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Förord

Det  här  äventyret  gjordes  av  Anton 

Vikström   till  spelet  Mutant: 

Undergångens  Arvtagare  för  spel  på 

NYScon 2005. RP inkläder sig rollen som 

detektiver som får i  uppdrag att utreda 

ett mordfall som på kort tid tar de mest 

bisarra vändningarna. Färdighetsslag och 

annat  viktigt  är  markerat  med  fetstil. 

Färdighetsslag som ”följer” ett tidigare, t 

ex  ett  slag  för  Teknologi  för  att 

identifiera  något  man  sett  med 

Iakttagelseförmåga, står under det förra 

slaget  med  en  ”>”  framför  sig.  Följer 

ytterligare slag på detta resulterar det i 

fler ”>”, t ex ”>>”. 

Bakgrund

Sedan ett år tillbaka har det en grupp på 

fem poliser i  Hindenburg härjat som de 

velat  och  tagit  lagen  i  egna  händer; 

faktiskt  mer  än  vad  som  vanligen  är 

brukligt!  Detta  kompisgäng  kallar  sig 

”Vildulkarna” och lever gott på de prylar 

de  ”konfiskerar”  från  ”misstänkta 

mobsters”.  En av dessa Vildulkar  är  en 

handfast typ vid namn Rocky Tompsson.

Rocky stod i hög regard i gänget, då han 

från  en  tjyvaktig  mobster  ”konfiskerat” 

en  alldeles  genuin  fornpuffra!  En 

kunskapare  vid  namn  Jolma  Lysert  fick 

lära honom använda den i utbyte mot att 

han  ”tittade  åt  andra  hållet”  med 

kunskaparens mer ljusskygga affärer. Så 

kom  det  sig  att  Rocky  kunde  injaga 

skräck i  slöddret  med sin alldeles egna 

fornpuffra!

För inte länge sedan hände något som på 

allvar rörde till Rockys liv: hans tonåriga 

dotter och ögonsten Fina uppvisade psi-

krafter! Rocky blev så klart skräckslagen. 

Först  funderade  han  på  att  kasta  ut 

flickan innan någon fick veta. Han kunde 

dock inte för sin själ förmå sig att kasta 

ut  sin  underbara  dotter  utan  gjorde 

istället  allt  han  kunde  för  att  dölja 

sanningen för omvärlden. 

En dag kom det sig som så ofta riktigt 

illa.  Sikert  Grusom,  en  annan  av 

Vildulkarna, blev allvarligt sårad då han 

kom ihop sig med en synnerligen illvillig 

mobster vid namn Tård Inator, delvis för 

att  Rocky tidigare hotat  Inator  med sin 

laserpistol  och  allmänt  drygat  sig. 

Blödande och allmänt döende stapplade 

han till Rockys hus, som låg i närheten. 

Rocky själv var inte hemma men Fina var 

där. Då hon såg ”farbror Sikert” döende 

lade hon genast  händerna  på hans  sår 

och  de  läktes  ihop  på  ett  ögonblick! 

Sikert  blev  snarare  förskräckt  än 

tacksam  och  sprang  i  panik  därifrån. 

Strax därefter kom Rocky hem, bara för 

att  hitta  dottern  upprörd.  Då  han  fick 

höra vad som hänt insåg han att han inte 

hade något val: han måste döda Sikert! 

Han tog sin fornpuffra i hand och jagade 

efter honom.
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Jakten  gick  genom  stadens  gator  och 

slutade  till  sist  på  taket  till  ett  hus  i 

marknadsdistriktet.  Striden blev kort då 

Sikert snubblade och blev liggande, även 

fast  han i  sista  ögonblicket  lyckades få 

iväg  ett  skott  från  sin  skarprättare.  På 

väg  upp  möttes  han  av  av  ett  riktigt 

lyckoskott från Rockys fornpuffra. Rocky 

var  dock  inte  riktigt  beredd  på 

fornpuffrans kraft. Den osynliga, ljudlösa 

laserstrålen  passerade  rakt  igenom 

Sikerts  bål  och  fortsatte  sin  färd  i 

skottriktningen, ner mot gatan, där den 

så småningom träffade en affärskatt på 

uppgång,  Tostian  Mårreson,  i  huvudet 

och ändade hans liv mitt framför ögonen 

på hans damsällskap, Majja Pått. 

Majja anmälde det hela till polisen, men 

Rocky  lyckades  få  utredningen  på  sitt 

bord  och  sålunda  förblev  den  tämligen 

”glömd i byrålådan”. Tostians lik sa han 

att  han  skulle  ta  till  liksyningsenheten, 

men  tog  istället  och  dumpade  det  i 

vattnet natten mellan fredag och lördag. 

Majja  älskade  inte  Tostian,  utan  såg 

honom  helt  enkelt  som  hennes  biljett 

upp ur slummen, dock är  hon tämligen 

vrång då hon sett sin chans gå upp i rök! 

Desperat  efter  en  ordentlig  utredning 

bestämmer  hon  sig  för  att  anlita  egna 

utredare...

Spelöppning

På  ett  eller  annat  sätt  kommer  änkan 

Majja Pått att söka upp RP för att anlita 

dem  att  identifiera  Tostian  Mårresons 

baneman. Exakt hur, var och när är upp 

till SL.

Då Majja gör sin entré kommer hon göra 

sitt bästa för att personifiera ”den sexiga 

unga kattfröknen i knipa”. Hon kommer 

sitta och hulka sig och torka tårarna med 

en blommig näsduk då hon berättar sin 

historia  om  hur  ”hennes  käre  Tostian 

bara  helt  plötseligen  dråppa  ner  på 

marken död till  ljudet av ett skott! Och 

sen såg jag blod!” Hon kommer berätta 

hur  klåparna  till  poliser  helt  verkar 

ignorera  fallet,  ”förmodligen  för  att 

Tostian var mutant” och vädja och prisa 

RP för att de finns till hands. Hon vill ha 

den  skyldige  identifierad  och  erbjuder 

50 kr/person och väntar sig uppdraget 

löst innan veckans slut för att fullt pris 

skall betalas ut.

Iakttagelseförmåga:  Majjas  tårar  är 

inte äkta. Hon pillar sig istället i ögonen 

med  näsduken  då  hon  låtsas  torka 

tårarna, vilket får tårarna att rinna.

Köpslå:  Lönen går  självklart  att  köpslå 

om. Majja Pått själv har FV 23 %.

Majjas  historia  innehåller  följande 

information:

1. Hon  hade  ihop  det  med  Tostian 

Mårreson,  muterad  katt  och 

affärsman  på  uppgång.  Han  höll 

på  att  kämpa  sig  ur 

knegarsvängen  och  drömde  om 

att  en  dag  bli  en  medlem  i 

Peckwickklubben.

2. Hon  och  Tostian  gick  längs 

Vaxgatan på väg mot Hydratorget 

natten  mot  fredag.  Plötsligt 

hördes  ett  skott  och  Tostian  föll 

ihop. Efteråt såg hon blod komma 

från hans huvud. Det skedde vid 
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det  vänstra  gatulyset  (från 

Vaxgatan  sett)  vid  korsningen 

mellan Vaxgatan och Brålgränd.

3. Hon har anmält mordet till polisen 

men de har inte hört  av sig och 

tycks  ha  lagt  ned  hela 

utredningen,  trots  att  mannen 

hon pratat med försäkrade att de 

skulle lösa fallet. Hon misstänker 

att det är för att han var mutant 

och  att  de  befälshavande 

poliserna är människor.

4. Majja  Pått  bor  i  Hundängen,  på 

Lassigränd  42.  Ta  kontakt  med 

henne då den skyldige är funnen.

Efter  de  har  fått  denna  redogörelse  är 

det  bara  att  sätta  igång  utredningen. 

Resten  av  äventyret  förutsätter  att  RP 

godtar fallet. 

Det första RP borde göra är att fråga ut 

sitt  första  vittne,  nämligen  Majja  själv. 

Nedan står  det  svar  på olika frågor  RP 

kan komma att ställa henne. 

Vittne: Majja Pått

Vem  har  fått  ärva  Tostians 

tillgångar?

Jag, Tostian hade ingen annan.  Det var 

dock  inte  så  fasligt  mycket.  Hade  det 

bara  gått  några  år  hade  det  varit 

betydligt mer. (Hon fick 500 kr.)

Såg du något misstänkt den kvällen?

Sekunderna innan mordet tyckte jag att 

jag  skymtade  en  gestalt  på  Brålgränd, 

bortom  vilbänkarna.  Efter  mordet  var 

den borta.

Hade någon hotat någon av er?

Några slynglar från Nimrodbrigaden gav 

sig  på  Tostian  med  bonkyklubbor  på 

gatan förra tisdagen.  Han blev tvungen 

att fly! Slynglarnas ledare hette Sojk tror 

jag. Mobsterkräket Tård Inator hade väl 

uppträtt hotfullt också...

Hade någon motiv för mordet?

Nimrodbrigaden  gillar  aldrig  mutanter 

som börjar komma upp sig. Vidare hade 

Tostian skulder till Tård Inator, en skum 

småmobster.  Elller  han,  Sojk  vid 

Nimrodbrigaden  kanske  kände  för  att 

avsluta  det  han  hade  påbörjat  förra 

veckan...

Var är hans kropp?

Polisen  tog  honom i  fredags.  Han sade 

att  han  skulle  ta  honom  till 

liksyningsenheten för undersökning. 

3



Är  du  säker  på  att  du  hörde  ett 

skott?

Ja,  självklart!  Vad  är  det  för  ohemul 

fråga? Min Tostian blev ju skjuten!

Vilken polis skötte fallet?

Rocky Tompsson, en grov typ, människa. 

Lite attitydproblem.

Varför är inte dina tårar äkta?

Öh...ARGH!  Ja,  okej  då...jag  älskade 

honom inte...men han skulle  rädda min 

framtid!  Jag  vill  att  hans  mördare  skall 

lida! Jag lever för hämnden!

Majja Pått, 23 år, MD: katt

STY 7 KP 20

FYS 10 TT 10

STO 10 FF 4,5

SMI 13 IB 13

INT 13 REA 65 %

VIL 12 RYK 0

PER 13 STA 0

Förmågor: Nattsyn, Regenerera 1

Färdigheter: Iakttagelseförmåga 26 %, 

Köpslå 23 %, Smyga/Gömma sig 26 %, 

Bildning 13 %, Spel 13 %, 

Undre världen 13 %

Utrustning: Handväska: 47 Kkr, tygnäsduk 
(blommig)

Beskrivning: Majja Pått var ursprungligen 
en slörökande spelerska och sålde t o m sin 
kropp vid ett tillfälle. I Mårreson såg hon 
chansen att ta sig ut ur träsket. Hon förförde 
honom och när han dog fick hon hela arvet, 
dock var han en affärskatt på väg uppåt och 
ännu inte någon höjdare. Det hela har 
effektivt grusat Majjas drömmar.

Personlighet: Majja är manipulativ och 
skrupellös och utnyttjar andra för sina egna 
syften. Hon spelar på folks medkänsla och 
kärlek. Dessutom är hon enormt 
hämndlysten, vilket för närvarande är 
hennes enda drivkraft.

Utseende: Majja är en vacker, beigepälsad 
siameskatt som rör sig vigt och sensuellt 
och har förstånd att klä sig så väl hennes 
ekonomi tillåter, vilket i det här fallet 
innebär en svart klänning som ser lite väl 
dyr ut för en vanlig mutant och en svart 
hatt.

Brottsplatsen

Vaxgatan  är  en  bakgata  i 

marknadsdistriktet som är så när som på 

folktom på nätterna och inte så mycket 

folkfullare  på  dagarna.  Butiksutbudet 

begränsas  till  en  skräddare  och  en 

”vattensalong” som i själva verket rör sig 

om en man som gjort sitt badkar öppet 

för  allmänheten.  Husen är  tre  våningar 

höga och de flesta fönstren som vätter 

mot  gatan  är  smutsiga  på  gränsen  till 

opaka.

Brålgränd  är  en  lite  mindre  men  lite 

finare gata som korsar Vaxgatan i en T-

korsning  vari  Vaxgatan  upphör. 

Brålgränd  har  trots  sin  litenhet  fler 

butiker  och  kan  skryta  med  en 

diversehandel, en mindre vapenbutik och 

”Lilla haket”, en minimal, på gränsen till 

klaustrofobisk pub. Från dessa bakgator 

kan  man  alltid  höra  sorlet  från 

kommersen på de stora gatorna alldeles 

intill. T-korsningen är platsen för mordet. 

Mordet  ägde  rum  vid  ett  gatulyse  i 

korsningen.  Man kan fortfarande  tydligt 

se torkade blodspår på trottoaren.



RT: Platsen varifrån Rocky skjöt

SG: Sikert Grusoms lik

TM: Här dog Tostian Mårreson

MP: Här stod Majja Pått

BG: Här stod Bastian Glockenström

□: Här tappade Bastian sitt fickur

O: Brännmärke efter laserskottet

Streck: Laserns väg

Iakttagelseförmåga:  Ungefär 5m ifrån 

den plats där Tostian sägs ha stupat kan 

man i  husets  tegelvägg  uttyda  ett  litet 

brännmärke,  ungefär  1 cm  i  diameter. 

Det sitter ungefär en decimeter ovanför 

marken.

>Teknologi:  Brännmärket  tyder  på  en 

slags  fornpuffra  som  skjuter  osynliga, 

ljudlösa strålar (laserpistol).

>>Naturvetenskap:  Att  döma  av 

skottets  infallsvinkel  kom  det  från 

husstaket tvärs över Brålgränd.

Iakttagelseförmåga (-75 %):  Uppe på 

ett hustak tvärs över Brålgränd skymtar 

någonting  brunt  som fladdrar  i  vinden. 

Det är svårt att avgöra vad det är på håll 

(Sikerts bruna kalufs).

Iakktagelseförmåga  (+25 %):  På 

trottoaren  bortanför  vilobänkarna,  på 

samma ställe där Majja sade att hon såg 

”en gestalt”, ligger ett läckert fickur på 

trottoaren.  Det  ser  dyrt  ut  och  har  en 

symbol  på  insidan  av  locket,  en  värja 

omringlad av en åhl.

>Bildning:  Det rör  sig förmodligen om 

någon  form  av  släktvapen.  Släkten  är 

nog  tämligen  okänd.  En  differens  på 



25 % eller mer ger vid handen att det rör 

sig  om  handelssläkten  Glockenström. 

Efterforskning  i  bibliotek  eller 

konsultation kan såklart hjälpa till om RP 

går bet.

Den undre världen

Att  rota  runt  på  olika  hak  och  ställa 

frågor i mer obehagliga kretsar kan bidra 

med rätt så nyttig information. För varje 

timme en RP  spenderar  med att  aktivt 

fråga  runt  på  samhällets  skuggsida  får 

denne slå ett slag för Undre världen. På 

dagen (mellan kl 6 på morgonen och kl 6 

på  kvällen)  får  man  -25 % på slaget. 

Lyckas  slaget  får  RP  reda  på  en  av 

följande  bitar  information.  Allting 

rollspelas självklart. Varje bit information 

ses  som  svaret  på  en  fråga.  Man  kan 

söka generellt efter information också, t 

ex ”Vad snackas det om bland buset?”. 

Man får dock +25 % på slaget då det rör 

en  specifik  fråga.  SL  får  vara  generös 

med  tolkningar  av  frågor,  RP  kan  t  ex 

fråga ”Vad vet du om honom?” och det 

gills  som ”Var  kan man hitta  honom?”. 

För  en  del  information  krävs  dessutom 

en liten slant.  ”Slanten” står i  parentes 

efter frågan.

Har några lik dykt upp på sistone? 

(1kr)

En slemmig typ kallad ”Snoret Jonsson” 

var ute och ”tog en promenad” (spanade 

efter lätta rånoffer) natten mellan fredag 

och  lördag.  Han  såg  en  kraftig  gestalt 

som rörde sig synbart nervös dumpa en 

säck i vattnet, förmodligen rörde det sig 

om ett  lik.  Säcken  sjönk  som en  sten. 

”Snoret” kan peka ut den exakta platsen 

för 5kr. Se ”Lik: Tostian Mårreson”.

Vem förfogar över en laserpistol?

Tård  Inators  bookmaker  Urik  ”Jycken” 

Luddesson  var  närvarande  förra 

onsdagen då två snutar  kom infarande, 

varav den ena med en märkbart krånglig 

fornpuffra  i  högsta  hugg.  Fornpuffran 

brände  ljudlöst  och  osynligt  ett  hål  i 

”Jyckens” bokföring och de två snutarna 

betedde  sig  allmänt  drygt,  framför  allt 

han  med  fonrpuffran.  (Det  rör  sig  om 

Rocky och Sikert.) Han vet inte var Tård 

håller  hus  utan  Urik  kontaktas  då  han 

behövs.  (”Jycken”  har  slängt  sin  gamla 

bokföringsbok och fixat en ny.)

Var kan man hitta Tård Inator? (3kr)

En av Tård Inators ”vänner”, Cege Sissel, 

kan  berätta  att  Tård  och  hans  gäng 

håller  hus i  ett  båthus i  östra  delen av 

hamnen, nära Jungman Jamsons torg. För 

3kr till kan han även meddela storleken 



på  Tårds  gäng:  4 st  iskalla  mobstrar 

(utöver Tård).

Var kan man hitta Sojk?

En nerjosad  nimrodbrigandist  vid  namn 

”Muggen” försäger sig och meddelar att 

man kan hitta  Sojk  i  Kopparbergen,  på 

Grytet eller ute och bonkar mutanter på 

kvällarna och på dagarna ute på gatan i 

Kopparbergen och spelar  bonky.  Det är 

en mycket stor chans att ”Muggen” blir 

aggressiv. Är flertalet av de som pratar 

med  honom mutanter  kommer  han  att 

kasta glåpord ur sig så det står härliga 

till. Fräser någon RP tillbaka kommer han 

att anfalla dem och ansluts snart av två 

andra nimrodbrigandister.  Han bör dock 

få ur sig informationen innan dess.  Går 

RP bara därifrån kommer han inte att bry 

sig.

Vad är Rocky Tompsson för någon?

En feg liten skraj mobstermus vid namn 

Fiant  darrar  på läppen då  han berättar 

om hur Rocky Tompsson och fyra andra 

snutar brukar dundra runt och ta lagen i 

egna  händer.  Fiant  har  flera  ärr  och 

blåmärken  att  visa  upp  efter  deras 

senaste  upptåg!  Och  oskyldig  var  han 

(den gången)! De fem snutarna kallar sig 

”Vildulkarna”. Han vet inte namnet på de 

som ingår i Vildulkarna förutom Rocky.

Vilka ingår i Vildulkarna?

En  liten  småtjyvslämmel  kallad  ”Pyret” 

känner till namnet på en annan medlem 

förutom Rocky Tompsson: Sikert Grusom. 

Han vet inga fler och RP kan heller inte få 

reda på det i den undre världen.

Vem  kan  något  om  fornpuffror? 

(beställ)

En bartender på en nog skum sylta kan 

försäkra  RP  om  att  Jolma  Lysert  på 

Arågatan 23 är fladdermannen att vända 

sig  till.  Bartendern  pratar  bara  med 

kunder så det är bara att beställa!

Lik: Tostian Mårreson

Natten  mellan  fredag  och  lördag 

förpassade  Rocky  Tompsson  Tostian 

Mårresons  döda  kropp  till  en  säck, 

ackompanjerad  av  en  hoper  stenar. 

Denna säck kånkade han nervös som få 

och ytterst  civilklädd till  östra  sidan av 

piren där han dumpade kroppen i vattnet 

på  ett  ställe  där  det  var  bråddjupt. 

Kommer RP över liket kan de bedriva en 

undersökning av det. Det försvåras dock 

av att liket är en rätt blöt affär.

Enligt  Majja  Pått  borde  liket  vara  på 

Hindenburgs  liksyningsenhet. 

Liksyningsenheten har dock ingen sådan 

kropp.  Receptarien  Micke  vägrar  ge  ut 

någon  information  åt  obehöriga  och  är 

synnerligen  omutbar  och  hotar  i  dylika 

fall med anmälan.

Låsdyrkning:  I  ett  låst  skåp  förvarar 

Micke papper om de lik som kommer in. 

Ingen  Tostian  Mårreson  finns  med  på 

listan.

Låsdyrkning: Man kan såklart bryta sig 

in  på  polishuset  för  att  kolla  efter 

kroppen själv. Detta måste i  så fall  ske 

på natten. Fast kroppen är ju tyvärr inte 

där...



>Smyga/Gömma sig:  Att smyga runt i 

polishuset kräver lite färdighetsslag; det 

är bara att acceptera. 

Tostian Mårreson är en gråspräcklig liten 

katt med en lång svans. Kroppen är iförd 

en sliten, billig kostym som nu dessutom 

är helt genomblöt, likväl som hans päls. 

Stanken av lik  och sjö  är  hyfsat  vidrig. 

Tostian har ett  hål  rätt  igenom skallen, 

från strax under hans vänstra öga och ut 

på baksidan.

INTx3:  Att  döma  av  infalls-  och 

utfallsvinkeln för skottet (hålets lutning) 

kom  skottet  in  snett  uppifrån, 

förmodligen  från  ett  hustak  eller 

liknande.

Medicin:  Hålets  kanter  har 

karakteristika som tyder på någon form 

av  allvarlig  brännskada.  Hålet  är 

fullständigt cirkulärt och skottet tycks ha 

gått rakt igenom huvudet utan problem. 

Döden var omedelbar.

Naturvetenskap:  Skadan orsakades av 

ett  forntida  energivapen,  nämligen  en 

laserpistol.

Vittne: 

Bastian Glockenström

Bastian Glockenström befann sig på plats 

då  Tostian  mötte  sitt  öde  och  var  den 

gestalt  Majja  Pått  skymtade  i  mörkret. 

Han såg Tostian falla ihop död men han 

såg även något  annat:  rörelse uppe på 

ett  hustak  till  vänster,  tvärs  över 

Brålgränd  från  Tostian  och  Majjas  håll 

sett. Hans första tanke var:  ”Beväpnade 

tokar!” och han tog genast till flykten, så 

hastigt att han tappade sitt gamla fickur 

som gått i arv från hans far. Fickuret har 

släkten Glockenströms vapen på insidan 

av locket, med vilket Bastian kan spåras 

upp (han är den enda i släkten som bor i 

Hindenburg).  För att  spåra  upp honom, 

om  man  inte  lyckas  med  det  initiala 

Bildningsslaget,  kan  man t  ex tillbringa 

tid i arkiv (se R&Ö s. 51) eller:

Bildning  (+25 %):  Både  skatte-

direktionen  och  postiljonsverket  för 

böcker  över  registrerade  invånare  och 

deras boende så gott det går, i alla fall 

de  som  är  potenta  nog  för  att  ha  ett 

släktvapen. Det lär dock krävas en liten 

muta (minst 10 kr).

Bastian  Glockenström  bor  ensam  i  ett 

hus  i  södra  Skans  Haga,  nära  hamnen 

överblickandes  Malsjön  och  Östaden. 

Huset är inte så fruktansvärt stort och är 

inklämt mellan två präktigare kåkar men 

det  är  ändock  tre  våningar  och  väldigt 

prydligt och tjusigt. Den lilla ytan och de 

många  våningarna  ger  det  litet  av  en 

”tornkänsla”.  Dörren  har  en  portklapp 

och knackar man i den möts man snart 

av en välansad pudelherre i betjäntlivré 

och  en  handduk  runt  armen.  Det  är 

Bastians  privata  betjänt  Tjass.  För  att 

släppas  in  måste  RP  visa  upp 

Glockenströms klocka samt meddela att 

de vill lämna tillbaka den.

REA: Tjass släpper inte in vem som helst 

i  huset,  på Bastians  order.  Han släpper 

bara in de som gör ett gott intryck. Den 

som lämnar över klockan får  +25 % på 

slaget. Misslyckas samtliga tar Tjass helt 



enkelt klockan och går in med den själv, 

samt ger RP 5 kr var i belöning.

Insidan  på  Glockenströms  residens  är 

även den imponerande, även om det inte 

rör  sig  om  någon  alltför  distingierad 

herre.  Glockenström  tar  emot  RP  i 

vardagsrummet  i  en forntida  soffgrupp, 

med ett plasticsglas Kruut i handen. Han 

är  positivt  inställd  till  de  som kommer 

med hans arveklocka och belönar genast 

varje RP med  20 kr. Han går även med 

på att förhöras. Nedan förmodade frågor 

och svar.

När tappade du klockan?

Ja,  det  måste  ha  varit  natten  mot  i 

fredags. Sprang som en levergök!

Vad såg du?

Jag såg ett kattpar komma gående längs 

Vaxgatan  varefter  ett  skott  hördes  och 

mannen  föll  ihop.  Jag  tyckte  mig  ana 

rörelse  upp  på  det  från  katterna 

motstående  hustaket  men  kunde  inte 

uttyda riktigt vad det var. Jag antog det 

värsta och tog till flykten!

Är  du  säker  på  att  du  hörde  ett 

skott?

Öh..tja,  ja  det  är  jag  väl!  Det  var  ju 

uppenbarligen  någon  form av  attentat! 

Skott låter illa, det vet väl alla. Lät exakt 

som  ett  skarprättargevär  sanna  mina 

ord!

Vad tror du det var du såg?

En prickskytt  och ett  attentat.  Tydligen 

sköt  någon  ihjäl  mutantstackaren  med 

skarprättargevär från hustaket!

Tjass Krull, 34 år, MD: pudel

STY 11 KP 21

FYS 10 TT 10

STO 11 FF 4

SMI 9 IB 9

INT 10 REA 70 %

VIL 9 RYK 0

PER 14 STA 0

Förmågor: Naturligt vapen (huggtänder), 

Resistens (frätande ämnen)

Färdigheter: Iakttagelseförmåga 30 %, 

Köpslå 28 %, Bildning 38 %, 

Teknologi 10 %, Undvika 18 %

Utrustning: Fickor: 12 kr, I huset: pistol .
45S, 4 skott .45S

Beskrivning: Tjass familj har en lång 
tradition som betjänter åt familjen 
Glockenström. Detta har lett till många 
trakasserier från främst Lejonorden, som 
bragte Tjass far om livet.

Personlighet: Tjass är professionell, kan 
föra sig i salongerna och är tveklöst lojal 
mot herr Glockenström.

Utseende: Tjass är en vit pudel med 
exkvisit friserade tofsar i pälsen. Han klär 
sig i en typisk svart-vit betjäntkostym och 
håller nosen högt.

Bastian Glockenström, 20 år, IMM

STY 12 KP 27

FYS 13 TT 13

STO 14 FF 5

SMI 12 IB 12

INT 14 REA 75 %

VIL 11 RYK 0

PER 15 STA 2

Förmågor: Egendom 3, Status 2

Färdigheter: Köpslå 30 %, Närstrid 24 %, 

Pistol 36 %, Bildning 42 %, Teknologi 28 %, 



Undvika 24 %, Vagn 12 %

Utrustning: I huset: 84 kkr, 
mästartillverkad pistol .45S (skada +2), 
10 st skott .45S

Beskrivning: Familjen Glockenström är en 
rätt okänd men ändock respekterad 
handelssläkt som skryter med att vara släkt 
med familjen Vattimo på astronomiskt långt 
håll. Deras släktvapen är en värja omringlad 
av en åhl, till minne av släktens tid i söder. 
Bastian själv är ung och oerfaren men skall 
försöka få igång någon verksamhet snart. 
Så fort han fått någon bra fru.

Personlighet: Bastian är en ung, okänd 
aristokrat som hittills inte har åstadkommit 
mycket i sitt liv. Han tronar på minnen från 
släktens fornstora dagar. Han är lite 
snobbig, men rätt hyvens.

Utseende: Bastian är en lång och välbyggd 
karl iklädd en äkta pyrisk, grå frack och 
tillhörande halsduk. Dock går han hellre 
klädd i låg hatt än hög. Han har ett stramt 
ansikte och ett ännu stramare leende och 
har en monokel på varje öga istället för 
glasögon (som han uppfattar som ”aningen 
proletärt”).

Lik: Sikert Grusom

Förr  eller  senare  borde  RP  hitta  till 

hustaket  där  Sikert  Grusoms  lik  ligger, 

överblickandes  korsningen  och 

mordplatsen.  Sikerts  lik  ligger  på  rygg 

med  huvudet  några  centimeter  ifrån 

takkanten. Han är iförd polisuniform och 

hans  högra  hand  greppar  stelt  en 

skarprättarpistol  (oladdad).  Han  har  en 

rufsig brunt kalufs och är rätt gänglig för 

en människa.

Han har ett likadant sår som Tostian fast 

rätt  genom  hjärtat.  ”Skottet”  har 

passerat  rakt  igenom  hans  kropp  och 

vänstra delen av bröstkorgen är täckt av 

koagulerat blod.

Hans mage har tre stycken huggsår  av 

ett  vasst  föremål.  Huggen  har  gått 

genom uniformen och in i magen. (Rocky 

högg Sikert i  magen med kniv efter att 

ha  skjutit  honom,  dels  för  att  radera 

spåren efter hans dotters kraft, dels för 

att sätta dit Tård Inator.)

Närstrid/Knivfajt:  Hålen  i  uniformen 

och huggen är sannolikt från en kniv.

INTx5:  Att  döma  av  vinkeln  på  likets 

”skotttunnel”  är  det högst  sannolikt  att 

”skottet” gick rakt igenom honom och är 

det som dödade Tostian.

Pistol:  Skarprättarpistolen  har  avfyrats 

men  det  var  ett  bra  tag  sedan, 

förmodligen flera dagar.

Medicin:  Hålets  kanter  har 

karakteristika som tyder på någon form 

av  allvarlig  brännskada.  Hålet  är 

fullständigt cirkulärt och skottet tycks ha 

gått  rakt  igenom hjärtat  utan  problem. 

Döden var snabb.

Medicin (-50 %):  Knivhuggen i  magen 

gjordes postmortum.

Naturvetenskap:  Skadan orsakades av 

ett  forntida  energivapen,  nämligen  en 

laserpistol.  Ett  dylikt  vapen  når  utan 

problem  ner  till  gatan  och  Tostians 

”mordplats”.

Iakktagelseförmåga (-25 %):  Den lilla 

”byggnad” som står på hustaket varifrån 

man  träder  ut  då  man  går  uppför 

trapporna ut på taket har ett skottthål i 

den vägg som vätter mot liket.

>Pistol:  Detta  är  märket  från  Sikerts 

avlossade skarprättarskott.



Jolma Lysert, kunskapare

Jolma Lyser är en skulsk fladderman och 

kunskapare.  Han  bor  på  ett  loft  i 

Hundängen,  med  ett  litet  hål  under 

taknocken  som  han  flyger  in  och  ut 

genom. Adressen är Arågatan 23. 

Jolma  söker  kunskap  till  varje  pris. 

Faktiskt  har  han  grävt  upp  gravar  och 

har muterade kroppar i  hemmet för att 

studera  deras  anatomi  och  härleda 

mutanternas  ursprung!  Det  hela 

uppdagades av polisen, nämligen Rocky 

Tompsson för tre månader sedan. Dylik 

opyrisk forskning var inte så fruktansvärt 

välkommen  men  Rocky  Tompsson  såg 

ett  guldläge  och  såg  genom  fingrarna 

med det hela mot att Jolma lärde honom 

att  använda  hans  nyligen  anskaffade 

fornpuffra.  De  senaste  månaderna  har 

därför  Rocky  besökt  Jolma regelbundet, 

alltid  om  natten  i  mer  eller  mindre 

hemlighet.  Sedan  några  veckor  tillbaka 

anser sig Rocky rätt fullärd och besöker 

inte  Jolma  längre.  Lysert  själv  är  glad 

över  att  slippa  ”snutuschlingen”  så  att 

han kan ägna sig åt sin forskning. Om RP 

bestämmer sig för att ställe lite frågor så 

svarar han enligt nedan.

Hur känner du Rocky Tompsson?

Jag  lärde  uschlingen  använda  den 

laserpisol  han  tagit  av  någon  skummis 

eller något. Hur som helst tvingade han 

mig!  Annars  skulle  han stänga ner min 

forskning...Han  är  med  i  nåt  snutgäng 

som kallar sig Vildulkarna.

Vem  är  polisen  som  brukade  vara 

här?

En  grov  uschling  som  heter  Rocky 

Tompsson.  Är  medlem  av  något 

snutgäng som kallar sig Vildulkarna. Mer 

vet jag inte och jag vill ej heller veta.

Känner  du  till  någon  fornpuffra  i 

staden?

Jadå...den  där  snutuschlingen  springer 

väl fortfarande runt med sin laserpistol! 

Och hade han kunnat använda den om 

det inte var för mig? Nej!

Vad är mutanternas ursprung?

Jag har  inte bevisat det än men jag är 

tämligen  säker  på  att  det  rör  sig  om 

någon form av grönsak.

Var får du liken ifrån?

Tja...man har ju sina sätt...

Kan du fixa fram ett speciellt lik?

Nej.  Jag  bedriver  egen  verksamhet  i 

forskningens namn!

Jolma Lysert, 42 år, MM: skulskt 
fladderfolk 

STY 10 KP 20

FYS 15 TT 10

STO 5 FF 3,5

SMI 13 IB 13

INT 15 REA 35 %

VIL 14 RYK 0

PER 7 STA 0

Förmågor: Fotosyntes, Vingar (flyga)

Färdigheter: Flyga 26 %, Köpslå 14 %, 

Bildning 28 %, Teknologi 40 %, 

Naturvetenskap 15 %, Reparera 41 %, 



Undvika 26 %, Zonkunskap 15 %, 

Energivapen 65 %

Utrustning: I hemmet: 12 kr, begagnad 
läkarväska, bildförstärkare (PÅL 21/30)

Beskrivning: Jolma lämnade Skulen som 
peregrin för att insamla större kunskap. 
Någonstans på vägen körde han dock fast 
och kom att ägna all sin tid åt att försöka 
utröna mutanternas ursprung. Det gick så 
långt att han började skaffa sig mutantlik för 
att dissekera. När han vet sanningen skall 
han triumferande återvända till skulen och 
upptas i Vishetsrådet! Typ.

Personlighet: Jolma är helt uppslukad av 
sin forskning och kan inte förstå varför inte 
alla andra är det. Han forskar på, även mitt 
under samtal. Han är dock inte så enormt 
duktigt på att dissekera så det kan flyga 
bitar lite här och var.

Utseende: Jolma är en liten svankad 
uppenbarelse med blågrön hy och gedigna 
vingar. Han har en lång näsa som svajar lite 
då han rör sig. Han är normalt iklädd tajta 
hängselbyxor och en frack han hittat i 
någon soptunna.

Misstänkt: Tård Inator

I ett båthus vid hamnen inte långt ifrån 

Jungman  Jamsons  torg  har  den  mindre 

mobsterbossen  Tård  Inator  sitt 

högkvarter.  Han har  lite  att  sätta  emot 

större namn som Clyster och Stroganoff 

men det han och hans fyra hantlangare 

saknar  i  antal  kompenserar  de  för  i 

grymhet.  De  fyra  hantlangarna  lyder 

Tård  blint,  helt  enkelt  för  att  han  är 

störst,  starkast  och  galnast.  Gänget 

sysslar  mest  med  rån  och  inbrott  men 

har  en gång utfört  en alldeles  särdeles 

schysst  kidnappning  som  de  helt  kom 

undan  med,  även  om  utdelningen  var 

mager.  På  dagarna  är  oftast  Tård  och 

hans  gäng  i  båthuset  och  softar,  på 

nätterna är  de ute och gör Hindenburg 

osäker. 

Då Rocky Tompsson lärde sig bemästra 

sin laserpistol började han och Sikert att 

hunsa runt med Tård och hans gäng som 

fruktade kraften i hans fornpuffra. Senast 

förra onsdagen var de på besök hemma 

hos  Inators  bookmaker  ”Jycken”  då  de 

höll  på  med  vadslagningsaffärer.  Detta 

retade  minst  sagt  upp  Inator  och  då 

Sikert  var  ensam  ute  på  patrull  förra 

fredagskvällen gav sig gänget på honom 

med  sina  knivar  och  stack  han 

upprepade gånger i magen. Svårt sårad 

flydde han till sin kamrat Rockys hus och 

resten framgår i Bakgrund.

För  att  finansiera  sin  verksamhet  och 

kanske  framför  allt  för  att  han  inte 

vågade  vägra  tog  Tostian  Mårreson ett 

lån  på  200 kr  från  Inators  gäng 

(stöldpengar).  Han  försökte  betala 

tillbaka  lånet  men  blev  sedermera  om 

den  100 %-iga  dagsräntapåräntan  som 

Tård infört. Mobstern tog 300 kr men höll 

honom  fortfarade  skyldig  och  varnade 

honom  för  att  gå  till  polisen.  Inator 

planerade  aldrig  att  fysiskt  skada 

Mårreson utan var nöjd med att ha gått 

med  vinst  samt  vunnit  möjligheten  att 

trakassera affärskatten då han kände för 

det. Det hela kan dock leda in RP på ett 

nytt spår.

Tård  är  verkligen  inte  samarbetsvillig 

utan han och hans gäng kommer snarare 

att  försöka  provocera  RP  för  att  få 

glädjen  att  skada  dem  i  självförsvar. 

Skulle RP få sista skrattet eller på annat 

vis såra mobstrarnas självaktning kan de 

räkna med att få fem mordiska mobstrar 



efter sig. Tård Inator och hans gäng slår 

helst till på natten och då det är lite folk i 

närheten.

Möter  RP  mobstrarna  nattetid  och  det 

inte är mycket folk ute kan mobstrarna 

bete sig extra hotfullt och kanske t o m 

försöka råna RP.

RP som utstår förolämpningar kan passa 

på att muta till sig lite nyttig information. 

Beroende  på  hur  mycket  krediter  de 

betalar får de olika mycket information. 

Nedanstående  fakta  kan  såklart  även 

tvingas ur de leda mobstrarna under hot, 

om RP lyckas nita dem ordentligt. Nedre 

gränser  gäller,  betalar  RP  25 kr  får  de 

informationen  för  20  och  mindre. 

Informationen nedan gäller ”polisen med 

fornpuffran”.  Pratar  RP  om  Mårreson 

kommer  mobstrarna  bara  bedyra  sin 

oskuld i synnerligen aggressiva ordalag.

5 kr:  Ett  gäng  ohyfsade  snutar  brukar 

komma  och  fåna  sig  och  tro  att  har 

någon slags auktoritet.

10 kr:  En  av  snutarna  har  en  skum 

fornpuffra som skjuter osynliga, ljudlösa 

skott som bränner hål i saker.

20 kr: Snuten med fornpuffran kallar sig 

Rocky.  Hans  polare  hette  Si...nånting. 

(De känner igen namnet om de hör det.)

30 kr:  De där två är tydligen med i nåt 

snutgäng som kallar sig Vildulkarna. Tror 

att de är lagen själv, de där typerna...

50 kr:  Fornpuffresnutens polare (Sikert) 

nämnde något om att Rocky hade lärt sig 

bemästra  vapnet  hos  nån  kunskapare 

som hette Lysert.

Tård Inator, 22 år, MM 

STY 11 KP 36

FYS 13 TT 12

STO 11 FF 5

SMI 14 IB 21

INT 10 REA 40 %

VIL 10 RYK 0

PER 8 STA 0

Förmågor: Blixtsnabba reflexer, Stryktålig, 

Gälar och simhud

Färdigheter: Pistol 28 %, Spel 10 %, 

Knivfajt 47 %, Undre världen 8 %, 

Undvika 42 %

Utrustning: På sig: kniv, 12 kr, pistol .45S, 
6 skott .45S

Beskrivning: Tård är en förhärdad 
småmobster och ledare för sitt eget 
minigäng på fem personer (han inräknad). 
Han har alltid varit på fel sida lagen och 
kommer alltid att vara det. Han huserar i 
dagsläget med sitt gäng i Hindenburgs 
hamn.

Personlighet: Tård är extremt hotfull, dryg 
och allmänt otrevlig. Han drar sig inte för 
mycket och bossar runt de andra i gänget. 
Dock är de andra de enda vänner han har i 
livet och han vill inte förlora dem. Han är vid 
sina sinnes full bruk men verkar fullständigt 
bindgalen för en främling, konstant letandes 
efter hot i omgivningen, muttra för sig själv 
och skaka okontrollerat.

Utseende: Tård ser på avstånd ut att vara 
en hård typ och ännu mer så på nära håll. 
Han har snaggat hår och lite sporadisk 
skäggsväxt. På sidorna om halsen har han 
gälar som hela tiden pulserar.

Tårds mobstrar, 18/19/20/21 år, MM 

STY 9 KP 20

FYS 11 TT 10

STO 9 FF 4

SMI 12 IB 12



INT 8 REA 30 %

VIL 8 RYK 0

PER 6 STA 0

Förmågor: Eldkastare/Syraspott/Revir 

(båthuset)/Regenerera 1

Färdigheter: Pistol 36 %, Spel 8 %, 

Knivfajt 30 %, Undvika 24 %, 

Eldkastare/Syraspott 40 %

Utrustning: På sig: kniv, 1T10 kr, 
hagelpistol 12g, 1T6 müllerska 
hagelpatroner

Beskrivning: Tårds småmobstrar är 
hjärndöda bovar som enkelt uttryckt lyder 
Tård för att han är flinkast med kniven och 
dessutom marginellet smartast. De heter i 
tur och ordning: Puck, Yrre, Lorry och 
Smack.

Personlighet: Tårds hantlangare är 
stendumma men har nog vett för att ta till 
sig det inlärda beteendet att skratta åt 
Tårds vitsar och hålla med då han öppnar 
munnen.

Utseende: Samtliga av Tårds småmobstrar 
är klädda i sjaskiga kläder. Puck har rött hår, 
vilt ståendes i alla riktningar. Yrre dreglar en 
massa, och han dreglar syra! Lorry ser lite 
tillbakadragen ut och är mest tyst medan 
Smack har en tuppkam från vänster till 
höger som uppkom som en olyckshändelse 
med kniven.

Misstänkt: Sojk

På  dagarna  spelar  Sojk  bonky  på 

Kopparbergens  gator  med  5 st polare, 

även de i Nimrodbrigaden.  På kvällarna 

hänger han på grytet och snackar bonky 

och  mutantfrågan  med  de  andra 

nimrodbrigandisterna, varefter de någon 

gång efter kl  12-kl  1 tiden ger sig av i 

riktning mot Hundängen för att leta sig 

någon  mutant  att  bonka.  På  Grytet  är 

han  omgiven  av  12+2T10 st 

nimrodbrigandister  och  mutanter  som 

vågar  sig  in  kan  räkna  med  fara  och 

färde.  Då  han  är  ute  och  bonkar 

mutanter  är  han i  sällskap med  2T6 st 

brigandister. 

Varken  Sojk  eller  Nimrodbrigaden  har 

överhuvudtaget  något  att  göra  med 

fallet.  Tostian  råkade  på  han  och  hans 

polare förra tisdagen då de var ute och 

bonkade  mutanter  men  han  lyckades 

undkomma.  Sojk  har  i  det  närmaste 

glömt  bort  hela  händelsen  vid  det  här 

laget.  Dock  är  de  en  hotbild  att  räkna 

med om RP är mutanter...

Sojk Ryckfeller, 24 år, IMM 

STY 15 KP 27

FYS 14 TT 13

STO 13 FF 5,5

SMI 15 IB 15

INT 13 REA 50 %

VIL 11 RYK 0

PER 10 STA 0

Förmågor: Kontakter 1 (BPM)

Färdigheter: Smyga/Gömma sig 35 %, 

Gevär 45 %, Närstrid 55 %, 

Undre världen 20 %, Undvika 40 %

Utrustning: På sig: bonkyklubba (IB +2, 
skada 2T6, TÅL 10), Hemma: hagelgevär 
12g, 6 müllerska hagelpatroner

Beskrivning: Medlem av Nimrodbrigaden 
och anförare av kvarterets bonkylag, såväl 
på ”planen” som av den, då de går ut och 
bonkar mutanter. Hans hat för mutanter har 
ingen särskild anledning annat än den att 
han blev uppfostrad så.

Personlighet: Sojk är uppstudsig till 
bristningsgränsen och dessutom en riktig 
skitstövel. Han hatar allt som kan tänkas ha 
ett tryne eller dylikt och är inte sen att hota 
mutanter som vågar visa sig i Kopparbergen 
(eller någon annanstans för den delen)



Utseende: Sojk är iförd ett par slitna 
hängselbyxor ovanpå en smutsig skjorta. 
Han har rufsigt, svart hår och stora ögon 
som glor elakt på alla mutanter. Syns aldrig 
utan bonkyklubba.

Typisk nimrodbrigandist, 2X år, IMM 

STY 14 KP 27

FYS 13 TT 13

STO 14 FF 4,5

SMI 10 IB 10

INT 8 REA 50 %

VIL 10 RYK 0

PER 10 STA 0

Förmågor: -

Färdigheter: Gevär 38 %, 

Iakttagelseförmåga 38 %, Nästrid 46 %, 

Pistol 38 %, Smyga/Gömma sig 38 %, 

Undvika 38 %

Utrustning: På sig: bonkyklubba (IB+2, 
skada 2T6, TÅL 10)/Kofot/Vedyxa, Hemma: 
pistol .45S, 2T6 skott .45S, 1T10+5 kr, 
tuggsnus, en plunta thinner

Beskrivning: Mutanthatande typer från 
arbetarklassen med en förkärlek för bonky, 
socker och våld.

Personlighet: Fördomsfulla, hatiska 
huliganer med hjärnkapacitet som en större 
ärghane.

Utseende: Välväxta karlar iförda grova, 
slitna arbetarkläder med negativt stilvärde.



Rocky och Fina

Sedan han dödade sin kamrat Sikert har 

Rocky  hållt  en  förhållandevis  låg  profil. 

Vad de andra poliserna för att inte tala 

om  Vildulkarna  anbelangar  är  Sikert 

spårlöst försvunnen, något som han gör 

sitt  bästa för att hålla med om. Han är 

fortfarande  i  aktiv  tjänst,  mest  för  att 

kunna  sopa  undan  spår.  Han  har  dock 

inte vågat sig tillbaka till  Sikerts lik och 

kommer  heller  inte  göra  detta  senare. 

Skulle han hittas skulle förmodligen Tård 

Inator få skulden. Laserpistolen har han 

för säkerhets skull gömt under en bräda 

under  sängen  i  hemmet,  även  om 

samtliga Vildulkar fortfarande vet att han 

har den. 

Rocky kan hittas genom att fråga runt på 

polishuset då han fortfarande är i tjänst, 

oftast  patrullerande  sådan  och  oftast  i 

sällskap med någon av Vildulkarna. Han 

undviker dock att patrullera hamnen och 

Jungman  Jamsons  torg  då  han  inte  vill 

råka på Tård Inator utan sin fornpuffra till 

hands.

RP  rapporterar  sina  fynd  och 

misstankar till  polisen: SL kan räkna 

med  att  Rocky  får  reda  på  det.  Han 

kommer göra allt för att antingen bromsa 

utredningen eller leda in den på fel spår. 

Vill  det  sig  rikigt  illa  kan  det  bli 

handgripligt från hans sida. Han plockar 

fram sin  laserpistol  från gömstället  och 

gör sig redo för ett smyganfall.

RP anmäler  Rocky för  att  ha ljugit 

om att ha lämnat in Tostians kropp: 

Muterade RP kan titta i mångubben efter 

att  bli  trodda  över  en  icke-muterad 

polisman, oavsett värden och annat.

>STAx5/Kontaker,  polisen  (endast 

IMM):  Mänskliga  RP  med  nog  status 

alternativt  med  kontakter  inom 

poliskåren kan lyckas med konststycket 

att få Rocky Tompsson suspenderad från 

aktiv  tjänst,  dock  inte  fängslad  eller 

övervakad. Han kan ej längre manipulera 

grejer  från insidan men han kan ta  sin 

laserpistol  och  göra  sig  redo  att  agera 

ifall RP börjar komma honom på spåren. 

Han  föredrar  ett  smyganfall  med  sitt 

tysta vapen.

Sikerts lik att dyker upp i  polisens 

händer: (Tack vare RP) Polisen kommer 

mycket riktigt att totalt missa laserhålet 

och  istället  fokusera  direkt  på 

knivhuggen och slå till  mot Tård Inator, 

som kommer att  undkomma polisen för 

att  söka hämnd på de RP  som satt  dit 

honom.  Vildulkarna  beger  sig  på  ett 

privat korståg mot Tård och får Rocky att 

plocka  fram  sin  fornpuffra  för  att  ge 

buset en läxa!

RP konfronterar Rocky direkt: Om RP 

tar  kontakt  med Rocky  och börjar  med 

anklagelser kommer han att förneka allt 

och argt hota med att  anmäla dem för 

”förtal  mot  tjänsteman”.  Muterade  RP 

bör  påminnas  om  att  de  knappast  har 

någon  större  rättssäkerhet.  Rocky 

kommer dock inte att  göra någon dylik 

anmälan  då  han  är  motvillig  att  dra 

uppmärksamhet  till  sig  själv  och  vissa 

eventualiteter.

Rockys  hem  är  såklart  ett  intressant 

ställe  att  bryta  sig  in  i.  Han  bor  i 



sydvästra  Kopparbergen  på  andra 

våningen av ett trevåningshus som inte 

ser  ut  på  något  speciellt  sätt  utan 

smälter  in  i  mängden.  Adressen  är 

Kopparstigen 12, 2 trappor.

Rocky  och  Fina  Tompssons  dörr  ut  till 

korridoren är låst inte bara på nätterna 

utan hela tiden.  Detta  på Rockys order 

för att skydda dottern. Fina öppnar bara 

för Rocky, som identifieras med sin röst. 

Fina är konstant i lägeheten om SL inte 

råkar ut för ett specialfall. 

Låsdyrkning  (+10 %): 

Lägenhetsdörren  har  ett  rätt  halvkasst 

lås som går utmärkt att dyrka upp. Det 

är hög skrämselfaktor på att smyga sig 

in i folks lägenheter då de är hemma.

Iakttagelseförmåga  (-25 %):  Såvida 

inte  Rocky  har  tagit  fram  den  igen  är 

laserpistolen gömd under en lös planka 

under hans säng i sovrummet. Man kan 

se  på  plankan  att  den  är  lös  om man 

tittar  noga;  den  har  nämligen  inga 

spikar.

Psi-sinne:  De  psioniska  strömningarna 

runt henne avslöjar att Fina Tompsson är 

psi-mutant!  Lägenheten  har  också 

strömningar, vilka tyder på att psi-krafter 

brukats i den.

Om RP bryter sig in i lägenheten kommer 

Fina  att  reagera  med  kris  och  panik 

oavsett  hur  vänliga de verkar.  Om hon 

måste  eller  om SL  tycker  det  kan  hon 

använda  sina  psi-mutationer  i 

självförsvar. Om man lyckas fånga henne 

och lugna henne,  vilket  måste  ske  rätt 

handgripligt,  kan  man  få  ur  henne 

information.  Oavsett  hur  vänliga  RP  är 

tar hon det som att hon är under hot och 

misstänker hela tiden RP för att jobba för 

PSIPO (såvida inte någon av RP avslöjar 

sig  som  PSI).  Nedan  hennes  svar  på 

typiska frågor.

Vem är du?

J-Jag heter Fina Tompsson...Jag bor med 

min pappa, Rocky...

Är du psi-mutant?

[Förnekar allt om hon inte redan röjt sig  

eller om inte någon RP är bevisat PSI] J-

Ja...det stämmer...Men Pappa har sagt åt 

mig att jag måste hålla det hemligt...Jag 

måste hålla mig i lägenheten tills vidare 

säger han...

Vad vet du om Sikert Grusom?

F-Farbor  Sikert...han  är  pappas 

jobbkompis...

Vet  du  om  att  Sikert  är  död?  (ej 

avslöjad som PSI)

Ä-Är  han?  Jag  får  inte  lämna 

lägenheten...jag  hade  ingen  aning... 

(LÖGN)

Vet  du  om  att  Sikert  är  död 

(avslöjad som PSI)

Jag  var  rädd  för  d-det...men  det  var 

tvunget! Han skulle ha avslöjat mig...tror 

jag.  Han  kom  hit 

sårad...knivhuggen...jag...hjälpte  honom 

med mina  krafter  och  han  blev  livrädd 

och sprang iväg...pappa  kom hem...och 

sprang sen efter Sikert...Jag vet inte vad 

som hände sen och jag vill inte veta...

Kan du vittna mot din far?



A-Aldrig! Pappa gör allt för mig! Jag dör 

hellre än sviker honom!

Vad vet du om Vildulkarna?

V-Vilka? (Hon känner inte till dem.)

Rocky kommer inte tillåta RP:s fortsatta 

existens  om  de  skrämmer  hans  dotter 

eller får reda på vad hon är. Går det tar 

han fram laserpistolen, är det möjligt går 

han till  de övriga Vildulkarna och begär 

hjälp med ”några busar som gett sig på 

hans dotter”.

Rocky Tompsson, 37 år, IMM 

STY 13 KP 24

FYS 11 TT 12

STO 14 FF 4,5

SMI 10 IB 12

INT 15 REA 65 %

VIL 14 RYK 0

PER 13 STA 0

Förmågor: Kontakter 1 (Hindenburgs 

poliskår)

Färdigheter: Iakttagelseförmåga 40 %, 

Nästrid 46 %, Pistol 44 %, 

Smyga/Gömma sig 39 %, Bildning 30 %, 

Energivapen 37 %, Undvika 42 %, 

Undre världen 41 %

Utrustning: På sig: pistol .45S, 
8 skott .45S, sabel, piska, börs (17 kr), 
Hemma: 62 kr, laserpistol (PÅL 56/65), e-
pack typ A (11 laserpistolskott kvar) 

Beskrivning: Rockys far Tomm var även 
han polis, vilket drev Rocky att axla faderns 
mantel då han dog för händerna av någon 
illvillig mobster. Rocky blev bitter över 
faderns öde och tillsammans med ett gäng 
andra poliser började han gå utanför 
reglementet allt oftare. Rocky har även sin 
dotter, Fina, vars mor Unnelill lämnade de 
två åt deras öde då Fina var mycket ung, 
troligen för att hon var psi-mutant och inte 
ville utsätta familjen för fara. Se även 
’Bakgrund’ 

Personlighet: Rocky är en tuff snut som 
tuffat runt i Hindenburg länge nu. Dock 
börjar han nu bli allt mer desperat i sina 
försök att skydda sin dotter. Mordet på 
Sikert har berört honom djupt in i själen och 
han har insett att han måste se detta till 
slutet, om det nu finns något sådant. Han är 
desperat och beredd till vad som helst  för 
att skydda Fina från den hotfulla omvärlden. 
Även om han inte ser ut så så är han 
faktiskt en alldeles särdeles klipsk och listig 
karl med en mängd knep i bakfickan.

Utseende: Rocky är en stor karl med 
kulmage och svart helskägg som på grund 
av den senaste tidens kalablik har fått en 
liten grå strimma. Han är såklart iförd 
polisuniform då han är i tjänst, annars har 
han på sig vanliga kläder under en tygrock 
samt en mössa på huvudet.

Fina Tompsson, 16 år, PSI 

STY 6 KP 16

FYS 7 TT 8

STO 9 FF 4

SMI 13 IB 13

INT 13 REA 65 %

VIL 16 RYK 0

PER 13 STA 0

Förmågor: Livslänk, Lokalisera, Läkande 

händer, Psi-sinne

Färdigheter: Smyga/Gömma sig 39 %, 

Bildning 26 %, Livslänk 32 %, 

Lokalisera 26 %, Läkande händer 54 %, Psi-

sinne 35 %.

Utrustning: I hemmet: bältesspänne 



(minne från modern)

Beskrivning: Finas mor Unnelill lämnade 
henne och fadern Rocky då Fina var mycket 
ung. Finas uppväxt var mycket vanlig och 
alldaglig, ända tills hon inträdde i 
puberteten och hon började utveckla psi-
krafter. Hennes far blev till en början livrädd 
men fattade snart mod och bestämde sig för 
att skydda sin dotter till varje pris. Hon har 
sagt upp bekantskapen med alla sina 
vänner och spenderar större delen av sin tid 
i hemmet, medveten om att om någon får 
veta vad hon är skulle hennes liv i bästa fall 
förändras till det värre.

Personlighet: Fina är en hjälpsam och 
vänlig själ som dock är plågad av sin 
ensamhet. Hennes enda trygghet är fadern, 
som betyder världen för henne. Hon är blyg, 
lättskrämd och har alltid nära till tårar.

Utseende: Fina är en ung, tonårig tjej med 
axellångt, blont, rakt hår. Hennes ögon 
tycks bära på en djup sorg och hennes få 
leenden tycks ansträngda. Hon har på sig en 
enkel, vit klänning.

Vildulkarna

Vildulkarna består av fem icke-muterade 

människor ur Hindenburgs poliskår. Eller 

nåja,  sedan Sikert dog är de bara fyra. 

Rocky  Tompsson  har  sin  egen  text, 

övriga medlemmar listas nedan.

Beppe Stenfast, 35 år, IMM 

STY 16 KP 26

FYS 10 TT 13

STO 16 FF 6

SMI 14 IB 14

INT 10 REA 60 %

VIL 13 RYK 0

PER 12 STA 0

Förmågor: Kontakter 1 

(Hindenburgs poliskår)

Färdigheter: Iakttagelseförmåga 20 %, 

Nästrid 56 %, Bildning 20 %, Pistol 34 %, 

Undvika 22 %, Undre världen 11 %

Utrustning: På sig: järnrör, pistol .45S, 
10 skott .45S, sabel, piska, börs (14 kr)

Beskrivning: Beppe blev polis för att han 
kände att det var passande för en så 
”uppenbart lämplig auktoritetsperson” som 
han själv. Det som sporrade honom var att 
han och hans familj

Personlighet: Beppe är en mycket enkel 
person som både tänker och känner med 
järnröret och helst inte vill tänkta på 
krångliga saker som lag och reglementen.

Utseende: En stor, burdus man bred som 
en ladugårdsvägg som blev så fruktansvärt 
less på allt bus i staden att han slutligen 
bestämde sig för att börja patrullera med 
järnrör.

Frederik Skansenholm, 30 år, IMM 

STY 12 KP 26

FYS 12 TT 13

STO 12 FF 6

SMI 15 IB 14

INT 15 REA 60 %

VIL 13 RYK 0

PER 12 STA 0

Förmågor: Kontakter 1 

(Hindenburgs poliskår)

Färdigheter: Iakttagelseförmåga 45 %, 

Bildning 45 %, Nästrid 26 %, Pistol 44 %, 

Undvika 32 %, Undre världen 41 %

Utrustning: På sig: pistol .45S, 
5 skott .45S, sabel, piska,  myntbälte (10 kr)

Beskrivning: Frederik blev polis för att han 
inte hade någo bättre idé helt enkelt. Utåt 
sett ter sig hans polisarbete synnerligen 
kompetent.

Personlighet: Frederik är en lömsk och 
hotfull typ. Efter år av polisarbete kom han 
underfund med att alla är åtminstone 
potentiella brottslingar, och därför förtjänta 
av ett straff.

Utseende: En lång och stilig typ som inte 
kan tittaa på någon utan att denne känner 



sig misstänkt. 

Elmut Ether, 27 år, IMM 

STY 11 KP 32

FYS 19 TT 16

STO 13 FF 6

SMI 19 IB 19

INT 13 REA 35 %

VIL 7 RYK 0

PER 7 STA 0

Förmågor: -

Färdigheter: Nästrid 22 %, Pistol 45 %, 

Pistol vänster 35 %, Undvika 42 %, 

Undre världen 10 %, Bildning 20 %

Utrustning: På sig: 2 pistol .45S, 
13 skott .45S, sabel, piska, myntbälte (2 kr), 
näsduk

Beskrivning: Elmut växte upp ensam och 
utmobbad. Han blev polis, och en grym 
sådan, för att ta ut en hämnd på världen 
och alla de som retat honom.

Personlighet: Elmut är mycket tystlåten 
och säger nästan aldrig något. I stället låter 
han pistolerna tala för honom!

Utseende: Elmut Ether har en diskret 
pottfrisyr och hans uniform är alltid lite 
skrynklig. Han tittar allt som oftast ner i 
marken och ser blyg ut.

Diverse händelser

För  att  ge  SL  sen  större  möjlighet  att 

kontrollera  längden  på  äventyret  samt 

att  kunna  förgylla  spelarnas  tid  då  RP 

springer  runt  och  samlar  information 

presenteras  nedan  tre  stycken 

fullständigt fristående händelser.

Ficktjuv!

En  liten  illerunge  kommer  springande 

sparkandes  på  en  liten  läderboll.  Han 

rusar rakt in i en av RP (med vilje, men 

det syns inte). Lyckas RP med ett slag för 

Iakttagelseförmåga kan  de  få 

Undvika pojken.  I  vilket  fall  som helst 

kommer  ungen  att  försöka  sno  börsen 

från  RP  (myntbälten  är  svårare  att 

knycka). Han har Fingerfärdighet 47 % 

och lyckas han med att stöta in i RP får 

RP  -25 %  på  Iakttagelseförmåge-

slaget.  Illerungen  heter  Örvan  och  är 

hem- och föräldralös.

Mobstrar i natten

Under natten, då RP befinner sig ute på 

stadens  gator,  råkar  de  på  ett  gäng 

mobsters  (SL  bestämmer  deras  antal) 

som hotar dem och vill ha deras pengar. 

Går RP med på det vill de ha deras andra 

prylar.  Går  RP  med  på  det  vill  de  ha 

deras kläder (alla!). Går RP med på det 

så  skrattar  de  som  tokdårar  och  går 

därifrån. Skulle RP vägra på någon punkt 

går de till  anfall,  ingen pardon! Använd 

med fördel  värdena  för  Tårds  mobstrar 

(det kanske rent av är dem).

RP  ropar  på  polis: SL  bestämmer 

huruvida det bör finnas poliser i närheten 

eller inte. Dessa kan i alla fall komma att 

ingripa såvida inte RP gjort sig till  ovän 

med  poliskåren  eller  något  annat 

otrevligt.  Det är en  15 % chans att de 

hjälper  en  MM,  35 %  chans  att  de 

hjälper en MD/MMD och  70 % chans att 

de hjälper en IMM/PSI.

Käppen dansar

En icke-muterad aristokrat med höknäsa 

vid  namn  von  Schnasentropp  kommer 



gående i  vägen för  en muterad RP  (SL 

väljer vem). Han stannar och ber bryskt 

RP stiga åt sidan, vägrar denne låter han 

käppen  spela  över  denne!  Två  poliser 

(vildulkar?)  befinner sig i  närheten men 

de  är  båda  icke-muterade  och 

Schnasentropp är en distingierad herre. 

Hans käpp gör 1T8 i skada. Använd med 

fördel värdena för Bastian Glockenström.

Avslut

Hur  äventyret  slutar  är  nästan  helt 

beroende  på  RP.  Olika  åtgärder  från 

deras sida genererar olika möjligheter till 

en upplösning. 

RP  avslöjar  vildulkarna,  laser-

pistolen,  Sikerts  mord  och  andra 

saker för polisen: Kan RP bevisa allting 

utan  skuggan  av  ett  tvivel,  t  ex  med 

hjälp av trovärdiga vittnen, ta Rocky på 

bar  gärning,  ett  expertutlåtande om de 

dödas skador eller annat kan de faktiskt 

lyckas  med  att  få  Rocky  Tompsson 

arresterad  och  de  övriga  vildulkarna 

tillrättavisade. Får vildulkarna reda på att 

Rocky mördade Sikert lär han dock inte 

bli  långvarig...Det  är  dessutom  mycket 

möjligt att Rocky gör allt han kan för att 

hämnas på RP och lägger sig i  lur med 

sin laserpistol.

RP  avslöjar  Rocky  för  Majja  Pått: 

Majja  bestämmer  sig  för  att  ta  lagen i 

egna händer  (”säkrast  så”)  och  hyr  en 

malevolent  lönnmördare,  Jeff  ”Döden” 

Mickelin, att ”ta hand” om Rocky. Döden 

ser en möjlighet i RP och ber om deras 

hjälp att hitta Rocky (”visa mig vägen”). 

Dock kommer  han försöka  att  använda 

RP som lockbete och bryr sig inte för en 

sekund  om  några  små  privatsnokar 

ryker. Döden är inte att leka med, men 

Undre  världen  ger  vid  att  det  är  en 

belöning på 150 kr på hans huvud (vilket 

kanske kan fresta en del RP. Vägrar RP 

hjälpa Majja och Döden kommer de två 

att försöka vålda ut information ur dem; 

vilket inte är bra.

RP dödar Rocky (även i självförsvar) 

innan  han  är  bevisat  skyldig: 

Kommer  det  fram att  RP  har  dödat  en 

icke-muterad  polis  blir  det  verkligen 

ingen pardon. Pekas de ut som skyldiga 

blir de seriöst efterlysta och vildulkarna 

kommer dessutom att ge sig efter dem 

med mord i sinnet.

Jeff ”Döden” Mickelin, 31 år (ser ut 
26), MM 

STY 13 KP 27

FYS 13 TT 13

STO 14 FF 6

SMI 18 IB 18

INT 14 REA 25 %

VIL 14 RYK 2

PER 5 STA 0

Förmågor: Teleskopögon, 

Röstförvrängning, Långlivad

Färdigheter: Iakttagelseförmåga 30 %, 

Närstrid 67 %, Gevär 86 %, Undvika 72 %, 

Bildning 28 %, Teknologi 28 %, 

Reparera 24 %, Undre världen 10 %, 

Röstförvrängning 42 %

Utrustning: På sig: K-pist 9mm 

(PÅL 72/75), 72 skott 9mm (2 magasin), 

knivväst, båtshake, börs: 32 kr, fornlunta 

(Ingemar Bergmans filmografi)

Beskrivning: En fruktad lönnmördare som 
inte har varken samvete eller tvivel. Han har 



tagit många farliga och potenta typer av 
dager. Trots detta är hans anställningsavgift 
ändå rätt låg. Det sägs att han dödar för 
sakens skull, inte krediternas.

Personlighet: Döden är en 
hundraprocentig fullblodspsykopat som 
mycket riktigt njuter av ett väl utfört jobb. 
Han agerar med närmast mekanisk skärpa 
och somliga har t o m skrämts till döds då 
han uppenbarats i dörröppningen med en 
båtshake i handen, sägandes ”Jag är 
Döden” med en skrämmande röst.

Utseende: Döden är en likblek, lång och 
mager figur med stora, stirriga ögon vars 
pupiller tycks stirra på en oberoende på 
varifrån man tittar. Hans mun är ett smalt 
streck som är konstant stelt och neutralt. 
Han klär sig i en kolsvart skinnrock och har 
på huvudet en svart slokhatt. Rocken döljer 
hans mäktiga fornpuffra! Han stinker av död 
och förruttnelse.


