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Sök Sodom, Sök Gomorrah 
Välkommen till Sök Sodom, Sök Gomorrah, ett äventyr i tiden. Ett äventyr inte lika mycket 

om förfall och mänsklig plåga som man kan tro om man fäster allt för stor vikt vid titeln. 

Titeln, som vi alla vet, lockar ögat och ger oss en osäker, men ändå bådande bild av vad som 

kommer att komma därefter. Denna titel syftar på oss själva, vårt samhälle och framförallt 

mänsklig korruption och dubbelmoral. Sök Sodom... är menad att göra detta med glimten i 

ögat, och med en stor dos Quinten Tarrentino, då främst i form av träffsäkra dialoger. Filmer 

som TicTac, Pulp Fiction, Reservouir Dogs och Lost Highway är ständiga inspirationskällor. 

Vad är då Sök Sodom, Sök Gomorrah? Ett äventyr för de flesta som tycker om att föra 

handlingen vidare genom enormt mycket prat om i stort sett ingenting för att sedan 

explosionsartat öka och handla med kraft och snabbhet. 

Sök Sodom... är uppdelat i olika kapitel. Dessa kapitel spelas på varandra, men kommer inte 

”in-game” att vara kronologiska. De olika kapitlen utspelar sig under skilda tider och med 

olika roller. Det kan mycket väl vara så att en framtida händelse spelas av spelarna först, och 

att de först senare i äventyret förstår vilka händelser som ledde dem dit. Låter det virrigt? 

Hoppas att allt blir mer klart när du läser själva äventyret. 

Bakgrund 
Äventyrets alla händelser utspelar sig i stort sett under en natt. Staden är amerikansk, 

storslagen och fylld av köpcentrum, dagis och museum, men har precis som de flesta andra 

städer en mörk baksida. Prostitution, knark och vapenhandel är en naturlig del av det nattliga 

livet, och det skulle inte alls förvåna om direktören som om dagen bygger sjukhus och skänker 

pengar till välgörenhet, egentligen är en av de som med sina handlingar hjälper till att bygga 

upp den mer obskyra delen av stadslivet. 

Äventyret handlar om just en sådan man. Senator John Patricks är en lyckligt gift 

småbarnsförälder som i sina tal gör stor sak över sina många donationer till diverse 

barnsjukhus och hem för föräldralösa. Visserligen skänker han alla dessa pengar, och han är 

uuRaa ou gud förälder, i alla fall så god man kan vara med hans pressade schema, men hans liv 

har också en mörkare sida. Hans drogmissbruk och det faktum att han älskar en annan kvinna 

(om man kan tala om kärlek i detta fall) skulle kunna bli hans undergång om det kom ut till 

allmänheten. Senatorn har dock inga planer på att avgå eller smutskastas och har genom 

mutor, bestickningar och donationer till diverse olagliga aktiviteter skapat sig en skyddsmur. 

En mur som nu hotar att falla... 

Ett av stadens större syndikat har länge hållit ögonen på senator Patricks och genom sina 

agenter spelat ut honom för egen vinning. Det vekar dock som om den gode senatorn börjar 

trappa av. Han är inte längre lika aktiv som de skulle önska och de har flertalet gånger påpekat 

detta för den gode senatorn. Tyvärr har Patricks svarat dem bristfälligt eller avvisande, och 

t.o.m. ställt hot mot sina forna vänner. Syndikatets ledare har nu bestämt sig för att agera. De 

vet att senatorn håller bevis som skulle kunna fälla dem i en domstol, eller åtminstone 

skämma ut dem inför allmänheten (vilket inte många av dem har råd med, då även de lever 

”vanliga” liv). Senatorn måste bort.



För några veckor sedan började en kampanj som sakta, men säkert förde en av senatorns 

motståndare till rampljuset. Senatorn reagerade kraftigt och presenterade foton för syndikatet. 

Foton som i fel polis händer skulle innebära ett stopp för deras verksamhet. Syndikatet 

agerade snabbt, tyst och träffsäkert. De lejde en lönnmördare att plocka bort den nu mycket 

störande senatorn. Tyvärr misslyckades mördaren och hittades imorse död. Senatorn är 

försvunnen, och syndikatets ledare börjar känna stressen komma krypande. 

Äventyret utspelar sig som sagt under en natt, och spelarna kommer att få iklä sig rollerna av 

fyra grupper; syndikatets ledare,-en grupp reportrar, syndikatets lejda mördare och en grupp 

ungdomar. Handlingen är inte kronologisk, vilket leder till att vissa händelser, eller sådant 

som händer samtidigt som några karaktärer gör något annat, kommer att spelas senare. 

Äventyret däremot är synnerligen uppstolpat och kommer bara att behöva följas från en sida 

till nästa. Roll-, tids- och platsbyte kommer att anges i själva äventyret. Om äventyret i sig 

verkar vara kort så betänk att spelarna skall spela sammanlagt 16 karaktärer och fyra kapitel 

under loppet av 5 timmar. Detta innebär att man inte kan stanna kvar på varje kapitel mer än 1 

timme och 15 minuter generellt sett. Det är också meningen att äventyret skall bäras upp av 

karaktärerna och rollspelande. Gör spelarna inget finns det alltså risk att de har tråkigt. 

Om rollerna och stämningen 
Det är viktigt att du som spelledare läser igenom alla roller så att du får en klar bild av vad 

som kommer att ske. De fyra grupperna kommer under äventyrets gång att blandas som smått 

och deras handlingar att föra dem till varandra. Historien kan kanske kännas underlig, med 

alla hopp, men allt kommer att vävas ihop i slutet så att vem som helst förstår vad som 

egentligen hänt (efter lite tankearbete). 

Den stämning vi eftersträvar är den hos en bra film. Vilken sorts film spelarna och du sedan 

gör den till är en annan sak... Viktigt är dock dialogen spelarna emellan (och mellan 

spelare/SLP, SLP/SLP). Försök eftersträva en sorts noga avvägd mängd coola citat och ren 

nonsens som i en film av Tarrentino ungefär (fast mer psykadelisk, eller om du vill: mer 

verklig), eller varför inte ett avsnitt av Seinfeldt? Småprat är en naturlig del av vårt samhälle 

och bör lyftas fram. Många av beskrivningarna av platsers utseende i äventyret är korta och 

koncisa, vilket innebär att du kan använda den beskrivningskonst du finner bäst. Bygg gärna 

upp en mörk stämning, utan att hålla total dominans. Låt gärna spelarna vara med att bygga 

upp stämningen och historien till något ni alla tycker är bra. Lycka till! 

Äventyret i korthet 
Sök Sodom... kommer att pendla mellan fyra olika grupper som alla är en del i nattens 

händelser. Syndikatets ledande skikt är rädda för sina liv, de är pressade djur som gör allt för 

att komma ur den sits de nu sitter fastspända i. Deras utsände agent är död och senatorn 

försvunnen. De har i all sin rädsla dock kommit fram till en lösning. Genom en grupp utsända 

torpeder (som tidigare under kvällen utfört ett ”vanligt” jobb) har de fått tag på senatorns 

äldsta dotter (Samantha Patrics, aka pretty miss Sam) som de kommer att hålla tills dess att 

senatorn ändrar sig och dyker upp. Dottern spenderade den tidigare delen av kvällen med att 

göra stan tillsammans med sina vänner. Tyvärr slutade deras kväll i galenskap och olyckliga 

minnen från det förflutna trängde igenom. Reportrarna har under kvällen gjort diverse 

intervjuer och även ett live-reportage med den försvunne senatorn (vilket fick ett mycket



blodigt slut). Alla dessa grupper kommer att vävas samman i en enda stor smältdegel som när 

solen reser sig över stadens skyskrapor tidigt nästa morgon kommer att få sitt värdiga slut. 

Sök Sodom, Sök Gomorrah 
Kapitlen är uppdelade på så sätt att en grupp karaktärer dominerar handlingen och kommer 

därför att spelas av spelarna. Då äventyret i sig är rätt tunt kan det vara bra att påpeka för 
spelarna att det i stort sett är deras rollspelande som bygger upp äventyret. Om du råkar ut för 

en grupp som sitter tyst större delen av äventyret kommer spelledandet tyvärr att gå relativt 

snabbt och ni kanske inte får speciellt roligt, varken du eller spelarna. Försök då hitta något 

som spelarna tycker är roligt (kanske att planera torpedernas attack, eller något annat) och 

betona den biten. Det viktigaste är att ni har roligt och att spelpasset blir minnesvärt. Med rätt 

spelare i rätt stämning kan det också hända att ni inte kommer särskilt långt på äventyret, men 

att komma till slutet av denna historia är absolut inget kriterium för att hamna på prispallen... 

Låt spelarna ta del av alla roller innan äventyret börjar så att de snabbt kan byta mellan dem, 

och har tid att läsa in dem vilket annars kommer att leda till otrevliga stopp i handlingen. 

Spelarna bör dock lägga undan de roller de inte använder för tillfället så att de inte sitter och 

läser dem medan de spelar. Viktigt: Det är dock inte särskilt bra om spelarna läser varandras 

roller utan bör ägna sig åt sin egen uppsättning av 4 roller. Om rollerna inte är uppdelade 

redan skall de delas upp enligt följande: 

Syndikat Ungdom Torped Reporter 

Spelarel: Lopez Chandler — Tony Paul 

Spelare2:  Culling Sam Snitch Gregory 

Spelare3: Hunt Hermes Walter Jamie 

Spelare4: Fielding Sugar D Marybell Cynthia 

Om spelarna hellre vill ha det på något annat sätt är det okej så länge de inte läser varandras 

roller och samma spelare inte får William Hunt och Pretty miss Sam.



Kapitel 1 - Syndikatet 

Inledning 

Läses för spelarna, eller improvisera fritt efter materialet. Huvudsaken är att detta leder till att 

spelarna kommer in i äventyret på en bra punkt. 

”Solen var sedan länge försvunnen, och med den det värmande ljus som under dagen spridit 

sig över den stora staden. Natten hade nu lagt sig över bilarna, gatorna och människorna, 

men natten höll egna ljus. Neonskyltarna hade vaknat och blinkade ut sina tvivelaktiga 

budskap överallt där människor satte sina fötter. Biltrafiken hade tilltagit något och många 

av de stora skyskraporna lyste ut likt fyrar i mörkret. 

Den övre delen av staden, den del som kanske klarat sig bäst undan det ökade gatuvåldet och 

brottsligheten, användes om dagen mest av de stora, multinationella företagen och deras 

exploatering av världen. Nu låg den öde och tom, de flesta av stadens invånare hade förflyttat 

sig till barerna och nöjeskvarteren, och det fåtal som fortfarande fanns kvar i stadens övre del 

var de som i desperation försökte göra klart sina bokslut, arbetade på föredrag, eller höll 

hemliga affärer med kvinnor och män utanför sina äktenskap. 

Ett av kontoren på den juridiska byrån Johnson, Dunlip & Hunt var denna natt, såsom natten 

innan, upplyst i det annars mörka huset. William Hunt satt i sin fåtölj med huvudet i sina 

händer. Han hade inte rakat sig på några dagar nu och skäggstubben var tydlig i hans fårade 

ansikte. Framför honom vandrade herr Culling, direktören och mångmiljonären, även han 

märkbart nervös och pressad. På bordet mellan dem låg skälet till deras möte, skälet till 

deras nervositet och kanske även skälet till deras kommande undergång. 

Det vita pappersarket var besudlat med ord, utskrivna i svart bläck från en av byråns 

skrivare. Orden formade oroväckande lätt en mening vilkens betydelse var allt för klar för de 

båda männen: Deras utsände hade hittats död. Det mord som skulle ha accentuerats av 

löpsedlar över hela staden hade misslyckats, och deras säkerhet var inte längre lika självklar 

som tidigare. 

En lätt knackning lät höras och de visste att den tredje nu var kommen. Det var dags att 
, 

börja...” 

Mötet 

I ett av de större kontoren på advokatbyrån Johnson, Dunlip & Hunt börjar denna historia. 

William Hunt och Edward Culling har väntat en dryg halvtimme på de andra deltagarna och 

när allt tar sin början stiger fader Lopez in genom dörren. Låt spelarna få en chans att 

diskutera förlusten av lönnmördaren innan dr. Fielding anländer. Doktorn är vit i ansiktet och 

verkar vara den mest chockade av sällskapet. Doktorn har blivit trakasserad av polisen och vet 

att de är honom på spåret. 

Detta, precis som många andra ställen i historien, är menat som underlag för en diskussion. 

Äventyret baserar sig mycket på vad spelarna gör och säger och det kan vara viktigt att 

poängtera detta. Om karaktärerna skulle börja leta igenom kontoret efter buggar, kommer de 

att finna en sändare stor som ett knappnålshuvud i en vas:på bordet. Tydligen så är de under 

bevakning. På andra sidan vägen står också en skåpbil placerad.



När karaktärerna gått upp i limningen nog mycket eller om diskussionen börjar spåra ur 

kommer en hög knackning att störa deras samtal. En storvuxen man står utanför dörren. Han 

blickar ut över rummet och säger sakta ”Herr Hunt, uppdraget är utfört... ”. En annan man 

släpar in en flicka i de sena tonåren. Flickan blöder från flera sår i ansiktet. Hennes mun är 

igentejpad och hon ser mycket rädd ut. Mannen sätter ner henne i en stol och ställer sig i 

närheten. Den första mannen tittar upp mot Hunt och säger ”Betalningen... ”. Efter att de fått 

sin betalning och tackat för sig ger de sig iväg. 

Flickan är ingen annan än senatorns dotter, Samantha Patrics, som Hunt lejt några agenter att 

hämta som säkerhet om senatorn skulle pressa dem igen. Låt inte alltför mycket information 

om äventyret komma ut (du behöver inte nämna att dottern är en av de senare karaktärerna 

eller hennes namn). När karaktärerna skärrats ännu mer, det är kanske inte världens smartaste 

drag att kidnappa en senatordotter när man är under polisövervakning, kommer de att inse sitt 

stora misstag. 

Polisen har omringat huset och tagit sig fram genom korridoren. Låt spelarna få en chans att 

agera brottslingar fångade i en byggnad med gisslan, med allt vad det innebär av 

telefonsamtal, prat med poliser och psykologer och annat. När polisen till slut stormar in (när 

du känner att tiden är inne), byter du beskrivningskonst och beskriver allt mycket mer 

objektivt. Låt spelarna förstå att de inte längre kan göra något och beskriv hur polisen 

strömmar in genom dörrarna och hur de arresteras och förs ner och ut på gatan där polisen, 

media och allmänhet ställt upp sig. Här kommer historien att få sig en vändning och 

handlingen att hoppa till ungdomarna. 

Kapitel 2 - Ungdomarna 
”Tidigare samma kväll, i en annan del av staden, hade ett gäng ungdomar bestämt sig för att 

gå ut. Det var ännu ett tag kvar tills de bästa ställena öppnade och som alla vet kommer fint 

folk sent. Kanske skulle de få sig något att äta, eller bida sin tid med något annat. Säkert var 

bara att kvällen ännu var ung, och att deras resa genom natten bara börjat...” 

Tidigare samma kväll . 

Låt beskrivningen, och musiken om du använder sådan, nu övergå från syndikatets ledare till 

ungdomarna. Suger Daddy, Prodigal Hermes, Pretty miss Sam och Chandler står just nu 

utanför Suger Daddys lägenhet dryga halvtimmen från festernas och nöjeslivets centrum. Vad 

de gör här är upp till dem. Beskriv gärna hur världen ter sig om natten. Dessa kvarter är lite 

lugnare, och ”vanligt” folk strosar omkring i kvällningen. En gammal dam spatserar förbi med 

sin hund, och en man med asiatiskt utseende vandrar gnolande förbi med en tidning under 

armen. 

Suger Daddy har en skrotig bil, med soltak, som skulle kunna fungera som färdmedel mot 

händelsernas mitt. Låt karaktärerna ta den tid de vill för att sakta komma nöjesmetropolen 

närmare. Kanske vill de äta en bit vid närmsta Burger King eller någon utegrill. Följ deras 

samtal och lägg ner tid och möda på att beskriva staden och dess invånare så levande som 

möjligt. Lägg till små enkla saker som att någon kanske struntar i att betala när de äter, eller 

något liknande. 

Om karaktärerna bestämmer sig för att äta, eler om du ser till att de gör det, så beskriv gärna 

de tre männen och den kvinna som sitter och samtalar tyst i ett hörn på matstället. Det viktiga



med detta är att dessa fyra är inga mindre än de lejda hejdukar som senare kommer att skickas 
att plocka upp Pretty miss Sam och föra henne till syndikatets ledare. Eftersom spelarna sedan 

kommer att spela torpederna kan det vara skoj att göra någon händelse här som sedan händer i 

kapitel 3, t.ex. att en servitris tappar några tallrikar eller något liknande. 

Chandlers historia 
Chandler Lawhurst har inte haft det lätt den senaste tiden. Han har vandrat i febrigt tillstånd 

och om natten har han börjat hosta blod. Detta har pågått ända sedan den natten han vaknade i 

rännstenen utanför sina fosterföräldrars lägenhet, blodig och med en pistol liggande framför 

sig. Chandler har inga minnen av vad som hänt tidigare den kvällen, och det är något han skall 
vara glad för. Kvällen han har problem att minnas gjorde sig Chandler skyldig till mord, och 

han har undermedvetet ältat händelsen fram tills nu. Chandler Lawhurst är ingen våldsam 

person av naturen, men under påverkan av droger såsom alkohol och en dålig blandning 

syntetiskt knark kom han i bråk med en för honom okänd man. Mannen var påträngande och 

aggressiv vilket ledde till att Chandler i självförsvar lyckades få tag på mannens pistol och 

avlossa ett skott. Mannen tog skottet i bröstet och Chandler försvann från platsen illa kvikt för 

att sedan svimma av i en rännsten. Det enda vittnet till händelsen var mannens yngre bror. 

Mannens bror har under den gångna veckan sökt efter sin broder baneman, med ett allt mer 

växande hat. Denna kväll kommer brodern att finna honom... 

För att Chandlers spelare skall ha en aning om vad han egentligen gjort kommer det att finnas 

handouts i slutet av äventyret som du som spelledare skall dela ut under jämna mellanrum när 

det passar (gärna stressade situationer eller vid hög musik och mycket rörelse, men helst så 

jämt fördelat som möjligt). Den sista av Chandlers handouts sparar du till dess att den dödes 

bror fångat in karaktärerna och berättar vem han är. 

Festerna och innerstan 

När karaktärerna väl kommit iväg tar det inte lång tid innan de kommer in i stadens centrum. 

Beskriv gärna nattlivet och klubbarna så levande som möjligt och ge karaktärerna en chans att 

leva det ungdomliga livet med allt vad det innebär. 

Vid en av barerna sitter en man vid bardisken med en stor uppsättning glas framför sig. Han 

dricker hejdlöst och verkar inte vilja tala med någon. Bredvid honom på disken står en 

sönderslagen, portabel tv-kamera placerad (detta är Paul, kameramannen som en av spelarna 

kommer att spela senare. Vad han råkat ut för kommer att uppdaga sig i kapitel 4). 

Nedan följer en lista på exempel på vad som kan hända om dina spelare inte hittar på något 

själv eller att du känner för att använda exemplen: 

e Om de rör sig i skumma gränder finns det risk för både uteliggare och rånare. 

e Någon som de inte känner särskilt väl påpekar vilket sött par Matt (Sugar Daddy) och 

Sarah (Prodigal Hermes) verkar vara. 

e - Chandler börjar må riktigt dåligt. 

oe Ett knivslagsmål (där karaktärerna inte är inblandade) slutar illa. 

e Gänget hamnar i bråk med någon; sölning av drink, stötande på fel flickor/ pojkar...



Bröder i blod 
När karaktärerna roat sig nog eller du tycker att stämningen är rätt kommer en orakad man 

med slitet hår och kläder att söka upp dem. Han kommer under pistolhot att föra med sig 

karaktärerna i sin bil till ett nedlagt industriområde. Mannen är bror till mannen som Chandler 

dödade och besatt av hämnd. Han har inte längre annat kvar att leva för och kan bli hårdhänt. 

Han bryr sig inte om vad karaktärerna säger och hans ton skiftar mellan ilskna skrik och 

ironiska fraser av typen ”men det är väl synd att du inte mår så bra... ”, och ”nämen, vad gör 

jag. Ursäkta, det var inte meningen att göra dig illa... ”. Mannen må vara våldsam och hatisk, 

men han är inte ute efter att skada någon annan än Chandler. Han har fortfarande ett samvete 

och lider väldigt mycket för det han gör. Mannen talar mer än gör något annat. Han berättar att 

han skall hämnas sin brors heder och beskriver hur han kuvats under Chandler och tvingats se 

på när hans bror blev skjuten. Han presenterar sig som Philip Redham och hans brors namn 

var Fredrick. 

Efter en stund får han ner Chandler på knä och sätter upp pistolen mot pannan på honom. 

Philip börjar gråta och ber om förlåtelse för vad han måste göra. Att han måste hämnas sin 

bror, sin familj. När han så precis skall avfyra skottet hörs en kraftig smäll (och mannen 

ramlar död ner framför dem). 

Här kommer handlingen åter att bytas, och vi kommer att få följa en grupp torpeder och deras 

göromål under kvällen. Det är förstås de som kommit för att hämta Samantha (Pretty miss 

Sam) och skjutit mannen som hotade dem. Om du vill spela på spänningen kan du låta dem 

höra skottet som ekar till och beskriv tystnaden som följer, men inte berätta vad som händer 

utan övergå till torpederna istället. På så sätt vet de inte om Chandler är levande eller död och 

framtiden får istället utvisa det. 

Kapitel 3 - Torpederna 
”Philip spände avtryckarfingret. Även i det bristfälliga ljus som låg över den ogästvänliga 

platsen kunde man skönja de tårar som sakta rörde sig ner för hans kinder. Med ett högt skrik 

slöt han så sina ögon och... ett skott ekade ut mellan de gamla byggnadsställningarna. En 

hög smäll följd av flera sekunders spänd tystnad. Kroppen föll så ner till den kalla marken 

med en duns. Allt var över... 

God mat är svår att få tag på. Trots alla de restauranger som finns öppna över hela staden är 

kvalitén förhållandevis låg och man kan nästan tro att det döljer sig någon skum komplott 

bakom. Först de höga priserna och nu det här... Marybell lade sakta gaffeln åt sidan och 

tittade på det mynt som av någon outgrundlig anledning hamnat i hennes sallad.” 

Fiket 

Torpedernas kväll börjar på fiket/restaurangen där de bestämt sig för att äta sig en måltid 

innan deras uppdrag tar vid. Ge dem uppdrags-handouten från slutet av äventyret så att de vet 

vad det är de skall göra, men påpeka att det finns gott om tid att äta och prata innan de måste 

åka. Eftersom det är samma restaurang som ungdomarna besökte försök att beskriva den på 

samma sätt och lägga in händelser som saker som hände då i beskrivningen. 

Detta, som många andra ställen i äventyret, är ett bra läge för rollspelande och 

nonsenssamtalande mellan spelarna. Kanske berättar de minnen om gamla uppdrag, kanske 

klagar de på maten och talar musik eller varför inte planera det de skall göra senare under



kvällen. När de ätit, och talat, klart blir det dags för dem att åka och de beger sig ut till 
parkeringen (låt ungdomarna ha lämnat stället för att göra följande scen enklare och för att 

undvika att något händer här som inte hände tidigare). 

På parkeringen står den van med utrustning som gruppen fått till sitt förfogande. Ena 

sidodörren är öppen och på knä inne i bilen sitter en kille i de övre tonåren i full färd med att 

tjuvkoppla den. Han lyckas nästan, men inte riktigt, innan karaktärerna är över honom. Bilen 

har för övrigt en stor gängsymbol och ett Wu Tang Clan märke på sidan. Vad karaktärerna gör 

med ungen är upp till dem, låt dem rollspela sig fram. Om de blir alltför våldsamma kan du 

låta en kvarterspolis komma vandrande eller köra förbi i sin bil. 

Jobbet 
Uppdraget som torpederna skall utföra är inte direkt komplicerat att spelleda, även här 

kommer spelarna att få dra det största strået till stacken. Låt karaktärerna i sinom tid komma 

fram till Lucio Grande Restaurant, där en grupp inflytelserika utländska ”affärsmän” håller 

möte på övervåningen. 

Restaurangen är öppen för vanligt folk (med rätt klädsel) och karaktärerna har varit 

förutseende nog att boka plats under ett fingerat namn: Fröken Leigh Stanley med sällskap. 
Maten är god och betjäningen behaglig, men tyvärr är priset väldigt högt (det är inget 

karaktärerna behöver bekymra sig om då deras uppdragsgivare betalar eventuella utgifter). 

Karaktärerna bör här ha en bra plan eller göra sig en på plats. 

Restaurangen är byggd i två plan med en källare. Källarnedgången finns i köket och i källaren 

används mest som förråd. Ett tjugotal gäster, alla av den lite finare klassen, uppehåller sig i 

restaurangen under kvällen. Levande musik finns i form av en liten orkester som på en scen 

spelar upp lättsmält jazz och blues musik, men även klassiska stycken. En sångerska förgyller 

tillvaron vid ett uppträdande på ungefär en timme. Restaurangen har två ”utkastare”, som 

noga undersöker de som kommer med blicken. 

En trappa upp till det övre planet på restaurangen finns i anslutning till matsalen. Trappen 

hålls hela tiden under uppsikt av både hovmästaren och de två ”utkastarna”. Bland gästerna 

finns det tre allierade till restaurangens ägare Viktor Lucio. Dessa bär vapen, så även 

utkastarna. 

En bakdörr leder in i köket och en annan till en trappuppgång med vilken man kan ta sig 

direkt till Viktors rum på övervåningen. Trappuppgången är videoövervakad och en dörren 

som på övervåningen ansluter till trappuppgången är bevakad från insidan av två vakter. 

Rummet som ligger bakom dörren ansluter i sin tur till ett större, mer lyxigt inrett rum där 

Viktor och de tre affärsmännen samtalar. Viktor har även här två beväpnade vakter, samt en 

pianist. En dubbeldörr leder från detta rum ut till trappen som leder ner i restaurangen. 

Ytterligare en dörr leder in i Viktors privata kammare och sovrum. 

Hur karaktärerna klarar detta är upp till dem. Deras uppdrag är att skrämma affärsmännen och 

göra sig av med Viktor (om det blir nödvändigt), så att affärsmännen inte kommer tillbaka till 

staden igen (eller kontaktar syndikatet först). Även här finns massor av rollspelande att göra. 

Om det går dåligt så kan du alltid sänka försvaret eller göra det lättare på något sätt.



Kontakten 
När uppdraget är utfört och karaktärerna ringer för att bekräfta detta (med en mobiltelefon de 
fått med sig i utrustningen), kommer mannen de talar med att ge dem ännu ett uppdrag. Detta 

uppdrag är mycket välbetalt (dubblar deras normala lön), men det måste utföras snabbt. 

Karaktärerna skall genast bege sig till en lagerlokal i utkanten av staden för mer information 

och utrustning som kan behövas. 

Flickan 
Väl framme vid lagerlokalen möts de av en mörkhyad man med engelsk accent. Han bär 
mörka kläder och ger ett lätt nervöst intryck. Karaktärerna får flertalet bilder på en flicka, 
kanske 17-18 år gammal. Mannen berättar att flickan heter Samantha Patrics och är dotter till 

en berömd senator som sedan flera dagar varit försvunnen. Karaktärerna får i uppdrag att finna 

henne och så snabbt som möjligt föra henne till advokatbyrån Johnson, Dunlip & Hunt. 

Beskriv gärna lite snabbt vad flickan gjort under kvällen och ge även hennes senaste position 

(vilket är det inneställe som de besökte precis innan ungdomarna råkade ut för den dödes 

broder, t.ex. La Nova, eller Neon Palace). 

Karaktärerna får nu leta runt och lyckas efter ett tag kartlägga ungefär vart flickan har gått. 

Det sista vittnet säger att hon fördes iväg av en konstigt klädd man, som åkte iväg i riktning 

mot byggnadsområdet. Efter denna beskrivning är det bara att åka dit och komma fram precis 

som Philip sätter pistolen mot huvudet på Chandler. Antagligen kommer karaktärerna att 

skjuta Philip och ungdomarna är räddade. Karaktärerna är dock enbart intresserade av 

Samantha och tar nog med henne. 

Väl framme vid Johnson, Dunlip & Hunt levererar de henne till syndikatets ledare (som 

diskuterar vad de nu diskuterade när flickan kom i kapitel 1), och lämnar stället. De kan 

märka en av polisens övervakningsbilar stå parkerade vid platsen och snart kommer fler 

polisbilar (särskilt om Snitch rapporterat). Beskriv gärna början på gisslandramat om 

karaktärerna stannar kvar. 

Historien tar sig nu ännu en vändning för att komma in på det sista kapitlet och upploppet. För 

att allt ska löpa smidigt över till reportrarna krävs någon sorts mellanspel, eller så räcker det 

med att hoppa direkt över till studion, 5 minuter innan sändningen börjar... 

Kapitel 4 - Reportrarna 
”53 minuter till sändning! 5 minuter kvar... fixa i ordning den där sladden, den kan väl för h-e 

inte hänga mitt i bild...” 

Intervjun 
Med 5 minuter kvar till live-sändning finns det inte mycket tid till annat än att göra de sista 

förberedelserna. Gregory får en sista sminkning, Cynthia får en mikrofon fastsatt på sin blus, 

läget är allmänt nära kaos på den lilla tv-stationen och producenten Mike Daniels är nära 

upplösningstillstånd (som vanligt). 

Se till att ge Gregory de nyheter han skall presentera under programmet (finns efter äventyret 

bland handouts). Tala gärna om för de två spelarna som spelar karaktärerna som inte är i 

studion, Jamie och Paul, att de för ett litet tag sedan anlänt till borgmästarens kontor vid 

statshuset och börjat ställa ordning inför intervjun. Dekan tala som de vill med varandra tills



sändningen börjar. Borgmästare Perkins är en rund, nästan flintskallig, trevlig man i 50 års 

åldern. Han skrattar gott åt skämt och annat och ser verkligen fram emot att få bli intervjuad. 

När sändningen väl börjar kommer Gregory att få ta över, och spellederiet kommer till stor del 

att bestå i att komma med intressanta kommentarer om läget i studion (lampor och telefoner 

som går sönder, en arg producent och en mycket trött kameraman), och förstås att spela 

borgmästaren. Mer om honom och vilka svar han kommer att komma med följer nedan. 

Programmet kommer att fortlöpa så länge det fungerar och är intressant för att sedan avbrytas 

när Jamie Walters telefon ringer (se telefonsamtalet). 

...och så tillbaka till studion 
Detta är ett utmärkt tillfälle för spelarna att visa på egenskaper som samarbete (mellan 

spelare) och respekt för andras karaktärer och deras del i historien. Att pendla mellan studion 

och fältet kan bli intressant och spelarna får verkligen en chans att försöka göra ett bra 

debattprogram. 

Borgmästare Perkins 
Borgmästaren är som sagt en rätt glad man som aldrig verkar ha minsta svårighet att svara på 

frågor (och alltid göra det med samma hurtiga entusiasm). Geoffrey Perkins är lyckligt gift 

med sin älskade Emily sedan 23 år tillbaka. De båda har inga barn tillsammans, men Emily 

har en son, Carl, sedan ett tidigare äktenskap (med byrådirektören Abraham Holbertz). 

Borgmästaren har varit borgmästare i staden i snart 21 år och alltid vunnit med en ytterst liten 

marginal (ett faktum han finner väldigt roande och gärna kommenterar så ofta han får 

chansen). Perkins har två hundar, Hodge och Sniffy, vilka båda brukar följa med honom på 

jaktresor söderut om vintrarna. 

Vad gäller korruptionen inom statshuset och bland borgmästarens medarbetare har han inga 

kommentarer. Frank Biggins, en av Perkins närmsta medarbetare avgick för fem år sedan efter 

att rykten kommit till ytan att han skulle ha tagit mutor från företag i trakten för att gynna 

deras finansiella läge. Detta tycker borgmästaren är mycket tråkigt, men han försäkrar 

nyheterna om att han inte kände till det hela och att han nu har en mycket bättre stab. 

Senator Patrics försvinnande oroar inte borgmästaren ännu, han har inte riktigt haft tid att sätta 

sig in i ämnet och ber att få återkomma med den frågan. Att våldet i samhället ökar tycker 

Perkins är mycket olyckligt och han svär att han gör allt han kan för att stoppa det. Han kan gå 

så långt som att avslöja att han nästa år, om han blir omvald, kommer att genomföra ett anti- 

brottslighets program där celebra medborgare kommer att hålla tv-gala för att samla in pengar 

till brottsoffer. Borgmästaren passar på att fråga Gregory i studion om han skulle kunna tänka 

sig att ställa upp som programledare. 

Vad gäller övriga frågor är det bara att improvisera. Det är omöjligt att täcka upp allt som 

karaktärerna skulle kunna diskutera och då lättare om du bygger upp det allteftersom medan 

programmet går. Borgmästaren är i alla fall oskyldig till korruptionen och känner faktiskt inte 

till några nyliga fall av mutor eller bestickningar (förutom julkorven han fick ifjol, men den 

tyckte han ändå inte om). 

Telefonsamtalet - Senator Patrics 
Efter att intervjun och debatten i studion har kommit igång och nått en önskvärd punkt ringer 

reportern Jamie Walters telefon. Mannen som ringer presenterar sig som John Patrics, den



försvunne senatorn. Han erbjuder henne en exklusiv intervju med honom. Han säger att han 

har mycket att säga om stadens styre och deras kopplingar till brottssyndikaten. Senator 

Patrics stämmer möte med henne genast och ber henne, med kameraman, att så snabbt som 

möjligt bege sig till en avfart mellan 3:e och 5:e distriktet, vid Sao Lings Restaurant. Detta 

borde ställa till med en massa tumult i studion. Gregory gillar inte att bli översprungen, men 

vill antagligen inte säga nej till en intervju med den försvunne senatorn. 

När karaktärerna väl kommer fram står mycket riktigt senatorn framför dem. Han är skitig och 

har rester av torkat blod i ansiktet. Patrics ler när han får se kameramannen och Jamie. Han tar 

några steg framåt och förbereder sig på frågor. När han väl får börja tala kommer han först att 

berätta att han inte tänker ge upp. De skyldiga har försökt mörda honom mer än en gång, och 

även försökt krossa hans politiska karriär. Patrics är för trött för ett brandtal, men försöker 

ändå så gott det går att lägga in ord som rättvisa, kamp, synd, framtid, dygder och andra 

närbesläktade ord. 

Efter att ha berättat om det helvete han tvingats leva de senaste veckorna, om att behöva fly 

från polisen för att även de var köpta av syndikaten, kommer han till det intressanta. Han 

harklar sig och säger att han i sin ägo har bevis som inte bara kan, utan kommer att fälla de 

högsta ledarna inom syndikatet. Han säger att en ledande läkare, en toppadvokat och en VD 

för ett av stadens största stålföretag finns i toppen av pyramiden. Innan han hinner säga mer 

kan en röd punkt för några sekunder synas på hans panna, men det är för sent att försöka 

stoppa vad som nu händer. Senatorns huvud träffas sekunderna senare av skottet från ett 

prickskyttegevär och rasar död ner mot den asfaltsbeklädda marken. 

Plötsligt stannar en bil några meter ifrån platsen och tre beväpnade män stiger ut och börjar 

springa mot dem. En av männen måttar ett slag med en batong mot Paul men träffar istället 

kameran. Paul har en chans att fly (och bör ta den). Jamie blir övermannad av de andra två 

männen och släpas mot bilen. 

Slutet 
Kameramannen Paul kommer alltså undan (och sätter sig i förtvivlan att dricka på en av 

barerna som sedan ungdomarna besöker). I studion möts Gregory och Cynthia (om hon inte 

rödgråten lämnat studion) av en flimrande skärm och ett högt brus. 

Med den flimrande skärmen som motiv och bruset ekande ut i tystnaden slutar Sök Sodom, 

Sök Gomorrah. Alla kvällens händelser har fått sina förklaringar. De flesta lösa trådar är 

hopknutna och spelarna sitter nog undrande ett tag för att förstå vad som egentligen hänt (det 

är en önskvärd effekt). Jag hoppas att du och de haft ett intressant spelpass och att ni tids nog 

förstår vad som hände i äventyret.


