Kom til Viking-Con!
Den 14.-16. oktober 2016 afvikles den 35. udgave
af Danmarks største og ældste spil-con.
Viking-Con løber over en weekend på Tårnby
Gymnasium og Nordregårdskolen. I løbet af
weekenden kan du spille rollespil, figurspil og
brætspil, enten i vores turneringer eller bare
sammen med dine venner eller andre venlige
sjæle. Der er en rigtig god stemning, hvor man
kan lære en masse nye spændende mennesker
at kende. Mennesker som alle deler en fælles
interesse; spil. Samtidig er det en god måde at
prøve nye spil på.
Denne folder indeholder de mest nødvendige
oplysninger for at orientere dig om Viking-Con.
Ændringer, tilføjelser samt yderligere information
findes på www.viking-con.dk.
Velkommen på Viking-Con 35.

Praktisk information
Tilmelding
Du kan tilmelde dig Viking-Con 35 på
www.Viking-Con.dk frem til 28. september. Ved
tilmelding inden connen har du mulighed for at
ønske plads på aktiviteter, bestille forplejning og
merchandise.
Hvis du gerne vil deltage i samme turneringer
som venner eller familie, kan I forhåndstilmelde
jer som gruppe.
Det er også muligt at tilmelde sig i døren.
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Ankomst og indcheckning
Fredag d. 14. oktober kl. 17 åbner
indcheckningen på Tårnby Gymnasium for
forhåndstilmeldte og VIP.
Sovesalene er åbne for alle fra kl. 17.
Tilmelding i døren kan ske fra kl. 18.
Selve connen åbnes først kl. 18.
Mad og drikke
Det er mulighed for at købe let mad og drikke i
skolens kantine under arrangementet.
Hovedmåltider kan bestilles ved
forhåndstilmelding.
Overnatning og Bad
For Viking-Cons gæster er det tilladt at overnatte
i vores fælles sovesal, hvortil der også er
tilknyttet badefacillitater. Du skal selv
medbringe sovepose, liggeunderlag og
håndklæde.

Aktiviteter på Viking-Con
Bræt- og Rollespil
Hoveddelen af aktiviteterne på Viking-Con er
bræt- og rollespil. I år har vi 37 brætspil
og 24 rollespil på programmet.
Du kan ønske pladser til disse via
tilmeldingen på
www.Viking-Con.dk. Frie pladser
kan også reserveres under connen ved
henvendelse i informationen.

Gratis adgang
Kom og få et indtryk af Viking-Con lørdag mellem
kl. 10 og 19. Her vil der være mulighed for gratis
at besøge Viking-Con.
Deltagelse i brætspilsturneringer og rollespil
forudsætter betalt tilmelding.

Viking-Con Junior

Så er her en ultra kort forklaring af mærkelige ord
og de vigtigste regler.

Kom og prøv brætspil, rollespil og figurmaling i
trygge omgivelser.
Viking-Con Junior arrangerer introduktionsspil
for børn i alderen 6-12 år lørdag d. 15.
oktober mellem kl. 14 og 18. Far og mor
er meget velkomne, da det er ikke en
børnepasningsordning.
Der bliver mulighed for, at børn og deres
forældre kan blive introduceret til forskellige
typer spil og selv prøve spillene under
kyndig vejledning.
Der bliver forklaret regler til de forskellige
spil, så alle kan være med, uanset om det er
første gang, man kaster sig ud i spillets verden,
eller om man allerede er en garvet rotte.
Entréen er kr. 20,- pr. barn.
Medfølgende forældre deltager gratis.

VIP-Status
Alle frivillige hjælpere på Viking-Con for VIPStatus. Det er vores lille måde at sige rigtig
mange tak for deres hjælp. VIP’erne inkluderer
bl.a. spil- og turneringsledere,
scenarieforfattere og infohjælpere.
Som VIP på Viking-Con får
man:

Demoer
Der udvikles hele tiden nye og spændende spil.
Der afholdes demoer i forskellige spil under
connen. Find dem i fællesområdet eller ved
butiksstandene.
Ludoteket
Viking-Cons Ludotek tilbyder udlån af
spændende bræt-, kort- og rollespil døgnet rundt
under hele Viking-Con.
Ludoteket råder over et meget stort udvalg af
nye og gamle spil, og den venlige bemanding vil
beredvilligt kunne råde dig om spiltyper og de
fleste regler.

Ny på Viking-Con?

•
Fordel i lodtrækningen.
•
Adgang til VIP-sovesal.
•
Billet til drikkevarer.
•
VIP-indtjekning om fredagen.
•
Evig tak fra alle Viking-Cons
deltagere.

Butikker
Fantask og Faraos Cigarer vil være at finde på
connen.
Begge butikker medbringer alt hvad hjertet
begærer af terninger, bøger, spil, figurer og andet
spændende.

Spilforeninger
Store dele af det danske spilmiljø præges og
holdes i live af foreningerne. Flere af foreningerne
er repræsenteret på Viking-Con, både gennem
de turneringer de afholder, og gennem deres
egne foreningslokaler, hvor alle er velkomne.

Om Viking-Con
Viking-Con er en non-profit organisation og
er arrangeret af en frivillig arrangørgruppe,
med hjælp fra op mod 200 frivillige hjælpere
hvert år.
Viking-con har eksisteret siden 1982 og
afholdes hvert år i weekenden i uge 41 (den
første weekend i efterårsferien) på Tårnby
Gymnasium.
Hvert år bestemmes programmet
af, hvilke aktiviteter og scenarier de
frivillige melder sig til at skrive og
afholde.

Lodtrækning
Lodtrækningen er en fordeling af
aktivitetspladser som foretages efter onlinetilmeldingen lukker.
En stor del af aktivitetspladserne bliver fordelt
ved lodtrækning. Resten af pladserne frigives
i løbet af connen - til glæde for alle uanset
tilmeldingsform.
Resultatet af lodtrækningen kan ses på
www.Viking-Con.dk ca. en uge før connen.
Det man ikke må på Viking-Con
Alkohol: Det er ikke tilladt at medbringe alkohol
på Viking-Con. Alkohol købt på Viking-Con må
kun nydes på anviste steder.
Rygning: Det er rygeforbud overalt på skolerne,
også på udendørsarealer.
Ydermere skal instruktioner fra Viking-Con følges
til enhver tid.
Kontaktoplysninger
Hvis du har generelle spørgsmål, kommentarer
eller andet, kan arrangørerne af Viking-Con
kontaktes ved at sende en mail til:
kontakt@viking-con.dk
Har du specifikke spørgsmål kan du kontakte:
info@viking-con.dk
rollespil@viking-con.dk
strategi@viking-con.dk

Brætspil
Vi har udvalgt nogle brætspil, som ikke er
sværere, end at børn sagtens kan finde ud af
dem, men som samtidigt er sjove at spille for
voksne. Spil som f.eks. Carcassonne, Woolfy,
Spøgelsestrappen og flere andre. Først vil der
blive forklaret regler, og derpå spilles der.
Rollespil
Efter en kort introduktion til emnet spilles der et
særligt børnevenligt rollespil. Der kræves ingen
forudgående kendskab til dette.
Figurmaling
Børnene får en figur udleveret og bliver instrueret
i, hvordan man maler. Vi har maling og
pensler på stedet, så man behøver
ikke at medbringe noget selv. Tag
tøj på der kan tåle det.
Ovenstående aktiviteter
er et tag-selv-bord.
Man vælger selv hvilke
aktiviteter man vil
deltage i, der er
ingen tvang.
Alle aktiviteterne
er gratis, når først
man er tilmeldt
Viking-Con
Junior.
Forhåndstilmelding
er ikke nødvendig.

Smil, service, spil,
sjov og samvær
Har du også lyst til at indgå i det team af ca. 200
frivillige, der får Viking-Con til at fungere?
Kan du lide at hjælpe andre - du er måske
allerede spilleder eller turneringsleder? Da er
det lige præcis dig, vi gerne vil se som frivillig i
Informationen under Viking-Con.
Informationen er bl.a.
•

•
•
•
•
•

Generel problemløsning, hjælp og
vejledning både i forhold til selve connen og
til spiludlånet (Ludoteket)
Til-/framelding til turneringer
Døgnbemanding på Tårnby Gymnasium
Holde orden på Tårnby Gymnasium
Løbende løse andre småopgaver før, under
og efter connen
Og meget mere.

Vagttidspunkter aftales sammen med dig. Vi
tager naturligvis hensyn til, hvornår du skal spille
eller stå for andre aktiviteter.
Til gengæld for din hjælp kan vi bl.a. tilbyde:
•
•

At blive en del af fællesskabet blandt de
frivillige.
Hyggehjørne i Infolokalet, hvor du kan koble
fra under connen og få en sludder med dine
kolleger. Der er naturligvis altid til at finde
lidt mundgodt på dine vagter, ligesom der er
div. varme drikke til rådighed.
•VIP-status.
Vi ser helst, at du har været på Viking-Con
før, da det er en fordel at kende skolerne
og connen.
Vil du være med på holdet, eller vil du
vide mere om Informationen, kontakt os
på info@viking-con.dk.

Velkommen til Viking-Con
Viking-Con
1. Vi-king: Nordisk folkefærd.
2. Con: Eng. forkortelse for kongress; (af lat.
conventus, ’forsamling, sammenkomst’)
Hvem er Viking-Con?
Viking-Con er en årlig storkøbenhavnsk
spilbegivenhed, som giver dig mulighed for at
spille brætspil, rollespil, strategispil, trading kort
spil, live rollespil og alt muligt andet i denne
boldgade
I 35 år har Viking-Con dannet rammen for
omkring 800 mennesker som mødes for at spille
rollespil og brætspil i alle afskygninger.

Hvornår
14.-16. oktober 2016
Fra fredag kl. 18, til søndag kl. 19.

Hvor
Tårnby Gymnasium
Tejn Allé 5
2770 Kastrup

Tilmelding
Tilmelding kan ske som forhåndstilmelding eller
i døren. Forhåndstilmelding kan ske senest d. 28.
september, på www.viking-con.dk.

Pris
Weekend, inkl. adgang til sovesal.
Ved forhåndstilmelding: 160 kr.
I døren: 200 kr.
Enkelt dag:
Fredag: 60 kr.
Lørdag: 140 kr.
Søndag: 60 kr.
Viking-Con Junior
Børn: 20 kr.
Voksen: Gratis ifølge med børn.

www.Viking-Con.dk

Modul Forfatter

Genre

Beskrivelse

And I Lost My Fangs... L4

Karoline Cleo
Lærke Hatting

Drama

Tandløse vampyrer kæmper med deres identitet uden tænder. Hvis du altid har drømt om at være Dracula eller
Edward fra Twilight til en session i Anonyme Tandløse, er dette din chance.

Faye

L4

Asbjørn Olsen

Drama, kærlighed,
sci-fi

I en dystopisk fremtid tynget af bureaukrati, forelskes Faye i en sexrobot og sammen starter de en revolution. Intenst
og intimt, men uden fysisk spil.

I love Ana

L4

Frederik Berg

Drama

I love Ana er en frygtelig kærlighedshistorie om jer som er dødeligt forelsket i Ana. Gennem kærlighedserklæringer,
tumblrposts og kærestebreve demonstrerer I overfor Ana, at I fortjener hendes opmærksomhed.

Nazi Zombies of
World War One

L4

Systemblokken

L5-L7

Troels Ken
Pedersen

Krig, action, horror

Spillederløst action-fortællescenarie om krigens gru og frygt for døden, sirligt drejet til at være både gakket og
nervepirrende som ind i Helvede.

Regelbaseret

I systemblokken kan enhver komme forbi med deres favorit system under armen og finde en gruppe.

Fredag

Lørdag
Søndag
L1: 10:00 – 12:00 S1: 10:00 – 12:00
L2: 12:00 – 14:00 S2: 12:00 – 14:00
L3: 14:00 – 16:00
S3: 14:30 – 16:30
L4: 16:30 – 18:30 S4: 16:30 – 18:30

F1: 19:30 – 21:30 L5: 19:30 – 21:30
F2: 21:30 – 23:30 L6: 21:30 – 23:30
F3: 00:00 – 02:00 L7: 00:00 – 02:00
F4: 02:00 – 04:00 L8: 02:00 – 04:00

30

L1

Byg din by, bedre og hurtigere end de andre!
Ticket to ride - Europe

F2-F3

Bliv den største jernbanebaron i Europa.
Ticket to ride - Team Asia

S1-S2

Ticket to ride - for hold.
Zombicide
Zombier er ikke din værste fjende.
Signaturforklaring
 Kræver regelkendskab
+ Viking-con Premiere
U Introduktion/Demo-fremvisning

S3-S4

Kom og besøg os, helt gratis:

LANDSKNECHT
Nodody expects...
Systemblokken
TRUTH

Paths of Glory
Power Grid
Rune Age

Pandemic

Mahjong

Acquire

Kom og få et indtryk af Viking-Con lørdag mellem kl. 10
og 19. Her vil der være mulighed for gratis at besøge
Viking-Con, låne spil i ludoteket og meget andet.
Deltagelse i brætspilsturneringer og rollespil
forudsætter betalt tilmelding.

Toon

Ærke-troldmandens død

Livets
tilfældigheder

Hinterlandet: Dødekongens kult vender tilbage

Arvingerne - en total Fiasco!
Den trettende Gang

Ticket to ride - Team Asia

7 Wonders
Ave Caesar
Bolt Action
Guillotine
Roll for the Galaxy
Zombiecide
Russian Railroads
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L1-L3

Bevis dit værd som troldmand i kamparenaen ved at
fremmane sandstøtter af episke fantasivæsener.
The City

Moduloversigt

00
.
10

Tash-Kalar: Arena of Legends

00

Viking-Con Junior arrangerer introduktionsspil for
børn i alderen 6-12 år lørdag klokken 14-18. Far og
mor er meget velkomne (da det er ikke en børnepasningsordning). Entréen til Viking-Con Junior er
kr. 20,- pr. barn.

Titel

L3

Time is fun when you are having flies!

Konkurrencen
På Viking-Con har vi lavet en pris til det premiere
scenarie som har givet flest mulige spillere en
rigtig god oplevelse. Stemmerne bliver optalt
via. evaluersedler som kan udfyldes i hånden
eller digitalt. Præmien er en flybillet til New York
City og en VIP lifetime billet til rollespilsconnen
Dreamation. Har du lyst til at se hvem der vinder,
så kom forbi Bastard Café lørdagen efter VikingCon og klap med og spil en omgang brætspil.

+

Viking-Con Junior:

Jumping Frog

Er du Viking Cons hurtigste byplanlægger? Byg byer, veje
og scor point i kampen mod uret og dine modstandere.

.
18

De vil hente Dødekongen ud af Dødsriget og bringe hans herredømme over alt levende og dødt tilbage. Kan heltene
gøre en ende på kulten, inden den gør en ende på alt liv?

L4

Demo: Edge: Clans of Icosara
Gratis adgang
Viking-Con Junior

Klassisk fantasy

Tag din tablet/telefon/computer under armen og vis, du
er Viking-Cons bedste Hearthstone spiller.

Speed Carcassonne

Nazi Zombies

S1-S3 Morten Petersen

L2-L3

Udbyg Ruslands jernbaner, eller forsk til forbedringer.

Warfluxx

Hinterlandet:
Dødekongens kult
vender tilbage

+ 

S2-S3

Ærke-troldmandens død

Nu er det tid at fylde baglommerne med dynamit og smelteost, spænde jetrulleskøjterne på og komme af sted. Det er
tid til TOON ! Kender du TOON, er der ingen grund til at beskrive det. Hvis ikke, tror du alligevel ikke på beskrivelsen.

Hearthstone

Russian Railroads

Hinterlandet: Døden i alkymistens grav

Action, humor,
tegneserie

Spillet, hvor det gælder om at være et hoved foran!

Deckbuilding i Terrinoth.

Saving Private-R-YAN

S1-S2 Niels Ull Haremoes

S2

L5-L6

Livets
tilfældigheder

Toon

Guillotine

Rune Age

Hinterlandet: Hævn i orkfæsningen

Hovedpersonerne arbejder ved propagandainstituttet TRUTH med at fabrikere historier, som understøtter regimet.

Aim to misbehave!

Indtag Galaksen nu med terninger.

Faye

Absurd drama,
dystopisk fremtid

L1-L3

S1-S2

I love Ana

L5-L7 Lasse Blichfeldt og
Maj Kondrup

TRUTH

+

+

Det sidste Job
Esoterrorists 2016

Som agenter for Tidspatruljen opdager I at noget er gået helt galt med tidslinien. I (og jeres fange fra Tidsformerne)
må prøve at rette op på det og bringe vores tid tilbage.

Firefly

Roll for the Galaxy

Hinterlandet: Tilbage til Heksens hule

Action/investigation,
tidsrejse

Efterskolen Epos præsenterer et udvalg af de spil, som vi
har udviklet sammen med vores elever.

I Lost My Fangs

L5-L7 Torben Ussing

L4

The adventure’s over, but the party has just getting
startet.

"Hvordan skal vi nå til 400?"

Nodody expects...

U

F2-F3

Arvingerne - en total Fiasco!
Copenhagen Streetlights II
Den trettende Gang
En ærefuld mand

Fem lejesvende prøver at slippe helskindet igennem krigens sidste dage, samtidig med at de prøver at få fingrene i
kurfyrstens krigsbytte.

Epos læringsspil

Red Dragon Inn

Race For The Galaxy
Red Dragon Inn
Ticket to ride - Europe

Drama, regelbaseret,
action

Kast bly, hexes eller mudder for at få overtaget i Gomorra
- byen kendt som Doomtown.

Et kort-spil, hvor du kæmper om at opbygge det bedste
rum-emperie.

Mansions of Madness 2nd ed

L5-L7 Thomas Jakobsen

F1-F2

F1-F2

Doomtown: Reloaded

LANDSKNECHT

Race For The Galaxy

Quartermaster General

Kan heltene løse mysteriet om de mange skrubtudser i heksens hule, og er løsningen et kys? Hekse, orker og
forbandelser venter eventyrerne.

Udkæmp 2. Verdenskrig på halvanden time.

Codenames

Klassisk fantasy

Doomtown: Reloaded

F1-F2

Blood Bowl
Carcassonne
Dominion
Epos
Firefly
Love Letter
Hearthstone
Lords of Waterdeep Jumping Frog Mahjong Intro
Mage Wars
Tash-Kalar: Arena of Legends
The City

Hinterlandet: Tilbage L5-L7 Morten Petersen
til Heksens hule

Kan du opbygge dit kongedømme mere effektivt
end dine konkurrenter og få flest point inden dine
modstandere løber med den sidste provins?

Quartermaster General

Das Motorsportspiel

En samling af seks små scenarier, der omhandler alt fra at kolonisere planeter til at være fanget i en Retfærdig verden.
Forfattere: Danny Wilson, Jacob V. Nielsen, Mads Egedal Kirchhoff, Monica tTraxl, Terese Nielsen, Troels Ken Pedersen

I år har viking-con 19 Premiere scenarier, 4
Reruns og en nano-antologi bestående af 6 små
scenarier.
Vi har gjort det nemt for dig i år og har tildelt
scenarierne genrer, så du hurtigt kan finde lige
netop det du gerne vil spille.
I år vil du finde rollespil indenfor genrerne:
Adventure, Ars Magica, dark comedy, action,
drama, eksperimenterende, fantasy, fjolleri,
horror, komedie, intrige, investigation, kærlighed,
Science-fiction, Skattejagt, Social-realisme,
tegneserie.
Rollespil bliver altid afviklet på Nordregårdskolen.
Husk at skrive i din tilmelding hvis du ønsker at
være spilleder på et eller flere scenarier.

L2-L3

Alchemists
Chaos Marauders

Eksperimenterende,
Science-fiction,
Social-realisme,
drama

Rollespil
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L4
S1

Dominon

30

Livets tilfældigheder
- En nanoantolgi

Humorisk -eventyr sat i Sværd og Trolddom-verdenen, hvor 5 eventyrere taler forbi hinanden. De skal besejre
gruesomme fjender før de vinder hæder og ære og kan gå til 400.

Bilkørsel under stress.

Spillerne konkurrerer om at bygge det bedste netværk af
elledninger, og hvilke byer at levere det til.

.
21

Humor, fantasy

F3-F4

0

L1-L2 Thais Munk

Das Motorsportspiel

L5-L6

.3

”Hvordan skal vi nå
til 400?”

Du kender reglerne, lige indtil de ændrer sig. Pludselig er alle NPC’er undead, pludselig bytter du udstyr med spilleren
til venstre, ingen kender reglerne før det sidste kort er spillet!

Powergrid

19

Ars Magica, dark
Ulmende mistro på troldmandsfæstningen bryder ud i flammende splid, da jeres første blandt ligesindede findes
comedy, spillederløst dræbt på skændig vis. Hvem står tilbage når de magiske tåger letter?

Hvor godt kender du dine agenter?

Card driven slagtehus under 1. verdenskrig.

0

L1-L2 Frederik J. Jensen
S1-S2

L5

.3

Ærke-troldmandens
død

+

L5-L8

18

Adventure, fjolleri,
kaos

Codenames

Orkerne er tilbage, og anført af den grummeste høvding, har de svoret hævn over alle mennesker. Modige eventyrere
er nødt til at snige ind i fæstningen og slukke hævntørsten.

Paths of Glory

0 0
.0 6.3
6
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L1-L2 Jesper Koplev

Orkerne er på krigsstien igen, WAAAAAGH!!!!!

4 mennesker... 4 Sygdomme... Hvem vinder?

00

Warfluxx

F1-F2

L5-L6

.
14

Klassisk fantasy

Pandemic

00

L1-L3 Morten Petersen

KUH-THU-LUH!

.
12

Hinterlandet: Hævn i
orkfæsningen

L5-L6

0
.0
0
1

Okkult, investigation, En frisk avisartikel viser sig at være sporet til at afsløre et okkult plot. Men det sædvanlige team fra Ordo Veritatis (+
action, horror
gæstestjerne) sætter alt ind på at forpurre det.

Chaos Marauders

Mansions of Madness 2nd edition

0
.0
4
0

L1-L3 Torben Ussing

Bolt Action turnering og demo-spil for interesserede
tilskuere.

+

Kom og lær at spille Mahjong.

00

Esoterrorists 2016

S1-S4

L4

.
02

Da fem bankrøvere arresteres, er der kun en måde at komme ud på. Man må overleve afhøringen; som uskyldig. For
hvad skete der i banken? Og vil de holde sammen eller hænge hinanden ud?

Bolt Action

U
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Intrige

L1-L2 Cille Nemeth



Det klassiske spil om fantasy football.

Mahjong Intro

0
.3
1
2

Det sidste Job

Så er der Paranoia igen - Denne gang et action eventyr, lavet som en pastiche og/eller parodi over filmen Saving
Private Ryan. Rollespillet hvor I spiller sammen, mod hinanden.



L1-L5

0

Humor

Blood Bowl

.3
19

Saving Private-R-YAN F1-F2 Troels Rohde
Hansen

Husk at fodre løverne...

May the Wall be with you.

S4

I ødemarken er døden vendt tilbage til en ældgammel gravhøj, og der er brug for helte til at vove livet.

L5-L6

S3

Klassisk fantasy

S1-S3

Mahjong

S2

F1-F3 Morten Petersen

Ave Caesar

L1-L4

Two mages enter, one mage leaves.

S1

Hinterlandet: Døden
i alkymistens grav

Lidt tudse, en ravnefjer, så blander vi, og ..... BOOM!

Mage Wars

L8

Voldsomme begivenheder truer sammenholdet i en søskendeflok. Kan de modstå skæbnehjulets ubønhørlige
kværnen eller må de splittes?

F1-F2

L7

Fantasy,
investigation, intrige

+

Simple, hurtig og sjovt kortspil.

L6

F1-F2 Bjarne Sinkjær

Alchemists

L4

L5

En ærefuld mand

Det klassiske hotelspil skal genoplives.

Love Letter

L4

Kollegiets forbandelse er vågnet, og de studerende er fanget i en okkult dødsfælde.

L7

L3

Horror

Acquire

L2

F1-F2 Anne Vinkel
S1-S2

Hvem bliver den mest indflydelsesrige i Waterdeep?

L1

Den trettende Gang

Til Viking-Con 35 har vi 37 turneringer i
programmet. Du kan bekæmpe epedemier i
Pandemic eller blive den mægtigste herre over
dem alle i Lords of Waterdeep. Det er mulighed
for at rejse universet rundt i Firefly, eller måske
trænger du til at kaste nogle digitale Hearthstonebrikker efter din modstander.
Her til højre kan du se en komplet liste over alle
strategispils-turneringer samt hvornår de bliver
afviklet.
Vi fra
Strategispiludvalget
håber du får en
god Viking-Con 35.

L1-L2

F4

Gode råd er dyre når man har ”forlagt” den mumie som man har på udlån fra Glyptoteket; detektiverne fra Holm &
Vederström A/S står med en ny sag som helst skal ordnes lidt diskret.

Sjovt og udfordrene spil, hvor du skal bygge ét af
verdens vidundere.

Lords of Waterdeep

F3

Investigation og
mumiestøv

S1-S3

F2

F1-F3 Niels K. Handest

7 Wonders

F1

Copenhagen
Streetlights II

Strategispil

Søndag

Små mennesker med en særlig udviklet sans for pedanteri og navlebeskuening får mulighed for at arve efter onkel
Otto. En testamenteoplæsning som kun kan ende i en Fiasco.

Lørdag

Komedie, drama,
improvisation

Fredag

F1-F3 André & Susanne
S1-S3 Glasius Fischer

Viking-Con 35

Arvingerne - en total
Fiasco!

Aktivitetsplan

Premierescenarier

Reruns

Beskrivelse

Strategispil

Genre

Rollespil

Modul Forfatter

Andre
Aktiviteter

Titel

