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Handouts 

Chandlers psykos 
Under kapitel 2 kommer Chandler, en av ungdomarna, att uppleva att verkligheten bryts 

samman för honom. Han kommer under flertalet tillfällen att blöda ymnigt ur näsan och även 

känna sig febrig och smått illamående. Pressa inte detta alltför hårt, då kanske han åker hem 
och lägger sig (fast det går ju lika bra att kidnappa honom och de andra där eller hur). I vilket 
fall som helst kan du för att accentuera vad som händer honom ge honom följande handouts i 
stående ordning under kvällens gång. Den sista handouten måste du dock spara till dess att 

ungdomarna möter på den dödes bror. 

Dina vänner talar på, men världen runt omkring dig flyter allt trögare förbi. Det 
är nästan som om du var riktigt trött, eller hade hög feber. Du är medveten om 

att du säger saker, men kan inte riktigt tyda orden. Världen ter sig som ett 

flimmer, eller en suddig målarduk. Dina vänner tittar underligt på dig, undras 

om det är för något du sagt, eller för att ett svar uteblivit. Sakta men säkert 

kommer så verkligheten tillbaka till dig och du skakar av dig den febriga version 

du nyss såg. Du blöder lätt från näsan igen, antagligen ingenting att oroa sig 

Över... 

Du kan känna hur din kropp faller livlös till marken, precis som förra gången. 
Den där gången vid rännstenen, utanför dina fosterföräldrars lägenhet. Du hade 

precis kommit tillbaka från... du hade sprungit det minns du klart. Kanske hade 
du ätit något du inte borde, eller kanske druckit. Du kommer ihåg skratten, de 

fasansfulla skratt som jagade dig. En pistol... ja, du fann den framför dig på 
vägen. Den var blodig, du var blodig... | 

Framför dig ser du mannen. Han skriker åt er, men du har svårt att uppfatta vad 

han säger. Du kommer ihåg honom. Du har sett honom förut någonstans... 

ihopkrupen, rädd. Han var där. Han var där när du den galne mannen stötte till 

dig. Du minns allt som i en dröm, mannen skrek också åt dig. Han försökte 

skjuta dig, men du var snabbare. Varför kar du inte komma ihåg? Vad hände? 

Du minns blodet, blodet på dina kläder, blodet på hans bröstkorg när du vände 

äg om för att fly...



Torpedernas uppdrag 

Vi har i flera månader tolererat Viktor Lucio och hans pack att stanna i staden och 

sköta sina affärer i lugn och ro. Vissa bevis har nu framkommit vilket för vår käre 

vän Lucio i en annan dager. Det är nämligen så, att vår forne vän, bestämt sig för 

att konkurera med sina bättre. Viktor har tydligen inte lärt sig hur saker och ting 

sköts inom denna stad och det är precis här som ni kommer in. 

Viktor Lucio äger ett hak nere vid 12:e kallat Lucio Grande Restaurant, ett ställe som 

han tydligen är mycket förtjust i. Just denna kväll har han bjudit in tre utländska 

affärsmän för att diskutera viktiga affärer, något som han inte meddelat oss om 

innan. Ert uppdrag är att se till att Viktor aldrig mer går bakom ryggen på oss, samt 

att lära dessa affärsmän att man skall visa oss den respekt vi tillkommer. Om 

Viktor måste offras för att poängtera detta är det beklagligt, men ingen större 

förlust. Alla eventuella omkostnader står naturligtvis vi för. 

Herr Lucio håller till på övervåningen av sin restaurang och är underligt nog inte 

särskilt välbevakad. Det finns två ingångar till övervåningen. Dels genom 

restaurangen, vilket är den mest synliga vägen och dels från en videoövervakad 

trappuppgång vid bakdörren. Viktor beräknas ha ett antal beväpnade vakter i sin 

anställning och dessa får ni ta hand om som ni ser bäst. 

Ni har till ert förfogande en svart Van, registreringsnummer 1771 — 3, en 

mobiltelefon, diverse elektronisk utrustning för eventuell övervakning eller 

omkoppling av övervakningskameror, ett platinum Visa-kort utan spärrbelopp, en 

uppsättning lätta handeldvapen, samt på begäran en mindre mängd sprängdeg med 

detonatorer. Behöver ni något annat ber vi er att själva införskaffa detta eller att 

kontakta Jeremia på nummer 564 7706 554. 

När uppdraget är slutfört ber vi er att omgående kontakta 653 331 7506. Betalning 

utgår enligt tidigare avtal.



Gregory — kvällens nyheter 

e Flertalet inbrott har under föregående natt ägt rum vid Dellham Drive och Pickton Road. Två 

kvarter som tidigare varit förskonade från sådan typ av kriminell aktivitet. Dellhams 

medborgargardet säger till LNT att händelserna var olyckliga, men att brottslingarna i framtiden 

inte kommer att gå säkra. 

e - Fängelsechef Rutterford medger till LNT att de upplopp som toppat förra veckans löpsedlar är 

långt ifrån avklarade ännu. De extra polisstyrkor och den förstärkta bevakning som satts in har 

visserligen varit till stor nytta, men Rutterford menar att vi bara sett toppen på isberget än. 

e Det förvärrade läget i mellanöstern har tyvärr nått även oss har i staterna. Bensinpriserna 

förväntas öka med 15-17960 redan under nästa år och många talar om en katastrof. 

e Våra utsända vid senaten meddelar att legaliseringen av flertalet lättare droger snart kommer 
att träda i kraft, vilket glädjer många. En statlig kontrollbyrå har tillsatts för att kontrollera att 

bestämmelser följs och mervärdesskatten har sänkts något för att hålla priset så nära det på 
gatan som möjligt. Detta för att förhindra smuggling och köp av den lägre, farligare, kvalité som 

erbjuds på våra gator. 

e Senator John Patrics har fortfarande inte hittats och tros nu, en vecka efter sitt försvinnande 

vara död. Hans fru meddelar att senator Patrics aldrig brukar vara borta sådana långa perioder 

utan att höra av sig och anmälde honom för några dagar sedan försvunnen. 

e Vi kan rapportera att fotbollsproffset Tenny Lieber har gått bort. Blott 58 år gammal drabbades 

han av cancer och nu 10 år senare har han alltså dött i denna vår tids största nemesis. Tenny 
arbetade mycket med cancersjuka barn och donerade stora pengar till forskningen runt cancer. 

e Myndigheterna söker fortfarande efter den s.k. gift-mannen, som tros ligga bakom många 
bortföranden av kvinnor den senaste tiden. Ett signalement har tagits fram och en fantombild 

presenterats i tidningar och TV. Så om ni sett denne man, kontakta närmsta polisstation. 

e Så en god nyhet, katten Sussy har återhämtat sig från sin svåra sjukdom och väntas inom 

några dagar återhämta sig fullständigt. De farhågor som läkare haft om att Sussys sjukdom 
skulle kunna sprida sig till andra djur har ännu inte funnit några belägg och forskare vid de 

större universiteten studerar just nu bakterierna som kan ha orsakat det hela. 

e White Cliff borta 17 — 6, Innertown hemma 5 — 3. 

e — Det går mycket bra att improvisera fram fler nyheter...


