
Spelledarinformation

Välkommen som spelledare i Tlaveller turneringen på Gothcon. Äventyret du snart skall spelleda
handlar om fem kvinnor som blivit utsända av en kvinnorättsorganisation, till en annan planet for att
göra något åt de missförhållanden som råder där.

På planeten spelarna kommer till har man en syn på kvinnan som inte direkt är positiv. Situatio-
nen liknar mycket den som fanns på jorden tidigare, framör allt i England. Kvinnor sköter hushåll
och därmed basta. Givetvis finns det kvinnor som av den manliga befolkningen utnyttjas sexuellt mot
betalning. I åventyret är det en ganska mäktig organisation som sköter den verksamheten. Det finns
även kvinnor som frigjort sig själva. Dessa lever inget lätt liv. Dels trakasseras de av männen, dels

finns det lagar som inskränker deras frihet. Till exempel är det forbjudet for kvinnor att stå i baren, de

är hänvisade till borden. Kvinnor som framför fordon löper en mycket stor risk att bli undersökta av
polisen. Det står inte i åventyret när du som spelledare skall låta spelarna drabbas av denna kvinnosyn.
Du skall själv utsätta spelarna för detta, när det passar in.

Äventyret är skrivet på ett lite annorlunda sätt. Dels har du fått ett par listor och kartor som skall
användas vid rätt tillfällen. Resten av äventyret utgörs av ett litet uppslagsverk där alla vdsentliga platser
och personer finns upptagna. Den kronologiska ordningen i äventyret överlåts i stort på spelarna. För
att du som spelledare skall få det lite lättare foljer här en supersnabb beskrivning av en bra ordning att
lösa aventyret i:

Hyr ett fordon. Skaffa hotellrum. Hämta utrustningen hos Barny. Tag en titt på Stephans Gym och
Cafd Look In. Patta misstankar mot en man och bevaka honom. Upptäck hans uppdragsgivare. Haffa
mannen. Undersök uppdragsgivaren. Hitta järnvägskarta och fatta misstankar mot Traditional mining
och Hamilton. Finn samband i databaser. Gör inbrott hos något av företagen och skaffa bevis. Åk hem
och lämna fången och bevisen.

Om spelarna rör sig på områden som inte upptas i äventyret, är det din sak att improvisera. Om
spelarna tex vill åka till en affär och köpa en kikare, så skall det gå bra trots att varken affärer eller kikare
står omnämda. Spelarna skall ha stor frihet så länge de håller sig inom det rimliga.

För poängbedömning har du fått ett särskilt formulär att fylla i. Det skall vara självförklarande. Alla
rollfigurerna har fåti en kort beskrivning så att spelaren skall få lite hjälp med hur de skall rollspela sina
figurer. För att du skall kunna hålla reda på hur de rollspelar, och for att turneringsledaren skall kunna
hjälpa dig om det skulle behövas, vill vi att du delar ut figurerna så här:

1. Fråga spelarna vem som är ledare för gruppen. Låt den personen sätta sig mitt emot dig.

2. LäL de andra spelarna sätta sig som de vill.

3. Dela ut figurerna så att din lapp med information om figurerna stämmer. Låt inte spelarna byta
figurer.

En av rollfigurerna har fått interrogation som skicklighet. Detta innebär att hon i många fall kan
avgöra om den örhörde talar sanning. Om spelarna förhör någon skall de inte behöva spela långa
sekvenser med inslag av onödigt våld. Ge dem istället en hyfsat riktig version, som rollfigurerna är
beredda att tro på.

Det första spelarna får syn på är roboten från Rentadent. Det är meningen att ni skall få spelarna
Iite ur rytmen genom att få dem att fastna vid en lite mödosam bilhyrning.

Om spelarna skulle köra fast på ett väldigt tidigt stadium, kan du använda Emma Silk ftjr att hjälpa
dem. Det är meningen att spelarna skall söka upp henne, men du kan låta henne dyka upp på gatan.
Hon kan då komma och söka skydd och förklara att hon håller på att bli mördad, och hela berätelsen
som hon har när spelarna kommer hem till henne.



Barny's persienner Denna lilla persiennaffär ligger på Fullen Street. Det är definitivt inga fasionabla
kvarter. Butiken smälter väl in i miljön. För fonstren hänger det persienner. På dörren sitter det
en skylt där det stå.r Bidney's persienner, Oppet 9-17, Lunch 12-13.

Affåren består av ett ganska litet rum som är avdelat på mitten av en disk. På disken ligger
det ett par persienner som ser trasiga ut. Ett flertal persienner som ser nya ut hänger på våggarna.

Liings väggen bakom disken finns en hylla med en massa avlånga bruna paket. Det finns en trädörr
på väggen bakom disken. På disken finns en ringklocka och en kassaapparat.

Bakom dörren finns ett större rum som uppenbarligen är både lager och kontor. Hyllor med fler
bruna paket, ett skrivbord, en bänk med vask och kokplatta är inslag i rummet. En trappa leder

nedåt. Nedanför trappan finns ett stökigt utrymme som till större delen år belamrat med tomkar-
tonger och förpackningsmatriel. Aldeles intill trappan står en trälår. Trälåren är forsluten med
metallband, och locket är fastspikat. Verktyg krävs lör att öppna den. På låren finns en adresslapp
som det står Barnys persienner på.

När spelarna kommer hit är ytterdörren olåst, med affären tom. Barny kommer från det inre
rummet om man ringer på klockan. Barny kommer att ftira damerna till låren i källaren om de

talar om att de har kommit fora att hämta något, eller om de såger vilka de är. Barny är långsam
av sig, men vånlig. Han kan hjälpa till med verktyg, förpackningsmatriel, men är inte villig att
utföra arbete, och vägrar absolut att lämna butiken. Han vet ungefär vad som finns i paketet,
men vill gärna vara med när den öppnas. Om spelarna vill Iämna något i butiken för att hämta
det senare så går det bra. När spelarna har lämnat stället tar Barny alla kvarlämnade prylar och
Iämnar butiken. Om spelarna kommer tillbaka vid senare tillfälle kommer de att finna en skylt som
säger att butiken är nedlagd. När spelarna har öppnat låren kan du ge dem listan över vad som

finns i den, och Iåta dem markera vad de tar med sig.

Bones Detta är en av ägarfamiljerna. De flesta av platserna som äventyrets skurkar håller till på råkar
ligga inom deras område, med de har för övrigt inget med dem att göra. De lever på en herrgård 18

mil norr om Fallah. Det de behöver från staden får de skickat hem till sig, för det är ytterst sällan
de åker dit själva. De vill inte ha besök, men talar med spelarna om de insisterar. De kommer
att förneka all kännedom om det mesta. Om spelarna inte nöjer sig med det kommer de att bli
bortkörda.

Brett Cullen Detta är mördaren som spelarna söker. Vid en kontroll kan man se i rymdhamnens reg-
ister att han har varit på Nlkakmuim vid tiden lor mordet på N(eg Hendel. Brett Cullen bedriver
sin tid med att sova i sin lägenhet, sitta och häuga på en bar, samt träna på ett gym.

Det är meningen att spelarna ganska lätt skall inse att han nog är den de söker. Efter det att
spelarna har kommit honom på spå,ren kommer han att uppsöka David Niel på Kentucky Bar. Av
honom kommer han att få ett kuvert med pengar, samt en lapp med ett flicknamn och en adress.

Sedan kommer han att uppsöka flickan och skjuta henne. Detta forfarande kommer att upprepas

tills spelarna sätter stopp för det. Om spelarna tillfångatar Brett kommer de att finna en plånbok
med lite pengar, och identitetshandlingar. I en jackficka har han en pistol med ljuddämpare. Han

har även nycklar till sin lägenhet. I lägenheten finns det en lapp med Meg Hendels namn och adress.

En närmre studie visar att den är skriven av samma hand som lappen Brett fick av David Niel. På
lappen står det "Emma Silk, Growroad 3,2tr", en kvinna som han skall mörda.

Om han blir forhörd kommer han att tala om att David Niel är hans uppdragsgivare. Han kommer
också att erkänna de mord som han direkt blir anklagad for. Om han blir frågad om det finns några
horhus så kommer han att hänvisa till Virgins Inn.

Caf6 Look In Detta är en kombinerad bar och caf6. De har öppet 10.00 - 23.00. När spelarna kommer
hit skall de finna ett fåtal personer här. En av dessa personer skall vara en ensam man med en stor
sportbag, som fikar och ldser tidning. Mannen ser ut att vara cirka 30 år, och stor och kraftig. Om
spelarna observerar vad som händer lägger de märke till att mannen får besök av två andra män.
Dessa två är Steve Crook och Henry White. Om spelarna är så nära så att de kan höra vad som

sägs så får de veta att den ensamme mannen, som är Brett Cullen, ombedes komma till Kentucky
Bar klockan 19.00 (dagen efter om det redan är kväll). Beskriv övriga giister ungef,år lika väl så att
inte Brett Cullen utmärks for mycket.



David Niel Denne man är skurkarnas verkställande chef. Han är anställd av Traditional Mining, och
arbetar på dagarna på deras huvudkontor. På kvällarna finns han på Kentucky Bar där han träffar
sina hantlangare.

Om spelarna har nogrann koll på honom så kommer de att märka att han varje dag åker till
Hamilton Hotell, men en stund senare befinner sig på Traditional Minings huvudkontor. Vid hotel-
let parkerar han sin air-raft på taket där det är privat parkering, och forsvinner genom en dörr. En
koll av David Niels air-raft visar att det är en tjänstebil som tillhör Hamilton Finans.

Herr Niel bor i en trevlig trerummare på Dense Street. Om spelarna tar sig in där kommer de

att finna en del intressanta saker i hans arbetsrum, under förutsättning att de letar. Där finns en

komplett järnvägskarta. Det finns kvitton på att han under senaste året har tagit emot 700000

Krediter från ett företag som heter Hamilton Finans. För övrigt finns bara normala papper som
elräkningen, reklam från sportaflären, etc.

Med sig har han nycklar till lägenheten, passerkort till jobbet, ID-kort, 20000 krediter, en komplett
järnvägskarta, en liten pistol. Om han blir forhörd kan han om han frågas tala om att han har
fått pengar av Hamilton Finans for att finansiera verksamheten som går ut på att driva horhus,
och exportera unga flickor till andra planeter. Ifan kommer att säga att han tror att John Hamil-
ton är mannen bakom organisationen men att han aldrig har träffat honom. Han kan beskriva
järnvägsnätet och hur det fungerar.

Dean Dixie Detta är stadens borgmdstare och styresman. Han är mycket upptagen av sitt jobb och
kommer inte att ta emot spelarna, såvida de inte ertappar honom på Virgins Inn. Om så sker
kommer han att se till att polisen håller koll på spelarna i forhoppning att de skall göra något sorn

kan leda till utvisning från planeten.

Dennis Cooper Stadens polischef, som är en mycket hederlig och rättskaffens man. Om spelarna tar
kontakt med honom kommer han att hänvisa dem till sin närmste man, Donald Stevens. Om
spelarna Iägger klara bevis framför honom kommer han att agera själv.

Donald Stevens är andre man innom polisen. Han är insultad med skurkarna på så sätt att han mot
betalning har sett till att vissa undersökningar har lagts till handlingarna. Om spelarna kommer
till polisen med uppgifter om illegal kvinnohandel kommer han att se till att polisen håller koll på
spelarna, och inte undersöker kvinnohandeln.

Ernma Silk Det här är en 19 årig tjej som låser vid universitetet. Brett Cullen har för avsikt att mörda
henne på uppdrag av David Niel. Detta är hon rädd för. Om spelarna talar med henne kommer hon
att l?irklara att hon tog ett stort lån för att finansiera sina studier, av Hamilton Finans. Hon fick
problem med att betala tillbaka lånet. Då dök två män vid namn Steve Crook och Henry White
upp och krävde att hon skulle arbeta av skulden. De forde henne till ett horhus, som hon dock
flydde från. En av männen ringde upp henne och forklarade att hon skulle råka illa ut om hon inte
återvände, vilket hon inte gjort. Emma är inte beredd att vittna mot skurkarna här på Khartoum,
av räddsla för represalier. Hennes adress är Growroad 3.

Fbed Taylor Chef lör Traditional mining, och stor skurk, se mer på Traditional Mining.

Hamilton Finans är ett finansbolag ägt av John Hamilton. På foretaget finns bara ett fåtal anställda
som spelarna kan tala med. De kommer att svara vänligt, men hänvisa till herr Hamilton om
det rör konstiga transaktioner som spelarna vill veta mer om. Mottagare och belopp kan de dock
alltid ställa upp med. Ett krav for att få veta något alls är att att man kan visa kvitto, eller kan
registreringsnumret for ärendet.

Hamilton Hotell är ett vanligt hotell så nfu som på att ägaren råkar vara en skurk, John Hamilton.
På sitt kontor på översta våningen har ett kassaskåp som innehåller papper som är ytterst kom-
prometerande för honom själv och Fred Taylor. Med hotellets vanliga hiss kan man bara komma
från gatuplanet och upp till våningarna med hotellrum. Det finns en personalhiss som går från
järnvägsvåningen upp till kontorsvåningen högst upp. För att komma ner till järnvägsvåningen

krävs det att man har passerkort. Sådana kan man ha fått från John Hamilton, David Niel och
Fred Taylor. Givetvis kommer personalen att vidta åtgärder om spelarna fiantar omkring på fel
ställen. Nattetid finns det två personer i receptionen, och en i köket for att sköta rumsservice.
Kartor på hotellet finns.



Henry YlMhite Tillsammans med Steve Crook utlor han det mesta av skurkarnas smutsiga jobb, som att
t:, 'rLnd om nya flickor och liknande. De trälTar David Niel som är deras uppdragsgivare, varje kväll
på Kentucky Bar. Om spelarna skulle ordna så att David Niel försvinner, kommer de att agera.

Om spelarna har uppfort sig så att de kan misstänkas kommer de att undersöka dem och eventuellt
ta dem av daga. Båda är beväpnade med pistol, och har i den gemensarnrna tjänsteairraften från
Tladitional Mining, ett hagelgevär, och ett gevär.

Hotell Om spelarna söker efter ett hotell kan de i turistbrochyrer, eller via videophonen få reda på
foljande:

***** Harvard Hotell, 50 rum
*** Hamilton Hotell, 240 rum
*** Sterners Hotell, 35 rum
,ct Hotell Godnatt, 35 rurn
,c* Grand Hotell, 160 rum

Huvudkontor Detta är Traditional Minings största anläggning. Hela området är inhägnat med ett 2,5

meter högt stängsel. Inne på området finns en byggnad (1), som är ingång till själva gruvan. Från
det huset leder ett transportband till en stor byggnad (2) där malmen förbereds for transport. Ett
nytt transportband Ieder till byggnad (3) som är en underjordisk järnvdgsstation.

Byggnad (4) är kontorsbyggnaden som är i 2 plan. Den rymmer telefonväxel, personalavdelning,
ekonomiavdelning, styrelserum, etc. Den enda beskrivning som medföljer förutom karta är Fred
Taylors rum. Det innehåller ett skrivbord som är ganska rent. Mitt på bordet finns ett skrivbord-
sunderlägg. På undersidan av det står koden till kassaskåpet. I övrigt finns det en liten soffgrupp,
ett barskåp, och ett par hyllor. Förutom innehållet i kassaskåpet finns inget av intresse.

Ett flott bostadshus (5) ligger lite avsides. Här bor Fred Taylor med sin familj. Det är en helt
vanlig villa. Vid infarten finns en vaktkur (6), som alltid är bemannad med en vakt som har
pistol och batong. Nattetid patruleras ornrådet av två vakter med samma beväpning. De kan
kommunicera med vaktkuren med walkie talkie.

Hööka gård Detta är en öde gård som består av ett lorfallet bostadshus i trä, ett uthus och en stor
Iada. I ladan finns en ship's boat som är färdig lor användning. Det krävs skicklighet på ship's
boat lor att kunna använda den.

Jens Taflel Armdns löjtnant. En foretagsam man, som skulle vara perfekt på sitt jobb om det inte vore
ftir att han via sin vän David Niel fixade fruntimmer över natten åt sina soldater. Om han ställs
mot väggen skulle han erkänna det han gjort, men inte kunna ge mer hjälp än att tala om att
David Niel är den som fixar kvinnorna åt honom.

John Fullmouth Detta är kontakten mellan de sju ägarfamiljerna och myndigheterna i staden. Han
sitter på sitt kontor och sköter ägarnas affärer, om han inte är ute och besöker dem. Om spelarna
tar kontakt med honom kommer han att lyssna och lovar att vidta åtgärder, men sedan händer
inget inom överskådlig framtid.

John Hamilton är ägare till det stora hotellet Hamilton, och finansbolaget Hamilton Finans. Han är
dessutom delägare i taditional Mining och tillsammans med Fred Taylor boss lör kvinnohandeln.
Han bor på sitt hotell, och har sitt arbete på översta våningen i hotellet.

Järnväg Traditional Mining har ett privat underjordiskt järvägsnät. Officiellt sett används det uteslu-
tande lor att transportera produkterna från l?iretagets olika gruvor till rymdhamnen. I verkligheten
är nätet lite större än vad myndigheterna känner till. Det finns sidospår som leder till stationen
under Hamilton Hotell och Virgin's Inn.

Järnvägen trafikeras av helautomatiska godståg. Varje tåg programmeras via en terminal innan
det ger sig av. Det finns även ett litet tåg 1ör persontransport som används av John Hamilton och
höga tjänstemän inom Traditional N{ining.



En oficiell karta över järnvägsnätet får man enkelt, tex via videophonen. David Niel har en riktig
järnvägskarta på sig, och en i sin lägenhet. Om spelarna skaffar sig någon av kartorna skall du vara
noga med att ge dem rätt karta, de kan lätt forväxlas.
Om spelarna försöker använda järnvägen, så är terminalen väldigt lätt att hantera, och det framgår
att man kan kalla till sig tåg om det inte skulle finnas något på stationen. Det framgår också att
det finns ett persontåg. På terminalen finns en knapp for varje station, även de som officiellt sett
inte existerar. För att kunna använda terminalen måste man ha ett passerkort från Traditional
Mining, eller så kan en spelare med skicklighet på electronics och computer forcera systemet på en

kvart. Dagtid är de officiella stationerna bemannade, men nattetid helt obevakade.

Karo Karo är överste och chef för regementet. Han är hederlig, även om han då och då besöker horhuset.
Han är ovetande om att löjtnant Jens Taffel lorser soldaterna med kvinnor på regementet. Han
kommer att sätta stopp för det så fort han får veta något om det.

Kentucky Bar Den här baren är välbefolkad på kvällarna. Alla 30 bord brukar vara upptagna, plus att
det är tjockt vid bardisken. Längst in vid ett bord sitter varje kväll ett par av stamgdsterna. Det
är David Niel, Steve Crook och Henry White. Brett Cullen kommer hit då och då och får pengar

och uppdrag av David Niel.

Mario Kanackas Stadens domare. Han har inte nöjt sig med vad han får av sin fru utan tillhör kunderna
på Virgins Inn. Om spelarna kommer till honom och vill att han skall vidta åtgärder mot skurkarna
i äventyret kommer han att slå dövörat till. Enda sättet för spelarna att få honom att göra något
är att hota att avslöja hans besök på horhuset.

Mikael Balder är ägare och chef för gruvbolaget Titan Industries. Om spelarna talar med honom
kommer han villigt att berätta att det är något skumt med Tarditional N{ining. Han anser att de

har alldeles for lätt att få tillstånd av myndigheterna, och att de därlor måste ha någon hållhake
på inflytelserika personer.

Polis Stadens polis har inte speciellt mycket att göra. Brotten är få vilket gör att polisen har tid att
patrullera flitigt. Onormala saker undersöker man, som tex kvinnor som är ute på egen hand.
Chefen ör polisen heter Dennis Cooper. Han blandar sig inte i det dagliga arbetet utan överlåter
det till andremannen Donald Stevens.

Rentadent På planeten finns det två firmor son.r hyr ut fordon. det största är Rentadent. De har ett
uthyrningskontor inne i staden, samt två uthyrningsautomater av senaste modell. En av dem finns
i rymdhamnen och den andra inne i staden. I automaterna kan man hyra både air-raft och vanliga
bilar av ett par modeller. Det finns stora såväl som små. Givetvis kan man hyra en Pegasus. En
automat for uthyrning av fordon är ganska stor. Den består av ett garage med en stor port där man
får ut sitt fordon, och en terminal där man hyr bilen. På rymdhamnen har man en reklamrobrot
som åker runt och blinkar glatt med sina lampor samtidigt som den ropar ut sin reklam. "Rentadent
har bilen lör dig", "Hyr billigt, hyr hos Rentadent", osv.

Skall man hyra ett fordon får man gå igenom en massa menyer med val Air-raft/bil, täckt/öppen,
stor/liten, lyx/ordinär, modell, etc. När man har valt fordon ombedes man stoppa in sitt ID-
kort. Om spelaren har skicklighet på det fordon hon valt ombedes man betala hyrkostnaden i
myntinkastet. Om man inte har skicklighet vägras man hyra, och uppmanas att skafla sig körkort.
Terminalen består av en skärm där alla meddelanden kommer, ett tangentbord där man gör sina
val, en springa att stoppa in sitt ID-kort i, en springa att betala i och ett fack där man få sitt
hyreskontrakt och eventuell växel. Om man lyckas hyra ett fordon öppnas porten och det valda
fordonet kommer ut på ett par skenor.

Stephans Gym är ett vanligt gym som är öppet mellan 10.00 och 21.00. Damer är välkommna att
träna. Det finns ett omklädningsrum för kvinnor som är mycket litet. Det städas alltid när det
är någon som använder det. Om spelarna kommer hit är det meningen att de skall få syn på
Brett Cullen och känna igen honom som samme man som de såg på Caf6 Look In om de varit där.
Stephan själv är en juste typ, och spionage mot honom ger inget speciellt.

Steve Crook se Henry White

Tladitional Mining Detta är ett mycket stort gruvforetag, med anläggningar runt om på planeten. Hu-
vudkontoret ligger vid den stora gruvan Main Streek ätta mil norr om staden. I rymdhamnen har



man ett eget område som är väl avspärrat. Därifrån sker all export. Alla företagets anläggningar
är forbundna med ett privat järnvägsnät.

Företagets chef heter Fred Taylor, som också är den störste ägaren. En koll i registren skulle
visa att den andre store ägaren är Hamilton Finans. Dessa två plus David Niel utgör skurkarna
i äventyret. Pred Taylor har på sitt kontor ett litet kassaskåp. I kassaskåpet finns papper som
bevisar att Fred och John Hamilton är hjärnorna bakom kvinnohandeln. Av papperna framgår att
man dels har sålt kvinnor till andra planeter, och att man dels driver en bordell i stan på Virgins
Inn. Dessutom säljer man sina tjänster till regementet. Mellanhanden där är Jens Taffel, som även

gjort sig en hacka på köpet. Under rubriken Huvudkontor finns en beskrivning av det samma.

Videophon Detta är en underbar uppfinning som ingen klarar sig utan. Enheten består av en skärm, ett
tangentbord samt mikrofon och högtalare. Den fungerar som telefon med bild, som TV och radio,
och som dataterminal för den som vill läsa tidningen, boka biobiljetter, eller söka i de oflentliga
registren. Videophoner finns överallt, i folks hem, i bilar, på hotellrum, på kontor etc.

Om man utnyttjar videophonen till att telephonera kan det vara bra att veta att man kan stänga
av bilden om man inte vill se den andra, eller inte själv bli sedd. En annan bra facilitet är att det
när det ringer står varifrån samtalet kommer, så det är lätt att undvika otrevliga personer.

Genom att söka i registren kan man få reda på det mesta. Det finns personregister, bilregister,
företagsregister, mm. Om man vill ha reda på något om en person knappar man in det man vet
om honom, och får reda på namn, personnummer, arbete, bostad, registrerat fordon, eventuella
kriminaliteter etc. Om foretag kan man få veta ägarforhållande, verksamhet, omsättning osv. Det
är meningen att spelarna skall komma åt information lätt, så länge det är rimligt att den finns i ett
offentligt register.

Virgins Inn Detta är stadens horhus. På bottenvåningen finns receptionen som handhas av en man.
Han är villig att anställa kvinnor, men vill annars inte se dern på sitt "hotell". På bottenvåningen
finns dessutom ett stort vardagsrum, kök och ett forråd. En trappa och en hiss leder upp till de tre
likadana våningar där flickorna har varsitt rum. Mannen i receptionen har en pistol under disken
ifall det skulle bli bråk. Hissen kan med passerkort köras nedåt till järnvägsstationen.

Om spelarna skulle undersöka stället kommer de att finna att det finns en hel del okända kunder
samt, borgmästare Dean Dixie, överste Karo Karo och domaren Mario Kanackas. Dessa personers
inblandning utgörs bara av deras utnyttjande av vad Virgins Inn har att erbjuda.

Ågarfamiljer De sju ägarfamiljerna heter Swanson, Livermoore, Bones, Adams, Hawok, Clemmence
och Frascati. De lever tillbakadraget på ganska ståtliga gods. Som ett litet villospår har de flesta
av skurkarnas tillhåll placerats inom samma familjs område, nämligen Bones. Därör finns det bara
mer att läsa om Bones.



Library Data

Khartoum är en planet av storlek 6, med andningsbar atmosfär, och endast 10% vatten. Planeten ägs

av sju familjer, som har en sjundedel var. I den ena av de två punkter där de sju delarna möts, Iigger
den enda staden på planeten, Fallah. I Fallah bor 90000 av planetens 100000 invånare. En gång varje år
träffas överhuvudena for de sju familjerna för att stifta lagar, fastställa skatten och liknande. Det är det
enda sätt på vilket de är inblandade i styret av planeten. Till sin hjälp har de John Fullmouth som ser

till att övriga myndigheter sköter sig. Han är också bas för planetens försvars- och räddningsstyrka, en

arme på 800 man.

I Fallah väljs varje år borgmästare, polischef, och domare. Dean Dixie sitter just nu som borgmästare,
vilket han har gjort i fyra år nu. Borgmdstaren är kanske planetens mäktigaste man. Han fattar de flesta
besluten som rör Fallahs invånare. Polischefen sedan 16 år tillbaka heter Dennis Cooper, och är känd för
att leende posera lor fotograferna varje gång en stor skurk har gripits. Domaren, Mario Kanackas, är ny
på sin post.

Den stora industrin på planeten är gruvdrift. Gruvbolagen arrenderar marken av ägarfamiljerna.
Ndstan all malm exporteras i obearbetad form. Det största öretaget, Traditional Mining, står för 80%
av verksamheten. De andra öretagen har öppet anklagat Tladitional Mining för att använda olagliga
medel i konkurrensen. Det är framförallt Titan Industries som ligger bakom kritiken, efter att ha tvingats
halvera sin produktion.

På landsbygden finner man en del lantbnrk, cirka 50 gruvområden och ett fåtal byar med folk som
lever på jakt, och boskap. Där finns också sju stycken enorma gods.

tansporter sker inom Fallah med både grav-fordon, och hjuldrivna fordon. Ute på landsbygden finns
det bara vägar till gruvområdena, så air-raft är mest gångbart där. De mindre löretagen transporterar
sin malm med stora lastbilar, medan Traditional It{ining har underjordisk järnväg till de flesta av sina
anläggningar. Fordon kan man hyra i någon av Rentadents uthyrningsautomater, eller i deras kontor.

Kommunicera kan man göra via det väl utbyggda videophonsystemet. Det finns även ett postverk
som distribuerar brev och paket.

Eggvapen och pistoler är tillåtna, och får bäras öppet. Ljuddämpare till pistol är förbjuden. Licens
kan fås lor jaktvapen. Arm6n har tillgång till vissa kraftigare vapen.

På Khartoum är kvinnan inte jämställd med mannen. Endast en liten del av kvinnorna arbetar
utanör hemmet. Man tittar forvånat på kvinnor som går på barer ensamma, kör bil, eller bär vapen.
I(vinnor har inte rösträtt.
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Karta över planeten, området kring Fallah

3

Bones

Adams

Livermoore

Hawok

Clemmence

Swanson

1 Fallah
2 Rymdhamn
3 Bones Hengård
4 HööKa Gård
5 Main Streek

Frascati
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Traditional Mining Huvudkvarter

4



Northern Heights

Big

King's
Foot

Main Streek
HQ

King's Head Joe's Creek

Manda Mines

Hackas Mountain

Father's Hut

East Streek

Mountain
Southern Heights



Endast det svaga suset från ventilationen bryter tystnaden i vardagsrummet på Houwtar, ett litet
skepp ',,\r lor två veckor sedan tog er från l\{kakmuim. Vart ni är på väg har ni inte haft en aning om
förrän nu, när ni fått ett brev överlämnat till er av kapten Boulot. Med stort intresse läser ni brevet:

Kmakrali
Mkakmuim
1106-132

Uniuersal Women Confederation

Grupp 126/1
Stanja Strychnina
Falinta Flelcher
Slina Denke
Elise Lofqaist
Hanna Benson

Bakgrund: För tuå år sedan slarlade Meg llendel på uppdmg aa Mkakmuimaudelningen en UWC
az,delnin.g p'd liharloum. Målel uar all la reda på »em som ligger bakom den handel med kuinnor som är
uan.lig på liharloum. En organisation inriklad på kuinnohandel salle slopp för del, och nu är silualionen
uärce iin någonsin. Meg flydde från planeten. Ett par dagar efter det all hon kommil hem, hiltades hon

uåldlagen och ntördad i sin lägenhel. De enda ledtrådar som hitlades aar ell kuillo från Slephans Gym
och en lom ländslicksask från Cafå Look In, som slängls i ell askfal.

Erl uppdrag:

t Fittn mördaren och för med honom lill ltfkakmuim.

o Tag reda på så mycket som ntöjligt. om uilka som ligger bakom handeln med kuinnor, och återuiind
sedan till lrlkakm uitn.

UtnLslning: Den utraslning ni harlillgång till kan hämtas hos Barnys Persienner, Fullen Slreel /3.

Ålerfärd: Ålen,änd med reguljiirt skepp. I nödfall finns en ship's boat på Hööka gård 7 mil nom
ont Fallah. Iiapten Boulol komnter att. lämna Afkakmuim dag 170, och endasl då kan ni anaända den

m öjligh.el en..

Sandra Farser

Universal Women Confederation är en organisation som på olika sätt arbetar för kvinnans sak. Ni
tillhör deras operativa avdelning, så det här uppdraget är ingen övenaskning. Ni vet att ni själva avgör
vilka metoder ni använder, men ni får aldrig avslöja att ni arbetar for UWC.

Skeppet landar och ni hämtar ert bagage. Ni lämuar skeppet och kommer ut påplattan i rymdhamnen.
Det är mörkt och regnar. På den största av byggnaderna i rymdhamnen finns gigantisk display som
omväxlande talar om att klockan år 19.42 och att det är tolv grader varmt, och omväxlaude "\Velcome
to Iihartoum".



När spelet är klart skall du ge laget poåing. Det gör du genom att viilja ett alternativ
på varje fråga genom att ringa in motsvarande siffra. Till sist liimnar du detta
papper ifyllt till Martin Börjesson som har hand om tumeringen.

1. Hur långt kom spelarna på äventyret?
Hittade inte Brett Cullen
Hittade Cullen men inte David NieI
Kom fram till att Hamilton och Taylor ligger bakom
Skaffade bevis från något av kassaskåpen
Ltiste det mesta och åkte hem

Z.Hur väl rollspelade gruppen som helhet?
Inte alls
Blandat eller halvbra
Mycket

3. Hur var gruppens traveller kunskap?
Dålig
Måttlig
God

4. Hur var det att spelleda för gruppen?
Tråkigt
Sådär
Mycket roligt

5. Hur spelade gruppen?
Satsade enbart på att lösa problemet på bekostnad av att ha roligt
Hade hellre roligt och spelade lungt, åin stressade igenom

Lagets namn:

Spelledarens namn:
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Vem fan är Arne Batuta?
I Travelleräventyret finns det en del missar. För att underlätta for dig komtner här ett par fortydliganden.

Priser på saker finns inte angivna. Om spelarna till exempel vill hyra en air-raft, så är det inte meningen
att du skall söka igenom alla diua travellerböcker utan att hitta något. IIugg till med något som verkar rirnligt.
Det är meningen att spelarna skall kunna få köpa det de vill, så läuge de inte försöker köpa häftiga vapen,
rymdskepp, etc.

Du skall innan spelet börjar tala om for Stanja Stryknina att anledningen till att hon har så rnycket pen-
gar är att hon har fått en resekassa av UWC.

Det står dåligt när kartor skall delas ut. Den oficiella järnvägskartan delar du ut när spelarna söker infor-
mation via data om Traditional NIining, eller skaffar info på arrnat sätt. Den riktiga järnvägskartan står det
när den skall dyka upp. Kartan över staden och planeten skall inte delas ut. Istället får du ett par tomma ark
som du kan rita på efter hand. I{artan över lägen}reten är tänkt att auväudas när spelarna tar sig in i någon
bostad. Kartan över Traditional Minings huvudkoutor kan du låta dem se om de skaffar sig en hyfsad överblick
av området.

Spelarna kanske undrar lite om Kapten Boulot. De tror att han vet att de är utsända av UWC, men är
inte säkra. Om de går tillbaka till honom kommer han att säga att han inte vill att de kommer till honom
forrän på avresedagen, ör han är rädd for att bli insyltad i något. IIan är för spelarna bara en kapten som de
kommit med, och kanske skall åka med igen.

Innan spelet startar skall spelarna få veta att de kornmer till planeten som turister, officiellt sett.

För att inte röra till det förklaras här vad som hänt tidigare. Tala gärna orn allt detta för spelarna utom
att Brett Cullen är skurken.
L. Meg Hendel blir skickad till Khartourn av UWC. 2. trIeg Ilendel blir upptiickt av de skurkar hon motarbetar,
och flyr hem till den trygga tillvaron på Nlkakmuim.
3. En skurk (Brett Cullen) foljer henne från Khartourn till Nlkakmuirn, och rnördar henne. Iivar lämnar han
ett kvitto och en tändstickask.
4. Polisen lyckas av naturliga skäl inte lösa mordet.
5. UWC misstänker att mördaren kommer från Iihartoum, och skickar dit spelarna för att unclersöka saken.
Tyvärr kunde inte spelarna få kvittot och tändsticksasken eftersom polisen har dem som bevis.

Titan Industries står inte i den alfabetiska listan. Slå istället på Nlikael Baldcr.

Fred Taylor står det om på både Fred Taylor, Traditional N{ining och lluvudliontor. Lris hela den texten
om du tycker att det saknas info.

Om spelarna undersöker hur mycket unga flickor som försvinner, så är svaret 2-3 styclieu per månad.

Det står i Library Data att John Fullmouth är chef for armdn. Det innebär inte att hau springer på regementet
med uniform, utan snarare att han fungerar som försrarsrninister. Chefeu på regenrerrtet heter I(aro Iiaro. John
Fullmouth bevakar ägarfarniljernas intressen, dvs hyr ut mark åt dem och ser till att besluten de fattat efterfoljs.

Här foljer forslag på namn och personer som du kan hugga till med orn det skulle behövas, och du inte orkar
hitta på dem siälv.

Arnold Krieg
Howard Turner
Ben Farmer
John Mulinari
Stanley Propp
Ted Buflord
Adam Johnson

Lena Fridh
Anna Parkin
Sonja Maple
Susan Sullivan
Betty Turner
Anna Channing
Lisa Aspeu

Park lane
Turkey road
Pallah drive
I{ing's Ävenue
Bones street
Ilart lane
Nlaggot street



Stina Denke
Electronics 3
Computer 2
Mechanics 1

Wheeled Vehicle 2
Communications 2
Rifle 2

Skall undvika olagligheter
Skall hålla sig undan vid fara

Fatima Fletcher
Vaccsuit 1

Administration 3
Grav Vehicle 4
Pistol3
Computer 2
Bribery 1

Broker 1

Skall hålla sig i bakgrunden
lntresserad av gravfordon
Tar hand om administration

Stanja Strychnina
lnterrogation 2
Survival 1

Vaccsuit 2
Leader 2
Administration 2
Wheeled Vehicle 3
Grav Vehicle 1

Pistol 1

Brawling 3
Streetwise 1

Skall ha kommandot över gruppen.
Skall inte springa efter karlar.
Skall sätta jobbet ilörsta rummet

Hanna Benson
Survivall
Vaccsuit 2
Grav Vehicle 1

Battle Dress 1

ZeroG Combat 2
Combat Rilleman 3
Laser Weapons 2
Dagger 1

Brawling 2
Gambling 2

Har häftigt temperament
lmpulsiv
C:ör sållan som tillsagd

Elise Lofqvist
Vaccsuit 1

Administration 1

Grav Vehicle 1

Pistol 2
Streetwise 3
Carousing 2
Ships Boat 2

Pratar mycket
Gillarrnän
Gillar att ta ett glas

Jag själv



Innehåll i trälår:

N7/Dollra.r
y6 Handgranater

3,,f Gauss rifle 20 magasin a 50 skott
| 2 Laser rifle 2 extra energi Paket
3 4 Hagelgevär 20 magasin a 10 skott

. l l{ntomatic rifle 10 magasin a 20 skott

fZ Pistol, liten t8 magasin a 6 skott

*|Sig l,utomatpistol 30 q ,Sdmagasin a 15 skott
' . y / Ljuddämpare $ill automatpistol

.f tr4agasin med 15 bedövningspatrouer till automatpistol

.{ I(ommunikationsradio
) /Batong
- Z Flaska knockout droppar


