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Det här är en hyllning till alla er som på något

sätt bidragit till att göra rollspelskonvent

möjliga. Du har varit deltagare, funktionär,

volontär, arrangör eller nåt annat.

Tack som fan.



Vill du skriva ut detta playset i en lyxvariant? Då kan du beställa den
inbunden till självkostnadspris från Lulu här. Layouten skiljer sig något.
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http://www.lulu.com/home
http://www.lulu.com/shop/max-wallinder/snecon/hardcover/product-23522520.html


snecon
Vallfärdande eskapister väller in från hela landet. De tänker kasta
tärningar, flytta plastfigurer och spela kort dygnet runt. Den här helgen
har de längtat efter i ett år. Förväntningarna är skyhöga och inget ska få
stå i vägen för detta frosseri i spelnjutning. Nu kan de äntligen få lov att
släppa loss, smälta in och vara precis lika hänsynslösa som alla andra. De
uppdämda aggressionerna får utlopp kring spelbord, gentemot
konkurrenter och mot den jäveln som köpte den sista biten pan pizza.

Ett rollspelskonvent. Tusentals deltagare, övertaggade på sömnbrist och
Jolt Cola. En handfull karaktärer med höga ambitioner och dålig
impulskontroll.

Vad kan gå snett?
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i nledn ing
Det här är ett playset som handlar om ett rollspelskonvent. Har du aldrig
varit på ett? Åk! Det är inte riktigt så illa som det framställs här.
Troligtvis. Har du varit på ett konvent? Var beredd på hög igenkänning
och vissa överdrifter. Här finns smala nördreferenser. Fattar du dem inte,
är det mitt fel. Skit i dem och använd egna. Sätt ouppnåeliga mål,
konfrontera övermäktiga fiender och riskera allt. Folk kommer sannolikt
att dö, kanske blir det inte du. Se till att allt går åt helvete och gör det här
till det sämsta (och roligaste) konventet någonsin.

Många rubriker är ändrade men jag tror att du fattar ändå. Evigt tack för
alla förslag och välbehövlig korrektur och stort cred till alla er som hjälpt
mig att göra Snecon så bra som det bara går.

Längst bak i texten hittar du en drop-in-version, om ni inte hinner eller
inte känner för att göra en setup.
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filmtips
Chasing Amy
Torsk på Tallin
Fanboys
The Big Lebowski
Minions
Comic Con Episode IV: A Fan’s Hope
Super Dark Times

actual play tips
Fiasconauts
Gosh Darn Fiasco
Bored Ghost
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https://goo.gl/zPcKP6
https://goo.gl/LYrSqR
https://goo.gl/EwaByq
http://www.imdb.com/title/tt0118842/
http://www.imdb.com/title/tt0311926/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0489049/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0118715/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt2293640/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt1605782/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt5112578/?ref_=nv_sr_1
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relationer . . .

1 bakgrund

Konkurrerande halvsyskon

Oförstående kompenserande förälder / försummat nördbarn

Nörd / skeptisk kollega

Vuxen som förträngt hur man leker / gammelförälder

Tvillingar som är på konvent för första gången

Nördig förälder / alldeles för cool tonåring

a

p

q

d

e

f

2 konvent

Oengagerad funktionär / irriterad deltagare

Saboterande tävlingsrivaler

Arrogant hedersgäst / efterhängset fan

Arrangörskonkurrenter som försöker stjäla spelare från varandra

Narcissistisk konventsgeneral / grävande journalist

Spelledare som försöker överträffa varandras rövarhistorier

a

p

q

d

e

f

3 erf

Indieflummare / tradfanatiker

Äkta nörd / med av en helt annan anledning

Nostalgiska återvändare efter 20 år

Oinvigda, nyfikna dagbesökare

OSR-veteran / förstagångsbesökare

Hängiven cosplayer / power gamer

a

p

q

d

e

f
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4 party

Obotlig reststicka / passivt-aggressivt offer

Tillfälligt ovänner över en principsak

Spelgruppsvänner som bråkat om regler (och allt annat) i över 30 år

Nätvänner som aldrig träffats IRL

Vänskapen är byggd på en lögn

Gamla vänner som bara hinner ses och spela på konvent

a

p

q

d

e

f

5 kärlek

Vänner på G

Olyckligt kär / ointresserad

Ex med nya partners men med kvarvarande känslor

Nörd / medtvingad partner

Svartsjuk / flirtig

Döende kärlek

a

p

q

d

e

f

6 fuffens

Snattare / funktionär

Usel ficktjuv/beundrande lärling

Svindlare / före detta kumpan

Frikyrkliga infiltratörer

Stor spelutgivare / industrispion

Förmyndare / ungdomsbrottsling

a

p

q

d

e

f

. . . på snecon
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måste. . .

1 hämnas

… på den jäveln som stal din spelidé

… på aset som avslöjade och förnedrade dig

… på spelledaren som dödade din älsklingskaraktär

… offentligt och förnedrande på förlaget som ignorerade dig

… på svinet som förstörde din relation

… brutalt, även om oskyldiga stryker med

a

p

q

d

e

f

2 lyckas

… skrapa ihop cash för köpa Sinkadus #2 på auktionen

… övertala någon att bära din väska med stöldgods förbi receptionen

… ta någons plats till det fullbokade “Vi åker jeep”-scenariot

… få hen som fått skrivtips av Vincent Baker att dela med sig

… lura någon att ta din plats i pass med tråkrälsat Eon-äventyr

… obemärkt gömma det du stal, på ett säkert ställe

a

p

q

d

e

f

3 komma undan med

… att du brände ned förra årets konvent

… att du hånglat med en av dina tävlingsdomare

… att du har sålt mängder av falska biljetter

… att du ska spelleda men kan inte reglerna och har inte förberett dig

… att marknadsföra ett rollspel som du har plagierat rakt av

… att du inte är den du utger dig för att vara

a

p

q

d

e

f
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4 få erkännande

… som immersionistisk rollspelare, av lajvarna

… som rollspelshistoriker, av de gamla rävarna

… som allvetande SL, av dina överlägsna gelikar

… som rollspelssamlare, av affärsägarveteranen

… som podcastkändis, av pöbeln

… som rollspelskonstruktör, av stropp på förlag

a

p

q

d

e

f

5 vinna

… snyggast utklädnad i Cosplay-tävlingen

… “Gissa antal T12:or i burken”-tävlingen, genom att fuska

… din hemliga kärleks hjärta

… vadet om att du kan snacka dig till gratis Gorbys-piroger, hela helgen

… Star Wars-äventyret genom att hota SL

… ”Bästa rollspelscenario”, trots att du inte skrivit något scenario

a

p

q

d

e

f

6 krossa

… hens patetiska drömmar

… din fiende, för konventet är inte stort nog för er båda

… konventet, för alltid

… deras ömkliga relation

… det illvilliga ryktet om dig, en gång för alla

… patriarkatet

a

p

q

d

e

f

. . . på snecon
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platser . . .

1 lägret

Den svettiga sovsalen

De avspärrade toaletterna

Det svartmögliga duschrummet

I ett tält på en gräsplätt

Den sunkiga cafeterian

Trapphuset där folk sover

a

p

q

d

e

f

2 vilse

I korridorerna

I kloakerna

I kulvertarna

På vinden

Någonstans i stan

Bland dina lögner

a

p

q

d

e

f

3 utanför
Pizzeria Napolis uteservering

Rökrutan

Jansson’s Spel & Tobak

Parkeringshuset

Khaleds loppis

Akuten

a

p

q

d

e

f
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4 affärerna

Där någon alltid kör något trist demospel

Där de aldrig blir färdiga med att packa upp

Där man alltid precis missat gratisutlottningen

Där det alltid bara är rea på skit

Där det alltid är tomt och ägaren snackar 24/7

Där de alltid har en uttråkad tokenkvinna

a

p

q

d

e

f

5 obehöriga äga ej tillträde
Den exklusiva VIP-avdelningen

Innanför receptionen

Under utställarbord

Inlåst i vaktmästeriet

I glassboxen

Backstage i aulan

a

p

q

d

e

f

6 lokaler

Rollspelsrum C

Korridoren där lajvare boffras med latexsvärd

Figur- och brädspelsrummet

Korridoren där folk spelar Vampire utan egen lokal

Aulan

Magic-rummet

a

p

q

d

e

f

. . . på snecon
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föremål. . .

1 obekvämt

Komprometterande polaroidfoto

Fusktärningar

Positivt provsvar för klamydia

Sjuka mängder efedrin

Ett paket vuxenblöjor

Egenskriven mjukporrnovell med Star Trek-karaktärer

a

p

q

d

e

f

2 fr itid

En golfklubba (järnsjua)

En 40k-armé för 20 000 poäng

En dartpil

Fiasco (såklart)

En curlingsten

En tarotkortlek

a

p

q

d

e

f

3 vapen

En halvslö mattskärare

En huggorm med påtejpade drakvingar

En lajvmorgonstjärna

En Carolina Reaper-chili

Ett klingon-svärd

En opålitlig taser

a

p

q

d

e

f
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4 intel

Arbetsschemat för alla volontärer

Koden till sekretariatets kassaskåp

Namnen på alla tävlingsdomare

Lösenordet till det hemliga rollspelsrummet

Konventsgeneralens mörka hemlighet

Vem skurken i Cthulhu-äventyret är

a

p

q

d

e

f

5 loot

En Mox till Magic

Gary Gygax-autograf från 1975

Stans sista AXE-spraydeo

Kandra i mint condition

En äkta Chewbacca-dräkt från 1983

En T20 av diamant, med guldinlagda siffror

a

p

q

d

e

f

6 sentimentalt

Ett handskrivet rollspel från en 8-åring, kallat “Tomtar & Troll”

En metallfigur (krigardvärg) från Heartbreaker från 1995

Ifyllt rollformulär till DoD 1985, för barbaren Konnan

En sliten konventstisha från SneCon I

Ett söndertummat Sinkadus 17

En blanksliten, skitig tärning, med legendarisk tur

a

p

q

d

e

f

. . . på snecon
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drop in

relationer
För tre spelare...

Kärlek: Ex med nya partners men med kvarvarande känslor

Brott: Svindlare / före detta kumpan

ERF: Äkta nörd / med av en helt annan anledning

För fyra spelare, lägg till…

Party: Vänskapen är byggd på en lögn

För fem spelare, lägg till…

Konvent: Saboterande tävlingsrivaler

*

*

*

*

*

måste

*

*

För tre spelare...

Krossa: . . . din fiende för konventet är inte stort nog för er båda

För fyra eller fem spelare, lägg till…

Komma undan med: .. . att du inte är den du utger dig för att vara

platser

*

För tre, fyra och fem spelare...

Lokaler: Korridoren där folk spelar Vampire utan egen lokal

föremål

*

*

För tre och fyra spelare...

Obekvämt: Komprometterande polaroidfoto

För fem spelare, lägg till…

Fritid: Curlingsten







www.facebook.com/rollspelskollektivet





