
Förord
Mysterier döljs i Muskö, likt undervattensfarkoster bland 
buktens öar och skär. Ibland bubblar mystiska ledtrådar upp 
till samhällets yta och sprider rykten likt ringar på vattnet. I 
det här äventyret får RP:na möta ett par av de falanger som 
verkar i Muskös skuggor. Chanserna är stora att det här 
korta scenariot i själva verket bara är det första i en hel rad 
Muskömysterier för RP:na, där de långsamt vinner insikt om 
sakernas rätta natur.

Bakgrund
Två av Muskös stora zonkännare har hamnat i dispyt med 
varandra. Den erfarne zonfararen Kaspar Húsar hävdar 
att den gängse bilden av zonerna är fel, men han har inte 
velat förklara hur zonerna “egentligen” är beskaffade. Detta 
har fått den polemiskt lagde kunskaparen Nestor Tufus att 
offentligt förlöjliga Kaspar. För en vecka sedan dök så Kaspar 
upp hemma hos Nestor och gav honom “något att studera 
och få insikter av” - en säregen mossliknande organism. 
Kaspar kallade den “fangi” och hävdade att den kom från 
zoncentrum. Kunskaparen antog utmaningen och började 
undersöka den broskartade mossan med tentakelstjälkarna 
och de huggtandliknande taggarna. Efter bara ett dygn blev 
Nestor svårt sjuk. Hans kropp och sinne förvreds och han 
blev allt mer djurisk för varje dag som gick. Nestor gömde 
sig undan omvärlden. Under klara stunder fortsatte han 
att studera fangin och anteckna sina tankar. Allt oftare har 
dock de bestialiska sidorna tagit över och Nestor ger sig 
då bl.a. ut och rovar fjäderfädringar Den “zonstyggelse” 
som uppenbarligen härjar på landsbygden har väckt stor 
uppmärksamhet i Muskö - ingen anar att det är Nestor. I 
sin välbefästa stadsvåning sitter Kaspar och ler självbelåtet 
medan han knaprar de piller som skyddar honom själv från 
den förvridande sjukdomen.
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Inledning
RP:na är av någon anledning på väg till kunskaparen Nestor 
Tufus hus strax utanför Muskö. Kanske behöver de hjälp 
med någon kunskaplig fråga, eller så har de blivit ombedda 
att se om allt är väl med honom - han har ju inte setts till på 
vitterhetssalongens tebjudningar den gångna veckan.

Färden till Nestors hus
Två möten av intresse sker på vägen till Nestors hus. För det 
första får RP:na en skymt av zonstyggelsen (dvs. Nestor) när 
den rovar fjäderfädringar - och lyckas fly undan i en otrolig 
fart. För det andra möter de en man som utstrålar auktoritet 
- Kaspar Húsar. Han har precis varit hos Nestor och hämtat 
tillbaka fangin, men det vet inte RP:na förstås. Han ler mot 
dem, nickar en hälsning och bjuder dem att ta varsin tablett 
ur en plastikburk. “De är bra för hälsan” säger han, ler lite 
mystiskt och går sedan vidare mot stan.

Nestors hus
RP:na kommer fram till Nestors hus och ser att det är 
skamfilat. Det verkar inte vara någon hemma men dörren 
står på glänt. Där inne finner RP:na en stökig boning. I 
laboratoriekammaren ligger Nestors journal i vilken han 
antecknar om sina undersökningar. Om RP:na lyckas knäcka 
chiffret så kan de läsa om Nestors undersökningar av fangin, 
att objektet gavs till honom som en utmaning från Kaspar. 
Anteckningarna ger också en bild av att Nestor har blivit 
allvarligt sjuk. Handstilen blir alltmer svårläst. I och kring 
huset finns spår som leder till ett källarutrymme. Där nere 
finns Nestor - mentalt instabil. Beroende på hur RP:na 
agerar kommer han antingen att anfalla likt ett vilddjur, eller 
att börja prata med dem som den människa han nyligen 
var. Nestor kan berätta om Kaspar, fangin och sjukdomen 
(“fangios”). Han säger att RP:na måste hjälpa honom att få 
tag på Kaspar och det botemedel som denne troligen har. 
Utöver detta borde fangin destrueras så att den inte kan 
sprida mer osundheter. Dessutom, tillägger Nestor, så har 
ju troligen RP:na själva blivit utsatta för smittan nu... (Regen 
hjälper inte mot fangios.) Nestor vill följa med till Kaspar 
- dold i bakgrunden.

Färden till Kaspars bostad
Strax utanför Nestors hus blir RP:na vänligt, men bestämt, 
stoppade av några personer anförda av en kvinna. Hon 
presenterar sig som Isobel, ledamot av “Kollegiet mot 
bättre vetande” (KMBV). RP:na orsakar mer skada än nytta 
med sina undersökningar kring sådant som har med zonen 
och det förflutna att göra, hävdar Isobel. För sitt eget och 
samfundets väl bör de istället medverka i byggandet av 
en nation som står på egna ben, för egen kraft, här och 
nu. Det går inte att få Isobel att ändra uppfattning i denna 
fråga. Däremot så hindrar gruppen inte RP:na från att 
fortsätta - “men kom ihåg att ni har blivit varnade!” Under 
resten av äventyret kommer dock KMBV att förfölja RP:
na och störa dem så mycket som möjligt - inklusive enstaka 
avståndsattacker.

Kaspars stadsvåning
I ett av Muskös rika kvarter har Kaspar sin stora våning. 
Såväl forntida som nytillverkade larm, lås och skydd gör 
bostaden till en riktig utmaning för inbrytare. Lägenheten 
uppvisar ett överdåd av lyx och finkultur, med en tydlig 
dekadent och ointresserad ton. Här finns också mängder 
av mystiska föremål, förmodligen zonfynd. I Kaspars 
sängkammare finner RP:na fangin och plastikburken med 
botemedlet. Nestor stoppar i sig ett par piller på en gång. 
Strax därefter hörs tunga steg alldeles nära - Kaspar 
kommer! Det är dramaturgiskt riktigt om det blir strid bland 
mahognymöbler och äkta mattor. Kaspar visar sig vara en 
mycket stark och farlig PSI-mutant! Oavsett hur det barkar 
iväg så bryter SL plötsligt - mitt i striden!

Uppvaknande i häktet
RP:na (och Nestor) vaknar i en stinkande liten fängelsecell. 
De har bara sina underkläder på sig. Utrustningen är borta, 
liksom deras minnen av vad som egentligen hände i Kaspars 
bostad. Det visar sig snart att RP:na är i en av fyllecellerna i 
Muskös häkte. Under natten råkade några poliser få syn på 
RP:na som irrade omkring på stadens gator och mumlade 
osammanhängande. RP:na har nu fått “sova ruset” av sig. De 
återfår sin utrustning. Eventuella föremål från Kaspars bostad 
finns dock inte kvar. I samband med att konstapeln släpper ut 
dem i frihet igen frågar han dem i förbigående... “Förresten, 
vad är det för någon symbol ni har tatuerad på hjässan 
allihop?”

Epilog
Kaspar är försvunnen, rykten säger att han i hast har gett 
sig ut mot zonen. Nestor tillfrisknar nästan fullständigt från 
fangiosen. Hur det går för RP:na, det får vi se...


