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"En väg där finns; ett sätt att ta den och den rymmer endast fem," tungt lastad av
visdom och profetians ord vandrade han ut att sprida glädjens budskap.
Efter den den siste mars kan du inte längre anmäla dig.
"Den Galne Vandraren och hans baskade kartor,” muttrade hon när marken under henne

äter blev sank. -

Betänk att deltagande sker på eget ansvar.
Träsket Fick kalla rysningar att löpa eber hennes rygg. Nervöst kontrollerade hon
kartan. Jo, det var rätt, men ändå helt fel.
På grund av att konserver är den enda tillåtna maten, och då dessutom etikettslöst, är

lajvet mindre lämpligt för mat-allergiker.
Det klafsande ljuder från lunga steg Följde henne.
Nästa brev med värld och regler kommer i början av >

Mars. I det beskrivs hur vi vill att du lägger upp din
karaktär.
En annan hetta än det war van vid började göra sig
gällande. Hettan kom från den bortHyende människan

É

dess smidiga språng över den oländiga terrängen.
Fasta grupper skall utse

gruppledare som sedan är
den vi håller kontakt med och
som samlar ihop gruppen och
dess problem.
Desperat griper han efter

kniven. Chockkarbinen tömd '

och fortfarande kom
mutantmonstret mot honom.==

=Et ögonblicks tvekan och han =överger fanken på strid, vänder sig om och
Hyr för sitt liv.
Ju snabbare vi får in grupper och karaktärer

desto mer tid får vi att göra ett bra lajv. Så för
er egen, och alla andras skull, söla inte. Blir
det som vi vill har ni bekräftan på roll och
grupp den Förste Maj.
Efter språngmarschen andades hon tungt.
Hennes bröst hävde sig vackert mot glipan i

läderjackan. Det stod still i stum beundran.
Hur kunde något i denna förrödda värld vara
så vackert?

Kontaktpersoner är:
Erik Malmcrona på 031-12 16 72 eller 031-42 48 22

samt Erik Johannesson på 031-93 14 77
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