år.
Ja för dls o(ksa. Tr. År var du när h6r
8.v 5t8 åv. llan $de rtt h.G btod sku-
U. .teha 6 hån ltån de lån8r., H..

46 47

vär 6tv och anåbh och rå6t1öa 6e ett
rådjur. Du håi Srvt hå.. shnelåB och
din själ är llk ban6. ltån6 vt3ate dei
och lämade rlnSen för åtr dr .kulle
ha nytta åv den när det blev <ttn tu.
Den hlälp.r d18 på något Eått 1 svåra
situåtion.r, Jå8 vet tnte hur be. din
vän därute k n .äkert tala or der.rr
lon vände st8 rct Z.ny o.h tittåde på
henne. "Din får heter Elo.an @h troi6
att Jåe bitrjår blt g@al är h6n rort-
f6rande ung o.h vå.ker. En dåg Döter
dn ho.oE och troli8tvts öv€rlever h.n
både dtg och !ia, ren ni två är en dh
.16 .1.13. l@er 6Et sLidJsE år ert
6Lerroren6nde innan ni sj.ilva veL.
farvet dtt bårn, vt .es nog aldrig
ftr, i alla f.ll lnt€ Då den hijr stdan
htstorlen.rr gon vänd€ sta @ Gh tlr-
tåde åte. ut send fön5tret. 25ny rör-
stod tnter hon bt€v nästsn .r3 öv.r att
h.n.* mma rör§tod henn€ hiitt.e än
hon Bjord. sjärv. Ilon tos alna saler
och spranS förrvlvlad ht värdshust,
nen hå1vväF snrbblåde hon på nåBot
och blev li8gånde årB eh Brtnig r€1-
lan värdshus€t och hemer. Hoh ty.kre
alt hon gott tundeliAaa kvar där, tn-
3en vtlre Ju ha henne, ltrte ens hennes
4en mr, Som hon 1ÅS &tr hörrle hon
3tee. i,aLt vå.lfrån de ko, kmde hon
tnte åvgö.a Den rct ienn€ kotr d. t ål-

lbue.es skadm Jämt öve! alla
G1ft, btod6ugade 6t1ck etc.

träffar kroppen på ett oJusterat
srås på n2on (d2O) v1d attack.
!ö. monster ned t h1t dtce errer
me. och ootEtånda.e med expe.t-
nastery På Eltt vapen behövs 19-
20 (oJustelat). En t.eff innebe.
att t.ex en splndels glftgådd
ha. slunklt melld pe8a.et och
.lspat k.oppen (d.v.6 1ng€n ska-
da på kroppen 1 övr1gt).
UONST!R-CONSTITUTION
Fö. arta lcke-måisk-f1ga (erle.
denl-hudan) karaktåle. och NPC:6
ska con räknas lrd oå tdljmde
vl§: HIr DICE+10+1 för rarie "*u
.reksjusterlng. (ur lla§te. play-
e.s'book, std 1a)

k f6u. [on hlundade och väa,ade tt-
tta. Steren stgnnåde vtd h.nne och en
djup, vanlia rost sader "Int. dd8er
deL att licr6 här och Ljurå när hels
eärlden väntår, hts?!" "Måster" rtb.sst
Zany cb 6DDnade ögonen. "Mor visste,
hon kiinde det Då sis.'r "S@ltså är så-
dåm lillå vän. (oE nu så år vl På vä8."

,/
Uc.t-ot<t tz-

Ir,ycket rtten (oax1' ) -5
Llten (1'-3') -2
nedlun (3!-6' ) o
stor ( 6,-10, ) +1
I{ycket sto. (1o-1s' ) +2
jättesto! (15'-2o') +3
Ilastodontlsk (20! -3o t ) +5

Exemper: lroll (HD6+3ri S'|h6g)=
6+10+1+1+1=19 t con.
o.ch (HD1, ca5'hög) = 1+10+0=11

I kohmmde nummer.edovlsar Jag
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Nrklås srenlåås

Kaavent,hobodaa I//o o odv.n7ul.in nLaonl
FREQUENCY: Common
NO. APP!]AR1NC. LOtS
aRMOF CLASS: 7 (due to der)

llI? DIcE: 1-1
1 IN LAln: sO% (too seldom)
TREÄSURa: Anythlna by Ä... spel.
N0, OF ATTACXS: 1 (rate.gun 30*,

har.d.ye.2o9i)
DAXAGE/^I1ÄCX: N1l
SPECIAL ATIACI(: I..1tat1on, Chao,

tlc au.a
SPECIAL DEFENSES: SE bEIOI
MACIC NISISTÅCE: 100'6
TNTELLICENCE: Äveraae
ALICNMENT: Chaorlc Nulsoce
SIZr: M (r,-5.)
xobotda. ha. lange va.lt en ras
på utrotnl.gels brant, me. seda
t9a? ha. den förijkar sig 1o.o-
vacka.de lakt. vrsså lärda mrr
L.o. att kobotdlsm :1. e!t över-
Aåend. sradtum, och att ald.€ xo-
boldar genömså. e. förvddlln!
trrr nåsot som ka karras ,'akaa
.ol Ispela.e,,. t4en tyvarr, som
redan nMnt- ar rrllvdirel sta.k,
!ch nåsot s1L! syns 1nrE. Den
svenske Kobolden å. n:ira stakt
ned den.draelske I.vln8en o.h r1

!bea.bnsäd..esurse.
aLl kopa nya sre1, soloäventy.s,
bo.k.. och tiru.er tilt ock..rr.i-
se.. xobolden ä. eAentliAe. en
väriienmde lrsur men paa sin unE
domtiaa energi och rektynne sprl-
de. fo.a.AeIse i vlda spelk.etsa..
Hu. bekirpar me då en Xobold?
Eeprövade metoder son mobblng,
utf.ysn!ng, .åblat kfltlk och Ii-
knande ha. visat stg bara sta.ka
{oboldsläkter. NeJ, vad bättre a.,
är att ae xobolden (s.m olra ir.
en kustn el1e. syst€.son) etr
spel, r.ex t,&Di €lle. tag ned d€n
Lill en spelkvall och ge den en
e.8.1sk-svensk o.dIrsta, så den

r's

öciössttlensÅventYe
, v@gA so€- (!d'b,E)

aJ,J DA6 l<oMM€e re64_ -
L&!€x FrNrus G^E$De t^
v^., Moi DöD5srs-eNs
oAsM.H N söE€a sN!^^r
!NUs Cs€HoEeP^r) .

FrNrus AöteE sr., N€4 E6e 
^n 

P!o<r-a UPP
&,^T sr,i nLLH6eY H^Ns vr§r n4 r D {-
M€Ns orup LuE^e F^e^N ocH NÄe s(\l(,6aN
ra.rrd ö,ee pe--a"s wa 

^*^Lr-Ec 
E r.r

M6 B!rrrNs rhs-n(rser.

ErNrus NÅdAe D€r Föea.a-

"4Nöe ^e- 
v^c^/n sLre ft N 6*D r^e tlnN s€e o€r s!aL'

.." Ji" *^" --.ee teau +Åe un: si^ eÅ er sx so-
Åa Mls§tÄNcr uEr NÅ6or söM -rBöcr Ll

ocäss'ueN ,roccee €Fr€e fiNLUs' o_
sr..tDDAoE |sND, M<{ röe 36lf,+rN'\,rs
raoM^^€( elDad) M€D Bl.dfa föe5<e,\c-
Esr-s€N o<]1 6r -rÅT6Ä0 &öö6-.
ar MAcrs( euL.l.e t

DöDs6'uar eeuLl.A I stN^ oöDu6^
lrsr^c o(.r GLroez Ma'D eN F NrJsLrc.
MrN r.rEe. r srN $ÅLr' cÅe, naN L;66€E-
EYrer sLsro 6!.rA &E6A 'nLr-fiöel6$€-
'fp9-,

fiNrus föeE NNAe MoNs(eer tEÅnr
DrrJp€r oG .6v^e a-n sö(A Lr?PD€r
r6e r.r *Äutr.s urus...
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