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Editorial
Aquest primer butlletí
informatiu que ara tens a les
mans, vol  ser un mitjà més per
a que no et perdis ni una noticia
ni novetat de la teva associació.
Palantîr neix doncs com un
complement informatiu que
ALPEIA 2025 posa a disposició
dels socis i simpatitzants de
manera gratuïta i on podràs
trobar tot allò que fa referència
a les activitats i projectes que
es realitzen a la seu de
l’associació.

D’aquesta manera posaren a
prop de tots vosaltres les
activitats menys conegudes
d’ALPEIA 2025 per tal de
fomentar la vostra participació
en les activitats organitzades, la
marxa d’activitas permanents i
informació dels continguts de la
Ludoteca que tots els socis
tenen a la seva disposició.

Qualsevol suggerència i opinió
serà gratament rebuda. Si vols
col·laborar de manera activa en
aquest butlletí tan sols has de
passar el material a publicar en
format TXT i les imatges en
JPG, GIF o BMP a algun
membre de la Junta Directiva o
bé mitjançant Internet.
T’esperem a la Casa de la
Joventut. �

La Junta�

OCTUBRE 1999

El passat 9, 10 i 11 d’Abril es
va organitzar un viatge a les
pretigioses Gencom, que aquest
any es realitzaren a Barcelona.
Les Gencom han estat sempre
la més prestigiosa cita nacional
i internacional de rol i simulació
on es poden trobar totes les
novetats de la temporada.

Decenes d’expositors, clubs i
editorials especialitzades es
donaren cita al recinte on es va
gaudir d’un ambient magnífic i
vàrem contactar en  moltes
associacions afins de Catalunya.
Moltes foren les activitats
realitzades en els tres dies, però
deguem destacar el torneig
Nacional de «Magic: El
Encuentro», el torneig de «Ad.

Viatge GENCOM 99 Barcelona
Dungeon&Dragon» organitzat
per el més gran dels clubs de rol
a nivell mundial, l’americà
RPGA (Role Playing Game
Assosiation) i les partides de rol
en viu a «Vampiro: La
Mascarada». També va ser
d’agrair la presència de
dibuixants de qualitat com Larry

Elmore i actors de la Guerra de
les Galàxies (com ara Jeremy
Bullock que feïa de Bobba Fett).
En fi, que va ser un viatge molt
entretingut on a més a més
tinguerem temps de visitar
Barcelona i donar una volta pel
port i les Rambles.
Esperem fer un altre viatge
d’aquestes característiques l’any
vinent obert per a tots els
interessats. Esperem que
l’afluència de gent siga major
cada vegada.

� Rankor�
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«La Guerra de les Galaxies» Joc de Rol
A poc a poc, anirem comentant
en articles com aquest el
material del que disposa
l’associació. No tinguerem cap
dubte a l’elegir Star Wars per al
primer comentari, després del
«boom» de vendes que ha
suposat L’amenaça Fantasma.
El joc de rol va ser editat a
Espanya per la desapareguda
Joc Internacional i ens permet
submergir-nos a dintre d’aquest

món i interpretar papers que van
des de mestres jedis fins a
contrabandistes i alienígenes.
Un sistema basat en daus de 6
cares i de senzilles regles en un
únic llibre ple d’ambientació que
no oblida ni el més mínim detall
ja que disposem de droides,
naus espacials i equipament
d’alta tecnología. «Que la força
t’acompanye!» �

L’escriva	

Després de dues sessions de la
campanya i una vegada
conquerit i explorat la major
part del territori, ens trobem en
un punt crucial. Les tropes de
l’imperi (nord-oest) han ocupat
gairebé tota la costa i gracies a
l’aliança amb els nans
(montanyes) no mantenen cap
front bèl·lic actiu i estan
desenvolupant-se ràpidament.
Per la seva banda, els nans han

de suportar l’avanç de les tropes
goblins que provenen del sud.
Són els Alt Elfs qui més
problemes tenen donat la seva
posició gens avantajosa. S’han
vist rodejats d’enemics en poc
temps i ara depenen d’una
possible aliança per tal de
mantenir el regne.
En aquesta primera fase de joc
han estat sense cap dubte els
Morts Vivents (Sudest) els qui

han portat la iniciativa en tot
moment. La manca d’enemics
a la vora, i la debilitat inicial del
Caos (Nord) varen permetre
una expansió sense precedents
i actualment pareix que ningú
(almenys no sol) no el pot parar.
Prompte tocarà dissoldre i refer
aliances, perquè tan sols un de
tots serà l’Imperi Dominant.



Senyor de la Guerra�
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N Equip Raça Jug G E P TdF TdC TdD Punts

1 Valencia C.F. SAD Humans 3 2 0 1 6 3 +3 38

2 Sorbecerebros “ los pacíficos” Goblins 3 2 0 1 5 3 +2 37

3 Bone Breaker Bones Morts Vivents 2 2 0 0 5 1 +4 34

4 Incursores Infernales Caos 2 2 0 0 3 1 +2 32

5 Suicide Squad Goblins 2 1 1 0 4 3 +1 24

6 Orcos Cachondos Orcos 2 1 0 1 2 2 0 20

7 Fassinerossos Humans 2 1 0 1 3 4 -1 19

8 Enanos Rompecocos Nans del Caos 2 0 2 0 3 3 0 16

9 Thunder Boys Humans 2 0 1 1 2 3 -1 12

10 Blood Stadium Skavens 2 0 1 1 2 3 -1 12

11 Skaven City Skavens 2 0 1 1 2 4 -2 11

12 Enanos de Choque Nans 1 0 1 0 0 0 0 8

13 Drows Sangrientos Elfos Oscurs 1 0 1 0 0 0 0 8

14 Quebranta Huesos Morts Vivents 2 0 0 2 0 5 -5 5

15 Deguella Dragones Nans 1 0 0 1 1 2 -1 4

16 Putejators Homes Fardatxo 1 0 0 1 0 1 -1 4

17 Tubarro Humans 0 0 0 0 0 0 0 0

La temporada acaba de
començar i ja està al roig. Tots
els equips de l’acabada de
formar Lliga Bloodbowl 99-00
volen guanyar els tant valuosos
punts per aconseguir el
pretigiós títol.

Comencem analitzant els
equips. Pareix destacable la
quasi ausència d’equips élfics a
la lliga, tan sols hi ha un dels
Obscurs, quan de normal les
lligues estan plenes d’ells. Per
altra banda són els equips
d’humans els que predominen i
pareix que els va prou bé. Al

capdavant de la classificació
tenim al «València S.A.D.» un
equip dirigit per Isidro, que amb
un joc brillant i tàctic ha agafat
la davantera seguit de molt a
prop per dos sorprenents
(repetim: sorprenents) i ben

plantejats equips Goblin:
«Sorbecerebros Los Pacíficos»
i «Suicide Squad». Tot un mèrit
si tenim em compte que al cap i
a la fi no són més que...
Goblins!. També en llocs de
privilegi i sense coneixer altra
cosa que la victoria trobem a
dos dels equips més durs de la

Lliga: «Incursores Infernales»
i «Bone Breaker Bones». Tots
dos porten un grapat de ferits
entre les files rivals i són temuts
per tots els altres equips.
Menció especial mereix la
momia Ra Amon «El Faraón»

que tot solet ja porta
4 baixes en tan sols
dos partits. Si aquest
noi continua així
acabarà amb la lliga
en poques jornades,
esperem que algú li
pare els peus.
Per altra banda tenim
un grapat d’equips
que s’han afiançat a
la part mitjana de la
taula classificatòria
com són els equips
de Skaven i Orcos.
A pesar de no ser
l’ultim anem a
destacar com a pitjor
equip de l’inici de la
lliga als «Quebranta
Huesos», que no han

fet honor al seu nom i porten
perduts els dos partits disputats.
Vinga, ànim que ja vindran les
victories.Açò només és el
començament i encara queden
moltes jornades per a la
finalització de la lliga.�

Dieter Hemridge�
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Busca’ns a Internet
ALPEIA 2025 també està
present a Internet. Fa un any i
mig que l’associació disposa de
«web» pròpia i aquesta ha anat
millorant amb el temps.
Començàrem amb una fulla
molt discreta d’apenes
300Kbytes fins a tindre més de
10 Mbytes d’informació
disponible i periodicament
actualitzada.
Actualment, hi ha quasi 3000
persones que han accedit a la
pàgina  des de Maig del 1998 i
moltes d’elles (fins i tot el
Director de la revista de rol  més
veterana d’Espanya: «Lider»)
ha firmat en el llibre de visites.
Pots trobar quantitat de material
relacionat amb la pròpia
associació ALPEIA 2025
(activitats a realitzar, fanzine,...)
i nombroses utilitats, mòduls i
complements, realitzats per
aficionats com nosaltres arreu
del món. Cap destacar una
col·lecció d’imatges del
dibuixant Royo i altres de la
DragonLance que són de molt

http://www.geocities.com/Area51/Chamber/5606/

bona qualitat.
Cada volta trobem més
associacions i col·lectius que es
desideixen a establir-se en el
món virtual i el Rol no anava a
ser una excepció. Estem units a
tres anells de Rol: «Hisparol»,
«Juegos de Rol» y «The
Ultimate Domain Ring» que
formen quasi la totalitat de
Clubs de Rol actius  en parla
castellana. De totes maneres hi

ha infinitat d’enllaços a pàgines
de Rol de contingut en anglés,
ja que es pot dir que és la
llengua més usual a la red.
No ho dubtes, si tens ocasió no
deixes de pegar una miradeta i
no oblides deixar les teves
opinions al llibre de visites.
Cada poc temps bolquem
novetats i alguna que altra
sorpresa. �

Rankor�

   Jornades, Activitats i Convencions Lúdiques

3 Novembre FANZINERAMA 99 V alencia. Exposició de fanzines. El nostre Rolemonsters
estarà present en un «stand».
7 Novembre CAMPANYA MIGHTY EMPIRES 17:00 Algemesí. Un nou torn de campanya
per als jugadors de Mighty Empires.
14 Novembre 3ª Jornada BLOOD BOWL 17:00 Algemesí. Prepareu els vostres equips
perquè ja torna la lliga més interesant de l’associació.
27 Novembre 4ª Jornada BLOOD BOWL 17:00 Algemesí. Prepareu els vostres equips
perquè ja torna la lliga més interesant de l’associació.
Novembre TALAZBRAGOLES 99 Las Rozas (MADRID). Les jornades que es realitzaran
a l’associació Talazbragoles tornen aquest any en moltes novetats.


