
Games on DemanD
vi serverar, ni väljer

Vad är 
Games on Demand?

Vi serverar rollspel lämpliga för konvents-
spelande. Oavsett om du har en halvtimme att 
slå ihjäl eller en halv dag så har vi spelet för 
dig och spelledare som håller i det.
 Välj bland olika genrer och spelstilar. Välj 
bland titlar som låter fåniga eller spännande 
eller ta del av en tung upplevelse som får det 
att knyta sig i din mage.

Vi är Games on Demand.
Vi serverar, ni väljer.



minDre än två timmar

tre till fyra timmar

fyra till sex timmar

Drakar & bananer
dungeon, slickepinne, röj, spotlight, missöden
Ta er till slutet för att bekämpa slutbossen!

Inspectres
Ghostbusters, McDonalds, Big Brother, paranormal
Actionfyllt uppdrag för att fånga spöken.

Panty Explosion Perfect
bästa vän, skolflickor, Atarashi High School, Japan
Bekämpa demoner med dina psykiska krafter.

This Is Pulp
hatt och piska, jetpack, djungel, pyramid, nazister
Fartfyllt äventyr med klumpiga äventyrare.

Thrice
fantasy, steampunk, taktisk strid, diskussion
Känn känslan av taktik och samverkan.

Bad Family
sitcom, nutid, tecknat, dysfunktionell familj
Spela en familj i stil med Simpsons/Family Guy.

Fiasco
svek, drama, begär, behövande, mängder av playset
Tro mig. Allt kommer att sluta i Fiasco.

While the World Ends
relationer, förhoppningar, SF, fruktan, död
Dela personers öden medan världen går under.

WtWE — A State of Mind
realtioner, förhoppningar, tidsresor
Rule #1: you do not talk about time travel...

Zombie Cinema
konflikter, fly, hjälpa, konkurrans, äta, sova, dö.
Era konkurrenter utgör största faran. Eller?

Archipelago III
skapa värld, livsöden, individer, historier
Vi alla går mot våra öden. Det är oundvikligt.

A Thousand Years Under the Sun
skapa värld, millennium, samarbete, historier
Kulturer kommer till liv, står och sedan faller.

Coyotes of Chicago, The
nutid, flera spelledare, konstigheter, utforskning
Vad är det egentligen som händer i Chicago?

Don’t Rest Your Head
insomnia, klockan 13, mardrömmar, annan värld
Oavsett vad du gör: vakna inte!

Freemarket
SF, utopi, The Donut, odödlighet, strävan
Allt handlar om Flow. Flow är allt.

In a Wicked Age
Sword & sorcery, drivkraft, individuella historier
I en värld av öken, svärd och skatter.

Lady Blackbird
steampunk, giftemål, fly, The Owl, hemligheter
Ni sitter i en cell på luftskeppet The Hand. 

Montsegur 1244
inkvisitor, tro, brinna, belägring, val

Du har ett val: konvertera eller dö.

My Life With Master
ångest, dysfunktionellt, slav, död, inget duger
Utforska kärleken mellan slav och mästare.

Polaris
poetiskt, riddare, kamp mot ondska, döende värld
Riddarromantik på Nordpolen.

Psychodrame
drama, dysfunktionell, Frankrike, tung misär
”Hur kunde detta ske? Herre Gud, hur?!”

Shab-Al-Hiri Roach, The
kackerlackor, professorer, hjärnkontroll, rykte
Att vara Ph.Dr räcker inte alltid till.

Shadows of the Trees, The
sword & sorcery, flera spelledare, hjälte
Ditt öde ligger i flera personers händer.

Steal Away Jordan
slaveri, värde, mål, historia, 1800-tal
Porträttera slavar och känn hur de levde.

Svart av kval, vit av lust
vampyrer, intriger, besten, kval, djävulskap

Vad är du villig att uppoffra?

Hur mycket tid har ni till ert förfogande?


