
FABRIKEN
Ett äventyr till Mutant
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BAKGRUND
Det var en gång ett äventyrargäng som hittade 
en underjordisk fabrik från forntiden - inne i 
den ogästvänliga Zonen. Äventyrarna hittade 
fl era högteknologiska prylar som var värda en 
förmögenhet. Visa av andras misstag så slöt 
äventyrarna ett tystnadsband. De lovade att aldrig 
prata med någon om fabriken eller varifrån de 
otroligt värdefulla fynden kom ifrån. När alla fynden 
var avyttrade började äventyrarna diskutera om 
de skulle göra en ny utfl ykt till fabriken för att se 
om de kunde hitta några fl er värdefulla prylar. Man 
beslöt dock att inte göra detta.

Allt hade varit frid och fröjd, om det inte vore 
för att en av dem, Simu - den kunskapande PSI-
mutanten, hade en mental instabilitet som hade 
förvärrats under perioden efter hemkomsten. En 
dag i den stora staden så slog det slint i Simus 
hjärna. De andra äventyrarna måste dö! Han 
Dominerade en slumpmässigt vald person som bara 
råkade vara i närheten, och beordrade denna slav 
att döda en av de andra äventyrarna. Så skedde 
också. Äventyraren hann aldrig fatta misstankar när 
plötsligt en främmande person attackerade honom. 
Samma sak hände en av de andra äventyrarna som 
bodde i staden. En av ”mördarna” övermannades av 
folk i närheten. Den andre lyckades fl y undan, men 
ett signalement fi nns. (Det är troligt att det inte är 
samma mördare.) 

UPPDRAGET
I detta läge kontaktas rollpersonerna av en av 
äventyrarna som fortfarande är i livet. Han 
berättar att han tror att någon är ute efter 
att döda alla i äventyrargänget, inklusive honom 
själv. RP:na får en lista med namn och adresser 
på alla i äventyrargruppen. Två är redan döda, 
två är fortfarande i livet och bosatta i stan 
(uppdragsgivaren och PSI), en är troligtvis i livet och 
är bosatt på landsbygden, nära Zonen. 

UPPDRAGSGIVAREN DÖR
Ganska kort efter att rollpersonerna har fått sitt 
uppdrag så mördas uppdragsgivaren. Hans anhöriga 
ber rollpersonerna att fullfölja sitt uppdrag. Som 
lite hjälp på traven avslöjar de det lilla de vet om 
äventyrarens zonfärder. ”De andra i gruppen vet nog 
mer, fråga dem” 

ETT BESÖK HOS SIMU
När rp:na hittar Simu så är han nervös och paranoid, 
på gränsen till ett totalt sammanbrott. RP:na 
tror förstås att det beror på att Simu känner sig 
dödshotad. I samband med att rp:na träffar Simu 

så sker ett ”anfall”. En mördare kommer in med två 
granater i händerna. Byggnaden exploderar i ett 
eldinferno. RP:na hinner med nöd och näppe kasta sig 
undan. Simu sprängs dock i bitar och bränns till aska. 
Det är förstås svårt att reda ut vilken benbit som 
hör till vilken person. I själva verket är det förstås 
så att Simu undkom med endast en lättare sveda. 
Han teleporterade bort i sista millisekunden. Allt 
detta var bara ett sätt att iscensätta sin egen död. 

UT PÅ LANDET
Våra undersökare vet att det fi nns en äventyrare 
till - den som är bosatt på landsbygden. Det blir 
en förmodligen ganska snabb färd ut på landet, 
eftersom det är troligt att mördaren är på väg 
dit den också. När rollpersonerna äntligen kommer 
fram kommer de mitt i ett mördaranfall (dvs Simu 
har Dominerat en oskyldig person som han nu låter 
anfalla äventyraren). En vild strid utbryter och 
om rp:na är snabba och duktiga lyckas de rädda 
äventyraren från döden. Simu fl yr obemärkt ut i den 
närbelägna Zonen, i riktning mot fabriken. 

Den svårt skadade äventyraren berättar att han 
kort före anfallet tyckte sig se Simu ute på vägen 
men det var konstigt att Simu försvann vidare och 
inte kom och hälsade på. Den skadade äventyraren 
berättar allt han vet om Simu - inklusive att denna 
är PSI-mutant, vilket ingen annan har kunnat/velat 
berätta. Äventyraren berättar också om fabriken 
och att det troligtvis är dit Simu är på väg. RP:na får 
en hastigt ritad kartskiss och de sticker iväg. Den 
sårade äventyraren ber rollpersonerna för tilbaka 
hans kidnappade fru välbehållen. (Simu tog nämligen 
och Dominerade henne och plockade med sig henne 
ut i Zonen.) 

IN I ZONEN
Rollpersonerna möter någon enstaka farlighet i 
Zonen innan de når fram till den underjordiska 
fabriken. Simu lyckas starta och programmera en 
robot så att den ger sig ut i komplexet för att ta 
kål på rollpersonerna. Bland laboratoriekorridorer 
och bergrum med farliga gaser blir de beskjutna 
av roboten, som har en undfallande taktik. 
Någonstans bland turbinerna och kolvarna så lyckas 
dock rollpersonerna förstöra roboten - antingen 
genom strid - eller genom att lura in roboten i en 
transformator och sen slå på strömmen. 

SLUTSTRID I FABRIKENS STORA HALL
Till slut når rollpersonerna in till fabrikens stora 
hall. Det bleka grönblå skenet i manöverkupolen 
avslöjar Simu som med ett galet leende drar i 
spakarna. Den väldiga gripklon kommer farande med 
enorm fart och kraft mot rollpersonerna. Samtidigt 
rusar den Dominerade frun över en av broarna, rakt 
mot rollpersonerna - och hon brattar på med en k-
pist! Rollpersonerna får fullt upp! 


