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I efterdyningarna av Jubileumsnumret fann vi till vår förfäran att vi inte hade
råd med någon framsida till det här numret! Därför börjar ledaren redan här:

Ekonomer, ekonomer, ekonomer...
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”Från Vetenskapsakademin meddelas att man tvingats devalvera metern. Från och
med idag är en meter endast 70 cm lång. Detta har fått till följd att alla vägskyltar
måste bytas ut, eftersom avstånden blivit längre. Vidare innebär devalveringen att alla
bilar plötsligt går betydligt snabbare, eftersom det nu tar mycket kortare tid att köra
t.ex. I mil.”
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”Efter en längre tids överhettning på börsen har regeringen på inrådan av SMHI

a

A
CE
<<

beslutat sig för att slopa Celsius-skalans fasta kurs gentemot omvärldens temperatur.
Celsius-skalan skall, säger man, få flyta fritt för att finna sitt rätta värde. Från
Mallorca rapporteras till exempel +92 grader, samtidigt som man på Kreta hade -45
grader. Charterresenärerna uppges vara förvirrade”.
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Det talas mycket om politikerförakt. Men finns det några jag inte har något som helst
förtroende för så är det ekonomer! Nå, fy attsingen för valutaspekulanter, yuppisar och
bankchefer med alla sina förmånliga fallskärmsavtal. Det är ju inte att undra på att Sverige är
på väg mot avgrunden när såna fifflare och klåpare får råda över ekonomin. De kan ju inte
ens bestämma sig för om kronan flyter eller sjunker!
Har ni tänkt på hur det skulle se ut om naturvetare och ingenjörer också betedde sig på det där
viset? Då skulle det kunna låta så här i TT:s nyhetssändningar:
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”I enlighet med den pågående anpassingen till EU:s lagar har regeringen tillsatt ett
utskott för att se över den svenska tyngdlagen. Vissa röster har till och med höjts för att
helt slopa tyngdlagen. - Vi har nog med lagar i det här landet ändå, sade Specialdemokraternas tekniske attaché”.

Nä, det är VERKLIGEN tur att man kan lita på ingenjörerna!

ÅA

För bästa effekt bör denna produkt nyttjas endast den 1:a april.
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april-april-StrapatS

Varning!
Detta nummer är ett april-skämt. Innehållet
kan vara stötande för känsliga personer och
läses på egen risk. Barn under 15 år bör ej
läsa innehållet utan målsmans tillstånd. Ni
har blivit varnade! StrapatS svarar inte för
följderna! Alla likheter med levande eller döda
personer och föreningar är antagligen ingen

Efterlyses
Jag förlorade min oskuld på ”UnderLivet”,
troligen under ett bord på värdshuset =
”Obscena Hyenan”. Nu vill jag gärna ha
tillbaka den, så jag undrar om någon kanske
har hittat den? Den är liten och röd.
Tack på förhand!
Lisa-Lovisa Löske, Grumlingbo.

Borttappat

tillfällighet, men för att undvika åtal så hävdar

vi det ändå. Tack och lov för att vi lever i ett
land som vördar yttrandefriheten, tryckfriheten
och Bullens Pilsnerkorv!

Å den här gången vill jag inte höra något
dravel om att "det här var det bästa jag läst
sedan Thoth nr 3.5" (Thoth våldtar julen), för
det sa ni redan om förra april-aprilnumret!

Jag tappade mitt förstånd på vägen till mitt

första Live. Har någon månne hittat det?
I så fall, kontakta Allan Stubin.

inte vill bli anklagade för detta

nummers tillblivande heter:

Klinga (nu med klarinetter).

Kontakta Carl-Michael Bellman
för vidare information.

Alibi köpes

Roland Isaksson

Nils-Erik Lindström

Svar till "Oskyldig". Alla förslag beaktas.

på Livet Bränna Byar för nio månader sedan, och

snart får vi ett barn. Detta är arrangörernas fel.
Det föll sig så att vi hade det skönt i en glänta
nära Vedhamn, när plötsligt Kristoffer Blandferg
dök upp. Vi fick veta att gummikondomer inte
var tidsenligt och fick en bit fårtarm istället (som
Kristoffer säkert hade norpat när Kulväjj, slakterskan han har ihop”et med, inte såg). Typiskt nog
gick knuten upp och katastrofen var ett faktum.
arrangörerna (Svett Glas) kan

Renaramapedagogen
Bibi
Upprörd har i en intervju i
att

hon

nyligen kommit ur en psykos
som uppstod i samband med
att hon provade på att spela
"Mutant".
"Jag har gått omkring i flera
| år och varit fast i min roll. Jag
spelade en rabiat rollspelsmotståndare när något slog
slint. Men nu mår jag fint”.

För de som vill spela fulla på
Live utan att hinka i sig en

massa mjöd, kan vi tipsa om att

Billy-Butterick's har plastspyor
för halva priset under hela april.

Palmemordet kan vara nära
en lösning!

Enligt spanings-

ledaren Hans Ölmage har man

börjat titta närmare på soft airguns:
"I TV4 'sas att de var mycket

Svenska Sado-Masochistiska
Sällskapet har nekats inträde i
SVEROK. "Deras rollekar och
användning av latex motsvarar
inte våra krav", uppger vice
ordföranden i SVEROK, Fredrik
Besinnings.
StrapatS - med Livet som insats...

naturtrogna attrapper som
kan orsaka dödliga skador".
Obekräftade uppgifter om att
ett vapen synts flyta omkring
i Årstaviken dagarna efter
mordet har nyligen kommit
utredarna tillhanda.

med att ordna masker och utrustning, stanna uppe
hela nätterna för att slå på trummor, ligga i timmar
på lurpass i väntan på ensamma vandrare, erövra
värdshuset tre gånger om dan, plundra, mörda
och våldta, och inte minst smeta in oss med
surströmming. Fattar ni vilken oerhörd arbetsinsats
vi lägger ned på detta? Vad jag nu inte kan begripa
är den negativa inställning andra Liveare visar
oss genom att anordna orchjakter, kasta glåpord
efter oss och rent allmänt vilja nita oss. Kan
någon svara på detta?
P.S. Vi ses på Zagost-ishkli....ZagoschiWunderbau... Zjivago-Mäsli.. AH! Det där Livet
som är samtidigt som ”Den Vita Lunden”, ni vet!

Svett Glas svarar: Vi kan inte ta något ansvar,

då ni helt uppenbart ägnade er åt dåligt rollspelande. Ni skulle ha fejkat orgasm och inte låtit det
gå...som det gick.

Pelle från Arsele: Nu börjar jag få nog av alla
som inte tror att jag är en orch! Dessutom vill jag
klaga på alla som har en taskig attityd mot oss
svartfolk. Här anstränger vi oss på varje Live

Under bältet

Under bältet

erkänt

”Svarte Jack” Neckén: Jag och min flickvän var

Om svartfolkens elände

Jonas Nelson
Björn Hellqvist

Expressen

Tidsenliga preventivmedel

bidra till barnets försörjning? Det var ju trots allt
deras fel att det gick som det gick.

Säljes

'”"””

- Läsarnas egna insändare som bara stjäl dyrbart utrymme...

Nu undrar vi om

Prisidé 1500 riksdaler.
Vi som

!!! Knyckeriet

Lilla Edet (DDT)
Grendel Terräng och Modeller
HB har fått en beställning på
180 frigolit-gravstenar.
"Gravskändartrenden har
öppnat en helt ny marknad för
oss", uppger nöjda ägare som
planerar att tillsätta 18 ALUtjänster för att klara av den
ökade efterfrågan.

Kul i skogen!
Gacob Jårder: sTrapaTs är en jättebra tidning
där man får jättebra Livetips. Och så måste jag
hälsa till alla Liveare jag känner och hoppas att
de har kul ute i skogen!
Jonas Moralson: Det vet man ju vad folk tycker
är kul att göra ute i skogen! Och jag vill minsann
inte bli förknippad med sådana tidningar som
publicerar den sortens Live-tips! Inga fler sådana
insändare, tack!
TRE

Försvarsstaben och Svenska
Kyrkan har fått i uppdrag att
granska SVEROK. Syftet är
att se om denna folkrörelse
kan användas i ett framtida
korståg. "DN-artikeln 950129
gav oss idén", meddelar ungdomsministern som samtidigt

vill framföra sitt varma tack
till ramaskripedagog

Örnkoll för uppslaget.

Vivi

StrapatS - om Livet är dig kärt...

Stollentuna (GRU)
SFL har inlett ett samarbete
med Kungliga Dramatiska
Teatern för att, enligt en
vanligtvis felunderrrättad
källa, "etablera levande rollspel
som en seriös konstform en
gång för alla".
Ryktet påstår vidare att Ingmar
Bergman och Lars Norén kontaktats för att skriva scenariot.
Premiären är planerad till
960401.

april-april-StrapatS
2 x Hur skall detta slum

Snart färdig!

Bot och bättring

Daniel Toupé: Artikeln om hur man bygger en
borg i förra numret var mycket bra! Jag har nu

Heinz & Felix: Vi i Preussiska Gardet har tagit
intryck av kritiken vi fått för vårt uppträdande i
Visby förra året. I år ska vi därför kalla oss
Pussiska Gardet och ägna oss åt att uppvakta och

gjort

punkterna

2-5

tremiljonertvåhundranitti-

fyratusenfyrahundrasjuttisju gånger, men nu är
kalkstenen slut på Gotland och Öland. (Jag ber
förresten om ursäkt, men det blir inga fler
medeltidsveckor i Visby). Nu undrar jag vart det
finns mera kalksten?
Jonas: Jag har varit och sett din borg. Tyvärr
verkar du ha gjort lite fel. Lagom stora stenar
skall INTE vara 20x20x10 meter. Lite mer kalksten
finns det dock kvar i Skåne och Östergötland,
men den ska jag ha själv så det avslöjar jag inte!

Bibi Örngott, renaramapedagog:

Rapport från Livet
"Kriget om Orchkungens snörliv”

Krister Kruth, Överstelöjtnant:

Skogstroll och Vattenalvers första Live på vårt
nya Liveområde (som vi fått av Schwartze
Chemikalen und Tot) blev väldigt lyckat. Som
arrangör måste jag tacka de väldigt duktiga
deltagarna. De rollspelade över förväntan!
Speciellt måste jag nämna de fem rövare som
fått alvernas magiska illusionspulver i ansiktet,
de sprang och slängde sig i sjön. Pulvret hade
förresten de påhittiga alverna själva tillverkat av
innehållet i de tunnor de hittat i en av grottorna.

Fy bubblan vad jag är ilsk! Här delar staten
generöst ut över 2 miljoneri bidrag till SVEROK
för att de ska lära ungdomar att döda och sabotera,
handskas med vapen, utöva grupptryck och låta
sig indoktrineras. Hur skall detta sluta?

eskortera damer samt förfina handkyssandets och

slängkyssandets ädla konst. Förra året fick vi inte
omkull en enda brud och gotlandsfåren var för
svåra att fånga, så räkna med att vi bättrat oss!

Fy bubblan vad jag är ilsk! Här drar staten in över
2 miljoner från försvarsbudgeten så att vi inte kan
lära ungdomarna att döda och sabotera, handskas
med vapen, utöva grupptryck och låta sig
indoktrineras. Hur skall detta sluta?

Jonas: Stackars lilla dumma ni! Vet ni inte att det
inte finns några får på Gotland? Gutarna har
bara lamm och lammungar! Inte konstigt att ni
inte fick tag på några!

Anmärkningsvärt

Förlåt!

Siewert Öholm

Jo, jag råkade hitta en oskuld på ”UnderLivet”
och nu plågar mitt samvete mig så mycket att jag
inte kan sova Off-Live. Jag undrar om någon kan
hjälpa mig att finna oskuldens ägare? Samtidigt
vill jag be om ursäkt för mitt beteende och tacka
för en bra moraliserande tidning.
Jonas: Det är helt normalt att hitta en oskuld
eller två på ett Live. Det är ingenting att skämmas
för! Däremot måste jag berömma dig för ditt mod
att träda fram så här öppet och be om ursäkt
(även om du glömde att skriva ditt namn).

Till resten av Live-världen

vill jag rikta ett

moraliserande utrop: BOT OCH BATTRING!

(nej, inte den Siewert. Jag kan

inte hjälpa att mamma har honom som idol),
Vårgårda: Tack för ett utmärkt fansin! (Tack själv!

Jonas

anm.)

StrapatS

är perfekt

förutom

Dvärgvisan

Text: Trad.
Mel: Godtycklig

(Jag

visste väl att det fanns en hake någonstans...

Jonas anm.) redaktörens ovana (Ovana? Vad då

ovana? Det har blivit en vana! Jonas anm.) att
skjuta in kommentarer ständigt och jämnt (Det
heter ”Jämt och ständigt” . Jonas anm.). Det är
mycket (Hörru, överdriv inte nu, va? Jonas anm.)
irriterande att hela tiden (Hela? Jonas anm.) bli
avbruten, och jag misstänker (Tja, folk är ju i sin
fulla rätt att vara paranoida. Jonas anm.) att det
bara är för att tillfredsställa redaktörens ego
(Vadå? Du får ju säga hela två ord mer än jag!
Jonas anm.). Hädanefter tänker jag skriva till
”Schakaler från SVEROCK” eller ”Fia-Olivia”
istället. Tack för mig!

Guld, guld,
Guld, guld,
Guld, guld,
Refräng:
Guld, guld,

sketet fansin i AS-format",
Jonas kan väl vi!"

I anslutning till denna nyhet kan nämnas att TV4 fick skrota ett

säjer Samir Belarbi.

"Kan

helt avsnitt med "Fångarna på Fortet" sedan laget "FFIT" fastnade

uppe i tornet hos Fader Fouras och rollspelade i mer än en timme.

Vapenheraldik
i extremt korta drag

guld, guld

av Micke ”X” Xöllick

Ibland kan man placera ett lejon på skölden.
Eller en örn.
ÖJ
3
-
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Sveriges Radio (UR)
Erik Blix tycks ha blivit så biten av Live efter "Kvällsöppet" att han
planerar en TV-serie med arbetsnamnet ”Lajvarna på Lödöse".
Den kult-förklarade stå-upp-komikern Halvan Rubin var påtänkt i
rollen som "vis man i torn", men krävde att programmet skulle
byta namn till ”Satanisterna på Slottet” för att han skulle tacka ja.
Förhandlingarna återupptas på torsdag.

- Bo Hallstedt, Skogstroll och Vattenalver.

guld, guld
guld, guld
guld, guld

(Da Capo al dente)

Under bältet
Stollentuna (IGEN)
Redaktionen för Féöa Livia
uppfattade StrapatS nr 25
som en utmaning. "Föa Livia
nr 9 kommer att bli ett litet

Under bältet

Hultsfred (EMI

Int

arter

ekar

Förningen

Alver tänker

|

Bertolf
har förbättrat sin berömda
3
chock-karbin. Skapelsen är av

latex och skjuter gummikulor.

På frågan varför vapnet kallas
gera en orchjakt i direkt
"chock-karbin" fick StrapatS
anslutning till Hultsfredssvaret att det kostar 1 600:festivalen.
5
"Det kommer att finnas svartklädda, sluskiga, illaluktande
Gröna Vägen lades inte alls ned
och berusade typer så att det
räcker åt alla", uppges det | P2 tidsbrist. StrapatS kan
de
avslöja att Livet i själva verket
från arrangörshåll. ppges
riskerade en anmälan för falsk
miljömärkning.
Se n

4

Vad vore Livet utan en StrapatS då och då?

Ett tack också till de spelare som inte ens efter
Livet slutade att spela den akuta magförgiftning
de fick efter att ha ätit bär hemma hos häxan.
Dessutom slutade Livet lyckligt, då orchkungen
fick tillbaka sitt snörliv efter en storseger över
tempelriddarna, nudist-paladinerna, alverna och
de mesiga byborna.

;

Luddvika (IT)

sor

Ett Live i Mellansverige gick

med hela 3.2 miljoner i vinst.
Det rörde sig om ett NutidsLive i Bankrånarmiljö.
"Vi planerar en uppföljare",
säger en talesman som vill
vara anonym.

Livet är underbart när underlivet är bart...

nens

5
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1. Skaffa en spade. Har du ingen egen så får du
springa ner till Konsum och köpa en. Har de
ingen där så försök på Järnia.

7. Glöm inte bort att mata Birgit Friggebo då och
då. Har du fyllt vallgraven med kålsoppa så ordnar
det sig självt.

2. Gräv en djup grop alldeles utanför din borg.

I nästa nummer återkommer vi till att berätta om
hur du bygger en vindbrygga så att du och dina

Ar
AU Ae Au OK

Hasse Nilsson har utlyst en
namntävling för Enhörningens
nästa NybörjarLive. Orden
"Jakt", "Ondska" och "Demon"
måste ingå. Förstapriset är fri
deltagaravgift på nämnda Live.

De 120 Liveare som förra
året åkte på ett Live i
sydsverige, och som
anmälde arrangörerna för
falsk marknadsföring, har

fått avslag.
"De borde ha insett att
'God mat, mjuka sängar,
riktiga toaletter och
varma duschar ' tydde på

ett practical joke", meddelar KO i sin skrivelse.

JU

Levande rollspel är farligt!
En
larmrapport - från
forskare slår fast att Live
kan orsaka både stukade
fötter och skrubbsår. Som
kontrollgrupp användes
slumpmässigt
utvalda
bärplockare.

RFSU har gett ett bidrag på
100 000:- till SVEROK för att
främja Livehobbyn. "Vi vill
uppmuntra användandet av
gummi
bland ungdomar",
meddelas det från RFSU.

6
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Livet är en sexuellt överförd, dödlig åkomma

HÖRLURAR

8x20

FLÄKT

BATTERI

Det ideala svärdet för poängbaserade
regelsystem! Ställ in svärdets dator för
den skada det maximalt kan ge, och resten
går automatiskt.
Ett sinnrikt system med känseldetektorer
avgör dels hur stor bruttoskada träffen
gör, dels vilken rustningstyp man träffar.
Nettoskadan meddelas med en klar
elektronisk stämma från högtalaren i
handtaget inom fantastiska 0,2 sekunder!
Den reglerbara känsligheten gör att svärdet
underkänner onödigt hårda träffar
(override-funktion kan dock byggas in för
495:- extra).
Slut på fusk och dåligt sportmannaskap
- Excalibrate ger besked!

9v

DRICKABEHÅLLARE

MED SLANG
Vikt: 9,5 kg
Pris:
18.500:(eller 590:- Imån, avbetalning på 36 mån)

Pris 2.995:- (batterier 2 x R14 ingår ej)

Livepilar med pipleksak

- vi garanterar att träffen hörs!

KA AA Ke Au

Under bältet

UR Ar AA AD AU Au AA

6. (valfritt) Stoppa i ett eller flera monster med
stora tänder och dålig andedräkt. I brist på annat
kan Birgit Friggebo duga.

i

FÖR HEROISK

MUSIK

AK

CEN pe

5. Fyll vallgraven med vatten, svavelsyra,
kålsoppa eller något annat uckkigt.
Valet av vätska är viktigare än man tror, för om
du inte varit noga när du byggt din borg kan du
råka ut för att vattnet/syran/kålsoppan tränger in i
källaren. Om vattenskador är illa nog, tänk då hur
kålsopps-skador skulle se ut!

Latexsvärdet "Excalibrate"

CD-SPELARE

Ar KK

Mycket nöje med din nya vallgrav!

AK AR AK

runt hela din borg, men
inte underminerar hela
är svåra att reparera, och
hela borgen rasa ner i
ju börja om från början!

över vallgraven utan att bli

antastade av Birgit Friggebo och tvingas sjunga
”We Shall Overcome” för att bli insläppta. Det är
en fix idé hon har...

Tunnhjälm för den medvetne lajvaren

120:- styck.

a

HÖGTALARE

KNARPSETS

ÖT

NV

I
RR

Nytt latexvapen för "Efter-Katastrofen-Live":

Pa

—

Cs

Tre-hands vibrosvärd

- Antligen något för mutanter! (Finns även i
fyrhandsversion för 100 kronor extra)

Mjukare vapen

För de som tycker att våra vapen är för hårda
har vi nu fallit till föga för kritiken och tagit
fram skumgummisvärd utan stomme!
Introduktionspris 250 :-

Antligen alvöron som inte faller av!

Genom ett förmånligt avtal med
City Plastikkirurgi kan vi erbjuda alvöron för
endast 4.990:- / par. Ring och begär prospekt.

Vendel Terräng och Modeller HB

AA AA ARA

4. Fortsätt tills du grävt
var försiktig så att du
borgen! Sättningsskador
är oturen framme kan
vallgraven och då får du

vänner kan komma

Berit vapensmed presenterar Vårens nyheter!

4 hektar kulturhistoriskt intressant mark i

Gamla Uppsala. Från 175:- / m?

ER AR AK

3. Gräv en grop till precis bredvid den första.

Au fp

Som vi lovade i förra numret så skulle vi återkomma till hur du bäst gräver en vallgrav till din nya
borg! Å vi på SladasK håller alltid vad vi lovar:

AU AA KU pung AE OUR AR AD Ad fe

ov I

Gräv en

Berit Vapensmed, Ankeborgsg. 21,414 67 GBG
ER NR

EA AE AA KR AA AE AE

ONA AA SA AEA

ER AN AA

KE

AEA AN AN AA AN AE AR ORVAR Ao

Livet är bara en period som skall överlevas

om

om

om oe om

cm om om oÅÅ
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april-april-StrapatS
Exklusivt för StrapatS!

april-april-StrapatS
I samarbete med Vecko-Revyn erbjuder vi

Covington Cross -trenden

Testa dig själv-test!

- Du är väl moderiktigt klädd? StrapatS visar hur!

|

V

Välj det alternativ som passar bäst in på dig och kontrollera mot svaren på nästa sida. Tjuvtitta inte!

Är du:

2

g

a) 15 år

3

a) snäll och foglig

b) 18 år FÅ b) busig och upprorisk

da

c) 25 år

3

d) 30 år

5

dp

Tycker du

att sköldar är:
a) fjantiga

Å

6

a) O
b) 1-3
c) mer än 3 timmar

"Robin Hood - Prince
fosldV mv

OF tNiCyEST ar
a)

ett uselt pekoral
b) en stunds roande action
c) den bästa film som gjorts

a) talang för hövisk kärlek

b) romantiska ådra

|

ZP

| c) enorma sexualdrift

7

a) Arimus
b) William
c) Richard

;

V

(Om du är kille)
Vad vill du göra med Eleanor?
a) Sätta henne på plats
b) Sätta henne i kloster

DA
4

||

MA

[C4
tl
h
kl

JA

,

—

«
BRETT BALTE
MED STORT SPÄNNE

c) Sätta på henne
d) Sätta vigselringen på hennes finger

c) I slottssalen

MID3IA

7.

10

Vad klär du dig helst i?
a) Läderväst, pösskjorta och stövlar (om du är kille)

b) Läderväst, pösskjorta och stövlar (om du är tjej)
c) Tunikor av ylle, sammet, linne eller siden
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a) För några hundra år sedan
b) På Riddartiden
c) Mellan åren 1050-1525 (i Sverige)

Zan

Hur tror du "Riddarna på Covington Cross" slutar?

a) Alla lever lyckliga i alla sina dar, precis som vanligt
b) Ungdomarna mognar, tar sitt ansvar, gifter sig och blir respektabel adel

8

Black Popcorn

När var medeltiden?

Sex is not the answer. Sex is the question. "Yes" is the answer!

Andra fräcka accessoarer:

Å

- Tunika med nitar

- Snörbrynja, glasfiberharnesk och Rocketeer-hjälm
- Struthätta med pälskanter
- Mantel med två meters släp
- Armborst

b) 0

DI
9.

a) 0

b) 21

b)0

10. a) 0

a) 0

11. a) 1

c)2

ec)0

a)2
b) I

12. a) 1
b)2

b) 1

2)0

b) I
a)
b)
c)
d)

b)2

b) 2

c) 0

13. a) 2

b) 0

0
1
1
2

Riddartyper:
0-8 poäng:

Rustningar är gjorda av
a) plåt och läder
b) glasfiber och snörbrynja

a) 0

c) 2

c)2

MED HbG
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b) 2

c) 0
6.

Kläderna kommer från
17

5.

1100-TALS SVÄRD

HÖGA STOVLAR
Var fäktas du helst?
a) På borggården
b) I lervälling

a) 2

4.

d) Cedric
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3.

TAITA BRALLOR

(Om
du är tjej)

Vem är gulligast?

.

a) 0

c) 1

ANAR

ud

ARMBAND

2.

| ÅA

i

LÄDER -

VA könet, väcks din:

b) bra att ha

Hur många
g timmar
per vecka
: ägnar du

TUFFA

Om du ser en attraktiv
person av det motsatta

c) fina när de är målade]

åt studier?

ÄR

Ål

4

Är du:

2

AAA

8.

DO

SKRYNKLIG HALS, DUK.

|

al

b)2

c) 1

HOCKEYFRILLA

so

Alla följer vi väl super-mega-TV-succén "Riddarna på Covington Cross", där man får lära
sig hur det var att vara ung på medeltiden. Ack ja. När man ser hur roligt det var, vill man
själv ha ett gulligt slott med hästar och rustningar.
Testa dig själv och se om DU skulle platsa som riddare på Covington Cross!

2

Svarspoäng:
1.

Är DU riddare på Covington Cross?

1

Är DU riddare på "Covington Cross"?

Är du seriös eller?

Historiker duger inte
på Covington Cross!

9-16 poäng: Du får nog jobba på
din riddar-image.
Det här duger
kanskei "Ivanhoe",

men Covington
Cross kräver mer
än så!

17-24 poäng: Perfekt! Du platsar
direkt på
Covington Cross!

”Magic the Chattering”
Medan trollkarlarna gör upp samlas deras fruar på kafferep för att utbyta skvaller...

april-april-StrapatS
Live-rapport:

Olhallskuppen -23

Ölen flödade ymnigt, och talarna avlöste

varandra. Själv spelade jag en stormtruppsledare och hade ett 20-tal entusiastiska grabbar
under mig (stolarna räckte nämligen inte till
alla).
Stämningen blev hög, och vi beslutade oss för
att storma riksdagshuset. Vid Slussen hade en
polisavspärrning upprättats. Visserligen hade
arrangörerna inte lyckats skaffa fram tidsenliga
uniformer åt alla, men det gjorde inte så mycket

då tårgasen dolde de flesta moderniteterna.
Min trupp och jag satte oss i säkerhet i Tbanan, och tog linje 23 mot Alby för att skaka
av oss eventuella förföljare. Vi klev av i
Rinkeby för att byta tåg, men jag måste ha
halkat och slagit huvudet i perrongen, för jag

vaknade upp på Södersjukhuset ett par dagar

senare. Synd att ha missat slutet, men så länge
jag var med lyckades man få fram en bra
illusion av 20-talets turbulenta liv.

Gör din egen latexmask!
Vem vill inte ha en egenhändigt gjord latexmask?

Allt

du

behöver

är latex,

gummi-

handskar och lämplig färg.
Forma maskar av latexen och låt torka. Du kan
göra daggmaskar, pormaskar, binnikemaskar,
likmaskar eller någon annan mask.

|

Den normale Livearen vet att man aldrig kan lita
på att arrangörerna ordnar fram god mat i vettig
tid, utan ordnar matförsörjningsfrågan själv:

Frestare

Gör så här:
I god tid före Livet inhandlar du en färsk
fransklängd, en nygrillat kyckling och en flaska
cider. Den elake förstagångsLivearen njuter sedan
av sina utsvultna kamraters min när han packar
upp den medhavda delikatessen framför deras
ögon. Tyvärr hinner han inte njuta av maten,
eftersom han blir nedslagen och bestulen av sina
hungriga kompisar.
Tips:
Den erfarne Livearen däremot slänger snabbt i
sig sin kyckling under en tät gran, under
förevändning att han måste kissa.

Smörslungad Älg

En mättande måltid för hela familjen Orch.
Detta behöver du:
1 älg
1 rejäl bytta smör eller fett
1 sjutusan till slunga
1 normalstor, vass kniv
Gör så här:
Fånga en älg. Flå och rensa älgen och fyll den
med smör. Slunga älgen tills den blir mör. Servera.
Tips:
Slunga inte för länge, det är svårt att sluta när
man väl börjat!

Medeltida Pizza
Detta behöver du:
1 stor tunna hembryggt mjöd.
Gör så här:
Drick upp tunnan med mjöd. Vänta. Servera.
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- Nu ännu mer avslöjande! -

Jag har fått i uppdrag av Sadistiska CentralByrån
att genomföra en läsarundersökning. Å ni är så goda och svarar!

Tipsför hungriga äventyrare

”Magic the Scattering”
Efter fajten skingras magikerna för att anträda den långa färden hem igen...

ÅL

AlderOmogen

Var på Trenne Byar

(ex. Jonas Nelson)

Tonåring
Medelålders (Fredrik Innings)

Nej

För full för att minnas
Trenne Byar?

| JÄldre än då (Didi Örnstedt)
rn

LÖ

Urgammal (Smaug)
Senil (Bosse Larsson)

Medlem

Fritidsintressen

Råna banker

-

Offra små barn

ense

i SCA

Nej
Bojkottar allt vad skogsbruk heter

Utöva ockultism
Praktisera satanism
Förnedra kvinnor
Missbruka droger
Ildka självmord
Bära vapenattrapper synligt på stan

Bruka urskiljningslöst våld

[]

Detta 20-talsLive hölls den 8 november 1994
på Miänchenbryggeriet i Stockholm.
Arrangerade gjorde G.U.L.F. som tidigare gjort
häftiga Live i 20-talsmiljö. Vi var ca 200
personer som samlades i lokalen som dekorerats med fanor och granris. Dräktstandarden
var hög, och många hade också tidsriktigt
fyrkantiga mustascher. De flesta var klädda i
robusta kläder av brunt tyg och läder, och med
sidkoppel och snörkängor såg allt mycket
övertygande ut.

StrapatS läsarenkät”

Magsäcken

Alltihopa (jag lever upp till ryktet!)

Upptäckte Live

| ]Genom en kompis
Genom

Internet

Genom en slump

Under en sten
När jag städade mitt rum
Har inte upptäckt det än

Vad är "masskultur”

Detta vill jag se i StrapatS

Blod
Våld
Död
Sex
Bilder på gulliga prinsessor och små lamm
Snuskiga samlarbilder på redaktionen
Rabattkuponger till Ica-butiken i Vansbro
Poster på "Loket" Olsson i naturlig storlek

Altihopa ovanstående

= Eget fÖrSlaQ!.....nnmmmnssrnsrrsssssroesrsrssesnnrna
Påverkad av underhållningsvåld

Baa

”Magic the Clattering”

| JEn ny sorts yoghurt

En mångkulturell yttring
Kultur för massorna

Vet ej, men det låter farligt
Kön

Han
Hon
BussVet ej

Om "Hon", skicka foto,
bystmått samt uppgift om
disponibel förmögenhet

Den som tror att magiker inte tål stål har fel - här bankar man på varandra i full stålrustning!
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Gör din egen örslev!

CA

50 mm

I sammarbete med Tipstjänst presenterar StrapatS

Skaruhastryktipset

av Gör DetSjälvQvist

Örslevar är en ofta förbisedd detalj i många
Livares utrustning. Att gå omkring med hörselgångarna fullproppade med vax är inte bara
äckligt, utan även en säkerhetsrisk då man kan
missuppfatta "Time-Out”, ”Hold!" eller andra
varningsrop.
Följande beskrivning visar hur man lätt kan
göra en örslev i medeltida stil. Ingen seriös
Livare borde vara utan denna viktiga tingest!

FIGA

I närheten
närh
Gustav II Adolf

Detta behöver du:

Grön

En nedrans otur

Inga ännu, ty
Jesus lever!!!

FIG, 4

Mer Arne
Weise i rutan

O>
"1000 years of Ear-spoons", New York 1978.

Fig. 4
Knipsa bort ingjötet, fila bort ev. gjutskägg och
borra ett litet hål för slevsnodden, Färdig!

"Ohr-Löffeln der Deutschen Spät-Gotik", Dresden 1964.
"Medeltida Örslevar", Varbergs Museums Katalog 1994.
"Hobbex-Katalogen, Våren/Sommaren"”, Borås 1072.

Imponera på dina vänner med en äkta örslev!
Och du - peta inte för långt in!

"Böhmische Ohr-Löffeln bis 1100-1500", Prag 1878.

”Magic the Flattering”
Med smicker kan man komma långt...

Förmodligen
.
2
inget körkort

För högt!

klämman och häll i smält tenn (räkna med några
misslyckade gjutningar).
Tips! Håll till i vardagsrummet så slipper du
smält tenn över hela köket!
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Färticka

Arja Saijonmaa
på TV

Smörj sedån gipsytan, blanda nytt gips och häll i
ytterligare ett par centimeter.
Plocka försiktigt ur formen efter ett par timmar
och låt torka i ett par dygn.

cernitmodellen, talka formen, fixera med

slemskivling

För att jävlas

Fig. 1
Börja med att knåda till en örslev (med ingjöt) i
cernitlera. Bränn i ugnen i 10-15 min på 125?.

Fig. 3
Separera gjutformshalvorna, ta bort

7 Ingen jag känner
Fyra bugg och
en Coca-Cola

MATERIAL
MATERIEL
Cernitlera
Gjutskopa
Gips
Klämma el. skruvtving
Tenn
2 Masonitbitar
Vaselin el. Nivea — Spis
Talk
Tång
Plastbytta
Fil
Borr

Fig. 2
Blanda till gipset och häll till ett djup av 2 cm i
en lämplig plastbytta.
Smörj in örsleven och tryck ned den till hälften i
gipset. Låt torka.

Inte tillräckligt
långt bort

ÄTTOR
"Örslevar från yngre järnålder", SHM Stockholm 1931.
"Medieval Ear-spoons excavated in London", HMSO

1990.

"Ett Örslevsfynd i Korsbetingsgravarna", Fornvännen 43.

"Magic Together-again"

Alla blir vänner och allt slutar lyckligt!

Lämna ditt svar hos närmaste tipsombud senast 950331
”Magic the Battering”
De fredsivrande trollkarlarna väljer att lösa tvisten genom en omgång baseball istället.
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Susanna

Kallt akvarium
4-5 april. ELDorado eller ShanGRIL-LA?
Nänä, pga eldningsförbud gäller bara kall
burkmat utan etiketter, så du vet inte om du får
sparris, konserverad gröt eller Whiskas.
15-17 maj. Noise of the Netherlands. Slåss mot
muterade väderkvarnari efter-katastrofen-miljö.
Kontakta En Appelhög, Don Quixote-gränd 3,
Antwerpen.

april-april-StrapatS

BRN

2-3 september. Nirvana. Ett surrealistiskt efterShangri-La-Live där du utforskar dina innersta
känslor med hjälp av lustiga plantor och
självsuggestion. Medtag eget mantra.
Arr. Stuvsta Kommando-Alver.

19 september. Svart Vändåtta. Ett kort Live i

Horrorskåp

Vi har bett Vecko-Revyns astrolog Hanna
Vennberg att tota ihop ett horoskop för Liveare,
men hon hade inte tid. Då bad vi istället Knut
Kowalski-Jönsson, som kör sopbil i Arboga:

Stenbocken

22 december-20 januari

Du överväger att gå med i Gyllene Hjorten.

Vattumannen

21 januari-19 februari

spelklubbsmiljö. OBS! Endast för folk med
pokerfejs! Arr: SPADER. Kontakta Halvdan
Tärning (hemligt telefonnummer).

Du känner dig lite under ytan, ja nästan sänkt.
Det kan bero på dålig vätskebalans eller vatten i

Fiskarna

16-18 juni. Smörblommas DiLeva. Ett
omusikalist pseudo-Live utanför Gävle.
Kontakta Johan Halmkvist, Groupiegatan 34,

Allhelgona. Livet efter detta. Ett gravskändarLive arrangerat av ”Dödgrävarnas Sällskap”.Vi
lovar alla liknöjda deltagare att de kommer att
få lika dödstrevligt som i förra Livet! Och kom
ihåg - lika barn leka bäst!

Off-Stage-snack undanbedes å det bestämdaste!

32 november. AvLivet, Sveriges första

14 juni. Stockholm Open. Ett 18-håls golfklubbeLive. Arr: Putt'n” Swing. Greenfee 200:-

672 03 STORTÅ.

3 juli. Nattsolens Andre, en direkt fortsättning
på Nattsolens Furste. Arr. Särimners Kompisar.
10-14 juli. Blå Vägen. Ett lååångt nutidsLive i
Tolkiens Västerbotten. Liveområdet sträcker sig
över 30 mil! Arr: Vägverket.
11-16 juli. Den Vita Hunden. Ett koppleriLive

av Åtta Hyndor. Värdshuset ”Den lilla vita fina

voffsingen” håller öppet. Taxa: En hundring.
OBS! Skäll inte på oss om något går fel!

11-16 juli. Pilutta dig! Skicka din retsamma
lillsyrra på Madicken-Live medan du själv åker
till "Den Vita Hunden". Arr. Junibackens Kollo.

stålvapenLive med fullkontakt. Arr: SNIT
(Sällskapet för Nipprig Interaktiv Teater).
2-3 december. Fan, här går man. Ett Live i
Stockholms innerstad. Vi möts på ”Prinsens”
pub och spenderar sedan kvällen i bästa
plattfotsstil. Medtag lösnäbb.
Arr. ÅA. Anka, Tago Förlag, tel. 08-641 61 50.
21 december. Pjäxjakten. Ett vinterLive av
Enstöringen i Västerås. Kontakta Nisse
Hansson, Pang-panggatan .357, 723 95

VÄSTERÅS. Max 1 deltagare.

Hej L.O. och alla läsare!

20 februari-20 mars

Du föredrar Live med drag i. Har du tur får du en
fjälla på kroken, men nappa inte på vad som helst!

Väduren 21 mars-20 april
- NEJ, GÖR DET

Oxen

21 april-20 maj

Din buffliga attityd gör att få vill ha dig i deras

live-grupp. Du har dock förutsättningar att göra

succe som Minotaur. Eller söndagsmiddag...

- AntiChristian

Lev rövare och skyll allt på din bror!

Hejsan L.O!

Kräftan 22 juni-22 juli

Du har lätt för att bli röd när det går hett till.
Risken för cancer är överhängande.

Lejonet 23 juli-23 augusti

Så fort du lämnar borgen försöker din usling till
brorson ta makten. Stanna hemma!

honom inte, han bara spelar!

23-30 juli. Kedjan. Arr. Länkarna.

28 februari 1996. Sveavägen Nostalgi. Ett
”Murder Mystery” i Stockholm. Arr: Rikskrim.

Du är obeslutsam, men väg noga alla alternativ

SA

Jag tycker det är orättvist att alla lajvare stjäl så
mycket uppmärksamhet i media från oss riktiga
satanister. Och inte får vi några miljoner från
farbror Staten heller, vi får finansiera våra
aktiviteter på annat sätt. Baka småkakor t.ex.

Tvillingarna 21 maj-21 juni

Kontakta Gene Kelly, 08-790 73 43.

Tills vidare. Jag har haft Alzheimers så länge
jag kan minnas. Ett PensionärsLive i autentisk
miljö på Karolinska sjukhusets långvårdsavdelning.. OBS! Minimiålder 65 år!
Arr. SENIL (Sveriges Enda Någorlunda
Intressanta Liveförening) i samarbete med PRO.

Min pappa tycker inte om våld, så han ska skjuta
alla rollspelstillverkare.
"Pappa vet bäst”

Tjena L.O!

INTE!!!

17-23 juli. Medelåldersveckan i Väsby. Ett

24-31 juli. VardagsLivet.
SVL (Stockholms Vanliga Livesällskap)
inbjuder till VardagsLivet. Spela en normal
person i vår högrealistiska spelvärld.
Pris 1200:- (Kost och logi ingår ej, medtag
radhus, Volvo, vovve och sambo). OBS! Höga
krav på dräkter och rollspel!

Box 12, DRAVELKÖPING

knäna.

7-8 februari 1996. SPAVs KampanjRegn IV.
SMHI är redan kontaktade och garanterar dåligt
väder hela helgen. Endast 300 kronor för en
garanterat våt helg!

arrangemang i förortsmiljö för mogna deltagare.
Arr: Väsby Villaägarförening.

LiveOmbudsmannen

Jungfrun

24 augusti-23 september

Du kommer att möta en lång, mörk främling. Tro

Vågen

Jag är en tjej på 14 höstar som undrar om du finns
på riktigt eller om du bara spelar? Orm du finns,
har jag chans på dig då?
"Väduren"

Greetings L.O!

När jag var på ett lajv i somras så var det en orch
där som var dum mot mig. Nu undrar jag om det
är någon annan som har råkat ut för det, och om
någon har et bra förslag på hur man kan ge igen?
"Känslig"

24 september-23 oktober

mot varandra innan du bestämmer dig för vilket
Live du ska delta i. Du måste våga mer!

Skorpionen

24 oktober-22 november

Tagga ner, stäng inte in dig bakom ett skal!

Skytten 23 november-21 december

Du har väl godkända Livepilar med styrfjädrar
och chockabsorberande spets?

Hej L.O. och alla balla killar!

Min högsta önskan är att få åka på Live, men
jag får inte för min mamma! Hon är rädd att jag
ska utsättas för grupptryck och underkastelse.
Att det är ännu värre ställt på min lillebrors
dagis verkar hon inte reflektera över! Hur ska
jag göra för att få henne att ta reson?
- Gunnar

Bonn

”Magic the Splattering”
Blodet stänker högt när våldsmagikerna släpper loss...

”Magic the Bothering”

Mängder av Magic-spelare samlas för att irritera sin omgivning...
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