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BESTÄLLNINGAR & PRENUMERATIONER 
Traffaut kostar 30 kr och kan beställas genom att betala 
in pengar på postgiro 439 99 18 -4 (Hans Stenström). 
Kom ihåg att ange för vilket/a nummer du betalar och | 
vart de ska skickas. Du kan också skicka pengar med | 
vanlig post (Sker på egen risk. Se till au vaddera 
kurvertet ordenligt så att det inte syns att det är pengar | 
i det) - använd adressen nedan. I 
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Du kan också prenumerera på Traffaut, i vilket fall du 
betalar in valfri summa enligt nämnda sätt. Du får då 
fanzinet så länge pengarna räcker. Exempel: Betalar 
du in 90 kr får du tre nummer av Traffaut 

KONTAKTINFORMATION 

Kontakt med Traffaut kan ske på följande sätt 

Vanlig post 
Traffaut 
c/o Hans Stenström I 
Regnstigen 6 
983 34 Malmberget 

E-post: 
redax€iraffaut.cjb.net 
hansQrraffaut.cjb.net (till redaktören) 

Webbsida: 
www.tra 

   faut.cjb.net | 

MANUSSTOPP. I 
Traffaut $2 - 1:a september 2002 I 
Traffaut 43 - +:e januari 2003 I 

BIDRAG & COPYRIGHT 

Traffaut ansvarar inte för icke-beställt, inskickat 

material. Med andra ord, ta kontakt med redaktören innan 

du skickar in något. 

Vidare förbehåller Traffaut sig rätten att publicera 
material även digitalt, samt att redigera insänt material, | 
om ej annat overenskommit. 

  

  
    

Allt material i Traffaut år copyright respektive upphovs- | 
man. Öm dö vill anvanda material i publiceringssyfte”. | 

| 

    

(tryckt eller digital form) ska du ta kontakt med upp- 
nen. Redaktören kan hjälpa till att förmedla 

let fall det behövs. 

hovsm; 
kontakt     
Mutant och Mutant 2 gavs ut för förtsta gången 1984 
respektive 1986 av TAMB Äventyrsspel. Nuvarande 
rättigheter till spelet ligger hos Paradox Entertainment 

2 trafraut 

  

traffaut - 

REDAKTÖRENS RABBLANDE RADER 

En hel sida där redaktören löper amok med tankar om Mutant, Traffaut och annat 
Läses på egen risk! 
BJÖRNTRUMMAN 

| För dig som vill ha koll på vad som händer i spelhobbyn, och kanske speciellt vad 
som händer kring vårt favoritspel. 

ISJAKTER I NORRA SKANDINAVIEN 
nder vintern når islåggningarna blir alltför omfattande för att båttraffik ska kunna 

drivas används istället isjakter och storslagna isbåtar för att ta sig fram över Bott- 

  

ens vindpinade isar. 

PYRISK KEJSARWHIST - DET ÅDLA SPELET 
Allt du behöver (förutom en kortlek) för att spela det populära whistspelet Pyrisk 
kejsarwhist. För två spelare 

SLUTSTATIONEN 
Varför försvinner psi-mutanter spårlöst i Pyrisamfundet? Och ligger det någon 
sanning i de rykten som florerar, att en hemlig organisation håller på att utplåna 
dem alla? 

DEN SER UT SÅ HÅR... OCH HAR. 
Hur beskriver man egentligen ett högteknologiskt föremål utan att avslöja för mycket 
för spelarna? 
PANSAREKAR, MANGROVETISTLAR OCH RADIOTAKTIV GUNGFLY 
En inblick i ”mutantisk” flora med alla dess avarter och mutagener. Radioaktivt 
gungfly! 
STASIS - DEN TIDLÖSA SFÄREN 
Vad är stasis för något? Hur fungerar det? Och är det sant att man kan hitta ryska 

raffångar från före katastrofen inslutna i stasisglober? 

ÅVENTYRSPLATSEN: MONOLITEN 
Lämningar från de gamlas tid står att återfinna hår och var, och först ut i den här 
återkommande artikelserien om äventyrsplatser, är den mystiska monoliten. 
BLODRÖD HIMMEL ÖVER LOGSTA BRO 
Ett äventyr som tar rollpersönerna till den sömniga landsorten Logsta bro, men 

  

   

når åventyrarna anländer visar det sig att den däsande orten långt ifrån sover. 

RÄTTVISANS FÖRKÅMPAR, DEL 1 
Har du alltid velat driva en poliskampanj i Mutant, men inte riktigt vetat hur? I så 

| fall är den här artikelserien en bra plats att börja på 

CLUB KRAZY CAT 
Det senaste innestället, för muterade djur, i Hindenburg. Nattklubben med klös. 

PORTRATTGALLERIET - MORGAN BOCKSTEN 
År du trött på alla schablonkonstruerade och oanvändbara spelledarpersoner - 
prisjägare, kanske framför alla andra? Isåfall är porträttgalleriet något för dig 
KOLL PÅ MUTANT? INTE?! 
Åventyrs samlade utgivning på en plats. Hur var det nu, var den där artikeln om 

cialrobot Nymph W69 i Sinkadus 49 eller var det £12? 

Dessutom-.- 

TRAFFAUT KÅLLEKTORS ITEM &1 
Bokmärket du väntat på. Med händelsetabell! Ett riktigt måste för dig 
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för att tufsa omkring som en vanlig björn i skogen...



välkommen 

som läsare till traffaut 

”Apokalypsens fyra riddare red över världen. Deras riddjurs järnskodda hovar 
krossade den stolta civilisationen som den övermodiga människan hade skapat 
och lämnade blott ruiner efter sig. Ur det Stora Krigets aska reste sig långsamt en 
ny värld. Svunnen var människans ensamma herrevälde över Tellus. Nu stod 
mängder av muterade varelser redo att kämpa med henne om makten över värl- 

den.” 

- Från baksidan av Mutant 2 

Traffaut år ett tidning för dig som spelar Mutant och Mutant 2, och framledes också Mutant 
- Undergångens arvtagare. Troligtvis har du spelat Mutant förut, men om inte så hoppas vi 

att Traffaut ska få dig att börja spela detta fantastiska spel, som har sina rötter i rollspelens 
guldålder under 80-talet. I vilket fall önskar vi dig mycket nöje och inspirerande läsning. 

Varför startades Traffaut? 
Syftet med Traffaut är att i kort att bidra till att Mutant lever vidare, och då främst genom 

att se till att det publiceras nytt material, och då särskilt nya äventyr till det. 

Tyck till om Traffaut. 
Det svåraste med att göra en tidning är ofta att veta vad läsarna vill läsa för något, och för 
det mesta får man hänfalla till rena gissningslekar eller gå efter vad man själv år intresserad 
av. Varför inte ta chansen och påverka? Eller kanske bara såga vad du tycker om det senaste 
numret? 

Hur kan du bidra? 
Prisa cyberdatorn! Alla som vill och kan är varmt välkomna att bidra till Traffaut - allt från 
artiklar, illustrationer till idéer är välkommet. Det enda du bara behöver göra är att följa en 
enkel regel: ta alltid kontakt med redaktören innan du skickar in något. 

Kontakt med Traffaut. 
Nej, tyvärr har vi inget telefonnummer till Traffaut himself, men om du vill kan du ta kontakt 
med redaktionen på redaxOtraffaut.cjb.net. 

Traffauts digitala sida. 
Om du vill veta mer, hålla koll på vad som händer hos Traffaut, tävlingar, extra material, 
med mera, kan du besöka Traffauts webbsida på www.traffaut.cjb.net. 

Pyris väl!



Visst är det något speciellt med en 
tidnings första nummer? Jag har aldrig 
riktigt kunnat sätta fingret på vad; 
kanske är det löftet om alla kommande 
nummer, eller bara just det att ”nummer 
ett” signifierar början på något nytt? I 
vilket fall välkomnar jag dig till det 

Redaktörens Rab 
första numret av Traffaut - ett fanzine, i 
den mån att den inte skrivs för att göra 
redaktören rik (snarare fattigare!) och 
att allt arbeta görs med ett brinnande 
intresse; en tidning i den mån att 
Traffaut har som målsättning att hålla 
professionell kvalitét på innehållet. I 
kort, en riktigt speltidning för den som 
spelar Mutant. 
Åven om det år över ett decennium 

sedan Mutant 2 gick ur tryck så pub- 
liceras det uppenbart (!) fortfarande 
material till spelet av en trogen skara 

anhängare. Och även om många som 
ägnar sig åt Mutant år gamla rävar (som 
jag) så upptäcker en del nya rollspelare 
också charmen med en av rollspels- 
sveriges riktiga skatter från 80-talet. Om 
du inte redan gjort det, eller redan är 
en inbiten räv, så hoppas jag att Traffaut 
ska hjälpa dig på vågen. 

Själva idén till ”Traffaut” föddes hos mig 
redan i början av nittiotalet när jag var 
med och gav ut de första numren av 
Weird Quest (WQ). Jag lekte då smått 

med tanken på att göra ett fanzine om 
bara Mutant, men av anledningar sedan 
länge bortglömda blev det aldrig av. 
Ytterligare några år senare, kring 1998 
då Weird Quest &7 hittade ut till 
alla gamers funderade jag 
åter igen på göra 

ett fanzine om 
Mutant. Inte heller 
då blev det något av, 
i vart fall inte i någon 

större omfattning. 
Idén blev liggande. 
Pyrde. Väntade på rätt 
tillfälle. Så under som- 
maren förra året, när det 

såg ut som att det inte skulle 
bli något fler nummer av 
WAQ (när detta skrivs år WQ:sframtid 
fortfarande oviss) gjorde jag slag i saken 
och började gå igenom en del av de 
idéer och artiklar jag hade till Mutant. 
Under hösten började så sakteliga 
Traffaut nummer ett (som ännu gick 
under arbetsnamnet Hindenburg Gaz- 
etten) ätt ta form, vilket betydde att de 
flesta ariklar jag hade i mina gömmor 

   

  

   

        

   

            

    

  

   

traffaut 

råkade ut för en rejäl omskrivning, och att 
en hel del nytt material kom till allt 

Traffaut nummer ett skulle komma ut i 
december, men efter övervägande bestämde 

istället - som en bra början på ett nytt, 
fräscht år. 

ande Rader =: 
inte heller 

han fortsätter att blanda sig i utgivningen 
på det här sättet...) och det kom att dröja 

lämnade tryckeriet 
Så nu, nästan tio år efter den ursprungliga 

Traffaut - en tidning helt och fullt ägnad åt 
Åventyrsspels gamla Mutant (1984) 

nämna att det inte kommer att dröja 
nära på lika långe till nästa nummer 

eftersom. Till en början vara det tänkt att 

jag mig för att släppa numret i januari 

Riktigt så 

(den där Murphy han ska få på skallen om 

ända till slutet av maj innan nummer ett 

idén kan du alltså läsa det första numret av 

och Mutant 2 (1986). Kanske bäst att 

kommer ut. 

Och namnet då? Ja, Traffaut var 
i många av de äventyr som 
publicerades till spelet en 
väldigt central figur, en figur 
som de flesta (om inte alla) 

mutantspelare har något 
slags förhållande till. Så 
när jag kämpat mig igenom de 
obligatoriska arbetsnamnen och diverse 
andra medelmåttiga förslag kom jag att 
tänka på Traffaut, den storväxte björnen 
som lett mig och mina äventyrliga kump- 
aner iväg på spännande äventyr i Mutants 
värld. Traffaut fick det bli, något som var 
både starkt kopplat till Mutant, samtidigt 
som det inte sällade sig till de vanliga 
klichéerna om hur ett fanzinenamn ska 
vara beskaffat. 

   

Som de flesta mutantfantaster märkt var 
det också fler än jag som tänkt tanken 
på ett mutantfanzine, och i augusti 
förra året så dök också det första 
numret av Den fjättrade gåsen upp 
(når detta skrivs har DFG &3 
kommit ut). I en tid då den ana- 
loga fanzinehobbyn är på stark 
tillbakagång kan det rent av ses 

som fantastiskt att det numera finns 
TVÅ mutantfanzines! Rykten har till och 
med ordat om ett tredje 
Traffaut och Den fjättrade gåsen kommer 

också i viss mån att samarbeta, och du kan 
läsa mer om det på våra webbsidor. 

Vad lovar Traffaut för framtiden, kanske du 

undrar. Det är nu fanzineredaktörer brukar 
lova runt med utgivningsplaner som hämt- 
ade ur den grekiska mytologin. Vad jag där- 

   
   

    

    
   
   

   
   

    

  

     

emot kan säga år att Traffaut inte kommer 
att ha någon fast utgivningsplan, av den en- 

kla anledningen att det just för det mesta 
bara brukar bli lovord som aldrig hålls. 
Mina förhoppningar år att jag ska kunna 
åstadkomma två till tre nummer per år, utan 
att hänge mig åt alltför storsvulstigt 
drömmeri (när detta skrivs kan jag såga att 
både Traffaut nummer två och tre är på god 
väg). Idéer och material råder det ingen 
brist på och jag hoppas att det ska märkas 
på Traffauts varierade och intressanta 
innehåll. Ett mål är också att publicera 
åtminstone ett fullängdsäventyr (8-14 
sidor) i varje nummer av Traffaut, då bristen 
på nya, välskrivna äventyr, som jag ser det 
är Mutants största akilleshål. 
Min ambition med Traffaut har därutöver 

varit att göra en tidning som jag själv skulle 
vilja läsa, inte bara innehållsmässigt utan 

också med en välgjord, tilltalande 
form, och med snygga illu- 

strationer (Traffaut 

nummer två kommer 

otvivelaktigt att vara 
än bättre på den punkt- 

en). 

Vem är det då som ligger 
bakom Traffaut? Ja, jag 

heter Hans, är tjugosex år. 
Har frilansat som skribent 

just nu som översättare, och till 
hösten väntar konstskola. Har 

varit fanzinerecensent i både 
Sverox och Codex (nu får alla sågade 
fanzineredaktörer sin chans att ge igen...) 
Medredaktör till fanzinet Weird Quest (fast 

det kanske du redan gissat). Gillar film av 
Ridley Scott (cineast står det visst på mitt 
visitkort...), bra fantasy, Tintin (kan man 

annat än gilla kapten Haddock och fyllerist- 
hunden Milou?), musik (allt från Van 
Morrison till Nightwish) och målningar av 
Arthur Rackham. Star Wars mer gärna än 
Star Trek (åven om Voyager faktiskt satt sig 
i blodet på mig). 
Beam me up Janeway! 

  

Trevlig läsning! 

ec 65 

Hans Stenström 
hansQtraffaut.cjb.net 

är
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Den Fjättrade Gåsen 

nummer 3 
Det tredje numret av Den fjättrade 
gåsen finns sedan ett tag ute bland 
alla gamers. Temat för det här 
numret är Åland. Bland innehållet 
hittas två kända ålänningar (SLP:s, 
mer om detta under 'SLP-tävling 
avgjord”), en artikel om Åland med 
historik, styre och viktiga platser. I 
numret ryms också äventyret Hallå, 
asså jag typ liksom fattar inget som 
utspelar sig i den åländska arkipe- 
lagen med omnejd, samt den tredje 
delen av Peter Lexelius' Finlands- 
kampanj ”En värld utan hjältar”. 
Sammanlagt 44 sidor med material 
ull Mutant. Mer info hittas på 
www.dfgl12pt.cjb.net 

Efterlysning 
Sitter du på gamla konventsäven- 
tyr till Mutant och Mutant 2? Gör 
då en god gärning och hör av dig 
ull Traffauts redaktör som med ljus 
och sonar letar efter alla dessa. 

Mest populära äventyret 
I egen regi har Traffaut försökt, på 
ett högst ovetenskap-ligt sätt, att ta 
reda på vilket äventyr 
ur Åventyrsspels ut- 
givning (bland äv- 
entyrsmoduler och 
Sinkaduser) som 
år det mest om- 
tycka bland Mu- 
tantspelare. 
Resultatet 

blev (25 
röstande): 

1. Den grå döden 1: Nekropolis 
2. I reptilmännes klor 
3. Den grå döden 2: Bris brygga 
4. Järnringen 

Och följande äventyr fick en röst: 
Mutantkosackerna, Arvet, Loberga 
herrgård, Katastrofens väktare, 
Brännpunkt Hindenburg, Genlab 
Alpha 

(Not: Åventyrsspels sammanlagda 
dventyrsutgivning till Mutant 
omfattar 13 äventyr: Uppdrag i Mos 
Mosel, Järnringen, I reptilmännens 

klor, Den grå döden del 1: Nekropolis, 
Den grå döden del 2: Bris brygga, 
Mutantkosackerna. Katastrofens 
väktare, Brännpunkt Hindenburg, 
Genlab Alpha, Ambassadören som 
försvann, Loberga herrgård , Lettiskt 
intermezzo, och Arvet) 

A traffaut 

   

  
    
    
   
   

      

Torrt med Mutant 
på konvent 
För de som springer på konvent så 
verkar det närmsta halvåret ha lite 
att erbjuda i den vågen. År det 
möjligen så att de flesta mutant- 
spelare inte springer på konvent 
längre? 

Unik äventyrs- 
konstruktion? 
Sedan december förra året pågår i 
regi av Den fjättrade gåsen et unikt, 
projekt där ett äventyr (till Mutant 
så klart!) i fem delar ska brain- 

stormas, skrivas, illustreras och 

därefter publiceras i Den fjättrade 
gåsen. Traffaut väntar spänt på den 
första delen. 

Så uttalas Traffaut 
Traffaut uttalas så vitt redaktören 
erfar på två olika sätt bland Mutant- 
spelare, där båda sätten är lika 
gångbara. Många uttalar Traffaut 
ljudenligt efter bokstäverna, det vill 
såga [TraffAut], men det finns också 
många som följer det franska uttalet 
som torde bli [Traffå]. Hur vi på 
Traffaut uttalar namnet på vår kära 
björnkompis låter vi vara osagt. 

  

Liten Enkät 41 
Hur mycket extra är du beredd 

att betala för att få Traffaut med 

färgomslag? Och vi talar då för- 
hoppningsvis om stämningsfyllda 
omslag i stil med gamla äventyr 
till Mutant (läs: Nekropolis, 
Järnringen, I reptilmännens klor, 
med flera). Utgå från nuvarande 
nummerpris. Skicka ditt svar till 
redaxQtraffaut.cjb.net, och skriv 
"Enkät 41” i ärenderaden. 

Liten Enkät 42 
Vilka framtida handouts (likt Franz” 

Emporium i det här numret) vill du 
se i Traffaut? Skicka ditt svar till 

redaxQtraffaut.cjb.net, och skriv 
”Enkåt 42” i ärenderaden. 

SLP-tävling avgjord 
Den SLP-tåvling som Den Fjättrade 
Gåsen höll har avgjorts, och 
vinnaren blev allas er egen Traffaut- 
redaktör, med bidraget Gustav 
Farragut - med kaparbrev i kejsarens 
hemliga tjänst. Juryns motivering; 
En mycket intressant karaktär med 

— traffart = 

II 

  

Press-release från Järnringen HB 
Väntan är över! Det klassiska svenska rollspelet MUTANT är tillbaka. 18 
år efter att Äventyrsspel gav ut den första utgåvan av MUTANT har det 
nystartade företaget Järnringen HB påbörjat arbetet med att ta fram en i 
grunden omarbetad nyutgåva av det helsvenska rollspelet MUTANT. 

  

- Det känns fantastiskt roligt att kunna ge Sveriges alla rollspelare MUT 
igen. Arbetet pågår nu för fullt med omarbetning av materialet och vi 
jobbar alla hårt för att vi ska kunna släppa regelboken och ett äventyr 
redan till hösten. Parallellt med det planerar vi fler äventyr och 
kampanjböcker till den fantastiska värld som inramar spelet, säger Mattias 
Lilja, som ansvarar för regelbokskonstruktionen i Järnringen HB. 

Nyutgåvan av MUTANT, som kommer att heta MUTANT — Undergångens 
arvtagare, fokuserar på de tidiga produkter som Åventyrsspel/Target Games 
släppte under andra hälften av 1980-talet, och alla ni som kommer ihåg 
spännande äventyr som I Reptilmännens klor, Nekropolis och Bris Brygga 
lär inte bli besvikna. 

  

- De första versionerna av MUTANT som Åventyrsspel släppte var, och är 
fortfarande, helt unika i rollspelsvärlden. Det här arvet vill vi självklart ta 
vara på och utveckla för att det ska passa in i dagens rollspelssverige 
Mycket har ju trots allt förändrats sedan 1984. En stordator kommer till 
exempel inte längre att ha 70OMB hårddisk, berättar Mattias Lilja 

     

  

Järnringens officiella webbplats, www.mutant.nu öppnar i dag (onsdag) 
och i eu första skede kommer vi kortfattat att presentera MUTANT för att 
sedan kontinuerligt uppdatera sajten med information om världen, regler 
och självklart också bilder från det kommande spelet. 

   

- MUTANT är ett väl etablerat spel i Sverige och när vi nu ger ut en ny 
utgåva är det viktigt att vi kan föra en dialog med alla rollspelare, både de 
som aldrig spelat MUTANT tidigare och de riktiga Mutantveteranerna 
Vår ambition år att göra Sveriges bästa rollspel, och det går inte att göra 
det utan att alla rollspelare själva får vara med och tycka till om hur spelet 
ska se ut, säger Joakim Bergström på Järnringen HB. 

    

Ni är mer ån välkomna att kontakta oss för ytterligare information om 
MUTANT. 

Med bästa hälsningar, 
Joakim Bergström och Fredrik Lindgren 

Webb: www.mutant.nu E-post: infoOmutant.nu 

spännande bakgrundshistoria och 
dessutom mycket användbar i flera 
olika sorters äventyr och kampanjer 
På andra plats kom bidraget 
Kvinnan från sagorna av Simon 
Alskans. Båda alstren finns att läsa 
i Den fjättrade gåsen 43, och 
framledes även på Den fjättrade 
gåsens hemsida. 

Weird Quest - inte 

död, men levande? 
Det har varit många svängar fram 
och tillbaka om Weird Quest = 
fanzinet som aldrig tycks dö hur 
mycket redaktörerna än anstränger 

sig att inte ge ut något nytt nummer. 
Senaste ryktet såger att ett nytt 
nummer av WQ trots allt är påväg, 

  

    

Jeremiah som TV-serie 
Så har då den tecknade serien med 
stort J - Jeremiah - gått och blivit 

TV-serie. För den som inte känner 
till Jeremiah så är det en tecknad 
Serie som utspelar sig efter tredje 
världskriget i en värld som mångt 
och mycket kan liknas vid den i 
Mutant (utan mutanter dock). I TV- 

seriens roller ses bland andra Luke 
Perry "Jeremiah" och Malcolm- 

Jamal Warner ”Kurdy 
HAll utkik i framtida Traffaut efter 

en recension, För den som redan 
| nuvillveta mer så hittas TV-seriens 
| officiella sida på wwweremiak.tv 
| Den tecknade seriens webbsida 
| finns på www.hermannhuppen.com 
| 

   

  

nyhetsjägare? 

| | Vet du om något som passar på 
den här sidan? Eller vill du själv 
få en notis införd? (Vi är ganska 
frispråkiga vad gäller innehållet 
och det behöver inte handla om 
Mutant). Skicka isåfall ett e-post 
till redaxQtraffaut.cjb.net. —  
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ISJAKTER I NORRA SKANDINAVIEN 
av Hans Stenström 
med Björn Kauppi som bollplank 

Efter katastrofen sjönk medeltemperaturen 
i stora delar av Europa och Skandinavien; 
vintrarna blev både längre och strängare. 
Detta har medfört att isläggningen i Botten 
och Södra Botten numera är mer om- 

fattande än före katastrofen, något som 
varje år leder till att båttrafiken till och från 
Norrland, stora delar av Republiken Jemt- 
land och norra Finland blir fullständigt 

inställd under tre till fem månader. Vissa 

försök att hålla uppe farbara leder med 
hjälp av ångdrivna isbrytare har gjorts, men 
ån så länge har det visat sig vara för 
kostsamt för att det ska löna sig längre 
sträckor, särskilt under högvintern då 
iståcket är som tjockast. Pori är en av de få 
städer i området som med hjälp av isbrytare 

håller farleden till staden uppe under hela 
vintern. Längre norrut har användningen 
av isjakter och de större isbåtarna däremot 
blivit ett vanligt komplement till den om- 
fattande slådtrafiken som annars varje år 

ersätter båttrafiken. 

Åven längre söderut där stora istäcken kan 
täcka sjöar, kuster och älvar används också 
isjakter, men fråmst för nöjesåkning - 
släden år fortfarande det vanligaste medlet 
för transporter under vintern. I Pyrisam- 
fundet hålls dessutom de viktigaste 
kanalerna och farvågarna isfria med hjälp 
av ångdrivna isbrytare når så behövs 
Finska viken är däremot till skillnad från 
före katastrofen nästan helt isfri året om 
något som troligtvis beror på de två zonerna 
i närområdet 

ISJAKTENS HISTORIA 

År 55 Pt. uppfann Erik Halst från Norrland 
den första isjakten som då var en liten 
enmansfarkost avsedd för nöjesåkning. Den 
blev snabbt mycket populär längs med 
älvdalarna i Norrland och speciellt i Botten 

där de vindpinade isarna gav åkarna stora 
ytor att röra sig på. Ganska snart ordnades 
också den första isjaktsregattan som gick 
från Lule till Skelle. Mer än 200 farkoster 

deltog och vann gjorde den smått 
legendariska sälen Bjern Vitnos som med 
sin isjakt ”Snögeten” avklarade sträckan på 
rekordtiden en timme och femtiotvå 

minuter - en sträcka som normalt tar kring 
fem timmar med ångbåt! Samtidigt gick 
utvecklingen vidare och mindre ån tjugo 
år efter isjaktens tillkomst tillverkades det 
isjakter som var betydligt större. Frakt- 

  

företagen i Norrland, Republiken Jemtland 
och i norra Finland hade tidigt insett 
potentialen hos större isjakter som skulle 
kunna frakta gods och passagerare när 
isarna inte längre tillät båtar att färdas över 
havet. Men det var nya förmågor som skulle 
utveckla dessa då Erik Halst själv omkom i 
en mystisk isjaktsolycka år 59 Pt.. Från 
Halsts isjakter som var mellan tre och nio 
meter byggdes det år 73 Pt. isjakter som 
var närmare tjugo meter långa. Ytterligare 
ett decennium senare började längden 
närma sig trettio meter och därmed var 
isbåten, som dessa stora isjakter kommit 
att kallas, född. Det var också först då det 
började bli riktigt lönsamt för fraktföretagen 
att hålla sig med isbåtar under vinter- 
halvåret. Nästan i ett trollslag - från ett år 
till nästa - byggdes ett tiotal isbåtar och det 
nya transportmedlet hade fått sitt 
genombrott. Uppgången fortsatte mycket 
riktigt ändå tills det Finlands-Norrländska 
kriget år 101 Pt. abrupt satte stop för 
fraktfirmornas verksamhet. Stora delar av 
de finlåndska och norrländska isbåts- 
flottorna förstördes också under kriget. 

Idag, år 112 Pt., har nätet med isbåtar 
återhämtat sig något och det finns ett flertal 
firmor som trafikerar Bottens och Södra 

Bottens isar, däribland Vaasa isfrakt 
(Finland) och det norrländska Halsts 
isjakter, som drivs av Erik Halsts ättlingar. 
Dessutom håller flera handelshus sig med 
egna isbårar. 

Åven om utseendet och byggandet av 
traditionella isjakter inte har förändrat sig 
nåmnvärt de senaste femtio åren fortgår 

utvecklingen i vis mån i egen regi av 
entusiaster och uppfinnare. Åren och allt 
fler tävlingar, klubbar och inrättandet av 
det Norrlands-Finska isjaktsmästerskapet 
har också gjort isjakter populärare än 
någonsin. Norrlands-Finska isjaktsmåster- 
skapet har också blivit något av en nationell 

angelägenhet för de två forna fienderna. 

KONSTRUKTION 
OCH ISJAKTSTYPER 

Den vanligaste isjaktskonstruktionen består 
av en huvudkropp där segelmasten är 
monterad och där föraren och eventuella 

passagerar- och fraktutrymmen finns 
Utskjutna på varje sida av huvudkroppen 
finns sidomedarna som år till för stabilisera 
jakten. På mindre isjakter är det vanligt att 
man istället för en lång mede under hela 
huvudkroppen endast har en kort nosmede 

längs fram. Större isjakter, så kallade isbåtar 
kan ha flera huvudkroppar och flera master. 

Enmansjakter 
Halstjakten, eller enmansjakten, är den 
minsta av alla isjakter och som namnet 
avslöjar konstruerad för en person. Det är 
också denna model tillsammans med 

tvåmansjakten som används flitigast i olika 
tävlingar och för nöjesåkning i höga 
hastigheter. 

Typ: Halstjakt 

Långd: 3,35 m 
Bredd: 2,5 m 
Mast: 3,5 m 

Topphastighet: 90 km/h? 
Besättning: 1 
Last: Ingen 

Pris: 1500 

  

Flermansjakter 
Förutom enmansjakten finns det större 
isjakter som är konstruerade för två, fyra 
eller sex personer. Beroende på konstruk- 
tion kan det vara en eller flera person som 
sköter själva isjakten. Flermansjakterna är 
ofta försedda med mindre segel än en- 
mansjakten fråmst för att de snarare 
används för nöjesåkning och utflykter för 
små sällskap än för tävling Detta gäller dock 
inte tvåmansjakten, eller Grinderjakten, 
som också den liksom enmansjakten 
används till tävlingar. 

Typ: Fyrmansjakt 

Längd: 10,5 m 
Bredd: 4, 8m 

Mast: 7,8 m 
Topphastighet: 70 km/h” 
Besättning: 2 till 4 personer 
Last: Max 50 kg 
Pris: 5000 

Isbåtar 
De största isjakterna, eller isbåtar, används 
nåstan uteslutande av fraktfirmor och 
handelshus för att frakta gods och 
passagerare under vinterhalvåret när 

båttrafiken ligger nere. Och då oftast som 
ett supplement till den vanliga slädtrafiken, 
som även om den är betydligt långsammare 
också är nästan oberoende av väder och 
vind vilket isbåtarna inte är. Speciellt för 
de lite större isbåtarna (som den nedan) är 
att de ofta måste dras igång med flera 
hundspann och/eller med mindre isjakter 
innan de fått upp nog med fart för att kunna 
använda sina egna segel. 
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Typ: Isflygaren (i trafik av Vaasa Isfrakt) 
Längd: 27 m 
Bredd: 8,4 m (två kroppar) 
Mast: 2 master på 14,5 m 
Topphastighet: 50 km/h" 
Besättning: 4 

Last: Max 2000 kg, eller 18 passagerare 
Pris: 34.000 

+ Topphastigheten är det snabbaste denna typ av isjakt 
kan färdas. Det bör sågas att dessa hastigheter endast 
åstadkoms under extrema förutsättningar med höga 
vindhastigheter. Normal, och säker, hastighet ar 
betydligt lägre. För den som vill rakna ut hastigheter, 
och därmed också hur långt en isjakt färdas kan sägas 
att mellan två till fyra gånger vindhastigheten (med 
bra isar) ar den maximala hastigheten. Ta i beaktning 
att det är sällan man färdas i maxhastighet (olycks- 
chanserna är för stora) och att besättningen på isjakten 
med hjälp av seglet kan justera den aktuella hastig- 
heten. Åven sådant som last och antal passagerare spelar 
in. Vissa isjakter anvander sig också av ballast för att 
vid starka vindar hålla nere hastigheten 

FAROR PÅ ISEN t 
Att färdas med isjakt har sina risker. Det 
mest uppenbara är svaga isar vilket sedan 
isjaktens uppfinnande tagit fler liv än något 
annat. Olyckor orsakade av frusna 
svallvågor, kraftiga vindar och kastbyar eller 
förarmisstag är också vanligt. Emellanåt 
händer det även att isjakter kolliderar med 
antingen en annan isjakt (väldigt ovanligt) 
eller med ett stillastående objekt, något som 
ofta får förödande konsekvenser vid höga 
hastigheter. Kollisioner är näst efter svaga 

isar den vanligaste olycksorsaken längs med 
smala älvdalar där tråd och klippor ofta 
göra sig påminda. 

Vid höga hastigheter och låga tempera- 
turer är det också vanligt med förfrysnings- 
skador, speciellt där föraren/passagerarna 
sitter oskyddade från den kalla blåsten. En 
bieffekt av detta har också blvit att många 
av de skickligaste och mest erfarna 
isjaktsförarna är muterade djur med kraftig 
päls och tjockt underhudsfett. 

   

    

UNDER...) 
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I och med att mycket av godset som 
fraktfirmorna transporterar ofta är värde- 
fullt händer det också att de större isbåtarna 
anfalls av pirater, välvilligt kallade för is- 
havspirater; att besättningarna på isbåtarna 
är beväpnade är därför snarare en regel än 
ett undantag. 

Bland farorna som lurar under isen finns 
rovfisken ”isjaktsdråparen” eller skarp- 
fenan, som den egentligen heter. Med sin 
uppåt tjugo meter långa kropp och rak- 
bladsvassa ryggfenor kan den lätt skära 
genom metertjocka isar för au nedgöra eu 
byte som färdas ovanpå isen. Även om 
skarpfenor inte kan förfölja en isjakt i hög 
hastighet över längre avstånd så år den helt 
klart ett farligt hot mot oförsiktiga åkare. 
Hur dessa jätefiskar förföljer farkoster 
genom tjocka isar har dock förblivit en gåta. 
Som en notering kan nämnas att de också 
är kända för att attackera båtar under 
sommarhalvåret - till och med stora 
ångbåtar. Lyckligtvis tycks skarpfenans 
utbredning vara begränsad och oftast håller 
den sig också borta från kända farleder. 

Trots, och kanske på grund av, olycks- 
riskerna har isjakter förblivit ett populärt 
åkdon för nöjesåkning, men också ett 
användbart och framförallt snabbt 

transportmedel under vintrarna. 

ÄVENTYRSUPPSLAG 

Om du är spelare i Mutant ska du sluta 
läsa här. Spelledare kan med gott samvete 
läsa vidare 

En vak för mycket 
Under flera månaders tid har Halsts isjakter 
utsatts för vad som tycks vara regelrätta 
sabotage. Två av deras isbåtar har för- 
svunnit och av en tredje hittades, för 

mindre än en vecka 
sedan, vrakrester i 

Bild från norrländsk dagstidning. 

en anlagd vak. Rollpersonerna anställs för 
att ta reda på vem som ligger bakom den 
senaste tidens händelser och om möjligt 
ställa dem till svars. Inte utan orsak riktas 
misstankarna mot både pirater och kon- 
kurrenter, men kanske är inte allt som det 
ser ut? Kanske finns det andra dolda motiv 
bakom de två försvunna isbåtarna? Vad 
fraktade de egentligen för något, och vilken 
var deras destination? 

Regattan 
Det är dags för den årliga Norrlands-Finska 
isjaktsregattan, men för den finska sidan 
hägrar ett mörkt moln på himlen. Deras 
toppåkare Raimo Eski har försvunnit 
spårlöst från sitt hotell i Oulu. Rollperson- 
erns anlitas för att ta reda på vad som hänt 
- kanske har han blivit kidnappad av norr- 
ländska konspiratörer som vill säkerställa 
Norrlands vinst i regattan? Kom ihåg, det 
är bråttom! Starskottet för tävlingen går om 
tre dagar och då är det bäst att Raimo står 
på starlinjen - det gäller den finska 
landsäran! 

NY FÄRDIGHET: ISJAKT 

Isjakt 
Grupp: Vildmark 
Grundegenskap: SMI 
UTB: 0 
Kostnad: 2 

Detta är färdigheten att kunna manövrera 
och agera körare på en isjakt. Den har tre 
underfårdigheter: liten isjakt, stor isjakt och 
isbåt, då det år relativt stora skillnader att 
manövrera de olika stora farkosterna. För 
att överhuvudtaget kunna göra något med 
en isjakt måste man ha minst FV 1 i någon 
av färdigheterna isjakt eller segelbåt. 
Observera att personer som har färdigheten 
segelbåt och försöker köra en isjakt får sitt 
CL delat med fyra. Detsamma gäller för om 
man försöker köra en annan typ av isjakt 
än den man är lärd på, men då halveras CL 
med två. 

När man kör isjakt under normala 
förhållanden krävs ett slag minst var 
tjugonde minut och vid svårare förhåll- 
anden när spelledaren tycker det är lämpligt 
- det finns en anledning till att erfarna 
isjaktskörare är eftertraktade! Färdigheten 
används också för att se om köraren/ 
besättningen klarar av speciellt svåra 
situationer som till exempel ojämn is 
(svallvågor), komplicerade manövrar eller 
kastbyar. Ett misslyckande kan innebära att 
isjakten vålt eller att förfaren tappat vinden 
och förlorat all fart. Det är upp till 
spelledaren att bedöma vad som är lämpligt. 

 



  

PYRIAC (E;SARWHST - DET ÅDLA SPELET 
av Hans Stenström 

Pyrisk kejsarwhist år ett spel som kom till 
kring år 88 Pt., och konstruerades då av 

en till Pyrisamfundet inflyttad norrlänning 
vid namn Edvin Björnstam. Ganska snart 
blev spelet mycket populärt, först till en 

början bland Hindenburgs handelsmän i 
vilkas kretsar Edvin rörde sig ofta. Därifrån 
spred sig spelet vidare till adelspalatsens 

finrum, och idag spelas Pyrisk kejsarwhist 
överallt - från de finaste salongerna till 
medel-klassens köksbord 

Årligen anordnar också Hindenburgs 
whistsällskap den numera berömda 
tävlingen Generalshonnören, som lockar 
tävlande från hela landet. Från början en 
tävling med vadslagning och prispengar 
med efter 105 års skandal där det upp- 
täcktes flera falskspelare och mani-pulerade 
kortlekar upphörde sällskapet med 
prispengar. I Glansposten skrev Anka av 
Schinka, efter att en av falskspelarna visat 
sig vara en adelsman från Hindenburg 
”Man kunde tro att adeln i Hindenburg var 
rikare ån så, men vissa har det visst inte 
tillräckligt bra ställt ändå...”. 

PYRIX (E;SARWHST 

Antal spelare 
Fyra. De som sitter snett mot varandra är 
partners. 

Antal kort 
32 

Giv 
Spelarna delas 13 kort var. 

Spelets idé 
Beroende på vilken speltyp (spel, pass eller 
färg) som väljs så ska man med sin partner 
antigen ta hem så många eller så få stick 
som möjligt 

Spel 
Ta hem så många stick som möjligt genom 
att spela ut högre kort än motståndarna. 

Pass 
Ta hem så få stick som möjligt genom att 
spela ut lägre kort ån motståndarna. 

Färg 
Som spel fast med en trumffärg. Trumfkort 
fungerar så att om du lågger ett trumfkort 
och ingen annan har gjort det så vinner 
trumfkortet sticket. Om flera spelare har 

lagt trumfkort tar det högsta trumfkortet 
hem sticket 

Spelföring 
Den som sitter till vänster om delaren väljer 
om spelet ska vara spel, pass eller färg. Han 
eller hon får inte samråda med sin partner 
om detta. 
De som är partners placerar sina stick på 

en gemensam plats, och då de tretton 
sticken fördelats är given slut. Efter varje 
giv noteras spelpoäng, antal generaler och 
kejsarpoäng. 
Delaren blir nu den som valde speltyp 

föregående omgång. 
Spelet tar slut när alla fyra spelarna valt 

spel, färg eller pass och given därefter 
spelats ut. Det finns också varianter som 

pågår längre, så kallade ”Kejsardynastier', 
exempelvis Tolvårig Kejsardynasti, som då 
spelas i tolv givar istället för vanliga fyra. 
Vanlig år också Åttaårig Kejsardynasti, men 
det har också hänt att man i riktiga natt- 
manglingar spelat upp till tjugo givar. 

Poängberäkning 
Spelpoång i pyrisk kejsarwhist räknas enligt 
följande: 

Spel 
För varje stick får man en spelpoäng, 

Flest poäng vinner given 

Pass 

För varje stick det skiljer mellan vinnaren 
(minst antal stick) och förloraren får 
vinnaren en spelpoäng. 

Flest poäng vinner given. 

Färg 
För varje stick får man en spelpoäng. 
De fyra högsta trumfkorten (Å, K, D, Kn) 

kallas för generaler. För varje general en 
sida har bland sina stick får man en extra 
spelpoäng. Har en sida tre generaler får de 
tre spelpoäng, har de haft två så får de två 
spelpoäng, osv. 

Hur många generaler varje sida haft ska 
noteras inför räkningen av kejsarpoäng, 

Skulle en sida få alla tretton stick utgår 
poänggivning för generalerna, men de 
noteras fortfarande inför räkningen av 

kejsarpoängen 
Flest spelpoäng vinner given. 

Kejsarpoäng 

Den sida som vunnit en giv erhåller ett antal 
kejsarpoäng, beroende på hur många 
spelpoäng det skiljer mellan vinnaren och 
motståndaren 

Skillnad i spelpoäng — Vinnaren får 
1 till 5 1 kejsarpoång 
6 till 10 2 kejsarpoäng 
11 till 13 3 kejsarpoäng 

Den sida som först vunnit två givar får 
ytterligare 2 kejsarpoäng, en så kallad 
”Kejsarynnest'. 

Vinst 

Efter fyra spelade givar (eller efter ett 
förutbeståmt antal givar) summeras varje 

sidas kejsarpoång. För varje general fås en 
extra kejsarpoäng. Den sida med flest 
kejsarpoäng har vunnit hela spelet. Vid 
oavgjort vinner den som fått ”Kejsar- 
ynnesten” 

Exempel. Par A har vunnit två givar och har 
därifrån fått med sig 2+2 kejsarpoäng. 
Samtidigt har de haft tre generaler vilket ger 3 
extra kejsarpoäng. Sammanlagt 7 kejsarpoäng, 

Par B har också vunnit två givar och har 
därifrån fått med sig 3+1 kejsarpoäng. 
Samtidigt har de bara haft en general vilket 
ger I extra kejsarpoäng. Par B var också först 
med att vinna två givar och fick därmed 
kejsarynnesten som gav ytterligare 2 
kejsarpoäng. Sammanlagt 7 kejsarpoäng. 
Båda par har alltså fått 7 kejsarpoäng, men 

på grund av att par B var först med att vinna 

två givar och därmed också fick 
”kejsarynnesten' så vinner de. 

  

År du en duktig skribent eller illustratör? 
Gillar du Mutant? Tycker du att Mutant 

är mer krutrök än infragevär? Att Tobias 
Grens och Nils Gulliksons illustrationer 
ÅR Mutant? Och att Traffaut är en 

schysst björn? I så fall finns det plats 
för dig bland Traffauts växande skara 
medarbetare 

Traffaut är fråmst ute efter skribenter | 
med intressanta knäckidéer som tillför | 
spelet något nytt. M a o, nya mutationer, 
vapen och varelser undanbedes om de 
inte är sä rd e les välskrivna. I 

Just nu är Traffaut också speciellt ute | 
efter EN fast inhouse illustratör, samt | 
omslagsillustratörer. | 

Låter det som något för dig? Ta i så fall | 
kontakt med Traffauts redaktör på e- 
postadress hansQtraffaut.cjb.net. Vanlig, | 
snigelpost går också bra. Adressen är då 
Hans Stenström, Regnstigen 6, 983 34 | 
Malmberget. Pyris väl! 

  
  

Obs! Skicka INTE in något förrän du varit. | 
i kontakt med redaktören! 
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Varför försvinner psi-mutanter spårlöst i Pyrisamfundet? Och ligger det någon sanning i de rykten som florerar, att 
en hemlig organisation håller på att utplåna dem alla? De rykten som cirkulerar psi-mutanterna emellan talar sitt 
tydliga språk: Någon är ute efter dem... Kan det verkligen vara PSIPO som är tillbaka? 

SLUTSTATIONEN: 
av Daniel Lehto 

"Du har gåvan som jag, och en dag kommer de 
att hitta också dig, Jag kan inget annat råd ge 
dig, än att glömma allt du är och gömma det 
undan dig själv. För förr eller senare så står de 
där, och pekar på dig.” 

Staffan Tunnbindare, dagar innan 
försvinnandet, till sin son Albert, tio år, 

Historia 
Psi-mutanterna har genom historien varit 
en utsatt grupp som ofta fått ta emot 

allmänhetens och makthavarnas förakt och 

rädsla 

Under ledning av Statskommittén för 
opyrisk verksamhet (SKOPV) inleddes 
tidigt en häxjakt på psi-mutanter 
Häxjakten nådde sin kulmen under kejsar 
Hans tid som regent, mellan åren 77-82 Pt, 
då ledamöterna i kommittén fick i uppdrag 
att avslöja varenda psi-mutant i hela 
Pyrisamfundet. Till sin hjälp hade 

kommittén en alldeles speciell polisiär 
styrka, kallad PSIPO - kejsarens fruktade 
hantlangare. PSIPO:s arbetsmetoder gjorde 
dem fruktade av alla medborgare, inte ens 
icke muterade människor kunde gå säkra 
År 81 Pt. togs så ett beslut om deportering 

av Hindenburgs alla muterade djur till 

upprättade arbetsläger. Psi-mutanterna 
avrättades emellertid skoningslöst, ofta i 
stora massavrättningar, men ibland också 
vid offentliga skådespel 

Motståndsrörelser bildades, kraveller 
skakade Hindenburg och den 18:e juli 

sommaren 81 urartade kravallerna till ett 
regelrätt krig på stadens gator. Dagen är 

allmänt känd som "Hindenburgs blodbad", 

och resulterade i över femhundra döda 
Efter detta mattades protestera något, 

övermakten visade sig vara allt för stor. Men 
samtidigt kämpade vissa grupperingar 
fortfarande emot 

När kejsar Hans mördades året därpå, 
under en jakttur, nådde häxjakterna sitt slut 
och en epok gick i graven 

Thorbein Huggare, den nya kejsaren, 
8 traffaut 

  

stängde arbetslågren och deklarerade att 
alla pyriska invånare var lika mycket värda, 
och att ingen medborgare skulle känna sig 
förföljd på grund av sitt ursprung. Thorbein 
stärkte sina positioner genom att omedel- 
bart upphäva alla kejsar Hans beslut angå- 
ende mutanter, och upplöste PSIPO. Lugnet 
återställdes i kejsardömet, men mutant- 
ernas hat och misstänksamhet lever vidare 

PSIPO upplöstes och förbjöds, och de 
medlemmar som man fick tag på dömdes 
till hårda straff. Organisationen vågrade 

dock ge upp, och arbetade fortfarande efter 
mer än tjugo år i det fördolda, då något 
inträffade som på nytt skulle uppmärk- 
samma makten på det potentiella hotet från 
Psi-mutanterna. 

Ett problem måste lösas 
Jonathan Storsköld, psi-mutanten som 

greps vid ett mordförsök på kejsar Thorulf 
107 Pit. inledde en ny era av förföljelse av 
psi-mutanter, och även mentalt muterade 
djur. Jonathan Storsköld lyckades inte döda 

aren vid attentatet, dock ställde han till 
stor skada och lyckades döda tre livvakter 

  

och ett tiotal polismän, innan han 
självantände och dog. 
Attentatet väckte stora rubriker och en 

mycket hetsig debatt startade i tidningarna, 
men det hela glömdes så småningom bort 
när inget nytt hände i frågan. 
Vad journalister och allmänhet emellertid 

inte visste, var att Thorulf nu ansåg det 

nödvändigt att i hemlighet vidta vissa 
åtgärder för att förhindra liknande, eller än 
värre, händelser i framtiden. Efter en stunds 
övervägande om man på att blåsa nytt liv i 
den gamla organisationen PSIPO, väcktes 
den psi-jagande styrkan ur sin slummer, 
men denna gång var allt inte som förr. 
PSIPO arbetar nu i största hemlighet, ingen 

ska få ana dess existens eller dess sy 
Fortfarande arbetar organisationen i det 
fördolda, dock med kejsarens goda minne 
Kejsar Thorulf hade lärt av Hans misstag, 

och valde därför detta arbetssätt medvetet 
Att PSIPO överhuvudtaget existerar och får 

statliga anslag, vet bara ett tiotal män 

  

  

    

   

Kejsaren själv undantagen, utanför själva 

organisationen 

Problem 
De första problemen uppstod då Pyris 
underrättelsetjänst kom PSIPO på spåren. 
Det var under ledning av björnen Traffaut 
som den förbjudna organisationen var nära 
att bli avslöjad. Kejsaren lade sig dock 
personligen i, och lät Traffaut veta att man 
inte fick fortsätta forska i fallet, då det gällde 

rikets säkerhet och han redan hade ett antal 
egna agenter som arbetade på detta. 

Traffaur lät sig för en gångs skull nöja, och 
låt det hela bero. Emellertid har det inträffat 

en del händelser dår underrättelsetjänsten 

kommit en annan organisation på spåren. 
troligtvis PSIPO, som under de senaste åren 
vuxit sig allt starkare. Traffaut år dock 
bunden till händerna, och kan inget göra 

Målsättning 
I största hemlighet har alltså den pyriska 
kejsaren låtit upprätta en hemlig byrå, med 
den huvudsakliga uppgiften att internera 
och likvidera, medborgare som uppvisar 
spår av mentala krafter. Särskilt utsatta är 
de mänskliga psi-mutanterna, som lättare 
skiljs ut ur mängden än exempelvis mentalt 
muterade djur. 

Åven om man ser på de muterade djuren 
med skarpt ogillande, så har man inte ännu 
vidtagit åtgärder mot dem. Man arbetar 
under devisen: "Ta dem en åt gången". På 
detta sått blir fienden svagare, medan de 
andra grupperna kanske inte upptäcker vad 
som hänt förrän det är försent 

Når det första delmålet år nått; total 

eliminering av det potentiella psi-hotet, 
vilket i praktiken innebär att likvidera alla 
människor och djur med psi-förmågor, så 
är planen att man ska fortsätta med fysiskt 
muterade djur och slutligen människor 
med fysiska mutationer. PSIPO arbetar 
väldigt målmedvetet och agenterna har ofta 
utfört rena lönnmord på inflytelserika 
personer med psi-förmågor i samhället, då 
det har ansetts för vanskligt att låta



kidnappa dem för att utföra tester. 
ulden har alltid lagts på ensamma gal- 

ningar, eller rent utav organisationer med 
anknytning till i första hand psi-mutanter, 

såsom terrorgruppen Järnringen 

Organisation 
PSIPO leds fortfarande av Harry S 
Sanningsman, en pensionerad pyrisk 
underrättelseagent som tidigare har varit 
inblandad i aktioner riktade mot bland 
annat terrorgruppen Järnringen. Hans stora 
erfarenhet av ledarskap, organisation, psi- 
mutanter i allmänhet och deras organisa- 
tioner i synnerhet, ledde till att organisa- 
tionen relativt snabbt efter attentatet mot 
Thorulf kunde komma på fötter och inleda 

sin ljusskygga verksamhet 
Byrån har ett hundratal agenter, som alla 

har det gemensamma att de är oerhört 
precisa och inte skyr några medel för att 
nå sitt mål. Noteras kan också att alla 
medlemmar är icke-muterade människor. 
Agenterna har befogenhet att tillgripa de 
medel som befinns nödvändiga för att 
kunna säkerställa rikets trygghet. Om 

någon enstaka samhällsnyttig medborgare 
kommer i kläm, så har agenterna åtalsfrihet 
och kan därmed inte fällas för något brott, 

oavsett brottets karaktär. De försöker ändå 

hålla en så låg profil som möjligt, och då 
de väl avslöjat en psi-mutant, så kommer 
denne officiellt att arresteras på andra 

  

grunder. 
Hittills har omsättningen på agenter inte 

varit så stor som man först fruktat, ett 
tjugotal agenter har kommit till korta och 
dött i kampen, ett antal att jämföra med 
drygt trehundra internerade och lik- 
viderade psi-mutanter och ett hundratal 
likviderade muterade djur med mentala 
förmågor. Detta, om något, vittnar om 

  

agenternas s 

Att neutralisera krafterna 
Thorulf avsätter varje år en stor summa 

pengar till PSIPO:s verksamhet, och lät 
också år 108 inrätta ett interneringslåger, 
Slutstationen, någonstans i den pyriska 
vildmarken. Dit forslas farliga psi-mutanter, 
för att PSIPO:s forskare ska kunna försöka 
finna bot och medel att använda mot 

mutanterna och deras krafter. Att neutra- 
lisera krafterna har visat sig vara mycket 
svårt, och den enda fullt fungerande 
metoden har visat sig vara att hålla 
mutanterna konstant drogade innan de 
avrättas. Man har också försökt med olika 

cklighet 

    

      

  

former av kirurgiska ingrepp i hjärnan, med 
resultatet att psi-krafterna ofta hart skenat 
och "löpt amok". Men även om man halvt 
om halvt gett upp detta alternativ, så 

— traffaut — 
fortsätter ingreppen, mest på rutin. Det har 
visat sig att det ofta år långt farligare att 
passivisera mutanten och beskära delar av 
hjärnan ån att låta honom bli vid sina 
sinnens fulla bruk. På något sätt häller 
medvetandet krafterna i styr, Undantaget 
är då att droga personen ifråga. Krafterna 
mattas då av och även om det i sällsynta 
fall inte har hjälpt, så har man ingen 
effektivare metod. 

Arbetsmetoder 
Förutom agenterna på fältet, de som 

eliminerar hotet eller tar objektet tillfånga, 
har PSIPO ett antal andra medel för att 

komma åt människor och djur med mentala 
förmågor. På vissa håll i landet anordnar 
man tävlingar för "sällsynta begåvningar", 
som man kallar det. Genom olika 

tävlingsmoment kan agenterna sedan 
kartlägga möjliga mutanter, som sedan 
spåras och likvideras. 
Man arbetar också flitigt med infiltratörer. 

Infiltratörerna nästlar sig in i organisationer 
och sammanslutningar som man kommit 
på spåren, för att kartlägga organisationens 
utbredning, storlek och kontaktnät. Det är 
ett av de farligaste uppdragen. Psi-mutant- 
erna verkar ha en förmåga att avslöja 
bulvaner, och gör ofta processen kort med 
dem 

Överlöpare 
Åven om det är 
väldigt sällsynt, så 
förekommer det 

                  

   

  

      

    

    

    
   

också överlöpare, 
det vill säga psi- 
mutanter som sam- 
arbetar med PSIPO i 

utbyte mot vissa privi- 
legier. Dessa är de farlig- 
aste agenterna som finns 
ute på fältet, dels eftersom 
andra psi-mutanter har 
mycket svårt att avslöja dem, 
och dels för att PSIPO inte 
riktigt vet var de har dessa för- 
rädare. De står dock under ständig 
uppsikt, det räcker med minsta lilla felsteg 
för att de omedelbart ska likvideras. 

Förvånansvärt få överlöpare har dock visat 
sig vara dubbelagenter. Endast två gånger 
av de totalt tio fall där överlöpare hjälpt 
organisationen har det visat sig att så varit 
fallet. PSIPO undgick dock några djupare 
konsekvenser. För det första så tillåts aldrig 

bulvanerna att träffa några betydelsefulla 
personer ur PSIPO, för det andra så får de 

aldrig några namn på andra agenter, och 
de får inte heller någon kännedom om det 
verkligen finns en slutstation någonstans. 

      

För tillfället har man tre psi- mutanter 
involverade i olika fåltoperationer, och man 

är oerhört restriktiv då det gäller att ta sig 
an fler överlöpare. 

PSIPO och polisen 
Det finns naturligtvis risk att agenterna för 
PSIPO åker fast vid olika aktioner. Och även 

om de inget får såga om vare sig PSIPO eller 
sina egna förehavanden i samband med 
gripanden, så släpps de ovillkorligen, oftast 
bara efter några timmar eller i värsta fall 
dagar ur häktet, på order från högre instans 
Polisväsendet anar, precis som under- 
rättelsetjänsten, förekomsten av en hemlig 
statlig byrå, men låter inte allmänheten få 

veta något om sina misstankar. Dessutom 
handlar det om rikets säkerhet. 

Vid ett tillfälle har det dock hänt att en 
agent har blivit skjuten till döds av vanliga 
poliser i samband med ett tillslag mot en 
respektabel medborgare med mentala 
krafter. PSIPO reagerade kraftigt, och 

polismannen var död redan nästa morgon 
Når det gäller vissa utredningar där PSIPO 

på något sätt är inblandade, så tar de ofta 
över fallet av den lokala polisen. Trots att 

PSIPO aldrig får nämnas, har de total insikt 

i polisens och militärens arbete tack vare 
högt uppsatta militärer och polischefer, som 
tillhör den utvalda skara vilka känner till 

organisationens existens 
När medlemmar ur PSIPO tvingas 

identifiera sig, är allt polismännen får 
veta att de tillhör en hemlig gren av 
underrättelsetjänsten, vilket inte är 
helt och hållet lögn. Frågar 
polismännen sina överordnade, eller 
kontrollerar saken med olika 

myndigheter, får de svaret att det 
finns en gren inom underrätt- 
elsetjänsten som sysslar med 
frågor rörande rikets säkerhet 
kort och gott kallat Byrån 

Slutstationen 
Från Slutstationen kommer ingen 
Har man en gång förts innanför dess 

taggtrådsförsedda stängsel, så kan man 
råkna sina dagar vid sina sinnens fulla 

bruk på ena handens fingrar. Med kuslig 
kyla utförs synnerligen grymma tester på 
mutanterna, man forskar exempelvis i om 
det går att styra deras krafter för att utnyttja 
till olika ändamål, men oftare ifall det går 

att 'radera' dem på något sätt, för att för all 
framtid hitta ett vapen och botemedel mot 

  

  

    

dessa potentiella terrorister. 
Slutstationen utgörs av två stora 

hangarliknande byggnader och ett mindre 
murat hus ovan jord, samt ett stort 

underjordiskt utrymme där de flesta av 
traffavt 8



  

byråns ljusskygga experiment systematiskt 
utförs. 
De fyra olika byggnaderna kallas Hem ett, 

Hem två, Brännaren och Källaren. Hem ett 

utgörs till större delen av ett stort arkiv, där 
man samlar in rapporter om misstänkta 
medborgare, och noggrant arkiverar 
uppgifter om internerade och likviderade 
individer. De internerades släktingar och 
avkomma ligger naturligtvis också de under 
hårdbevakning av byrån, för man är mycket 
väl medveten om att psi-krafterna ofta går 
i släkten. 

I Hem ett finns också materialförråd och 

det år i denna byggnad som sambands- 
centralen finns stationerad. Man använder 

sig av mycket modern teknologi vid 
kommunikation agenter emellan, tack vare 
värdefulla fynd från de gamlas tid. 
Hem två inrymmer en träningslokal, några 

studierum, bostäder för de på stationen 
permanent stationerade agenterna och 
forskarna, matsal och andra livsnödvändiga 
företeelser, samt naturligtvis också rum för 
fältagenter mellan uppdragen. 

Brännare är den lilla tegelfärgade 
byggnaden som står, från ingången sett, 
dold bakom de väldiga hangarliknande 
schabraken. Det är i Brännaren som ett av 
Slutstationens smutsigaste jobb utförs; att 
göra sig av med de likviderade internerna 
på ett effektivt och slutgiltigt sått: kropparna 
bränns och askan som blir över grävs ner 
längre bort i skogen. Den förhållandevis 
höga och kraftiga skorstenen skjuter upp 
över de båda hangarerna ett trettiotal meter 

mot himlen. När det ryker därifrån, vet man 
att ännu ett antal interner till sist har blivit 
likviderade. 

Källaren är den del av Slutstationen där 
de fruktansvärda experimenten utförs. 
Även om resultaten ofta har varit bekläm- 
mande dåliga, så har man ett klart mål och 

syfte i åtanke. Kan man inte uppnå det, så 
återstår bara en enda lösning på psi- 
problemet; fullständig likvidation. Det är 
också i Källaren som mutanterna hålls 
drogade och inlåsta i alldeles mörka 
isoleringsceller. 

Det taggtrådsförsedda stängslet som 
omsluter Slutstationen, är inte det enda som 
ska hålla fångarna inne och obehöriga ute. 
Området patrulleras ständigt av väl- 
beväpnade soldater med blodtörstiga 
vakthundar. Dessutom finns ett antal torn 
utmed stängslet. Tornen är besatta dygnet 
runt, och år utrustade med avancerade 
vapen som har förödande eldkraft, samt 
strålkastare som har en ungefärlig räckvidd 
på 100 meter. 
Som om inte detta vore nog, är marken 

traffaut 

de närmaste 100 metrarna röjd från all 
växtlighet och försåtminerad, så det är i 
princip omöjligt att ta sig in eller ut om 
man inte känner den rätta vägen. 

En mörk hemlighet 
Vad ingen vet, är att organisationens ledare, 
Harry $S. Sanningsman, i själva verket är en 
psi-mutant. Han har dock inga moraliska 
betänkligheter då det gäller att bidra till psi- 
mutanternas utrotning, bara ingen kommer 
hans egen hemlighet på spåren. 

Harry ser ut som en vanlig människa, han 
har inga typiska drag som de flesta psi- 
mutanter har, med något större huvud och 
spädare kroppsbyggnad. När Thorulf lät 
honom veta att han planerade dra igång 
PSIPO igen, men att allt skulle ske under 

mycket ordnade och hemlighetsfulla 

förhållanden, insåg Harry att han varken 
vågade eller ville tacka nej. Detta gav honom 
den alldeles perfekta täckmanteln. 

När Harry vid enstaka tillfällen tvingas 
använda sina psi-krafter, så är han mycket 
noga med att röja undan alla eventuella 
vittnen efteråt. Och i kraft av sitt ämbete 
har han rätt att använda de medel som 
nöden tillåter. 
Åndå är han ständigt rädd för att bli 

avslöjad som den bluff han är, och bår 

därför ständigt på en ampull med dödligt 
gift, som en utväg ifall någon kommer på 

honom och han inte kan värja sig. 

Rykten 
Åven om varken Slutstationen eller PSIPO 
är officiellt kända, så har rykten börjat 
sprida sig bland psi-mutanterna. Det har 
lett till att många mutanter ur denna grupp 
flytt utomlands, främst till Norrland för att 
söka skydd där, men elakartade rykten 
säger också att PSIPO är en internationell 
organisation som gärna opererar också i 
grannländer, och ibland till och med 
samarbetar med liknande utländska 
organisationer. 
Huruvida detta stämmer eller inte, vet inte 

ens kejsaren. Thorulf har under de sista 
åren noterat att organisationen allt mindre 
bryr sig om att rapportera, och arbetar allt 
mer självständigt. Kejsarens kontroll håller 
på att försvinna, men fortfarande ger han 
dem stora pengar för 
verksamheten, dock så har anslagen 
minskat kraftigt om man jämför med de 
summor som ställdes till PSIPO:s 
förfogande precis när Thorulf gett dem sitt 
klartecken att dra igång verksamheten i 
större skala igen. Han börjar dock bli orolig 

summor 

för att alltsammans ska avslöjas, och 
kommer då, mycket kraftigt, att dementera 
allt samröre med organisationen. Avslöjas 
de, har kejsaren bestämt sig för att skära 
kontakten och återigen låta dem bli en 
laglös organisation som arbetar i det 
fördolda. I synnerhet som den allmänna 

opinionen verkar allt vänligare inställd mot 
psi-mutanterna, 
PSIPO ser kejsaren som en svag länk i 

jakten efter psi-mutanter, och de ledande 
personerna inom organisationen planerar 
för att lönnmord, för att som det heter 
försöka få rätt man på rätt plats. Hittills har 

dock Harry S. Sanningsman avstyrt 
planerna, då det enligt hans åsikt är Thorulf 
de har att tacka för sin pånyttfödelse. 
Dessutom finns det andra, mer 

mutantvänliga kandidater till kejsarposten, 
och PSIPO har inga garantier för att man 
verkligen skulle lyckas få en man av eget 
val till den positionen. De har medvetet valt 
att ha så lite kontakt med kejsaren som 
möjligt; deras i början så noggranna 
rapporter om verksamheten har mattats av 
och är idag nästan obefintlig. 

Framtiden 
Vad framtiden bår i sitt sköte, är det ingen 
som vet. Men planerna på nya arbetsläger 
finns där. Det ligger dock några år in i 

framtiden, då man först ska ta itu med hotet 
från psi-mutanterna, vilket anses vara 
primärt. 
Harry $. Sanningsman börjar också bli till 

åren, han år sextioåtta år gammal och 
känner av sin reumatism allt mer. Vem som 
ska ta vid efter honom, är det ingen som 
vet. Det finns några alternativ, men ingen 

självklar ledargestalt med lika stor 
erfarenhet som Harry. 
Oroväckande för PSIPO är också att Pyris 

underrättelsetjänst mer än gärna lägger 
näsan i blöt. I synnerhet som de inte känner 
till PSIPO:s kopplingar till kejsaren eller 
deras långsiktliga plan. Såkert är dock att 
underrättelsetjänsten är dem på spåren, och 
när de väl blir avslöjade kommer saker och 
ting att ställas på sin spets, för inom 
underråttelsetjänsten är det inte direkt 

sällsynt med muterade djur och människor, 
som med all säkerhet kommer att ställa till 
problem. 
Men så länge PSIPO kan arbeta i det 

fördolda utan att bli avslöjade offentligt, 
fortskrider alla planer som beräknat, med 
stor målmedvetenhet och kuslig precision 

  

Reds anm: Illustrationen av psipobrickan år 
gjord efter förlagan i Efter Ragnarök. 
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Vilken spelledare i Mutant har inte råkat 
utför att försöka beskriva ett högtekno- 
logiskt föremål för sina spelare där det slutat 
med en fullståndig verbal katastrof? 
Antagligen de flesta. För hur beskriver man 
egentligen ett föremål från de gamlas tid 
utan att avslöja för mycket? Det är helt klart 
något att fundera på som spelledare i 
Mutant då mystiken kring de gamlas 
teknologi är en del av charmen med spelet. 

Och onekligen tillfällen till roande missför- 
stånd. Det är en svår balansgång som kan 

sluta med en blasé spelledares uppgivna, 
”Det år en bil. Nu fortsätter vi.”. Så hur gör 
du när äventyrarna stöter på ett högtekno- 
logiskt föremål som spelarna vet vad det 
är, men inte deras rollpersoner? Ja, först 
tar du och slänger fyndplanen al 
världens väg... 

Ett föremål är ett 
föremål är ett... 

Hur du än går tillväga måste du som 
spelledare förlita dig på dina spelares 
inlevelseförmåga och kanske framför allt på 
deras förmåga att spela sina rollpersoner 
okunnigare ån vad de själv är - något som 
kan vara svårare än det låter. För att göra 
det enklare för spelarna att spela ”sin 
okunnighet” är det viktigt att du som 

spelleder aldrig direkt avslöjar hur ett 
föremål fungerar eller vad det är. Ett bra 
knep, för att inte spelarna för enkelt ska 
lista ut vad de har hittat för något är att 
beskriva det utifrån vad rollpersonerna 
rimligtvis kan känna till. En bil med fyra 
hjul kan liknas vid en besynnerlig vagn; 
en TV blir en låda med en svart glasruta 
(hur öppnar man den här egentligen?) och 
en granat blir ett ågg i metall. På det sättet 
ger du också spelarna något att spinna 
vidare på när de rollspelar. Man kan säga 
att du förser dem med ingredienser för | 
vidare spekulation. Ju längre ifrån det 
ursprungliga föremålet du hamnar i dina 
beskrivningar, desto svårare blir det för 
spelarna att räkna ut vad fyndet är för något 
Likaså tenderar föremål som spelarna inte 
är väl förtrogna med att bli mer 

svårförstådda. 

Ser ut som kall metall? Den 

är ju skållhet! 

Ett av de vanligaste misstagen oerfarna 
spelledare gör är att bara beskriva det som 
rollpersonerna ser. Visserligen är synen vårt 
första sinne för intryck men känsel, hörsel 
och lukt är också viktiga, särskilt om man 
vill levandegöra ett föremål. Den första 
förnimmelsen av ett föremål kan med fördel   
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”Den ser ut så här, 

        

   
   

    
   

  

   

            

   
    
     

nu blev det fel...” 
  

av Hans ”Ett luftgev: !” Stenström 

också vara just ett ljud eller en lukt. Även 
när det gäller lukt, ljud och känsel år det 
bra att låta spelarna associera utifrån vad 
deras rollpersoner känner till. ”Föremålet 
består av ett underligt material...”, blir 

tämligen uttjatat i långden. Jämför istället, 
som sagt, med material som rollpersonerna 
har erfarenhet av. 

En brödrost med accessoarer 

Ytterligare ett knep för att förvirra spelarna 
är att tillföra nya, okända, element till 
föremål som spelarna vanligtvis år förtrogna 
med. Katastrofen ägde rum år 2065 vilket 
ger dig som spelledare nära på 60 år av 
möjlig framtida teknologi att spela på. En 
dator till exempel kan och ser troligtvis inte 
ut som idag. Om du lägger till denna 
möjliga, framtida utveckling så blir det 
genast svårare för spelarna att räkna ut vad 
ett högteknologiskt fynd är, då de måste 
föreställa sig saker som de själva inte har 
sett tidigare, inte helt olikt deras 
rollpersoner. Det leder oss in på 
teknologiska förbistringar och missförstånd 
av densamma. 

   

(O)roande missförstånd 

En av de stora tjusningarna med nyfunna 
högteknologiska föremål i Mutant är 
tillfället till roande och oroande miss. 
förstånd. En klassiker är när äventyrarna 
hittar ett högteknologiskt vapen som de tror 
är otroligt kraftfull, när det egentligen är 
ett luftgevär. Spelarnas fantasi baserad på   

bristfälliga fakta kan fungera som 
startskottet till riktigt dråpliga och 

7 kanske inte helt ofarliga episoder. 
, Var däremot försiktig med sådant 
som kan ta död på spelarna. Det är 

tämligen menlöst och kontraproduktivt 
att låta spelarnas rollpersoner stryka med 

| bara därför att de visar äventyrslusta. Ge 
dem istället bara en god minnesbeta tills 
nästa gång de får för sig att undersöka ett 
metalliskt, äggliknande föremål... Att bygga 
in subtila varningar i dina beskrivningar 
av farliga föremål och av platsen där fyndet 
görs kan också vara ett sätt att undvika 
fullständig katastrof för äventyrarna. 

Spelledarens verktygslåda 

Som spelledare ska du vara sparsam 
med hur stor del av de gamlas teknologi 

du låter spelarna förstå sig på. Tänk på att 

mycket av den teknologi de hittar ligger 
utanför deras begreppsvärld, m a o det ska 
vara väldigt svårt för dem att till fullo råkna 

ut vad något är eller hur det fungerar. Och 
även om du låter rollpersonerna komma 
på hur ett teknologiskt fynd fungerar så 
bygg gärna in missförstånd i deras 
föreställningar, antingen genom vaga 

antydningar bekräfta eller förkasta deras 
idéer kring fyndet. Om du nu sedan låter 
rollpersonerna räkna ut hur exempelvis en 
bil fungerar och att det är ett fordon så låt 
spelarna för allt i världen inte kalla sitt 
nyfunna transportmedel för ”bil”, utan 
hellre då hjulfordonet eller vagnen utan 
hästar... Ord och benämningar på saker har 
mer betydelse för stämningen än vad man 
först kan tro - särskilt i en spelvärld som 
utspelar sig efter katastrofen där mycket av 
den tidigare teknologins benämningar gått 
förlorade. 
En bra idé kan också vara att ”föra bok” 

över vad rollpersonerna stött på och vad 
de trodde det var för något. Då håller du 
lätt reda på rollpersonernas våxande 

kunskap om de gamlas teknologi. När de 
sedan hittar nya fynd blir det också lättare 
att hänvisa till deras tidigare erfarenheter. 
"Den ser ut lite som den där besynnerliga lådan 
ni hittade i ruinstaden. 
Ibland kan det också vara på sin plats att 

leda rollpersonerna rätt i fråga om ett fynd, 
kanske för åventyrets fortsättning, men var 
försiktig med hur ofta du hjälper spelarna 
- de ska inte tro att de alltid kan lita på dig 
Och var inte alltför uppenbar när du hjälper 
dem. 

Slutligen ett tips till den som tycker att 
det är svårt med beskrivningar. Ta för vana 
att öva dig på att beskriva olika saker. Au 
samla adjektiv på en lista som du har nära 
till hands när ni spelar år inte heller dumt 
- kan fungera som en råddare i nöden 

traffaut 1
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"Tråden var större än vad vi någonsin sett tidigare; säkerligen minst fem gånger 
så höga som det högsta huset i Hindenburg. Långt uppe i trädkronorna kunde vi 

    

sk ymta vad som såg ut som jättelika ekollon. Som vi tog oss fram mellan de tjocka 
stammarna fick vi också oförhappandes möjlighet att studera ekollonen på nära 
håll då ett av dem föll ner och nära på krossade en av mina kompanjoner. 
Förunderligt nog höll ekollonet trots fallhöjden. Hitsända av den pyriska flottan 
för att se om jätteträden kunde användas till skeppsbygge valde vi ut ett av de 
spensligare exemplaren och gav oss an på att fälla det. Efter tandlösa sågar, otaliga 
svordomar och verkningslösa dynamitladdningar kunde vi inte ge de väldiga träden 
något annat namn än pansarekar. Om vi bara kunnat fälla dem, vilka skepp det 
hade blivit... Vilka skepp!” 

- Erik Stortand, timmmerman i pyriska flottan 

av Hans Stenström 

Mutants flora är något som lämnats 
tämligen outforskat, om man bortser från 
intelligenta" och köttätande växter som nog 
nåra på hemsökt spelkonstruktörerna 
Rimligtvis borde floran överlag genomgått 
lika stora förändringar som faunan i 
katastrofens kölvatten med radioaktivt 
nedfall och mutagener. Avarter av dagens 
träd och växter både från vår nordiska natur 
och från andra breddgrader, liksom helt nya 
former av växter torde tillhöra det som 
kring år 2560 anses vara ”normalt” i 
norden 

Liksom de muterade växtarternas plats i 
Mutants värld så finns det naturligtvis också 
arter som förblivit mer eller mindre 
opåverkade av ”katastrofen”, men dem 
lämnar vi därhån då de bäst utforskas 
genom förstahandsobservationer och 
lämplig litteratur i ämnet. 

Om floran I Mutant 

Det finns ett antal väsentliga skillnader 

mellan dagens flora och Mutants. 
Där arter i dag har haft tid på sig att sprida 

över världsdelar och kontinenter så finns 

det betydligt fler arter i Mutants vårld som 
är specifikt unika för en viss plats. Att 
exempelvis pansarekar uppstått på en plats 
innebär nödvändigtvis inte att samma 
”mutation” förekommer någon annanstans. 
På andra platser kan ekarna istället 
utvecklat helt andra egenskaper, som till 
exempel i området kring Vättern där det 
förekommer ekar med flouroserande bark. 

Tidigare miljö, effekter av radioaktivt 
nedfall och mutagener har stor inverkan på 
hur framtida muterade växter i ett område 
kan tänkas ha utvecklats. Vissa växter har 
inte heller uppstått på grund av ”naturens 
2 traffaut 

nyck” utan istället då människan utfört 
naturbiologiska experiment 
Andra förändringar gentemot idag är att 

vissa växters funktioner inte riktigt fungerar 
som före katastrofen. Träd som utvecklar 

löv mitt under vintern, ömsar bark eller 

som har utvecklat alternativa energikällor 
till fotosyntesen kan vara exempel på detta. 
Förökad växthastighet och nya unika sätt 
att fortplanta sig år andra. 
Vad gäller själva mutationerna hos växter 

så finns det nära på lika många variationer 
som det finns arter. Vanliga mutationer år 
att växterna får abnorm storlek eller 

utvecklar försvarsmekanismer av olika slag. 
Rent kosmetiska förändringar, annorlunda 
bladformer, bizarra barkmönster och 

färgnyanser, utan synbar funktion tillhör 
också vanligheterna i efter katastrofens 
flora. 

Nedan följer ett urval av olika slags växter 
som förhoppningsvis kan tjäna som 
inspiration till hur floran efter katastrofen 
kan vara beskaffad. Sist i artikeln 

presenteras också en sammanställning av 
växter som Äventyrsspel publicerade till 
Mutant, både från regelböcker, äventyr och 
Sinkaduser. 

  

Träd och större växter 

Alphaträd 
Se Alphabuskar under 'Buskar och gräs" 

Mangrovetistlar 
Skogar av förväxta tistelvåxter. Förekommer 
ofta vid stillastående vattendrag och i 
sankmarker. Färgnyanser kan variera från 
stengrå till brungrön och blodröd. Taggarna 
på en del arter kan ibland utsöndra ett 

giftigt sekret som verkar paralyserande. 

mangrovetistlar och 
, hadioaktivt gungfly. 

  

Ormbunkar 
Se Ormbunkar under 'Buskar och gräs” 

Pansarekar 

Gigantiska ekar som kan bli uppåt 140 
meter höga. Deras avsevärda höjd har 
kunnat uppnås tack vare den mutagena 
barken som fungerar som en yttre bär- 
struktur. Eftersom ingen någonsin sett ett 
litet pansareksträd får det antas att de inte 
reproducerar sig. 

Solcellsträd 

Ett försök att på biologisk väg odla solceller 
som misslyckades då för mycket energi 
förlorades i omvandlingsprocessen för att 
det skulle vara lönsamt. På grund av trädets 
grönblänkande blad kallas de ofta för 
”Glimmertråd” 

Taggträd 
En form av kaktus som muterats och 
numera klarar av det kyligare klimatet i 
Europa. Dess gröna färg har dock gått 
förlorad och många exemplar ser istället ut 

som förtorkade, gråbruna trädstumpar 
täckta med centimeterlånga taggar. 

Buskar och gräs 

Alphabuskar 
Ett av labratorievärldens riktiga missfoster. 
Alphabuskarna var ett av de första försöken 

att skapa en buske (också försök med träd 
förekom) som kunde producera NBB- 
bränsle. Det hela slutade dock i katastrof, 
och det var inte förrän på 2090-talet i och 

med Pharmabusken man lyckades med att 
skapa en växt som kunde producera NBB. 
Alphabuskar står att finna här och var i 

hela Europa, och har inte många likheter 
med vanliga” buskar. Alphabuskens grenar 
är svagt gulaktiga, och är täcka av gulaktiga 
bölder (istället för blad) som vid beröring 
låker en varliknande, gulgrön vätska 
Vätskan är känd för att framkalla illa- 

mående, och då särskilt bland muterade 
djur med bra luktsinne. Även vanliga djur 
brukar hålla sig på avstånd från dem. 

  

Febersäv 

Ett meterhögt gräs som återfinns bland 
vanlig gräs. Febersäven har dock utvecklat 
något slags mutagen cell som när man rör 
vid gräset framkallar feberaktiga kramper 
redan efter tio minuter. Kramperna går 
vanligtvis över efter ett tag, men är mycket 
smärtsamma



a 

Mördargräs 
Ett högväxt, gulbrunt, gräs som år tämligen 
ofarligt för större varelser. För mindre djur 
och fåglar fungerar dock gräsets klibbiga 
strån som dödsfällor, något som också givit 
gräset dess namn. År inte köttätande utan 
det klibbiga sekretet (tånk Alienslem...) 
fungerar endast som en försvarsmekanism. 

Ormbunkar 
Ormbunkar är en av de växter som anpassat 

sig förvånansvärt till det nordiska klimatet 
efter katastrofen. Har betydligt större 
spridning än före katastrofen, och det finns 

till och med hela skogar med ormbunks- 
träd, varav den mest kända ligger i 
Leipajazonen i Lettland. 

Spetsblad 
En av förkatastrofens tropiska ”inom- 
husblommor” som efter katastrofen spritt 
sig över stora delar av Europa. Lågväxande 
med långa, spetsiga blad. 

Vedträd 
Vedträd år egentligen en slags nordisk 
bambu som muterats från vanlig vass och 
kan bli uppåt sju meter höga. Även om de 
inte är lika kraftiga som riktigt bambu är 
det ändå omtycka som byggnadsmaterial 
då de är tämligen lätta. Sitt namn har de 
dock fått från det faktum att de har använts 
flitigt att elda med. Vedträd växer vanligtvis 
i kanter utmed sjöar och älvar, men i stort 

sett var som helst där de finns tillräckligt 
med fukt kan de återfinnas. 

Mossar och lavar 

Blodslav 
En rödaktig lav som 
när man går på den 
utsöndrar en lätt 
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frätande, blodfärgad sörja. Fler än en 
äventyrare har fått sina skor uppfrätta av 
blodslav. Blodslaven trivs skuggigt 

Ruinlav 

En vanlig gråvit lav som verkar trivas bra 
vid ruiner. Vanligt förekommande. 

Ståltrådsmossa 
Ståltrådsmossa, eller EMPlav som den 

egentligen heter var ett framgångsrikt försök 
av vetenskapsmän att framodla ett 
biologiskt skydd mot EMP-nedfall. Laven 
planterades helt enkelt ovanför bunker- 
komplexet och på så sätt förhindrade den 
EMP-nedfall från att nå elektronikutrust- 
ningen i bunkern. Orsaken till EMPlavens 
tillkomst låg i att man vill skapa ett skydd 
som kunde reproducera sig själv (utan 
mänsklig inblanding), täcka stora ytor och 
som framför allt var billigt. Namnet stål- 
trådsmossa kommer från att den i mångt 
och mycket liknar ihopkrusad ståltråd. 

V ä 

Elektriska alger 
Alger som på något sätt blivit elektriska och 
avger små stötar när man rör i dem. Att 
råka röra vid den elektrisk alg är tämligen 
ofarligt, men att falla ned mitt i en större 
alganhopning kan vissa sig ödesdigert 
Elektriska alger har också förmågan att dra 

till sig blixtar under åskväder, och det är 
ofta det uppstår spektakulära (och farliga!) 
skådespel där blixtar och elektriska 

urladdningar dansar över vattenytan - något 
som också är känt som Simriseld, efter de 

stora samlingarna med elektriska alger 
"utanför Simris. 

Jättenäckrosor 
Ett muterad variant av vår egna 

inhemska näckros. Bladen kan 
> bli strax över två meter i dia- 
Å meter och klara av tyngder SEP o yng; 

Cr uppåt femtio kilo 

SEN ee 

Självlysande plankton 
Plankton som pågrund av omfattande 
utsläpp i haven blivit självlysande. På grund 
av dess starka sken nattetid har de mer än 
en gång förlett oerfarna sjökaptener att tro 
att ljuset varit något annat. 

Silvervass 
Ett vassart som tycks vara tämligen sällsynt 
i Skandinavien men som nedåt kontinenten 
år betydligt vanligare. Silveraktig färg. Upp- 
skattat som sängmaterial och når man 
bygger hus då det har en enastående bra 
isoleringsförmåga. 

Grödor och ätbara växter 

Halogenbär 
Halogenbår är egentligen vanliga hallon 
som blivit flouroserande och som är mycket 
välsmakande. Det är också därför de blivit 
omåttligt populära, bland mer välbeställda 
bord, till efterrätter. Halogenbär är dock 
tämligen sällsynta och priserna har blivit 
därefter. För en liten burk Halogenbär får 
man betala mellan 200 och 300 pyriska 
kronor. 

Not: Det torde finnas en uppsjö av olika 
muterade varianter av olika bärbuskar, både 
sådana som finns idag men också nya helt 
okända arter. 

Potrot 

En muterad avart av potatisen som återfinns 
i det mer strålskadade områdena i Polen. 

Liknar mer en morot ån en potatis, och är 
egentligen inte heller speciellt välsmakande 

För den stora, fattiga befolkningen i Polen 
är potroten dock livsviktig. 

Psiört 

Före katastrofen experimenterade man 
mycket med att förhöja människors mentala 
kapacitet, och psiörten var ett av många sätt 
att inducera högre mental aktivitet. Tyvärr 
hade örten skrämmande hallucinogena 
bieffekter, men på grund av att den ändå
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Välkommen till Muskös | 
bästa hotell! | 

Hamntorget 14, Muskö I 

ULTRATIGERN 
EN FLÄKT AV VILDMARKEN 

  

[ Konstaplar 
| För nävarvarande pågår nyrekryteringar för 
| att utöka Göborgpolisens bemanningsstryka | | 

både på den västra och den östra stationen 
Sökande till dess tjänster måste vara utan | 

kriminell bakgrund och i god fysisk kond- | 
ition. Tidigare erfarenheter som såkerhetsvakt 
eller dylikt kommer att tas i beaktning. 

Intresserade uppmanas inställa sig på 
Göborgpolisens huvudkontor. 

    

      
  

Från Hindenburg kan ett begränsat antal | 
skogsarbetare erhålla fri resa till Norrland under | 
maj och juni månader om arbetsintyg och pass 
insändes fjorton dagar före avresan från Hinden- 
burg, 

GARNISONEN 

I 
I 
I 

NORRLANDS AMBASSAD I 

Bim Blåmakaren | 
när du behöver pälsmanikyr! — | 
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ansågs vacker som blomma planterades den 
i trädgårdar runt om i Europa, vilket fått 
till följd att den kan påträffas över nästan 

hela kontinenten. 

    

Vintervete 

Genmanipulerat vete som växter under 
både sommar- och vinterhalvåret. Närings- 
rikt men smaklöst. Sällsynt då det inte spritt 
sig särskilt långt utanför provområdena i 
Skandinavien. Många har dock förundrats 
över växten när de mitt under vintern 

plöstligt befunnit sig i ett vetefält 

Övriga växter 

Klipprankor 
En rankart som utvecklat ett klisterliknande 

sekret för att kunna växa bland annat upp 
längs med lodräta klippväggar. 

  

Lyktgubbar 
Lyktgubbar är en slags växt som lever i 
symbios med lövträd; de rotar sig längs ut 

| med kraftiga grenar och växer ”nedåt” unge- 
| får på samma sätt som hängrankor. Längs 
med utväxterna hänger gasfyllda blåsor 
parvis som nattetid ser ut att lysa som ögon. 
Gasen i blåsorna är i sig ofarlig, men om 
den utsätts för onaturlig hetta kan den 

  

explodera 

Murgröna/Ruingröna 

En frodig avart av den vanliga murgrönan 
Trivs och växer, som namnet också antyder, 
på ruiner. Ruingrönan är dock betydligt 
härdigare än sin anfader och tycks kunna 
växa på de mest ogästvänliga platser, till och 
med där inte några andra växter slår rot 
Under optimala förhållanden kan ruin- 
grönan med lätthet övervåxa hela hus och 
byggnader. 

Radiakplanta 
Radiakplantan var en växt som tog fram i 
samband med Eden II-projekten och som 
inte hann få någon större spridning. Syftet 
med plantan var att skapa en växt som 
kunde bryta ned radioaktiv strålning fortare 
än genom den naturliga processen. Främst 
planterades radiakplantorna i närområdena 
till Eden II-projekten för att på så sätt i viss 
mån skydda områdena från strålning, och 
i förlängningen bryta ner den. Plantan i sig 
är kring två decimenter hög, rödaktig, till 
färgen och har fullkomligt runda blad, som 

när de tar upp radioaktivitet får små svarta 
prickar tills det att bladen är helt ”för- 

kolnade” och vissnar bort. 

  

Radioaktivt gungfly 
Radioaktivt gungfly ser precis ut som 
vanligt gungfly (därav är de också väldigt 
lömska), men den lilla skillnande att de 
nattetid avger ett svagt ljusgult sken 
Gungfly har visat sig vara särskilt mottagligt 
för radioaktivt strålning på ett alldeles sär- 
skilt farligt sätt - istället för att strålningen 
bryts ned med tiden förblir den lika hög 
som den ursprunligen var. Djur som lever 
i närheten av radioaktivt gungfly, eller i 
symbios med det, tenderar att vara kraftigt 
muterade. 

  

Röksvamp 
En muterad variant av röksvampen som 
utvecklat en överdimensionerad spor- 
mekanism. Ur en enda liten svamp kan ett 
enormt rökmoln uppstå. Det har till och 
med hänt att röksvampar har använts i krig- 
föring för att skapa rökridåer och på så sätt 
dölja sin armés rörelse för fienden. Röken 
är gulvitaktig. 

Sammanställning av andra källor 

Hårhittar du en kort förteckning över 
"växter" som förekommit i vad som kan 
anses vara officiellt material från 
Åventyrsspel. Allt för att komplettera dina 
kunskaper om våxtvärlden i Mutant. 

  

Mutants grundregler: Dråparträd, Giftbuske, 
Stryparlianer. Mutant 2: Vampyrträd. Efter 
Ragnarök: Bombarträd, Pharmabuske, 
Centralträd (MVX), Triad (MVX). Bris 

Brygga: Vampyrträd (föregångren till 
vampyrtrådet i Mutant 22). Brännpunkt 
Hindenburg: Köttätande blomsteräng 
Sinkadus: Rovgran (48), Vandrande stock 
(&12), Jättelik venusplanta (412), Sjögräs 

(£12), Vinrankor (412), Mossa (£12). 

Taggtrådsbuskar (17), Minlavar (417), 
Rävsaxar (417) 

  

Det bästa, och det enklaste, sättet att gå 
tillväga når man vill skapa egen mutantisk 
flora är att låta sig inspireras av de växtarter 
som finns idag; ett besök på biblioteket kan 
visa sig vara väl vårt mödan. Sedan är det 
bara att brodera ut med fantasi 
Visst kan man sträva efter mer realistiska 

växter, men det är knappast nödvändigt och 
enligt mitt tycke inte ens önskvärt - vem 
kan egentligen säga vad som år ”realistiskt” 
om femhundra år? 

  [ ANNONS 
| Sitter du på ett exempelar av rollspelet Space 1889 som du vill bli av med? Eller vet 

| | du var man kan få tag på det? Hör i så fall av dig till Hans på hansQtraffaut.cjb.net



STASIS 
DEN TIDLÖSA SFÄREN 
av Björn Kauppi 

”Jag vet inte vad vi har skapat, men 
NÅGONTING måste det väl kunna användas 
till... Du kommer väl ihåg Hermesetas?” 
(Okänd vetenskapsman) 

  

sis upptäcktes av en slump i ett labora- 
torium någonstans i Europa, och spred sig 
därifrån som en löpeld. Au något sattes i 
stasis var enkelt uttryckt, att man stoppade 
tiden i ett begränsat utrymme genom att 

sammanföra två olika kretsar och föra ström 

genom dem. Ett vanligare uttryck som 
spreds snabbt var ”att bubbla” något 

VAD ANVÄNDES DET TILL? 
”- Älskling, var satte jag de färska grönsakerna 
till chefens middag? 
- Du satte dom i stasisen!” 

(Vanlig hushållsscen) 

Ofta använde sig forskare av stasis för att 

  

lagra radioaktiva isotoper med kort halv- 
eringstid. Man använde det även till mat- 
varor eller saker som man ville förvara utan 
att de åldrades, eller så ville man bara att 

den nytvåttade bilen, efter allt slit, skulle 

   

se bra ut tills det var dags för utställningen 
Vapen för olika länders krigsplanering 
lagerhölls ofta också på detta sätt 

R SER ETT STASISFÄLT UT? 
"Vi såg inget förrån vi hade röjt undan den 

värsta bråten. Vi rotade efter nån metall och 

kanske lite plast, men så hittade vi den här. 
ja, liksom ”spegelbollen”. Ingen av oss begrep 
oss på den, men vi tog med den ändå och 
krängde den till en lite halvgalen samlare i 
Hindenburg. Han sa att vi skulle få mer om 

  

fyndet visade sig vara användbart 
Rikk Aschlei, äventyrare från Lule) 

tt stasisfält ser alltid ut som en perfekt sfår 

  

d spegelblanka ytterväggar, som inget 
an påverka. Antingen med eller utan en 

strömbrytare av något slag 

HUR FÅR MAN UT DET SOM 
ÄR SATT I STASIS? 
"När vi var på våg mellan Lule och Ume med 

  

last av lump och annat kom det plötsligt 

  

pe — traffaut 

ett skramlande läte från bak i vagnen. När vi 
kollade visade det sig att vår spegelboll hade 
försvunnit. Istället låg där en konstig svart låda 
med en massa knappar på, med gångjärn i 
mitten. Den blev vi rika på!” 
(Intervju i Polisgazetten) 

Om man en gång aktiverat fältet, kunde 
man bara stänga av det EN gång, det gick 
alltså inte att upprätta igen med samma 
strömbrytare. För att få ut innehållet behöv- 
de man antingen använda sig av strömbryt- 
aren, eller upprätta ett annat, tidsbegränsat 
fält utanför det andra, då ett stasisfält inte 
kan existera inne i ett annat stasisfält 

MEN KRÄVER INTE STASISFÄLT EN 
YTTRE FUNGERANDE ENERGIKÄLLA? 
"Eftersom det var en sladd som var ansluten 

till spegelgloben kunde vi inte ta med oss globen. 
Vi rev loss sladden och ut trillade en massa 

växter” 

(Okänd äventyrare, citat från Fingal Ösgösas 

  

högteknologiska museum i Hindenburg) 

Ja, och därför försågs flertalet stasisfält med 
ett reservbatteri som kunde räcka olika 

långt, beroende på hur vitalt det var att 
innehållet inte åldrades. Det vanligaste var 

såklart det fasta elnätet, numera helt slaget 
i spillror, utom i vissa enklaver, men det 
fanns självklart även militära förråd som 
bommades igen och bubblad 
med målet inställt i batterierna på över 
hundratalet år. Om man tar bort den yttre 
energikållan, utan att först slå av det med 

den strömbrytare som finns till (oftast, se 
ovan) finns det risk för att föremålet skadas 

når strömmen bryts okontrollerat. Då 

    

sin helhet, 

  

bedömer SL hur pass allvarlig skadan blir. 

KAN MÄNNISKOR 
PLACERAS I STASIS? 
”Härmed verkställes straffet i enlighet med 

Nordiska Alliansens Krigslagar andra kapitlet, 
första paragrafen, första stycket... och väl- 
kommen tillbaka till friheten, Max! Hur var 

det att sitta femtio år i stasis?” 

(Från ”En stasisförbrytares dagbok”, 

bästsäljare i Nordiska Försvarsalliansen, 2085, 
av Max Hasseldorf). 

Ja, man placerade kriminella i stasis som 
ett alternativ till dödsstraff, men man fann 
att över 1596 av försökspersonerna 
utvecklade någon form av sinnessjukdom 
och därför upphörde man med dessa straff 
efter några år. 
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  Vi hade fårdats genom den 
oländiga skogen i snart två 
dagar utan tillstymelse till ett 
slut på de trädens eller den 
förväxta undervegetationens 

välde. Någon i resesällskapet 
hade försynt föreslagit att vi helt 

    

  

= MONOUTEN 
vanhelgar monoliten hamnar 
de mitt i en intern maktkamp 
isekten; en kamp mellan den 
gamla ledaren och uppkom- 
lingen som anser att de tappat 
sin riktiga tro när de slog sig 
ned för att tillbe monoliten: 

  enkelt gått vilse, men i vilket fall 
fanns ingen annan möjlighet än 
att tränga vidare genom skogen. 
När vi så nära på helt hade givit 

Lämningar från de gamlas tid står att återfinna här och var, och 
först ut i den här återkommande artikelserien om äventyrsplatser 
är den mystiska monoliten. Av Hans Stenström. 

där den gamle ledaren anser 
att rollpersonerna ska offras 
till de gamla för att sona sitt 
grava brott, medan uppkom- 
lingen på bästa sätt försöker 

  upp hopp om att någonsin få se 
något annat än övervuxna träd fann vi oss helt 
plötsligt stående i en glänta. Marken var täckt 
av en besynnerlig vit, slät sten som här och var 
tvingats ge vika för de rötter och växter som 

trängt upp underifrån.” 

MONOLITERNA 
”An underligare var den nåra på tio meter höga 
och fullkomligt släta, svarta stenpelare som stod 
reslig i mitten av öppningen - det var svårt att 
säga men det tycktes mig då att den på något 
sätt slukade ljuset omkring sig och på så sätt 
blev än svartare än vad den egentligen var.” 

En monolit är vanligtvis mellan fem och tio 
meter hög även om det har hittats enstaka 
exemplar runt om i Europa som varit upp 
emot tjugo meter. Vanligtvis består de av 
ett fullkomligt slätt och skarvlöst material; 

vissa påstår att det är ett besynnerligt sten- 
slag, men ingen vet säkert. En sak är dock 
säkert, materialet verkar vara i stort sett 
oförstörbart, och varken släggor eller svart- 
krut tycks bita på dess yta. 
Till färgen är monoliterna oftast kompakt 

svarta, men det har också hittats sådana 
som varit vita eller mörkt röda. 

ETT MYSTERIUM 
”Hänförda närmade vi oss sakta monoliten med 
alla muskler i våra kroppar på spänn; ett svagt 
klickande varnade oss för att vi kanske kommit 
för nära, men trots det smög vi allt närmare 
och närmare. När vi var endast ett fåtal meter 

ifrån monoliten slutade klickandet, en kort 
tystand följde, och därefter började ett lågmält 
brummande att strömma ut från den svarta 
pelaren. Marken började vibrera, ljudet ökade 

oavbrutet i styrka, fåglarna i träden tog till 
flykten, och när ljudet blivit så högt att det var 
outhärdligt kunde vi inte annat ån retirera bort 
från monoliten.” 
Ytterligare två gånger försökte vi närma oss 

monoliten, men med samma resultat...” 

    

Monoliterna år sannerligen ett av de större 
mysterierna från de gamlas tid; ingen har 
egentligen lyckats lista ut vad de är för något 
eller vad de år till för, och bland äventyrare 
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och upptäcksresande finns det nästan lika 
många gissningar som det finns upptäckare. 
Många tror att monoliterna är något slags 

gudomligt arv från de gamla, och att de be- 
sitter någon slags inneboende kraft som de 
gamla lämnat efter sig. Andra tror att 
monoliterna är någon slags obegriplig hög- 
teknologi (behövs det sägas att detta är vad 
de flesta äventyrare tror). Ytterligare andra 
har förkastat monoliterna helt enkelt som 

ruiner utan vidare implikationer. Endast en 
sak är säker: ingen känner till deras egent- 
liga ursprung eller vad deras syfte år, och 
aven om de finns kvalificerade gissningar 
har monoliterna lämnat de flesta upptäck- 
are villrådiga. 

ÅVENTYRSIDÉER 
”Alldeles när vi givit upp och tänkte lämna 
monoliten åt dess öde fann vi oss plötsligt 
omringade av nära på hundra muterade 
sköldpaddor iklädda långa, trasade och grånade 
kåpor. Vi kunde höra hur några bland dem 
talade och strax därpå banade en av sköldpadd- 

orna väg fram mot oss. När han kommit 
närmare kunde vi se att han hade besynnerliga, 
blåaktiga målningar över hela ansiktet, och vi 
förstod att vi snubblat över någon slags religiös 
sekt. Sköldpaddan vinkade till sig några andra 
ur mängden, och vände sig åter igen sedan mot 

"Ni har vanhelgat vår tro. Och för det ska 
ni straffas”. Jag kan fortfarande än idag höra 
hur alla sköldpaddor började måssa når han 
uttalat orden...”. 

  

Det finns många möjligheter till aventyr där 
monliten antigen har en central roll, eller 
bara visar sig fylla någon slags biroll. Nedan 
presenteras några förslag som kan användas 
som grund till hela äventyr eller till enskilda 
episoder. 

Tibedana 
För några år sedan hittade en kringvand- 
rande sekt en monolit från de gamlas tid 
Översteprästen i sekten såg fyndet som svar 
på deras böner och att deras vandring nu 
var över, Sedan dess har deras tro kommit 

att kretsa kring monoliten. När så rollpers- 
onerna dyker upp och i sin okunskap 

utnyttja äventyrarnas uppdykande till sin 
egen fördel - och de tvingas spela med. 

Sesam öppna dig! 
Under flera dagar har åventyrarna försökt 
komma på vad monoliten är för något 
Medan halva äventyrargruppen återvänt till 
den nårliggande byn för att införskaffa 
förnödenheter uppebarar sig en tidigare 
dold öppning på monolitens ena sida, och 
en trappa som leder ned i dess inna 
dömme. Kort därefter börjar öppningen att 
återslutas, och de kvarvarande äventyrarna, 

tar chansen och 

  

järva och dumdristiga, 
kastar sig i alla hast ned för trappan för att 
utforska vad som döljer sig i mörkret. Öpp- 
ningen bakom dem stångs med ett ödsligt 
sus. De upptäcker ganska snart att de inte 
är ensamma i de mörka gångarna. Under 
tiden återvänder återstoden av äventyrar- 
gänget bara för att upptäcka att deras 
vänner är borta och lägret i en enda röra. 

LUcksökama 
Åventyrarna har hittat en monolit, och allt 
verkar frid och fröjd, när helt plötsligt ytter- 
ligare en äventyragrupp dyker upp. Det blir 
en kappjakt mot tiden; vem ska lösa mono- 
litens gåta först? Och hur fula knep är 
äventyarna beredda att ta till för att försåkra 
sig om att det är de som står som segrare i 

kraftmätningen? 

Extra! Extra! Sensationell fund! 
Den senaste uppståndelsen i Hindenburg 
år det sensationella fynd - en monolit - som 
bärgats (!) och numera finns att beskåda 
utanför Fingal Ösgösas högteknologiska 
museum. När både upptäckaren och mono- 
liten försvinner spåröst (!) anas oråd, och 

  

rollpersonerna anställs för att ta reda på vad 
som egentligen hänt. Vem ligger bakom 
försvinnandet och varför? 

"Ån idag händer det att folk frågar mig om mina 
uppevelser och om monoliten, men för det mesta 
brukar jag be dem söka äventyret någon 
annanstans. Monoliterna bär på hemligheter 
från de gamlas tid som det inte är meningen 
att någon av oss ska besvara.”
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BLODRÖD HIMMEL ÖVER 

LOGSTA BRO 
Ett äventyr som tar rollpersonerna till den sömniga landsorten Logsta bro, tjugofem mil norr om det kejserliga rikets huvud- 
stad. Men när äventyrarna anländer dit visar det sig att Logsta Bro långt ifrån slumrar, och snart befinner de sig fångna 
mitt i en maktkamp ute på den pyriska landsbygden... Av Hans Stenström. 

Detta är ett äventyr till Mutant för tre till 
fem spelare med något sånär erfarna roll- 
personer - åventyret beror mer på spelarnas 
förmåga att ta egna initiativ än på något 
annat. Spelledaren bör helst vara väl be- 

vandrad i Mutants värld, kunna impro- 
visera, men framför allt vara beredd på att 
lägga ned tid på att förbereda detaljerna i 
äventyret, och då främst alla miljöer och 
personer i och omkring Logsta bro. Åven- 
tyret är med andra ord inte skrivet för en 
helt oerfaren spelledare 

FÖRORD 

Att skriva äventyr till Mutant är alltid en 
utmaning; kanske speciellt för att världen i 
Mutant erbjuder så stora möjligheter till 
variation och lämnar äventyrskonstruk- 
tören fri att använda grepp från olika genrer 
utan att för den skull trampa i klaveret, men 

kanske också för att nästan alla har en 
alldeles egen syn på hur Mutant ska spelas. 
Min ursprungliga idé med Blodröd himmel 

över Logsta bro var att skriva ett lite annor- 
lunda äventyr med utgång i en liten lands- 
orts ”triviala” konflikter, som motvikt till 
alla äventyr där Järnringen har en betyd- 
ande roll eller som slutar med Pyrisam- 
fundets undergång, men utan att för den 
skull tappa bort all spänning. 

Jag vill tillägna det hår äventyret Patrik 
Häggström som jag delar några av mina 
tidigaste minnen av Mutant med. Kanske 
finns det inte många likheter mellan hur vi 
spelade då och hur jag och min spelargrupp 
spelar Mutant idag - jag vill minnas en 
ombyggd Lamoborghini med kulspruta, 
zoner och gott om skjutglada säkerhets- 
robotar, men det var nog ändå bland annat 
då, för ungefär femton år sedan, mitt 
intresse för Mutants charmiga postapo- 
kalyptiska värld rotade sig. 

Om du är spelare i Mutant bör du sluta läsa 
här. Återstoden av äventyret är avsett för spel- 
ledaren. 

INTRIGEN 

Efter en inbjudan till Logsta bro av en nära 
san anländer rollpersonerna till vad de tror 
är en slumrande landsort. Men det visar   

sig ganska snart att Logsta bro långt ifrån 
slumrar. Deras vån har försvunnit spårlöst, 
bara en av många händelser som drabbat 
det pågående brobygget och Logsta bro 
under de senaste två månaderna. Föga anar 
äventyrarna att de hamnat mitt i en lokal 
maktkamp mellan en adelssläkten Af 

Björnstam och köpmännens växande makt 
i Logsta bro. 

BAKGRUND 

Under de två senaste årtiondena i Pyrisam- 
fundet har köpmännens och handelshusen 
makt växt sig allt starkare och ofta på be- 
kostnad av adeln, något som bidragit till 
allt större missämja mellan de två samhälls- 
klasserna. Emellanåt händer de också att 

adelsfamiljer som anser sig vara förbigångna 
av nya lagar och av kejsarens politik tar tar 
saker och ting i sina egna händer, och utan 
vidare betänkligheter också anser sig vara i 
sin fulla rätt - de år ju trots allt den jord- 
ägande överklassen i landet. 
För drygt ett halvår sedan beslutade stads- 

rådet i Logsta bro att den gamla bron (en 
lämning från före katastrofen) över Dalälven 
skulle återuppbyggas. Efter en jämn och allt 
annat ån gemytlig omröstning röstades för- 
slaget igenom - stadsrådet hade dock splitt- 
rats i två läger: de som stod med adeln och 
som ansåg att den nuvarande färjan mer 
än väl täckte transportbehovet söderut 
(även om det var väl känt att den är långt 
ifrån tillräcklig), och de som stod med 
ortens köpmän och som ansåg att en bro 
skulle underlätta transporter och handel, 
framför allt med Brunna. Efter att förslaget 
röstats igenom satte man genast igång att 

planera den kommande sommarens bygge. 
Adelsslåkten Af Björnstam (en av de 

mindre betydande adelssläkterna i Upp- 
landet) var dock långt ifrån nöjda med den 
uppkomna situationen. Även om bron på 
många sått skulle underlätta Logsta bros 
framtida expansion så skulle bygget också 
innebära att köpmännen i Logsta bro i 
förlängningen fick ännu mer makt och mer 
att säga till om, något som Af Björnstam- 
marna och särskilt släktens unge och 
hetsiga överhuvud Erik af Björnstam inte 
var speciellt förtjust i. Erik kunde se framför | 
sig en framtid där adeln (och i första hand 
Af Björnstammarna) fick allt mindre att såga 

| till om i frågor som rörde centralorten. 
Något måste göras. 
Sommaren kom och som planerat började 

bygget, men Erik af Björnstam hade inte 
heller han gått overksam under de föregå- 
ende månaderna. Utan att väcka uppmärk- 
samhet hade han försökt luska ut så mycket 
han kunde om brobygget, leveranser av 
byggmaterial, etc. Och redan någon vecka 
efter att bygget påbörjats skred Erik till 
verket; oförklarliga ”olyckor”, uteblivna lev- 
eranser, bråk bland arbetarna, och rena 
sabotage skulle komma att ägr rum under 
de kommande två månaderna. Det hela 
nådde sin kulmen för tre veckor sedan då 
brons huvudingenjör Gerke Hermansson 
försvann spårlöst för att tre dagar senare 
hittas flytande med uppsprättad buk i v 
en vid Dalälvens utlopp till Dalsjön. Då den 
nyligen tillsatta polismåstarens redan hade 
båda händerna i Erik af Björnstams ficka 

blev det en smal sak. Dödsfallet skrevs 
snabbt av som ”en synnerligen beklaglig 
olycka”, och det djupa huggsåret bortförkla- 
rades med att kroppen måste ha anfallits 

av någon slags rovfisk. Erik var vid det här 
laget ganska säker på att bygget skulle 
stanna upp tillräckligt länge för att det inte 

skulle hinna bli färdigt innan vintern 
kommit och isen lagt. På så sätt skulle han 
hinna åberopa en ny omröstning i stadsråd- 
et till våren - en omröstning som han lätt 
skulle kunna manipulera efter sina egna 
syften. Men Eriks planer grusades snabbt 
då det redan efter en vecka Gerkes ”olycka” 
anlände en ny ingenjör, Elisa Lenngran 

| Erik förstod då att det skulle krävas be- 

tydligt mer för att stoppa bron 

UPPTAKT 

Följande text läses för spelarna när även- 
tyret börjar: 

Det har varit en tröttsam resa, och väg- 

dammet har bekvämt lagt sig till rätta i alla 
vrår på era kroppar och i era kläder. Att ett 
vagnsekipage körde förbi er i full karriär bort 
från Logsta bro för fem minuter sedan sedan 
gjorde inte det hela bättre precis. Om ni inte 

misstar er så tyckte ni er till och med kunna 
skymta att kusken var klädd i en polisuniform. 

I dryga två veckor har ni varit på våg till 
| Logsta bro, än till fots, och vissa sträckor har 

| nilvckats vigga skjuts av bönder och annat löst 
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TIPS TILL SPELLEDAREN 

Blodröd himmel över Logsta bro är ett 
löst styrt äventyr, och om spelarna visar 
sig svårflirtade och väntar på något ska 
hända är det lätt hänt att äventyret går 
i ställ. Efter mötet med Elisa bör dock 
spelarna fått tillräckligt med ledtrådar 
för att börja nysta. 
Som spelledare får du heller inte rygga 

för om spelarna kommer på något helt 
annat sätt att luska fram information 
än på de sätt som beskrivs i äventyret. 
Det enda du behöver se till är att info- 
rmationen de får inte är för avslöjande, 
utan motsvarar det de skulle fått reda 
på om de följt tråden som beskrivs i 
det ordinarie äventyret. 
Om äventyret ändå skulle köra fast 

någonstans, det vill såga om spelarna 
inte vet hur de ska gå vidare kan du 
lätt kasta in någon oväntat informa- 
tionskälla, ett rykte, eller något som gör 
att de kan nysta vidare. Ryktet behöver 

inte nödvändigtvis ha något med 
äventyret i sig att göra, men det kan 
visa sig att det ändå på något vis leder 
dem rätt så att de kan fortsätta. 

Alla episoder i äventyret är skrivna så 
att de i stort sett kan spelas i nästan 
vilken ordning som helst, frånsett de 
episoder som äger rum efter att roll- 
personerna gjort eller varit någonstans. 
Dessa episoder beskrivs direkt efter den 
”utlösande” händelsen. Till exempel så 
utspelar sig episoden ”Åter i Logsta bro 
efter att rollpersonerna besökt flott- 
ningsstationen. 

Attjustera svårighetsgraden 
De egentliga svårigheterna i det här 
åventyret ligger inte i rollpersonernas 
antagonister utan i att de måste hitta 
och tolka olika ledtrådar för att komma 

| vidare. I vissa fall måste de dessutom 
kombinera ihop ledtrådar från olika 
platser och personer för att komma 
fram till rått slutsats. Om spelledaren 
upptäcker att det år för svårt eller 

kanske till och med för lätt kan han/ 

hon justera svårighetsgraden genom att 
lämna ut mindre respektive mer infor- 
mation, eller lägga till vilseledande spår. 

I det fall de förekommer direkta kon- 

frontationer mellan rollpersonerna och 
andra spelledarpersoner (till exempel 
når reptilmännen anfaller äventyrarna 
vid flottningsstationen) justeras ba- | 
lansen enklast genom att ändra på hur 
många och hur skickliga motstånd- 
arna är. 
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folk med kärror och vagnar. Förutom ett par 
hastiga regnskurar har vädret varit skonsamt, 
det vill såga om man bortser från den underligt 
uppkomna sensommarvärmen och det torra 
vägdammet som mest hela tiden plågat er - 
förutom när det regnat då. Vanligtvis skulle ni 
ha tagit ångbåten, men den hade visst 
grundstött utanför Brunna och skulle ligga i 
torrdocka i minst en vecka - inte för att ni hade 
något emot att färdas efter vägarna, snarare 

tvärtom! 
Inbjudan att komma och hälsa på som ni fick 

för tre veckor sedan från Fred [rollpersonernas 
vän] kom som från en skänk från ovan, och 
det tog knappat längre än att ni hunnit packa, 
nåja några dagar, förrän ni var på väg; att ni 
på köpet skulle missa den årliga surström- 
mingsveckan i Hindenburg var ju inte precis 
heller någon nackdel - snarare en lättnad. 

Det skulle bli skönt med lite avkoppling i tyst 

och lugn landsort. Och framför allt odörfri 
Sedan ni mötte vagnsekipaget för en halv- 

timma sedan har kvällen allt djupare lagt sin 
slöja över det kuperade landskapet. Ni borde 
snart vara framme i Logsta bro, och även om 
ni uppskattat att åter vara på resande fot hade 
era ömma ryggar säkerligen mått bra av en 
skön säng och mjuka dunbolster. 
Dessutom var det ett tag sedan ni träffat Fred 

och det skall sannerligen bli ett glatt återseende. 
Ni drar alla på läppen när (någon rollpersons 
namn] minns hur Fred i Hindenburg lyckades 

med bedriften att inte mindre än tre gånger 
råka i bråk om samma barflicka - och dessutom 
under en och samma kväll! 
Som ni går längs efter vågen och småpratar 

om Fred och era tidigare eskapader kommer 
ni så över ett backkrön och framför er breder 
Logsta bro helt plötsligt ut sig på andra sidan 
Dalälven. 
Ni är framme. 

Vid Dalälvens strand väntar en ödslig stolpe 

där det hänger en klocka och ett plakat där 
det står ”Färja öppen mellan kl. 6 f.m. och kl. 
10 e.m.”. Om rollpersonerna ringer i klock- 
an kan de efter ett par minuter höra hur en 
annan klocka ringer till på andra sidan 
älven, och efter ytterligare fem minuter dyk- 
er sälen Valdemar upp med färjan, ”Ni var 
då allt ute i sista minuten mina herrar.” och 
tittar plirande på sitt fickur. 
Om rollpersonerna frågar Valdemar om 

vagnen de mötte så berättar han att det var 
polismästarens vagn; han vet dock inte vart 
han skulle, ”Stora herrar och deras jäktiga 
ärenden.” avskriver han det hela som. 
Ledtråd: Den här lilla iakttagelsen kan visa 

sig vara användbar senare i äventyret då roll- 
personerna ska försöka klura ut vem som ligger 
bakom allt. Det enda som finns inom en rimlig 
restid efter vägen är nämligen Af Björnstams 
gods. 

I övrigt så beklagar Valdemar sig bara över 

     

bron de håller på att bygga och pekar ogill- 
ande upp efter älven, ”Den där förbannade 
konstruktionen kommer att göra mig till 
tiggare!”. Mycket riktigt kan rollpersonerna 
längre upp efter älven se silhuetterna av en 
ofärdig bro, och vad som ser ut att vara stora 
byggnadsställningar och lyftanordningar. Så 
här sent på kvällen pågår dock inget arbete 
och endast enstaka lyktor kan skymtas 
utmed älvbrinkarna. Det enda ljud som kan 

höras är lågmält skrammel och avlägsna 
röster. "Också har vi de där jävla arbetarna 
som aldrig håller tyst, alltid för de oväsen!”, 
fyller Valdemar i när det skramlar till lite 
extra, ”Och hela sommaren har det hållit på 
också”. 

  

Alternativ upptakt 
Om spelledaren anser att ovanstående upp- 
takt är för svårsmält, det vill såga att den 
inte passar den egna åventyrargruppen är 
det lätt att modifiera den. Man skulle till 
och med kunna tänka sig att rollpersonerna 
bara är på genomresa och på något sätt blir 
anställda av Elisa Lenngran för att ta reda 
på vad som hänt med Fred. Detta kräver 
naturligtvis att spelledaren skriver om 
äventyret något, men det torde inte vara 
alltför omständligt. 

VASKAREGATAN 7A 

Not: Rollpersonerna känner till Freds adress 
genom brevet de fick av honom. 

Fred bor i ett tämligen slitet och ned- 
gånget, tvåvånings hyreshus i norra Logsta 
bro. När rollpersonerna efter mångt och 
mycket hittat fram dit upptäcker de att 

dörren till Freds lägenhet står på glänt; 
dörren är uppbruten, flisor av dörrfodret 
ligger på golvet i trappuppgången, och 
inifrån lägenheten hörs tassande ljud. 
Ljudet kommer från en vanlig katt som 
smugit sig in i den ödsliga lägenheten på 
jakt efter mat, men låt gärna spelarna tro 
att det är någonting annat. 
Lägenheten som är en liten tvårummare 

är i en enda oreda, möbler ligger omkull- 

välta, stolar är sönderslagna och skåp och 

lådor är utrivna och innehållet ligger spritt 
över golvet 

Lönnfacket 
Det finns inte många ledtrådar i lägenheten 

till vad som kan ha hänt. Det som undgått 
de som uppenbart sökt igenom lägenheten 
är att klädskrubben i hallen har lösa golv- 
brädor. Om spelarna inte själva kommer 
på att leta där kan du låta katten krafsa runt 
i skrubben. Under brädorna finns ett upp- 
språttat kuvert med ett brev i, några råttätna 
tidningsurklipp och diverse personliga 

—



  

föremål (fotografier, brev, ett slitet fickur 
med initialerna JÅ och en rostig gammal 
luntlåspistol från 82 Pt). 
Tidningsurklippen är från Logsta bros en- 

da tidning, Brobladet. Det första föreställer 
en bild med femton distingerade mån i 

olika åldrar (bara människor), under 
rubriken ”Brobygget röstades igenom”. 

Ledtråd: Bilden föreställer alla stadsråd i 

Logsta bro. Inte någon av stadsråden utmärker 
sig på något sätt, en handfull ser uppenbart 
glada ut. Under bilden står namnen på alla 
stadsråd och däribland finns också Erik af 
Björnstam. 
Det andra tidningsurklippet har rubriken 

”Ny polismästare i Logsta bro”, med en bild 
på en reslig IMM i fyrtioårsåldern framför 
ett hus 
Ledtråd: Polismästaren står framför sitt eget 

hur i Logsta bro. Grindgården 3. Adressen syns 
dock inte på fotografiet. 
De sista tidningsurklippen, tre korta not- 

iser handlar om ett lagerhus som brunnit 
ned, och två olyckor som skett i samband 
med brobygget 
Brevet är ifrån en viss E. Lenngran och är 

adresserat till Hr. Åkerström, Vaskaregatan 
TA, Logsta bro: 

Hindenburg, 14:e augsti 

(Fred, 

jag kommer till Logsta bro om en vecka 

och efter vad jag hört så verkar det som 

om jag kommer att behöva din hjälp. Jag 
har bokat rum på Brohotellet och vi här 
träffas snarast efter att jag anlänt 

HKoppuas att detta brev finner dig väl. 

E. Lenngran 

Brevet bör ge rollpersonerna en tillräckligt 
stor anledning att leta upp E. Lenngran, och 
om inte bör spelledaren knuffa spelarna i 
den riktningen då mötet med E. Lenngran 
är avgörande för äventyrets fortsättning. 

Grannarna 
Om rollpersonerna frågar ut grannarna i 
mappuppgången om de lagt märke till något 
får de i stort sett samma svar av alla, att de 

för ett par, tre nätter sedan hörde ett tumult 
men att de inte fäste någon större vikt vid 
det. den allmänna inställningen tycks vara 
ant det bästa år om alla sköter sig själv. 
Grannen på samma våningsplan mitt emot 
Freds lägenhet har dock rest bort, och om 
sollpersonerna frågar de andra grannarna 
om honom kan de berätta att han reste bort 
för någon dag sedan, att han heter Mikal 
Fest, år från Finland och arbetar på krogen   
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Jättegåddan som servitör. 
De kan också berätta att några konstaplar 

var här för någon dag sedan och ställde 
frågor och såg sig omkring. Om de visste 
något om vad som hänt så sade de inget. 
Kom ihåg att det år sent på kvällen när 

rollpersonerna anländer till Logsta bro. Om 
de genast börjar fråga ut Freds grannar kan 
de med andra ord vänta sig ett betydligt 
mindre välkommet mottagande än under 
dagtid 

VAD HAR HÄNT? 
Strax efter att Elisa Lenngran anlänt till 
Logsta bro ”anställde” [Elisa och Fred har 
varit vänner sedan länge] hon Fred för att 
reda ut alla olyckor och framför allt Gerke 
Hermanssons död. Fred satte genast igång 
med att utreda allt som hånt, men de flesta 
spår tycktes sluta i tomma intet, och tills 
för en vecka sedan hade han inte mycket 
mer att gå på ån några vaga misstankar. Det 
var då han letade upp Bruntje Vitfjäder för 
att höra sig för om Gerkes kropp. Efter ett 

långt samtal med Bruntje fick Fred reda på 
att polismästaren i stort sett avfärdat Brun- 
tjes rapport som nys. Det dröjde inte långe 
förrän Fred dragit slutsatsen att den nya 

polismästaren på något sätt, indirekt eller 
direkt, var inblandad i det som hänt. Alla 
olyckor och mordet på Gerke hade allde- 
les för lättvindigt skyfflats undan. På ren 
chans skuggade så Fred polismästaren Klive 
Hjort en kväll för fyra dagar sedan, och till 
hans förvåning mötte Klive i utkanten av 
Logsta bro upp med två betydligt mindre 
stådade figurer, Max och Råttan. Oturligt 
nog upptäckte de Fred och han tillfånga- 
togs. De tre insåg att om Fred visste något 
måste de få reda på vad, och istället för att 
döda honom förde de honom till den gamla 
jaktstugan i utkanterna av Af Björnstams 
ägor (och där hålls han fortfarande). Påföl- 
jande kväll, för två dagar sedan, bröt sig 
Råttan och Max in i Freds lägenhet (oljudet 
som de andra grannarna hörde) för att se 
om de kunde hitta några bevis mot polis- 
måstaren eller Af Björnstam. Förutom några 
tidningsurklipp som Fred lämnat framme 
hittade de ingenting. 

JÄTTEGÄDDAN 
Jättegäddan är vad många anser vara Logs- 
tas bästa krog och den ligger efter Hamn- 
gatan. Särskilt omtalat år bland annat den 
riktiga jättegådda, tretton meter lång, som 
finns uppstoppad längs med en av krog- 
ens väggar. 

'Om rollpersonerna besöker Jättegåddan 

kan de av ägaren, den matglade brunbjörn- 
en Alistar, få reda på att Mikal rest bort för 

I hälsa på sin sjuka syster i Brunna, och 
att han väntas tillbaka om ett par dagar. 
Alistar lämnar dock inte ut den informa- 
tionen till vem som helst, och han vill gårna 
veta varför rollpersonerna vill få tag på 
Mikal; om de säger sanningen berättar han 
vad han vet, men om de kokar ihop en svår- 
smält lögn blir det svårt att övertyga ho- 
nom eftersom han är betydligt mer skärpt 
än vad man först kan tro. Alistar kånner 
inte till vad systern har för adress, men han 
vet att hon heter Anna. 

Till Brunna 
Om rollpersonerna får för sig att de ska ge 
sig av till Brunna för att leta upp Mikal 
måste de når de väl anlänt dit hitta honom, 
vilket i sig kan vara en utmaning. Når de 
fått tag på Mikal berättar han det som står 
under avsnittet ”Mikals berättelse" 
Det är dock inte nödvändigt för det fort- 

satta äventyret att rollpersonerna beger sig 
till Brunna eftersom Mikal återvänder till 
Logsta bro efter några dagar, men om roll- 
personerna vill bege sig till dit ska naturligt- 
vis möjligheten finnas. När det återvänder 
från Brunna kan det vara en god idé att 
lägga in en eller flera extra händelser (be- 

roende på hur länge de varit borta) som 
hänt i Logsta bro under deras frånvaro så 
att det inte verkar som att allt håller andan 
medan de varit borta. 

MÖTE MED E. LENNGRAN 

Elisa Lenngran visar sig vara svårare att hitta 
än vad man först kan tro. Eftersom Bro- 

hotellet av misstag blivit överbokat var hon 
tvungen att ta in på Hamnhotellet. Om roll- 
personerna frågar personalen på Brohotellet 
så kommer de inte ihåg någon E. Lenngran 
(det var ju ändå för två veckor sedan!), men 
väl en Erik Landgren som reste till Hinden- 
burg för tre dagar sedan (och som natur- 
ligtvis inte har något med någonting au 
göra). Om rollpersonerna frågor kan per- 
sonalen dock (eller nästan vem som helst i 
Logsta bro) mycket väl ge dem namnet på 

de andra hotellen i Logsta bro. 
Låt spelarna jaga runt Logsta för att hitta 

E. Lenngran, men slutligen bör de antingen 
själva hitta fram till Hamnhotellet där de 

kan berätta att Lenngran arbetar med bron. 
| eller om det på något annat sått komer fram 

till att det är där Lenngran arbetar. 
När rollpersonerna väl fått reda på var E 

Lenngran arbetar och hittat fram till bron 
(vilket inte bör vara särskilt svårt) är det 

| bara att fråga runt tills de hittar Lenngran 

Tips: Här år ett ypperligt läge att skoja lite 
med spelarna. Låt alla de frågar peka åt olika 
håll så att de får irra omkring ett tag på bygg- 
platsen tills de slutligen tappar tålamodet, och 
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då låter du dem överraskas av att E. Lenngran 
faktiskt är en kvinna! [Idéen till den här sce- 

nen kan ses i filmen Last of the Dogmen] 
Så fort rollpersonerna berättat för Elisa 

vem de är och varför de är där ber hon dem 
följa med till hennes tält. 

Elisas berättelse 
Elisa har mycket att berätta, och istället för 
att bara läsa upp nedanstående text är det 
bättre att rollspela mötet med texten som 
underlag. Elisa berättar följande för roll- 
personerna: 
Jag kan förstås inte vara helt säker på vad 

som hänt Fred, förutom det att jag är överty- 
gad om att han aldrig skulle försvinna utan att 
berätta för någon vart han skulle. Ni förstår, 
Fred och jag har känt varandra sedan länge, 
och så vitt jag förstår är ni några av hans bästa 
vänner... ja, han nämnde att ni skulle komma, 
och då vet ni alldeles såkert också att Fred inte 
bara skulle försvinna utan att såga något. Jag 
är verkligen orolig för att något hänt honom 
Ni nickar tankfullt, för att Fred skulle för- 

svinna utan att säga något ter sig verkligen 
osannolikt, Men vad kan ha hänt? 
Men det år inte allt, fortsätter Elisa. Ända 

sedan brobygget startade i början av somma- 
ren har det drabbats av än det ena, än det an- 
dra missödet. Polisen i Logsta bro har förvisso 
gjort noggranna utredningar, men de har inte 
kommit fram till något annat än att det hand- 
lat om olyckor och oturliga missöden. Och visst 
kan det vara så, men jag undra 
Från början var det inte heller jag som var 

chefsingenjör för brobygget utan en kollega till 
mig, Gerke Hermansson, men för tre veckor 

sedan försvann han och några dagar senare 
hittade man hans kropp flytande i vassen vid 
Dalälvens mynning. Naturligtvis hade ingen 
sett något, och den enda rimliga förklaringen 
år att han ramlat i älven och drunknat... 

När Elisas berättelse kommit så här långt 
ska spelledaren slå ett slag för upptäcka fara 
för alla rollpersoner. Om någon lyckas upp- 
täcker de en lätt darrning i tältduken och 
ett öga som iakttagsamt kikar in genom en 

reva. Uppenbarligen är det någon som tjuv- 
lyssnar på deras samtal, men så fort iaktta- 

garen märker att han är upptäckt flyr han, 
och rollpersonerna har inte en chans att se 
vem det var. Om rollpersonerna frågar nå- 
gon utanför tältet så har inte de heller sett 
något. Vid revan hittas en omkullvält trä- 
låda. 

Ledtråd: Skärpta rollpersoner kan kanske 
komma fram till att personen som tjuvlyssnade 

inte var särskilt lång utifrån revan i tåltduken 
och trälådan, högst 130 centimeter, vilket stäm- 
mer bra överens med Råttan. 

Efter uppståndelsen och väl inne i tältet 
igen fortsätter Elisa sin berättelse: 
Gerke, ja. Det var då de tog kontakt med mig 

och undrade om jag var intresserad av att ta 
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över projektet. Då jag sedan en tid varit arbets- 
lös dröjde de inte länge förrän jag tackade ja, 
trots allt jag hade hört. 
Jag har inte egentligen några ledtrådar till vem 
som kan ligga bakom det här, men jag är över- 
tygad om att det långt ifrån allt bara handlar 
om ”olyckor”. Allt verkar på något sätt vara 
för planerat. Först alla bekvåma olyckor som 

mer eller mindre sätter käppar i hjulet på byg- 
get, sedan Gerkes död, och nu igår fick jag reda 
på att transporten från flottningsstationen ute- 
blivit, och det har i stort sett satt tvärstopp för 
all verksamhet. Till råga på allt har jag också 
hört rykten om att det är någon eller några av 
broarbetarna som ligger bakom dessa så kal- 
lade olyckor. 
Om jag bara hunnit träffa Fred så kanske han 

hade kunnat berättat något... 

Om rollpersonerna frågar Elisa om något 
| så försöker hon svara på bästa sätt hon kan 
Hon vet det mesta om det som rör bron 
och brobygget, men vet egentligen inte så 
mycket annat om själva Logsta bro (hon 

har ändå bara varit här i två veckor och 
inte hunnit vara runt särskilt mycket). Hon 
har själv inte varit upp till flottnings- 
stationen, men om de vill kan hon säkert 

ordna någon som vet hur man tar sig dit. 
Elisa skulle förövrigt uppskatta om de 
kunde ta reda på vad som hänt med trans- 
porten därifrån, för att inte tala om hur 
tacksam hon skulle bli om rollpersonerna 
kunde hitta Fred. Som det år nu ser hon 
sig själv som ansvarig för vad som hänt 
Fred, men det är naturligtvis inget hon be- 
rättar öppet för rollpersonerna, även om det 
syns på henne. Om rollpersonerna frågar 
så berättar hon att hon var till Freds lägen- 
het för tre dagar sedan, men att det inte var 
någon hemma. 

Den kortväxte iakttagaren 
Tjuvlyssnaren i revan var ingen mindre än 
Råttan, en av polismästarens och Erik af 

Björnstams hantlangare. Råttan såg hur roll- 
personerna jagade runt lägret efter Elisa och 
insåg ganska snabbt att rollpersonerna inte 
tillhörde de vanliga besökarna, det vill säga 
någon av Logsta bros vanliga dignitärer el- 
ler andra intressenter. Kvickt tog han sig 
fram till henens tålt efter att rollpersonerna 
och Elisa gått in, och hittade revan där han 
både kunde tjuvlyssna och se vilka ”gäs- 
terna” var. Innan han blev upptäckt (om 
han blev upptäckt) hann han höra tillräck- 
ligt för att förstå att den nyanlända var där 
för Freds råkning, och att de kanske kunde 
innebära ett problem 
Detta talar han om nästan omedelbart för 

Max och polismästaren, och utan knussel 
så bestämmer de att om rollpersonerna 
komma för nära ska de röjas ur vägen. 

  

       

TÄLTLÄGRET 

Tältlägret ligger på andra sidan Dalälven 
vid brofästet. För att ta sig dit måste roll- 
personerna antingen nyttja färjan eller ta 
sig över den vingliga hängbro som provi- 
soriskt används av arbetarna. Lägret består 
av ett tjugotal tält och nästan lika många 
förrådstält, och det bor kring femtio arbe- 
tare där. Det är stökigt och ostädat, och hela 
platsen kan mest liknas vid en tillfälligt 
upprättad kåkstad. 
Under dagarna år det tämligen lugnt, de 

flesta arbetar då, men på kvällarna är det 
betydligt livligare med sång, dans och allt- 
för ihärdigt drickande. 

n 
Det cirkulerar en bn rykten i tältlägret, 
det ena värre än det andra. Alla har teorier 

om ”olyckorna” och om huvudingenjörens 
dödsfall. Ingen vet dock egentligen något, 
utan det mesta år just rykten. Några rykten 
som florerar i lågret är: 

» Gerke Hermansson tog självmord efter- 
som han låg efter tidsplanen. (falskt) 

» Raset förra veckan orsakades av att någon 
till hälften sågat av en bärande bjälke. Några 
arbetare kan till och med vittna om att de 

hörde ett sågljud natten före olyckan. (sant) 

» Det år någon i tältlägret som ligger bakom 
olyckorna, men ingen vet vem. (sant) 

» Gerkes kropp var fullständigt lemlästad 
när de hittade honom. (falskt) 

» Den nya ingenjören är en riktig pingla 
och hon brukar vara ute och gå längs med 
älvstranden under kvällarna med en hund 

som heter Max. (sant) 

» Anledningen till att ångfraktaren från 
flottningsstationen inte anlänt beror på att 
"grabbarna uppströms har supit bort en dag...”. 
(falskt) 

  

”Ni där! Vad fan gör ni här...” 
Medan rollpersonerna är i tältlägret försö- 
ker Råttan och Max ta tillfället i akt och ge 
dem en riktig beta (alternativt röja dem ur 
vågen helt och hållet om de snokat omkring 
för mycket innan), men utan att själva bli 

inblandade. Max och Råttan har betalt ett 
gång råbarkade busar för att spöa upp roll- 
personerna ordentligt, och även om de inte 
lyckas bör de överraskade äventyrarna få 
sig en rejäl genomkörare. Om de får en 
möjlighet att fråga ut anfallarna (om inte 
alla lyckas fly om de är på våg att bli bese- 

 



  

grade) kan de berätta att de fick betalt för 
att hålla utkik efter rollpersonerna och spöa 
upp dem om de visade sig i tältlägret. De 
vet dock inte vem som som betalade för 
det - deras ledare pratade med en okänd 
figur genom en tältduk. Med lite knussel 
och hot kan ledaren för busarna visa vilket 
tält. Det finns dock inga vidare ledtrådar i 
tältet som är ett förrådstält. 

Andra händelser i tältlägret 
Medan rollpersonerna befinner sig i tält- 

lägret kan flera incidenter inträffa, allt ef- 
ter spelledarens tycke. Under dagarna är 
det tämligen lugnt, men på kvällarna kan 
det gå betydligt vildare till. Slagsmål hör 
till det vanliga och likaså flitiga ficktjuvar. 
Någon kväll i veckan brukar det också an- 
ordnas boxningsmatcher med vadslagning, 

”OLYCKORNA” 

Om rollpersonerna följer Freds spår och 
den tre tidningsnotiserna kommer de inte 
att hitta särskilt mycket. Det mesta har 
ställts till rätta igen och det enda som 

egentligen finns kvar är den sotiga grunden 
efter lagerbranden (Längs med gatan 
Fiskestråket), och den enda som kan hittas 
där är några fotspår i askan som inte säger 
särskilt mycket 
Aut försöka hitta någon som vet något om 

de andra två olyckorna är svårt, men inte 
omöjligt. Men det finns inte mycket att 
berätta förutom hur det olycka gått till 
Ingen har sett något ovanligt i samband 

med olyckorna. 
Om spelledaren vill kan han/hon 

naturligtvis skriva till någon episod i sam- 
band med att rollpesonerna undersöker 
olycksplatserna, men som utan för den 
skull har någonting med äventyret att göra. 

Gerke Hermanssons kropp 
Naturligtvis har Gerkes kropp sedan länge 
begravts utanför Logsta bro, och om roll- 
personerna inte tänker ägna sig åt grav- 
skändning finns det bara ett sätt att få reda 
på något om Gerkes kropp, och det år att 
deta reda på läkaren, Bruntje Vitfjäder, som 
kallades in för att undersöka Gerkes kropp. 
Att komma fram till att det var Bruntje som 
undersökte kroppen kan kräva en hel del 
detektivarbete (på polisstationen känner 
man av någon anledning inte till vem som 
utförde undersökningen, och man upp- 
skattar inte folk som snokar.) 

Bruntje har sin låkarpraktik på Tvärgatan 
7 (ungefår mitt emot polishuset), men vid 
det laget rollpersonerna hittar dit eller 
kommer på att leta efter honom har redan 
Max och Råttan skrämt ivåg honom, och   

traffaut 

han har därför redan lämnat Logta bro i all 
hast. Det enda hans sköterska kan berätta 
är att han såg mycket besvärade ut och sa 
att han var tvungen att resa iväg ett tag. Hon 
vet inte vart, och det är sannerligen olika 
honom att bete sig på det hår viset. Det år 
uppenbart att hon är mycket orolig för 
honom. 
'Om rollpersonerna frågar henne kan hon 

också berätta att en man (hennes beskriv- 
ning av honom passar in på Fred) var här 
för drygt en vecka sedan. De två hade en 
lång pratstund, men vad dem pratade om 
vet hon inte. 

STADSRÅDEN 

Med fotografiet är det tämligen lätt för även- 
tyrarna att spåra upp alla stadsråd i Logsta 
bro och fråga ut dem. Ingen av dem (för- 
utom Erik af Björnstam) vet dock något 
förutom i stort sett det som stått i tidning- 
arna. 
Ett besök hos Erik af Björnstam i det syftet 

är lika fruktlöst då han håller sin mask väl, 
och det enda rollpersonerna egentligen 
uppnår med sitt besök är att Råttan och 
Max försöker röja undan rollpersonerna vid 
lämpligt tillfälle. När, var och hur år upp 
till spelledaren. 

FLOTTNINGSSTATIONEN 

Ungefär en dags färd upp efter Dalälven lig- 
ger en flouningsstation/såg, som till för en 
vecka sedan försåg brobygget med timmer 
och virke. Stationen ligger alldeles vid Dal- 
älvens brink och består av två manskaps- 
hus, ett skovelhjulsdrivet sågverk. 
tilltagen brygga (tillräckligt stor för att 
rymma både mindre virkesupplag och för 
att en ångfraktare av Lövsångarens storlek 
ska kunna lägga till), ett stall, samt två lite 
större lagerbyggnader. De två senare år ned- 
brända till grunden när rollpersonerna an- 
länder till flottningsstationen, och själva 
sågen är också den saboterad. Vid bryggan 
ligger tre mindre roddbåtar förtöjda 

Resan till flottningstationen kan innehålla 
så mycket händelser som spelledaren vill. 

Åventyrarna kan attackeras av vilda djur, 
råka gå vilse, hitta någon ruin, eller så kan- 
ske Råttan och Max lejt någon för att röja 
rollpersonerna ur vågen (beror lite på hur 
mycket de har snokat omkring tidigare). 

    

Vad har hänt? 

Naturligtvis är det Erik al Björnstam som 
ligger bakom det som hänt på flotnings- 
'stationen. Han har även tidigare under som- 
maren försökt sätta stopp för leveranserna   

från flottningsstationen, dock utan fram- 
gång, då tills han för drygt en vecka sedan 
av en slump fick höra talas om en primitiv 
stam med reptilmän som höll till i skogarna 
långs med Dalälven. Råttan och Max skicka- 

des dit med allehanda krimskrams, glas- 

kulor, speglar, och dunderklubbor (annat 
ord för musköter), och ganska snart hade 

de övertalat stammen om att flottnings- 
stationen var ett hot mot dem. För fyra da- 

gar sedan anföll så reptilmännnen flott- 
ningsstationen och alla arbetarna slaktades 
skoningslöst, samtidigt som Råttan och Max 
passade på att bränna ned de två virkes- 
förråden (därav tändsticksplånet). Löv- 
sångaren hade just lagt ut när de anföll, men 

de kunde knappast hinna ifrån reptil- 
männens snabba kanotbåtar. Processen blev 

kort och blodig, och den långsamma ång- 
fraktaren grundstötte bara några hundra 
meter nedströms från stationen. 

Ett litet tändsticksplån 
Det enda av vikt rollpersonerna kan hitta 
på den nedbrända flottningsstationen är ett 
tändsticksplån från Kastors och en halv- 
rökt cigarett av märket Malbro. På insidan 
av tändsticksplånet har någon skrivit en 

adress, ”Vaskaregatan 7A”. Det här är det 
enda fysiska ledtråden som binder Freds 
försvinnande med alla händelser, och dess- 

utom år tändsticksplånet en viktig ledtråd 
i den vidare jakten på Råttan och Max 

ren Lövsångaren 
Några hundra meter nedströms från de det 
nedbrända flottningslägret på motsatt sida 
av Dalälven ligger ångfraktaren Lövångaren 
illa tilltygad och grundslagen. Däcket och 
den lilla kabyssen år täckt av sotfläckar och 

hål efter muskötkulor. 
För att ta sig till Lövsångaren måste roll- 

personerna antingen simma över älven el- 
ler använda sig av roddbåtarna som finns 
vid flottningsstationens brygga. 
Medan rollpersonerna år i färd med att 

undersöka Lövsångaren anfalls de av en 
stam primitiva reptilmån (se Appendix B) 
- samma grupp som anföll flottnings- 
stationen. De anfaller från stranden, och 
om och när rollpersonerna beslutar sig för 
att hoppa i vattnet och simma till andra si- 
dan, eller i det fall de använt sig av båtarna 

från flottningsstationen, följer reptilmånnen 
efter dem i långa, kanotliknande båtar som 
de navigerar med sällsynt skicklighet 
Reptilmännen jagar rollpersonerna en bra 
bit för att vara säkra på att de inte kommer 
tillbaka 
Not: Tänk dig en biljakt fast med båtar efter 

en strömmig älv där det finns vassa, uppskju- 
tande stenar längs stränderna och allehanda 
vegetation både ovanför och undre vattnet. 
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ÅTER I LOGSTA BRO 

När rollpersonerna väl återvänder till Logsta 
bro, troligtvis kvällen efter att de gav sig av 

till flottningsstationen, har ytterligare ett 
sabotage ägt rum. Redan på avstånd kan 
de se hur en svart, blodröd rökpelare stiger 

upp från utkanten av Logsta bro. Som de 
närmar sig kan de se att det år någonstans 
efter älven som det brinner. 

Kejsarsvanen brinner 
Det år ångfraktaren Kejsarsvanen (hon ligg- 
er vid Lilla piren) och några närliggande 
förrådsbyggnader som står i lågor. Rollper- 
sonerna anländer till piren just som släck- 
ningsarbetet pågår som bäst. Om de inte 
kommer på det själva så är det snart någon 
som blänger stint på dem, ”Hjälp till för 
böveln!”. Släckningsarbetet tar flera timmar, 
men trots tappra insatser så står varken för- 
råden eller ångaren att rädda, och kvar blir 
bara några förkolnade husgrunder, och 
överdelen av ångfraktarens kabyss som 
sticker upp ur det mörka vattnet 

Efter slåckningsarbetet är det någon som 
i förbifarten nämner något om att de åtmin- 
stone hade tur att ångfraktaren inte explo- 
derade. Om rollpersonerna frågar vad han 

menar så berättar han att det fanns tio 

krutkaggar om bord som skulle användas 
vid brobygget. 

Spelledaren kan om han/hon vill försvåra 
släckningsarbetet så mycket han/hon vill - 
kanske är någon fortfarande kvar ombord 
på båten? I vilket fall blir det en lång kvåll/ 

natt som slutar med en slutkört äventyrar- 
gång. Elisa har också varit och hjälpt till 
och nu kan det vara lämpligt att berätta för 

henne vad de kommit fram till, och vad 

som har hånt uppe vid flottningsstationen. 
Det finns inga vittnen till vad som hänt, 

men misstankar finns naturligtvis om att 
branden var anlagd. 

Tio kaggar med krut 
Precis som många misstänker är branden 
anlagd, och de som ligger bakom dådet är 
naturligtvis Råttan och Max. Anledningen 
till att de anlade branden var för att ingen 
skulle upptäcka att alla krutkaggar ombord 
på Kejsarsvanen hade stulits. Krutet tänker 
Max och Råttan använda till att språnga de 
två brofästena och de nya bropelarena. 
Krutkaggarna har de gömt i en övertäck bår 
i småbåtshamnen. 

MIKALS BERÄTTELSE 

När rollpersonerna kommit tillbaka från sin | 
tur till flottningsstationen har Mikal åter- 
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vänt, och kan hittas antingen hemma eller 
på Jättegaddan, beroende på vilken tid på 
dygnet det är. Om rollpersonerna sover i 
Freds lägenhet kan de lämpligen stöta på 
'honom där (kanske i trappuppgången) om 
de glömt bort honom. I vilket fall berättar 
han följande för rollpersonerna om de 
frågar honom om inbrottet hos Fred: 
Det var sent på kvällen. Jag var påväg att gå 

och lägga mig och läsa en bok av den där 
Morgan Bocksten, ni vet, han som skrev Ingen 
mans zon... Nå, iallafall, jag hade just lagt mig 
när jag hörde någon utifrån trappuppgången. 
Lite väl sent för besökare tänkte jag, och klev 
upp för att se vem det var som levde om. När 
jag kom fram till dörren och alldeles var påväg 
att öppna den hörde jag ett ordenligt krasande 
ljud, ungefär som när man bryter av en bräda. 
Jag blev naturligtvis smått oroad, men jag 
kunde ändå inte dra mig från att glänta lite på 
ytterdörren. Men det var alldeles för mörkt i 

trappuppgången för att jag skulle kunna se 
något, även om jag kunde höra ljud, lite som 
om någon höll på att riva ner något. Mer än så 
vågade jag mig inte lägga mig i, och jag stängde 
dörren och gick och lade mig igen. Ni förstår, 
det här kvarteret är inte ett sånt där man vill 
springa omkring i nattsärken när det är mörkt. 
Om ni förstår vad jag menar. 
Här gör Mikal uppehåll. Låt gärna rollper- 

sonerna komma med frågor, och vid lämp- 
ligt tillfälle fortsätter Mikal: 

Oljudet pågick ett bra tag, säkert en kvart 
låg jag i min säng och lyssnade. Sedan slutade 
det tvärt, varpå jag kunde höra steg i trappan. 
Nyfiken som man är smög jag försiktigt fram 

till fönstret och gläntade på gardinen, och bara 
några ögonblick senare kunde jag se hur två 
figurer, en lång och en kort kom ut från huset 
för att sedan vika av nedför gatan. 
Morgonen därpå fick jag reda på att min 

syster blivit sjuk och jag kom aldrig ihåg att 
titta vad som hänt. 
Om rollpersonerna frågar om de två figur- 

erna kan Mikal efter lite eftertanke kunna 
tänka sig att den korta kanske var en råtta 
Mycket mer än så vet inte Mikal, men det 

borde ge rollpersonerna, tillsammans med 
övriga ledtrådar, tillräckligt med informa- 
tion för att sätta efter Max och Råttan 

Tips: Om rollpersonerna stöter på Mikal i 
hans lägenhet kan samtalet göras mer visuellt 
genom att han visar vartifrån han såg figurerna 
på gatan, osv. 

KASTORS 

Kastors är en krog som ligger i en källarvån- 
ing i centrala Logsta bro. Ingången till krog- 
en ligger på en sidogata så den är inte helt 
enkel att hitta, men om rollpersonerna 
frågar runt så stöter de förr eller senare på 

| någon som kan berätta var den ligger - om 

    

inte exakt så på ett ungefär. 
Krogen i sig är gemytligt inredd med alle- 

handa föremål från de gamlas tid. Bakom 
skänkdisken arbetar alltid två bartendrar, 

och minst tre servitriser serverar gästerna 
vid de femtontal runda bord som lokalen 
hyser. Längs in finns också fem stycken 
avskärmade bås. 

Om rollpersonerna inte träffat Mikal (eller 
om de inte har fotot från polismåstarens 
hus) får de svårt att få något vettigt ur 
besöket på krogen då de egentligen inte vet 
vem de letar efter. Om de däremot träffat 
Mikal och vet att de letar efter två figurer, 
en lång och en kort så ökar chanserna 
betydligt. Råttan och Max är inte på Kastors 

når rollpersonerna kommer dit, så de är 
tvungna att fråga runt om någon har sett 
någon som liknar den beskrivningen. Med 
tålamod, frikostighet (speciellt till bar- 
tendern Jaque), och att de lägger till det 
faktum att den korta kan vara en råtta så 
tar det inte lång stund innan Jaque minns 
dem, men tyvärr inget mer. Efter ytterligare 
frikostigt viftande med sedlar så tycker 
Jaque sig snart minnas att de hette Max och 

Råttan, och efter någon sedel eller två till 
kan Jaque berätta att han tror att de arbetar 
på brobygget. Men säker är han förstås inte. 
Han vet också att Max är en hund. 

MAX! 

Det bör inte ta särskilt länge för spelarna 
att lägga ihop ett och ett när de får höra att 
en av förbrytarna heter Max och om de varit 

hört ryktet som cirkulerar i tältlägret så vet 
de också att Elisa har varit med någon som 
heter Max... Vad de inte vet är att Elisas 
Max är en vanlig hund något som kan 
bädda för en riktigt dråplig episod, som kan 
skruvas till så mycket spelledaren önskar. 
Ett tänkbart händelseförlopp är att rollper- 
sonerna efter att de kommit fram till ovan- 
stående är att de skyndar till brobygget och 
Elisas tält bara för att få reda på att hon 
och Max år ute någonstans, varpå de måste 
jaga reda på henne, och sedan slutligen 
stöter på henne och till sin glädje upptäcker 
att hon är oskadd... Och Max, ja, ”Max, hit 
pojken!” 

RÅTTAN & MAX 

Med den information rollpersonerna har nu 
bör de veta att de två som gjorde inbrott 
hos Fred var en råtta och en hund och går 
under namnen Råttan och Max. Det vet 
också att de troligtvis arbetar på brobygget, 
och följdaktligen bör det vara där rollper- 
sonerna först börjar leta efter dem. Det som 

 



rollpersonerna kan få reda på i tältlägret är 
att Råttan och Max inte egentligen bor där. 
En bäver vid namn Helge Bredtand som 
spelat poker med de två för någon vecka 
sedan kan upplysa äventyrarna om att Max 
nämnde något om att de levde som ”jakt- 
kungar”. Vad nu det betydde har han ingen 
aningen om, men han har också sett hur 

Råttan och Max flera gånger anlänt till 
tältlågret från skogen. Kanske har de hittat 
något gammal ruckel inne i skogen där de 
sover. 
Att ge sig ut i skogen för att leta efter Råttan 
och Max" krypin är vid det här tillfället ett 

tämligen hopplöst företag - skogen är väl 
kuperad och undervegetationen är snårig 
och alldeles för riklig för att det ska vara 
bekvämt. Naturligtvis står de äventyrarna 
fritt att leta efter tillhållet men det bör 
ganska snart framgå att det är tämligen 
fruktlöst. Det måste få hjälp på något vis. 

POLISHUSET 

Förr eller senare står det nog ganska klart 
för rollpersonerna att polisen i Logsta bro 

på något sått år inblandade i alla händelser, 
om inte direkt så åtminstone betalade för 
att se åt andra hållet. I vilket fall kan det då 
vara dags att undersöka hur det egentligen 
förhåller sig. 
Polishuset ligger i centrala Logsta bro i ett 

fristående hus. Hår finns förutom en arrest, 
celler, och kontorsutrymmen också ett stall 
som rymmer två vagnar med tillhörande 
hästar. Det finns oavsett tid på dygnet alltid 
en konstapel som har vakten i byggnaden, 
men för det mesta finns det åtminstone två 
eller tre konstaplar till där. 

Det enda rollpersonerna egentligen kan 
få reda på i polishuset är adressen till polis- 
måstarens hus. Observera att detta inte är 
något som någon av de som arbetar där 
famnar ut frivilligt till rollpersonerna. Isåfall 
ber de istället rollpersonerna att avtala tid 
för att få träffa polismästaren, något som 
betyder att om åventyrarna vill få tag på 
polismåstarens adress, utan att väcka hans 
uppmärksamhet, så måste de göra ett ”natt- 
het besök” i polishuset, vilket kanske är 
ättare sagt ån gjort. 
Om rollpersonerna istället skulle bege sig 

dagtid till polishuset, om de till exempel 
avtalar ett möte med polismästaren, för att 
konfrontera honom med anklagelserna 
förnekar han allt, ”Det var det mest oför- 

skämda jag hört! Vart har ni fått det ifrån?” 

annan han abrupt kör ut rollpersonerna 
Detta innebär också att rollpersonerna från 
och med nu får polismåstarens fullkomliga 
uppmärksamhet, och kan förvänta sig att 
sättas för både trakasserier, falska anklag- 
«ker. och att mer eller mindre ständigt vara   
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under uppsikt. Det är inte helt omöjligt att 
polismästaren också på ett eller annat sätt 
försöker röja aventyrarna helt och hållet ur 
vägen, antigen genom att låta dem ”för- 
svinna” eller arresteras på falska grunder. 

GRINDGÅRDEN 3 

Polismåstarens hus ligger strax utanför 
Logsta bro, långs efter vägen mot Torsvad 

Huset är ett tvåvåningshus och innehåller 
fyra större lägenheter. Det är en gemensam 
ingång på framsidan av huset så utfrån syns 
det inte att huset består av fyra lägenheter 
(särskilt inte efter mörkrets inbrott), något 
som kan ställa till med problem för äventyr- 
arna. 
Polismästarens lägenhet ligger på den övre 

våningen, och förutom polismåstaren själv 
bor hans fru i lägenheten. Dagtid arbetar 

också en hushållerska där. 
Det är mycket spring i huset under dagtid 

(det bor trots allt fyra familjer där, och alla 

håller sig med hushållerskor och tjänare), 

så det är mest troligt att äventyrarna tar sig 
in i huset nattetid. Om de söker träffa polis- 
mästaren så slutar det på samma sätt som 
om de har bokat tid med honom på polis- 
stationen. En inbrott dagtid slutar mest 
troligt med att äventyrarna blir upptäckta, 
och eftersom huset huserar flera av Logsta 

bros dignitärer (polismåstaren, ett stadsråd 
som är köpt av Erik af Björnstam, sågverks- 
ägaren och förmögen äldre herre), kan de 
räkna med rejäla problem och i förläng- 
ningen får de svårt att klara av äventyret, 
det vill såga om de inte blir arresterade eller 
utsparkade ur staden. Gör klart för spelarna 
att det i stort sett verkar omöjligt att ta sig 
in i huset under dagtid utan att bli upp- 
täckta. 

Det leende fotografiet 
Det enda föremål av intresse som finns i 
polismästarens lägenhet är ett fotografi som 
föreställer honom själv, Råttan och Max. Det 
år nämligen så att de kännt varandra sedan 
flera år tillbaka, då Klive för ungefär fem år 

sedan arresterade de två i Hindenburg för 
inbrott. Deras bekantskap slutade dock inte 
där som man hade kunnat tro utan Klive 
lät de två undslippa lagens långa arm mot 
att han fick en procent på vad de tjänade 
på sina inbrott. I sin tur såg han till att hålla 
Max och Råttan informerade om polisens 
aktiviteter. Fotografiet togs efter ett särskilt 
lyckat inbrott, och därför ler och också alla 
tre vitt och brett på bilden. Klive har dock 
insett att det kanske inte är så lyckat att ha 
ett fotografi på honom själv och två krimi- 
nella sitt arbetsrum så för tillfället ligger det 
undangömt i en låst skrivbordslåda 
Om rollpersonerna tidigare besökt Kastors 

I 

  

FRIVILLIGA EPISODER 

De tre nedanstående episoderna kan 
läggas in allt eftersom de passar in eller 
behövs, eller för att driva upp tempot i 
äventyret. Till varje episod ges också 
förslag på når den kan användas. 

Oväntad hjälp 
Om spelarna har svårt att knyta an att 
polisen på något sätt år involverad kan 
du låta någon av grannarna (eller möj- 
ligtvis Elisa) komma med följande iakt- 
tagelse vid lämpligt tillfälle. Kanske 
möts de i trappuppgången eller någon | 

annanstans: 

Jo, jag vet egentligen inte om det hår har 
någon betydelse men jag tänkte att ni kan- 

ske ville veta det ändå. Ni förstår, polisen 
var ju och frågade ut alla i huset, och allt 
verkade ju gå rätt till och så, men det är 

någonting jag inte riktigt kunnat sätta fing- 
ret på förrån nu. Fast de frågade ut alla, 
och tittade runt i lägenheten och huset så 
verkade de på något sätt inte fåsta någon 
vikt vid det någon sa, eller vad som hänt. 
På något vis var det som om de inte brydde 
sig. Det kanske inte egentligen är särskilt 
underligt med tanke på vilket kvarter det 
handlar om. Nåja, det var bara något som 
slog mig, 

Arresterade! 
'Om rollpersonern har snokat omkring 
för mycket, särskilt om de väckt polis- 
mäåstarens uppmärksamhet (till exem- 
pel när de försöker komma åt doku- 
mentet i hans innerficka) kan du låta 
rollpersonerna bli arresterade, och bli 
utsatta för svettiga förhör och vilda an- 
klagelser. Hur de tar sig ur det hela är 
upp till spelledaren. Förslagsvis kan 
Elisa komma till deras räddning, eller 
så kanske de måste rymma ur häktet. 

En flykt ur häktet innebär sannolikt 
dock att de blir efterlysta, något som 
försvårar äventyret avsevärt, men som 
på inte sättet gör det omöjligt - de får 
bara vara lite mer diskreta. 

Bakhåll 
Ju närmare åventyrarna kommer Råt- 

  
tan och Max, desto mer troligt är det | 
att de två kumpanerna försöker röja 
rollpersonerna ur vägen. Till en bör- 
jan försöker de hålla sig på avstånd, 
men efter att rollpersonerna besökt 
Kastors kan de försöka sig på mer när- 
gångna attacker. De låter dock aldrig 
”bakhållen” gå så långt att de inte kan 
komma undan på något sätt



  

och fått reda på det man vet där om Max 
och Råttan så bör de kunna räkna ut att de 
tre alla är delaktiga i både Freds försvinn- 
ande och alla de olyckor som ägt rum i sam- 
band med brobygget. 

Ett nattligt möte 
Medan rollpersonerna snokar runt i polis- 
mästarens lägenhet så kan de plötsligt höra 
röster från ett angränsande rum. Några 
svaga gaslampor har också tänts i en del av 
lägenhetens övriga rum. Låt rollpersonerna 
tro att de år i en ordentlig knipa. Du kan 
till exempel låta polismästaren och hans 
nattliga gäst dyka när de befinner sig i ett 
trängt läge, kanske i ett rum med bara en 
enda våg ut. Som rollpersonerna sitter och 

trycker kan de höra hur samtalet kommer 
allt närmare deras tillflyktsort för att plöts- 
ligt stanna upp en bit ifrån dem. 
Det är en av Erik af Björnstams mest be- 

trodda tjänare som har ett ärende till Klive, 
men det vet inte rollpersonerna. Även om 
de sett honom tidigare, om de till exempel 
besökt Af Björnstams gods, så känner de 
inte igen honom i skumrasket. Någon av 
rollpersonerna bör dock klart och tydligt 
ha uppsikt över polismästaren 
Rollpersonerna kan höra följande 

- Och allt är klart? 
- Ja, allt är ordnat. Erik behöver bara säga 

till så ger jag klartecknet. 
- Erik? Så vi använder förnamn nu... 

Om någon av rollpersonerna tittar så kan 

de se hur polismästarens ser uppenbart be- 
svärad ut. 

- Nåja, Kliv e, bra. Inget strul. Vi måste få 
ett slut på det hår nu. Ju längre vi håller på 
desto större chans att någon börjar ana något. 
Och vårt ”lilla” problem då? 
[Har får spelledaren fylla i dialogen beroende 

på vad rollpersonerna pysslat med och vad 
polismästaren känner till om det. Polismästaren 
försöker i det längsta dölja för den andra om 
de ställt till problem, dvs varit för nyfikna.] 

- Jag har det under kontroll. 
- Bra. För det sista vi behöver är någon som 

ställer till det när vi är så nära... 
Det blir tyst för några ögonblick, sedan 

hörs det hur någon av dem tar fram något 
- Erik tyckte det var säkrast om vi inte träffas 

mer före det hela är över. 
Den okände personen räcker över ett täm- 

ligen tjockt kuvert till polismästaren. 
- År det här var jag tror det är? hörs sedan 

polismästarens röst 

- Ja. Se till att inte förlägga det. Eller lämna 
det så att någon annan får syn på det. 

> Du kan lita på mig. 
Polismästaren tar sedan kuvertet och sätter 
det i innerfickan på sin uniform 

- Där trivs det bra, säger han och klappar 
sig på sitt bröst. 

- För din skulle hoppas jag det. 
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Efter samtalet släcks gaslampan i rummet 
och de två avlägsnar sig. Polismästaren ser 
av sin nattliga gäst för att sedan gå och lägga 
sig. Af Björnstams betjänt ilar ut på gården 
till en väntande vagn. Om rollpersonerna 
skyndar sig ut, eller till ett fönster på fram- 
sidan av huset kan de ser hur täckt vagn 
med fyra hästar sätter av i full karriär. Om 
någon lyckas med ett ITF-slag kan de se 
något på vagnsdörren som ser ut som ett 
emblem - kanske en avbildning av något 
slags djur. 
Ledtråd: Djuret på vagnsdörren är i själva 

verket adelssläktens Af Björnstams vapen- 
sköld, och det föreställer en björn. 

TA FAST TJUVEN! 
eller Hur man stjäl (från) en polis 

Detta är en av de mer kluriga episoderna i 
åventyret. Efter att rollpersonerna bevittnat 
det nattliga mötet mellan polismästaren och 
en ån så länge okänd person står det ganska 
klart att rollpersonerna på något sätt måste 
få tag på det dokument som polismästaren 
har i innerfickan på sin uniform. 
Not: Rollpersonerna bör inte lyckas få tag på 

dokumentet samma natt som de råkade på 
polismästaren och hans nattliga gäst. Se till att 
på något sått få ut rollpersonerna ur huset. 
Det finns antagligen ett oändligt antal sätt 

som äventyrarna kan försöka sig på för att 
komma över dokumentet, och nedan ges 
bara exempel på några möjliga sätt. 

» Rollpersonerna kan iscensätta en fick- 
stöld, antingen genom att betala någon för 
att utföra den eller om de själva försöker 
stjäla dokumentet. Om de redan träffat 
polismästaren eller om han på något vis 
känner till dem blir det dock svårt att utföra 
stölden på egen hand 

» Ett uppenbart sätt är att stjäla dokument- 

et på natten medan polismästaren sover. 
Detta är dock inte helt enkelt eftersom han 
då har det under sin huvudkudde (vilket 
rollpersonerna inte känner till), och verkar 
sova tämligen lått. Ytterligare komplikation- 

er år att polismästarens fru sover i samma 
rum som honom. Om rollpersonerna letar 
efter uniformen i lägenheten så dyker ytter- 
ligare ett problem upp. Polismästaren har 
nämligen inte mindre än fem uppsättningar 
av samma uniform. 

» Ett mer drastiskt tillvägagångssätt är att 
| kidnappa polismästaren, men för att en 

sådan kupp ska lyckas så krävs det att den 
är noggrant planerad.   Hur spelarna än väljer att gå tillväga så finns 

| det svårigheter som måste övervinnas, och   

det är som alltid upp till spelledaren hur 
svårt det ska vara. 
Något som är av vikt är att som en tämligen 

betydelsefull person är polismästaren nära 
på aldrig helt ensam - det finns nästan all- 
tid någon annan tillsammans med honom 
Polismästaren följer några dagliga rutiner, 

men utöver det är det upp till spelledaren 
att hitta på vad han tar sig för. Den dagliga 
rutinen (men han kan naturligtvis rucka på 
den) omfattar att han klockan sju på mor- 
gonen åker från sin bostad till polishuset, 
där han oftast tillbringar eftermiddagen 

med pappersarbete av olika slag. Det är 
också under förmiddagen de flesta besök 
är inbokade. Arbetet resten av dagen 
varierar. Vid fyra, fem tiden åker han hem 
i sin vagn (för övrigt samma vagn som roll- 
personerna såg när de först anlände till 
Logsta bro), där han vanligtvis tillbringar 
resten av dagen om han och hans fru inte 
ska på någon bjudning eller har en bjud- 
ning hemma hos sig. 
Polismåstarens vagn körs och sköts av en 

beväpnad konstapel. 
Ungefär så ser polismästarens dagar ut i 

stora drag, men om det händer något sär- 
skilt så gäller naturligtvis inte ovanstående. 

Upptäckta? 
Ju fler försök rollpersonerna tar på sig för 
att komma åt dokumentet, desto större risk 
år det att de blir upptäckta vilket försvårar 
allting än mer, eftersom de då antagligen 
blir efterlysta, eller om de ställer till det ord- 
entligt, arresterade 
Om spelarna kommer på en riktigt snillrik 

och väl utförd plan ska spelledaren natur- 
ligtvis belöna det. 

  

Kartan och jaktstugan 
Som det visar sig är dokumentet egentligen 
en karta (Appendix A) som visar området 
på andra sidan Dalälven. I kuvertet finns 
dessutom ett ID-kort av typ IV. 
Ledtråd: Åven om kartan visar vågen till en 

bunker där polismästarens ”betalning” väntar 
så visar kartan en betydligt viktigare, om än 
inte lika uppenbar detalj, nämligen var en "den 
gamla jaktstugan” ligger. Alldeles på kanten av 
kartan. 

Med hjälp av den här nya informationen 
och om rollpersonerna känner till att Råttan 
och Max bor som ”jaktkungar” (något som 
de får reda på när de besöker tältlägret och 
träffar Helge Bredtand) bör de kunna lista 
ut var Råttan och Max håller till 

Bunkern som ID-kortet passar till och som 
är utmarkerad på polismästarens karta har



ingenting med det egentliga äventyret att 
göra. Om rollpersonerna beslutar sig för att 
ta sig till bunkern är det upp till spelled- 
aren att hitta på hur den ser ut och vad 
som finns där. Observera att det inte är 
något jättekomplex. 

JAKTSTUGAN 

Åven med kartan visar det sig vara mödo- 
samt att ta sig fram till den gamla jaktstugan, 
och det bör närma sig eftermiddag/tidig 
kvåll når rollpersonerna når fram dit. Vege- 
tationen är tät och kuperad och alla gamla 
stigar på kartan har sedan länge försvunnit. 

Jaktstugan ligger i en sänka bredvid en 
liten bäck och är en gammal timring som 
sett sina bästa dagar (man kan ana att jakt- 
stugan var riktigt ståtlig innan den förföll). 
Utöver stugan finns två mindre byggnader 
= ett skjul, som använts som slaktplats (vil- 
ket det intorkade blodet på golvet avslöjar) 
och en vedbod. 

När rollpersonerna når fram till stugan 

syns inte någon till. Men så plötsligt hörs 
et skott inifrån stugan, och kort därefter 
kommer Max ut på stugbron. Inifrån stugan 
hörs en röst, ”Han år inte död ännu, ska jag 
skjuta honom en gång till?”. Vad som händer 
nu beror på hur rollpersonerna reagerar. 
Om de inser att det år Fred de talar om och 

rusar mot stugan blir det skottlossning där 
Max och Råttan tar skydd i stugan. Om de 
väntar så svarar Max, ”Nej, vi har inte tid. 

Låt honom ligga, han förblöder ändå.” 
Oavsett vad som händer så slutar det hela 

dock med att Råttan och Max antingen ger 
sg av eller flyr undan ut i skogen, och till- 
flligt undkommer rollpersonerna 

  

Fred är illa tilltygad och faller ur och in i 
medvetslöshet när rollpersonerna hittar 
honom. Han yrar dock något om att, ”De 
sänker språnga bron” och "Stoppa dem...”. 
Dessutom mumlar han något om att 
”Björnarna... stammar...” och att ”Båtarna 
fyter på vattnet”, sedan blir han helt med- 
wetslös. 
Fred har förlorat mycket blod och om inte 

sollpersonerna gör något fort förblöder han. 

En björn att rama in 
Om rollpersonerna tar sig tid att undersöka 
stugan hittar de i ett av de andra rummen 
<a gammal tavla som föreställer en äldre 
berre med en musköt. Bakom honom syns 
en herrgård och om någon av rollpersoner- 
sa tittar närmare på tavlan kan de se hur 
a stor sköld med en björn på syns ovanför 
den rediga dörren. 
Ledtråd: Detta är ytterligare en ledtråd till 

Af Björnstam. 
Om rollpersonerna av någon anledning 
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har varit ut till Af Björnstams gods tidigare 
under äventyret så känner de igen det. 

EN BRO FÖR MYCKET 

Efter att rollpersonerna hittat Fred blir det 
en kamp mot klockan. De har just fått veta 
att Max och Råttan tänker spränga bron. 
Om de lyckas med det och därefter fly beror 
helt och hållet på vad spelarna gör, hur fort 
det agerar, och på spelledarens välvilja. 

I stort sett finns de två möjligheter. Roll- 
personerna kan försöka jaga efter Max och 
Råttan i skogen vilket är tämligen fruktlöst 
(de har för stort försprång), och om inte är 
det mest troligt att de ger sig av direkt till 
bron i hopp om att de hinner dit först och 
kan hindra dem där. 

Not: Driv upp tempot ordentligt. Det ska 
kännas att de har bråttom, och låt de bli 
frustrerade över att det går långsamt, att de 
måste gå tillbaka för att komma förbi ett hinder, 
etc. Stressa upp spelarna ordenligt. 
Om rollpersonerna har gett sig av direkt 

till bron och inte hamnar på några avvägar 
bör de komma dit före Max och Råttan (som 

var tvungna att ordna flykthästar och ta sig 
över till den övertäcka båten på motsatt sida 
av älven), men det första de istället stöter 

på når de kommer fram till bron (om de 
inte smyger sig fram) är en polispatrull och 
polismästaren (om rollpersonerna kidnapp- 
at honom så har han på något sätt lyckats 
ta sig fri). När (vilket sker för eller senare) 
de upptäcks kan rollpersonerna välja att ta 
upp striden med poliserna, men de har 
dåliga odds (poliserna är nästa dubbel så 
många som åventyrarna) och det kommer 

avsevärt att försvåra för rollpersonerna när 
de sedan ska övertyga alla om polismäst- 
arens del i det hela. Om de inte gör något 
blir de arresterade omedelbart. Observera 
att vid det här laget har uppståndelsen gjort 
att alla vakter som är utposterade runt bron 
och i tältlägret, Elisa (som arbetat sent), och 
en mångd arbetare tagit sig fram till platsen. 
Nu är goda råd dyra. 
På något sätt måste rollpersonerna 

övertyga alla närvarande om att polismäst- 
aren är en medbrottsling och att någon i 
detta nu tänker försöka spränga bron. 
Not: Tänk dig scenen i Speed på bussen när 

| Reeves låter alla veta att det finns en bomb 

ombord. Särskilt om hela scenen utspelar sig 
på något av brofästena. 
Låt spelarna jobba ordentligt för att lyckas 

| övertyga alla om polismästarens del i alla 
olyckor, etc. De måste utnyttja allt de 
känner till om det slarviga polisarbetet, 
obduktionen av Gerke Hermansson, det 

nattliga mötet, fotografiet på Max, Råttan 
och polismästaren (om de hittat det). Om 
de fått med sig Fred kan han vakna till och 

  
  

säga något kryptiskt. I det längst protesterar 
och avfärdar polismästaren (och för den 
delen också hans konstaplar) anklagel- 
serna, men om rollpersonerna sköter sig, 
det vill såga om de pepprar honom med 
tillräcklig många misstankar så slutar det 
hela med att han helt plötsligt drar en 
revolver från sitt bälte och sliter åt sig Elisa 

| som står i närheten. Klive vet också att Max 
och Råttan har apterat sprängladdningarna 
och ju längre rollpersonerna stretar emot 
desto mer press hamnar han under. Efter 
att han gripit tag i Elisa backar han sakta 
därifrån och tre stycken poliskonstaplar 
följer långsamt med honom (alla med drag- 
na vapen), samtidigt som de varnar alla från 
att spela hjältar. 
Helt plötsligt dyker Max och Råttan upp 

vid hans sida med två hästar och någon 
minut senare sätter de fyra av i sporrsträck 
längs med vågen söderut (mot Af Björn- 
stams gods). De tre konstaplarna som hållit 
sig mellan Klive och alla andra upptäcker 
att de håller på att bli lämnade i sticket, 
och ganska snart tar de sin tillflykt ut i 
skogen. 
Om rollpersonerna är snabbtänkta och 

inser att om Råttan och Max sticker därifrån 
så har de redan apterat sprängladdningarna 
så kan de hinna förhindra att bron sprängs. 
Medan rollpersonerna har kämpat för att 
övertyga alla om polismästarens skuld har 
nämligen Råttan och Max tyst rott ut två 
båtar med språngladdningarna till brofäst- 
ena i skydd av den annalkande mörkret. 
Om rollpersonerna ser efter kan de se hur 
båtarna år ankrade vid bron, att de i båtarna 
ligger en mångd krutkaggar och att stubin- 
trådarna inte har långt kvar. 

AF BJÖRNSTAMS GODS 
SLUTSTRIDEN - 

Om rollpersonerna INTE (till exempel om 
de stannar för att ta hand om sprängladd- 
ningar eller alla skadade om bron spräng- 
des) sätter av hack i häl på polismåstaren 
och spårar honom till Af Björnstams gods, 
bör de ändå med alla ledtrådar kunna lista 
ut vart han är påväg, särskilt om de tar hjälp 

av någon eller om spelledaren hjälper dem 
på traven. Godset ligger ungefär en halv 

timmes ritt längs med vägen mot Brunna, 
och sedan ytterligare tio minuter efter en 
anslutande väg som leder fram till själva 
herrgården. 

I vilket fall måste de ta sig till godset så 
snabb: som möjligt (SL bör upplysa dem 
att de inte har en chans att hinna ikapp 
polismästaren till fots) för att befria Elisa, 

ta fast polismästaren, Af Björnstam, samt 
Max och Råttan. Om de skyndar dit anlän- 
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der de just når polismåstaren, Max, Råttan 
och Elisa år påväg ut ur godset, i vilket fall 
de ryggar tillbaka och börjar skjuta. Erik 
inser nu att det inte finns någon återvåndo 
och beordrar sina män (hur många är upp 
till SL) att skjuta ned inkräktarna. Om roll- 

personerna gett sig av ensamma till godset 
är de i ett rejält underläge så därför kan det 
vara en god idé att låta resterande kon- 
staplar/brovakter komma till undsättning 
når det ser som mörkast ut. 

Om rollpersonerna däremot dragit ut på 
tiden har de redan hunnit lämna godset och 
Erik af Björnstams spelar oskyldig och 
menar att de stal hans vagn och hästar 
(vilket i princip innebär att han kommer 
undan om rollpersonerna inte lyckas snärja 
honom på något vis) så slutar det hela med 
en dramatisk jakt långs med vågen mot 
Brunna. 

AVSLUT 

Efter att polismästaren och Erik af Björn- 
stam (om han inte lyckas undanförklara sig) 
fängslats eller dödats i slutstriden vid Af 

- träffat — 
Björnstams gods eller längs med lands- 
vägen, Elisa fritagits och rollpersonerna 
återvänt till Logsta bro tackas de av stads- 
rådet och av flera köpmän för sina rådiga 
insatser. De får också en inbjudan att när- 
vara vid invigningen av bron när det så blir 
dags. Elisa år särskilt tacksam, inte bara för 
att de räddat livet på henne utan för att Fred 
fortfarande är i livet (om rollpersonerna nu 
lyckades rädda honom). 
Det finns egentligen ingen belöning av tra- 

ditionellt slag i det här äventyret, men om 
någon av rollpersonerna fortfarande har 
kvar kartan de stulit från polismästaren så 
visar den ju faktiskt vågen till en hemlig 
bunker, som ska innehålla polismästarens 
tilltänkta belöning. Vad som egentligen 
finns i bunkern är upp till spelledaren, och 

det skulle till och med kunna tänkas att 
det är en fälla av något slag som Erik af 
Björnstam arrangerat för att göra sig av med 
Klive... 

OCH SEDAN? 

Konflikterna i Logsta bro är långt ifrån lösta, 
polismästaren är avsatt och fängslad (eller     

dödad), troligtvis också Erik Af Björnstam 
något som år en skandal av stora propor- 
tioner. Brobygget går dock vidare (även om 
den sprängts, och förhoppningsvis utan 
några vidare incidenter), men fältet står 
uppenbart öppet för nya intriger i den söm- 
niga landsorten. 
Når författaren skrev Blodröd himmel över 

  

Logsta bro var det många idéer som aldrig 
kom med i den färdiga versionen av även- 
tyret något som födde tanken på att skriva 
en uppföljare - håll därför utkik i framtida 
Traffaut efter Logsta bro i lågor [arbetstitel], 
den fristående fortsättningen på Blodröd 
himmel över Logsta bro. 

APPENDIX A: 

POLISMÄSTARENS KARTA 

Detta är den karta som rollpersonerna 
måste stjäla från Klive. Eftersom den har 

en central plats i äventyret så kan det vara 
en god idé att kalkera av den och göra den 
till en rekvisita som du kan ge till spelarna 
når de väl kommer över den. 

 



APPENDIX B: 
LOGSTA BRO 

Logsta bro, eller Logsta som 
det kallas i folkmun, är en 
liten landsort som ligger un- 
gefär tjugofem mil norr om 
Hindenburg. 

Läget vid den Dalälvens 
mynning har bidragit till att 
orten blivit något av knyt- 

punkt för den norra delen av 
Pyrisamfundet - transporter 
och ångbåtar som ska till 
Nordholmia, Torsvad eller 

Höghamn passerar nästan 
alltid här. All den här trafi- 

ken gör att Logsta bro är be- 
tydligt livligare än vad man 
först skulle kunna tro om ett 
samhälle av den här storle- 

ken. År 112 Pt bor det kring 

700 personer i och runt om- 

kring Logsta bro. Endast un- 
der de två senaste åren har 

över hundrafemtio person 
slagit sig ner i Logsta bro, och 
det är inte otroligt att ök- 
ningen kommer att fortsätta. 
Logsta bros expansion har 
också kommit till uppmärk- 
samhet hos kejsaren som 

enligt rykten överväger att 
placera en garnison i staden. 

På många sätt kan Logsta 
bro liknas med en nybygg- 
arstad i vilda västern; den 
klla hamnen och dess omkr- 

mgliggande lagerbyggnader 
sjuder av aktivitet och likaså 
eaxtorna. Vid tiden för roll- 
personernas ankomst pågår 
det också en förbril aktivitet 

ad den gamla bron 

OBS. För dig som vill ha en 
karta som du kan ge till spel- 
arna finns ovanstående karta, 

stan gatunamn och särskilda 
platser utmärkta, att hämta på 

ifauts webbplats. 

  

  

Platser i Logsta bro 
Alla platser som förekommer 

yret finns utmärkta på 

bredvidstående karta. Dess- 
som finns ett flertal andra 
Byggnader och platser som 
fan vara av intresse utmärk- 
m 
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  Färjekontoret 
. Brohotellet 

Polishuset 
Den gamla bron 

. Rådshallen 
Bruntje Vitfjäders mottagning 
Tåältlägret 
Arbetsplats för brobygget 

9. Postkontor och heliografstation 

10. Pensionat Vejdling 
11. Restaurangen Jättegäddan 
12. Gaxys båtuthyrning 
13. Franz'emporium - handelsboda 

14. Hamnhotellet 
15. Rannars lots och frakt 
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16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

25 
22: 
23. 

24 
25 
26 
27. 

28. 

29: 

  
Kulor & Krut (Vapensmed) 
Krogen Kastors 
Dalsjöhotellet 
Kejserliga banken 
Grindgården 
Hamnkontoret 
Krogen Ankaret 

Hotell Larsen 
Den nedbrända lagerbyggnaden 
Dalälvssågens kontor 
Ruin - Stålkonstruktion, 25m hög, 
Handelshuset 

Vaskaregatan 7A 
Ruiner från de gamlas tid



  

APPENDIX C: 

SPELLEDARPERSONER 
(några av de personer som före- 

kommer i äventyret) 

Ingen teknisk speldata har presenterats för 
nedanstående SLP I det fall där det behövs 
information om färdigheter, grundegen- 
skaper, utrustning, etc är det upp till spel- 
ledaren att framställa dessa. Då kan han/ 
hon också samtidigt anpassa spelledar- 
personernas värden i förhållande till roll- 
personerna. De flesta SLP klarar sig dock 
utan någon speldata, och det räcker gott 
och väl om spelledaren lägger ned arbete 
på SLP:ns uppträdande och utseende. 

Alistair 
Alistair år den matglada brunbjörn som 
äger krogen Jättegåddan. Fryntlig och säll- 
skaplig, men ändå med en skarp och värd- 
ernade blick. Ryktet säger att han tidigare 
arbetat för den pyriska underrättelsetjänst- 
en, men att han hoppade av för att starta 
Jättegäddan. Mat och dryck i alla former är 
Alistairs passion något som hans väl till- 
tagna svångrem gladeligen förmedlar. 
Speciellt: Mentalt muterad: "Intuition och 

"Empati 

Astra 
Astra är Bruntje Vitfjäders sköterska, och 
liksom Bruntje är hon är en muterad fågel 

Elisa 
Elisa är en gammal vän till Fred och sedan 
tre veckor sedan också den nye broingen- 
jören. Hon går vanligtvis klädd i praktiska 

kläder men med en feminin touch. De flesta 

skulle nog kalla henne för vacker, i vart fall 
om de var människor. Elisa är målmedveten 
och ansvarstagande, något som från och till 
kan få henne att verka fullkomligt absorber- 
ad av sitt arbete och smått tankspridd. 
Speciellt: Har en hund som heter Max. 

Erik af Björnstam 
Erik af Björnstam är den som ligger bakom 
allt, ärkeboven i äventyret om man så vill 
Då hans far dog för ungefär ett år sedan 
fann han sig, bara tjugoett år gammal, helt 
plötsligt vara adelssläkten Af Björnstams 
överhuvud - en post som han har svårt att 

axla då han är alltför ung och 
oerfaren. 
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Erik är en arketypisk adelsson - arrogant 
och av åsikten att blått blod är mer värt än 
alla andras. Och särskilt mer värt än alla 
köpmäns - en åsikt som han ”ärvt” från sin 
far, och den bakomliggande anledningen 
till att han försöker förhindra brobygget, 
och därmed köpmännens växande makt i 
Logsta bro. 
Som de flesta adelssöner är Erik också väl 

tränad i etikett, värja och flintlåspistol. Han 
är också en exceptionellt duktig gevärs- 
skytt, då han sedan barnsben följt med sin 
far och farfar på jakt 

Fred Åkerström 
Not: Fred är rollpersonernas vån och behöver 
egentligen inte heta Fred, utan kan helt enkelt 
vara en gammal äventyrarkompis som dragit 
sig tillbaka till Logsta bro. Om någon av spel- 
arna inte kan vara med och spela äventyret 
finns ett ypperligt tillfälle att låta hans rollper- 
son vara den som försvunnit. 

Helge Bredtand 
Helge är en muterad bäver och är en av 
timmermännen som arbetar med bron 
Kärv, korthuggen och inte särskilt pratsam, 
även om han har mycket bestämda åsikter 
om allt drickande som förekommer i tält- 
lägret. År också en stor fan av rullkamp. 
För att få Helge att prata måste man lirka 
en hel del. 

Jaque 
Jaque år en av bartendrarna som arbetar 
på Kastors. En gänglig, muterad människa 
med något grönskimrande hud. Proper och 
smått arrogant, även om han för det mesta 
försöker hålla sig väl med gästerna. Jaques 
far år från Franken och hans mor från 
Pyrisamfundet, och de både bor nu i 
Franken, varför Jaque sparar pengar för att 
resa dit. 

Klive Hjort 
Klive Hjort är sedan två månader tillbaka 

den nya polismästaren i Logsta, en tjänst 
som han kom åt med Erik af Björnstams 
hjälp. Tills för ungefär ett år sedan arbetade 
Klive som kriminalpolis i Hindenburg då 
han avskedades efter att det kommit fram 
att han tagit mutor (även om det också före- 

kom misstankar om både det ena och det 
andra). När så Erik af Björnstam skred till 
verket under maj med att ersätta den gamla 
polismästaren (som med hjälp av påtryck- 
ningar från Erik bestämt sig för att sluta) 
med en polismästare som han kunde kon- 
trollera fick han på omvågar höra talas om 

”Skitiga Klive”. Det faktum att Klive levt på 
sparade tillgångar det senaste tio månader- 
na och att Erik utlovade en redig betalning 

för det hela gjorde att Klive snart satt på 
stolen som polismästare i Logsta bro. Klives 
förflutna hade Erik på något sätt dölja för 
stadsrådet i Logsta. 

Klive år kallhamrad och har inte mycket 
till övers för någon, och det enda han egen- 
tligen respekterar är de som har pengar och 
inte hymlar med det. Han drar sig inte för 
något, och även om han lämnar det mesta 
av skitgörat åt andra så stör det inte honom 

om han själv måste ta tag i saker och ting. 
Klive är behärskad och gör sällan något på 
ren impuls, men han är också tillräckligt 
intelligent för att veta når spelet är förlorat. 
Som polismästare har han dock lagt upp 
en betydligt mer putsad fasad. 
Speciellt: En utomordentlig pistolskytt. 

Råttans osviklige kumpan. En muterad 
hund med kriminellt förflutet. Uppvuxen 
på gatorna i Hindenburg, där han för det 
mesta ägnat sig åt ficktjuveri och inbrott. 
Härdad och kylig. Drar sig inte för att göra 

det som krävs för att få jobbet gjort. 
Speciellt: Revolver 38, mutationen 'Sonar” 

Mikal Resni 
En icke-muterad människa av finländsk 
härkomst. Arbetar som servitör på Jätte- 
gäddan. Något nervöst lagd. 

Reptilmånnen 
Reptilmännen vid flottningsstationen tillhör 
en primitiv stam. De talar inte något känt 
språk utan uttrycker sig med hjälp av und- 
erliga gutturala läten och tjut, något som 
gör kommunikation med dem mycket svårt. 
Stammens bosättning ligger vid Daläven, 

ungefär två mil från Logsta bro. 

De är beväpnade med spjut och slungor, 
och klädda i hudar från olika djur. Sedan 

Råttan och Max besök har de också tillgång 
till en handfull musköter. 

Råttan 
Max osviklige kumpan. Också han uppvux- 
en på gatorna i Hindeburg där han gjorde 
sig en karriär som ficktjuv innan han 
träffade Max och istället gav sig in på den 
mer lukrativa inbrottstjuvens bana. Har 
med åren också han blivit riktigt härdad, 
och liksom Max' år det inte mycket annat 
han bryr sig om förutom att ”få betalt” 

Valdemar 
En muterad säl som har hand om färjan 
över Dalälven. Pratglad och drar sig inte 
för att vädra sin åsikter om både det ena 
och det andra, och särskilt om brobygget 
som han tror kommer att göra honom 
arbetslös. 

 



  

Om man ser bortom den arketypiska 

äventyraren med alla hans attribut och 
självskrivna äventyr så finns det många 
andra möjligheter att prova på och utveckla 
3 Mutants värld. Att låta spelarna gestalta 
poliser är just en sådan idé som låter 
pelarna utforska andra möjligheter ån den 
vanliga åventyrarens. Det var också därför 

jag bestämde mig för att skriva den här 
artikelserien om poliskampanjer, i skenet 
av att jag ville få en något mer utarbetad 
uppfattning om vad som kan figurera i en 
kampanj, eller ett äventyr, dår spelarna axlat 
polisens, men kanske framför allt kriminal- 
polisens roll. Mycket riktigt är det också 
det som artiklarna kommer att ge en intro- 
duktion till, även om jag också som hast- 
isast kommer att beröra rättsväsendet, dess 
brott, straff och lagar. 

   

RÄTTSVÄSENDET 

  

e länder där det förekommer ett rätts- 

em av något slag får man anta att det 
« många likheter med det som fanns i 

tidiga 1800-talets England och Nord- 

      

I städerna finns vanliga uniformerade 
konstaplar som patrullerar gatorna och 
mikas främsta syfte år att upprätthålla 
ordningen, men också kriminalpoliser som 
arbetar med att ”lösa” brott i en mer tradi- 
sonell mening. Hår finns också domstolar,   

fängelseanstalter, bårhus, arkiv, och andra 
rättstekniska institutioner. I större städer 
finns också privatdetektiver, och att 
”detektivorganisationer” (om ån i mindre 
omfattning) motsvarande 1800-talets nord- 
amerikanska Pinkertons existerar är inte 

heller osannolikt. 
På landsbygden och på mindre orter har 

landsortspoliser, landsfiskaler eller sheriffer 
hand om lag och ordning. Ofta är de an- 
svariga för ett betydligt större område än 
de egentligen har kapacitet att övervaka, 
även om det är vanligt att de har med- 
hjälpare, antigen i form av vice sheriffer 
eller från lokalbefolkningen. Situationen 
har många likheter med vilda västerns 
polisiära situation, och det är till exempel 
inte ovanligt med lynchningar eller uppbåd. 

Det är också på landsbygden man hittar 
prisjägare då de inte är särskilt uppskattade 
hos de större orternas mer organiserade 
polisstyrkor. I städer, som Hindenburg, där 
vapenförbud införts blir det också nära på 

en omöjlighet för prisjägare att verka i 
någon större utsträckning - att jaga brotts- 
lingar utan beväpning ses helt enkelt som 
för riskfyllt 

RÄTTSGÅNG 

Hur straff utdöms och utförs varierar från 

stat till stat, men generellt sett går det till så 
att brottslingen och brottet tas upp i en 

Jån Erlander drog sin flinlåspistol och 
inväntade för några ögonblick sin kollega 
- Hänning - som hamnat något efter i 
jakten till fots. Ljuset från huvudgatans 

gaslyktor gav grändens soptunnor och 
vråte otacksamt mörka skuggor. Tyst smög 

de sedan fram till en av bakdörrarna, 
räknade till två och slog in den. Ett sotsvart 
mörker slog ut mot dem, och det var tyst. 
Alledels för tyst. Det enda ljud som sökte 
sig ut till de två kriminalpoliserna var det 
av tunga vattendroppar. 

Deras ögon möttes i samförstånd, och 
Hänning tog fram fosforfacklan, tände på 
slängde in den genom dörröppningen. För 

   

ARTICELIERIE i TVÅ DELAR, DEL 1 

några korta ögonblick kunde de urskilja 
husets innandömme. 
Jån nickade åt Hänning, 

De klev in över tröskeln, tyst, 
målmedvetet - den här gången skulle de 
inte låta smugglarna komma undan. 

Av 

    

domstol som består av vittnen, involverade 
parter (anklagad, offer, polistjänstemån, 
etc) och en domarpanel som vanligtvis 
består av tre eller fem domare, men även 
ibland bara en. Domarna hör sedan alla 

parter, under sanningsed, och eventuella 
bevis presenteras. Därefter överlågger 
domarna varpå de kungör sitt beslut och 
eventuellt straff, något som vid självklara 
fall kan ske omedelbart. Vanligt är dock att 
rätten sammankallas påföljande dag för att 
höra domarnas beslut. Domar som sedan 

fastslagits kan sedan endast ändras, eller 
tas upp i rätten igen efter att saken framlagts 
för ett domarråd eller liknande, något som 
sker mycket sällan. För att något sådant i 

praktiken ska ske krävs mycket speciella 
omständigheter. Som en avslutande not kan 
sägas att bruket av försvarsadvokater och 
åklagare inte år en särskilt utbrett, även om 
det finns länder som nyttjar det systemet. I 
vissa länder använder man sig också av 
”juryer” som då istället för dommaren 
beslutar om en brottsling är skyldig eller 
oskyldig, 

BROTT OCH STRAFF 

Liksom olika stater har olika rättssystem 
så har de naturligtvis också olika syn på 
straff. Tabellen som finns i Mutant 2:s 
regelbok (s.70) kan tjäna som en god 
riktlinje för hur straffen förhåller sig till 
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brotten. I regel kan sågas au det finns tre 
olika slags straff - böter, straffarbete och 
dödsstraff. I vilket fall brottsligen inte kan 
betala sina böter får han straffarbeta tills 
böterna är avbetalade. Det är dessutom 
ovanligt att dömda brottslingar får avtjäna 

rena fängelsestraff utan oftast sätts de just 
till att straffarbeta i skogshuggarläger, dag- 
brott och liknande. I Pyrisamfundet kan till 
exempel vägfarande resenärer stöta på 
kejserliga straffkolonner som arbetar med 
att bättra på landets dåliga vägar. 

KRIMINOLOGI 

Kriminologin kring år 112 Pt. är fortfarande 
i sitt sköte och överlag tämligen outvecklad 
Vissa framsteg har gjorts vad gäller profiler- 
ing av gårningsmån, speciellt i Pyrisam- 
fundet och Finland, men då de flesta länder 
saknar överskådliga register och arkiv går 
utvecklingen långsamt om än framåt 
Allmänt sett finns det också en mer utbredd 

kunskap om brottsliga organisationer då 
makthavare ofta har ett större intresse av 

att hålla reda på dem än på enskilda 
”småbrottslingar” som i en egentlig mening 
inte utgör något hot mot staten. 
Kriminologi år 112 Pt. handlar mer om 

varje enskild kriminalpolis intuition och 

kunskaper om brottsligt beteende än om 
vetenskapligt belagda metoder och tillväga- 
gångssätt. Ett vanligt uttryck som anvånds 
om duktiga kriminalpoliser är att man har 
"nos för brott”, något som den legendariska, 
jemländska kriminalpolisen och myrsloken 
Vilgot Krikt sägs vara orsaken till 

KRIMINALTEKNIK 

Den eventuella kriminalteknik som finns 

år 112 Pi. får också den ses som outvecklad 

och långt ifrån sin fulla potential. Som mest 
sträcker den sig till sådant som ögat kan se 
och oftast inte ens så långt. Teknik per år 
112 Pt. tillåter exempelvis inte analys av 

fingeravtryck, blodgrupper, hår och påls, 
och annat som kräver tillgång till mikro- 
skop och/eller andra högteknologiska 
precisionsinstrument. Stora delar av det 
kriminaltekniska arbetet handlar istället om 
regelrätt detektivarbete där påtagliga (läs: 
för ögat synliga) fysiska spår och bevis, 
vittnen och kriminalpolisens egna förmåga 
att dra slutsatser av dessa är det väsentliga. 

STRAX UYANFÖRHINDENBURG HIVYAS YRE 

KROPPAR SUNNARISKY AYRÄTYADE VILKA 

YARDE: OCK YKRFÖR HAR DE NÖRDAYS? 
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Trots den begränsade tillgången till avan- 
cerad teknologi för mer precisa iakttagelser 
kan det ändå förutsättas att vissa kriminal- 
tekniska observationer och slutsatser kan 
göras av skolade poliser och experter. Låt 
nämnas att rättssystemen för tiden sällan 
håller sig med egna ”experter”, utan oftast 
använder sig polisen av vanliga praktiser- 
ande läkare, vapensmeder, militärer och 
andra som besitter kunskaper i relevanta 
områden när omständigheterna så kräver. 
Detta är personer som på ett eller annat sätt 
kan hävda auktoritet inom ett visst område 

och har erfarenhet av liknande situationer 

eller fall. På grund av detta är det inte 
ovanligt att polisen återkommande använd- 

xperter. 

  

   

  

er sig av samma 

  

Brottsplatsundersökning 
och brottsrekonstruktion 

Inom brottsplatsundersökning har ut- 
vecklingen kommit en bit på väg. Sedan år 
102 Pt. är det till exempel gängse praxis i 
både Hindenburg och Göborg att spärra av 
brottsplatser tills det att kriminalpolisen 
undersökt dem. Men när det kommer till 
själva undersökningen så måste polisen 
fortfarande förlita sig på konventionella 
metoder. 
Vad gäller brottsrekonstruktioner så har 

det blivit allt vanligare sedan Eijma Näs vid 
Poris kriminalpolis år 104 P1. gjorde den 
första framgånsrika rekonstruktionen av ett 
mord på en finländsk regeringsmedlem 
Över natt gick Eijmas teorier från att ha varit 
utsatt för allmänt åtlöje bland expert till att 
tas på största allvar. Sedan år 107 Pt. ingår 
också Eijmas bok Brottets rekonstruktion i 
utbildningen av kriminalpoliser i Finland 

Vapenexpertis och ballistik 

Utvecklingen inom ballistiken har kommit 

så långt att man med en kula till exempel 
kan avgöra mordvapnets kaliber. En expert 
kan också genom krutmärken och kulhålet 
bedömma den relativa positionen mellan 
offer och mördare. Men åven när det gäller 
grundläggande ballistik finns det uppen- 
bara svårigheter. En expert, vanligtvis en 

vapensmed eller en läkare, har som regel 
bristande kunskaper om högteknologiska 
vapen något som lämnar tämligen stora 
tomrum i deras kunskaper; att felaktiga 

slutsatser dras därav är inte ovanligt. Ett 
tillräckligt kraftigt högteknologiskt vapen 
skulle till exempel kunna få ”en expert” att 
dra slutsatsen att offret blivit skjuten av en 
mörsarkanon! Och något sådant kan förstås 
få ödesdigra konsekvenser för en utredning, 

Medicinska ledtrådar 

En läkare med viss erfarenhet kan be- 

stämma dödsorsaken (naturlig död, mord, 
självmord eller olycka) med realtivt stor 
säkerhet. Likaså kan också tidpunkten för 
dödsfallet fastställas. Om dödsfallet ägt rum 
nyligt, inom en och en halv dag kan tid- 
punkten fastställas med en felmarginal på 
en till två timmar. Ju äldre kroppen är desto 
svårare blir det att fastställa tidpunkten för 
dödsfallet, och det kommer då att handla 

    

om grova uppskattningar i dagar, vec 
månader och år. 

En låkare kan också hitta andra ledtrådar 

på kroppen, men endast sådant som 
antas vara synligt för ögat, exempelvis 
skrap- och släpmärken, brännmärken, sår, 
och så vidare. 

  

Andra fysiska spår och trådar 

I stort sett kan vad som helst utgöra ett spår 
eller en ledtråd i en polisutredning. Den 
begränsade tillgången till teknologi och 
vetenskapliga undersökningsmetoder 
lämnar dock för det mesta mycket som 
annars kunnat avslöjats i det fördolda. Det 

viktigaste för en kriminalpolis år 112 Pt. 
blir att undersöka det fysiska beviset så 
långt det går och därefter dra slutsater och 
sätta föremålet i sitt sammanhang - antingen 
med traditionellt polisarbete eller med mer 
oortodoxa metoder. Vad polischefen säger 
när det kommer fram att kriminalpoliserna 
använt ett medium (annat ord för muterad 

katt med mutationen 'intuition'”) för att lösa 
ett fall år något helt annat 

KRIMINALARBETE 

En kriminalpolis arbete består dessutom av 
mycket mer än bara kriminalteknik och 

kriminologi. I grund och botten handlar 
det naturligtvis om att lösa brott som 
begåtts, och att i största möjliga mån för- 
hindra och förebygga nya brott om det är 
möjligt. 
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Utredningar 

En kriminalpolis främsta uppgift är kanske 
att lösa begångna brott, och dessa sköts i 

form av utredningar där varje fall tas upp 
enskilt. Utredningar handlar kort och gott 
om gammalt hederligt detektivarbete med 
att söka motiv, göra gärningsmannaprofiler, 
undersöka bevis, förhöra vittnen, dra 
slutsatser och förhoppningsvis i slutändan 
avslöja och gripa brottslingen 

Handfast polisarbete 

Åven mer konventionellt polisarbete i form 
av att jaga brottslingar, utföra razzior och 
stormningar eller befria gisslan faller också 
på kriminalpolisenens bord. Dylika 
aktioner utförs oftast med hjälp av uniform- 
erade konstaplar, men då det inte finns 
speciella insatsstyrkor av modernt slag i 
Mutants värld blir det vanligtvis kriminal- 
polisen som planerar och utför dylika 
operationer. 

Under täckmantel 

Operationer där kriminalpoliser arbetar 
under täckmantel förkommer också det i 
Mutants värld. Det handlar då oftast om 
att nästla sig in i den organiserade brotts- 
ligheten (spränga större ligor), eller om att 

få tag på förbrytare som på alla andra sätt 
undgått lagens långa arm; en svår, farlig, 
och otacksam uppgift som de flesta poliser 

drar sig för. 

ROLLPERSONER SOM 

KRIMINALPOLISER 

För att spelarnas rollpersoner inte bara ska 
bli vanliga äventyrare utstyrslade i 
uniformer eller med en kriminalpolis 
tjänstebevis, så finns det flera saker som 
man med fördel kan använda sig av i ett 
äventyr eller en kampanj där rollpersonerna 
är poliser. Nedan presenterar jag några av 
mina tankar kring detta, men se dem inte 
som allomfattande utan snarare som just 
ett urval av idéer. 

Poliser och samhällspositioner 

Den uppenbart största skillnaden mellan 
en vanlig” äventyrare och en rollperson 
som arbetar som kriminalpolis är att den 
senare i större utstråckning har en mer 
attalad befattning i samhället. Där man 
ibland kan få känslan av att vanliga 
äventyrare driver omkring planlöst i väntan 
på nästa äventyr, så har en kriminalpolis 
stället en fast och betydligt mer beständig 
samhällsposition - sitt arbete som polis. 
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Kort och gott, rollpersonerna har ett jobb 

att sköta, ett jobb som går ut på att lösa 
brott och att ”skydda” vanliga medborgare. 
Och det tar oss vidare till polisers rättigheter 
och skyldigheter. 

Rättigheter och skyldigheter 

En av de mer intressanta aspekterna med 
polisroller är att de har fler klart uttalade 
rättigheter och skyldigheter gentemot lagar 
och förordningar, andra personer och 
överordnade. Detta placerar dem i en unik 
position om man ser till den gängse äventyr- 
aren; de kan inte bryta lagar efter eget tycke 
(istället ska de upprätthålla lagarna), de ska 
sätta det allmänna före den egna välmågan 
(oftast tvärtom med vanliga äventyrare), och 
där den traditionella äventyraren bara har 
skyldigheter gentemot sig själv och sin 
uppdragsgivare och ibland inte ens det, så 
har en polisroll skyldigheter mot allmän- 
heten, överordnade och sina medarbetare. 
Det kan vara en god idé att låta spelarna 
diskutera och tänka över just vilka rättig- 
heter och skyldigheter en polis har för att 
få dem att inse att de inte längre kan upp- 
träda hur som helst utan att det får konse- 

kvenser. 

Överordnade och befälskedjan 

Speciellt viktigt är kanske rollpersonernas 
förhållande till sina överordnade. Arbetet 
som kriminalpolis är tämligen fritt och det 
är i mångt och mycket upp till spelarna 
själva att styra sina handlingar, men 
samtidigt får man inte glömma bort att de 
faktiskt har överordnade som de måste 
svara inför. De kan alltså inte dra iväg till 
Nova Warsawa för att jaga en mördare utan 
att gå via sina överordnade. Befälskedjan 
och förekomsten av överordnade kan med 

fördel framhävas i ett äventyr eller kampanj 
där rollpersonerna år kriminalpoliser, då 
det i stor grad bidrar till att skapa rätt 
”stämning”. Eu varningens pekfinger dock: 
driv det inte för hårt för då kan äventyren 
istället bli stela och tråkiga. 

Bosätt rollpersonerna 

Om spelarna gestaltar kriminalpoliser, som 
oftast verkar inom ett begränsat område 

(fast inte nödvändigtvis), exempelvis en 
stad så medför det att det personliga livet 
kliver ett steg närmare - rollpersonerna är 

inte längre åventyrare som far dit vinden, 
eller bästa ångbåt tar dem utan de har 

alldeles såkert vänner, slåktingar och 
bekantskaper som de stöter på med jämna 
mellanrum. Att inte använda sig av de 
möjligheterna i en kampanj, eller för den 

delen i vanliga äventyr vore en dumhet. Låt 

därför spelarna ägna lite mer tid än vanligt 
till att brodera ut sina rollpersoner inte bara 
i förm av en vål uttänkt bakgrund, utan 

också den närmaste bekantskapskresten 
(familj, släkt, vänner, etc). 

Nykläckta kriminalare? 

Om rollpersonerna inte är nykläckta 
kriminalare kan det också vara en god idé 

  

Polislöjtnant Jån Erlander arbetar som 
kriminalpolis i Muskö sedan sju år tillbaka, 
och det är också där han har förvårvat ett 
rykte som en av Pyrisamfundets skick- 
ligaste kriminalare 
Som son till en polis låg hans karriärval 

inte långt borta och vid sjutton års ålder 
blev han konstapel i Hindenburg. Det 
visade sig dock snart att Jån hade nos för 
kriminalteknik och redan vid nitton års 
ålder rekommenderades han till en tjänst 
som kriminalpolis. Efter den obligatoriska 
utbildningen blev han mycket riktigt också 
kriminalpolis i Hindenburg, och det dröjde 
inte länge förrän han började göra sig et 
rykte som skicklig kriminalare. Vid tjugo- 
eu löste Jån sitt första stora mordfall, ett 
fall där en pyrisk köpman mördats av sin 
broder. 
När så Jåns far dog sex år senare kände 

Jän att det var dags att söka sig vidare, och 
hamnade så tillslut i Muskö. Det år oc 
i Muskö som han har löst några av sina 
mest kända fall, bland annat alfabets- 
mysteriet och vad som senare kom att 
kallas för ”Den stora bankkuppen”. Det var 
också i Muskö han var med och bidrog till 
att Visby-Muskö-triaden sprängdes. 
Under åren som gått har Jån också skaffat 

sig fiender på båda sidor om lagen; 
organisationen Järnringen har till exempel 
ett ont öga till Jän sedan han gripit och | 
därmed indirket skickat flera av deras | 
medlemmar till destruktorn. Också inom 

| polisen finns det avog mot Jån då många 
| inte gillar hans något annorlunda metoder 
| för au fånga brottslingar. Något som man 

dock inte kan komma ifrån är att Jån blivit 
något av en legend på kriminalpolisskolan 
i Hindenburg, och från och till händer det 

| också att han föreläser där om sina erfaren- 
heter. 

nr 
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att utarbeta deras bakgrund som poliser. 
Var och med vem har rollpersonen arbetat 
tidigare, vilka brottslingar har han ”satt dit”, 
hur blev han kriminalare, också vidare. På 
detta sätt kan du som spelledare på ett 
enkelt sätt bygga in äventyrsuppslag direkt 
i rollpersonernas bakgrund. På samma sätt 
kan du också från början förse rollper- 
sonerna med tjallare/informatörer som de 
använt sig tidgare av och som de kan anvån- 
da sig av under kampanjen/äventyret. För 
att använda en kliché, möjligheterna år 
oändliga 

SPELTEKNIKALITETER 

Speltekniskt sett finns det också en del att 
tänka på vad gäller polisrollpersoner, där 
det viktigaste rör bruket av färdigheter och 
mutationer, och muterade djur som krimi- 
nalpoliser. 

Färdigheter baklänges 

Med rollpersoner som arbetar som krimi- 
nalpoliser finns det stora möjligheter att 
unyttja fårdigheter som vanligtvis spelar en 
undanskymd roll hos traditionella äventyr- 

arkaraktärer. Många färdigheter kan också 
användas på annorlunda sätt än vad de 
ursprunligen var konstruerade till, så kallad 
”baklängesanvändning”. Här följer en kort 
genomgång tillsammans med kommentarer 
av för kriminalpoliser användbara färdig- 
heter 

Administration. Rollpersoner med färdig- 
hetsvärde i "Administration har kunskap 
om lagar, brott och straff. Kunskaper i den 
här färdigheten är med andra ord ett måste 
för en kriminalpolis. 

Bakhållsteknik. För att på ett maxmalt sätt 
utnyttja taktik vid tillslag, razzior och större 
operationer. (Not: Publicerades i Sinkadus 
215) 

Bluff. Aven poliser har ibland behov av att 
bluffa. En särskilt användbar färdighet för 
kriminalpolisare som arbetar under täck- 
mantel. 

Etikett. Med denna färdighet vet kriminal- 
polisen hur man talar och uppträder i olika 
samhällsskikt. Den kan också användas för 
att avslöja i vilket samhällsskikt en annan 
person hör hemma. 

Finna dolda ting. Används når kriminal- 
aren leter efter ledtrådar, spår, och annat 
som inte år uppenbart för ögat. Duktiga 
brottsplatsundersökare har höga värden i 
den här färdigheten. 
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Förfalskning. Kunskaper i förfalskning gör 
kriminalpolisen skickad att avslöja för- 
falskade dokument. 

Förhöra. Rollpersonen kan förhöra brotts- 
lingar och motsträviga vittnen på det tillåtna 
sättet. 

Förklädnad. Ett måste för kriminalpoliser 
som arbetar under täckmantel. 

Kriminalarbete. Ger rollpersonen kunskap 

och träning i polisiära förfaranden och 
arbetssätt. En mer utförlig beskrivning av 
färdigheten återfinns sist i artikeln. 

Medicin. En rollperson kunnig i medicin 
kan fastställa dödsorsak, tid för dödsfall 
och hitta andra medicinska ”ledtrådar”. 

Skugga. När kriminalpolisen ska förfölja 
en misstänkt brottsling utan att själv bli 
upptäckt. 

Språkkunskap. Tillåter kriminalpolisen att 
fastställa vilket språk en person talar. 

Spåra. Med denna färdighet kan roll- 
personen spåra brottslingar. Kan också 

användas för att dölja spår. 

Taktik. För att på et maxmalt sått utnyttja 

taktik vid tillslag, razzior och större 
operationer. (Not: Publicerades i Sinkadus 
215) 

Teckenspråk. Under vissa polisiära 
insatser, som till exempel vid razzior kan 
kunskaper i teckenspråk vara användbart 

Undre världen. Rollpersonen känner till 
kända brottslingar, hälare, tillhåll och så 
vidare. I kriminalpolisens fall inkluderar 
den här fårdigheten också kunskap om 
tjallare och informatörer. 

Vapenfärdigheter. Varje kriminalpolis 
förutsätt åtminstone kunna hantera 
flintlåspistol och batong. I vissa fall också 
värja. 

Värdesätta. Kan användas för att bedöma 
hur mycket stöldgods är värt. 

Övertala. Användbar färdighet om man ska 
övertala en brottsling att lägga ner sitt vapen 
eller kanske när ett potentiellt vittne be- 
höver ”knuffas” i rätt riktning. 

Om mutationer 

Många mutationer, speciellt mentala 
mutationer som till exempel "intuition", 
"Empati', 'Kånna fiendeskap” med flera kan 

visa sig särskilt användbara för en kriminal- 
polis. Det är lätt hänt att balansen i spelet 
förskjuts och därför bör spelledaren ha 
detta i bakhuvudet när spelarna skapar sina 
rollpersoner. 

Muterade djur med lukt och hörsel 

Liksom med mutationer finns det en del 

att tänka på när det gäller muterade djur. 
Kanske framför allt möjligheterna med att 
använda fler sinnen än människor. För en 

kriminalpolis som är ett muterat djur torde 

lukt och hörsel (i många fall), utöver synen, 
spela stor roll. Kanske är det därför som 
vanliga polishundar aldrig slagit igenom. 

I NÄSTA NUMMER 

I den sista och avslutande delen av artikel- 

serien presenteras några konkreta äventyrs 
och kampanjuppslag, samt olika grepp och 
kryddor som spelledare kan använda sig 
av i äventyr/kampanjer där spelarna 
gestaltar kriminalpoliser. Dessutom en 
redig dos med inspiration. 

I nästa nummer publiceras dessutom 
äventyret Skarprättarmorden där roll- 
personerna, kriminalpoliser i Hindenburg, 
hamnar mitt i en mordhärva där allting inte 
är vad det ser ut som... 

NY FÄRDIGHET 
Av Christer Larsson 

KRIMINALARBETE 

Grupp: Lärdom 
Grundegenskap: INT 
UTB: 4 

Kostnad: 3 

Rollpersonen har kunskap och träning i 
polisiära rutiner och förfaranden. Han vet 
hur man sköter en utredning, säkrar spår 
på en brottsplats och gör en ”korrekt” 
gårningsmannaprofil. Dessutom vet han 
hur man på bästa sätt planerar och 
genomför gripanden, fritagningar av gisslan 
och razzior och andra polisiära insatser. 
Han vet också hur man fyller i polis- 

rapporter och andra liknande dokument, 
som vapenlicenser, visum och andra 
tillstånd (exempelvis för husransakning). 
Rollpersonen kan även namnen på högt 

uppsatta domare, polischefer och poliser. 
Han vet också var olika institutioner som 

fängelser, domstolar, arkiv, bårhus och 
polissationer.
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CLU3 CRAZY CAT 

= NATTCLU33EN MED (LÖS 
av Hans Stenström 
Illustrationer av Christer Larsson 

Adress: Nedgången 39 
Club Krazy Cat år det senaste innestället i 
Hindenburg och har på kort tid blivit eu 

riktigt vattenhål för mer välbeställda 
muterade djur. Det år med andra ord inte 
vilket patrask som helst som släpps in. Club 
Krazy, som klubben i folkmun kallas, drivs 
av den nyinflyttade lettländaren Ivanov 
Krazy (uttalas ”kratsy”), en muterad katt 
med stil och svans som han själv så elegant 
uttrycker sig. Detta är också något som hans 
smakfulla kavajer, byxor och snidade 
cigarrmunstycken understryker. Trött på 
Rigas uteliv emigrerade han för ett halvår 
sedan till Pyrisamfundet och Hindenburg 
där han för två månader sedan öppnade 
Club Krazy inte långt från Stadion. 

”Klubben som till och 

med kan få hundar 
att jama.. 

  

  - PLAYBEING 43, MARS 112 

Det blev genast succé för klubben med klös, 
och på kort tid har den blivit för de 
muterade djuren vad Casino Nancy är för 
Hindeburgs överklass. Herrtidningen Play 
being skrev bland annat efter premiär- 

kvällen i en fullkomligt lyrisk recension, 
"Klubben som till och med kan få hundar 
at jama...” 

  

Entrén till Club Krazy ligger mot gatan 
Nedgången, och sticker onekligen ut med 
sma två marmorpelare, sina tre meter höga, 
magnifika, dubbla glasdörrar och den lätt 
bländande skylten som förklarar att det här 
& Club Krazy Cat. Vanligtvis flankeras 

också glasdörrarna av två välväxta lokatter 
som för det mesta har ett sjå med att mota 

bort icke önskvärda gäster. 
Klubben i sig ligger på tre våningsplan och 

är smakfullt inredd, med ett flödigt och nära 
på överdånigt ljusarrangemang där dans- 
aplvets discokula (den största i sitt slag i 
Hindeburg) från de gamla tid alltid får 
besökarna att förundras. Den stora baren, 
dansgolvet och scenen ligger i källarplanen 
och där uppträder varje kväll kända artister, 
dansare och sångare, från Skandinaviens 
alla hörn. Här har bland annat dans- 
aruppen Rojver från Finland och trollkarlen 
fån Labiro uppträtt. Speciellt populärt 
bland besökarna har dock klubbens egna 
sående nummer med exotisk dans blivit 

De tre kvinnliga kattdansörerna (Jeni, Jani, 
och Jamé) har i det närmsta blivit super- 
stjärnor med sina bejublade scen- och 
dansnummer. Och inte bara bland de man- 
liga åskådarna. Den stora baren sköts om 
av tre bartendrar med Juri Stradivinsky, en 

muterad lo som följde med Ivanov från 
Lettland, i spetsen. Det som inte finns i 
Club Krazys bar finns inte lär någon ha sagt, 
och det är inte långt ifrån sanningen för 
här kan du hitta allt från brännvin, till 
lettisk likör och nyskottskt maltöl - allt för 
att betjäna törstiga strupar. Det är också hår 

som Ivanov distribuerar den lettiska 
berusningsdrogen Hisch, som han för- 
tjänstfullt säljer till gästerna. Förstklassig 
underhållning i alla former år Ivanovs 
maxim, och på Club Krazy är verkligen det 
som det bjuds på sju dagar i veckan. 

En gång i veckan vanligtvis på onsdagar 
anordnas också en amatörafton där okända 

förmågor, speciellt utvalda av Ivanov, får 

visa upp sina talanger. 

En våning upp på en balkongvåning som 
sträcker sig runt dansgolvet och den 
centrala discokulan ligger casinot med alla 
sina spelbord, som kan få den mest kräsne 
spelaren att dra på läppen - här hittar du 
de flesta av alla populära skicklighets- och 
hasardspel. Särskilt omtyckt bland casino- 
besökarna har också de två enarmade 
banditerna som Ivanov låtit hämta från en 
ruinstad i Lettland blivit. För den som ändå 
inte är nöjd hålls några av Hindeburgs 
”riktiga” pokerspel med höga insatser bak- 
om stångda dörrar längre in i casinot. Dit 
kommer bara storspelarna och de som visat 
att de har råd. Bland de trogna besökarna 
syns exempelvis storspelaren Karl G. Boris, 
mer kånd som KGB bland stammisarna. 

Förlorar du här utan att kunna betala för 
dig är det mer ån ett par brutna fingrar som 
väntar. Det är också hår som klubbens mer 
ljusskygga aktiviteter förkommer och 
Ivanovs flådigt inredda kontor ligger. För 
även om Ivanov till största delen ägnar sig 
åt lagliga verksamheter så förekommer det 
även att han fifflar lite på sidan av med 
häleri och smuggling. Fast det år förstås inte 
allmänt känt 

På den tredje våningen ligger Club Krazys 
eskortservice - exklusivt för både manliga 
och kvinnliga kattdjur. För att komma in 
här krävs en personlig inbjudan av 
”bordellmamman” Kalamity, Ivanov eller av 

någon av hans närmsta vänner. Exklusivt 
och dyrt med andra ord. Men också väl värt 

  

pengarna enligt utsago. Åtminstone om 
man får tro tidningen Playbeings exklusiva 
reportage 

Club Krazy Cat har öppet från klockan 
sex på kvällen till ett på natten alla dagar, 
förutom fredagar och lördagar då klubben 
har öppet till tre. Men var beredd på att få 
köa utanför om du inte har en personlig 
inbjudan, eller har ett av Club Krazys 
eftertraktade medlemskort 

CLUB KR 
i CAT 

Dans & Musik 

Välbesökt bar 
Underhållning 
Casino & Spel 
och 

Eskortservice 

    

   

  

Nu på lördag uppträder 
den finska dansgruppen 
Rojver på stora scenen. 
Få känslan för det finska 
folket och landet bortom 
österhavet. Garanterad 
underhållning på hög 
nivå. 

Chsino 
Kom och spela på våra fan- 
tastiska enarmade banditer! ,. 
Eller sätt dig vid ett av våra om- 
tyckta spelbord. 

Varje kväll 
Jeni, Jani och Jamé, våra tre stjärn 
dansöser uppträder med exotiska scen- 
och dansnummer! Bejublat! Endast på 
Club Krazy Cat! 

  
Söndag - Torsdag 6 em - I em 
Fredag - Lördag 6 em - 3 em 

Mjant:] 
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PORTRÅTTGALLERIET 
Först ut i Traffauts återkommande porträttgalleri över intressanta personer i 
mutantskandinavien är Morgan Bocksten, den pyriska statskritikern och tillika 
författare av böckerna ”Ingen mans zon”, ”I kejsarens hemliga tjänst” och ”Den 
polska höken”. 

MORGAN BOCKSTEN 
Ett porträtt 

av Hans Stenström 

  

som hade svårt att tro Morgon när han 
dementerade att hans bok skulle ha någon 
koppling till händelserna i Ulvriket 
Morgan brukar också med jämna mellan- 

rum dyka upp som gästkrönikör i Fjättrade 

gåsen där han med vass penna ofta attack- 
erar den kejserliga administrationen - fler 
ån en gång har Morgans krönikor också 
förekommit att kejsaren stoppat utgiv- 

ningen av tidningen, något som av den 
Fjättrade gåsens intellektuella läsare ses 
som att det trots allt måste finnas sanning i 
Morgans skärskådande blickar av den styr- 

ande administra- 
tionen. För det mesta 

låter Thorulf honom 
hållas, och så länge han inte 

skriver sådan som direkt kan 
1 skada Pyrisamfundet inter- 

d nationellt lämnas Morgan där- 
Ahn. då han ses som ett tämligen 

litet ororsmoment. På grund av 
hans dunkla anknytning till 

$ R rg i underrättelsetjänsten håller man 

1 dock honom alltid under uppsikt 
ål Ver SVradsla för att tilandskaunder 

rättelseorganisationer eller andra fiender 
till Pyrisamfundet ska föra bort och pressa 
honom på för Pyri vådlig uppgifter. 

Morgan tillhör en av de författare som 
lyckats göra sig ett namn både i och utanför 
Pyrisamfundet; särskilt populär blev den 
polska översättningen av hans debutbok 
Ingen mans zon som i mångt och mycket 

också förnyade underhållningslitteraturen. 
Nu fjorton år senare, och vid fyrtioåtta års 
ålder har Morgon flera böcker på sitt 
samvete, däribland Den femte mutanten och 
I kejsarens hemliga tjänst, där den senare sägs 
bygga på Morgans egna erfarenheter som 
agent under Thorbein Huggares kejsar- 
skap. Hurvida det ligger någon sann- 
ing i det har demeterats både av 
kejserliga representanter och 
av Morgan själv. 

Morgans omtvistade 
koppling till Pyrisam- 
fundets underrättelse- 
tjänst blev återigen 
aktuell när uppfölj- 
aren till I kejsarens ”— 
hemliga tjänst, Den polska 

höken, kom år 110 P1. Göborgsposten skrev 
efter att uppgifter om en hemlig polsk 
operation läckt till pressen att, ”Boken har 
skrämmande likheter med verkligheten. Detta 
är den tredje boken som har klara förankringar 
i verkliga händelser - hur kan någon tvivla på 
att Morgan Bocksten har något slags förflutet 
med den pyrisk underrättelsetjänsten?”. 

Två år tidgare hade Morgan nämligen 
också gett ut boken Styrka 10 från Ulvriket, 
samtidigt som de allmänt kända händel- 
serna i Ulvriket tog plats. Till följd av det 

uppstod det då vilda diskussioner i nära 
på alla pyriska tidningar, och det var många 

   

  

    
   

      

      

     St 

För närvarande residerar Morgan i en villa 
på Vargudden i Hindenburg dår han arbetar 
med en historisk trilogi som utspelar sig 

under tiden då Pyrisamfundet upprättades. 
Första delen, Vågen till Hindenburg, har 
redan släppts och under de närmsta åren 
väntas de två andra delarna. Till följd av 
dessa böcker befinner sig Morgan tämligen 
ofta på resande fot över hela Pyrisamfundet 
då han försöker samla in källmaterial om 

rikets tidiga historia. 
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KOLL PÅ MUTANT? INTER 
Åventyrsspels kompletta utgivning” 

REGELBÖCKER, ÄVENTYR OCH MODULER 
Mutant (1984) 
Mutant rolllormulärsblock (1984 
Järnringen (1985) 
Vreprilmannens klor (19857 

sn del 1 Nekeopolis (1985) 
on del 21 Bris Brygga (1986) 

2 rollformulärsblock (1986) 
u (Den "andra" boxen, 1987) 

Eter Ragnarök (1987) 
Katastrolens väktare (1988) 
Brännpunkt Hindenbung (1988) 

SINKADUS (2 tll 220) 
Nya sysselsattnangar for äventyrare (Sinkadus 42. 1984) 
Perfekta traftar (Sinkadus 42) 

Alternativt stridsystem (Sinkadus 83, 1985) 
Rästelser till Mutan (Sunkadus 83) 

Rättelser tll Järnringen (Sinkadus 83) 
Nya djur och fåra Sinkadus 3) 
Ponrätt. yn (Simkadus 84, februari 1986) 

  

    

    

   
   

  

Spelare (54 
Racorbad 
Skvallergam (Sinkadus 24) 
Ulträtiger 
Pansarhäst (Sinkadus 25) 
Råusskipning: Pyri (Sinkad 

Japanska vapen (Sinkadl 

  inkadus 5, september 1986) 

   

    

  

shagelgevår (Sinkadus &6) 
Rubbitbekämpruing (Sinkadus &7, april 1987) 
Mad Matt (Sinkadus 47) 

Snkadus 8, juni 1987) 

  

Cybernetiska djur (Sinkadus 88) 
Fyndet Hologramkamullagedator, HKD (Sinkadus 8) 
Fyndet Nervdetektor 
Fyndet: AACOM-sikte (Sorkandus 28) 

(Sinkadus 88) 

          

Mer om st   
Djur som 

  

lux Eberhard (Stokadus 9, september 1987) 
Kanoner (Sinkadus 29) 
Ambassadörer som försvann (Stskadus 810, navemher 1987) 
Drakdödaren. Lönnmördaren (Skadus 210) 
Neuman (Sinkadus 1 1, januari 1988) 
Rullpersonens UTB och uppväxt (Smkaclus 611) 

Att Ieja en prisjägare (Sinkadus &12. april LINB? 
  

  

eo Svartskugga (Sinkadus 812) 
Fäktkonst (Sinkadus &12) 

sr (Sinkadus 212)     
örmågor (Sinkadus 812) 
Nymph W9 (Sinkadus 812) 

sam (Sinkadus 412) 
AlskVard (Sinkadus 812) 
Stigfinnare (Sinkadus &12) 
Kloakkrokodil (Sinkadus 12) 
Vandrande stock (Sinkadus 12) 

  

Jänelik venusplansa (Sinkadus 12) 
Förstärkt strdsbåge (Stnkaddus 12 

    

   

  

Va Si 2 
Bunkersvets (Sinkacus 212) 
Down the Bunker (Sinkadus 412) 
Sprangmedaljong (Sinkadus 12) 

  

Hotlight 372 (Sinkadus 12) 
Gigakräftor (Sinkadus 812) 
Improvtsatiserade vapen och sköklar (Sinkadus 312) 
Biologiskt förstärkt människa (Sinkadus 21.3, juni 1988) 
Firman -en gangsterorgarusation (Sinkadus 13) 
Uleatigern «on fläkt av vildmarken (Sinkadus 13) 
Drakdödaren. Junker Ulv (Sinkadus 813) 
Loberga Herrgård (Suskadus 14.sugusti 1988) 
Superkomplex (Simkadus 814) 
Body Bombing (Sinkadus 215, oktober 1988) 
Nya militära färdigheter tll Mutan 
Lettiskt intermez2o (Sinkadus 416, december 1988) 
Jaktvillor i Skandinavien (Sinkadus 817, ebruari 1989) 

Att leva på hoppet - fallskärmstegler (Sinkadus 817) 
Blandade fynd (Stakadus 17) 
Fler cybimaldjur (Sinkadus 217) 
Tvärnit (Sinkadus 817) 
Vapenväxter (Sinkadus 
Zondiverse (Sinkadus 817) 
Gunnar 124-C-41 (Sinkadus 418 april 1986) 
Bim Blåmakaren-:-kullen (Sinkadus 318) 
Hazardspel i Mutant (Sinkadus 818) 
Fingal Osgosas högseknologiska museum (sinkadus 218) 
Kurts kredit (Snkadus 18) 
Ballongilygni 
Arvet. del I (Sikadus 819, juni 1989) 
Arvet, del 2 (Sinkadus 820, augusti 1989) 

    

  

msamfundet (simkadus 15) 

  

missar a sammunstallningen. 

  

  
  

 



  

DEN MUTEXADE SiDAN AV WE33EN 
Mutant är det mest aktiva nedlagda svenska 

om finns idag. Det syns bland annat 
å antalet hemsidor. Här är ni länkar 
h fler hittar du på Traffauts webbsida 

  

     

Järnringen HB 
wwmutant.nu 

Pyris patrioter 
mutant2 rollspel.nu 

Den fjättrade gåsen 
www.dfg112.cjb.ne 

E-postlista om Mutant 

groups.yahoo.com/g 

SPELTESTARE JÖCES 
Tunnelrävarna är ett 

kontroll över rubbii 

elet ska speltestas och 
inne och tid att ge 

reglerna. För mer info 

  

        

   

    

El 

      

titta in på ts 

under rubriken I n 
www.traffaut.cjb.net 

Tunnel 

  

OM DU LÄSER DET FÄR... 
kan man inte komma ifrån det 

affaut. Förhoppni 
av när du spelar 

   
   
      

  

   

    

av 

något som du inte var nöji 

nummer? Varför inte ta och 

enkelt att det nästan är krim 

  

sckså... E-post; redaxCtra 

                                          

   

för två spelare där respektive spelare tar 

iga försökspersoner med gott 
enomkörare 

essen dit år 

Hindenburgs Allehanda 
hem-passagen.se/emirates/allehandan/ 

Referensbibliotek 
www.abe.se/home/m+66 1/mutanu 

Katastrofens barn 

  

www.dtek.chalmers.se 

Zonen 

www.acc.umu.se/-lexelius/mutan/zonen.huml 

  

Mutant 2 lever vidare 
hem.passagen.se/gd/mutanu/ 

Järnringen 
home .swipnet.se/mutan/ 

inder sommaren är det tänkt att 

hemsida 

    du a; 

  

affaut och säga vad du tycl 

I nästa nummer! 

Rättvisans förkämpar 

Del twvå i artikelserien om kriminal- 
poliser i Mutantskandinavien 

Riga - Staden i öster 

ger och äventyr i Lettlands 
huvudstad (Med A3-karta) 

  

Skarprättarmorden 
En mordhårva med förgreningar     

  

mest oväntade platser 

och mycket annat gott 
och muterat! 

Missa det intel 

Traffaut nummer 2 ute 

under hösten 20021 

4jonas/Refuge/mutant huml 

    
   

itagligen låst nåstan hela det första numret 

del matnyttigt och inspirerande att använda 

u Traffaut rakt igenom? Eller hittade du 
du saknade och skulle vilja se i framtida 

er? Det är så 

göra det. Högst någon minut eller två tar det 

träffat — — = 

      

     
    

   

   
      

   

| Professor fJilves På älssaft 

När du tappar päls. Pris per sats 2:50 kr, 
med tillhörande bruksanvisning. 

  

  
SKA DU UT PÅ 

EXPEDITION? 

    

. 

. 
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FRANZ EMPORIUM 

HAR DET 

DU BEHÖVER! 

Vapen, lägerutrustning 
och 

transportmedel 
ser s

a
n
n
n
a
n
 

  

Håven som år ett måste när 
du fiskar 

1 jätteborrar 

  

LIKÖR 6 
USTNU d: I " 

frankiska spelkort (52 kort + 4 xtra ex 
- för dig som tar ditt spelande på allvar 

  

  

   
  

  

      
  

traffaut 35



  

> Telefonnummer 
[ 031-51 8247 

I E-post 
HOBBYSPEL ) legend(Öhobbyspel.com 

Vi köper, byter och säljer nya och 
begagnade roll- och konfliktspel! 

Sveriges enda spelantikvariat finns på 
www.hobbyspel.com/antikvariat/ 

  

   

        
   

   

Missade du det gamla goda 80-talet? 

Kanske är du så pass nybliven roll- 

spelare att du rentav gick miste om 

90-talet? Är du nyfiken, på vilka spel 
som släpptES då? I så fall är ou 

behov av ett 

DELL 

MasaDM 
därdusbådé kan se och läsa om 

hundratals svenska rollspelsmoduler 

som gått i tryck sedan 1982... 

Därför ombedes såväl nyfikna som 

nostaligi-sugna att omedelbart knappa 
in följande adress i webbläsaren: en 

h
t
t
p
:
/
/
h
e
m
.
p
a
s
s
a
g
e
n
.
s
e
/
r
ö
l
l
s
p
e
l
s
m
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u
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Starta en 
spelförening 
"ENKELT N 
det är 

GRATIS 
ni får 

BIDRAG 
och mycket mer... 

    
   

    

Man behöver inte vara utvald för att klara det. 
  

    Information om hur man startar en spelförening och anmälningsblankett kan du 
beställa från Sverok eller hämta bland Sveroks webbsidor. 
ADRESS TELEFON — FAX EDRESS HEMSIDA 
Sverok, Platensgatan 25, 582 20 Linköping — 013-140600 — 01J-142299 — infolsverokar — wwwsverokse         

DEN FJÄTTRADE GÅSEN 

  

Action. pänning och muterade djur 

   
www dfgll2ptejb net 

  
  

    
  

Din annons här? Ta kontakt med Traffaut på redaxOOtraffaut cjb net! 

  

      

 


