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vÄlromNA TILL sYDcoN

9

Hoil och völkomnode äro ni som löser denna SydCon 9 f older i Nådens
år 2000. f år kommer vi ho vårt huvudlöger belöget på Varnhemsskolon
i Molmö under Pingsthelgen den 9 - t2 Juni. f hopp om fortsotto
brovoder, kommer vi hör kunr a förberedo oss på en masso spelonde i
rollspel, figurspel, kortspel och en hel del ondro spel.

f

år hor vi ett temo på Hjöltor. Det finns så

KARTA

korfon kon du få en forsmok
till vårt excellento
konvent. Om du inte nöjer dig med det så
rekommenderos ontingen en telefon
kotolog, eller den utmärkto korton på

På den hcir

ov hur du tor dig

www.molmo.se

mångo oliko typer ov
hjältar, men det som de f lesto förmodligen tönker på nör de hör ordet

hjaltor ör en svärdsvingonde muskelbyggore som dödot otoligo monster och andra ohyggliga varelser. Men jog vill påminno ott det finns
ondro typer av hjaltor, hjaltor som inte syns men om de soknos, mörks.
Frågon ör vilken hjölte du vill voro?
Det som kommer gå ov stopeln ör blo 5M i WH40K dör vi kommer ho en
Thunderhowk Gunship som försto pris. Vi kommer ho ett f romtids live
som kommer voro en bro f arberedelse inför detider som kommo skall.
Dessutom kommer Outer Limit 6omes ott hållo Svensko Mösterskopen

i Ultra Ducks.
Slutligen så vill jog sögo ott hjöltedåd kommer och skoll utspelos på
sydcon och jog hoppos ni vill to del i detto hj<iltaspel.
Chrisiion "Stålgripen" Johonsson
General SydCon
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REGLER E SÅDANT

SYDCON PROUDLY PRESENTS RESTAURANG GRIPEN

Reception

I

Hit kommer du for ott anmälo di9 till konvenlet, betolo inträdesovgift
och få din knapp. Desso fontostisko mönniskor finns också fill för ott
göro ditt liv som konventsbesökore trevligare (nej, de mosseror inte
dino fötter...), och ollo frågor du kon tönkos ho kon du stöllo hör. Det
rekommenderos dock ott gå förbi vår onslogstovlo som sitter mitt emof
receptionen Dör f inns informotion om somlingssolor, orrongemong och
så vidore. Def f inns också enbagageinlämning mitf emot receptionen.

år för första gängen på mångo år, har vi öron ott presentero
restourong Gripen. Ett hetf olternotiv till 6orby's. För endost 35:per dag erbjuder vi dig enligt underståend emeny dagens rätt. Sjölvklart
ingår sollod, bröd och dryck. Minst liko självklort kommer det ott vor
dog finnos ett vegetariskt olternotiv. 5å tveko inte att krysso i de
mogisko rutorno p8 era inbetolningskort, pröjso och se f rom emot ett
konvent med mer <in Red Bull i magen

Obsl Det kommer endost att f innos 2OO dagens per
tolesättet "först till kvorn..." göller.

.

Vad mon inte bör göro

Som vonligt giiller olkoholförbud på skolon, liksom rökförbud. fngo
dumheter tolereras. Annors kon du mycket väl bli utkostod. Så def så.

dat gamlo

Many

Lördag
Itol iensk PototissoppG

Logi
SydCon har som vonligt en bunt sovsolor till ditt förfogonde. Det
kommer ott finnos listor i receptionen dar du kon skrivo upp dig. Av
brondskyddshcinsyn hor vi sott ett fost ontol parsoner per sol. Detto
kommer ott efterhållasl Hittor våro vokter fler personer i någon sol
kommer de ott köros ut. övrigt kon det voro nyttigt att ta med
exempelvis liggunderlag och/ eller luftmadrass, somt sovsäck. Duschor

Vitlöksbröd
Choklodpudding
5öndog

I

f inns

dag, så

Pototis och Kosslergrotöng
Sollod och bröd

ott fillgå dygnet runt.
Måndog

Mot & Caf eteria
Som vonligt f inns det en völförsedd caf eterio på skolon. Nytt för i år
cir Restourang Gripen, dör du kon förbeställa dogens rött för lördog,
söndog och måndog. Mer om Gripen på nösto sido. Om du vill to dig bort
från konventet finns det gott om restouronger inom vondringsovstånd.
(Personligen rekommenderor jog "Higher Toste", en vegetorisk
restourang på Amirolsgoton.)
Butiker
Butiker dyker noturligtvis upp på konventet öven i år. Där kon du finno
ollt du kon tönkos behövo, törningor, regler och brridspel i mossor.
Frågor

ytterligaref rägor

du vill ho svar på, vönder du dig lömpligtvis
Generol Christion Johonsson (generol@sydcon.org),
om frågorna galler specifika orrongemong, så to en titt i foldern.
Om du hor

till vår ypperliga

Homburgora med olltl
Restourong Gripen reserverar sig

Hjörtligt

Völkomnol

Loello Mårtensson, köksonsvarig

för

eventuella öndringor i menyn.

FILMUS HJÄLTUS MAXIMUS
Det var en g&ng an gonsko så stor konventsgenarol i ett lond långt
långt borto som hode fått ett tungt uppdrog, ott hållo i en stor orgie
med mången göster från fjörron lön. Nör hon völ somlot ollo hjöltar
hon kunde tänko sig till detto dundar orrongemong så vor det
fortfarande någonting som fattodes. Det behövdes enPerson till att
kunno berötto ollo hjöltornos förunderligo historier om hur dom kömpat
mot jungfrur och röddot drokor från mörkrets tungo kaftor. Generalen
skickodä ut bud i londet om den näst intill omöjligo uppgiftan då ingen
ov dom som onmält sig hode kunnot benötto med sammo glod som
hjöltorno påstått sig könno. En efter en sottes beröttarno i bojor och
glömdes bort. Generolen grunnode och funderode nrir hon mindes ott
hon hört tolos om en fjärrskådore på en ov sina fölttåg, hon skickode
genost 6ud efter denne. Nar fjarrskådoren visode sig fromför
Generalen som meddelode ott hon skulle göro sitt b<isto och ott hon
skulle kommo tillboko efter 5 månor.
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år kommer det ott visos film i sonn hjölteonda. Filmerno ligger i
block om genretillhörighet, någro ov desso ör: onimerot, comicbook
he,roes,sci-f i, historisko, osv. Ett por ov de filmerno som vijobbor på
att få in ör: fndiono Jones trilogy, Storship Troopers, Orn nöstet. Det
kommer även ott visos en f ilm som inte hor med årets tema ott göro.
Dessutom finns en sol med Animevisning. En titt på www.sydcon.org
rekommenderos. Jog önskor er allo välkomno till Cinemo SydCon.
Arr angör : Benni e, eon@ rondo md i ce. com, 07 39 -87
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BRADSPEL
5in vono trogen hor SydCon ett stort sortiment ov brödspelsturneringor

ott völjo emellon. f år f inns hela L? turneringor att krigo om priserna
i. På förno årets enköt vor det mångo som ville ho mer ott göro under
notten (olternotiv som sovo godtogs tydligen inte). Brödspels sektionen
hörsommar givetvis synpunkter och for att höjo nottiviteten (eller vor
det nu heter) så erbjuder vi en harlig nott-turnering i klossikern Fio
med knuff. f ollo turneringar kommer regelgenomgångor ott hållas om
så behövs. Som vanligt ber vi er ott to med egna spel (om spalbrist
råder har de med egna spel förtur).

I

Brittonio styr du oliko folkgrupper och leder dem i kompen om mokten
över Brittonia. Spelet stontar med den romersko invosionen och ovslutas
med ott Normonderno undar ledning ov Wilhelm erövraren londstiger
o ..

po on.

Tomos Lorsson

0708-446356

För tredje året i rod ovgörs 5M i Coloniol Diplomocy på SydCon. Hor

brodspel@sydcon.org

du spelot Diplomocy innon lör du dig Coloniol Diplomocy snobbt.

Istället

slåss om herrovcildet i Europo är det hcir Asien som göller.
Mösterskopen kommer att ovgöros på ett enda poss.

för att
ADVANCED CIVILIZATION
Föronmälon

Kostnod: 30:-

kulturella demokrotar i detta klassisko brödspel dar det ofto lönor sig
hållo fred istallet för ott slåss.

ott

AXIS & ALLIES
Föronmölon

Kostnod: 30:-

;
ö

Tillbe dino törningor och krosso dino f iender i detto klassisko ondro
världskrigsspel. Reglerna cir lötto ott löro sig.
BLACK DEAf,H
Föronmölon

Kostnod: 30:-

Ett spal som blivit en klossiker på SydCon. Black Deoth ör spelet för
dig som tycker det börjo bli tråkigt ott krosso några tusen fiender i
ondro brödspel. Hör spelor du en sjukdom vors förödelse röknos i
miljoner offer.

BOSSES }I()BBY

teder ltampen mot utträkning!
llär finns attt och lite tilt!
0ppettider:
fredag: 16.00 - Sent
tUrdag: 15.00 - Hnnu senare
Sönda$: 15.00 - llanske inte så
IIIåndag: 09.00 - ltonuentets slut
040 - 29
Pilgatan 4, Box 3170, 28022lllalmö Teh 0tl{l - 29
lu,wu.b0sseshobbg.se/.com emait mikael@bosseshohbg.com

DIPLOMACY

JUNTA

Föronmölon

Föronmölon

Kostnod: 30:-

Kostnod: 30:-

Enligt mångo vörldens bästo spel, allo kotegorier. Spelet för di9 som
hor latt att få nyo kompisar, men som ör ond nog ott bedro dem.På de
f lesto konvent i Sverigebehöver mon nu i princip lciggo helo konventet
på ott spelo dippy för ott ho någon chons i turneringen. På SydCon hor
vi istället volt en klossisk kvol/finol turneringen Där att bro resultot
i kvolet röcker för ott to dig till f inol. Mon kon delto i bådo kvolpossen,
men poöngen löggs inte ihop.

Spelet för dig som skulle söljo din fomilj som slovor om boro någon
erbjöd dig rött pris. f Junto spelor mon en högt uppsott politiker i en
bononrapublik, målet är oft löggabeslag på så myckat biståndspengar
som möjligt.

GLOBAL DIPLOMACY
Föronrncilon

Kostnod: 30:-

ott spelo Diplomacy på ett sätf då spelet verkligen kommer
rött. 14 mokter slåss om det globolo vörldsherrovöldet och du

KREMLIN
Föronmölon

Kostnod: 30:-

tiden vor det ordning i Ryssland....eller? Spelo en
kommunistfroktion i Kreml vors mål ör ott kontrollero portichefen nör
hon vinkor fromför mossorno den 1 Moj.

På den gamla goda

To chonsen

till

sin

eller varf ör inte USA? Reglerno
ör något modifierode för ott posso det storo spelbrödet och desso
forandringor kommer ott förklaros innon spelet tor vid. Det endo som
krövs ov spelarna är att de behörskor vonlig Diplomocy och ott de vill
laggaen hel dog på ott spelo detto underboro spel! Motpouser kommer
att göros, men i övrigt spelos portiet på i nörmore ett dygn! Om f ler ön
kon spelo lcinder som Brosilien, Indien

14 onmöler sig så ör tonken ott f lero spelare kan spelo samma lond för
ott underlötto och snobbo upp Diplomotin. Vill du spelo i sommo "log"
som nägon du könner så måste ni bådo onge detto på

onmölningspostgiroblonketten. Kostnoden för ott daltogo ör 20 kr som
onvönds för ott t<icko kopieningskostnoder, spelpjöstillverkning och
en liten bucklo till den som vinner. To chonsen ott erövro Chodl To
chonsen ott luro den tysko kolonin i Ugondo ott onfollo Brosiliens f lotto
i Leopoldville! Konske får du hjälp ov Australien om inte fndien f lyttor
mot honom med hjalp av USA. Problemet är ott Brosilien grönsor till
Austrolien både från vcister och öster. Jorden är rund och diplomotin
komplicarod...vÄL MÖTT PÄ SyDcoN 9l!!

SETTLERS OF CATAN
Föronmölon

Kostnod: 30:Spelet fOr dig som föredror ott hondlo istöllet för
går ut på att explootero ön Coton snobbore och mer
motståndore.

ott krigo. Spelet
effektivt

ön dino

FIA MED KNUFF
Anmölon på konventet
Kostnod: 10:-

Liko lött som det läter. Spelet som mönniskons störsto drivkroft
(skodeglödjen)

gjort till

en klossikar.

SVENSKA MASTERSKAPEN I ULTRA DUCKS
Anmölon på konventet
Antol spelore: 6qa 34 par poss
Kostnod: 20:Arcangör: Outer Limit 6omes

$r

På SydCon t hålls 5M i brödspelet Ultro Ducks sonktionerot ov spelets
skopore Outer Limit 6omes. Detto kommer inneböro ett f inf int diplom
och någon ott onnat pris till vinnoren somt noturligtvis ofontligt mycket

örol

Ultro Ducks är ett humoristiskt och

octionfyllt

postopokolyptiskt
brödspel dör mon spelor onkor i en
futuristisk onkdomm, förstörd ov
gifter, rodiooktivt ovfoll och andra
hemskheter.

Duck in Block sitter inne i GALTBs loborotorium och poleror sino
glosögon i vänton på att hans Noisy Cricket sko uppgroderos till en
New ond Improved Noisy Cricket XL7-ZOOO.

fnne i Dödsboat sitter ingen mindre cin Duck Voder som håller på ott
försöko byggain en extra loserstråle i sitt losersvörd men lyckligtvis
(för olla ondro ankor) så resulteror försöken enbart i någro bröndo
fjödror.

sitter

på en porkbänk, pimplor bcirs och filosoferor

Och

Duck

över

ankdommen."

P.egler som kommer anvöndos under 5M:
Allo exponsioner som kommit ut till spelet till och med SydCon kommer
ott onvändas i spelet. Kvolen kommer spelos på tid och dcir man får 10
poöng för dödad onko,5 poöng för öggoch 1 poöng for fisk. I finolen ör
det totolt onkdommsherrovölde som gciller och det spelos tills endost
en spelares onkstom är kvor på spelplonen.

"Det börjor dro ihop sig till Det Ultimato Sloget i onkdommen och da
muterode onkorno börjor förbereda
sig för den stundonde mossokern.

sitten i smedjon nere
tills den blir skinonde blonk för ott
kunno glönsa så ståtligt på den storo dogen. 5in lons har hon inte glömt
ott vässo och skolden står på tur ott logos och målos om.
Duckvonhoe

hos GAITB och polerar sin rustning

f sifi bo sitter Viking Duck och knopror i sig mringdan ov f lugsvomp för
ott kommo i den rötto bcirsörkostömningen somtidigt som hon vössor
sin yxo. Dogen innon sloget off rar hon till Den Heligo Jöttaf isken och
dricker mjöd un sitt dryckeshorn.
Rookie Duck gör sitt bästo för ott to sin flyglicens men lyckos inte
med onnot ön någro spektakulöro kroschlondningor rött in i vossen och
en och onnon missod tento.
Rostlöst går Jeon Duck Picord from och tillboko på bryggon som någon
hor byggt i onkdommenförott plonero nöstosteg. 'Hur kononkdammen
tos över uton ott bryto mot Prime Directive?'

IMP()RT AB
Tyvärr kan vi inte komma till SydCon i år, men vi finns fortfarande kvar i Lund.
Dessutom, den Syttende Maj firar vi 5-års jubileum på Lilla Södergatan 2.
Därför ger vi dig 10% rabatt på allt i butiken mellan den 'l :e och 12:e juni
om du handlar för minst 300 kr vid samma tillfälle och visar upp den hår
annonsen.

Vi har ALLT från Games Workshop (ok, någon enstaka artikel kan vara
tillfälligt slut), Rollspel, Kortspel; Aventyrsspel (inkl. Wazone &
Chronopiafigurer) och massor av tennfigurer och tillbehör.
GaMeS lmport, Lilla Södergatan 2, 223 50 Lund
(30 m från Botulfsplatsen)
tel: 046 - 184570

FIGURSPEL

BATTLE FLEET GOTHIC

;

Föronmrilon

c

Kostnod: 20:-

Arrangörer: Pcir Bengtsson (046-149100, hirOgen@uso.net) & Tobios
net)
Lj ungström (0 4 6 -151657, t ob

Filpdtru§ r
t*
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ott

beviso för Kejsoren ott du cir en duglig Amirol, som
Det cir dogs
kqn hållo huvudet kollt i svåro lögen. Givetvis kon du på SydCon 9 fotto
rodrel och f örvondlo din motståndore till f inf ördelot stof t som sprids
i rymden dör ingen kon höro dig skriko, ov glädja. Reglerno rir enklo,
och det kommer ott f innos ett por f lottor ott låno:
1. 1000p

2. AllI skoll voro målot
3. Sker i turneringsform.

MORDHEIM

;
ö

Föronmcilon

Kostnod: 40:-

Arrangörer: Pcir Bengtsson (046-1491OO, hir0gen@uso.net) & Tobios
nat)

Lj u ngst röm (046 -151657, t ob _be@uso.

" lf fteB burn in tle tomb-rol[ niql,t, ag bountp l]unterB trri rut!,[egd merrerarieg eearr! for tll0 §tonps of pober flmildt tDe ruin6 ot #Ioriletm. E9liat iB Ipft 0f e
onre prou! ritp ir notr blarhene! ruing, [pbtrBtatetr by tbe liellstone from tle rhy.
So nob id tl]e time of claoe , of bar, 0f slaugbtpr sntr larhegt treebB, bben tbe
rouragc of men lar been suftietr bp tbe larh laemong of gree! an[ Iugt for eartlly
potrPrB.
@ome

bitll

me, ledten! into

Följonde gallzr
500 guld
1 Hired sword
Allt måste vqro målot

tle trarhnes§..."

(possan ligger efter försto posset till 40k och fram till 22.00 tiden)
spal form beroendz på ontol spelore (ontogligen cup spel) Om in hor
egno gang så to med det. Det kommer dock kommer ott finnos ett
fåtol 9<in9 ott låno. Fino priser...

BLOOD BOWL

h/å hexagoner i väggen

Föronmölon, men även onmölon på konventet i mån ov plots

Kostnod: 50:- 6uld

Arrangör: Dovid Corlsson (040-121386)

IT5 816,IT5

II5

BAD AND
5URE A5 HELL'S 6ONNA 6ET UGLYIIIIII
THE 3RD HEADBANGER5 BOWL BLOOD BOWL TOURNAMENT!!!
Kom och glöd er åt ott den gomlo sonningen -Sport ör hölso och fostror
en go d koroktör- göller f o rtf oronde. Vi hor en enost Aende up pstäl ni ng
i år med dvörgor (som inbillor sig att man kon springo med 50 cm långo
ben), odödo och zombies (om dom inte trillor isär på vögen hit, en ov
riskerna med odödo), fruktonsvört snobbigo högalver (vem so ott mon
I

blir visora med åren..), och naturligtvis våro köro människor,

så

medelmåttigo ott mon (dom) boro dör, skogsolver som boro vill kloppa
dom små djuren.....Liston är oändlig, så kom och roo er kungligt på ondros

bekostnod, och glöm inte ott den kon boro finnos en vinnore. Våro
fontostisko priser sponsros ov:
OP.CA COLA, HAVE AN ORCA COLA AND A 5MILE !!II
(åtminstone så lange du har någro tönder kvor).
Regler:

Grundregler"WD
1000,0006u1d
TGMOY

Noturol 7? = Man dör boro på noturlig dubbelsexa, tock vore våro
f örtröffligaPainboyz som vidoreutbildot sig i konsten ott altejpo och
nito fost sånt som borde sitto fost, som fingror, onsikten och öronlTog
med egna tärningor, planer, korf osv.

§peffirenfngptt.r#N

WARHAMMER FANTASY BATTLE

$f

Föronmälan

Kostnod: 60:-

Arrangörer: Conny Lundgren (O4O-972 882,0706-466970) & Björn K
Nilsson (0411-556174,0706-538990) Du kon öven löso om turneringen
på www.hex.org/sydcon Hör hittor du öven sompla armöer med oliko
ormäkompos it ionsvärd en. Armöli sto rno sko I voro hos Conny Lundg ran,
Almbergsg. 14, ?tL 54 Molmö, senost den 7/ 6 - OO
I

"@mpireqenerrlen storBhratta[e. 3för bsrs fem mirutcr een !a!e lisn Btgtt
tagttrugen i msrken Eb dhrärh inför tren 0norms orc!)or[er [e ghulle mötu. ^#u
pachu[e orcforlen ibop sins hrigtmaehiner ocb börjale msrscl]era til[bshe mot sina
I,emorter. 'Tbwrc, bu! !frnle egentligen?' frqgule lane bupenlrugare. @enerulen
dhrstt8le or! hunle hneppt fg Iutt men lugnu[e ds gm4ning0m ne! gig o{ ebnrule.
'@e lummu orref,rrr bilr bitsBt inte öberbahat gulExnEd psbitt ndrmdta tilen. Jtrör
ett lutbgr gpn sS enE[EB [e runt nqgra regler om lur fättsteq Bhs gq till. @n ab lem
berör lur mpchet hrigemaehtner mun fqr tE me! dlg pq fältstsget.' '@rb7' un[rale
bapen[rugaren.'lo,0rcernEd general @ortlob ber bigdt tite för törtiust i hataputtrr,
!e bsle tör mgnga.' 'åq nu msdte !p bege etg bem?' gs bapenlragoren, nu belt
tördtumma!. '3s.' gbarale generulen. '6ortlob brigraDe lfrmna gtna madhiner utanför
Bleget gs nu 6hu bsn ghatfs er 6törre urm[. @ularna mgdtp bara tohiga men lenns
lug tuchur bi Dem extrs mytbtt [§ bi dluppit un[an dtor bloldpitlan'."

2000 p
Mogiker f&r elhahagre spellevel ön 3.
Ttem per level enligt WD 222.
Tnga Greater Doemons.
fngo power 3 spells får onvändos.
Mox 1 wor mochine per regemente.
Inga unridden monsters. Swarms räknos inte som monster.
fngo speciol chorocters.
Whot You See Is Whot You Get - modellen måste böra den utrustning

föreskrivits den.
fngo Speciol Deployment rules får onvöndos.
Empire får onvöndo 25% ollies från Dogs of Wor.
Choos får onvönda 25% allies så som det ör beskrivit i Reolms of Choos
som

boken.

Mox 1000p scarce troops. Till scorce troops röknos ollo trupper som
kostor 45 poöng eller mer per styck, ollo mogisko föremål, ollo chorocters, wor mochines och ollies.

Turnerirgsform.
VP-100 systemet.
Allo spelor 3 motcher i gruppspelet. Vorje slog ör 4 rundor eller 2,5
timmor vilket som nu kommer först. Poöng ges som följonde. Liko
(mindre ön 100 VPs morginol)ger L5 poöng till vinnoren, 10 till förlororen.
Vinst (100-699 VPs marginol) ger 25 poäng till vinnoren,0 till förloraren.
Wpe (7OO+ VPs marginol) ger 35 poöng till vinnaren, 0 till f örloraren.

Efter grundspel delos målningspoöng (0-35)

ormäkompositionspoöng (0-70) ut.

TURNER!NGEN SPONSRAS AV:

Hanngoton

4, iÅalmö, tel :04O-23O38O

somt

THIS IS NOT AN EXCERCISE! I REPEAT: THIS IS NOT AN EXCERCISE!
THI

S IS

rxrnDER DEr NyA MTLLENTET MED SM r wH40K pÅ SvoCox IX!
HÄRMED INBJUDS IIELA SVERIGES GRAND wARLORDS, ARCHoNS&FARSEERS, HIYEMINDS&EXALTED
cEAMptoNS SAMT ALLA IMPERTETS oclr MÄns«rlcrmrrNs sANNA rönxÄupn& arr rA srR-D pÅ
»n sr,acnÄr,r soM MTLLENIETouRIIERTNGEN pÅ syDCoN Ix HAR ATT ERBJT.TDA ER! r LTKHET MEn
pÖnna Ånnls ANDA, sÅ Än RIKTLINJERNA FÖR DE STRIDANDE EN

Vr

1: DELIAGARNA I TOURNERINGEN STÄT,T,NN UPP MED EN 1sOO.POÄNGS WH4OK ARM6.
2: ARMEN SKALL VARA ORGANISERAD I ENLIGHET MED UPPSTALLNINGEN FOR

I HUVUDREGELBOKEN.
3: FöR DE ARMf,ER soM HAR EN coDBx cÄr,r,Bn »rNr,il.
CODEX CÄT.T.BN ARM6 LISTORNA I HUVUDRBGELBOKE
4: WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET! SPECIALVAPEN,FOR
STORT NOG ATT SYNAS, SÅ SKALL DET KUNNA SESI
5: ENDAST MÅLADE FIGURER! INGA OVTÅT,,q,OE ELLER
I ÖVRIGT ALLT I ENLIGHET MED WH4OK,S GRUNDBOK
ARRANGÖN: PBIBR BUSKAS, TEL. O4O 30t692
FÖRANMÄT,IN SAMT 1OO :. GULD
sÄNn rN ERAAnvrBr-rsroR TrLL: rETER BUSKAS, rvonrr.vÄcEN

FöRARMEER soM FoRTF
N.

DONSMODIFIKATIONER,
ENBART GRUNDADE FIGU
SAMT CHAPTERAPPROV

119 D

MALMö, sENAST npN zsls.

DEATHFROMABO\ZE!

WH4OK BY DAY - THE FANG
Dnop-in

Kostnod:Ar r angör er :

Ånnr rin zooo, DET rin vrrrrnNrETs rönsre
(

ocH HrrrNTrrr,s sröRsrA)

SM I4OK!
FORATT FIRA DET:IA HAR DEN I(EJSERLIGA
ADMTNTSTRATTONEN srrippr ALr-a
rrziryrxrNcAR vAD DET crirrn,n SEGRARENS
nnr,öNrNG; ÅRErs rönsrAPRrs rin Brr

THUNDERIIAWK
GUNSHIP
rnÅN FoRGE woRLD-ETT ExEMpr.aR uR EN
IINIK SERIE OM 5OO NUMRERADE MODEL.
LER! DET'TA rin rNrn BARA nrr vrinorcr
r'önsrepRrs DETTA rin nx TNrrESTERTNG!
:

2:A OCH 3:E PRIS:iN PNNSENTKORT TöN
ATT BYGGA NYA, srönnn ocH:iNNu
FETARE enrvrnnn rrLL N:isre ÅRs syDCoN,
SPONSRAT AV

G

eeV ees Vönner (geew ee4Ok@

h

ot mo

i

l.

co m

)

Kommer ni ihåg bl o WH4OK-By Night, Tyronid Assoult och ollo de
ondro STORA speciolscenorierno för WH40K på Sydcon. Nu ör vi (6ee
Vee's Vönner) i fartenigen.
Choos hor önnu en gäng samlat sig till en Block Crusode för ott önnu en
gång hömnos förstörelsen ov Thousond Sons hemplonet Prospero. The

åter under belögring. Skoll Choos lyckos denno gång? Det ör
tor med vod ni hor av Choos och vi har Spoce Wolfs och
Spoce Dogs (5poce Wolfs egna Tmperial 6uords). De f lesto
konverteringor ör tillåtno, baro da rir kootisko.
Fong ör

upp

till

ER!!! Ni

Vi spelor under drop-in-form. Dat innebär att ni kon spela nör det
possor er, vi kommer ott förklora på plotsen. Det finns också en del
Choos för utlåning till dem som inte hor Choos men öndå vill voro med
(men vem kommer inte att vilja voro med?). Vi lovon ett STORT och
HÄFft6f orrangemang. Absolut ingen föronmölon eller begrönsot ontal
platsar.

Hor ni fr&gor eller funderingor, skicko dem till oss

på
geewee4Ok@hotmoil.com. Med vormo (egentligen kollo då Fenris ör en
koll plonet) hölsningor GeeVee' s Vönner.

WH4OK HIDDEN
Anmcilon på konventet

Kostnad: Antol spelore i ca 4 - 8, tid per pass mellan 2 - 4 timmar
Förkunskoper : KunskoP om ott slå tärning.
Arrangör er : Bir ger Honni ng, (O7 07 -3 49501), Jarem io Koroschet z, Leo
Mochodo, (O3l-51O822)
Cotochon Claonsirg
Efter EL Bluffos lost stond vid Livgo, så hor området intensif ierats ov
tyronid hybrider. Cotchon Compisit tosk Force Delto 112 hor till uppgift
ott sökro Lo6ondolo området. Operationen ber<iknos ta tl7 veckor,
förluster ca 85%.

KRASH
Drop-in
Kostnod:-

Arrangör: Cell Ent ert ainment

f rykonde fort drobbar de förca &ret så bejublode, dieselosande
fortvidundren sommon i dekargaökenlondskopen på en fjörron plonet.
f år hor du möjlighet ott deltoga i drop-in demonstrotioner och
turneringor både i KRASH och i KRASH Expert. P,egelfrilgor besvoros

NAPOLEON'S BATTLES
Anmölon på konventet
Kostnad: -

Antol spelora
Tid: Lördog
Regelverk: Nopoleons Bottles + ett fåtol husregler.
Förkunskop: Ingo.
Arrangörer: Jarmo Kuutti, (031-487534), Fredrik Jocobsson (031140689, borodino1812@ hotmai l.com),

också under helo konventen.

Bottlä suprise, historiskt blir det i ollo fall.
LAB
Drop-in
Kostnod:Ar rangör : Cell Ent ertoi nment

Dino monstruösa, vonsinnigo skopelser rusor ut över dan domda
verklighetens londskap för ott nedkömpo dino vedervördiga
motståndore.LAB är ett figurspel d<ir du skopor dino monster,bygger
ett loboratorium och erövror vörlden. LAB demonstreros och det
kommer även ott hållos drop-in turneringor.
HISTORISKA FIGURSPEL

tillföllet i okt och provo på att spelo de'riktigo' f igurspelen som
inspirerode till sådono storheter som WH40K och WHFB. På SydCon
kommer det ott f innos möjlighat till ott testo en rod oliko historisko
f igurspel. Kom och titto på deros oförskömt snyggo terröng (Till skillnod
ifr&nGW's...) För närmore info titta in i deros sal eller på onnonspeloren
i receptionen. Följonde spel ar inbokode menf ler kon tillkomma. Anmölon
oå Konventet.
Lars-Åke Bengtsson - Craig Morsholl: Nopoleon i 25mm skolo
Rick Scherstein -Morcus Bertman: Fronco/Prussian wor 1870 i 15mm
Rick Scherstein - Fredrik fnnings: Koiserbosch WW-I trenchline i 15mm
Björn Holmör - Conny Sondohl: Vexilotio, Romons lote Imperiol 15mm
Tony Nygren - Johon Pettarsson: Nopoleon worships t79O-1815 sk:1200
Tony Nygren - Johon Christionsson: Western i ny tappning 25mm
Tony Nygren - Morcus Bertmon: Wings of fire, Flygstrider under WW-

D!ORAMOR
STRIDSVAGNSRALLY
Anmölon på konventet
Kostnod: Antol spelore : rnql 6

Antol speltillfallen : fredag,lördog , Konske söndog.
Tid per poss : co 2 -3 timmor
Arrangörer: Poul Tonnenberg, Per Donnegärde
P.egelverk: Könslon.
Förkunskoper : Kunskop om ott slå tarning. @rundkunskoPer om en
kortlek.

Tog

m

Kontoktper5on: Tony Nygren O4O-97 8243

1940 dör tysklonds rikskansler i hj<irtottock, mon bestömmer ott kriget
skoll bestömmos på orenor. Året ör 1943 och det är det är NUrnberg
500.... Hoppo in bokom spokorno på din egen stridsvogn och dro från
konkurrenterno på en bono med hjölp ov vonligo spelkort. Inte så latt
men v<ildigt kul.

GHOST'S RACEWAY
Drop-in
Kostnod: 5O:-/f örare (Minst fyrarace om 50 vorv ingår i priset)
Förkunskaper: Enfirdel om du hållit i ett goshondtog förr.
Arrangörer: Erik Molmcrono (031-26 89 38 el ghost@netg.se) och Erling
Louge.

Ett lite onnorlunda dioromo... Tjo vod söger mon om två killor som stöller
sig och hondfröser en bilbono och tor med sig den till konvent?

Regelsystem: 8-10 f örsre per omgång, -var och en sko köro minst en
4 poöng,Z:an 3 p etc, med minus för
otidigheter mot kurvvokterno (de som inte just då kOr).

gång på vorje spår (4st). l:on

Klossen: Det ör tönkt ott varo minst tre klosser som olterneror över
konventet; desso ör GTP, Hot Rod och Långtrodore.

KELLY'S HJÄLTAR
fntresseonmcilon (Ej bindonde), dyk upp i
för säker plots.
Kostnod: -

tid, hoffo oss på konventef

Spelet som ör boserot på filmklossikarn Kellys hjöltor med Clinton,
Telly Savales och Donold Sutherland i någro ov huvudrollerno. Scenoriot
utspelor sig i september 1944 ung. 4 mil bokom f ronten i Nancyområdat.
Målet f ör de omerikonsko speiorna cir ott råno en bonk fyllt med tyskt
guld djupt bokom fiendzns linjer. Kellys hjaltor hor spelots till och
från under 16 år. Det mesto och bösto spelet i konvents Sverige!

6'vt,

Ltt<A rltr'jl

Hemsido: www.geocities.com/ rpgd iorqma
Arcangörer:Andreos Svensson, Björn Lorsson, Andreas von Borth och
Bernord Christionsson, DMF (Silver Trout Entertoinment)
Höste ns v io i ne rs utd raq n a sn Aftn i nq ar.
Sprar rnitt hjärta rned sitt rnonotona ven/tod."
"

Antol spela?e i ca 35 - 45
Tid per poss : 7 - 24 timmor
Förkunskoper : Kunskap om ott slå tärning.
Arrongörer : Birger Honning (O7O7-349501), Andneos Johonsson (0317 44159 2, o. r.j o honsson@tel io.com), Mort i n Holmör
Antol speltillfallen : t, (?-Lör -> söndog)

DUBB,LT så nÅr,ae spelp

CHANSON D'AUTOMNE
Föronmölon på konventet
Antol speloralposs: 5 st.
Speltid/poss: 3-4 h

lt,§seg,Si nycxsr

sÅaJ.

I

Vid tiden f ar de ollierodes invosion i Normondie 1944, f öljer vi en
grupp omerikonsko follskärmsjdgare och deros öde i detto Bp6-aioromo f rån förra årets Emmisvinnore r kategorierno Bösto Dioromo och
Publikens Vol.

Tidigare RP6-dioromor från skoporno ov Chanson d'outomne ör: Tour

of Duty, Broindance, Atlontis Lost och Jester

Doy.

JUDGEMENT DAY
Anmälon på konvantet
Antol spelorelposs: 3 st.
Speltid/poss: 3-4 h
Kostnod:Hemsido: www.onubis.nulj udgementday
Arcangörer: Mortin Korlsson. Johon Brösther och Jonos Nilsson, BOV
(judgemenf day@anubis.nu)

Tre miljorder mönniskoliv tog slut den 29:e augusti L997. De som
överlevde otombombskriget kollode det "domedagen". Sedon stod de
inför ncisto mordröm: kriget mot moskinerno.

Moskinernos ledordotor, Skynet, sände två terminotorer bokåt i tiden
manniskornos motståndsrörelse: John

för ott undonröjo lzdaren för
Conner.

Den försto terminotorn skulle ottackero hons moder 1994, innon John
vor född, men-den misslyckades. Den ondra skulle attockero John nör
hon vor liten. Återigen står hoppet till om motståndsrörelsen sko lyckas
skicko tillboko enkrigare. En beskyddore åt John.

etf dioromo från mönnen bokom förro årats
publiksuccä Worhammer Skirmish. Det utspelor sig i Los Angeles 2029
under kriget mot terminotorerno och mönsklighetens fromtid ligger i
Judgement Doy ör

B0l{5K0GrN5

TWO SMOKIN' BARRELS
-Neely and Friends, part

FIGURMÅLNINGSTÄVL!NG
I

Anmölon på konventet

Spelare: 4

st

Tid: Under hela konvantet
Arrangörer: Andreos Tullberg, Johon Nordenankor, Arvid Edån och
Johon Gejhed (Block President Productions, DMF)

Sheriff Oaks tittode upp från sitt skrivbord. Fromför honom stod
fyro råborkodeherrar med 9lönsonde mässingsstjörnor på sino vcistor.

"5å, ni kunde kommo. Bro, mycket bro. Ni hor ollo löst brevet som jog
skickot er och jag förmodor ott ni hor en del frägor?"
"Det kon dugedig fon på, Ooks. Är detto någon form ov sjukt skömtZ
Den store monnen var myckat upprörd.
"Nej, Neely det ör foktiskt sonningen hur otrolig den ön låter. Visso
soker vet vi så lite om. Du ör völ inte rödd Neely?" Sheriff en log
illmorigt.
"Jag är rödd ott du hor en skruv los, Ooks. Ni läser förmycket sogor."
"Sko jag tolko det som att ni inte tänker äta er fallet då?"
Neely boro fnös.
"Ni ondro då?" fortsotte Ooks "Reily, Conner, Howk? Vod sciger ni?"
"Tjo, hur myckat stålor tolor vi om hör, sir." Frågod e Hawk samtidigt
som hon tålmodigt rullode en cigg.
Oaks log och tog upp ett brunt kuvert ur översta skrivbordslådon.
"1000$ var.?5O nu och 75O efterit Visste niott sjölvoste presidenten
är intresserod ov ott få det hör lost så fort som möjligt?"
"Rcikno in migl" skrek Nealy "Jog är inte rödd för spökenl"

fnfo: Two Smokin' Borrels
fyra spelare.

<ir

ett lite onnorlundo

westerndioromo

för

Äveni år så kommer den prestigefylldof igurmålningstövlingen ott hällos
på SydCon. Allo kon och skoll deltaga, vönto inte på ott du skall bli en
Rembrondt eller 6W 6uru, nej fotto penseln, hobbykniven, gummionkon
eller vod som ger dig lust och inspirotion. Givetvis så kon mon tävlo i
flerakategorier, och det ör till och med mojligt ott vinno ollol Vi utlovor

ongenömo och respektoblo priser till de lyckligo och kompatento
vinnornol Äveni år sä kommer Mognus Eriksson med ossistons ott med
lupp 9å över era olster med kännorblick och geris och ros, så hang
med!

Tövlonde klosser:
1. Enkel f igur under 30 mm.
2. Beridnafigurer, dock inte på monster.
3. Monster över 30 mm högolbredo.
4. Öppen kotegori.
5. Fordon.

8.Best in show!
Mörk väl

ott det inte ör uppdelot mellon fontosy, historisko och 5F

figurer, uton det ör kvolitän på målningen,

noggronnhet,
Inte en viss völdigt
fet figurl Mox tre bidrog emottoges per person och kloss. Allo bidrog
lömnos på f igurspelsexpen senost 14.00 på lördagen. Hor du f rägor,
ring eller moilo till:
uppf inningsrikedom ochbyggarglödjen som ger vinst.

Dovid Lindh olm O4O-1917 84
Figurspel@sydcon.org

EN MASSA TACK!
TACK till ollo er som gjorde det möjligt för oss ott onordno SydCon 9.
Vörnhemsskolon för sitt storo engagemang, Studiefrömjondet likoså.
Viskulle också viljo ge SVEROK SKuD en stor krom för deros generösa
bidrog och stöd, samt en krom i Fromfobs riktning, som ju olltid vorit
på vår sido.

studiefH

trv€B@€« tr{Ksttr}
Södra

KulturDistriktet

A-ön fNTE ott du kon köpo mugg och T-shirt pä konventett
Liko snyggo som olltid...Förbestäl! för otf intc bli utonlll
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åFEg
Äradef olderlösore, kortspelore och bl ivonde konvents dell agare. Liksom

föreg&ende är kommer det på SydCon t hållos diverse
kortspelsorrongemong. Blond desso utmörker sig de fem
huvudturnaringorno med tillhöronde arrangörer. Utöver
huvudturneringorna tillkommer drop-in-spel och demo-spel och
sommontogat

ko

mmer de f I est a st ör ? e

ko

rtspe en v ar a r epr esent er ode.
I

Kortspelslokolerno ör som alltid mycket spelorvönligo och jog hoppos
och tror ott ni kommer ott finno utbudet tillfredsställonde.
T. Jesper Edmork, Jokern i Leken (kortspel@sydcon.org)

Magic Typ

I

Föronmölon

Kostnod: 30:Arrongör: Arvid Felix
"

After their f irst encounter, the 6oblins

nomed him Chuck."

Hor du vorit med i gomet löngre ön de flesta?
Tycker du ott det vor bdttreförr?
Hor din fovoritkombo precis dumpots ur Typ II- cirkusen?
Hör <ir olternqtivet for digl

Magic Typ ll
Föronmälan

Kostnod:30 :-

Arrongör: Johon Cedercrontz

"ff they move, kill them. In foct,

kill one now to moke sure the other

understonds."

ott Mogic ör det bästo spelet genom tiderno eller helt
enkelt tröttnot på aTt möto sommo spalore im och om igen kommer
hiir utmoningen du vöntot pål Plocko ihop dino kort,bygg en oslogbor
lek och skrotto nör du krossor ollt motstånd!
Om du onser

'{.

a
e
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tra

E
I

- I,
C
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a

@

NERVE
Drop-in
Kostnod:-

Arrangör:

Entertoinment

NERVE cir ett snobbt, löttlört och octionfyllt kortspel dar du tor på
dig rollen som en kampe i den virtuello vörlden Motrisen. Kom till Cell
Entertoinments monter f ör ott löro dig spelet , stölla regelf rägor eller

kosta dig in i en härd turnering.

Star Wars CCG: Sealed Deck
Föronmcilan

Kostnod:

t75;-

Arrangöri Hons Korlsson
Denno turneringsform boseras på att du inte vet vilko kort du hor ott
bygga lekar med. Du köper dina lekor på plots och bygger dorefter
dino lekor innon det ör dogs ott röjo loss. Denno ovgift betolos på
konventet.

Star Wars CCG: Swiss
Föronmcilon

Kostnod: 30 :-

Arrangör: Mognus Lorsson
En klossisk'constructed deck'turnering. Bygg två 60-kortslekor (en
ljus och en mörk) och kosto dig in i denno tre rundors swiss-turnering.

(6 motchen)

Young Jedi
Föronmcilon

Kostnod: 30 :Arcongör: Potrik Sondbarg
Filmen konske inte vor zn5-poöngore men spelet ör völdigt snobbt och
Irevligt. Bygg två stycken 60-korts lekor (civen hör en ljus och en mörk)
och se darefter till ott öndro Stor Wors historiens lopp genom ott
låto C-3PO skjuto ihjäl Dorth Moul på Coruscont.

SYDCON WATER WARS
Anmölon på konventet

Kostnad:Förkunskopskrov: Sikfo & trycko på ovtryckora
Arrongör: Äso Roos (rollspel@sydcon.org, O4O - 921918)

.rtr{r.

För ollo er som önskor kylo ov er och gå ut i porken och leko i det vormo
junivödret onordnos SydCon WoterWors. Vi tor våro vottenkononer
och dror till lömplig pork, för ott där iklcido oss trevlio olios såsom Mr
Mephisto och Dr Dogood och skjuto häcken ov vorondra. Egzn

vottanpistol

ör

en

förutsöttning. Det är

INTE tillåtet ott

ho

vottenkrio på konvents
området. Det leder till
konfiskering ov pistol
tills dess ott konventet
ör slut!!

Sökes för omedelbar tjänst: kvinnlig
stabsassistent med uppgifl att sköta h!ss
och mderhåll av trötta hjältar Känner DU
dig mmad tag och skicka en depeche till

Crönegatan

l9B

egentligen e!1 känslig konstniirs sjä1, som
bara behöver tns om hand.....

Svar till Torquemlda Dark Eldar Gra[d
lnquisitor.

med märkningen

"Stabsassistent".

Busig soakertantast söker någon att låtsas

med. Intressen: Star Trek, Buffy och
En tjej

i

larteo söker kontakt med

etr

fartfylld, effektiv och snabb kille fiir
trevliga kviilld i gdaget. Gillar trevliga
bilturer längs kusten och att pyssla med
bild. CE körkort tbrdras

Kontalta' Transport Sydcon"
Korpulent köksa söker lammkött för
mysiga middagr. Kmskekanviröraihop
en het gryta tillsammans. Obsl Du får inte
vila hund eller häEädd.
Svd till: Ensam bland grytoma

låtsaslekar. Tycker även om
eftermiddagspromenader i pähittade
landskap. Vill du vara min Picard? Egna
tärningar och dammsugare ett måste.
Utseende spelar ingen roll. hmgodfmtasi.
Brcv med synopsis besvaras först.
Svar till: "DLr, jag och en påse tlimingar"
2l-åilg trevlig, snä[ och närsynt Joker
med ett brinnande intresse för spel i alla
dess former söker Dam med samma
intresse som tröttnat på Knektar och

Kungar. Du m:iste vara orädd för att
synas, att stå ut från mängden, då vi blir
Undergiven 16-20 årig kvinnlig sexslav
sökes av dominant och sadistisk 29 årig
mm. Mina intressen k:etstrking bystiga
miniatyrer och futuristiska attiraljer i
kombination med läder,lack,piskor och
mycket Ducttape, helst i kombination
kring figurspel med uppbyggda miljöe.
för ökat nöje och realism i lekarna. Har
byggten egen dungeon, fullt utrustad, för

min njutnirg och ditt lidande. Är

ett av de mest speciella paren i leken.
Svar till:Jokem

RPG/NPC kvinna sökes förheta eldstrider

och svettiga lättet av pensionerad
shadowrunner Fetisher av olika slag har

föfiur, gillar själv mest polisjakter och
"weljobs". fbtosvar garaDteril svar, helst
i kropp..11s6r. med mp5 dr:rgen.
Jungfrur göre sig icke besviil Pöss, FF.

Finnes: ung Lunda-basetad man med
dålig munhygien och en aldrig tystnande
walkie talkie. Sökes: ung kvinna med
auktoritelsproblem och dålig syn för fån

mycket ideelt arbete. Vill du bli min
markisinna? Kontrkta Städ&VakLchef
Brodin på vakt@sydcon.org
Voff! Ung vaghame med revir i Skåne
söker ung hynda att skapa en flock med.
Är ännu ung med vacker päls, bra på att
jaga (framförallt kaniner, som det finns
gott av hfunere) samtharen stor, bekv?im
lya som gäma får fyllas av valpar. Ser
fiam emot att sndt få springa tjllsmans
med dig j bådejakt och lek. Du iär gäma
lov att vara lite busig då jag sjiilv är
gladlynt och ser livet somnågotrting som
inte skall tas på alltför stort allvar
Svil till: Låt oss vlå tillsammans
Hamonisk matr med frid i sinne och själ
sijker likasinnad Grasshopper för långa
vandringar till olika städer fdr att hjälpa
frlimlingar i knipa. lntressen: Harmoniska
kampsporter, rökelse, meditation och
anedkanska tv seier som går sent om
nättema.
Svar till "Ensam fiskmås'

t
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ROLLSPEL & LAJV
völkomno till önnu e nuppsöttning ov SydCon. Som vanligt
tröngs orrongemongen med vorondro och jog måste förstås sägo ott
jog tycker ott våro förfottore i år övertröffot sig sjölvo. En hel bunt
spönnonde lajv och scenorion finns ott delto i. Jog hoppos qtt ni ollo
skoll låto er völ smoko av denno mumsigo blandning.

Hjärtligt

Jo9 skulle också viljo posso på ott tacko ollo er som medverkot i SydCon

och skänkt så mycket ov er tid

till qtt

-ffi*K
ffiRÄi&&rÖqfr\tr"Å*G6Fj

skrivo och spelleda för oss

andna. Tock!

Ho det
Asa

X

Sr*mxm[**wr mslt
xn

qott och låt spelet börjo!

Äsa Roos (rollspel@sydcon.org, O4O

-

921918)
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ett por filmer som gjordes i slutet

FRAMTI DSFABRI KEN PRESENTERAR

tänko på

eRÄNNpuNKT NoLL

de? Terminator?

Ett verklighetslajv...
Föronmälon

Kostnod: 50:Antol deltogore: 30 - 50
Förkunskaper: Tnga
Arrangör: Wi lhelm Björkmon (wil helmbjorkmon@ hotmoil.com), Mundus
fnversus
Buddha satt vid chotten nör Jesus kom instormonde och gostade:
-Fon, jog litor inte på Einstain, hon är smortore <in hon verkor.
-Jo, jog tolade just med Columbus på chotten, hon so ott Einstein inte
olls hode kondensotorn och ott bytet vor en föllo. Hon hode tydligen
radon sålt den till Lincoln, men vi kunde få ett foto på honom ifoll vi
fixode ett vopen till dem.
-Bro, om mon inte vet hur de ser ut är det är helt omöjligt ott hitto
någon blond ollo förboskode rollspelore.

jobbet öven om han...
BOOM - en dov small hordes runt korridorskröken och Hplmes fumlode
efter revolvern. Om det vor mannen i rocken så hode hon ingen chons;
med

det vor böttre ott fly. 40K-rummet verkode bro; gott om folk. Vor
kom monnen i rocken ifrän? Nör hon hode skjutit honom kunde hon
svurit på ott det glönste metolliskt från såret. Klentroget kom hon ott

hette

Brönnpunkt Noll ör ett nutids/framtidslojv som hor Sydcon 9 som
skådeplots. fnga krångliga regler, fontiserode lokoler eller tromsiga
tecken.Tntriger, rollspel och spönning står på menyn. Föllor, byten,
hot, ollionser ,löften, rygghuggande och mångo överroskningor utlovos.

Bestöm möten vio nötverk, sprid felinformotion på chotforumet,

borrikodero

er icafeterian och fly

undon den stingsligo

Sydco n ledn ingen. Tngen gär söker, i nte ens i cke- delt agore. Förs krivna

karoktörer, rekvisito, pyroteknik och huvud-, grupp- och individuello
intriger sökror ett lojv du sent kommer ott glömmo.

Brännpunkt Noll Presentoros ov:

Sherlock Holmes kliode sig i huvudet och svor tyst. Det sisto hon ville
vor ott bli kvor h<ir på Sydcon 9. De måste tillboko till vorje pris. Blev
de tvugna ott lömna kvor töntorna från Sydcon 10 så blev han völ ov

ov 1900-tqlet. Vod

återfanns dock inte...
Strax innan bandet dödades hade de blivit infiltrerade av en pinkerton-agent.

IIf,MNf,BEN
ETT SCEIIARIO

Pinkerton hade länge varit ute efter
ligan för att åtefia bytet, och hade nu
fått med en agent bland den handfull
män som ingick i ligan. Nu vill de

IEI.

dessutom hämnas hans död.

Bandet utplånades av en gammal
kamrat till bröderna McCoy och fiende
till rollpersonerna. Han red ut till

1[ESIERN

gömstället, blev mottagen som vän och

dödade dem alla samma

Han

letade upp bytet och gav sig av.
Ietrt: Iotle &

Andors

Bild: Åke

EillIri{

Eosenius

Hiimnaren är ett äventyr som passar
rollpersoner med mycket RvrrB bäst,
eftersom den mest kände av dem får det
tvivelaktiga nöjet att bli huvudperson

och hjälte

i

en l0-centsroman med

samma namn. Äventyret åir tänkt som
en parallellhistoria brevid andra äventyr. Det dr löst hållet för att du som spelledare skall kunna skräddarsy det efter

din spelgrupp. Skurken kallar sig nu
Kyle Reed, men är egentligen en av
deras tidigare fiender. Du vet bäst
vilken. Du bestiimmer vilka platser som
iir inblandade, så att du kan viilja ställen dit du vill att rollpersonerna skall
åka. De bör dock aldrig tidigare ha varit dåir händelserna i l0-centsromanen
utspelar sig.

en hel trakt och rånat ett flertal
värdetransporter. De har hela tiden
gäckat lagen och rättvisan. Tills de rånar

en bank där två rollpersoner

är.
Hjältarna ingriper mot skurkarna, men
tyvärr stupar en av dem. Den meste
kände av rollpersonerna sviir att hämnas sin döde vän. Han tar upp jakten på
rånarna och genom kunnighet och list
spårar han upp dem. De fega uslingarna försöker köpa sig fria genom att erbjuda honom bytet från alla sina rån,
menhan iirute efterhiimnd, inte pengar.
Förblindad av hat skjuter han ner alla i
en stor duell och lämnar dem åt gama-

lflSuh hlm

äveffint

blir alltmer nrirveta mer om vad som

Pinkerton och lagen
gångna och

vill

egentligen hände, var rollpersonen
inblandad eller inte, har han alibi osv.
Flera laglösa band och prisjägare vill
få tag på pengarna och de tror att rollpersonen vet mer än han säger.

Ja, om rollpersonen rotar

Anne Forrest, författare

till

upprättelse lröili[?

i historien.

10centsromaner, kommer dit berättar en

löilagamn

sl«öna om hur rollpersonen hiimnats sin

förmedla kontakt med författaren, miss

gode väns död och utplånat McCoys
mordiska anhang.

pseudonym Gabriel Gray.

lländelser

lörhthmr

Iag tmddr du

w

död

Den rollperson som sagts vara död får
kommentarer som "Lever du ännu?".

h

McCoy är en stor och hämndlysten
sliikt... De söker upp rollpersonen för

ger på verkliga händelser. Bandet fanns,
de flesta fick halsen avskuren i sömnen.

llån{a

banditgäng ledda av bröderna Jed,

Lagen hittade dem genom att följa

Charlie och Robert McCoy terro-riserat

gamarna... De $13.000 de rånat ihop

iir gamla vänner till rollpersonen, eller
att de bevittnat någon händelse ur bo-

okända rämer.,.

Vilt främmande personer hävdar att

Hartwell Publishing kan övertalas att

Anne Forrest

-

mer känd under sin

Anne Forrest berättar att hon fick höra
historien av Kyle Reed. Hon vet att han
driver en verksamhet och tar med
rollpersonerna dit för att klara upp missförståndet.

hiälte

Den kände blir en hjälte, och alla beklagar vännens död. Folk vill ta foton
och få hans autograf i sin bok.

Htimnaren berättar om hur ett brutalt

on?

håll

en saloon, eller annan verksamhet. Då

att återta bytet och döda honom.

tolm

hår måu{a

[r

Boken ;ir inte fria fantasier utan byg-

l'ad lrudlu

Misstaular

Med $13.000 slår han sig till ro som
Kyle Reed i en stad dåir han skaffar sig

Du dödade våra släktin[u

rna.

ken. På en saloon berättar en man att
hans barndomsvän, rollper-sonen, berättat allt om händelsen för honom. Han
skrockar och säger att "han tog bytet
också, efteråt".

de

Upp{ömlseu

Så fort de kliver in hos Kyle Reed
kiinner de igen sin gamle fiende och han
känner igen dem...
Uppnttelse

Gabriel Gray ger ut en ny lO-centsroman - "Oslcyldigt anklagad" som
beskriver rollpersonens kamp för att
rentvå sitt namn. Han framställs som
en

riktig trjälte på alla

sätt.

369 MULHOLLAND

396 Mulhollond ör ett polisscenorio som utspelor sig i Los Angeles
under slutet ov femtiotolet. Det ör att hårdkokt, koroktörsdrivet
problemlosorscenorio i en solkig miljö, långt ifrån drömfobrikens

Spelsystem: Freef orm
Förkunskoper: Tnga

völputsode fosod.

Antol spelare:4
Arrangör: Christoff er Krcimer (kromer@sverok.se) och Mortin H
Assorsson (mortin@ luvit.com)

MEXICAN SHOOTOUT
E

Tissel-Tossel 57O4O7:

Det ör vårkönslo i änglarnos stod, och runtom oss ser vi mönniskor
lockos till f röjdigo freudionsko frestelser, och tro redoktionen ncir vi
hederligt hövdor ott vi foktiskt uppskottor sådont - vi till och med
uppmuntrar detl Iblond kon det dock gå lite för långt. to till exempel
vår fovorit - förförersko, den syndsotionellt sensuello
"skådespelerskon" Lynette Holden, som nyligen greps i en pikört pinsom
position, som enligt uppgift populeroda personer i plurolis. Polis
potrullerode och ovbröt perversionerno, och dat fanns uppenbarligen
både pulver och piskor på plotsl Snoppo, vönner: smisk och smuts hör
inte hemma hos Hollywoodl Eller gör det?
Vi frågar, för efter gripandet ov det blondo bombnedsloget hönde ingenttnglTngen f örodmjukonde färd till polishciktet , ingen roljeronde
ropport eller dylikt. Vod står päZ Är våra pojkor i blått så svogo för
syndsotionello sensotioner ott de blonkt struntor i onmölan av denno
ort? Hor lillo Lynette kanske belönot konstaplonno in noturoZ
Vi noteror:
Lynette Holden skjutsodes hem till Mulhollond ov två korismotisko
konstoplor dagen efter gripandet.
Vi noteror:
f nörheten ov den völsignode Va Va Voom-flickan bor/ bodde den
snuskigt rike och onseddo kirurgen Terry Lux. Lux mossakrerodes
sommo morgon.som Holden kordes hem ov logens vöktore, blott ett
stenkost bort! Ar det dörför Lynettes lustor bortprioritenos - ör den
luxuöse lyxliroren Lux en mer mediol morolmossoker? Bådo örenden
bör utredos snorost(läs mer om Lux-mordet på sidorno 3 - 6)l
Kom ihåg, köro lösorer ni hörde det härifrån först. Ocensurerat,
obef löckot, oontostl igt.

- något utav ett moment 22, med dödlig utgång
Föronmälon

Kostnod: 150:Spelsystem: Vompire The Mosguerode
Förkunskoper: Kunskoper i Vompire anvöndbaro, men på inget

sött

nödvöndigo

Antal spelore: 5
Arrangör: Erik Lundström, Bocchus Förlustelse Falang (O7O - 338 46
48, erik_lundstrom@sp ray.se
"On the roed ogoin" piper Canned Heot från Jukeboxen i hörnet, "ond
my deor mother left me when f wos guite young... when wos guite
young." Två längtrodorchoufförer föser i sig vorsin dogens speciol och
för mellon tuggorna an diskussion om det stundonde guvernörsvolet i
Taxas och hur en plötslig politisk omsvängning kan kommo att påverko
grönsorbetet mot Mexico. En och onnon göst dyker upp på vögkrogen,
en och annon lömnar stöllet. Av denf öregäende nottens höndelser syns
ingo spår. Allo eventuella oegentligheter <ir uppklorode och ollt blod

I

upptorkot.

Mexicon Shootout ör en fsbel f ar 2000-tolet, om en mycket
fromgångsrik ligos öde. Hund, F&gel, Kott, Ä19 och Konin ör deros
kodnamn,Brottörderaskall.Bestömförderosöde.
Det hör är Vompire på ett sött ni konske inte ör vana ott spelo det,
men om ni gillor gangstergenren och plotsligo svcingor ör Mexicon
Shootout något för er. Kunskoper i Vompire ör på inget sött nödvöndi9a,
men hor ni sådono kommer ni goronterot få onvöndning för dem. Bocchus
Förlustelse folong hälsor helo SydCon Hjärtligt Völkomno till Puffror,
Blod och Rock & Roll!
- You see, in this world there is two kinds of people my friend; those
with looded guns, ond those who dig. you dig. - The 6ood

DEN TIONDE HIERARKIN
Föronmälon

Kostnad: 150:Spelsystem: Coll of Chfulhu,4th Edition
Antol Spelore: 5
Förkunskoper: En f ördel om spelorno kon Cthulhu 90's och Dreomlands,
men det ör inget måste.
Arrangör: Björn Lorsson (046 - 390120)

f årotol hor blond onnot judendomen, kristendomen, och islom vorit
föremål för dispyter och teologisk orgumentotion. For de riktigt
ideolistisko förespråkorno f inns ingengemensom dom emellan, de förblir

Djövulens hontlongore tvingo tillboko fomiljen in i gårdens kok och
bindo fosf dem vid stolorno. Födelsedagstårton står fortforonde på
bordet, de tönder ljusen innon de dror med honom ut. Dörrorno och

fönstren bommos för och de sätter eld på gärden. De stonnor tillräckligt
liinge f ör ott se lågorno stigo upp mot skyn, först då elden fått
ordentligt föste slöpper de honom. Djcivulen hånskrottor åt honom och
sdger"grottis på fAdelsedagen. Du får inte blåso ut ljusen på tårton,
men om du kan stoppo elden konske du kon rödda din fomilj". Hon slänger
åt honom en silverdollor och lögger till "köp dig en present, du lär ju
inte få så mångo ondro". Sedon rider de dririfrån.

oförenliga. Medon århundrodeno posserot revy hor även vor och en ov
desso religioner drobbots ov inbördes konflikter röronde tolkningor
ov skrifter och teologi. Judorno hor sett sin raligion splittrafs i ortodoxi
och konservofism, likoså hor kristendomen sett sino schismer ledo till
två stqrko grupperingar som kotolicism och protestantism. Muslimerno
hor sett sin religion bli praktiskt taget två olika i shio och sunno.
Men i vorje gruppering, i vorje tidsålder, i varje troendes hjarto oovsett
om hon eller hon beköner sig till judendom, kristendom ellar islom,
f inns en gemensom nömnare; Myten om Djövulen.
Dan tionde Hierorkin utspelor sig i modern tid dör mon med moderno
medel och modern vetenskop en g&ng för olla beslutor sig fclr otf gå
till botten med religionerno och troditioners djövulsmyter. Undar reson

stöter mon på forbjudno, vedervardigo hemligheter, sinnassjukdom
och morolisk förkastlighet och inte minst sonningor som hotor helo
vörldsordningen och ollt i den.

Nu cintligan, efter ollodesso år nörmor sig uppgörelsensstund. Djcivulen
sjölv ör inom räckh6ll. Hon försöker få de ondro att öka forten, ott
inse hur viktigt det är ott de kommer from snabbt. Djövulen skoll inte
få glido honom ur hönderno igen.

EN DOLLAR TILL DJAVULEN
Föronmölon

Kostnad: 25:Spelsystem: Western
Förkunskoper: I,nga
Antol spelore: 5

Arrangör: Tove och Anders 6illbring (western@rollspel,com
Hon ör tillboko i helvetet igen. Hettan är olidlig, då lågorno slukor

Hetton ör olidlig och röken nciston kväver honom. Det brinner för mycket
och fön snobbt, det votten hon får from ur brunnen rcicker inte. Hon
kloror det inte. Hjcilplös tvingos hon se g&rden förtciros ov elden och
sin fomilj med den. Dör och då svar han ott hömnos, ott förposso
Djävulen tillboko till helvetet tillsommons med hons förbonnode dollor.

ollt

i sin vö9. Höstarnos ponikslogno och utdrogno dcidsskrin då stollet
brinner ner till gnunden ekor önnu inuti hons huvud. Moktlös ser hon

Du hor sökert följt trilogin på både GothCon och LinCon och nu ör det
olltså dogs ott se hur det slutor. Rikfigt bro log i turneringen kon
kvittero ut en belöning i presentkort på Trodition. Det log som vinner
kommor hem75O:-,Z:anfår 500:- och 3:on 250:-. Den högsto belöningen
under helo komponjen kan också kvitteros ut på SydCon, då finolen
står. 1000:- vöntor vinnoren.

MARIONETTERNA
Föronmälon
Kostnad: 75:Spelsystem: Shodowrun

Antolspelare:3-5
Förkunskopsp: Tnga

Arrangör', Lors

Jo hansson,
(567lorjo@student.l iu.se)

Lost M inute

Pro duct io ns

Pressen hode ännu inte uppföckt sombondet och vi vor tvungno ott
försöka kommo from med åtminstone en teori innon de glorde deI.
Vod kunde få helt vanligo medborgare ott helt plötsligt förvondlos

från hormlöso förortsbor till livsforligo brottslingor? Hur kunde folk
ur så oliko somhallsskikf bildo ligor och to sådono risker? Teorierna
f lög vildo men ingen hode någon som förklorode ollt eller ens kandes
det minsto trovördig.

Föronmölan
Kostnod: 75:-

Spelsystem: Freef orm
Antal spelare: 4
FörkunskopsT: Tnga
i

på något vis.

Ett sociolsurreolistiskt kriminoldromo i 30-folets Sverige.
VÅR MAN I BARBIA
Föronm<ilon

Kostnod: 75:-

Spelsystem: Ereb'98
Antal spelore: 5

Förkunskoper: Spelorno behöver ho lite grundläggonde Drokar &
Demoner-kunskop, krinno till spelvärlden Ereb Altor co 600 &r efter
Odo, somt uppskotto föröndring. Ett plus tir om mon känner till i olla
foll nägot om spelvörlden Ereb Altor 1498 efter Odo.
Arrongör:Krister Sundelin (krille@foxtoil.nu)

SALALIGAN

Ar r angör : To b ios Wr gstod (to

med en pannkniv så ott mon kunde göra en färgbestömning. Vidore
hode stadens fotogrof tillkollots för ott göra s.k. fotogrofisk
dokumentotion. En fotoblixt brönde ov pnecis innonför fönstret och
skuggorno blev för en sekund onoturligt långo och skorpa.
Londsfiskolen böjde sig ner och kande med fingret i det holvannon
centimeter tjocko borrhålet. Hons långo rock släpodz i den dyblöto
morken. Bytet kunde knoppost ho blivit mer ön ett por kronor. Onödigt,

b

ios@ dsv.su.se)

Brottet vor synnerligen bestioliskt. 6örningsmönnen, ollting tydde på
de vor åtminstone två, hade borrot ett hål genom vöggen till den
gomlo kvinnos lcigenhet och genom en slong ov tunt styrengummi fyllt
rummet med bilovgoser. Kvinnon hode förmodligen förlorot
medvetandet sittonde i gungstolen, follit och slogit i det lågo fröbordet.

ott

Därov skropsåren i ponnon. Stickningen l&g i en endo hog på trosmotton
och ett gornnyston hoda rullot in under kökssoffon, bredvid vedlåren.
Men mördorno hode inte slutot hör, uton fortsott ott ledo in gos till

dess ott de vorit sökro på ott kvinnon verkligen vor död. Helo
förforondet pröglodes ov sällsom känslolöshet, proceduren måste ho
togit åtskilligo timmor: gott om fid till ott kontemplero - gott om tid
f ör en förnuftig mönnisko ott stillo sig.
Bilen hode skropot emot ett träd, sonnolikt under ett försök ott kommo
så nöro husvöggen som möjligt. Den detaktivo polisen i Stockholm hade
nogo instruarot honom hur hon skulle losso bitor ov den ovskovdo locken

Sergej Nodoronov tittode ut genom fönstret över ett vintervitt Bobor.
Hon vor försiktig och tittode enbort ut genom en smol springo mellon
gordinerno. Det vor inte mycket trof ik - det vor det oldrig i Bobor - så
det vor inte svårt ott upptöcka stotens Sökenhetskommissions, den
hemligo polisens, fordon. Men just nu vor det lugnt. Det slog i dörren
bokom honom. "Lämnode du meddelondet?"frägade hon. Nodoronov
tittode inte ens in i dunklet i rummet d<ir Fjodor just kom in.
"Jo, Sergej" svorode den sköggige dvörgen. "Men du vet ott inte ens
kordierno konske kon hjölpo dig?"
"Schhhl" Tillrättovisningenvor skarp och hon tittode menande upp mot
toket. Sedan såg hon Fjodors sorgsno onsikte och förstod. "Fjodor2"
"Jog ör ledsen 5erge1." Fjodor slog ut med handerno, nör hon insåg atf
Sergel förstod ott hon hode förrått honom. "Jog kunde ingef 9öro!"
"Pest och förbqnnelsal" Sergej spillde ingen tid trots svordomorno.
Hon hode sedon lönge plonerot olternotivo f lyktvögor, och slöngde sig
ut genom fönstret ut på brondstagen. T scmmo stund kom

5ökerhetskommissionens soldoter

in i rummet med

höjdo

dem, struntode

i glossplittret som skor upp honden, struntode

i

kulkcirven som for ut över hons nygg och svepte ner för brondtroppon
så fort benen bor. Hon rusode runt om hörnet bort mot Govenskojobron. Där stonnode hon, gick lugnt ner for troppon vid brons enafaste,

ner mot kajen, och blondode sig med Bobors söndogspromenerande
medborgare. Hon svepte in sin blödonde hand i filtmösson som ett
provisoriskt förbond.
Sergej svor tyst för sig sjölv. En ov hons b<isto vcinner hode förrått
honom och hon hoppodes ott det hande efter att han fick kontokt mad
kardierno. Hon vor rödd nu. 5å har nöro hode sökerhetskommissionen
oldrig kommit. Rädslon pulserode genom hons ådror som smörtsomt
f lommonde eld och hon vor tvungen ott onströnga sig till det yttersto
för ott hållo sig lugn.
Det trillonde tjutet från visselpipor vid bron visode med oll önskvörd
tydlighet hur nöro det vor, men ingen tjänstemon i svorf rock, ingen
komouf logeklädd soldot med outomotkorbin i högsta hugg, rusode ner

mot kojen. Hon hade undkommit.
För den har gängen.
DET ÄR ALLTID VÄRST DAGEN EFTER
Anmälon på konventet

Kostnod: Spelsystem: Gemini
Antal spelore: 4
Förkunskoper: Ytligo kunskoper röcker.
Arr angör : Magnus Sj öström, Cell Ent ert

ai

nment

Det ör kollt och morkt, och snön foller tungt över de två m<innen som
står hukode över byltet i snön.
- Tjo, mon har väl setf vörre...
Det dröjer ett por sekunder innan den bistro rösten tor till ordo igen.
- Nej, så ta mej fon om jog hor. Jog hor oldrig sett något vönrel
- Hur var det med smedens unge dä? Söger en försiktig röst. Hon vor
völ gonsko ... trasig... hon med?
- Jo...men det här ... det ör ju ... och ögonen, f ör helvete, hons ögon ör
ju bortol Den borsko rösten tystnor igen.
- Om det intevore för att hon... hon... den...sytt ihop delorna till en
sån dcir jaklo docko! Den försiktigo rösten 5ryter ut i snyftningor. Ett

dat som ligger i snön. Sedon hissor den större ov de två upp byltat
över oxeln och vönder på klocken.
- Nu går vi hem. Jog skoll i ollo foll ho ett riktigt bro nyår, och inte ens
den dar golno dockmokoren skoll kunno stoppo migl
Den store, borsko monnen strosor ivög genom snöfollat med den sloppo

kroppen/trasdockon över skuldron och försvinner i mörkret. Ensom
kvor under tollen står den mindre, skrcimdo skepnodan och snyftor
svogt. Mellon f ingrorno håller hon en ensom, svort byxknopp, en knopp
som skulle göno sig utmärkt som öga till en tnosdocka.
Monnen slutor ott snyfto och borjar le hungrigt...
DOMINGO'S SKATT

. en berättelse om mod, btod och katlt ståt
Anmälon på konventet
Kostnod: -

Spelsystem: 7th Seo
Antol spalore: 5
Förkunskopsp: Tnga, man ett sinne för witty reportzes or en fArdel.
Somt en ohemul mcingd T10. Minst tio per spelare.
Arrangör. Bernard Christionsson och Charlie Björklund, DMF

Året ör 1668. Mellan notionerna
Montaigna och 6ostilla rosor ett
forödonda krig. Modigo sjölor från
vcirlden över söker sig till det ockuperoda
Costille i jokt på aro och rikadom. På
vördshuset "El Toro" i stoden Son
Augustin sitter fem personer som önnu
inte vet hur en vocker flicka och en ond
man kommer ott föröndro deros liv för
evigt.
Domingo's skatt ör ett motinäöventyr i en
vörld dör kvinnorno cir undersköno,

skurkorno diobolisko och där hjälten olltid
hor tid f ör en kvick replik. En skvött Monkey fslond, ett por nypor Errol Flynn och
en stor dos hjältamod.

PARASITUS PARADISI
OBSI Föronmälon OBSI

Kostnod:Spelsystem: Topform, bättre ön friform!
Antal spelare:4
Fönkunskoper: fnga
Arrongör: Olo Jonson och Potrik Lundgvist
Förkunskoper: Astronomisko - måste voro bekant med följondebegreppt

Mogisk Reolism, Vertigo,Invisibles, Preacher, Svort Kott Vit Kott.

suttit uppe
för ott översötto den lettisko självmordssektens monifest.Okej - det vor inte tillåtet to med sig jobb hem men ledningen
hade gett honom dispens mot ott hon inte tog ut övertid. Hon blev klor
exakt 02:23, sparoda dokumentet och vor precis på vcig ott loddo upp
Denno dog vor tveklöst den vörsfo i Sergeis liv. Hon hode

På somhöllsorganismens rygg, precis där ormarna inte når, sitter en
porosit. Den lever förvisso på orgonismen, vilket orgonismen inte tycker
om, men den öventyror inte orgonismens existens. Porositen ser på

verkligheten ur ett unikt parspektiv. Porositens klorsyn ör överlögsen
och smoken från dess lollonde dåre till vörd är ollt onnot än ongenöm.

f

denno octiontrogedi är hjöltorno ensommo i vörlden om ott ho
extroordinöro f örmägor och, tro mig, deskul le ovstå f rån sino f örmågor
vilken sekund som helst om de f ick v<iljo. Som porositerande outsiders
kloror de upp mysterier, stotskupper, mossmord och trosigo coco-colo
moskiner åt en stundom otocksom vör(l)d.

halvo notten

texten

på f irmons

modamet. Trots

sewet nör

ott

en tunn strimmo rök sipprade upp ur f rån
hon kostode sig på slodden och ryckte ur den hade

ett ljudligt <POP> börjot brinno och plosthöljet smölt
som vox ner i elektroniken. Modfölld brcinde hon en cd trots oft hon
modamet med

visste ott det var ströngt forbjudet ott forslo informotion ensom genom
stoden. Efter ett por oroligo timmors sömn sotta hon sig i bilen till på
vcig

till jobbet.

Han hode ingen oning om hur men plotsligt lossnode rotten från
styrstången. Trots ott hon tvörbromsode hode den nybyggda
ovgif tningskl ini kens huvud ingång totoldemo lerots.
Med ett blödonde knö och smutsigo klöder dök hon upp på jobbet två
timmor försenod. Hon fönsökte förkloro vod som hant fcir sino
överordnode.Han vor inte söker på ott de trodde honom - de hode i
ollo fall småskrottot lite.Leendeno försvonn omedelbort nör dotorns
lillo hogtolore spelade "Best of Borry Monilow" istöllet för ott visa
överscittningan.
Då slog

det honom...

Pizzabudet hode baro hoft en orm.. Alkisen som sovit bredvid soptunnon
nöro hons hus vor sommo person som hjölpt honom to sig ur bilen vid
kroschen...Och vorför i oll vänlden höll ombulonsförorno vorondro i
honden när de hjölpte de skodode?

Utredningen vor försenod minst en dag och Sergei Norotowicz hode

EFTERFESTEN II

Skuggor över Ankh-Mörpörk
Anmölon på konventet

Spelsystem: 6URP's Discworld
Antal spelare: 4
FörkunskopsT: Tnga

Arrangör: Erik Nolonder (031 - 654 789) och Otto Wintzell
Någonting är ruftet i Ankh- Monpork. Det könns på lukten. Stodens
gotor är inte longre sökro ott vondro. Sinistro kultister smider rönker.
Mystisko mord begås till höger och vönster. Tentokelförseddo monster och krokodiler gnisslor tänder i gröndernos dunkel.
Vad står på?
Vem ligger bokom?
Vill DU till varje pris veto sonningen?
Vågor DU möto det oköndo?

Spelo i så foll

Efterfesten

ff:

Skuggor över Ankh-Mörpörk

YOUR DREAMS ARE
Anmcilon på konventef

SALLSKAPSRESAN
Anmölon på konventet

Kostnod:Sysfem: World

Spelsystem: Kult, fast 1973

of Dorknass/Friform
Antol spelore:3-4
Avgift: (Vod vet jag? Tngen?)
Arrangör: Henric Nilsson ( t el. O7O4-547 485)
Förkunskoper: Tnga spaciello men ett eller ett por ovsnitt ov X-f iles
bogaget iir inte f el.

Antal spelare:4
FörkunskopsT: Tngo

Arrangör: Björn Stegerling (040-97 37 85, e_front@hotmoil.com)
i

FBI Troining Centre Quontico, Virginio
Det ör sent på kvällen. Ute så öser regnet ner.T ett fönster på tredje
våningen lyser en ensom lompo. Ncir komeron glider in igenom detto
fönster så ovslöjos ett exklusivt kontor dör tre mön befinner sig i
någon slogs diskussion.
-Hun kunde ni låto en ensom otränod civilist kommo undon er ollo l? Vet
ni vod det hör kostor oss? utbrister densittande monnen kontrollerot.

Hon ser ut ott med endost det foktum aft hon ör öldst kunno
tillröttavisa de två ondro som bef inner sig på motsott sido om det
storo ekskrivbordet.
Dat ögonblicks tystnod som uppkommer kcinns som en evighets tungo
bördo. 5å slits den i sönder ov ljudat ifrän en töndsficka som rospor
mot etf plån. Nör den lyfts emot cigorretten som cir dess mål så lyser
den upp rökorens onsikte. Ett onsikte som får nyhuggen gronit ott se
mjuk ut. Ogonen är de som en mördore hor, kollo och oerhört
genomträngonda. När töndstickon har tönt cigarrettensåsvoror dess
rigare med sin kollo röst:

- Vi kommer ott hitto och to hond om henne.
- Det hoppos jog. Du vet hur viktig hon cir.
Monnen med cigarrettan svoror inte uton vcinder sig om och lömnor
rummet. f hons fotspår följer dentredje monnen utan ott ho yttrot

ett ord

Völkommen
huvudrollen

till

en episod ov X-files som du och dino kompisor hor

i.

"Mulder & Scully not included"

till soligo Sponien mina damer och herrorl Denno
korto bussfärd kommer ott to er frän flygplotsen till hotellet för
incheckning. Dörefter står det er fritt ott göro vod ni vill i kvöll. Det
finns gott om trevliga restauranger inom gångovstånd från hotellet
f ör er som cir hungrigo och vill ni hellre ta en drink ellzr tvl så kon ni
9öro så på någon ov de borer somligger löngs hotall goton. Eller vorför
-"Välkomno sko ni voro

inte en liten promenod langs strandenZ Frukost imorgon serveros 8-10
11 ovgår en busstur till slottsruinen och tnoktens högst
belagno ort,Guodolest. Priset för danno utf lykt iir 12kronor. Ang&ende
f r edagens grisf est..."
och klockon

THE FUNHOUSE
Anmölon på konvantet

Kostnod:Spelsystem: Drokor och Demoner/ Freef orm
Antol spelare: 4
Förkunskapsp: Tnga

Arrangör: Sof ie Svensson
Fyro godo vcinner i tonåren f rån West Hom, Englond, skoll påborjo sitt
sommorlov. Desso fyro cir ett gang lotmoskor, no-gooders som spenderor
sina liv med ott snotto, glo på skröckfilm och snocko skit. En lycklig
slump (ett foraldropor skoll dro till Thoilond på sin årligo semesterreso)
lämnor ett hus ledigt och grobborno sko spendero två veckor med ett
skröckf ilmsmorothon. "Vor snäll mor kotten, drick inte upp forsons ö1,
det finns mot i frysen och ring tont Agdo nän gång så ott hon vet att
dulever." Dogen efter ovslutningen f iror vönnerno med ott f iko på det
lokalaka{öet. Då kommer det in en typling som sätter upp en poster
angäende ett kringresonde tivoli som onlönder i West Hom om tre
dogor. Detto tivoli skoll enligt postern ho vörldens otäckoste skröckhus.

Det läter boll...

Ultrs Eucke - D*cks in §pace är ett brädepet sk*pat av örltsr Li*llt gsmss Bch &r
liiet ba*erat på briid*pelet Ultrn Srcks * Buck sr $ie" @ 2*§0 OLG HB

ENOGDE JACKS HEMLIGHET
Anmcilon på konventat

Kostnod: Spelsystem Freef orm
Antal spelare: 4
FörkunskopsT: Tnga
Arrangör: Jim Nordlonder (j im@ocodemic.nu)
Jog skoll berötto vod som hönde i går kvöll.
Jog och Leo och (Sir) Gerinomino hode togit dogen ledigt (joo det
låfer bcittre ön rymt Leo. Tönk om någon fqktiskt kommer ott hittq
denno och löso. Då kon vi bli hjaltor om vi skriver rött.) för ott plonero
strotegier med båtslog. 5om modeller onvönde vi skepp gjordo ov bork.
Blicken jog fick från Mr Gronald so ott jog inte skulle börjo skryto
med om vårt gigontisko slog med borkbåtor vi hode och hur vi sönkta
dem...

just jo.

fNTFoDU}{TtoN
på

Man kan inte flyna ankan diagonalt över spelplanen. Om en anka

uppr:icktsfärd i Jymden. Efter att ha utplånat allt liv på Anqdamm
ger de sig nu på resten av universum i ren ilivilla. Lyckligtvis för

ankan välja att använda en handling att starta den, Spelaren r-ullar

Våra vänner ankorna har lämnat jordelivet och gett sig

Efter vi serverat den völdigt gamlevithårige monnen i hörnet och skurot
golvet i köket. Efter ott jog forklorot för Nelly, (som vi nu lömnot för
olltid) om våro strategir.r och hur vi sänkte båtorno, så kom den
vithårige monnen stopplonde. Hon måste ho hört vod visogt för plötsligt
så böjer hon sig from och söger...så liten, hömmod hårvöxt.. hmm säkert
ov. etf lägt hugg ov sobel vid tidig ålder hmm...
"Ar ni stolto piroterl?
"Nej Sirl Vi serv.."
"Jajo, vor nogo med ott de inte får tog på dennol", sode hon och drog
ur fickon ett pergamenf
*tjuck* "Med denne skotf *tjuck*... med denne skott skoll ni bekömpo
ollo piroter *tjuck*" Den gomle monnen börjode ott svikto och föll
rokt in i köket. Tryggen hode hon tre knivor.
" Är dzt något mer vi behöver veta?" , frägade jog. (Nööö, def so du ju
inte. Du sknek ju som du vor toppod i oljo. HAH AHAHA. Tyst, mon
behöver foktiskt inte skrivo ollting!) Det sisto hon sq var att vi skulle
okto oss för denenögde piroten Broooo (och ott vi inte skulle dricko
.

spetsod rom).
Nu sitter vi hrir i en tunno med två vänner som erbjudit oss tok över
huvudet. fmorgon skoll vi in till stoden och hitto båt som kon ta oss
SydVöst mot vår skottl

undertecknot
Jarnes Tirnothr4

ffiffiktrffi
ut

hamnar på en ruta som innehåller en maskin som sager Boink kan

övriga invånare i Jymden så är ankorna som vanligt helt

då en tärning och läser i tabellen Boink på spelplanen. Maskiner

oorganiserade och lyckas därfor inte göra några samlade attacker
och de flesta lever ett lugnt liv, ovetandes om faran som lurar på

som sager Boink markeras av terminalerpå spelplanen. Om en anka
vill passera en dörr måste spelaren först läsa av på Dörrtabellen på

dem.

spelpianen och lölja instruktionerna. Dörrar markeras av grå
rektanglar på spelplanen.

E)(TFF TILLBEHÖR
Föratt spela dettabrädspel behöverman även en helt vanlig tärning

sPTT!NEF
När en anka springer rullar spelaren en tärning och anskan får då

med sex sidor.

lör0yrta sig dctra antal tärning.sreg.

TNNFN spE/,gf=

BöRJFN

Plocka ut spelplanen och lägg den på bordet. Klipp sedan ut de

olika spelpiäserna och beskrivningarna som finns på s, och använd

FITTFICNEITT
EN anka kan attackera en anka som

den har fri sikt till, alltså att det

inte flnns några våggar mellan dem. Om inget annat anges når ett

dem för att spela.

vapen över hela spelplanen. När en anka attackerar en annan anka

rullar attackeraren en tärning och 1äggr till sin attackbonus för det

BEC,/,EB
SIå en tärning för att avgöra vem som börjar. Den spelaren som

börjar drar ett ankkort, sedan drar spelaren till höger en anka, osv
tills alla spelare har en anka. VA4e spelare rullar sedan en tärning
och läser av i tabellen Startpunkt på spelplanen för att avgöra van
någonstans ankan skall placeras ut på spelplanen som ett sikte, Nu

börjar den förste spelaren att göma saker med sin anka. En anka
kan göra lika många av följande saker som det antal handlingar
ankan har;

ankan dra lika många livspoäng som sklinaden mellan attackemrens

och försvararens slutsumma.Om försvararen vinner händer
ingenting, Aitacken misslyckades. Om antalet livspoäng kommer
ner till eller under noll såär ankan död och ute ur spelet.

FNVHNDFI =PECIP]I-T öFMåEOF

endast en gång varje gång det är ankans tur. Regler för hur dessa

Attackerz

anvånds står på respektive ankbeskrivningskort. Duck \(hos
<perialförmåga fungerar även genom v?ggar.

Använda Specialförmåga

i fältet

förflyttning på artbeskrivningen utöver de ovan nämnda
handlin§arna. En av de oran nämnda handlingarna kan hända när
som helst under en förflyttning.

försvarsbonus, Om attackeraren får högst måste den försvarande

En anka kan använda sin specialförmåga som en handling. Dock

Springa

En anka kan lörflytta sig det antal rutor som det står

valda vapnet, Försvararen ruller också en tärning och lägger till sin

VEM VINNEFi
Den anka som blir ensam kvar i ryrndskeppet vinner spelet och får

själv bestämmma vart skepper skall styras för att fortsätta
övertagandet

av

Jymden.

EiCENFFI!C,N
För att göra spelet lite roligare kan man spela något av dessa

2

handlingar

scenarion. Spelar man dem med samma ankor i en föl1d får man ur

3

Attackbonus

ännu mer xv spelet då det blir en hel historia som berättas.

3 Försvarsbonus

När man spelar dessa tre scenarion i en följd så har varje anka tre

stycken äggrörskloner som ligger redo att kläckas

i

den

1il1a

ankdammen r mitten av skeppet. Om en spelares anka dör under

Fl)ttar en tärning plus tre steg
8 livspoäng
10

poäng

ffi

spelets gång kommer en ny klon att kläckas nästa runda i

EN FI'1(T!6.r LåE;}{!E F YMD\/FIFIELE;E

ankdammen i mitten och spelaren kan fortsätta spela igen med en

J handlingar

helt lräsch anka. Dessa tre klonergäler för alla tre scenscenariona,

5

så

om man dör två gånger underAllen Invasionl så har man endast

10

livspoäng

20 poäng

FLIEN IN\/R5IONI
BFII(gFUNE,
Arkornas skepp, Deep Duck Spaqe Anq har intagits av en hel drös
slemmiga rymdvarelser som komher att döda ankorna om de kan
bara för att de är så himla onda och dessutom är deras favoriträtt
Krispig Arka. Det är upp till varje anka att döda så många slemmiga

rymdvarelser som möjligt för ait inte behöva sova med ena ögat
öppet och riskera tt bli av med stiärtfädrarna när de uträttar sina
behov.

\/!N5TNR!TER!ER
Den anka som först nått 100 poäng, är ensam anka kvar på
spelplanen, ellersomharmestpoangnärhelaqrmdskeppetärrensat

lrån

I

mdr arel.er vinner

detr .cenrrio.

BF}{6FIUND
När rymdvarelserna invaderade skeppet förstörde de vitala delar så
att skeppet inte längre fungerar. Ankorna måste därför samla ihop

FIEELEFT

tre viktiga komponenter som ligger utspridda rr.rnt om på skeppet

Spela som vanligt, men varje gång en döri till ett rum som inte
besökts tidigareunder spelomgången öppnas använd tabellen
Varelser som finns på spelplanen. Kasta en tärning och läs av
motsvarande rad på tabellen för att se vad som finns i rummet. Om

för att kunna laga det. Det är rymdhoppsmanicken som har gårt
sönder och för att laga den behöver man en krokodilklämma, en
sladd och ett bameri. Baneriet finns i maskinrummet (rummet med

det visar sig vara en rymdvarelse i rummet befinner den sig så nära

siffran 1), sladden finns i det andra mskinrummet (rum 3) och

mitten som möjligt efcersom de har vaggfobi och håiler sig undan

krokodilklämman finns i nanduksbordet i kaptenes hytt (rum 23).

väggar om de inte jegar ankor eller andra rymdresenärer.
Rymdvarelserna kan bitas eller spn-rta s),ra för att atackera och darför

RE6LEFI

atiackera på hå11, precis som ankorna. Efter att alla ankor har glort

Om en anka hå1ler i en e1ler fler saker och blir dödad så tappar den

alla sina handlingar börjar rymdvarelserna att attackera de ankor

allt på den plats där ankan dog. Den anka som först hinner fram till

som fins i närheten och därefter förflyrta sig. Varje handling som

den dödade ankan får därför alla saker den dödade ankan höll i,

en rymdvarelse hargör den en attack på emn anka som finns inom
synhåll. Om det linns flera möjliga ankr den kan atackera slumpar

V'NST}{RITE]TIER

man vilken det blir genom att slå en tltning. Vid slutet av varje
runda går varle rymdvarelse så många steg den kan, vilket står

l1ckas laga rymdhoppsmanicken och vinner detra scenario.

Den anka som har alla tre saker och tar sig in i cockpit (rum 21)

besknvet bredvid varje varelse nedan, närmaste anka. Denna
förflyttning görs av spelarna och de flytar rymdverlserna så att de
kommer så nar ankan som möjligt. En tärning steg betyder att man

steg som utfallet

urtungen.

IMES,,IE

LITEN FTYME}VFIFIEL5E

t handling
1

på

REEiFIN HEM
BF1{ERUNq
Deep Space Duck Anq ar nu rensat från oltyra och lagat och det är
dags att ge sig av. Ankor kan ju dock inte, som alla ver, samsas om
någonting om det inte finns et utomstående hot. Den anka som är
ensam kvar får bestämma vart skepper skall styras, men det blir en
endam resa...

Attackbonus

1 Försvarsbonus
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Fhttar en tärning steg

Alla ankor slås mot alla tills endast en finns k-var.
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När endast en anka är levande kvar på spelplanen är spelet slut och

den ankan har wnnit.
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Attackbonus
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Flyttar två rärningar steg

en chan' I«ar till dr övriga rvå rcenariona.

kastar en tärning och flyttar lika många
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EMMIS
Vod ar en Emmis?
En Emmis ör ett pnis som instiftodes för atf öko kvoliteten på da
orrangemong som hålls under Sydcon. Emmis priset är också en belöning

för våro arrangörer som gjort bro ifrån sig. Totolt finns det sju stycken
oliko Emmis priser. Desso, tillsommons med bedömningsgrunder står
upprodode nedon.
Bösto Scenario: Scenoriot skoll voro völ sommonhöngande, med betoning
på spelborhet och utrymme

för spelledoren ott improvisero, samt völ
et och enkelhet i scenoriots

motivenonde för koroktarerna. Ävan tydligh
upplagg tas i berökning vid bedömningen.

Bcisto Loyout: En tydlig, men öndå nyskoponde loyout som stömmer völ
med den stämning som scenoriot i sig skoll skopo.

Bösto Koroktcir: Koroktören skoll voro

lött oft to till sig, tydlig i sitt

upplagg och viso på hur den kon spelas. Den skoll också lömno utrymme
för spelarens personligo tolkning ov dess personlighetsdrog. Koroktören
skoll också varo völ länkod till scenoriot och voro motiverad att bege

ANMALNINGSGUIDE
1. Fyll i det intrödesolternotiv som galler for dig. Du völjer olltså ett
ov foljonde:
- SVEROK medlem 180 :-Tcke - SVEROK medlem 200:Om du ör SVEROK medlem måste du fyllo i f öreningens nomn.
2. Völj vilko brädspal, kortspel och f igurspel du sko spelo.
- Till brädpelsturneringorno skoll mon völjo vilket kvolposs man vill spelo.
Mon får spelo mer än ett kvalpass. Folk som inte spelot något poss hor
förtur fromfor folk som vill spelo sitf ondro poss. Kostoden ör 30 :oovsett om du spelor ett eller två kvol.
- Till kortspelen völjer du boro vilket du vill spelo.

- Till WH40K väjer mon om mon villtillhcira grupp ett eller två. Dessa
spelor på oliko tider.
3. Vdlj vilko rollspel du skoll spelo. Endost EN person i ert lag onmöler
laget , denne betolor helaavgiften och skriver i lognamnet somt kryssor

eventuellt i SL-ruton. De ondro i laget onmöler siginte till rollspelet i
frågo uton boro till konventet i helhet. Tillhondohåller ni 5L hor ni

sig in i de handelser scenoriot bjuder på.

förtur.

Bcisto Figurspelsorrongemong: Hur völ genomfört orrongemonget ör,
hur bra det fungerar för besokare. Är orrongemonget völorganiserat
och originellt ger öven detto extropoäng. Om orrongörerno dessutom
lyckos med ott skopa något nytt är öven detto positivt.

4. Skoll du öto lunch på konventets utmörkta lunchrestourang äripen,
så fyll i da dogor du vill ho lunch. Det f inns boro 200 luncher, så först
till kvorn göller.

Bösto Dioromo: Dioromot skoll vora en sommonhcingonde helhet,
välplonarot och tydligt. Rakvisito och effektar ör öven det ett plus.
Ett völskrivet scenorio inverkor civen på bedömningen.
Publikens Vol: Röstos from ov ollo deltogore på SydCon. Publikens Vol
delos ut på ovslutningen.
Bösto Spelledore: Röstos from ov de log som daltor i rollspelsscenoriono.
Bästo Spelledare delos ut på ovslutningen.

Vem utser vinnornoZ En jury utsedd av Rollspelsonsvorige och
Figurspelsonsvorige bedömer de oliko arrongemangen och utser en
vinnora i vorja kategori förutom prisat Publikens Vol.

5. Summero kostnoderno. Fyll i summon i

föltet

summo.

6. Fyll i ryDLIGT nomn och odress. Det är viktigt aft detto ör tydligt,
onnors vet vi inte vem som onmölt sig till vod. Du ör själv ansvarig för
ott vi kon löso onmölon.

HJÄRTLIGT VÄLKoMNA TILL SYDcoN!
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1,VH40K By Doy

- The Fong.

Chongon d'automne. Two Smokin'

Barrels,HiHistorisko f igurspel, Judgement bry. Kelly's Hjältar. WH40K Hidden
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