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| Generalerna har ordet: 

På Katedralskolan kommer Uppsalas mysigaste 

konvent att gå av stapeln den 15 till 17 maj. Här 

| kommer det att spelas rollspel i en gemytlig 
| atmosfär. Om du känner att du har spellett på för 
många konvent vill vi att du kommer hit och 

spelar och slappnar av. 
| På lördag kväll erbjuder vi en pubkväll, ett 

tillfälle att tala om spel snarare än att spela. Visst 
|| vill du ta en öl med de där människorna du träffar 

på vart och varannat konvent? 
Det här arrangemanget uppstod som en motpol 
till alla haussade jätteaffärer med stora fina priser 

så några andra priser än gott sällskap kommer du 
i rollspelstävlingar. Vi tänker inte tävla i rollspel, 

inte att få. Men det är ju inte så dåligt... 
Det kommmer förutom rollspel att finnas brädspel, | 

figurspel, nybakade bullar i gryningen, god öl på 
lördag kväll och en massa trevliga människor. 
Om du känner att du har spelat rollspel alldeles 

för länge är du speciellt välkommen. 

Vi tar inget inträde därefter kostar det tio kronor 

per scenario man spelar. Vi hoppas gå runt 

skonomiskt, och att vi gör dig lycklig. 
fom och spela spel med oss en hel helg. 

   
    

Alada källningar, Matkiat & Ci. 

   



  SANN NR ANSRNN RENT NINNA NART RNA AAA AAA EN 

  

  

Det kommer det konstant att finnas drop 
in aktiviteter, gamla konventscenarier 

samt att NN leder er genom gamla 

höjdare. 

Speakers Corner 
I ett hörn av konventets hjärta kommer 

livliga debatter och diskussioner att äga 

rum. Du kan delta i de ämnen som 

serveras, starta egna debatter, eller bara slå 

dig ned och lyssna. Engagerande, aktuellt 
och bildande eller bara skoj — kom till oss! 

Många av ämnena kommer att avhandlas 

under den långa lunchpausen på lördag. 

Passa på att prata med mat i mun. 

Bland annat kommer det att talas om: 

Vampyr-lajv i Uppsala — Hur fungerar 
organisationen kring Sveriges längsta 

kampmanj-lajv. Prata med arrangörerna 

och få tips. 

 Kampanjspelstips — Hur skyddar du dig 
mot destruktiva spelare som Destrukt- 
Olle, Svin-kobolden och Gris-Nissen. 
Praktiska och användbara tips på hur du 

| får din spelgrupp att fungera. Bygger på 
en ingående undersökning i 
rollspelskampanjernas sociologi. 
Diplomacy-Tips — Mu-dippy-guru- 

I legenden Björn von Knorring delar med 

sig av sina vinnande strategier. 

Rollspelets framtid — Vart är 

I rollspelandet på väg? Vart vill vi att det 
skall vara på väg? Kan vi göra saker 
bättre? Vilka visioner har vi egentligen om 

framtiden? Många frågor, kom och dela 

med dig av dina svar. 

Konventens framtid — Hur skulle ett 

konvent se ut om du fick bestämma? Vi 

drömmer tillsammans om hur långt vi kan 
gå i konvents-sverige. Hur kommer t.ex. 
nästa UppCon att se ut? 

Arrangör: NisseNytt 

Medverkande kändisar: Leif Eriksson & 
Björn von Knorring 

Le Monte SD Arthur 

Kriget rasar nu 1 Europa och Tyskland har 

börjat att bomba London och andra städer 4 

i södra England. Många familjer sänder 

sina barn utpå landet för att de skall slipa 
bombningarna. Denna historia handlar om 

fyra barn som skickas till en bondgård i 

Wales. Barnen har varit på bondgården i 

en vecka och lärt känna varandra. det är 

nu som saker börjar att hända... 

Spelsystem: Changeling 
Arrangör: Anders Karlsson 

Srädspel 

Inget komplett konvent utan brädspel och 

AtlantiKon är naturligtvis inte något 

undantag. Vi har en mängd olika roliga 

spel som finns tillgängliga för de 

spelsugna. Bl a kommer spel som 

Diplomacy, Hannibal, Axis & Allies och 

Junta finnas tillgängliga. Om du har några 

    
  

 



  

  

.örslag på vad du helst vill testa så 

kontakta då din hängivne brädspelsslav: 

Per Holmgren 018-46 36 53 

-.HissoKptt 

prosoenterar 
Vi har fyra pass. På fredag presenteras ett 

smaskigt Changeling scenario. På lördag 

förmiddag är det Warhammar RP som 

gäller, och på lördag eftermiddag visar 

NisseNytt stolt upp sitt senaste mästerverk. 

På söndag avslutar vi med ett Mage 

scenario. 

-Hazgfaran 
-en interaktiv berättelse i fyra roller 

”Sigge sitter ensam i tågkupén och mår 

dåligt. Utanför tåget glider bondgårdar och 

gods förbi. Hans sinne svettas av de 

mörka, tunga rörelserna. När tåget visslar 

ankomst rycker han till och sticker ut 

ansiktet till svalka. Tåget passerar 

Lundvalls verktygsfabrik, där fabrikörens 

ryggradslöse son av en slump hittar 

faderns dolda kassaskåp med testamentet. 

Under den sista biten in mot stationen 

glider stadens sjukhus sakta förbi. Där 

arbetar några av stadens förnämsta och 

mest ansedda män. Läkare Forsenius går 

just ronden och föreläser moral när larmet 

kommer om en olycka vid 

järnvägsstationen.” 

Arrangör: Sven Söderkvist, NisseNytt 

Atlantikons 

SBptesbazaar I 
presenterad av Atlantis, le ånion 

incredible I 

manus & regi, Sder Piotr 

  

- Gånegtid: fredag kväll - söndag | = 
fm oavbrutet 

Kom dit, ställ ut dina saker på 

display för byte eller 

försäljning, eller logga in dem i 

den eminenta bazaarpärmen ! 

Och du figurspelare - ta med 

dig bitboxes ! 

  
  

  

 


