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Det är nu fem år efter

katastrofen...

... och i ruinerna efter det som en gång kallades

Våixjö rör sig en grupp personer försiktigt, men

målmedvetet, mot Teleborg. Det berättas historier

bland de överlevande om en fristad dar. Nära till
mat, lätt att försvara, organiserat.

Grupperingen WSK - Werlden Som Kommer

- har säkrat en byggnad och bjuder nu in alla som

har möjlighet att ta sig dit. Du måste lämna över

saker av värde eller erbjuda din arbetskraft för
att få komma in, men väl inne ges du en stunds

andrum och flykt från den bistra världen utanför.

Möjligen är verkligheten inte riktigt så mörk och

dystopisk som i texten ovan, men i jämförelse med

allt kul som finns på WSK så kan det kanske kännas

så. Vi vill trots allt erbjuda den där stundens and-

rum. Några dagars flykt från skola, jobb och krav.

Några dagar för att ladda batterierna helt enkelt.



Bra att veta

Innan vi kan dra igång med själva konventet f,nns

det lite som du måste ha koll på. Som tur är så har

vi med allt viktigt i det här haftet.

och det finns vissa regler som du som besökare

måste folja. Bryter du mot dem så har vi full rätt

att kasta ut dig. Folk som blir utkastade har inte

rätt till återbetalning av vare sig inträde eller andra

avgifter.

GRUNDERNA

De som ansvarar för konventet är de med röda

stabsskjortor. Om du har frågor om vad som helst

som rör konventet kan du alitid vända dig till en

stabsmedlem och om en stabsmedlem säger att

något är på ett visst vis så gäIler det.

Uistas på konventet

Konventet är i år förlagt till Teleborg Centrum

Skola i Växjö. Skolan är en kommunal grundskola

lie,f i,. ,r

'§§

!t1[
'1.ti§:,

§ta



Svensk lag gäller givet'ris på konventet och

eventuella lagbrott polisanmäls.

Förutom att vara fritt från illegala droger så är

Wexio Spelkonvent även fritt från alkohol. Märk-

bart påverkade besökare kan därför bli utkastade.

RöKN!NG, NÖTTER & DoFTER

Vare sig rökning, nötter, mandel eller ananas (tänk

på att kolla innehållsförteckningen på ditt godis)

är tillåtna i lokalerna på grund av att vi har aller-

giska personer på konventet. Det innefattar även

skolgården och öwiga områden som tillhör skolan.

Tänk också på att doftallergi är väldigt vanligt

och därförbör du inte ha överdrivna mängder eller

alltför starka parfymer på dig.

Om du bryter mot det här och någon ber dig

sluta, gör det direkt. Det gäller oavsett om perso-

nen har röd skjorta eller inte.

PARKERING

Det finns inga parkeringsplatser på själva skolan,

men du kan parkera utanför TC och Teleborgs-

hallen. Eventuella avgifter för parkering måste

du själv stå för.
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LARMADE OMRÅDEN

Det finns utrymmen som är larmade under kon-

ventet. Dessa skall normalt sett vara låsta, men se

ändå tiIl att inte irra runt utanför angivet område.

Om något ser avspärrat ut så är det avspärrat.

Ignorerar du en avspärrning, rycker i låsta

dörrar eller på annat sätt orsakar ett larm så är

du också ansvarig för att betala utryckningen.

UTRYMNING

Om det skulle gå ett larm, se till att lugnt och san-

sat lämna byggnaden och ställ dig med dina kom-

pisar vid återsamlingsplatsen, väster om skolan

(markerad med en stjärna på kartan). Vet du med

dig att någon ligger och sover, väck gärna denne

men se till att ni båda kommer ut så snabbt som

möjligt. F<irsök inte plocka med dig några prylar

- hur värdefulla de än är - och stanna absolut inte

kvar inomhus.

Det finns utrymningsplaner uppsatta på sko-

lan. Håll koll på dessa så du vet hur du skall ta dig

ut om något händer.



GAMTA PENGAR

Från och med den r:a juli giiller inte Iängre de gam-

7a r, z- och 5-kronorsmynten, ej heller de gamla

roo- och 5oo-kronorssedlarna. Eftersom bytet

sker under konventet kommer WSK darfOr inte

att acceptera de gamla sedlarna och mlmten som

betalning.

Iita på konventet

Äta bor man, annars... blir man grinig, trött och

hungrig, börjar klaga på småsaker och rent gene-

rellt vara jobbig för sina kompisar. Och sedan dör

man av näringsbrist,

Äm r clrEer
Det finns enklare mat

samt godis och andra

onyttigheter i vårt
caf6 om du inte är jät-

tehungrig eller inte vill

].

Iämna området. Kaffe och frukt ingår dessutom i
inträdesavgiften.

Vi kommer att försöka se till att det finns nå-

got för alla, oavsett allergier eller preferenser.

ÄrR ure

Är du lite mer hungrig kan det vara skönt att äta

något rejält. Precis bredvid skolan finns det några

snabbmatställen och vill du satsa på något mer

fancy så ligger hållplatsen in till centrum nära.

FIXA EGET

Bredvid skolan ligger ett ICA där du kan handla

diverse förnödenheter (håIl koll på allergierna) om

du hellre vill det. För ett lite större utbud ligger det

även ett Willys inom gångavstånd mot centrum.

Bo på konventet

SOVA PÅ KONVENTET

Du bör sova under konventshelgen, oavsett hur

roligt du har det. Anledningen till det är att du

mår bättre och blir trevligare att umgås med om



du sover tillräckligt. För detta ändamål har vi sov-

salar tillgängliga för besökare som inte har någon

annanstans att sova under helgen.

Det är absolut förbjudet att sova någon an-

nanstans inom området eller att sova i sovsal utan

att ha anmält sig i receptionen! Brandkåren kräver

nämligen att vi har en lista på vem som sover var

ifall något skulle hända. Om du är trött går du

darfOr till receptionen och fixar plats i en sovsal

innan du lägger dig.

FÖRVARING PÅ KoNVENTET

Om du har bagage som du vill låsa in under tiden

du är på konventet, säg till någon med röd stabs-

skjorta så hjälper de dig med det.

DUSCHA PÅ KONVENTET

Morgonstund har tvål i örat. Vill du lukta gott på

konventet så ligger duscharna i Teleborgshallen,

strax söder om skolan. Duscharna är öppna på

Iördagen och söndagen mellan o9:3o och rz:oo.

Iobba på konventet

Om du helt plötsligt skulle komma på att du är

sugen på att jobba på konventet så går det säker-

ligen alldeles utmärkt, även om du inte sagt till i
förväg. Gå till receptionen och hör med dem vilka

områden och pass som är lediga.

Slutstädet är det alltid skrint att ha mycket folk

på så om du är ledig på söndagen och vill hj;ilpa till
är det bara att skriva upp sig. Tänk på att vi gärna

vill arrangera ett konvent nästa år också och därför

vill göra ett gott intryck.

VAD FÅR JAG FÖR ATT JAG JOBBAR?

Först av allt glädjen att få arbete samt vetskapen

om att du har gjort något gott för konventet och

dina medmänniskor. Utöver det finns det även

mer mundana belöningar:

Pass r: Å,rets konventsmugg och en snitsig

WSK-Tshirt.

Pass z: Hela inträdet tillbaka.

Pass 3: Cafdkupong ä rookr

Omnämning i sociala medier



Gratis archerytag-runda

En tärning

Ett livstidsmedlemskap i FWSK

Första årets mugg

VIP-Lounge

Gratis surprise spel

Pass 4: Nästa konvents inträde betalt av WSK!

Synas på konventet

Det är klart att du vill posta en rolig tweet, snygg

instagrambild eller checka in på Facebook under

konventet! Använd i så fall gärna hashtaggarna

#wskzorT och #wexiospelkonvent så samlar

vi a1la roliga minnen på samma ställe.
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Arrangemang

Det är klart att du vill spela något på spelkonven-

tet och just därför har vi sett till att det finns en

massa olika arrangemang som du kan sysselsätta

dig med. Här kan du läsa lite om vad vi erbjuder

våra besökare.

Vi reserverar oss för ändringar i arrangemangen.

BHdspel

CTHULHU WARS

Ett episkt strategibrädspel, med asymmetriska

fraktioner. Där man tar rollen av The Great Old

Ones, såsom Yog-Sothoth, Windwalker eller helt

enkelt Cthulhu själv i egen hög person (?!). !

Under konventet så kommer alla expansioner

som hitintills kommit ut finnas tillgängligt, det

är kartor, monsterexpansioner och nya Great Old

Ones.

Spelet är relativt snabbspelat och lätt att lära

sig, svårt att bemästra dock. Speltid för nya spe-

Iare, ca. zh.

Fredrik Schirdn kommer att guida nya såväl

som erfarna spelare i Cthulhu Wars intrikata vind-

lingar.

Arrangör: Fredrik Schir6n.

WSKS BRÄDSPELSBAR

För att ni som besökare alltid ska kunna ha något

att göra harvi i föreningen sett till att det finns en

stor mängd spel att Iåna av oss. Här finns allt från

enkla sällskapsspel till avancerade jättebrädspel.

Något för att alla så att säga. Ni har här också

möjligheten att hitta spelare när ni annars hade

varit för få, eller bara lära känna nya människor.

Spela spel!

Tider: Drop-in under hela konventet.

Arrangör: Föreningen Wexio Spelkonvent.
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INFÖR SM I BRÄDSPETSDESICN

20r 8 (sMrBDr S)

Hur är det att tävla i Brädspelsdesign? Kan jag

verkligen vara med? Frågor som du får svar i salen

för SMIBD1.S

Syftet är att promota SMIBD, ge information

om hur tävlingen går till och vad en kan vinna.

Samtidigt så skall besökarna kunna testa ett spel

under utveckling, ett spel som jag tänkte att besö-

karna skall få utveckla under konventet med fler

regler och komponenter. Tar med mig lite diverse

spelprylar, kartong, lim, papper, sax, färgpennor

med mera. Tar även med mig lite brädspel, alltid

roligt att spela vid tillf:ilIe. Hoppas på diskussioner

kringbrädspel, vad som är roligt och inte, snyggt

och inte snyggt med mera.

Arrangör: Sven Ryglert, Anvar.

t6

Figurcpel

SAGAN OM RINGEN

Intresserad av att prova på figurspel under kon-

ventet?

Vi ska anordna en kampanj där spelare får
kontroll över en liten styrka. Så bara droppa in

och kriga på Rohans slätterl

Vi kommer använda Dragons Rampant-regler-

na som är"riktigt nybörjarvänliga och jag guidar

spelarna under alla spelomgångar.

Fredagen vid klockan r.7.oo kommer det starta

igång och hela lördagen. Vi har alla figurerna så

det är bara att vara med och spela.

Tider: kl r7.oo på fredagen och hela lördagen.

Arrangör: Håkan SchOnkvist, Sofia Dah16n.

THE TACUM lTINERIBUS

CAMPAIGN, CHAPTER I

En endagarskampanj som är en del i den lokala

3ok-kampanjen som spelas på Vä.jö Spelförening.
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Kampanjen kommer spelas mellan förrädare och

lojalister och är öppen för alla att delta i.

Krav för deltagande: looopts Horus Heresy.

Minimum r HQ och z Troops.

Anmälan: Görs till Daniel Stennert via Face-

book eller på https:/ /v'rww.f.acebook.com/

ev ents / :.67 8 438 g 455t87 7 /

Tider:

Fredag: Free for all. Spelborden finns tillgäng-

liga för alla att spela på. Vill du pröva nya

4ok? Eller kanske spela necromunda? Fråga

arrangören om man får låna bord så ska det

gå att lösa. Ingen föranmälan nödvändig.

Lördag: o8.3o - 2r.oo - Kampanjdag. En narrativ

kampanj där solsystemet Lacum Interibus

öde skall avgöras. Anmälan görs till Daniel

Stennert via pm på Facebook.

Söndag: Free for all. Spelborden finns tillgäng-

liga för alla att spela på. Vill du pröva nya

4ok? Eller kanske spela necromunda? Fråga

arrangören om man får låna bord så ska det

gå att lösa. Ingen föranmälan nödvändig.

Arrangör: Daniel Stennert, Johan Ottosson.
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Rollspel

wESTERN 4 - PRISET rön rrr ltv
Elizabeth vägrar ge upp, vågrar förlora hoppet eller

sänka farten. Hennes ende son är bortrövad och

det finns inget utrymme för att låta sentimenta-

litet eller andra känslor ta över. Nu är det enda

som spelar någon roll att de befriar Allister och

gör upp med förövarna, sedan får hon fundera

på framtiden.

Hon har hyrt in en brokig samling hårdföra

typer för uppdraget. Ingen av dem passar i några

finare salonger, men hon räknar kallt med att hon

lyckats köpa deras lojalitet åtminstone så länge

uppdraget varar, vad hon än begär av dem. Nu

är det dags för dem att förtiäna den frikostiga

ersättning Ashland Coal, Iron & Steel Company

betalar för deras tjänster.

Anmälan: Föranmälan.

RegelverVTema: Western.

Tider: z sena pass, 5 timmar styck.

Arrangör: Daniel Ekerot.

TRIAT & TERROR

En rollspelssession i skräckens tecken, med bara

en liten hint av lajv inmixat.

"Minnet från gårdagen bleknar snabbt när

du vaknar och inser att du inte befinner dig i din

trygga säng hemma. IstäIlet vaknar du upp i en

kall och mörk källare, tillsammans med ett fåtal

andra människor. Du har ingen aning om vilka de

andra är och de paranoida tankarna flyger runt i

ditt huvud allteftersom ni börjar utforska mörkret.

Går de att lita på? Vem är ansvarig för vad som

händer? Vart är ni? Frågorna är många, svaren få

och otydliga och skräcken lurar runt varje hörn.

Kommer ni kunna samarbeta så pass länge att

ni lyckas ta er ut och ta reda på vad som händer,

eller kommer osämjan sprungen ur ovetskapen i
er situation att få gruppen att brista?"

Anmälan: Föranmälan.

RegelverVTema: Friform/egentillverkat roll-

spel.

Tider: Lördagkväll.

Arrangör: Samuel Lowejko.
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ASSEI ROLLSPELET - KAMPENS HJÄLTAR

"Det är dags att ta upp kampen mot staten. Fol-

ket måste lära sig att frikärlek är den rätta vägen

framåt. Vi är få, men kampen finns överallt och

vi tänker inte tystas av §ranniet. Anslut er till
kampen, för hur kan kärlek mellan samtyckande

vuxna vara fel när det bara handlar om ras.

Assei är numera den enda kända delen av värl-

den, den enda överlevande stat i det sista raskri-

get. Nationen består av skyddade städer som är

sammankopplade av tunnelbanor och separerade

av en död yttre värld. Världen blev förgiftad och

f<irstörd av en ohindrad industri samt skoningslös

krigföring. Assei styrs av en teokrati, en religiös

regering. Religionen beskriver hur gudens fyra

barn - syskonen - kom till världen och vägledde

defyraraserna ut ur kriget: människorna, alverna,

dvärgarna och trollen. Dessa raser, även kallat

blodsarven, är de sista kvarvarande folken. Enligt



religionen ska raserna hålla sitt blod rent och dar-

med bo separat för att inte frestas i synd."

Rollspelet Assei utspelar sig i en modern ur-

banfantasyvärld helt separat från vår. Åventyren

som världen bjuder på inkluderar rasfrågor, dold

tyranni och religiöst förtryck, men även gängkrig

i slummens vilda värld. Det är upp till spelarna att

försöka överleva, förändra eller utforska samhäl-

lets problem. Statens makt råder ibland medborg-

arna, men i mörka wår finns kriminella nätverk

och i utkanten styr slummens gäng.

Regelverk/Tema: Assei.

Arrangör: Hugo Drakemyr'.

SERDAN

Serdan är ett tärningslöst rollspel som utspelar sig

i en högmedeltid med magi. Det finns flera raser

men fOr tillfallet är människor den klart domine-

rande rasen. En anledning till att människorna

dominerar är att det bland människorna finns

två släkten, Serdan och Edlosi. De wå familjer-

nas medlemmar är odödliga och har dessutom
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förmågor som övergår vad vanliga människor har.

De har även så kallade krafter så som kontrollera

gravitationen, eld, vatten osv. Spelarna tillhör en

av två familjer som är konkurrenter om makt och

inflytande över människornas värld.

Hur fungerar det med tärningslöst? Det är

snabbt och smidigt och fokus ligger i att ROLLspe-

Ia och inte som i andra spel rollSPELA så att säga.

Istället för att slå med en tärning måste spelaren

berätta vad han eller hon gör och spelledaren för-

medlar tillbaka vad som sker. Allt blir i en dialog

men viktiga handlingar avgörs av spelarens värde

i en förmåga, exempelvis Vapen, Skjutvapen osv.

Konventäventyret kommer starta i en liten by

och alla spelare kommer vara bosatta i byn. Två

yngre bybor har stulit ett heligt föremål i byn och

spelarna blir utsedda att hitta och återföra det

heliga föremålet. Åventyret kommer vara ganska

"basic" och inte innehålla så mycket med krafter,

magi och liknande.

Tider

Fredag 16.oo-zr.oo

Lördag 1o.oo-15.oo samt 16.oo-21.oo
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Antal deltagare: Helst max 6 i värsta fall 7.

Arrangör: Andreas Wessfeldt

INDIERUMMET

Är du sugen på att spela rollspel? Då är det bara

att komma förbi Indierummet. Vårat utbud av

rollspel är kraftigt varierande men majoriteten

fokuserar på drama och relationer mellan roll-

personerna. Detta eftersom Indierummet har sitt

ursprung Story-now-rörelsen. Så oavsett om du är

nyborjare eller veteran till hobbyn så är du mer än

välkommen in till oss.

Indierummet arrangeras i samarbete med För-

eningen WRNU.

Tider: Drop-in mellan niotiden på morgonen

och runt midnatt, fredag - lördag.

Arrangörer: Fredrik Sergler, Simon Pettersson.

Magic

MAGIC I VXOS SCHEMA

Fredog

FNM Draft Reg: r8:45-r9:r5 Kostar rz5kr

FNM Vintage Reg: r8:45-r9:r5 Kostar 5okr

Lördog

Modern SM Reg: o9:oo-1o:oo Kostar zookr

Amonkhet Draft: Reg a3ioo-L4ioo Kostar r5okr
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Legacy SM kval Reg: r8:oo-r8:3o Kostar rookr

Standard Reg: r8:oo-r8:3o Kostar 5okr

Söndog

Pauper Reg: ro:oo-ro:3o Kostar 5okr

Amonkhet Draft Reg: 1o:oo-1o:3o Kostar r5okr

MTG] SMÅIANDSMÄSTERSKAPEN I 93194

Ta chansen o spela Old School Formatet 93/94.
Damma av dina gamla kort och va med. En av

formatets grundare förklarar formatet såhär:

"Have you played magic for pretty much your

entire life, and have rreslalgic flashbacks to the

days before it was called Vintage or Type I, when

it was simply called Magic? The days when the

deck to beat was called "The Deck", and casting

Icy Manipulator turn one was a great way to use

your Black Lotus?"

För att se vilka kort som är legala i formatet

gå in på: http://oldschool-mtg.blogspot.se/p/ban-

restriction.html

Tider: Lördag kl r7:oo

Arrangör: Joakim Jansson.

MTG: VM I TRIBETANDER

VM i Tribelander är den ultimata casualupplevel-

sen inom Magic. Tiink dig EDH, fast roligare. Spela

med din favorit Tribe och mys med oss.

Lite lekbyggarregler finns här: http://www.

sv enskam a gi c. com / artikl ar / in d ex.php ? lD = to 56 &u-

ser=23857 '

Tider: Sent på kvallen på lordagen

Arrangör: Joakim Jansson

0uigt

MAFFIA

Maffia är ett intensivt och oerhört roligt spel där

fördelar går till folk som är bra på att ljuga och folk

som är bra på att genomskåda människors lögner

(eller sanningar).
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Tider: Schemalagda tider under dag och kväll

konventet ut.

Arrangör: Joppe Widstam

ARCHERYTAG

ArcheryTag är en arenasport dar lag med z-6 spela-

re skjuter med pil och båge mot varandra. Målet är

att träffa motståndarlagets poängtavla och spelare.

Banan kan vara upp till en tennisbana i storlek

och på den finns ett antal uppblåsbara hinder.

Man spelar med Paintballmask men en träff känns

långt mindre än Paintball. Spelare från ro år och

uppåt välkomnas. Mer information om ArcheryTag

hittar du på www.archerytag.com. Vexer Sports &

Games från V:ixjö och Scandinavian Arrow från

Kalmar arrangerar.

3o 3t

Pris: 5o SEK per spelare för zo minuters spel.

Om ni drar ihop ett helt lag (5 personer) ger

vi er lagrabatt: zzo SEK för laget.

Arrangör: Daniel Vintersvärd.

RAGESUITS HÖRNA

RageQuit är en förening som är aktiv i Växjö och

Karlskrona. Vi främjar spelkultur genom att ar-

rangera och delta på spelrelaterade evenemang

runtom i Sverige. Bland annat håller vi i LAN,

rollspelsgrupper och kortspelsträffar där vi spe-

Iar spel som Magic: the Gathering, Yu-Gi-Oh och

Pokdmon. Vi arbetar aktivt för att foreningen ska

bli en plats där alla känner sig som en del i gänget.

Tillsammans ska vi bidra till en öppen och

välkomnande spelkultur.

På Wexio Spelkonvent kommer vi bidra med en

avslappnad hörna där vem som helst kan komma

och hänga. Bland de aktiviteter vi kommer hål-

la i finns nybörjarvänliga rollspel, retro-tv-spel

och möjligheten att lära sig spela Yu-Gi-Oh eller

Pokdmon.



.A,rrangör: Martin Lang.

TEGORUMMET

WSKzor6 bjuder på lego i mängder! Är du en arki-

tekt av såillan skådat slag, eller bara en novisbygga-

re som finner stillhet att passa ihop klossar? Oav-

sett vilket är det här rummet för dig! Här kommer

det att finnas mer än zo kilo lego att spendera sin

tid på, men även bräd- och TV-spel med legotema!

Se bara till att se upp med vart du sätter föt-

terna, WSK ansvarar inte för legorelaterade per-

sonskador.

Arrangör: Max Svensson, Xander Svensson,

Hampuz Thygesen

UTTIMATE EXAGGERAIION

Ultimate Exaggeration är en episk tävling där det

gäller att vara både snabbtankt och rolig. Det går

ut på att överrumpla sin motståndare med fanta-

sifulla verbala attacker och kunna s§dda sig mot

vad som blir slängt tillbaka. Ingen kroppskontakt
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är tillåten så det gäller att verbalt krossa sitt mot-

stånd. En jury bestämmer sedan vem som varit

mest uppfinningsrik och humoristisk. Matcherna

är ca 3 minuter långa.

Man kan få pluspoäng för smarta referenser,

bra skådespel, publikens reaktioner och öwiga

lustigheter. Minuspoäng får man om man inte kan

svara på motståndarens attack, upprepar sina ma-

nöwar eller är förolämpande. Personliga påhopp

för att såra är alltså inte att rekommendera.

De få metr viktiga regler är att man inte får

ha någon kroppskontakt med motståndaren, dra

ut på tiden eller utge sig för att vara Jesus eller

annan religiös person.

Arrangör: Olle Matsson

FÖRFATTARE - DEN IÄNGSTA RESAN

Förhandsvisning och beställning till konventpris

av "Den längsta resan". En "Välj väg-bok" i viking-

amiljö, utkommer i slutet av sommaren.
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Följ med på ett äventfr som utspelar sig under

sen vikingatid, den omv:ilvande tid då kristendom

och asatro möttes!

Berättelsen utspelar sig i en hård och våldsam

värld där vänskap, tro och mod sätts på stora prov.

Den längsta resan är en spännande och lärorik

berättelse som utspelar sig år 998 e.IG. Boken är en

"V:ilj väg-bok", läsarens val påverkar alltså bokens

handling och slut.

Läs flera gånger, upplev olika berättelser!

Välkomna!

Arrangör: Lars Arvidsson

Butiker

TEGEND

Lokal spelbutik här i V:ixjö som driver försäljning

av brädspel, figurspel, rollspel och samlarkortspel.

Detta året tar vi med oss fullt sortiment i mån om

utrymme.

Vi kommer ha ett nybörjarbord tillägnat kort-

spelet Magic the Gathering där vi lär ut regler

och annat matnyttigt för de som är nyfikna på

att börja spela.

Det kommer även finnas möjligheter att prov-

spela diverse olika brädspel. Schema presenteras

på plats så är ni nyfikna på att spela är det bara

att komma in och fråga oss om tider.

Är ni uttråkade och känner att ni har ett behov

av att egga er kreativa sida? Slå er ner vid vårt

målarbord oeå prova på att måla en Warhammer-

figur.

MR. MUSTACHE / CAMPUS IT

Vi är en ny kort- och brädspelsbutik i Vlixiö! Ni

hittar oss på LNU campus bredvid Pressbyrån!

Vi är också specialiserade på IT och dator/

telefonireparationer. Om du kommer till vår butik

så har vi ett brett utbud av brädspel, kortspel,

figurspel, och figurattiraljer; daribland Magic: The

Gathering, Warmachine/Hoard, P3 Paint, och fi-

gurspelstillbehör. Om du vill kom hit och prata

med oss eller testa ett av våra demospel är det
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bara att titta in! Vi testar blandade spel över hela

helgen på WSK!

Arrangör: Hossein (Siavesh) Alirezaei Dizicheh,

Patrik Standar, Romain Herault.
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OmWSK

Föreningen Wexio Spelkonvent är en religiöst

och partipolitiskt oberoende iddell förening vars

huvudsyfte är att arrangera ett återkommande

spelkonvent i Vaixjö.

Vi som arbetar med WSK gör det utan betal-

ning på vår fritid eftersom vi vill hålla igång en

Ievande spelkultur. Vår attityd är inkluderande

och hjälpsam och vi anser att ju fler som känner sig

välkomna och trygga inom hobbye, desto bättre.

Spelkultur skall vara tillgängligt för alla.

Om du tycker att ovanstående låter trevligt så

får du gärna vara med och hjälpa oss i vårt arbete.

Tanken är ju ändå att det skall bli ett konvent

även nästa år.

Säg till i receptionen att du vill vara med eller

skicka ett mail tilT info Ow exiospelkonvent.se så har

du tagit första steget mot att vara med och utfor-

ma nästa års konvent.
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