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REDAKTORE,N
/ntI1a€nr r I xui .fte. åt5k1II1-

sa iÄnad.r. sltt, åf B...lna cM
n@c. två och ta kl!r. soi Du
eå.k.. E. d.t ltt Jätte .uon..
@d hela ao dl.lor I

I r.@t1d.n &oder t1dnlna.n
ltt skrfta r.dal{tln f.!, vårJe

^m.r. 
H.n J6s kod.. åndå 8it

kodr för.nkel-
h.tcns §kull att vaå d.n s8Ma

.on.u. ras rÄst6 tacka alla.on
hör..mql vÅlr bön.r d !.t.r1.1
tltl trdtrlng.n, t.ck, t.ckt

Vld.rc bör .l8o .tt rldrln!.n
koM.r att eAl.t&.e!. vllk.t
lnn.bår att vl k& .!rJ6 d.n
off.ntllAt. D.tta 1m.bå. t .ln
tu. .tt vr b.höv6r fl6. artlkla!
och fl.. lllustr.tlon.! !v Aodkvalltet. T1I1 313t öGkar Jåa
D1a en 5tund. aod luant.a.

L.il S.Aa.i.,

INNIlIIALL

DorssrLL.NS ÄvrNryF

Ploppl r o.dfii.{dens f.ånvaro
ha. rag aått
Pii rr5ione har det hänt hycket.

placerinsa. på Lin-
or dcn.tkti8a fu I1

Då hä. Yi 1 st.-
lret bättrs!!pra...insar'i i sty.e-

.t: raul Padoan öch jås som 1edå
sienråås son

dl hlJrisher atL påverka dei kon-
norrsp.rsfdrbundets

L,tr.rn.i.4- c&n
n..-.. helaen i3_14

.it f,ini-con i Jan-

I::krr L ieå spcr
ia, jiYirizälr.n. suPe.Power,

t.rr,.n J1ång
ri [.i]vrnL \l..!.on

.:. av s.ap.rr.

r. ri/a. oi

r 'h 
så v:d

lJJ 'l:rj 3lL ll

åhdM ur våsnen. iir der så atr
nl kånne. 6tr nder hår krarå. 16r _. _lnt avi, sÅ tå hJiirp av nason
n1 kånner eIIe. m.ddelå mrc. PA
så sätt srtpper v1 3rÄ hadrallna
den 2519, ön det neddelas .u att
det lnte bll. av. I rö.btaf de
k Jag säAa åtr nå. der gärre.
spelledare ser det rycke! bra ui.
I t.er aD&D ha. v1 nos DH:ar for

LUrnerlns i corhcon .:l
;;:å'::;":;:"::j:;:'":?i.:l'",å,;
skaka f.åm r5-20

son cötebo.g... medd

Jahalåi vad oer.. ? Dest.ieri
Jönkoprnessperklut,ben, som dc fr

en död krubb ha. brivri .eanimeråd.
En ny ordförande och .y siy.else

nåeör hände.. Då
vi rnte ha. nåson
ens ön f,edremfla., så konne. vl atr

hå]1s son vanr iai
aen. Dervrs ny
Bo.åsr.na (år
hoJdår.on r år.
en nonte. på
på .rn:. 2()-2?/1I. rår vi kom(tr

.ejar d,ans art
vlså ur,i vår

.i.r virr j3e r,
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SODRA ROLLSPELSDISTRIKTE,T
Dtn 3/r r..lrs €!! trrrt pj L1nco.
37. imne. va. iidrstrlktsblrdnrna,
och nå.va.ed.

( c&B, Draaon's
D.ni anova och en skansk fdr.nrns),
!r diskuierade d1s..1kt. rrk6f5.-
bund, stade4.
håso. oenlahei

våd der aätte.
.ikrer (sRD )

a så hed nil.
däE flnns der

öst.a. Be.aslasen,

inLe blrdais, så.åsot officrerrr
lnte ä.. måre.

Iemma. ( sränsen fo. sLatsbld.as) -
r Llnköp1na och

ch.rsrer Pet L.rsson
(rnirlårlvrasårc rrIl snD). sry-
r.lsen bestå.

.10n besiå. åv

rINSLÄOS'l)tVLrlN

råAs .oh suppr.Mt.

tld.n bltr ar.inst

åv nya rö.eninsa.

steklnge och skÄ-
ne. Fo.hoppnrhss-
vls rnncbä. Saoi s

stö.| steA not sven

och en.eJal etåbre.rng av vå.

i^r-rA NncoNr.M
Drc i.M HAn N^col 

^rr 
s^ca.

IEDDELA NÅ.7

ox DU sa(EF EN spElkoMPrs tLLEn EN vÄRDrc
H'fSTÅ DARF

LÄS RECENSIONER A KÅSERIER OMI

OERNCON 1

GOTHCoN Xl ocm LTNCON tI
RONVENTSKALENDERN

TJUYTmT pÅ vlErrcou eeggreT

DSSILLEN
VAI'It)RAR

lGEl'l
l,lyten om Dirdsslrre. ha. årer vaknartlrr llv. Rykten cår on err atskrik_

t€dnrns st.u
äaer .un. Der nar "crsa saets .ti ,an
lrånok:r.då

unde. sJerva konventen hå. deitåtydlrae. L sto.r
.att ,.,: ro.".rt r"rr i""_khå rurnerrnaå.nå ned s1asJårv .6r aLr rå hen s:
nycket p.rse. söm moJrlst.
dock senomskådar Dödssrr-lens fö.§äil::"^loa!ö\ t1r r bedrågeTr

I!ån3r1ea ohåLnlnrsbrånkeirpi iiå!;ilii.åiö"fi i;;.$i;



§lra
FF KONVENTSKALENDERN

hoIn. Sve.laes t.olrAen srij.sra
konveni, Tynsdpunkten lr(Eer oå
/\vcniy.ssp.rs produrte. och Även
Lyrsspcl ä. också

vldare lnfomå!ron
bor du hår la ett osa på "sinkadus"

!!{!a!
Hå1ls r Liokopins på Llnkopinss

(LrrH) på Plns-
uisaao {le i mesr

vå1o.dnade konventet. Sve.tees
m-jrr3e. bäsLå
a..ana..ås av Linkopi.asrorenihsen

c.å.nå, 1s.pt.6b6.. Ll Lei och
nysrgt, kaoLl§kt och Dersonl LRr(sa folk .orrå så.scn). (unde

3tö.ata ucbudet
åv arfå... bland 1936 Ärs kon-
venr. ,iåsie besökås da vl (c&B)

BORÅS SPLIXONVENT

I Bo.ås på ar thergonahelsen.
,,ledelstorr, kåotrskr kanske
forefalle. de. dtngen stök1st.
Har håft "dödskrånpo." ocn kanske

fle. sånser, me.
v1 få. vii I hoppås.

OERNCON

Hblrs fö.sLå sånBcn I rla.s I år

Hårrs vrd tebruå.1 I vasr-".ås

^crr-\o
@"\

oerncon... vad ar det ? ? ?
Jas slå. vad or att d€ flesta av

hade rnt. Jas h.rre. håsra månå-
det blev en uppre-

velse son Jas sä.na skulre viIJa
dera med lre.å, där äv den hä.

raa flck alrtså nÅson såns.untjul nys oh .tt pt eråt spelkon
veni r Ö.nskördsvrk- xed å.led-

Jag ildrsa.e halt
kontakt ned a.rmgörerna, dels
aenon lrettcon öch dels senom a.l
fle.a av dem å, nedlenmå. 1 c&8,
beslöL JaE nls
ko.vehtsr. så smånins on fiJrsrod
jas att jas lnte skulle bri en-
sam c&Bia.e på oe.ncön, På resa
UPP håde jaa särrskåP ned Thomas
f.ån uppsara, var på prats r.äf
fade iar stelan f.ån umeå, Bosse
rrån osae.sund öch ville f.ån ö

dök Pe. o.h Håkån
rrå. stockhorm upp. rås måste

nåsot av der.olisas
jas upprev.. de !,

är JusL de trrlfärren då nan
L.åffar klubbmedrennar f.ån a.d.å

på ert inbetal.ingsko.t, o.h på
så sati knyter nya bekerskape..

Konvcntet sparkade rAåna på
rredagkvår1en med D&D turneri.g,
vilken jag rnie
( r.. råg r.or raE ). rå3 sjnIv

i dr:r rhop.aa-

1f:iiir iid.aLL. ar.k rrirrr tLLl

ir:.ha.rr, so0
På rtlr,!,r.!":rL

' sin irf på.åeor ob.s.rPlLIr
v.rk:.]ri,]!lov!.

r1r.'j1,1.N (1.s .o.niir.ras.n ). r'r.f

OERNCON 1

7

EK

Hårrs pÅ pÄskhelaen I cötebo.s.
Sve.rAes illdsrå sp.rkonv.nt, val-

o.h oofårrånde.
att fa ur6klcketå. stt stÄ 1 11ra. ce.s' kund-

..ar3te.. En krasslk.. ,

sonc.s återuppstä.derse 1bs.e.
på etr fir..diiiriat
hdr och häPna, i sJ:r1va konvc.t:

dusch och na-
Lu.riEtwts m€d mängde. av r:e.

Ap&p - ru.^e.rngs

Lö.daaen va.
fij. aDåD turne.ineen. Vi stod a-
ver r:a on,tå.gcn.

vå.a cn tlåd

LoLLr o.rL rLikrn
vå.. JaE nisL' rr

.tf ( rr:rI ) .,.nir!,ri ,11 ,,



h& lntc .lkilgt slutå ut& gÄr
bår6e.k och !på.ka. ln dö.. .f-
t.r dö..- Eat..ad
fÅ stopD pÄ honod på .Äsot v1s
fÅ. vl råegå
pÅ ett f6..net och aölJs.ftr.
tllla allå do.ra.nå U. ln6på.ka-
dc och h ncd ttunp.n oln frÅ-
ga.: inööh...fr,Ma dct lnsa fref?,.|
ht. så .ff.ktlvt kM.k , n.n
rcIlspcl vå. d.t 1 å116 fåll.
0.t va. också.ollsp.let sod aavukl.rnlng ! b.d&Mlna.n. ,, ec-
rcknlshts,! lyckades plåc..å ala
son r:a tätt rörJt åv d. bAda
östeBundsraS.n "PuklnE Palad1n6(

Det trö. Ju faxtr.kt tlrl o.d-
ntnsen når Jåe
konvent att Så Iö6 På lD&D-tu.-
n€.lneens bedömnlng, och k.l

xen .let brl. ganska
svårr å!t krrtlsera en t!.ne-
.lnas beddnnlng nä. r0 ä. med

råset. I d.h mån
det sjo.des nÅerå frlsstas be-
.Örde de : fa.st3 han'1 ad.a

Ias ån nltt. Jåa t! .Itt6a nöld
r.<t o.mconb.dö@1na.o, .l.ls av
ov& nåE<l el.dnlng ( åv.n oD
Jas rnt. aäma vtll .rkrnna d.r )
mcn ock6å d{!för .tt nu v.rk-Ila6n fö.aökt. uDptytl. nt.lmr-
kFav.n pÄ €n b.a roltlr.lstu.he-
1. Att nm lAr 1!.n@ förur-

sättnlnaå.Da f6r b.döoblrsdn aö-.. tue..lnaart.rt.n, åv.n ondGtt. kunde gJ6.t. E.! in!ående.2. 
^tt 

å.rMsö..ma .tå. rör6p.ll.dare aon haf prcvsp6Iår
Iv6nty..r rrdIsa.e. och sal.d.s
undvlkcr att aö.å d. D..t ö.tes-

3. 
^tt 

b.dbmlng.n r.dovtsas på
ett 6wårakådlrar 5ått .trerår,
håaor son JåE tro. årt aIIa der_
tagå.. ve.kligon uppskatta..

(onventet to.tsåtret
Det å. rydltg.n

ått de ohsrändrgheter son garrde
rör försEå nåtten

s.ad sålle. rör nått n6ner tvA.
PÅ nAsot sått ly.kade. Jås lhdå
konoå upp ent 6lddaa6tid,och
las vcrkåd. lnt. hå 6wÅ.ast att
döDa av de ltv163a kropparna
.unt or I lokål.fnå. unde. 3öb-
daa.n pÅAlck 1raverl..- och
Rol.naate.tume.lnaå., wllka Jag

O..ncon va. .rt rltct ocb Ae-nytrlgt konvent som 1ny.k.t på-
nlnde rlg om Veri.ö. I. Det var
rnt. ,yckeL trlr ora4l6atlon
o.h tntc så
bud, rnt€ helle. håson stö.rc
tö.sa{1jn1na, nen Jåe tror lnt.
att det vå. så nödvendlgt ned
Lanke på d.i
tagåre. Jåg höppås all oerncon
kom.. trllbakå nästå å!, Ilte
stö..ei Ilte @bltidsa.e och
nycke n€r våtkännt. ,tred tånke
pÅ att oe.^con vår .ret fö.sta
för å..angö.ena tycke. Ja3 att
det va. lrpone.ande. r,rlnå erfa-

de ovan besk.l-
med feil jen

sjöa.en§ Eåstr.lhet sJö.de oern-
t.evIlgt mrnne fa.

nia. Jas hoppas aLt fle. än Jåsfö. oerncon Ir, så
snå.r lnfo.f,ation

leset "Nec.okntEhts.

Ca.l-Johan ÅInqvtst umeå
!åka. Elde.stis

umcå
Lo.ra sjberen uppsårå
NikIås SLenlåås
sleaan sundsrron Ureå

wEZZCOTt
-_-4 rludtrf 6kos suLr33e4^,.'

så her lAnct - mltt I so0håren -
kän ne lnte 6ära hyck.t ne. iu
årt vettconåktrvltetco år Iuen
och sesådr r.n bakon kurlEee.na
råde. en f.b.ll v..k6@h.tt n€r-

skvndsmh.t - DEI{ r5l3
s(^ ÄLLr vaRA iuanr. P.n t:/e rå.
rngentlng h. IitMals aa 6lunpen.
Den 1sl8 §kå vr t lrlncrp kunnå
hÄr1å eLt trettcon ItI om vr så
skulle behövål Puhl on nt båra
v133te hu. nå.sa det ä! §on lnt.
är halvfä.dlgå, nu. nå. det ba.a
ä. en nÅnad kwa. trrl t'deadlrne"
Fåst - oi mån 5r rlktrat snäII kan
man fä dlspensl Hn... jas undra.
Jus t hur snäIr...?

vl en hel der Öm

D€t komer att hårrås
den 25-2?/9 ;a7.
.a I ssnå rokale. som fö..å å..t,
med fle.a såra. och f6.hopp^inssvls
sepa.åta sovsala..
rietvrs hå en rasaD&D-tu.nerlng -
den som vl så

' (fd. er sön
lnte va.lt ned aiirr kan vi tara om

hå. ett våndrings-
prls r form av en k.rstalldork...).
orrental adventu.es komme. ilr Iba-
ka Itksom T.avel le.i Runequest,
car ra.s. squad

Nv!i fö. Yettcon e.
tu.ne.inaa. och spel CalI of Cthu_

DiPromåcY, Twl_
Ilsht 2ooo. Toon
ilte kan .äkna upp hä. öch nu.

vl få. väI se rlden s och hoppås
ått ährnstone nåsra av öss hlnne.

den 2.le' ra.t aa...

hoooas i2t 3rl

o.h så ha. nr Ju 50* rab.ri Påvi:jLy har nårt

sk. hårlå rrNc

a I



Ä.er6 corhc6n, <t t.rft. I o.d-
nr4s.n, bl.v pÄ fl.rs slrt .n 6-
no.Iund. uppl.v.ls. Jllrfö.t tr.(l

För d.t f6r.t. lloa vr nå.verc..-
ko.di 6v.. 20 .t c&B:aG Då pt.t5
- lnt. aå 1r1. för.n f6..n1na ned
dry86 3o-t.l.t rcdl.d.r. För d.t
ddrr v.r nlar. .v ot. 8&rk. b.-

!^nm vl fo.- I v.c-
kån omd.lba.t 16.. 9l.k hadc v1
rÄtt ut vårå enrlnlnE.b.k.sft.l-
3er dår rl..a 3tycL.. h.d. rått
At.rbud trll oltkå tum6.rnaå..
Aa.r bldd os3 {dödr.lll..r had.
hllfr.n.nda3t bllvit Mtigna tllI
.n ru.n..tnEl vt Å. Ju i ållå tarl

för.6 Ä..rs cothcon
h;de vr lu brlvrt 0e. ån nöJda med
sa med gott hunö.

våI pÄ plåts {ö8iod vi att vå.å
vä.sia fa.håso.
fånn6 lnaet .es6.vdtagnlnassvstem,
1naå .ese.vplåts.r och ttilJdaktll_
ae. lnaen som h.lst nöJtlshet fö.
de rcke 4raana
.åaon turne.rns. slärv håde Jaa
håft tu.en ått komä o.d r 4 iu.-
nerlnså.; 

^DrD. 
Carr of cihulhu.

C lvl r r2å!ron
sav las bort tlr I

en klubbkonDis
komnå med I ne. än ,\D&0.

oo clvllizåtronLu.ne.lnAen f lnhs
tnte så nycket atr salaa u.om å!t
laa Lycke. rtL kob.rr 3Jo.de en

E.n han spe lade
od: n§ t.o. att

hån skulle ha ko,"iit rråa om vi

1.. e'.r 'to.* tlrr rinar, så dct
fak!rsk .oI I .

ca... oå liorhc,n
i.. "c.k.. r,"".. !vå !lika p.,,'-

iurne.rnga.-
nas trr)rL34anin2.

av så i,å"83 dc)tågr_
r, ,n r.jr I sr,
,ir.itc.oud rrlr

hclsi.ft..!or tåa.n hå. .gna
.!Dri:a." 64 1.d.. e.I.. Iaa. D.t
rr Ju 3könt åtr d.t flnna .n tur-
n.rtns roi lnt. b.hbv.. lårM. å-
t6.bud. I s..!IId bllr 3JlIv6
tu.nc.lna6n Ilt. av .n rö..nkIlnn.
lv.nry..t brrr trpr.kt IlnJårt
0.d .nklasr f,ölllt. b.d6 ntnB: d.
Botr klå.a<I. d.t ven. RoIl!P.tt_
GD.kL.n försvlm.r lltt, ne
n.i. t" .,"t.t Irt. lont.oll uv.r
Dx,";"";.h dcr brlr !va.t att
våra .oIIspeI rot .ff.kiivri.t.

seds håt vl dcn dd.a k.t.ao_
.1^ di1. n& e.lo.lte.!. st.åvo
att sö.å en dnorlunda.lr.. b.o
tu.n..lna r.efö.8t.åvån aiE tå
nansa del tåaa... coc. Frn€qu.st
och aven Iråverre.(efte. vad Jås
ha. hö.t) hena. hå.. Nackd.len
är .Lt de! ä. mycket !.åklgt att
lnte koMa hed r dessa tu.n..ln_
aa. åv pråtsb.1st. oå.emot ha.
Jqa ba.å hö.t upP.kåtmde oohdö-
nen on d€sså turn..lnsa.. Jåg
nå6te s€så åtr det vå. en lnires-

nå. vår coc
keeper ert€.åi aav oss va.sln
rapp då. vi skulle

får I i vJfå.d'as

Pa ji,. r ledf,r"

skil.),lr ):t i.d i vlru_
erl ocr' lrIrn rlning:'lo.r'3.3nde
trrL de sislnamnda

vl t.odd. .Jårvt.II.t ått vl
.kull. fÅ tp.l. l.a . 1.4 aoo
d. .oE fyl lt 1 ..m. låanon, dv.

d.t .Öri. 6rs or laa-
.målo .ft...@ !o r!åsed. .at..
lasnam. D.t vl.ad. !18 s.dd.tt
&håle var h.rt hdlvldu.ll och
ått låanenån lnt. håd. nagon fuk-

be6vlk.t!6 fu..1ra.
s.de .ö.d. nd ytt..tlga.. tllt
d.t när me håd. .. lågbe<lömlng
fö. d. I al.6ta fa1l , av ove e-
slvna mI6dnins, thop.afsade Iagen
or ns iånk.r.ft6r å! <l.t väl Än-
då sJåIvklB.t att lM na. ltrdlvl-
duerl b.döinlng tlll lndlvldu€lla
tu.n..lnaa. och låabedömnlna tlrl

spela.trk.Ifd.6äI Jnrns
ä. årIrrd uppskåttåde rn€Iåg på
kovcnt. flts'Cscs §ö.Jer tö. att
årrr flnnB att ttllgÅ och Golh.ons
auktlo. åf v fo.tfa.ande den
stö.6tå I sv.rla..
En tö.synt PåPeko ä. kanske också
på srn plåts ansåend€ klosken. vrd
rusnrngstld hade det kanske behövts
11i fö.stä.knlnA. Pe.sonrlgen sak-
näd. Jåg också f.ukostmat. Jaa tick
lngen yoghu.t slsra dagent der
ranns dverhuvudlaget ineen mJö rk
och Jae såknade kyldå drycke.: Det

varä p.tiA. men det
had€ oneklrsen höJt t.evnaden fö.
fle. än mra. ahnå.s uppskåttade
Jas utbudet. f..irst av brlliga
snö.aåsår. D€ aoda dusch&6j Iiahe-
t.rnå satte Jas också sto.t värde

såM{ratt.lngsvl. tycke. Jag
att Arct6 Gothcon va. B4ne ä.
fJorArct.. D. ollkå apclv..k.a-
h.t.m. alm. lnt. oy.k.t att d-
hårka på - d! ver öv.! laa ayck.t
b.å. konv.nt.t I .ln h.Ih.t du.c-
not alld.lå. fd. ato.t. Olgslaa-
tton.n orkåd. h.1t.nk.It int.
mrd, vtlket tog slg utttvck r b.-
d.dv11at .målnl.gssystem o.h
nÄngå Åt.rbud. 

^ktlvlt.te.na 
hsd.

h.lt cnk.lt lnt. kapå.ttet 6tt
Fö. ätt ytte.!l8a.e Btrö salt I
sercn kd ålla d. negatlva be-
k.årtel.ema ut 3Å sent att m6n
6v.rhuwdtaa.t Lnte hmn reaee.a
på der. Det ä. Jåttetråklet att
vl lnte flck aard..a 056 aenon
åtr dubbrlbokå pråt3.r. vl .åk-
.a. Ju faktl3kt Int. n.d att aåtllt f1nåI t åIIa tu.ne.1nsa.,
v1sserI18e. skurre tu.ne.lnear-
na r å.nu högre g.ad bll fyllda,
0€n dettå vtsa. ba.a ånno tydrr-
eare på n.obrem.t, om cothcon rIIqri r, rtk. nv.keL ror! nl§rc
det flnnas l,tYö,(ET st6..e kapa.t-
tei hos tu.ne.insa.na. vr fä. hop-
gas att det inte så. ut öv..

över lag Bycket god.
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DÅ f.av.rl.r å..tr av ntnå.rö.-
sta favo.rtapel aa vår der lnt. u-
iM fö.vånte Jag förb...dd. .ts
rnfö. fftdrg.kvlllens ru.n..!nr I
sc.nolot v* nyck.t ,<o.tfåttst:

Vt had. !.IhoDplt n..l .1.. !et..t6hua ttll .k.pp .o vl v.. otr-
born pil. sAt.d.s b.fm vr ... r
.tt h.lt oklnt arJåm.y6t.tr tr.d .nt.a.la etor. vÅ. uppArft v.. ått
fö.6öka tå Eda pA va. vl vå. och
!.d{ ta os6 dä.lf.ån. Vt b..Iöt
6tt fö.3t fyrrå vÄra t&ka. E.d
våtc r.ån .n nårllaa0d. ga.lårr.
fö. ått 3.ds tå o55 n.d DA .n .v
6yat.r.t5 Dld.ter. NI. vl nlrra-
de o3. gå.Jåtten uPPtåcktc r.vl-
gatö.€n .tt st.o.t r€talIfö&nÄl
en bit rf.ån oser vllk.r s.rre vl-
sad. slg vara .n sto. scout-t(rys-

hert död {t.odd. wl t )vt frclr då <r.n LJusa ldan att plo-
cka d.1ar f.Än der3 noto. td. att

xatu.rlgtvls srötte vi PÄ .ång-
de. aw konprrkatlo^e. lnutl kry5-

ryckades r arla farr
ta oss dä.if.ån tlrl srut ( och
tos en 4:e plaLs 1 Lu..errneen).

På d€! sto.å herå var laa nöld
red scena.l.ts
shygar sjorrr spelba.t och rollat.
vå. det på ka.aktå.sblåd€. noaa

orn dårenor en dår14
( räs. nåsran oberrntrl!) beskriv:

B & B's fisurslag
ULanför erug.amtrLet, ften ändå

de sor sirta. r'r 3-
86,8 flobby tvä

aieu.sraa, etr and.å världsk.ig-
slag på fredagcn
slag på lördasen.

ändå tåcker u"D
i så karråt "skLrmish nårsamcs"-
Skatan vå. en
l cm. tn. l,åi
a&B eo.dnar sina uppskat.å'le
aisu.srsa åvcn Dj vcitcon.

Itgh.t (båkvr.r.lI.. hu.?r). S.-d4 å. Jes lluv n&oi rv.k6etiJ,l .tt byAs. 6tt .c.a..lo .!ryck.t !A.n vt.. tllr. I <l.ri.f.lt .All.nn .v Btdt.y Scott, .oEuoth6m. rc.tudo.k.lv.!. v..kr.h. sjolt. lns.t onr d d.n alh.n
J.s hu .Jllv 6.tt d.n fl.ra aån-a..r en ått &vtrndå .n fllo aaDyck.t ks A. att .vl.boddrt övo.-tåg !ö! d. Iåg lor hå. 5.tt fil-

D.n .b6olut störsr. ntsson va.
åndA tld6pl&..ln!.n
k.t dÄlra. I Droa.å,@r 3ro.r d.r.tt tum.rlnacn
vltk.t lv.n wÄr ,Ef..c.! .åde_
Nå. vt t&dd. att vt ha<t. I rlMa
och 15 hl.ut.! kvår kon öve.dora-
.6n th och.ade
Da.å va. 3 Elma. rånr och åLr vi
3Ä1.d.6 b.rå håd. "" !-"""r k"..
ått sp.la. Äv€n or dertå va..tt
hla5a6.5tÅnd så rå. sådMt bå.al.t. .k.. aått.e tnfomarlo. nås_

För att av6lurå d.nnå .ecenstonposltlvt ke Jag säsa ått der vå.bra ått .ottsp.l rnslck som sro.post 1 beddmrngen åv Lasen. då
Jåe sJälv tyck.r
vrktreasre 1 T.åverter svsteneL(åven på rurne.t.så.). '

'44
v-n cri shi

Fvrå kLlra. rr;n
ca.lsson och Jås ursjorde er! åv

stärtdc upp.
uppd.aaer vå.

( ryssar) skurre fo.-
srdra crL tl,skr rlyRrått, vttk<rvt o.l"si sJo.de.

ui 'aa a. rr.*,..,ts o.n ,," ri,
ort tlurnerinA isto rtnd.e stadavi se. gJrna en ,aa-ru.rerins 

Då
!rijrn IruuvLsr

Travel ler
t)EN SISTETR(]TLKARLEN

sv.n Röstlund och Rarph Båsenholn.
20 Eldo. 

^4 
+ ka.ror & ka.aktå.€.

nlvÅer 6-7, nöJlls.n rite hög.e

D.tta å. attrsÅ.n rävllng.nodut
det e!.ks. Den å. svå. och ut6lags-
gtvMd€, nen rnt. hert ondJlts,
specl€Ilt 1nt. o, nåh lÅ. 1lre n.t
tld på stg ån våd son tr,ltåts un-

elle. lö. ått
(nåsot ovldkomede kssx.) clte!å
Rabelals. rrA.s honneste pottandl

Det hela går ut pÅ ått tå död på
rlen o.dc tloll*å.len (o.psvå.te,

gö.a det behöve. ,u
ett raarskt svå.d (konsilst lii..es-
te^ vad aIIa Ao&D-spetåre och -kon-rö.tJusta t tallos-
llkna.de obJekt,
saken tlll ått 3Å få fr1.ko. utii-
vå. spelet?r), och för att fä taa
på svärdet må6te man se sts tn och
Jazza I en otrollst
donjon. På D -senonsånaen kom ho-
dulkonst.uktö.em6 red unda.lryk-
ten ått (o.psvå.te hade skapåt

L1 iteråturhänvrsnlnqa.:
Vesårlus, D€ fabrrca co.porls oåste rö. atra klmtlga sp€rare

de kan görå lto sake. pÄ en gåna. Rabelatsi PstaA.uel. .oy
des D1psode6, r..tltu6 d son hatu.el. avec p.ölesses espo
ventables, fö. yrterllsa.. InaoMatlon on jatrefekaronet.

fö.klarlng önijdla, Entr P€taJå, såntåd€ ve.k. olof Häger-
st.and, Tystnad€ns brbd.askåp.

systenet fö. at. vaktå ineänaen,
och vldoåkthblr det ned h.Jä1p av
nasl. Surlet kryllar åv folk som
vlll hå p.naa. t lot.äd. eller
hrssavglft. och ett 3ldrpåtlskt
d.ag ä. att .hiDså och td.hedlrhA
P.enle.as f6. det oe.ta.

i{odure. har v1a5å rlrae av pussel-
deckåre: tlll .renper skå n4 }ls_
ta ut donJo.e.s PIa.e.tnA n.il
hJäIp åv en ka.ta och en g.6trlr-

Gåtalssnlng och kru-
.14å redt.åda! sö. nodut6. tlll

ad. rhodunntt-fdias-
tef. Ett o.h
k o.kså .ote.as, t 6r der be.yk-
tade bråsnonst.€t. erre. det eno.-
må Jättefekäronet.

tloduren 5I!tår
låk slutchock son gå.$te.ät få.
ovarsenå sperå.. att balla ur,
rls nodur, en ragom hotvikr rill
arr den kurtu.lmperrärtstrskå skit
som TSR w.äke. ut ijve. svenska
.enhJårtade ionå.ssJäIa.. Leve
JevsenlJ zslarln! |

Fö. ARKSF/ZEPAB/ALAFZ/Jan E.saåT-
dens hensröJd sm Ruhe.43
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Auktiorr
Gotncon§ auktton håd. dett. Ar

nÄ.trare 360 ut.oo. so kra.ad..
av 1 tvA en-och-.n hålvtlm.s on-
gåra.. tdrdåa ..sp.kttv. söad.g
Eo.aon. 

^uktlon.n 
.kött.a .nabbt

ocn.fr.ktlvt; 1 attr tycke vå.
ldd.s.n n&ot bått... D.t rrölrta
kap.t sJo.de d.n Eotr kbptc fiEaP,
Rol6r.rt6. och .dtllaå {EAP-hod-
ul.. fö.600:- r NyDrla.c Irgae.
pÄ drylt 2roo:- r 8.d. .ålla..n
sart ..k .na .tyckvts, hade 4Mk&sk. rått rooo:-. vad flnns deE
dA na bö. tånka pÅ lon köpa..
o.h 8åilJa.e? skå hd 8åIla nåsot,
fA. na !åkna n d 6tt få ut hclld
2oi-60, av nypris.t. Ett sått ått
få ett hyrsai p.ls, å. art sdrta
eti ntnrnlp.l.. f,n tumrcgel ä.
att ald.ra b€ae.a n.. iin halvå

pÄ att få såken sÅId. S.da re.
oe kdske sJÄl! .opa på den,

tlnA€n aö. att fÅ upp p.l.er
erl.. ocksÅ fö. att köpa tlll-
baka den on na tyck€. buden å.
fir. dårrså. vlrka sper b.ukå. nan
då kunna få fö. hålva nyp.rset?
Setltså T§R6 rorlsper, T.av€r le.,
J es Bond, nQ rII; K.rassp.l
r.ån lvalon Hrll. cDr och vlcto.y
Cm6s; Ror€måsrer
några. vrda.e är i,udda,i .orrsp€r,
nöduler och irtlbehiJr brllrgå.
Ett av de få spel sofr aå. aö. ne.
{ ink(jpsp.lsei ä. tillbchö. rilr
.Ra IL I vrssa rårr är p.rset dei
dubbla. son eLt erenpel: Bo.der-

rör 360: - (ny

Ftnns det då nåsof, .esel .ö.
skå .oPå På. otr

f.åsa on åtr ha kansla, e.f...n
bedömn:ng kan nan spårå 3O-{r:
ba.a på ait bjuda ".årr".

jas bshållå...

ASL
Cothcon xI v..

vcnt.l soh 6.r&g.rBd. .n 
^SL-( 

^dv8nc.d 
squ.dr.ad.r) ru.n..rn!.

Tlo lv.laå ap.låf ko tlrl
.ta.t och tu.n.rlna.n b6.Jad. 06d

då. !Dcla.n. t.!t-.d.. på !1^c r.s.Lih.xåp.r 
".d!y!t. åti latå d. tvÅ ,'båsra-

DIBfr.r !.ttc .p.l6d.t tgÄ.g,.d .n ut6lrasoD*eha då! d. fyrå
bå6tå Alck vldae. D6tta va. ba-
E..at på crr po!lru.y6t.r. S.mt-
rlnalongÄnscn 3p.tad.r rvA rÅ.r...
dvs va.J.6pe!å.. flck 6p.Iå bAdå
Bldo. och sedan sånförd. h& roå-ng.e.uIråt.n. s.ds sp€Iåde3 .n

son Mvånd.s va..v.aen r.b.lkarlon och myckervaI sp.It.stade, vr lk.t rydrlrå6r
vlsades a.non ått två De f.ånvå.Je slds glck vldåre u. urslags_
oraena.h (2 .y.så. och 2 rlhnsr),

Sturrtaen vlll Jag s6gå åtr dervår en väI s.nonfö.d tåvlrne av
nycket kunnrgå tirvl lnss arranro...,
rrsher år vrktrså k"," r;. "tröv.rhuvud raae r
ett så avåncerår

*s vr inte .edo-
nM. r 

^sr 
(coih-

con )iI), en Boss. sJärv slurade

SÅ tnfdll dÅ plnalth.rg.n och
.L.. 6to.r .9.1b.!tv.nb.t: Ll.con.
D.t v.r fJlrd. rlns.n d.t hölls
och 60! vqligt nUlI Drrson'6 D.n
I trldeh.. x&E .v o!. alånd.
kI.21.3O på t.6dåa.n dA lokåI.rnå
öppnad.a tö. d. !ör6t. b..ökarna.
UpplkattnlnsEvt! 30 p.raon.! var
..ds pÅ pt.t. och ytt.rltt6!.
1?O var f6.Mmålda. e.kr.ta.tatet
ko, r.gÅna kI,22.30 och kio6ken
öppn.d.a .n kva.t Bena&.

D. l.bJudna but1k6ma, Hobbyhu-
a€t o.h yalåltna t.adlna håde re-
d& lnfunnlt srs och e.bjöd €tt
b..tt .o.tln nt tllI huaade kun-

U.<t lij.daasmo.aon.n fö}Jd€ d€n
sto.a st.6m.n av sp.Ia.e. En
Nåvla n.d aoto,
o,.Åde und..råttåde låIteh DÄ o-
rlka a..saöre. och ett sto.t ö-
ve.skÅdr1st scheha und..Iåttå<le
Jakten på akrrv1t.te.. så, 20 0r-
nuter fö.senad hölIs lnvranlngen.
A..angö.e. och tu.ne.lnBa. p.esen-
1..äde§ och schenååhd.1naa. ned-
'rerådes 

(vtssa curne.lngar vå.
d.abbade av svåst lnt.esse).

8lånd de månSa tu.n€.ingarna
som d.os flest

delråea.e; hera 30 rasr Deåth,
he..r.gs, Deathhe.rrnAs rr, Pu-
kinE Paladins

hert eIr.. dervis
bestod av ClB:åre.

utan .åsra konstishere.. Death-
nc..ints och zugsLmoy & son glck
vidn.e catcr ari ha kvarår in på

l0 las soii Eick vrda.e,
sondas.i e.bjöd vissa p.oblcm.

ned DH:år så en de1
h,ir la5 på nåLLcn, 

^,r-
spclarb.rsr, t,å.ä 0osse och nöb

och foD 5.c..r

LINCON 87
l.a, dl .llå htF.!c..d. ko! pA
.n sårs (turn.lha.n n.d. hÄlrlt6
I tr. @aan86r. @n tna.n håd.
kömtt). c.rr of cthurhu dlemt
rvt6pt. uto !t6r!. lhcld.nt.....
6d&ta8.t d. son v.r pls..rd..

SÅ koD då Le g.ed flnale. Mån
daacn bö.Jade mcd bI a final.n I
LagAD&D och den lnte htndr. !nt-
.e666ta Runne!6-up-tu.ne.lhsen.
Båda åventyren va. våIejorda öch
det f$ns tof, flnallster soo be-
klaaad. att de lnt€ alck spela

LlteE.sn uiefö. de valtaa
för södrå Rorrspels-

distrrktet son !tlöII ned arr e..
dlstrlkt btldad.s och son r fo.-
rångnlnsen ska inså i etr .iks-
fö.bund. xöteL åvslutades p.ecis
l.ho p.lsutdelninaen dar sutd
och å.a föll på vinnarna r de o-

avslutades en tntenslv spelhel!
åkte heh Lrrr sr t..

holrandska rotl.Pelslo.enlngc.
Thånatos söciery. vad säBs om

.t. taq på ett
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våd fln^s dÅ att 3åga om Ltncon-87?
LÅt ,la börJe n.d:
oRct trs^Trol{ ocfi lxtrvrttrER:
o-aiAIiäEi6.Nl_TGE;Iä-rIrI?rcd6-
ställsd.. D.t va. tn!å .vArlrh.-
r.! att fA trs pA ...vela.. Ett
peblcE vs rtt Åt.kllllg..r<t1-
vtt.t.r ve lö!6.nrd.'Äv .n .1-
I.r @s &l.dnlna. I nÅS.a ldr
vs d.t b.1.t pÄ sp.le i 4dra
t.tl b.l6t Då ap.ll.da.. J.gr
soo b.aökt. Ltncon fö. f6rEtå gå.-
aenr bl.v llt. öv.F$kad nå. dct
krånslåd.: oct t.odd. Jaa att
D.eon'. D.r .kulr. udvrxå .!t..
r.. Llncon. l.Et Å dd.å slds
ha. cothcon o&ett 1 11 4r...
(HoppG nu att Jaa sllPp.r ätå
upr d.t hår €It.. wettcon IIII)
UtbUd.t .v .ktrvrteE. va. laAoo
och 6p.l1edamå va. öv..lag duk-
rlaå. §v.nty. och sc.na.ton var
vålsk.Ivnå och rctlaa att 6p.lå,
r synn..h.t D&D-evehtyren hö.de
rllr de tevrlaaste Jag sp.lat

toI(^LEn oc8 Klosl(:
ffiEfiä-n;;räke t b.a. D€t va.
gott @ run och d. Iäflpade stg
ut t.kt fö. sp.l. Klosken hötl
sr dårdp.1se. och h.rle ett hyf
sal sortihent. Eti lltet nlnus
var at det barå fa.ns en so.ts
britd tlll oåckofna. vrt fo.m-
f.oskå bll. Ilte t.&l!t 1 lång-
den. xöJllah.t att b€stäIta p1z2å
(3o:-) er1.r l(1neat(48:-) fens.
Bra, då det,rg vete.tlaen lnt.
rdns nåsot Eaistårle r nå$eten.

6:-TtB- xa,re klasåi irve. frånvä.on
av duscha. fo.rå å.et håd€ arrån-

skaffa t.a nås.a
i å.. rrvår. Iåe de sanska lånst
från lokale.na, nen vlssa sbr Ju
ållt fö. hygrenen. ..
r.rtståIlnrn4en
tftvlia och hos droSs nånSen suck
hos mindre tålangtulla.

8rejo. fo. fo.silrnins.
jas ta uDp e. t.å-

son f,an inLe kån ]ås-
rn arräng6.e..a

äv ned ssker på

konv.oi.t. cn Play.r6 ledbooki
6tt V1.tDM69.l(Vlcto.y Cu.s)
och 3OO.- rö.lven vld ollkå tlll-
ful.n, vrda.. ltr.n un.a.th.d
A.cs. fö.rv6ntt lör .n 6ns
b6rUkå... Ilttntllt! h- CaB va-
.lt aör6konåd. f.ån .töId.. pÄ
konv.ntr tun nu rlnn! d.t tydll-
g.n !6tåag 6oi...roa. klnll. fö.
vad 6om x. mltt och va<l aon ä.
dltt. on n&on av <1. 6Lt'rdlsa
1år.. dctt. 6å vrrl Jas sår.:

rör vÅr hobbir I on
nr hå. n&on 6oE h.l!t ry.!r.d.
6Ä IårMå tillbåka d6t n1 har ta-
sli; D.dson'6 D.n ke noa fum.d-
1å såk.må vld.tc. Ks ns 1nt6
l1ta PA slaå 6Jålaa!ärd.., ä. en-
då 1ö6nrngen .tt rA6t tuh då.

Fö. att åvsluta_ d.må aenonsånc
så tyck.r Jas ått Llncon-a? va.
ett t!.vllat och lnt.ess&t kon-
vent. vr s6a våt pÅ rlncoh-88?t

-l]
,e7w)'-gr lilr'
-.i J[+§ Jfl\u{;=-v
- do

att oh .116 vå. bo.tå når vl tog
frkapauE, dÄ skull. Jag låma d.n-
Då halaovadllaa ptata tårat bql<oo
trra. rng6t hJält.fJetMd6 1 &u1-v.rtar för trln d.l lnt..

vld !lk.t vlaåde .18 dock kloa-
k.n fugo.. ttllf.åd5.tåtted.
och dätuft.. bcsew vl o.. på non-
st..Jakt t6at b.våpnåd. D€d no-
lotov-cockralla, pl6tolcr. br$d-
slu.kåre och lnt. it..t - T&-

Det helå.3lurad., .o6 !1s bör.
n€d ått de slemlAA skurka.na (h-
v4drå.e beväpnåde n.d skurtra-
sor och hoppa.,) dros det kortas-te .t.å.t och Ll}lcond.ltåg..nå
kund€ bet.ias fråh .ln fAnE.nskae.
Det va! en t.ötr och trre oörk-
.edd s lIng ,,DödssItIar.. §onk.öp t1r r sangs

k ål itså uts
såtra aen kladdlEå.
frätade Cocå-Corå-

rräckå. aon betyA på t,tnco.-A7's
Carr of Cthulhu-tu. e.ln!.

Hm... så konsrtar der råte. I
mln arånnes.um... bäst atr kortavad......,,.aaååaa.Rh....

FörJände c&B-place.lngå. uppnåd-

Deathhe..lnes

3!!!l!9:j: r:a De Råa

oM-råvrinaeh: I :a Bo Johnso.
3:a Hen.lk cede.be.q

av urn:i Jivarrndc
s.ycken på Lincon

Ba.nmirjö.ådet hår ihbjudi! Iek-trrr öve.räsanin-
ea. om k.rssleksakc.. nekohmen-
da.ronen f.ån 1979 åEt 1åta br i
a!..illhåndahårrå

( röre tst4 ahser

L.esse | ) vc.kar in.c Iunaera.
Då .orlsper iycks ha hMnar i

mod.j I l alYePlån,
Pl ast r41d, daiaspcl

ipti l1;1 i en. r iaa

17

Call of Cthulhu

TJ.D. at!. doDlt.rnlaa.F,
D.t .loa tr18 htroEdå!.n nd. Jåablirt!.d. fre pÅ rin tl.r.öd.tJlrr.t.cyk.l .tt Jls lovåt .k.lva
nÄg.. .åd.. 6 C.lr 6a cthurhu-
iuh..lns.n Da 1r.con-oz. 6å...

"Call.tr-.p.lama .arådes pÅ
6önd.t.n och c. kt.19.oo Stck tu.-
n..rnA.n av stapctn tör vA. d.l.vI var .n 6k.dckrnJ.gsd. .etln8
atL atådå, .rt lnrdck soa vtr.r-Iiga!. tö.stCrkrea åv vå.t 3toltå
.@Ilnge.Mn : !tD.åthh6r.rng.".
Sce.a.lot vlsad. atg . tlII vÄ!fö.tlusnlngt h&dta on en coc-tu.-
nc.rng pÅ LlIICo. ( 1 Lrrtköprns
oaturllarvts) dår alle nyst!skt
bö.Jåde aö.6v1nna. spä.ntnae. s-
tes.ades och sha.t håde vå.a .orr-flgure. I IngenJö.cr
Do-cxp..t..) konsråte.at atr devår ålldetes ensaha DÅ Lrllcon.
0å, heI r prdLslls!,
ren och en uns rJushÅ.rs krrte
tlttade rn 1 ruhner dår vt sått
och spelad. och und.ade on vi ha-
de sett kioskpersohal.n. De hådevissr ro, svunnlt. curpr'!

r{åvå1, v1 spelade vrdå.e och
vÅrå .oltfrgu.e. sökte ig.nof,
sijndersråsna .um. förJde slenolgå
b.una rläckar

sö. nä..ollspetskon-
vent rö.svrnne.. KRÅSHr hiirdes
det r.ån.umme| bredvld vå.r.

rysinåt satt v! aI-la tysia och såa eå va.åndrå.
2x(;ULPI!' Jae tovade nle sjä!v

't6



RQ II,5 VARA ETLER ICKE VARA

Dct å. 6n t.Aaa !@ han !t6t..
pÄ soto konv.ntsa.r&aö.. ,{u år
coth.on d€t förcta ko.v.ht ått ha

I nun.quest ltl, och
d6t lir aåkrr.ki pÄ t1d6n .tt ns
gl. öv.. rlll d€i 6r.t.m.t. D.i
ä. nårnar. 3 Ar ...lan d.t koo utl

TlrI e^ bö.Jd kund. he.ky11.
pA ått det v.r fö. dyrt, @n d.t
påsiå€nd.r vrll Jag h.rt kr.ft d€-

ne Jsnaö. D.d t er
så å. R0rrt ..Iårrv L

bllIrsi, nM får.tt, 6nIrst m1h
svneunkt, så f,yck.i bålr.e och fle.
scnomtånlrt ..gclsy6l.h och nu nä.
d€t xomlt .n ,nbunden brlrlshet.-
kopra(ltxt..alema tlII CaIl of
.Lhurhu) sÅ ha. d.trå a.qu .nt

r{å.ta araun.nt s. att nÄnaa fle.
har RoII gn RQIII, n n å. d€tta
eit åraun.nt ty.k.. Jar ått dct ar
hos så dÅlrei. ;{ven .orr.p.rå..

El4 rbrmd och f1.-
na nya, n.. 1.3prre.ånde sp.l.

Ett &nat åryuh.nt å. clo.ethå,
trrl d.t kd l.a båiå aåAa.tt hed
.Gods of Glorethå. och tc.tffln
Islandi pIuB l1t. fantå.l får nan
dven €n b.å C r o.d thakanpanJ .

Då.fö. ha. laA ba.å att tlllurlAa
rlll d.n 6on und.å.; RQIII !i. {lNsT
Ilka b.a aor ROII och d€t ä. v,rl

11 rr tr 61 71 3|
4r6Lq!

,artrnna^ 
^c 

rii:r . ( , d1, r

]|.:lr,l,]r.]n]

17 12 41 .7 .1 62
1. ?1 ). \1

tr 1q ir !c 5. 5q
\1 1n 11 t4 t1 aa

1j _15 rr 16 t1 16

?\ 1' 14 t1 1. ai
2i r^ 15 .n ir 5.

rii 3!! il i.d'

uoi err 11s. q^ns
v4r 3.4. vtr\.!

]{YTT XP SYSTEM

l.r. lrdlau...rrl.r t..rr.v !.a.t! !.r ...11.r1.k! tltr pol!t-.r.!-
.t. D.! & tlnrr ^tt svlsd& lrlt-
.ud. ..n d.t l?-!r.t.r ro. pt.-
...!.... hll. !y.r...r r. .. vrd.r.-
ltr.otllÄa .r .!r .r.!.n' .o. fur.l
,..t.n!...d.. ., to J&..b..a I r;
!r..t tlul.l. n! r.

.y.!.rr .1.t.
.r.lu.n -i.clnå a.l lol.1. dt.l.l
rlrra& Br v.rr. oppo...r. rrr..di
tY.ntrr.! Ir frrdrr.r.l.!, rf .u
l.mlrXr.r. nuYrrrnd. nivl och tu!-
.!lndN... tD (t.xIu.1". .odtatx.rl-
on.r .nrl.r n.drn). och .tl.r lpD
,.! )(P-,Ird. .o! v..J. iräfa rr rird.
xur!!Dric.rr !.dri
rrlfa.r rör.* fÄ d.r .!ut!lit k-
t.!.! xP. Er.{r.r:
vl.. xrlr.r..
cr.sl.r.rr...* h. sii! tn 25 roiin!qr. t), fÄ. f6Ij-

rör ",åråIyt..ind.'
och .5 adr "v.r1..1!acr de.r I ar!-

SIUIII' HD öI IT
9r. vlrt.! ..r §r .o;n. o.r i.iirr:

.!.r lr!a q!ra.\.r
d.! 1(ånsie 3k rIl. be-

br.r ?2 [P tirl Bohrn.

l!-!9!.c.a&!:
lr-nrt.r Di
l.artr.! x! .ld r.rr. tyl.
l.v.l dr.ln, 1 r.Y.r

ii;i i-ud.d.rr ! (d r.k r. .r I )l.'.t dr!tn, 2I.v.r.
r.r!.r !k.d. öY.r .0 D.iinrlround

I!r-!!!!-!d-!r!j!!e!
15oo t, h.. cEr-

ft. hu nu xP adr .tr
hr. el. strit.n *Ei

.. roo so, vllt.r in-
n.bär.ri c. olra h.lr iftt.lk..i-
}.dorar *Arikr,ir.rn. trukqr d.a oÅ
sl. brir.!! !r... blort.

ri! int. a. lår .yc-

ul. vir r.3irlkllv:

' ?*>I&W
1O+ r1+ 12+ 1rr 1tr 15.

't8



I
I Kap.1 : Jakten på Rutilus Rutilus

P.r och sv.n cu.tav6.on va. ku-
aln... svcn bo.tda lnt. Itnat tf.lnbGk..D o.h dlt h.d. p.r tro@tt
PÄ b..ök Uv..6om&lov.t. D. w..
bad. ,yck.t duktlsa t 6kotq och
.Äa nu r.M .not ått urUk6 !1n i
lkols nyck.t b6rönd6 fJå.11..e-

D. hadc bÅdå håltlt pÄ r.d d.n
häf gyåa.raåttnlnE tlll o.h frÅn
r mÅnså Ar ocn va! dä.för 6å .r-
få.na åtr d6 D.d en enda brlck
drr.kt kMd. k!4.a lEen €n nutl_
Ius rut11us, äv.n .d. deo sotr dethå. erempla.6r befsn 61s 5 tr.t..bolt och t hastlBt 6t1stud€ och

r{ed den lårt {llderle .ö.el.€n
ho6 €. .urlne.åd Jäså.e sled p€r
fr6 noE der lnret onr anMd. by-
tet. I ststa iiaonbrrcket kåsrade
sla sven f.M f.ån det aDd.a hår,
ret och ov$lf.ån. ned eir 6k.linr
fradd.ande ltydde fJärrren Ä! sr_
dån! .ått 1. 1 Pe.s våntsd. håw,
modeIl r4B, Dock, Just nå. 6.Re.n
va. lnom .åckhåll, fastnad€ håven
ni!t I den st.atesiski avqö.ade
upp§vl.e.n, på ert utskJurånde
g.enliknande fö.enår,

Trll srn.ö.vånins sås per åtr
det va. röt r
Lldlaare b.rättat
skolån så vrssre han med bestand

o.h rrrr .åså på arrt ser ifrån
sta €n kllnEande
slå. nor den reo en fl;rlrshav.

Både Per och
spänna.de jak.en

ver tysåndc f.ån öqonlock.n. aol-jr dcn evlrtne
eår rråno r hdnd--

Iv.iar och besluLsamt bö.jade de

fed srna håvar.
hårmäkr,,de upp_

.cmålcr vi.

n.m. v.. (tat .tt d8onblt.ka .r-b.t. .tt a6d.!. ut hu d6n koi-plLc.!.d. UppnlnsrD6koleen !@-
a..ad.. I{e ,Fd hctt.nk.Ir...dö.rhodtåA.t och d.og utÄt.

Inndror.ådde ert sryarskr no.
ke r, me. med

öve. N.ösrialn och fötlin. Sven, vå. rnte den soo rat efslakrrns 16raås.
blstå"d kä.r,d. h""

slE eft.r hodof,liAt 6ve. sin

r.an ri Il st:omb.ytå.e.. Naj d<

vår så rdrsrod'dc eenasr att ds

va. L.te så svå.1 a.r \iiirå <!o
r1r r det på

o.h de ,u;,4,
de r:itena. visserl rsen und.id. d!.rt .ae on det(arnk.aftve.k.
det arönaktisa ljusci .rck den ,r,

och toStska slrr-

tP fö. .r..r1v....r.xrr.rr-ifii-r r' rtr Jiiiiill-rct nr'r
.tl.! ,lD Yrd b.!rrnt!, .r rlrtf.r
..d.r..11r.r.!, DUr .M !l .lr.!
hlr .'&r d.r v.r .* t.r.r..lr.!.
Itrr sd!. old .I..ar.rr rc ut6..
,rnd.n f6r XP-h.rltntna,
lr..r.l, v& {r loi6 å§ döa.r'..
roiord (rc ?) ooh a&r..no. atolrlol.lt lO ,orq 1 .lrnr. ilE llt

T.ö.tl 2: IP r.r rt..lltrrrl
rc9a?6r,a12rn

xtvl 1:l?r.r67asto
2r? t a 5 5 ? a 9ro11\tt a 5 6 ? a 910 11 12
att 5 6 7 3 9r0 11 12 1,'
5ta 61 B 91o11 r,r, 11
6:5 7 a CrOlll'r, 1. 15
?:7 A 91011 12 !t 11 15 lå
3ra 910 1l l? tJ !a 15 16 1?
9!C10 11 1? 1' f. i5 r6 1? 13

10:10 11 1? 1! 1r 15 16 17 1A 19
1r,11 r2 1) 1. 15 r5 r? 1A 19 20
12:12 l, 1r 15
11:rr 14 15 r6 11 1A 1i 2a 21 ?2

e](

!rv,r /y_r:s r.tv.i) rcr!r,.s) I t 1 I ! i ? s I

IP trl I cl.rt..ul!,.. .ir cr.'ict rl, rP .sr DYri_d. ao!.I.!! ro d. ..lta al d.t aö,runrni och k.nv.rt.rrn . I !.b.ttI r.. d. rp ct.rlo.n tör v.rl. rrn_.r'..!rtt -ru.n^d' U'..., -

lrb.ll a! Ip D.r Utrd..a hr,.acl.rto'. 1.v.I
;-x.r&,-ä-ir-i6'--i--i--i-f

!o252n1'rc52ch.ul ao ,1 ,n 25 20 \5 10
-- 15 ro ,5 ro 25 20
-- -- 50 rt ao !5 10
-- -- -- t5 50 .s .o

-- -- 60 5, 5ivxptr. -- --
3 c 1.11 r,r! !r
1111111
rr10521r1
71 m15 1t)r 2,1
!r ,0 25 ?O 15 lOt

,5 ro ?5 20 1rvianrr. .t 50 t5 .o \5 \n ?\
vir. nA{o! 

"ar dn .n

unt r. cl.rlc.n.
,dr ..! rÄ [p

i!:Äk. .itr!.!! y...) -
!l rtr qnd.,!tlrå 1.

!r1 rqn slt rn

l-t t^r-,h. '." 'r, rs '. '-.-l i,,"r.,
:- ,i :t: .",tjj . 4 rf ..4 ,,' | ,""4q

dc! Emornrrl D{ r i r(p rdr .i !rrr.) xp rö. derta.
.i-r,r ir vlns

(1, nr ), ich rls,e roo rr"^r r.ri.). ,,i.j
{sr.:,). , r /, ( arc.r). ,66. h{,, .i 2:^ .j,rn: .a.a.r.

ii4ar6. .y4"ryr: 2rt ay {,.
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hltt.t.tt .yndfå.ty8, 6n kltpp..
btad .tJåEo.nå! n.ld.r. vlr&.
ny. vy.f öppna. .18 ru !ct. lör
d.! ol6{åa.t @<11a. .lm.t. vll-
k. !yn.. kder vr nu tc*. rtt tl

irUfll..o'r, Inrtltd. Av.n antu-
.1..t1.kt. ,,och d.koEn I. tnt.
!Ä 11lr h.lt... BÄd. lutu.l.tt.l

c.!pnå .v ögo.bllck.t. t<t.&rt-
t.d. hlntöEt... löll kul..m.
håpld I ty6tnåd. v1r6.-6. att
vad d. !n .kull. ha ått .1t.,
6kutl. d.t Då lnt.t Bått kunå
!u.a M.t In ått vdrh.laa d.tt.
evtaa tlds-i.nt. vllk.t fö. åll-
tld §kull. r.v. I d...r .tM.n

.t.a fldått 1nt.
bår. fdr d.o 6Jålve, ut& ock€Å
16. h.la d.akll8h.t.n. vllten
f..taaad. v.. ffidv.t.n oE att
den Jult h.d. fötlö.t. f.år d.t
våckla, oen dock fäng.rMde, som
Jo.d.n t.ots allt vå..

upptÅcka.aIUdJ.n3
chamlEå bo.t6.cnde f.Ån kon.e-
kvc.se.nar börJåde kus1n6.n6 hå.-
.fte. tryctå på ålla de knåppår

un!versuFkl!Dee.ns
konrrcll.u. Resulrat.t låt lnte
vlintå pÅ srs. sMtldlgt son sven
t.yckt. n.d eh speclellt.dd o.h
sto. x,åpp, så sta.tad. ett dJupt
null.dde sor skakade skeppet och
kusrnema ! närs och b€n (e11.. I
skeppets fårr: I plÅt och sk.uv).
r,red ett v.år, srångde sra de rn-
telr la€nta sråktlnaarna not sol-
l:tnptlgt place.ade
t lokalen. De slo.de ini€ det fö.
ari de vå..äddå. tlejdå, det vat
riir art d€ båda
i.yckånde s.avilårronsvåeo.nå 1n
re ku.de nå den , om t1e befa..
sis under nåsot fo.emål som ioa
upp r.Y.ke.. På så såtr kra.ade
de i:ia osr(ådda från dci ..yck som

.ymdalyeplanet 5.a.-
va. fåkiiski sta.t-

hadc råkåi rryc
ka på L sin verenskårttsa ive..

Nä. rymdsk€ppet r rmailc Jo.dcn.
oneiv der, så

så, sven och

sklppet v.. på
s.m ar Io.unnrd r:r

atL se; hu. vå.i

v1tu.. ud.. 6n. aött.r .etldlEt.oi d6n .vå.t. .yrd.n koM.. nl.-r.!. .tr. huvud. 6v.D och P.! bl.vg.nut t.gn. av d.n ed.[118å kln-61. .@ g!!p.. .11. .or få. vi.å
n.d od d.mr hi!n&.la upDl.v.1!.
och !@ Ir h.lt @ali1s .tt b.!&!1-vi. D.tt. rlrr.tlnd ....tt.. docklnlDbtr .v d.n lrttå tltn.tr rv rt_ldA.nd. son v&tt!.n Lom.. öv.td.n, !o. för f6r!t. gåaE.n lh.rlll vlLtlö6t 6vlv6d. .M6t...v1.öv.. 8o1v.t uts .tt k!hn! ev nÅ-
8on .ee vlkt !. .ln 6a.n. xu.t-
n..Da .pydd. h..ol.kr 1 .tr lttlp-IIgt höm och b.vt!ad. då.tlenod
att .n kepp roo ut.töt.r n.s.å
1 .n rtktnlnS, öaonbllcktt!.n bö.-
Jar.d.a B1g åt ed.å hÄ11.t. Ef-tc. ått 1 6nåbb.aölJd .lkoect!.tt.-.åt not aolv.t, tåk.r, akt.rEkot-tc, Sv.n och dlv.r!. sdra hÄ.da
fö..EÄl lyckad36 P.! v.lda k&op-
en 1.tr atletlsk halwolt o.h
Lråf f å lnsrr@cnrbo.det. oqonbrr.klrs.n Are.v.lnde kusrher.a; nåLu.-
Ilaa dra8ntnAsk.aft och de std.ta-d. f,ot eorv.t rld e. smärrsM <tu-ns. Nä. Sveo had€ håniat s1A nå-

htr rd.tJu6r: ,Pe..
detro becyder? Erns-tern håde .ärr nå. hs sa att ka_tet.ahas *vadrate.

sunnd av hypolenuEss t.rdALa...
"Clugg, gluss, öhh." så pe.. ned

det må erk nås, nåsot estreaLtonrarr. eoån h ene.glskt sJor-de slg åv ned så.dasens r.ukosr.iP.ecls r1n .ås1kt,,,aven om laE rnre ä.
säker på alr Jåg skulle ha kunnar
ut tryckå der s5 p.ecrsr..
"Nå, Jåa tnlåde lnEe så myck€t

sö'n Jai ... hm , , ,
clircrenvu.sts r.cfJrdiea. supe.expönentiel

.olr?,, han sk.åttade sa..lonisktåt denna absu.dlret. ,,Jåg oåste
är fö.vanäd ove. djs.,

Lansre än så
rnielrektuclla samiår, iy de blev

ss.n och var asr.ononl

uLsn alt f.åEa mis

ha,lc på r'rr.iden
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{odtrlki!1on lä. Lnt€}rla.n6.n 4År
.11t 31. rr! ia
sDlNdn4 hN
dns (rxr .dr 60nsr.':
3;ök, s. r.- '7 ) Ls!__Ey"4l-srLc!](!a.

^,drÅr ..1 ,6res.

.)",rc 0..d trl( 1!l.rl.

rr Il 'r! 
bö.jå h.d

1' (1i ). vervld.6rJ-

r.h. r!-!r!rrn'd). .1(Errc! cHR),
-, (caircn?a3 ri'r horus mcd e!14!!
i6r!{ienl, ..h .tu!r,!en -1 (rs!_
srirrnadci) =

-r.å kEsr.!. zrlca
9elar.3rår "?'i

ho5il re-. sP.lå.en
.tr 3Iå en AÅn..rt1I. de.n. 4Ån{

bIt "5" dvs
roPPrå. iå chå.-

o..... (n.sulrå!.i 64.t. brl -f.i-
drvi.d.!.e .r. .r.. )

k.n uvtndar som

d.i ä..ller delvts. BrYr ap=x?-

adr sanrtå tda.r.
ick.-våld.ltj€nin4år (Lir. ska rao

i.r€ vr 11 döda).

ni,rL". .tt t..t.'ra "turt 
.tte.

låi aldr14 !D.r.!
blr en r.rr pÄ tP: ^>11\orvn

Up lhe Styx'withoul a paddle?

^D&D' 
Mtdndth. PLd

UTE I HANOEI}I

SLUT PA

NU!
OQD. PPIS: 160:-

MED DIN MEDITMS.
RAB' T BLIE PR,I§ET;

Elr§. 1qq:-

BESfÅlI NUr DEN ÅQ. TA

NourrD!11i

ed 5, 51sN .-;; ^

. Den t4-r5/2 holrs västcon I
vEste.ås. ar.ånsor€rna sJorde
ånsP.åk På att hålIa sl4 1någ-

lisr då Ytterst få utanför väs_



byaat d.t rYrdlk.pp .otr d6 t!. nu
b.aen .18 1, t Dton tu..r kilo-
n t.. ov&!öf d.n a.tn.kti.ad6
Jo.d.n. Rytrdtty8.ty.!I..n! ..trc-loar*a.lll.k.p h.d. .ldlls v.l-.t !.t.. D.nau pÅ cu!!.v 8..._.on. D&J.Lt! .tt amd!L.9p tö.
6n Nr. tlll I.!.. f.!ömr Hd.-
&n had..lltl<t vå.lt t.t!...a!.d
.v kdral.må pl Xa.s och t.o.h
.tt d. dJttgtvl. v{ uttork.d..
n.t ve d&lö. hs h.d. byatt !1r.tt Ddd.k.Do. D.t !l då lått åti
fö..tli v..aar he va! .!g n!.
ku61n .n. h.dc !t.rt.t h4r Bhd-
!k6D9 ut{ h4. trrlÅr.r... '
iD.t war tu.rr, !å fa.brc. Hss.on.ratc J.B tos 6.d tvll .,trå i!rm-
a.beat.yndov€ral1å.. f6. nå. vl
kom€. tlll fiå.. akull. nl Mnlis
ha bllvlt utsatta tö. d.n Stftlgsatnosfår.n,, ro.t.atr. få.b.od.h.
"I sanlng", .årle P.., ttl(våvc<tl-
orldp.ntoon€kyltu.bld e. rngcn-

tllI lu.chdags."
HM bl.v protsrrst nasot 4.ön I
sslktct, vld tank. pÅ Iun.hen
han Just hade o0nlinnt. D.tta uhd-
arck ra.b.ode.n, soft Just rnsåg 1vllk.r skrck håns trdlsa.e så
p.ydltAå kont.olr.un beaen sla.

v.åtad. han,
''vl)lå slemlaa vandale. har ar1-på detca rlrr
unde.ba.a st.J..nskepp, så fantas
tlskt byast av Dina eanå bånde.?
v€n hå. alort nåÅot så renomned-
rlgt mot en aaMår, ofö.å.glra,
senral uppfln.å.e?'i ltled en vltd

kan du ra.tåra
oss for att vi rat vå.a kåns10.

-r a, 'rer nåsrr

b.o.sba.n, ocn J:s3rp ri .. r. ränc..

:;k.rk rroa.ii:tr)rn.
måsr. ha rto6x i r r.

undvlka kon.cerna, a.rb.or? '.
,,D.r år oröJrr3t,,, ltönade orcc_..sorn, ',vl å.3åIda... !Åvrde
lnte... Jås na. dett Förl or!tl)I raskln.uiftr."
r{åslln.um.i Då dcn vack.å snd-
kry3.å.en vå. en .ynronl av ;c-v.cklåd rccknotosl. skylfern redvllken nan irste det.ad10.kt1vå

ln 1 rlen elekrro_
las€!.yndsrråre

ushe., va. krädd ned det allra
senast. 1 ryndsr.Är.bepest.at

hunotåde p.of.sso..,
nedåh han med en flyhiint .6.e1se
ryckLe ctll sls en yra rrån .rrställ på vbaaen och erck tös på
en snyaet snldad
i e.. h6.._ sven vände slp mor
Iier och rär aakiå slrt pekflnse.
rot€rå not rlnnlneen.
"v,å.to.l..ad.-',t*adel,a.

Urt'y.r L ån51kt.-i Per sl,,] i"
.just svarå honon

t I Jro.enåt ,!r ,i !n
unde. nåEr. hyrc.åkt:va sck!.der

forenårer. r"å

'ap... so, .i.r rri.rda oss rr:in

24 rN(L. PoRro. SrL. S/M/L/XL.

.up..bryb.hMdtado hsdsk.n aor
t,& ha.l6 1 flck& och tog d.n pÄ
61a, 6A arr hd k6d. hAItä I dc
svagt g!önly.od., valnuta6to.a
6uD.lrrrdur6lublt.ru. He la<l-
dad. ,.1sab.lls o.h ak6d 6.d
68l<.. h&d n.r .n dtuledc kon.t.
D.n aton xplollon, loi b!.v f6!J-
d.n av .msatöta1ng.. at.. kon-
t.å luP..rrddurelukl6P r .ka.le
acnon hola 4mdaarko6t.nr och
h.la d€n tåpp.a b.Beitnhsen blev
blåndåd 6v dit ÄtlöIJMd. rJuser.
AlIa net.o...na 6l.te .önde. av
d6 rådtoaktrva 6t.ÄIä.nås lrukt-.

Tack vå.e Pe. och Svens farbro.s
dJliNa hed!1na6k.aat och f.ukts-
svå.<ta ood. .äddådes ryndskeppet
f.AD vad son tycktäs va.a e. a1v-e. ddd. Son det nu b1.v lårlei,
tråatades .ymdpluet €ndast av
ofårl1sa neteorf.asn€nt, så srå
att de endast lyckades repa lack-
en på den stoltå.yhdklrppern.
"Bro.söne.,,, sade fårbrode.n ned..ol t.o. k ske
ått vl .ir såk.a
å. den att vl hår bllvrt pullade

ä. nu ,åväs nor den
hl ttllrs ok:1nda planetotden T.ado
och vl kom6.

adrs, snaråstrii
ed sk.äck§Iaana blickar kunde

ku6I.e.na konsiatera åtr de.as
fa.b.ör p.ofessorn faktlskt hade

på weA not d€n h!t-
trrls okända pldeteh T.ado,

6. hu. Ple.tolden tYcktea .usa
ftot d.n lnt.t ont s&d. etall-

P.ofcsBom, .lltld .n hddllng-
cns nM had. dock r.ds.n plM.
.,v1 nÅst. .kvlllb..ra d. 6vrås&-
d. f.Iktlon€.kv.tlonernd häp-
nadaväck@d. f .ekven.tt, rcpade
hs ,.eld1At. Xustn..na lnsåg se-
nåst va.At h4 6yftadc. Genon att
6paE. .åk.tån not vekto.n6 atl
Aede lnflu.ls. skull. d. cnkert
åc.ål.uå den 6tlasde de.lvata,
upphåva d.n 1nr6 a.avltåtlonen
och tlkt.tt 60In 3v1.na håd{.
o.tta var nåtu.llgtvls ba.a en
fö.enktad ve.slon åv <l.t eaentllRa
skeenrlet, nen d.t funge.ad€ nlnst
lrkå bra son dÄgon hade kunnar
väntå s1g. Saa.t fö.sv@ ?rådo
båkon den I hal.bryt6.le fart.
"ocb nu", .ade farbrcdern 6&tat,

€

rta
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r cRoss 0F tRoN
u^d.4 

^ö.t.a 
Ao.n..gaq:a @d^a Alubb.ttar.aanap i C.o,. ol ,-

,on aat hlllor. D.laagaud Lo o.4 dat iid.to,. t.o9.oli.Aa po-
ok. ld n.t,ta^d,pool, .^ Upp&lapool, .. ,öntopiagapool .t.J
lö. a.r d. rdrt@d. in.. .Ad h.hövo 4.za.d ^y.A.t. Poolviaaaa-

^.9å. 
..dal eida.. aitl .at .uprlua1p.l,

vi hor,.. d.t 9ö,a l.aaning.n ..na.alt o.h
uppgilr.i o6 vilho ron d.1aa^ i alh.a pool
aoi aha .pe1a.. Dcl.asa^^d lä^ ..d.h ijdlro
..h atr' löa ,p.t,

1 .odband ned hd...4.Adp.r Aoah.. et o.1 h64jo n.d ....a1h-
a.h9,,!..en ln^ ap.ld,. ov SL-.y,.e.|. 4y,tdn.t tir Ld^ol l^ä^
4.hoch.r. eLo,y,t@. I 

^o,rh.t 
inn.bd, de. ort aua lLa.^ 6.-

.tand 
^onh^in9.pon^s1u^ 

o. 0n .pe!a4e A .töa .p.ton.3 låa hd.
ett ,!4,. ona!1 po.i^g, onlol4r beao.nd. pö ,hi)lnad.n Lanhhin-
92n. an A d^ hö9^. 'o.hod dn 0ld^ hon lita poti.9 och nltch.t po
.i49 aR Ädn or tåga. aonhad.

ty,td.t lu^g.,a^ a)1dal.. ltniinht I ..ho.h
.l2t ho|de4 a.r t!^ozao liha b^o i 5L-|e.a@Qt,

ttlhtoa stan töå.
5rögolon 14
t6) .a gar.a u

rtn,, a.,?11 0.n

o.h rilh.l a..^aaia
A.nna atv.,.n. oh rid

NYl"l' ll],-sYsTtt troB BolDnlas'Ullt

fenk dlg att.n ka.aktår komn.
hen tlll at. h6r.tåd eftcr .tt
Lånat och sptLndd. ävånty.. Et-
t.r.on hM {bara tjeåt" 9945.p

en nlvå cd..a sÅn-
g€n år h& fo.rlårsde llks b.a
pÄ att svända slnå fömagoi .oh
hån va. tnnM d€t rÅnaa åv.ntyrer.
Han bll. dock kvarlen.at.r B1n
h.mkon.t afallen av en tokla hund.
son d.n e.ra.ne !iv.nty.a.. hM ä.
kla.a. hs snabbt av huoden och
rA. 0.d dct ll5 .p. D.tta .e6urte-

hå. irJånati 1o1oo
ep seds hån 5t.3 en nlvå och han
rÄr darror srlnå
som töIJd ått hån aenon ätt dirda
den vllda hund€n

lnte rlktlst nåddes
äventyret. och som

nedfdr ått hana ch4s ått 1yckas
med fä.d1shere. ökår.

Ja8 är en speci-

on nån 1srället besi:inme. ldna.
ka.aktä.en ee. sia ur på err även-

skå äana 25i av

båsskytte, l0r( skall han ågna åt
sedan vid ri I t aå11e.

! ea va.Je kvä]t. efLer e. 1åns
rillfä11. nä.

d€t bI i. paus
de ep nan tJänat

erLe. de p.ocentfö.delnlnga. nan
sjo.t. r,ran kån med detra även få

iöl lspclande där
k.ave. att sp.rarna

skä spela så åt. deL r.åmså. atr
d( aenå. r .x 251 åL rrågsky..e-
rrrnLna. En sanska sJirlvkla. sak

kån iräna t nåaor

myckcr svå.1 arr rä.å
srI sk.rura båBe

"tvcCklåtUnrlerDcn kanpanjcn är
Ln.r.ssåhL på

spelå.e ha..ntL

endast a. 16 å. och riltus roRsl,l
NIvl. De kund.
aentlna nä. d. börJaile spera. De
fl,ck dl.fö! uppt.eda 1 !tåd.n och
aö.a sd.å 3åk.. fö. att .ns kun-
nå köpå en dolk vå. 1..s de sav
srs av PÄ 3ttt första ävcntyr,
ceho6 detta hå. vl fått r.m en

na. stda av .orrspelad.t 6oh
är aoaka .otlg åtE upplevå. Det
st1hu1..a. äv.n tlII p.obIenlö-
sMde nå. d. lnt€ ks .lå sla u.
otr€vIraå sttuåt1one.. Jaa tycker
ått det ä. nåRot sof, ä. vä.t att
p.ova på. Det teknlska f6.farånder
1 syst€net fö.klå.as låttast se-
noo att fii.klara den nedfdljande
tabellen. den skalt av:indas hr-
våvls 16. ait rå ned menlnsen med

ka.aktä.eh st1ae.
b6.Jar nan om på en ny.

klarlna faruton EFldev. poin..
'EPldev, point:

looo0 ned antalet

diah.!e. som

' *EP: rlå. skrlve. f,e ur den
p.ocentuerra
skarr äsna varje ski11. xax-
imuh Pe. skilr är 25*. Other
Skirts ä. ett ikontö' varif.ån
ma^ skarr fryiia öve. ep irrl
rnd.a skrrls,
.air.be.edda håndeIse.. Max %

å. o.kså 2s%.
xJn rå. tnre spa.a ep L .ås!r

rDpnåir 3.ånsen

bl:r bi]1i8.,.c nssLa nivå.

p.i 5e.na |:
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Cosi/n&k: se Cha.ac!.. Lav 33
och coopdlon a1-r4. lls ke
do.k r åIla 6t llr3 skÅlra slE
ne. irn tvÅ .sks- kö3thåd..
.äknas son 6A att t.e::
3/. kosta. 3 Iö. d.n lö.6ta,

3 för den edra och 3 16.
aörJsde (5om törut).

3/s kostår 3 fö. fö8ra, 5
tö. den ad.a och sumnan
3i fö. fsrjede.

3 kostar 3 för fö.sta, det
dubbra (61 aij. åndra och
suMe (9) fö. förJånde.

t{o ku äv.n t.ånå slna STITS
enlrat fölJdde kostnade.:. tighter, Thl.f, Roaue,

\Ja..lo. xonk, Bu.gtar. Bå.
bå.r& och Hlah Uår.lo.
l{onk: 3/s fö. de fysiska
statsen (co, 

^c, 
sr, qu)

och 5/7 fö. de psykrska
star6en (sD, uE, nE, PR,
EM, IN).! r,råalci&, 1lIus1onl6t, År,
chemist. cle.tc, Ånlmtsr,
Heåre., xenrarlst, Lay Hea-
re.. se.., sorce.o.. t4ysttc i
Åstroloaef ! Årchmase och
D.uid: 3/5 rbr de psyklskå
statsen och s/7 aör de ry-

' tlonk, Rege.. Bå.d, Pårra-
dtn, Ntahtblade och Delve.:
4/6 fö. båda kateso.le.na.

EP: a. anteck.ar man hur nånRa
ep na ha. I vå.Je sklll.
xa r:rsser trrr ep vld fö.-
deltrlngen, enltAt den *-lör-
delning n åntec*nat und€r
,(DP, och när hån uppnätt
a.ä.sen fdr en .mk drar

antalet ep son
k.avs. Illi. deL nås.a kvår
få. ne spa.a desså även
r.ån.ivå L1r r ni vå.

låRRe. nan ba.å
ttrl ep och ns tÅ. dU. .. hu.
eÅnSå ep ha fö.rlelat tlll den§kltl€n. Det ä. lnte eviindba.t

n1-n5: Hå. .kall nM kryssa fd.
vå.Je rsk för arr se hur
nårEå dev. pornts den som nM
nu hålre. på atr utveckla nu

' Ldnssr ned flnns plats fö. drv-
e.se atecknlnAa..

0r nl ha! nåa.a f.åso./synpunkre.
ks xr kohrakta hrc
elre. b.ev. Även s;n-punkt.. on nolemåsrer I s1s år

Jas vrrrls art dlskute.å.

Lelf Lu.dbe.a
FJå.dang€t 3935
490 31 Ärnäsvarr
Ter: 0660-602r7

La.s-Äke Tho.. en av huvudre.-
sonernå bakon Drakar&Denone.

Po.sche-konta.r I

Inie ilIå hed tankc Då ått
k.eisen få. hårla
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ROIISPETSDEBAITE§ - xtru«rnrr ocH (nrrrxEN...

D. !.naat6 tvÄ åhn ha! v&. hob-
by upp.l.k!b!t. ! ott 41.&.1
ttdnlng..t och d.t hå. lnt. .Iltldv.rtt I &lck.&d. od.t.3. ,im-
t.!tv!.ld !v vAld tår llv.t .v un-
aa!!r D.M. ed D..Aon. hJhtvåt-
tA<!. B.nati, ncrct.6ka ryr&rcn.t..
och d.en!D.t f6rnårllg.. ky16.
hå.dn.t @h 3ed13o - aå8 n.J tllr
.I.åckl.k!.k..( ! no&aat.r!p.l.n
..n.4 bort u. lck..krhyl loh!, .rFö.(td.tulrt ap.l,, och tlkndd.
tub.lk.. ha. !ynt! t ttdnrnaå. 3oh
Sv.nak. oagblåd.t, D.g.n! Nyh.tci,
Göt.bo.gapolt.n @h; ar4fö.allt.
0.a... Jaa vtll hI. t6 upp a.un-
d.n tlll &.ltlk n! k.ltlk..na. vad
son k.ltts..ås och våd vt spera.€
k{ !ö.a åt d.t h6la.

aaka.oad.n: I USA rasåde und.r alu-
ret .v 7o-talct och börjs ae 3o-
ta1.t.n strld ielle dlv..3e tiJ.-
budslv.dde grupp.. (typ l,io.åL Ma-
Jo.ity) eh sp.1årg.uppe. och sp6l-
tltlv..ka... Dc sp.I son vår nest
uppnrirksamåde va. Dunseo^s & D.å-
sons och ldvsc.d D&D. huvudsakrl-
sen pÄ sMd av d..as sto.å popu-
ra.rret och sp.ldnlna. Der är 

^uerte.dy.lnaamå åw de hå. st.tde.-
hå son på orlkå väsa. nårr sve.lre.
oå.ollspelen r.m trrr r9a2 ute-
slutahde spelades ned €ngersksp.å-
klAa eare., va. sp.ldnlngeh .eta-
tivt llr.n och hobbyn r det na.-
naste ökänd. xå. 5å Dråkä. och 0e-

.ollspela.d€! sp.eds
sotr en löperd brdd rr-16-å.1n9å.
brev rcrrspelen föIJdåktlreen mer
kii.d. hos nvdrrar, folk. vlssa
av dessa niimisk.r
våd de .å8...

b;deE;.h .entav .,j.bjuda vår
hobbY? Det å. huvudsaxllgen ein-
ssI6sa jou.nallste. son vill skri
va snåskiea a.tikra. om ,sjårv-
f,o.dsspel", ba.nbeskyddä.e. L er

och Hen och Sko I a.

dc orLasr aå.
aversaLrå a.trkla. f.ån Engrand

de sjatva vilt se
ä. inre satlan som

l itet kan skdnjas.,.
lende.at titl art Eå i våEo.

t.!r.t I s;b6d !.d Julcn, dAr.xr.k.. hedl.. I .ror Dlrnrd.J.a t&r rtt d.t rtor. d..t.l.r.tMt.. I och alt@!, boft v.dd. l&.r, 6Å rolk he r rr:irn-h.t .n tryck.r v.r, o. .E nA!6nupr.ttnr.a or .olr.D.t. D.r ;ts_.!t. tbt.t kom.r tltart.t a.ån.da, .naaa..åd. a&pp.r .@ tr.dtråto.dv.r.nh.t och !od. kont&r.rI d. rtrta k..t6.m. ( och rbtsdE.d Nn utp..åsnrn!)
b..kårå vÄ. hobby. Tånk .. .tårvål.kaa&shsd.rn r d.a rrrra oit.n
sotr prötallgt aÅ..n 1l6k.n fö.-åld.aa.upp pÄ Brgr: "S1utä 6åtl
do då. sp.lcn
hddla ho6 dlati. D.rtå ha. hllrr
och k hånda 1g.nr

o!6åke.na: va.tö. t. da v16sa
Pc.sone. ut6 .4t.. .o11sp.lån?
o.6åk€.na ttll k.lttk., ke sm6-efattas 1 våld. ockulrlsh öch
skådlIAr spelMd.. xå. der rårrervårdet, k& k.!irk vå." b€.;rtrr_
ad. oupphö.rraa btodbåd hö. lnre

spet&d.. och våIdera. r en välskdrt rclIsperskep4l
oa.å en oberydl rA

r nddrårr då rnRa
flnns. ÄtE rö.b rudå

.or rsper på denna båsts vo". ;.jrheransr, då vå. vä.Id dåsllsen
uppvisar håndelsa. som srår våråvr.sta råntas1e.. Röl l§pelen Ee.nanså ett 6ätt
stnå aaare6slone. och sln.äd.rå
på etr betydrtsr m.r kon.t.Jkrrvtsätt ån atr stå ne. okåndä på

det spel son he-dra. oh nagl
vå.Je l.kaaks.fräf bch bår.e. Is.
hJarp åv nagi,, enltsr o.sanisa-(rnte.naiionerl r..-
enlna mor våld6und..hÅt lnrhe)

", ,..d. 
";._

och rö.be.eIse.

,nte? men sådån

De senaste;.ens
debåLt on satanrsn, nård.ock.
r.ol L rdvcr'rskale.drar ..h du
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99ra åv atlå .P.Iå.. och rngeh
.omåI rån^laka ha. våt för3ökt
frMkalla !n d.non ded hJålp åv
PIay... Hedbook och Duna.on

vad d.t skådllga 6peret &b.leg-
ar. sÅ t.o.k.lt!k.ma .tt rö.-
nyck.t 8p.I&dc I.dc. tlrr v..k-
llshctsfrykt, 6ln.ea.ut bn1nge.
och r.ntav .Jålvmrd. I,,dat ihå.
sMehsa.t dras rtt stål ro.d
och 8jårvhord t.e. Htudersd.nå
hå. äat .u r UsA 1s?9-1943 och
i1Ir5k.1v6 .orraper.n D&D och A-
D&D. E. nsmåre tlti på dessa
faII tydc. på att de döda nÄst€

prykrsk obalans re-
bö.Jåde spela. TIII

erempel; "21-å.1se Ttmochy C.1ce
sköt sls r9e3.
srn rapporti , D&0 blev ve.klta-
het. ,.han trodde han kunde lilf,.å

och åte.vändå nå.
ha, vrlle d.t, ." oessuton ftnns

enda kånt rårr på

kopprå thop .orlspel med dodsrall,
De. ilnns sålntnsår i allå k.et
sar och.ollspela.nå ha. råii sin
beskå.da der. 8åttr. då åi. d€
få. lsva ut stna

adr J).i .i kti a!.
spelen fö.s på tal

cö. ofLa de 4anska smaklöså nam-
nen s 1tt tlrl
blrd av aanskå ohasosmma fö.ete-
e Ise. (D.åka. dDenoner. Mu!ånt..
skå.pni.s 

^veniyrssp.l 
| ). visse.-

trgen finns det de som med vtss
skådeelädJe se. på kri!i*en iiven-
!y.ssper få. uLsLå, hen kom då
,hå,] art L rorirns.inscn ki. vi

ÄLÅå.derne: våd ks vt eö.a rö.
aEi röta krrtlken? vr oäste vrså
oppenh€t, d.IlAhet och esva..
Felet nånga sö. nä. de ahsätts

å. ått aö.å §on skötd-
rh huvudet. itåh får

lnte va.a .ädd fö. ati så ut och
benöta d€ fö.domar
oss. vl aå. lnt. f. 3tå son ljus-
skyagå galehpMno., fö. då ä. der
så mycket råtta.e at! anarlpa oss.
Ni son ha. fbratd.a. enaaAe.ade i
o.aahlsatione. son vlrl 16.bJuda
rol lsper; PÄVERKArr vå.a k.lrike.

(hoppås JaE), uråh
okunnieå, öve.beskyddå

Det å. vår sak ai!
sLarrå missuDDfattni.4a. t1lI.atLa
aö. det å. Ju r.ots allt ba.a et.

.r! pa. r,"Arå å. r,ar i.orcrsa^-

] 1,1!.r nU på
r! ,"' ' krLL.lr s14

., ksr,i.bund avcn ,n r'i,v.f

ct! vå.dr rul I r

v3rje. aLL s,i

.,*.åb,rr vid il
..krktjD ,:, 'r i rn..



DE SKANI)II,IA',ISI(A ASAGUDARI{A. *,, @]E]EN
vA.å kå.a fö.fåd..! rcttglo ts.

en av d. popult...t. t .oltlD.Is-
6amårhegr och bö. 6Ä v.r. .p.-

r'Yvå.. !Ä !r int. A..gP(Lha
lpccl.tlt b.! b..k.lv[ I lD&D
.ll.r dtl.å ay.teo, o.n vrd ke
nM vånt! sla .v nJ&rk.r.n?l

D. tl.!tå vlklnaå. va köP tln. de
plund.åde .bå.å llt. 9å sldu ontt.
D. upp3kariade ernå 6kopp och 3vå.d
fö. d..ås 3könhets skul l.
vlklnAåhöwdlnga.na va. aån ncd för-

Jåe s*a fö.3ökå fö.klå.å o.h ån-
d.a en der oo Asaaudama fd. AD&D-

DeM6gd.. spJutskakå..n, De
hitnada. cud, Skeppsla6tcma§ Cud
såit strldens aede..

odeo ä. fåde. tlll och hdvdlna
dve. aså.nå. Hs ha. nrnst tva
3öne.. Balde. och ro., ren enrrat
ån.rrå källo. fle.å. bl å Höder och

od.. år de. f.äf,ste st.rdssuden
och r.anstetrs ofta som segerAlva-
re, ha.s dJu. ä. vårsen och korpen.
valharr, de rapp.åste stupades bo-
nlne, ar ha.s hem.

vad ä. då speclflxt för odenz
trll å.r bö.Ja med a. oden en cud

de tapp.åste av råAiker och k.i-
aa... Han ä. definitrvt inte .n
aud fö. de hå.hJå.lad. och ktena.

'lna.n man red dunkla o., tm-
sen låeåttad, dod ma. in8a rarv-
Iiea sjalar brir

nakilgas 6den och

!er'(r) Dettz å. ert ciiat r.ån

cudår l B.ekisk se

han syftar På odcn.
.hlcscron a. var ha I l.

de 4amlå skrrater"3
JCh:ralr,..n å.ei beläas för d.r-

för d.tcå. de.

arl. .tn. rtllhö.1gh.t.r, ed..
a.av..tt.. pÄ ollka !ått. D. .to.aoff..n I Upp6åla tydc. pl 6.tta.d.t ltm! ocksA b.vt. pA årt t.lss-
rÄnae och t o D r.lvttlrA. hrnrr6
och .tkkitr hcd .DJut aoi o!1..tlll Od.n. I Upp.åIå hölla vlrt
nlond. a! .. sto. högttd tlll Cu-
då..aB trat saA€srä. sIAc. sle has.tt atola nthad.. hå.ada dJur ochtnt. nlndr. än 72 månnlskor hlrhaa

l{en OdcD ha.re 6Jårv h§ngt 1 ått
t.åd. ,Jas v.t 6tt Jag hä.ad. I
vlndon.usåt r.åd, I dl,o nåEt..s
tld, SÅrad ned uddsråv, Ät Odtn
slven, Slillv åt nrs sJerv,

u. Eddån. colllndora öve.s.

Oden hånsd€
for åct frålEa va.tdeni hans nål
vå. ått uppnÄ tunkonsten. son var
Ilktydll h.d naal och Eåkt. Derra
ha. §tarkt sdb&rl ftå(l sheslsm
soft v1 <lock rnte ska SÅ ln på hä..

Sleipne., Odens
åltabenta häsr,
Slelpne. å. eånskå säke.r en oh-
sk.ivnlng fö. fy.å nån som ba. på

näolrgen känd a.ån rndien och dar
r.anaår der lydrrat årr hesien a.
en bå.. Derra se. o.kså eh fb.kra-
.ins trll åir sreipner kunde bå.a
§rn rytra.e trrt de dddas lånd.

En aånskå obehagrre he.re med
ändra ord. håde inue hMs dyrkåre
nåe.a rördelar då? Jo. oden vår
me. f.lkostrs än andrå hed nasiska
vapen och kurde även sjäIv s.lhJ.rp och .åd aånskå ofrå, nen ba-
ra rltr c" vä.dia i.aende.

dessä nådesåvo.
var art do kunde rås riltbakå na.
som helsi ( särskr 1t
.e1 ri l r.ål tc ).

skapa odadl ra3 h.,ir
rir 3n at1 g. Jen .tr rånsr och

S1eu.d Fafnersbanc
är e.l tyIijxempcl på dctta.

Tlrr odf s varharr komnc. dr
.appraste krisarnå,

de i.oenasrc r.o.. -

trån odcn hatrnrr
crt evrgi gästabud

vårje kvår 1i enhä.Ja.na serve.as
nv varky.jorna.

32
33

oaaå.na asnas Åt vap€novnrnaa. och
.t.lde., d6 3or stupå. un.l.. da6en
It.mDp6rår tlll kvårr.n. Fö. nJå!-
tåha å. d.tta lng.t nyttt d. fl.s-
tå .v d.n dog .n vålds{ dÖd pÄ
6låBaalt.t 611.. aotr orf.r tlll

oden d.a. slg §on Lrdrgare sast
rnt€ fö. art blMda slg r slna
troend.s trv, se.3kltt lnte oh
ho uppfåttår s1a son fö.orå.ipåd.
En PC akall ald.rg kunnå d6da .n
Cud, 3å.s&tlt lnte Od.n. Oft nÅSon

kraftfur lå 5P.la.-
ka.åkEäft. son fÖr6ök...rE På
nÅsot EÄd&t frnns d.t hAnaå b.å
sått ått åvllva d.D, bI a aenon
ått tåta oden kalrå ne. loo .1n-
hå.Ja.. .lvå ?-12. 1åssa en
k.afrfull tö.beäets. på d.h, -5
på ålltl.a uton ACr lna.t 3av1.g

rlka lustlga sa-
ke. fö. att vlså ått lnAen såtte.
sla upp mot en cud.

vad oden I övrlst k.äve. av sr

fasthet sMt uppöff.lng fö. .le 1-
deal kå.aktå.en har. vLktlgåsN

Nästa gåna b11. det en titt på
spjutskakarna.

I:-s:;-fuanmå t l cus

2. adam av arenen
borgrensts Ecclesrtcae Ponrt

Storå dela. av den hä. a.tikeln
u.:HnEllisDavid-
ouda. och myte.",

Prrsma lörråg. En 6yckei t'ra bok
son rekonhende.ås till allå son

av zinne t . Dd:rr
dre Eddan a. naiu.liatvis obllga

u. Ragna. Lodb.oks rtödskväde iHJilr-
ten son stiAer tn 1 Odens bonina
Jän.a. sta inte öve. sln ddd. Jaa
skårr eJ rht.äda l Hds hälr med
o.d av fruktan rå ntna råppa....
''ör.".." k.rr"" nra hefr. de som
ode. sänder rör årt hänra nrg tirr
hä.konunAens hall. clatt §karr Jåadrlcka öI i höasåte! ned Asa.nå.

oden r ÄD&D då? Årra vardeh i
böken "Leaend & Lorei ä. vdt hyf
såde, men ode. är La{rul Neut.ar
ttII arrs^nent och inaet annat.
8es t.oende ke dock vara äv alta
Lavful alignments.

Jag.ekor'menderå.
skarl orrra k.issaån-

sar tirl cuden i e^ kspanj, oj-
rtarvls kån ert likbåI dvar stupå-

la'npl ist, så.ski I r
vid sLo.n ses.a.. HEN. i sådana
fall skall de

11åsiskå Lrr lho-

till oden oh sådana linns, aIlr



ts&,ifiir$
-ett rysligt rollspel.

calr or cihulhu å. ert rorlsper
soo bysger på H.P Lovec.afrs verk,
spelet år irllverkat av ch..sium
In.. Carl 0f Crhulhu-boxen 1nnå-
håIle. eit reEerhåfte. ert håate
hed lnro.natlon om 1920-!ålet, en
varrldskå.tå, ka.akte.sbråd. ka.ak-
!å.s- och ronste.sllhuette. set

och derra fö.
ett p.rs på ca
också en rhardback.-versio. son

sp.Iet år gJo.t för en kampanJ
nirJa son lrknår lg2o-tarets usÅ.
hen son nycker vät ks sträcka
s1s från sruret åv 13oo-tarer
fram till vå.a dåga.. som spela.e
ä. mM e. så

.., eå.asi..,lis. (å.akrå.en ha. på nåEot vls

dcn uta manniskans v.iskåp.

N3n bo.jå, un..f,r.ka
lis. .rns och .åkar ,rå ut 1.. ao.-
skfä.klisa och

!:1. iannn vr. nan,r.

råson okuLi::ek!
rv nåso. l.uk.n5va.! m,y,-ir,,. år
,,'-. ii s Lr.

15oIe.ad tllIva.o pÄ.tt nentåt-

Son spoll.dårc, ell.r tk..per",
ha. mM all nölllAh.t 1vå.lden
6tt skåpa och utvocklå spånn&de
och utns&de situatlone. fö.
spera.nå: catr ol crhurh! å. ett
rycket enkelt nen ändå väIdlgt
b.a rorr6pcl. Det ha. fÅtr ut-
nå.keIs€n iBtisra nollspel.! och
Jas kan mycket vär fö.stå varrö.-

( cå11 .f cthurhu
.a åhdrå.ollsper skriver på €n
serska och på der s!.åket rå. I

köPa det. mcn
dcL ar vä) ercntl iqe. irEa .ack

f

$uudUeudcr
Avalo. Hrrrs "Squad Leade." ä.

na.knadens populärasre k.1 gsspel.

med spelet konme.

spelplå.e.: I böxen rldns fyra st.
3pelplane. son aå. att komblnera
på fre.a ollka sät!. De ä. 2ox56
cm sto.a. På sperptåneo rrnns err
hexaAonalr n.ir ä 32r10 herasone..
va.je heraeon

plane.na, Pl an
ae.g. Pran 3 = By, prän 4 = appen
.e..ånA. DeL skulte kånske Aå atr
aö.a prane.na
de irr f,ycke!
öckså monLe.åd€ på karrona. .!i

r'.iäsc.!a; De

Eoner så kan lnLe spcrpjäse.na va-

r lvå huvudgruppe.i leda.e å rnfan-
reri. Ledarpjäser
enskilt berår medån rnrante.lpjä-

åven pJäse.
cr kulsprutor,

, lastbila. mm
rrnns, Dår a. vårje pJäs en vå8.,

n ' p1 cniers!å. Derr. k;n ,a., .ri
.c va.a nåsra svå.ishcLer då .cs-

De a. sk.lvnå r så rarrad ,P.os
.mned Insrructlons(

ett på. .egle., spe-
son hö. iltl de

.egre.na. tå3e. nå9.å.eale. trlt
fii.sta.earer.a ar

de jobbrgaste, men .ed efre. 6
srdo. ke nm bö.ja sDeta. Ttrr

ä. der mel lån
en halv och 3 sldor.egle. a!!

sqlad Leade. äte.skapar aåktiskr
strlder unde.
båd€ på ost-
På Åvalon lrs ,,kompIexl.e.sska
Ia"..ån I-1o (dä. 1: rärLasL,
rlaAer Squad !€åde. på a, p.ise.

ca264 kr (enr
Trtån cames prlsrrsta). sDe r. L

pengarnå €fiersom det
är väIdtAr omvåxlande..h arexi-



Grollha

kammare

lo..hanrns sLåv e. rntelrracnt ..siåff or por.."

lil;._1,:,I91 d,nna. Ärde.: una. 
^rrsnn..t:.mmon, allani.nL. rgo, ra, vrrlcsuyrLa, ir.

Fij.måso.: uppracka rarro. lnon 3n.
Uppräcka ond.ka tnoh 3m.
upptåcka nåsl lnor 3n.rerå en skadå/.o!nd,
ståven ks aöresla ått åaåre. skåtr
och dErrt.non brr borL t.r.po.r..ad ocir .åddåsltt 6kln.0å.eflot
des§ vllJå så hånd.r rnR€r.

Uppr.admd.: Hon år eh ung och bIyA rltcka soflvlrl d.a bltcka.n. Lrrr srg, neni st.ld och tår då tå11 .ove.,
va.a De.I o0 h.Ia s..rden.

cJorrle AYoycI, åtv.rnas ärlehaarkeri dennc st.v
AUd.n .o.el )onsiav, tilt ålrrs rörvånlnr.

Eldsxörden (näsisk Bköld aö. 
^D&D)lnr: 15. xön: nan. Ärd€.: Etu.e,.p.åk: comnon, .tlannenL, E8o: lc. vill..ry.kå:25.

Fomågo.: Formtn,,frr. .h1eld" r såDg/dåS (iUl5)
.omcr. «sll€n.e 15. 2 gång../dag (clro)
§kötd.n å. huwd.kdtden r.ån en l;dhaJ
so, hår sitdrr3 ttll en +3 3xöld (r.k.
,a8isk) cn ha. åve. glvtrs nasrskr +2

Y??,!.9:"o::.n:t ä. .n sr.rdsaråd un ne sd sa.nåro. ått ldEA .n ko^flrkc. On bå.a.ehp.åtår årrdeles tö. nyck.t fö. att tö6a €n kohrllkta.edli8t så fö.s.lk€r sköld.n komå ""o of i"piss ''komå ttll norers huvud.lelr s!.rden.he .ft.. årt v..a r rd.6rå Ledetokvädnrna6ord il tr fl.nde.-
lj:l.fl., s:, en sÅvå r.ån e^ rana. 6.dd dod kuna

crr.xtivr skydd noL nåar konr.ktådes en cle.rc sonIy*ades åtL siy,ra maAln I skörden, oen ned roruts.
cuoen tnEjo, en sjår I skdrd.n.
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enB

tkamrnare

Crottka

Ael.lc's Eörd€. .lnEs (,\lte.atron)

+I/cve.y 2rvrs
A.ea ot effe.tr Spectar
compo.ents: V, S,M

cåstrns Lrne: 2 sea.
sav€1.e rh.or: Nes.

agtc-user ro.me r
effekt son eit

lasso. Trollka.len so. ett trtö-
hlr" slag mot Åcro aö. åtL rållhe golden.lnAsrrått shårlå tn
mårct. nihså.na komer ati håjla
lasL nåIeB som €!i lasso och sij.a.rer omöjlist rör målet att svinra

kasrå rrcl Iro.mler om
inte ert "saving
rå 2 lycxas.
dess käsrä.c så iihskar, k.åma rå-
Iet rcd 

'öljd åv l-4 skado./round,

ro.nel. kastades, DeL e. mojrist
ått kasta f .ina r.. va.J. 2 dt,-
åe. söm kåsta.en ha., (l på 2:a
2 på a:e, 3 på 6:e.tc.).De mat-
.ie1Iå könponenr€rns
suld.tnR pe.
ijr värd iiinins.one 2Eplsi.

CoIasIms

Denna naarskå p.vrtel i1.

prast sl4g på ca 5 cn

ånden mot råPPå.nå så
konhe. obearånsar ned
co.å-Corä.0et arnns
också vå.iat.. oed
apelsrn tanta, sockcr-
d.i.kå öch Hallon snåk.

Drlra, iirr synes, hel!
Dcn slå. nelraen rite
skall slå siti ''såvtna
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Döors1ra €Le 
^u,D€r€snq .r6 I

rdoda q (Åe rÄ6h 6xn pi

o^e h6r BöcJÄe
e€r^{ Eu:taJ6^ oö6srr-l..6r ,

Sou 1^!(ös'r slMq^-r €fiEq..
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\w^f- V.F
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