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lnlr.dning m:h ~ammanL,ttning ;iu ;iur.nlyrr.t 

Jdg 1;ink te börja med n,1gr,1 (g ocl.i ?) ,~rl 1,II rl,q ,nrn <pr ll r dMv Bbrja mPrl ,111 l;;s,1 iqrnom hf'l,1 .ivrn lyret , inte bdr,1 Sdmmdnfdll 

ning en, och glöm int e be1 kri v11ing r n ,w N PC, r6,1ök ,;;11 ,1 d ,q in i d rn 1l,1mn1ng 10m ,~drr i r,ppworth YtlPrsf f~ i llddPn vet v,1d 

som egent lig en p~g3r, re1lvn lycker nll nllt ~, hr lt 11 01mnl1. Knrnkl Mrrn~ sknll hrln tidpn ~~nM 1iq ovr rv,1k,1de, dels p~ dvst~nd men 

ocks~ p3 n;i1,1 hSII ,1v sl,1dl!,01 10111 11 11 d1 M ,wJ dr 1y11l.11 med 

Det iir upp till d ig od, 1pr lc1r1M v,lk,1 ILf ll f r <om ko111 111P1 nit 1pr la1 oL li vi!L1 111 ~Ml kl,1rd er ul~n 

F,eewor th ;;, en lit r n l, ,,l ,1 i 1ydii1 lrd T rx,11 50111 l,ygg ls 11pp k1111 9 fmr l,1gr l Prp Trx l>ryggPri P,mluklrn ;;, PPp T "Y •Col11 or h drt 

speciell ,, rn ed denn,1 d ryLk ;;, t1 lt fö1el,19et bl ,rn d,11 i \' Il dvl undr ,l ig,1 rnhs t,111 1r r Rr.sul t,1f PI ,1 v cfps 'ttl 1ulJ1 t,1nser ;ir ,111 d"n trogne 

konsum ent en eft er ett t,1g bli, ,wtr11bb,1d och ,1111 111 r1 101n bielik Eft v, elt pr1r 3, hli, d r n stnr,k,m Pep T PX drir karpn 6~<1tt ,tv en 

b,1ne och lörv,rndl ,11 med lid\'n till DMkd, ild, r n 1cH l1 fomori 10111 k,rn 9,, i umbr,111 O flr el upplvvrr dvt h.,! ,1 myckel ~•t ivl och dl 

medveten om b,rn ens exi1lc> n1 men tr or ,111 det hel,1 ;;, ell sym bioli1 kl fö,1,,,llondr (11,1, I,., , h,1) Dr bP.1,1lt,1 k.inner sig upp~! och 

fy lld t1 ,w energ i, en kl ,11 ny1;indni119 Fimlört med Zombid stddi et . 

Cirkd SO personer i Frefworth lir riktig,, d ,11kd1 ild1, ett p,11 h1mdr,1 ;;, lJP1,1lt ,1 nd, befinner sig i rll sl,1q1 mvll ,111st11dium t,11 

DMkchild, kt1ll ,11 P~MdMkd ,ild . Ci rk,1 2000 ,w inv,,n,1,n,1 ;;r Zombid och ur, pl evs som ,111 lisli\k,1 och st ,11 kt rulinbunJn,1 Ungef.,, 

3000 personer är pSverk,,de t1v Pep T ex-Col,1 men ;inn11 inte helt dvtrubb,,de, Pdlt1 zombiJ . Fii rre ii n 50 personer ;; , helt normt1ld . 

Bone Gnt1wers bev,1kM secl,m liing e en c,,ern i omr3det och de hM börjdt inse dit nSg ot ;ir viildigt fel i Freeworth . De hM d:irför 

k.1lldt p8 hj älp och roll pe1sonernt1 iir p8 väg för dit hj ;ilpt1 till . Först p8 pldts ii r JC som t1nl;inder just som Ba ne Gndwrn blir t1nfd ll

nd . A ll t1 Bone Gna wers gSr in i umbran (JC kt111 inte) men lyckt1s inte fly . Det sisld JC ser iir en stor klo som slr;icks ut ur umbrd n 

och l8ngdr in en werewolf som försöker fly till b,,ks in i den riktig ,, v;irlden, sedt1n triilfds han dV ett par st1l vor fr8n ett hag elg eviir · 

Hdn lii mnds sedt1n i tron att ht1n iir död . 

När de dndrt1 karaktiirernd t1nl ;inde,, nSgr,1 timm.n senare, h.n han just h;imt,1t sig . Antingen beger de sig nu di rekt in i stdden eller 

s8 försöker de skaffa förstärkningar först ( vilket de inte f8r förrän de sk.,ffat tillriickligt med bevis) 

I Freeworth iir n89ot onekligen fel, men vt1d ? De ser nittio81in9<1r som verkar hur pigga som helst men de ser ocks~ skdror av ung 

domar, som istiillet för alt festd och speld fotboll gSr omkring och uträttdr diverse sysslor i slow-mo tion med n8got fr8n varande i 

blicken . Ingen är d irekt oviinlig mot karaktärernd men de f8r mest undvikande svdl och ingen tycks 98 med p8 att nSgot är k~nsi°igt. 

De bdra ler och d ricker sin Pep Tex- Cola .. 

Polis och andra myndigheter 98r inte heller med p8 dit n8got är konstigt . TFinstemänn en uppvisdr dock sam md underliga beteende 

som den övriga befolkningen . Alld kommer dtt försökt1 proppa dem fulld med lög ner . 

Sheriffen _och hans niirmaste miin upplevs som mycket otrevliga. De h.,, ett mycket obehagligt s;itt dl! tittd p8 karaktiirerna och de 

talar p8 ett l8gmiilt, hotfullt siitt. (De iir Darkd,ilds hela bunten) 

Om karaktiirerna iir för fr8g visa blir de drres terade och förhörs . Det iir uppenbart att de inte iir viilkomnd . Fortsii tter de att snoka 

Öppet, blir de hotade och eventuellt missht1ndldde . 

Efter ett tag kontdktds de dv stddens tdndl iikdre, Dr Roberts, som iir en dv de 13 i stt1den som inte dricker Pep Tex- Cold (det iir ju 

inte brd för tiindernd) . Hdn bekriiftdr vad kdrdktärernd sett; dit vissd i st,1den iir zombies meddn dndra tycks niirmds! överenergi~ka . 

Han misstiinker att löretdget (Pep Tex, dlltsS) hM n3got med s,iken dit gört1 . Hdns fru ii r före!dgsliik.ue p8 Pep Tex och hon ht1r sagt 

8t honom att inte bry sig, det kan vard fMligt. 

Derds son iir Paradarkchild I Med lite otur kan h,in hört1 lite för mycket och skvdllrn för företagsledningen. 

Vdd kafdktiirernd gör hiirn;ist iir upp till dem sjiilvd . N8gon form dv inbrott i syfte dit skdffa fMm informdlion rekommenderas dock . 

En del myndigheter i stdden si tter inne med viss information men det rikti9t1 stork,1pet kan bara göras p8 Pep Tex . 

I kontoret kdn de hittd dokument som visdr p3 elt sMnbt1nd mell ,m Pep Tex och Pentex I ldbbet finns recep tet pS Pep Tex-Cola som 

inneh811er en del underliga iimnen (som antdgligen vt1 rken iir fiirgiimn en ell er konserveringsmedel) . Dessutom kc1n de hitta en och 

Mndn burk med de mystiskc1 substansernd . 

Om de klantar sig eller väcker för stor uppmiirksamhet kom mer förelt1gslednin9 en dit försöka röj,1 dem ur v;igen; först med en mindre 

styrka Da,kchilds men om dettd inte funkdr bn de mobi lisera fl er och d8 lär k<1Mktiirern,1 IS det rik tigt hett 0111 öronenl 

~iir de väl har bevisen kan de anting en sticka dä,ifrSn och h;iml,1 försl ii rkning<11 ell er v;i lj t1 alt sj ;ilv,1 l,1 upp kampen med den korrup

ta företagsledning en. 

Chefskemisten kommer vi ll ig t dit erkär111a meJ,111 de övrig ,1 styrelsemedlemm t1 rn ,1 k,rn bli svSMre ,1tt kn ,·,·cka . S" k'lt N d · S d ,11s , d in e <1u 11 ers, 

säkerhetschefen, och hennes livvt1k l dV Darkd,i lds k,rn vis,1 sig bli en ,,lldeles för stor munsbit dit sv;ilj ,1 . . _ 
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Frr:r:wnrtl1 och Pr.p T r.x 

Freeworlli ~r en lyni1k ,1rn hrik ,111sk •y< l11 •1•I 01, I 6000 o ►- J ·• J A · JO ·1 •1 d ·· l 
• · ' ' " , 1,i , , rnpc c ~ rn v~n,11 v ,, ar m,11le 1torrv SIM M 111trn , c~ m, d nor vas 

St,iden ~r uppbyggd - Ol h l,eroc> ndr ~v fri rr t,1qr·l Prr T rx, v,11 1 pndd produkt ~r Pvr T eY -Cnla , en brund ~t iq, gdnl~d söt, kolsyrdd 

l;iskedryck som ;ir förvill ,,nrlr lik rn vis1 ,111 11,,n , ~11i119rn rnrr v~ lk~nd produkt Problvmvt mprl PPp T PY ~, dit de formli gen stin ~er 

~v Wy,m! Föret~g et ng , ,, ;inrli grn ~v Pvn t('x , vilk r t dock nr vn v~I b!'VM~d lwmliglwt för alld utom föreldgslerlnrngen. 

Fö, ,,11 fs invSn,rnM i Frr(r worth fullk ornl ig l 10;~1., or h d c>1111 lorn ,1nv;ir1C lhm ,1, bldnd ,11 Prr T py i Pn ,!vi undf'rl1 gd substdnS€r i den 

Pep Tex -Col,1 som rli,tiilrnn ,1' lnk,,lt s,, gol! 10111 ,,Il ,, r, ppwortl ,1 i11 v~f1M P , lr ir ~pr PPp T py d,,q lrgvn ()( h r~vPr~d\ i VMierd nde ul• 

str;ickn ing beroende pS hur vrlj c1 t,11k,1 dr ;;, Dr undprlig~ 111b1t,1111v1na ,ir drls vit b.,,l ,rtur~I , \Om i n~qot mer ~oncentrerdd och 
sn,,bbverk~nrle form ,1nv;in, l, 1o rn n,11k m11wdrl 111 0111 1j11kv~rclP11, 1nrnt v,1nl ig t 1,rro•n Effvkten ;i, l~ng1dm eftermm amneM ;;, krdft rgl 

utsp~dd,1 men r her n,,9011 m,, 11,1rl bö,j,1r rn ,rn 1r eff r ktrrn ,1 od, vi d un gff;;, 1~rnrr1<1 tirl ,11 ~onsurnrnlrn berornde dV Coldn . 

Till en hö,j ,111 bli, o ffr et ,wlr11bh,11 orh vi lj r lö1 t De 10m ;ir i dPtt ,1 1t,tc li11m, k,,11.,t PMazombid, urr,lvver siq 1j,ilv,1 som orkv...slös.t och 
de s,1knar initi ,1l ivfö1rn~g,1 G 1,1dvi1 bli, J e rn er och rner i11~1 v;i11d,1 och slut,11 bry si q orn vdd som h;indvr i omgivningen T diet 6111 

l8ng<,rn1 l och o tydl ig t . Personen urplcvs so rn ..,,, ,rning ef terl,liven. Del!~ st~di11m vMar i cirk~ el! 8, . 

N;is td steg ;ir Zombid och inneb;i, 101,11 .i11 li1m P1: rsone11 sv <11<11 oft ,1st inl e r3 tillt.il . Blicken ;i, gl,11d r! c1d och ösonen rör sig mycket 

ISngsam t . En Zombid skö trr si n,1 d,1gl iga göro rn,~ I mycket l,~ng sdml och oeng ,tgerdl Zombicll ;;, nii1ldn helt oformögnd dtt reg ist rerd 

smiirtd . M~n kan ul ,111 r, ro bl ern kö,,1 över en Zomhid, ben med en slridw,19n utdn ,1II fS e111 el! lrt el "dj " ti ll reitkt ion Ult g;irnd 

k<1rdkt :irern,1 se en Zombid som ,Skc1r ut för n~g ot srn ;i,ts<11nt, som all hSll<1 l1,1nden över en ljusl89,1 i et t pdr m1nuler, ul<1n di t rörd en 

min . 

Efter ett drygt h<1lv8r i rl,ttd st,,dium ;;, personen mogen för dl! besiittds dV en bdne . Dell d sker förvisso motvi ll igt men offret hdr 

inte ork nog dit kiimpd emot . 

Efter <1lt personen h<1r blivit besatt , och d;irrn ed blivit Parada,kchild, uppl ever hon en sorts nyl ii ndning . Plötsligt dr hon helt kldr i 

huvudet igen och är fy lld av energi . Gr ,1 dvis börj,11 hon kunn<1 se in i umbr,rn men Lin inte pSverkd v<1d som sker diir . Offret uppl e

ver sig sjiilvt som hel t miinskligt. Banen gör sig s;ill,111 p8mind och offret upplever förh8ll<1ndet till den som symbi o tiskt. Sdnn ingen dr 

snarare <1tt banen är en p,irasi t . Stddiet valdr ung ef;;, tv8 Sr. Mot slutet av omvd ndlingen till D<1rkchild börjdl den besdlld dtt f8 röda 

ögon nattetid och kan dessutom f8 fingr ,1rn<1 dit omv,mdlds till klor . Dessutom kdn hon nu rörd sig i umbldn . Som Darkchild hdr 

offret helt tagits över av bdnen men tror fortfardnde <1tl hon styr sind egn<1 handlin9<1r . Hennes ögon glöder svdgt röd<1 ndt t~tid 

Den fysiskd styrkan hos ett Darkchild är överliigset den miinskliga Ett Darkchild sdkndr helt sdrnvete och mor<1I. Hdt är en kdnsla som 

lätt 18, fäste hos ett D<1rkchild . Hon dr mycket intelligent, v<1ksdm och väldigt, VÄLDIGT el,1kl 

Utfr8gningdT av stddsbor ger olikd resultat beroende p8 vilkei stadium de befinner sig i. Par<1zombids är svSrd <1tt 18 kontdkt med . De 

sv<1rdr mycket kortf<1tt<1t od, undf<1lldnde p8 f,8gor och verk<1r totdlt ointresseMde <1v s<1mtal. Zombids 981 över huvud taget inte dtt 

sdmtdld med . De tycks inte ens liigga mdrke till braktärerna . P8 sin höjd kan de f8 ett och dnndl muml<1nde eller grymtande till svar . 

Parad~;kchilds är ddremot piggd p8 att prdld men de s;iger ingenting av värde. De är stiindigt p8 sin v<1kt och ställer held tiden 

motfr8gor . Riktigd Ddrkchilds vill mdn helst inte prdta för länge med . M<1n känner sig 1:itt illa till mods när de stirr<1r p8 en . De svdrdr 

oftd l8gmält och nedl8tande p8 kar<1ktiirern<1s f,8g or. Attityden är överlägsen och om de blir hotade tar de giirna till v81d . Glöm inte 

att T exds har mycket liberdld v<1penl ,1g,1r .. 

Ddrkchilds och Paraddrkchilds är helt trogna förel<19et och !dr order f,8n Pep Tex siikerhetschef, Nddine Sdunders (Just de( en 

kvinndl) . 

En stor andel av de Ddrkchilds som producer.is levere1<1s till Pentex i utbyte mot generösa penningsummor, v,1penleverdnser mm . 

Resten används dV Pep Tex sjiilva för att h8lla befolkningen i schack. Ingen vSg ,11 siitta sig upp mot dem . 

Anledningen till dtl Pep Tex anföll Bone Gnawers är <1tt de vill 8t c,mnen . Det är nämligen den end,1 plats d;ir b,mes k,1n besältd 

sina offer med liitthet . Bone Gn<1wers uppt ;ickte ,1lt nSgol skumt försiggick i derds caern och slog ihj:il ett gäng Zombids och dert1s 

"handled<1re" . Pep Tex v,1lde dit hämnds, och det ordentligt 

Nu n;ir de hdr full tillg3ng till omr~det k<111 de p~ <1llvar s;ittd igSng omv,mdlingen dV Zornbids till D<11kd 1ild~ . Om inte kt1rakt;irernd 

stoppar dem förstSs I 
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Pep Tex förel,1gsledning bes tSr ~v fem pl'r\orr (' r: W ill i~m Lewi \, VD; Roderic.k Ell,\on, "~onomich"f 0<.h ,icP. VD; ChMles Bowmdn , 
chefskemist; Eric Mcln nes, rir o<111k t ionsc hrl och N,,dine S,11111,krs, \~kerhet\r hrf 
Lewis och S,,under\ ;;, de rik tig,, höjd.irn ,, m h de l'nd~ \Om har full ve t1k~p om vdcl som p~g~r Bowm,in hM wtt .,~J Je kemikdlier 
lw1 bldnd,n i l;;~ken h.ir st;,llt till meJ od, han bö,j,ir bli tvpkwn 1,II 1,el~ proj<>~l el Riidd~n för frrlmf, ir ,il lt ~ IMline S,mnders h~ller 
dock honom pS pl,ll\ . 

Ellison ;;r rn ,1k,1l ö\ p~ ,111 fifll ,1 med bokföringrn och t,irk v,ire honom hM p.,pTe, in t!' 6<> t,,l ,,1 "" pnd,, cent , 1~,i tt p3 1j 11 Jr 1,imt,digt 
som m,rn hdft enorma in 1;;k1er frS n bl,1 Penlex Ett ,1hpr11d liv t och fredlig t \;ilt för kr11 ,,k1,irprn,1 ,1ll f~ c,m ~ull Pep T "' vore fd~ lr1~t dtt 
övcrl ;i rnnd föreldg cls egn,1, in temd r~ken1k,1r,er ti ll IRS. Prol,lpmel ;ir dock ,111 vr. rk \t1mh~trn m<>d ,111 t,llv<>r~d D~rkh,lds d'' de r<>d➔n 
Zombid,1 inte skulle upphö,,1. 

Företagsledningen korn mr r ,111l <19 lig en förr el ler serwe ,1ll fS reJd pS dll kM,1k1;ir r. rn ,1 ~r litl' för nyfiknd Fr~mll l<1 c.k Vdre dit Para· 
darkd1ilds och Dr11kchilds i 1t,1<1en 1kv,11l1 ,11 för sheriffen (eller scoutleJMen ell er skol,m1 rekt or) I för1t,1 hdncJ kommer ledningen d3 
dll försök,1 l,1 red,1 p~ vad de vet, fr ;,irn st vi,1 \heriffen och h,111s ,n;in. End,111 om de tror <1 11 k,,r,1kt ;i,.,rn ,1 ve t för myået kommer de 
<1ll försökt1 dödt1 dem. 
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/\nkomd till C:ar.rnr.n 

Bone Gn~wers h3llcr till i ett skogsornr3de f tt k .. 1 F h 
• J)M .m mer om r<'ewort De hM rn <,1r.rn hJr mm ~, dnas hem lvlAr~pn ~, h<>l,g för dem. 

Hur mycket de e9entl19rn ve t om Prµ T I d ff " J p 
1 .. .. · . ex o, 1 erdi ,1 ,1, r r rn rr vnlrx f~, v, ,,ld11g vvla f"IMt M , alla fa ll all de hM ~allat p~ hj:.lp och k,11,,~lMern ,1 nr pX v,19 lo, ~lt und1~ tt 1 j F' t • I .. JC I I I ' c "'" 0,1 pa P ~t1 M O< 1 1M1 "'"'"' inlv myr ~ .. , mv, an ~11 h~lvi r~ lvdMen forrdn helve tet bryter löst I Shr ,illen och h,111 5 m~n ( ,Il D k 1 ·1.i ) .. .. 1· • .. 1 · I l I f .. .. .. .. ' ' •1 

cH C " os cH n,1111 19en P• v,19 or ,111 .~ >ort c " ny i~na 1~og1n11~irna frS n den pl ,,ts de bel1 ovc1 for ,,tt tillvrrk,1 fl er D,11k cl,ild1 

Drl ~, mörkt ut e (k lockcm ;;, ungef'i , vi • 1 · 11 ) I • .. f Il D .. . • I I f I J , · 1 Vcl J) ll k:v 11 r n Ol , rn;HIPll i1r u PI M ,111q11 \ l1 mrHl-1< nr I orl ,11,rnc e> q~n, v;, vMmt •N".:n s,d~n mlen 98 11 ner 

Det lörst ,1 de hor ;;, ljuclr t w b'I t I k .. k N• k I . I , f , I' 1 J ' 1 111 0 orer oc 1 91cn.H 10111 11 ,1c 1 ,191 ,1 1v 1111 1 " ' wn,,r p l,lfl< 1 •ra 1,q,1 11 ,.~ •-11l,trP ,unl omrnnq < <>m 
och sko1tlo,snin9 utbry ter Bonr G 11 ,1wvrs fl y, in i 11mbrd11 och JC l;imn ,1s rn 1,1111 kvar Ha11 l111111vr w l,u, vn BonP Gnawvr form~<> r 1•1 sig till b,,bi lr3n umbr,111 mm l1ind1,1s ,w en 1! ~1 klo mm st,;irks ut 01 h 1litrr tilll ,,,k,, honom Sj ,,lv lorsö~.,, h,rn ~n dr,1 form for all 
fly men tr~ffds ,w ell fl e,tal skott , ,,lvo, od, f,,ll e, till m,11ken, sv~rt s3w/. Det sis til han ser ;i, n~gon mm st~, brPdvid honom med ~n 
pistol i l1<1nden. H,rns ögon glödf'r sv,1g t röd,, och de stirrar hotfullt pS l,onom Sed,rn slacks ljuset. 
Den h;i, delen behöver int e roll1pelds; ber~tt ,, b,11 ,1 fö, JC vdd som h;int. Envis orh hämndlysten sorn lrnn ;;,, l;i, JC vi lj,1 g~ ig~n pJ 
de sl-yld iga .... vilkd det nu Vd tl? 

N ;;, de andr,1 kardkt ;ircrna ,rn ländrr är kl ockan ung ef;i, t, e pS morg onen och JC h,11 rr.genererat det mesld ,iv si nd skddor Alla Bone 
Gnawers dl bortd orh sheriffrn och h,rns m;in syns inte till . De hi11<1r mdssor av hj11lsp3r och tomh ylsor men sp3ren g3r bMa dll följa 
till en dsfalt erad väg som leder till Freeworth . Tomhylsorrld iir av tre olik,1 typer; 9mm (polisens G lock-1 7 tjänstepis toler), 
5, 56mm (M- 16) och 12 Gauge (h,1g elg evär) 

Ut kdraktärernd hittd en och anndn tom Pep Tex-11,,skd och k,mske lit e tuggummipdpper eller dnJra sp3r eft er de Freewortl,bor som 
var it h;ir fö r dlt bes;iltas av banes . 

Hiir finns egentligen inte s3 mycket mer dtt hämta (Bone Gnawers h,ir inte gjort nSgra anteckningar eller dylikt) . De skall helst känna 
sig lite olustlga till mods över denna veritd61a slakt p8 ett helt pack werewolves som i normala fall borde ha kunnat Id för sig rätt 
ordentligt i strid . Fast, det dr klart. Bone Gnawers är ju inte precis kända för sin blodtörstighd ... 
D8 och dS hör de underlig a ljud i skogen, som om n3gon smyger omkring d;;, ute . Ögon glimw till i rn8nskenel och föisvi nner 
n8gra sekunder senare. A lla Bad Guys är visserlig en försvunna men det vet ju inte spelarna . LSt dem gärna bli lite paranoida . 

H;irniist kdn de ant ing en bege sig direkt till Freewor th eller försöka skaffa hjälp först. NSgra förstärkningar rn, de i s3 fall inte . Först 
m8ste de ha n3gon form av bevis för vi lka som är skyldiga och varför de anföll Bone Gnawers; vad var det de hade uppt;ickt? 

5 
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T,mdlli~nrr.n 

N;;r Du <om <l o rytr llr r ly r Il r r · I 
t ~rr n ~,,rntlnr r rnn ,,,, 1no~ 1 I I Il · ' I I , 

.. . n 111n ' f il( ~ rql nnqr flf)Jlm,i, •1nmma1 ,J,. a, D, Gnirqr P~1l1, 1lar/Pn< 

1,rndlnk.11 r. . H ,rn "' vn nv rlr I~ ,om rntr d 11, k.,, p , 1 r C i I f .. I 
Pf • · o n < r l 01110, IM < Prnn Hnm frr, Jpwra Pol,.,r11 som ,ni~ h..!J.-, 

d,ickl', Col~, ;i, lo rrtn9d,,k,11 r r,S Pep Tex B~d., •11 mPdvetM om ,111 fol~ bPtr, 1iq undr,l,qt • , 

N~r kmnkt~rl'rn,,, rn rllr, flrr ,, ,w rlc-m gS, I I I · I . 
AJ,' 

• " ' >I 1'1111 moll119 n1119 M ,nn ju1t p~ vaq 111 ()( h cl .. h rn-~ar Milan vrrl ,lr,,rPn , 

forl,lt Drt v,11 i11lr mrninqrn N, ;;, Il l I f j ? E • f 
/ j 

. . ,. Y• 1 '" rn, v,, " 1<111 lur or "' nit j,,q qpr all,, ny~omlrnqar qrat,1 undvrm~nrngl Fo J m~r 

11119 ,,, pS motl,19n1119en , ;,qe, h,1n O h bl' k I I .. 0 I I I J I 

. . .. .: · 
1 111 '" ,.,w,q11~ l mrc r11n oq,11 rn I r ita rnlP 11nlpr, v11~,,, Iran t,11 t vm mv vm r P<f)P· 

1<1l1on I ro1ll'n Sn,,11,,, b.,, ,, fem minutr D I · kt I" 1--' 1 • 1· h k f Il I ' I' I I 

' V M VI 191 . 7,m VPtl(,u ,u 19 o, uppn 119 oc , rtt le ,, \ 1~,t ,u Jt>,t< c.om v,H,, -tn( rrt r 

1t,,den. Fö,hor,pnin9wi1 följ('r k 11akt'i I I f Il k 11 ··k f . . J Il I f··1 d 
· ' c rr rni, mrn 1n ,rn n1,I ,, omrnr r l,uH ,1 ,11rn ,1fl orh~lf,1 t1,1!,1 p~ r vm 11 ~ r f o I"' m, 

V~I inne P~ moll ,,gningrn lo,kl.,,,11 1,.,n ,,11 h,111 1,,ql m;i,ke till kar,,k t;i,v,n,1 01 I, all ,r;illn 11,, cJ,.,liqa f, ,1gor f /,rn hPrålfar •11dare all han 

ocks,1 lycker ,lll folk , ,, ,rlrn I b" · 1 l 1 , · k · / "r Il I · 11 f lk Il I h och 
1 lrH O'f11 >r f \19 <'11\ l,~ 1 c e \en,n le- Srrn I en 1c>rJrH1 1 PV n ,1 I ~ 0,H P 0< mPr mPr 

,ipdl iska . Detl ,, rl, ,,bb,,ck 11 ;111,m all,, •X ingrn 11ppm;i,k1,1mrnndv fö,ä11d,inge11 Min f, u p,lpr knde .,,belMn,,s r,11, t~nJ for fcirelagsled

ningen men fick b.,,,, ho,,, ,,Il ,, llt v,H i sin ordning N;;, hon insislf Mde blev de l,01full11 nr I, ,,,dr all dPt nog var h;i,t att hon 

slut,,de med sina unde1<öknin9 ,H ,11111,m l1111de det h;indd o trevlig,, s,rker. Sed,rn de<< h,u lron inle v,lg,11 göM n,lgol Jag vJgrdde 

d0<.k nöj,, mig med det N;;, nu en del i by11 helr plö rsligl I, ,,, blivit pigg,,, alerta od, helt sj11kdrnn, f,ia besl;imde J•19 mig för dlf 

gö,,, en del te1tcr. För ell PM veckor sedan fick j,,g in en patient, en tolv3rig pojke m m f,,llil ner f,3n en kl,ittersr.;llning Han hade 

slagit ul n,'islan alla sina fr,1mt;inrle, men han s,,de inte ell knyst. H ,rn bara s,,11 d;;, od, ,,;,,,,de pS en k.,I v:igg Han wa,adv. ,nte p3 

tilltal och tycktes in le k;inna n8gon smiirla . J,,g pass,,de p3 all ta en del blodprov men jdg fick inte ul s,I mycket av dem, bdrd dll 

där fanns sp8, av n8gon opi,1l, kanske morfin eller heroin ." 

Hdn avbryter sin berättelse nä, sonen komme, in . "Tjena, P,1psenl Du lw hitt,,t ny,1 g,1ddar dll borr,, i, ser j,,gl "siiger han med en 

ganska arrogant röst. Fadern ser lile ängsligt p3 sin son och säger sed,rn : "Eh, ja .. gS nu upp p8 dill rum och gör d ind läxor. 

Midd,1gen är om en halvtimme" . Sonen g,I, upp p,I ov,,rivSningen d;;, fdmiljen I,.,, sin bost,,d. 

"Min son, ja• Han va, ocksS 18 där konstig ell lag . Flera Sr faktiskt. Han kl,,,ade sig hyf sal i skolan och 18 men h,m var liksom 

frSnva,ande, som om han gick omkring och d,,gdrömde eller nSgol. SS en lö,dagskväll kom lian hem och berättade att han skulle ut i 

skogen en sväng med scouterna, som han aldrig vari t med i tidigare, men han tog inte med sig n8gra friluftsprylar eller sS . Hursom

helst, när han kom tillbaka, rätt sen t pS nallen , v"' han helt förändrad . Han var niisl,m som vanligt igen fast ännu b,'illre p8 n8got 

säll. Han var likmm intelligentare, mer 1karp1ynl och framför allt mycket mer vaken och ,1lert . 

Nu pS sistone har han dock bö,jal tala lite konslig t, kyligare liksom . Dessu tom har han bö,j,,t vara ule 1ena,e p8 nällern,1. Vi har 

försökt säga till honom all stanna hemma men det känns p8 n8got sätt obehagligt all skälla p8 honom . Jag vet att det l8ter löjligt 

men jag börjdr nästan bli ,;;dd för honom". Hä, sluldr han sin berättelse och luldr sig bak8t i sin skrivbordsstol. Han ser p8tagligt 

bekymrad ul. 

Karaktärerna kan ställa fler fr8go, till D, Roberts men han vet inte s8 mycket mer . H,ms f,u I,.,, inte heller s8 mycket all komma med 

annat ~n att hon tror all företdgsfedningen vet vad som p8g8r od, kanske till och med ;;, ansvarig,1. 

Karaktärerna har förhoppningsvis kommit fram till all del är n3got skum I med Pep Tex-Colan (I ,mnat fall bör de nog läsa foldertex

len en g8ng till) och antagligen ocks3 alt caernen p8 n3gol säll är inblanddd. De har nu en mängd ,1ltern<1tiv . De kdn exempelvis 

bryta sig in p8 Pep Tex, Ci ty Hall eller Sheriffens kontor. Annars k,m de Sk,, tillbaka till caernen od, inspektera den. Ytterligare e tt 

alternativ är all kidnappa- och fr8ga ut n8gon uppsa ll stadsbo eller till od, med n89on i förel<1gsledningen. Jag t;inker beskriv.t en 

del av dess• silu•lioner men det slSr naturligtvis sr,elledaren fr ill all improviser,1 efter h,md. 
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Inbrott i City Hall 

Sj,1lv,, inbrott et bor iri lr bl, n~gon j f I h , 

, .. ' ~v~n rrrM 11\lorr ,, rrrwor l ar 9a111 t 11 fm,kr)n al f,~ n hrottJ,gh,,, ()(h cl11,/m f,nn1 ,ngPt larm 

inst,,ller,,t. N~tt et,d ,11 dr,,11 tom huse t hl' lt lo lk1 1 j • , z , I , I , I , I 

orn ' ' nar 10m p,1 en ou1 Mtndn _omrn, • IIM "''"" \r)m ant,19 '9"" infv 1• u 1., 1va9<'· 

11, om 1S l, r l,1 l11 r<rl r,,w lr A llt dr brh c)vrr q Il • • · f /· Il / V f ' J 

· o,,, 1H " pa n,,qot vr1 orc Pld "" c orr r PI Pli ondPr a rnnv mar>Pr r" 1Mrl alt 

det int e linn, ,, ,,g ol p,,ppr riM kiv •111 ro l11 ' · f1 erwnr tl1 M r n 9,1mk.1 rn oclrrn liyl,~111 cl~, ,,Il ~ornm un,,I aclmrn ,~ t,at ,,,n ,k.,, vra datorer 

För ,111 IS l,,g p,I n,lgol ,,v inll f\\C m~1le clr ,,llt, ,1 in 1 1y1 lemr t P1 ,1kt i1 k1 noq h,,, •n 11v 1p~1•trr 11 rna ,~rr ✓rt upp 1111 l&.Pnorrl p~ "" 

l,,pp (hon har n;irnl igen börjat 1,1 lite sv,lrt merl rni nn vt) 10m hon kl i1 l1,1t f,nt i rn l,y,,!l~cl,, un cJ,,r Pn hog mr,J p,1pprr, p<!nnor, 

suddigum min, l~pps trlt och 11ndr11 typiska 1Pk rete1<11p1yl,,r Ut ,m clett ,, lom,or rl lar clr k,,rnrn,1 noll 

V~I inne i sys temet I;;, de 111art hi tt ,, t11kr vet od, r it p,,r timrn,m lr t11 ndv kan bii rj,1 Dr hrttM rnqPt 1for l 11v1lojande J o~um<'nl m<'n 

v;il ett ,1nt ,1I intre«,rnla fl""rlb it,11: 

Sheriff;imbctr t lyt ks h,1 f.lt i tr rclub lil.,clr rr strrm p,1 ,le sen ,l! le tv,I Sren (fiir 11 11 f,I ,,lrl rnvJ fl ,,, 1hr 11ff.,,, n,,1., ,l,qtvi1) 

Borgm~slMen ve,k<11 v<11 ,1 pS t1fo,te1es11 n~1 t,rn j;im t sed,,,, tvS ,I, til l611k11 . De l,i tt ,,, "" l,el 11rp1jri ,1v kvi llon f,Sn rrseby,~"r och 

r11 pporte, frSn di verse studiebesök i r op11 l;;,,1 t111i1tor ler. Vad s;igs till exempel om ,,lgodlin911tud1r1 r M1,1m1, Florida efl.,r 

snödjupsmätn ing,11 i Rorky M ount ,,ins? R;;11 uppenb,irt ,,tt borgmäi lMen ;;, 11~ 11;inciig , tw1,,lcl, 1eme1 tr1 (h11n väg rdde dricka sin 

Pep Tex-Cola och ett mystiskt försvinnande , k11lle bard l,d viickt onödig 11pp,n;;,ks,1mhet) 

Hälsov~rdsmyndigheten hdr tydligen skri vit ett fl ert ,11 r11pporler om inv~narn ,1s slig,mde trötthel och ,1p<1li De rekommenclew mer 

VMierad kost och myckel moti on. Hel,, tiden p~11ek,1s det hur fullkomligt 11 orm11lt 11llting egenliig en dr. (R,rpport ernd dl författade av 

Pep Tex sjiilva och har till sylte 1111 h311d myndigheter och sjukvS,d lugna) . 

Inbrott hm ~hr.riFFr.n 

Det h;;, iir en betydligt svSrare uppgift iin inbrottet i City Hdll. För det försld dl stället sldndigt bem,mn,,t (eft ersom en del brSkstd

kdf som fattdl att det ;;, nSgot skumt med Col,m sitter l,;iktade) och för det andrd är säkerheten i en helt ann ,,n division. Nattetid 

fin ns minst tre polismän i huset och en av dessa är ständigt i niirheten av häktet. Fönstren ;;, larmade och entren ;;, ständigt. video

övervakad . S,,mtl iga poli ser ;;, Da,kchilds och all lura bort dem eller sl3 ner dem kan visa sig bli överr.1skande svSrt (glöm inte att 

Ddrkchilds har förm3gan att gS in i umbran) Om n3gon av dem lyckas slS larm lär stadens samtliga (23) poliser dyk11 upp inom fem 

minute, I 

Hu, kar11ktä1erna välj er att g3 tillväga är deras hu vudvärk; improvisera . Det som kan vara av intresse för dem är dels all prata med 

ISngarnd, dels dit ta en till i arkivet och slutligen dit titta in i utrustningsrummel. 

FSngarna är elva till antalet och de sitter i sammanlagt /y,a celler . De berällM villigt om alt företag et h111 gjort nSgot med Coldn som 

gör att folk som dricker den blir helt avtrubbade . Vidare be1ät1111 en dV dem om n3gon mystisk ritual ute i skogen med ISng• ramsor 

pS konstig• sprSk, skrikande offer som förtvivlat kastat sig pS marken av sm;frt.r för att sedan resa sig upp och verk• fullt normala . 

Sheriffen och hans män stod hela tiden och titt ,,de r3, leende och stirrande med ögon som lyste svagt röd,1 i mö,k,etl 

Alla fSnga, ve1k111 vara upprörda över situationen men s,1mtidigt är de rädd,, . De f3, underlig ,, sprutor vmje morgon och en del av 

dem börja, 1ed11n bli ordentligt avtrubbade och zombielika . En tjej i ljugo3rsSldern verka, helt ,1utistisk och gS, inte att fS ~ontakt 

med (hon skall snart släpas iväg till Cmnen) . 

I arkivet, som inte är datoriserat här, finn s en del arkiveMde anmiilningdl mot Pep Tex för diverse brott, exempelvis olaga hot eller 

misshandel rikt ade mol anställda pS fö,et.rg et som h,1vddr alt de Vdrit en konspirdlion p3 sp3ren . S.imtliga fall ;;, hM komment,11er 

som "Brott kan ej styrkas" eller "Kä111nden d111gil tillbab anmäl,m ". 

I utru stningsrummet hittdl de prylar som skulle IS R,1mbos ögon att tind111 ,w lyckd . Ass,1ult Rifles (M-16) , kpistar (H&K MPS) , 

massor dv ammunition, granatg evär, eldkds l111e, minor, handgranater, g,1sg1an.ite1, k.1m oufl11g eunifo1rner, IR -goggles, skottsäha. väs tar 

- you fldme il, you go l it.1 Om de letar riktigt noga kan de hitta nSgon lit en adresslapp pS en vdpenlSda d;;, det st3, "Avsdnddre : 

Heckler und Kod, , G erm11n y. M ottag<11e : Pentex corporalion, USA" 

Det verkar onekligen som om polisen är beredda p3 all t.r hand om lite större saker iin /yllesl,1g1rnSI p3 krogen .. 
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[,, 1'"''1'" "Pr> "11"' "~""'''""', ,,,,,,,,, ,,,!,""""' I,, .. , 1,,1~ / ,JI ,,,1,-,,.,11 ,,.r,,,,""''''" !1n•1 pX ,J.1,,,., ,,,J, J,., J,~lln ,,,.,, "1 ,nt • 

mvr/ dnrv,qn "'~H•lvtnl• IJarv,r;,,I ltr111•, 111 nlh ,,/ m,,1l111livlvn •Il h,11 •• ,, ,J.1,i, Y>I" /,,, 1,/1/.ll•I •"''""" ' -' "~'/'"' •111t,i/l,J ,,,J, '/in 

lyq• rlnin<> <,m •Il " ' "'' Lvl11,,v1 l~n• mn•J ,n.,,. "" •,1 1111,1 D,1 •. , mlr••,w, ,om /,ni,·. h., ., .,,. ,J.,/ •,1,,,. ,~n•1•IMll'A~l,r,n".f f,~n 

Pvnlv> o .. ly,h VOM ·.11,, •• ,.J.,., . , p.,,,r .. ,.c,,1 •• 1,,,,,,,,,, , Jv, \ 11111/n<JI rlel ,,,, ·.,g ""' m<,1•,,.,., •Il p•r ~,, JA ' J/J11~l1011 l Dv. ~.n 

,J,., .. ul/,m l•qqn mnr~v t,11 nll 11,rvlnq•I 11,tv b .. 1.lot r,~q,,1; 1~oll p~ -.ju ~, I (Dv.t ., fu llt w1f,,1t ,;tl 1/te_,/o,. ,J.,,in• ,n(r,1m• lvm 1111 vn 

rl11Je11 ) 

Yt1nl1qMv "" v~n1114 l,1,qw upp 8tnlinn~ 1;11 hvl rM'M gc1,;-,,;, '/lrrl tit1Jlew -.,g PhD vlln M.,,., ,,I S1 Jv11rv, (r,;,w,I ~n ni,tn od1 

b1Nlo9v1 Ovl • I ,;,wkl,11n1 l, tp ,;,i1nn1kning1,,;1t dll liirv.l~gel l1~/lv,1 ~iq m•A r,~ myc.lwt nn1t11vv.l•1v. ,nvn om n~9on 1,19•1 h,i,1wA1 tndn 

t,11 P,,,pTe, '-ltnnqn hn, ,,~ l119,v.n 0<.h ~v~lilv.l $niin111gn1 ;;, rnnwv. • It Pv.r,T•, hni my,Jvt 1t1•"1• ~'" ' p~ •Il Col.11 ·J•II •1•1• 

lw1e><:ndef1nm~.ll.,,d., "'h 11,,nb,eli~randv. ut•n •Il ~011-.mne11tv.n fm den ,. ~en, ,~11II ,~.Il /()1l0t• lo,m~q•n •It .Jota Jtmindone 

vnkln,e, otbel,.uppg,ltn Dvl h,M ,,itt ~c;,I (,r,h t,lll,b,.nclv. ~od fö, •Il ~o,nm• ,n , "~1''' • ' 11munn1 D.-i q~, ,Jod, I,~. bfd med 

gnmmnh hed11,l,q1 Jldl D,,,,.rn. •r ,111 .. J.,,n.,J., 

H;;, /,nne '1,ll lwl ,1 .. 11rilw'-1•rtl ,J,,,,n W(,Vpl•I p~ p .. ,,r.,,.e,,1. S~,IIMrl•n ,,,.11.,, IV(•plen tyd~ ,.,. lv~ •rnnen fiob•rbitu"Y'" och 

d,nc.tJylmudm (del f,,,.,1 . n111nvl ar vit ,.lnq•, •.r,,n11mnlvl ,,,.,,/ U11q •1e,1~11111q,11,J ,x.h dvt 1nrlld ., me, ~•ni u11CJn g•l1Jna111net heroin) 

D• h,11., d••.•,ulr,,n J,ur~nr ,,, .. ,/ r11.irn•mnd. ,.,,J,-,t,;w ... , Om i11q,,, "" .. ,, .. ,.'" • • , IMIUIV<'f•r• (,,d, ''"'" ~.,, l,•.t,, ut .,.,1 det ., lo, 

nmnen) g~, d,1 !,,. nll /,~g• J.,,,,.ir,11 P,Alf'1f•, vlln C,,,.,J.,: Bu,m,nn 8~,J. ~.nnn 1q•11 "'"""''" od, ~.,, /o,~l.,n dv.w, eflekte, 

Tw lr•r;J,<J/ ur,p /,r1111;1 "' d1v.le1nnt h,nto, ,,,/, Lv•,r,hiurn 13"""'"" ,111•1 pJ "" ~,,n1,,, (')/h •.l,;rrwr qnrnn 1n kM,;ktiitern•, h. n v,11 

n•111l1gv,n q,irnn J,nnll• v•d dv.l Ar w,m r,Aq3, 111n11 /11111, •Il r•1 I, 11n~l•r ,1.111J1q1 , 8ow1n,,n1 ,i,trl1el o,-,h de hn, ,111ktn orde, l,~n 

Snunrlv." 111 n1 11•.• •"• •,r,m ,1.lln h,11:119,t f,8q1,1 1,ll l11,m,m D•ql11J l11w, ,;,.n ,J., •nd11 J,vfn11<1 r,,1 pl,,11 All,; h., mmJI en l,v. 

vnh 

O,e,~t• 18,1inqn1 1,nn'. ,lvt mqen l1i•,-Jnn1,11 1111 11IM lwn •Il ny,Jelh~I Dcd •' h., "''" /o,vf,tq•,lv.dnin9en h.r , ,n. molen Denulom 

l111n: ..,, ly11a l. 9vnhet 11tnn /,,nr,let , 1,owum,nvl (qw.n '"'" '-"'" bu ,J,;,) ~rnl •n -.o·,.,,1 o,}i t,llhnr➔nde v,ipen•J,1p, merl unge/., 

'"''"'"" .,.,..,ini ,,,,rn h,,: Jw111/n1, f,;, (.Il lir, rln,h h,1,/, (de 11lqm l~d111n9vm l11 ,a~I od, l,nn, ,tn11J19I , l,y~9nnJen) N,,Jine Saun· 

dm ~, n,i•,l•n nlltul 11n11a1nmlv. 1,8 ID,v.tdqf,t Hr,11 ln111nn1 1:tlln11 \,n" v~nrnq Orn Bow111•n ,~ullv, ~.Il. p~ henne l,nn, det dod en 

rJ,111, • Il 11,,11 (,,,J, l,n ,nv, f I'• I, 11n~lv,1) h,rn111n nn 
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~tr.rbr.,ii~ i L,r.rnr.n 

O m k.uak1;irc111 0 kornrn r r r:J ag t,d vr ,k1 r llt I I f ll 11 B l 
' d vMa 11 qn l or • rrc u I r•o•n< • p~ h111 l,nq• rle lw varrl , Frvr.vmrrh ~an rl'( dod- le( 

en r:Jel för,1ndringi1r Red i1n d,,aen eltr r k • B G , p T · · 

· ., m,1110 r rn JM nn• rra wrr1 Yommrr •r p, alf 60,ra ,Jum rd rJ,.,~r~• avfall har Lir.hnde 

tu nnor med kemis kt ,wl,,11 l,ggrr önnef · t I .. r j I I •Il I Il I , D r · d 
,.,, • r r1t1 ur rn or 1 1,1CWM mrr 1111 ia 1av i1 ,gqrr 1prrclda h.ir nr n I M esrnlom yanner " "" 

underli g doft ,w dödl De hitt n, I r I ( I k " h I r I h . d h 
,,, 1 , f' av en ung ~v r111 ,1 om tdl ,1 .IMrrn,1 ,11,11 p,! ~ng,,rna i pn" 111.,I ~ ➔ nnPr '( ,g.,n c>nne 

rJ:irilr ~n) und,mgömt i r it b111k 19r Hon I k I kl " I . " I ' 'k ' j I I I j ' ,1 o·· h·' 
' Y< 1 1,1 <H 119 IJ,1 v r ,111 11 ,.,, 1,1 ,,Il or< rrrl ,gl r, (J( ,,,,. 11rp1t Il qon•n anqer na1fan 

ut ,mlör si n11 l,81or od, 111 öronrn I 1 d l l l ·, j l I j (I j J I , J I Il I r r 11 
" 1 f' 111 11 111 1 Ola 111 .. n9, r r JO< 0 11 9101< r or 1lorl mnhlan< mol nan•n, mm t, ~u ro · 

n,,rJe pS hf nne och v,,lde ,,tt l,~l,1 hr n11 e1 hj;ir n,, w;,11,1 rn ,rn in 9 

Ndttetid sker h~r br tydl i9 l in lrr11,mt,11 ~ s.ik r r V,ujr ni1 lt komm r r 11 ~9,a av 1t,Hlrni cJ,,,krl11 l, /1 h,r mrd tro t,11 frmton Zombie½ 

Banes tillk,,ll ,11 med d ivel\e 1,11n so1 och 1i lua le, oc h uppenliM.u sig som 1Udd,ga ges talter (ungef<" som P,eddtm n,ir hdn hdr sill 

ki1 mo11 fli19 e i1 kt ivcr,1I ) . De tycks g,1 ri1k1 in i drn som sl,,11 bes,'ilf ,11 v,uvid offret ger upp ett l,j;i,11k;i,ande ~krik nrh fi1ller r,11 m➔r~rn i 

svSrd krdmrer. Drygl Pn minu l sen<11e reser de sig, förvirr,,de och rädda De rycks l, ,i Pli k,,,ftig huvu,J.,,i ,k mrn l,li r ~nMI Jterstdlldd 

De l;imni1r pld tsen smSprdl,rnde med Vrlldnd,,1 och till syne~ gl,,J ,, och uppryrnddl 

An tag li gen bli, k,11dkt:ir ern i1 lite l;i ll upprörd,, över hur c<1 ern en missbruki1s och det st,1, dem givetvis fr i Il dll dvre,rgerd 519
1 

L\v,lutning 

Hur dventy rel sluti11 dr sv81t dlt förulsdgd . Förhoppningsvis lyckds ki11dkld1 erna la ,eda p8 vdd Pep Tex syssldr med och dit de gör 

skummd affärer med Penl ex . De bö, kunnd lista ul ors,,ken till F1eewo1thborn,is underl iga be teende. A nt ,,gligen kommer de ocksl pS 

Vdd caernen i1nv;inds till och därm ed kdn de dnlagligen lisld ut vi11för Bone Gnawers utrotades Diverse v81 dsy ltr ingM lär uppi!S och 

fr8n f;illet av diverse DMkchilds (helst inklusive sheriffen) , Nadine Sdunders samt W illi<1m Lewis är önskvärt. Annu snyggare är natur

ligtvis dtt fS folket i ledningen dll br3kd inbördes och Id k81 p8 sig sjiilvd! Antdgligen lyckas de ocks8 dvslöjt1 Saunders som Vdmpyr 

(förulsdtt att de lr;iffa, henne) . Kom ihSg all kt11<1ktii1erna inte kan hSlla pS alt sl8ss hur mycket som helst. Det gäller för dem all 

välja sina m81 noggrant, dnna,s kommer sheriffen förr eller senMe dit gripd in . 

Ett anndt dlternaliv iir förs!Ss dit kdrdktä,erna lämnar stdden när de sdmlat ihop tillriickligt med bevis . En stor grupp .werewolves 

kommer d8 att sammankallas för dit skötd sj;ilvd slutfasen .. Om ni hdr tid över och spelarnd är v81dssugna g8r det ju alltid att roll -

spela även denna del. 

NPC 
Bane, kan inte anfalla fys iskt och kan inte la över en kropp som inte är ordentligt nedbruten. De kan dock skrämmas rätt rejiilt. Ett 

lyckat willpowerslag, difficulty B, k,dvs för all inte fly f,3n banen . 

Charles Bowman, Pep Tex chefskemist. Runt fyrt io Sr gMnrMI, 17 Scrn ISng och en <1ning överviktig . H., kortklippt brunt hSr med 

begynnande flint. Biter sliindigl pS n<1glMna . Charles vet ,1llt om vad som sloppds i Col<1n och vi1d del gör med människornd i 

stdden . (Hdn kdn dd1emol inle fö,klMa vt11för cle plötsligt blir pigga ig en. H,rn ,111lar ,1ll de f8r nSgon uppiggande drog) . Till en 

början gjorde han det för pengarna (Cl,Mles är en rik man id•g) men han har bö,j ,1t f8 s,,mvetskvdl. Hdn har flerd gSnger begärt 

dvsked men Nadine Saunders l,M tvinga I honom att slann.1 kv<1r. H<1n dr mycket ,;;dd för N,1dine och hennes monster till livvakter . 

Darkchild, dr värdiga motst8nda,e i strid De kan l;ill ta sig melldn umbrdn och den v<1nligd v;i,lden "by slepping sidewdys" . De 

anfaller helst med sina klor (som gör aggravated ski1da) med undant,,g för sl,eriffens män som lika gärna dnvänder skjutvdpen . Efter

som kroppen h8lls i schack av en dnde, kan den fysi skd lekdmen skadds rej;ilt . Rdknd bard vardnndn skddd Ddrkchilds tar. 

Roderick Elliso~, ekonomid,ef och vice VD. Rod, som h<1n Lillas, dl gansk,, kort, 170cm och spinkig . H,m lw fett , tovigt h8r 

(som borde ha klippts för fl era m8nader sedan) oclr ett pdr enormt tjocka glasögon . Han är ganska otrevlig och blir lätt irriterad pJ 

sina medarbetare . Hans endd goda sidd dr i1II h,m fw en enorm förm8gd att trolla med siffror Tack v<1re Rod h,ir IRS (skdtteve,ket) 

kammat noll hos Pep Tex de sendste sju 8ren I 
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Alan G,ay, sl1rr ill E,, l,oq ,f·it knrl rn 195 ~ 
3 

. • d 5 D k , ' trn , '" 11 · 5 A, q11 mm 11I m<>d IMqq11f hl~1 h~, A lan 11, myr~•! ,Al~q<1 <Y.h ,~f)€kt -

111g1v,1n e. 0 111 01 d11ld 1,n, l1nn qPtt t j 

d I I d I 
' I rrrn,·n ,nti,n 11 Mlf,n Pn hrlr ny d1mr nw)n I IM1 m11n, ()(h ,~trn 111 11 11d~lyy,u m~ fo, d".n 

c en , y l'I 10 11 0 111 u 111 1 

Sl, e1iff rn ~, l1rl11 licl1 ·n p,I "" vnkt O I I ~ 

I , 
, , 

1 1 11111 o,nm,·, • Il hSlla •Il oqa p~ ~ar 11 ~t11m n11 1~ l11nqr ,J., ar 1 1111,l<>n HAn t<>r qArnA 11!1 <1<> 

1111 ,11 p,1 n,1got q"" qo, nll I,,,,, ~11n 1l11nq11 t j , , f Il I I 
11 1 f m 11•1 11 t 11q 1qa qrunr lo, Om ~ .. ,, ~t111Prn11 rnt r 1~r>ln -~n 11 r1n rl<>1VJ~nrnq,1 r rlr1~r~I 

komme, lrnn , p3 fo1f' l11qdrd11111orn 1 ordr , f r I 1 
1 , 11 11 l>l\o>a p o, >a rn dom p~ f,11hor om 1~ 1~n ~r>mm<'r h11n rnl<> 11tf la~ upp n~qr➔ 

ko111t itutio11rll ,, r,,tt,glwt,,, (du vrt y I I I 
, 

ou i,wr t 1c rrq 1t lo rrm11111 1,lrnt, 11nytl11nq You 111y r11n anrl """ h,, '" '" j aq11insl f o,, rn A 

co11r t of l11 w ow ) ut<111 •r~ r lr ,11 I, t I j f I j 
· ' 

0 11 1 rrn '" '' ' o lr PV 1q11 vA, 1handl1nqar om cJ., ,n!P qvn111f l11 mnar ,111,l<>n Om h,in oft<>r ,l.,t 11>1 

k,11,1kt ,1rern ,1 igen kommr, h,rn ,111 I ·, ~ · / j / / f 

O ~o fl tO J(l unc 1m ( rm mpr < P rP~III\PJ h,111 ,,n~n tH)< Jv11nr 1q ,1 

William Lcwi1 , VD In, Pr11 Tr 4 J • I j 1 1 Il· I I I 'I I h fl h I 1 1 

x tH qiirnm,, , <.pr t oc I( l>Plyr 1q l ynq re ut ,,,, ,.,, mor~ > on t ,1, , src rwnrt, P ,;~.-tqg ryn ett prtr 

ru ndd 9l,nö9on Sr, l,1ktr\kt 9,111 ,k,1 v:i nl,9 ut Sak11t1r dl lt vdd ,,,rnvrlr ocl, moral lwtrr, han 1~ullr g~rnA ,al,a 1rn fam rlj tr/1 medion1~A 

experim ent , b.ird pri,v l VM cle t ,;,11 ,1 Wrlli ,1rn sköter dll ,1 ko11 t,,kt er mrd Prp Tex 0< h tror ,111 d,1 ,ir han !'Jm styr forrtdqet tro ts att 

Nadine konit ,1n l m,mipu lr ra, honom PS si1 tonr 1,,11 1, ,111 f.iktiikt bö,j ,,t wt,1 1iq p~ 1in 1;1kr ,hot ,rh.,f Ini• sJ all hon mrss~oter srq, 

det cir bdr ,, det all hon Jäm t iir 18 1tcidd,g och t1r1 ogdn t 111ot ,111 6 i sin omgivning Orn n3gol 1kullr q,l ~t prran v•l han vem som l~dll 

f8 sk ulden . . 

Eric Mclnncs , proc/uktio 11 sd,ef . Yngst i styrelsen med sirM 2 7 Sr G ,111skd 18ng od, v,ilhyggd Kortkl,prt , brunt hJ, och vtt par 

ddg11rs skiiggstu bb G,mska snygg och mycket tr evlig Ä, gift med Freeworlhs snygg,1s te kvi nna Ve t intr s;;r1kih mycket om vad de 

dndrd i ledningen h811 er p8 med men hdn ser naturl ig tvi s vad som h8ller p8 all h;;ndd med befolkningen A r oroad men frukta, 

Nadi11e alldeles för mycket för dti v8gd gÖrd nSgot 8t saken. 

Nadine: Saunde:rs , Pep Tex säkerhetschel och til likd tionde generdtionens Ven true. N,,dine ,1r, eller riittare Sdgt: ser ut dit Vdrd• 

ungefiir 30 8, . Hon ;i, 1 7 0 cm 18ng 0 cf1 har svdrl h,,r i page . Hon är överlag mycket snygg och viilforrn ,id. Hon hdl mycket av den 

egentligd mdkten inom Pep Tex eft ersom hon konlrollerar ,,lid Ddrkd,ilds . Dessutom;;, de t ingen som s,1ger emot henne. A nledningen 

till alt hon inte Vdlt all bli VD ;;, dit hon inte vi ll behöv<1 t<1 smiillen om n3got skulle 98 snett i reldtionen till Pentex . Hon arbetar 

bard ndttetid, vilket de övriga i ledningen ser sorn ndlurligt eftersom Ddrkchilds uträttdl det mes t.t dV sill drbete p8 ndtten · Hon hdr 

allt id minst fyrd Ddrkchilds med sig . Hon kdnner till dit werewolves existerdr och dit de utgör ett ho t. Det var Nddine som tas 

initidtivet till mdssdkern p8 Bone Gndwers . Hon hdr dock aldrig sett- eller ens hö,t t,,las orn werecd ts . 

Om kardkliirerna fr8gar ut henne kommer hon att svdra vdnligt p8 derds fr3gor men ul<1n dit ,1vslöja ett smdck. De lär inte vilja hotd 

henne . Kom ih8g alt hon hdr Majesty! 

Disci pliner : Presence (5), Domindte (2) och Fortitude (2) . / 
KaraLtiirr.r 

Charlr, Benjamin : Panter, ca 45 8r . Socidl dr primdry dttribute . Rank 3 . Resources 4 . 

CB dr en tvdttäkta eng elsk gentlemdn . Är nästdn alltid lugn och saklig . Hdn talar rn ed utprdgldd brittisk accent och hdr en gdnskd 

nd sdl röst. CB iir mycket rik och kl;;, sig n,,turliglvis d,1reher. H,111 iiger ydchten SS Mirandd . 

CB hdr tidigare jobbdt i Indien. 

Citdt: "Himld tr8kigt, det hdr. Jdg skdll ndlurliglvis göra ,1 111 i min rndkt för dtl liitt<1 er tung ,, bördd, mdddm" 

Bajimb1 : (Kvinna) Gepdrd, Cd 27 3,, 190cm 1311 9. Tillhör m<1s11i -lolket i Kenyd . Appe,Hdnce 5, Rdnk 1 . 

8djimbd iilskdr n;ir sdker och ting g3r und,111 . Ho11 iir mycket spontdn och temperdm e11tsfull . Viintdn dr inget dnndt ;in tortyr för 

henne. Allting g8r för 18ngsdmt Hon lw 1;;11 för ,111 bli nervös och upphets,1d för minsld smlsdk . 

Tidigare älskdre till CB . Fö,h8lldndet sprack n;ir det inte liingre Vdr spänndnde . 

Cit•l : "Jo, men , .llts8 .. kom igen nu , va' . Vi .. vi k,m ju in te st8 h;;r hel,, ddn, liksom ... eh ... j•, men korn d8!" 

Mikolo: Tiger, 3 3 8,, Cd 1 70cm l8ng . Mycket krdft ig kroppsbyggndd . P8minner sndrast om ett kylsk8p. Physicd l är primdry . 

R•nk 1 . Fosterbror till CB . 

Jack Cougar: Puma. Hdlvindi,m, Cd 25 8, . K.ttlik, dvs sp;instig, vi g od, seg . Ser dock lite sliten ut med tovig t h8r och djupa f~ror 

i dnsiktet. 

Mycket envis person som •ldrig ger sig ens om det är uppenbdrt att det vore fördei<lk tigt. Skog,mulletypen Fö1<1ktt11 st<1dsliv och 

dill vdd "civilisdtion" hete, . Bor n3grd mil sydosl om Austin , Texds . 

Citdt : "Come bdck here, I 'Il bite your leg offl" 

I I 


