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start! velkommen 
Velkommen til London Crawling, et dystert superhelte-scenarie sat i 

London set gennem Watchmen-briller.  Systemet er Mutants & 

Masterminds, men kræver ikke stort regelkundskab og skulle ikke være 

et problem at køre, hvis man kender en lille smule til D20/D&D. 

Scenariet handler om en lille gruppe heltes kamp imod en 

sammensværgelse, der måske trækker spor helt op i det engelske 

Parlament og kan ende med at koste en meget kendt og elsket 

englænder livet, hvis altså spillerne er for langsomme.  

 

the combine – to spilledere, to hold,  et 
scenarie 
London Crawling er ikke opbygget som et klassisk scenarie. I stedet for 

at være en spilleder og fire spillere om et scenarie, er der i London 

Crawling otte spillere, to spilledere og to plotlinjer i et scenarie. 

Spillerne spiller nemlig to forskellige grupper superhelte, der opererer 

sideløbende i den engelske hovedstad. Faktisk er de på jagt efter den 

samme ting og hvis scenariet går som tænkt, skulle det gerne ende med 

en stor finale, med otte i stedet for 

fire helte samlet. 

At der er et andet hold, der sidder 

og spiller med i samme scenarie, bør 

spillerne ikke få at vide. Foromtalen 

omhandler fire helte, og når spillerne 

har indfundet sig i deres lokale, får 

de udleveret deres karakterer, 

uvidende om, at spillerne i 

nabolokalet har fået et andet sæt karakterer, fire helte, der render rundt 

i de samme gader som dem selv. 

At køre et scenarie hvor flere spilgrupper uafhængigt af hinanden 

render rundt i samme scenarie, kræver en skarp koordinering mellem 

spillederne og en hård opdeling i scener, så det ikke ender med, at 

gruppe 1 stadig render rundt og støver spor af om mandagen samtidig 

med, at gruppe 2 er nået til den store episke finale om torsdagen. 

Scenariet har derfor en skarp scenestruktur, hvor hver scene, plus 

spillernes handlinger uden for de fastlagte scener, skal gennemspilles på 

cirka 45 minutter. Derefter kan spillederne kort koordinere gennem en 

hurtig snak og udveksling af handlingskort, et noteark, hvor spilleder A 
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kan nedskrive de ting, der er sket hos ham i den forgangne scene, som 

kan spille ind på spilleder Bs næste scene. 

Handlingskortene er at finde bagerst i 

scenariet. 

Overvej eventuelt at være i diskret SMS-

kontakt med den anden spilleder under 

scenariet - hvis du har behov for at vide, hvor 

langt de andre er. 

Scenariet er opbygget af fire scener til hver af 

grupperne og en fælles finalescene, hvor de 

enten kan slå sig sammen mod den 

store/større ondskab eller tæve løs på 

hinanden. Der er også en række ”fyldscener”, der kan bruges af en 

spilleder, hvis gruppe kommer for hurtigt igennem en scene eller har en 

nabogruppe med sløve spillere.  

Scenariet kan som udgangspunkt også køres som ”klassisk” scenarie, så 

vælger du som spilleder bare hvilken gruppe spillerne skal være, og den 

anden gruppe kan enten helt droppes eller være bipersoner i scenariet. 

 

the Modern world – england i firserne 
Velkommen til London engang i 80erne. Desværre er det ikke det 

muntre årti, du måske, måske ikke, kan huske, hvor folk dansede rundt 

til Duran Duran iført benvarmere og Ball-trøjer. 

I stedet har vi en storby i en verden præget af vold, arbejdsløshed, krig 

og depression. I USA sidder Richard Nixon på magten og i England 

styrer The Iron Lady, Margaret Thatcher, landet 

med hård hånd. 

 

Scenariet foregår i det London, der svinger samtidig 

med, at The Watchmen huserer i USA. 

 

I England har Margaret Thatcher og hendes The 

Conservative Party, inspireret af amerikanerne, 

oprettet et hold af helte under efterretningstjeneste 

MI6, der gennem et år har huseret specielt i 

London, hvor de har sat en skræk i livet på alt fra 

tyve og røvere til gangsterbosser. Desværre er MI6 

også begyndt at bruge deres helte til at slå ned på politiske modstandere 

og græsrodsorganisationer, så The MI6 Boys som gruppen er kendt 
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som, vakler mellem at være beundret og frygtet af befolkningen i 

London. 

 

Oppositionen, The Labour Party, har ligget i ruiner siden de mistede 

magten i 1979. Interne magtkampe, splid og mangel på en stærk leder 

har gjort, at partiet ingen trussel har været mod Thatcher og hendes 

regering. Indtil nu. For en gruppe velhavende mæcener for The Labour 

Party har i alt hemmelighed besluttet sig for, at bruge Toryernes midler 

imod dem selv. De har derfor startet deres eget illegale heltekorps, The 

Hero Labourers, der skal vinde befolkningen over gennem heltedåd og 

gode gerninger. Det skulle gerne ende som springbrættet, der gør, at 

partiet kan overtage magten i landet efter næste års valg. 

 

Ellers bør London beskrives som en virkelig 

metropol og et sted, der aldrig sover. Gaderne 

er altid fyldt med liv, og hver en husmur er 

overklistret eller oplyst af reklamer. 

 

Samtidig er London en by fyldt med 

kontraster. Byens sydlige del er fyldt med store 

labre villaer, beskyttet af hegn, hunde og 

vagtværn, imens specielt den vestlige del er 

fyldt med slum, hjemløse, narkomaner og 

andre udstødte, der klumper sammen for at 

holde varmen i bydelene Hammersmith og 

Hackney. 

 

just who is the five o’clock hero? - 
spilpersonerne 
Spilpersonerne er som tidligere nævnt delt op i to grupper. The MI6 

Boys og The Hero Labourers. Her er en kort beskrivelse af de to 

gruppers medlemmer. 

 

The MI6 Boys: 

The Highgate Lurker: Batman type. Adelig baggrund. 

Maelstrom: Tidligere politimand. Ledertype. 

Dark Alfa: Muskelmand og idol for små drenge. Idealistisk. 

Kill Shot: Tidligere OL vinder i bueskydning.  
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The Hero Labourers: 

Spook: Rorschach-type. Arbejderklassehævner. 

Red Ken: Socialistisk action-poster-boy. 

The Croydon Bowler: Stærkmand med cricket-image. 

Justicia: Irsk bueskytte. 

 

Begge grupper er grundlæggende good guys. De kæmper mod ondskab 

og forbrydere for at hjælpe hr. og fru England. Desværre lider den 

første gruppe under at være kommet ud på en sidespor og den anden 

under at være helt nystartet. Samtidig er begge grupper 

blevet brikker i et politiskspil, der går langt, langt op i 

systemet. 

Inden scenariet starter, bør det selvfølgelig være 

koordineret hvilken spilleder, der kører med hvilke 

helte. 

 

that’s entertainment – scenariet 
Folkene bag Margaret Thatcher er bekymrede over det 

kommende valg. Der er bred utilfredshed med 

regeringen blandt befolkningen, og opposition har fundet 

en nye og karismatisk leder i Neil Kinnock. Der er brug 

for noget, der kan skræmme englænderne tilbage i 

folden. Toryernes pressechef Jonathan ”Media” Darling 

har derfor udarbejdet en plan, hvor et højtstående 

medlem af den elskede engelske kongefamilie myrdes af 

terrorister, hvilket han regner med vil skræmme 

befolkningen så meget, at de ikke tør andet end at 

stemme til højre.  

Til det formål har han gennem stråmænd formidlet 

informationer om et tophemmeligt regeringsprojekt til 

græsrodsbevægelsen XX, en illegal anarkistisk 

organisation, der har brugt mere og mere terrorlignende 

midler imod systemet. Regeringsforsøget er et forsøg på 

at skabe en ny helt, der er sejere end The MI6 Boys, 

med brug af videnskab, atomkraft, genmanipulering - you 

name it. Resultatet er indtil videre lovende, men langt fra 

færdigt. Shards, som helten er døbt, har store kræfter men har vist sig 

svær at styre. Jonathan Darling regner med, at det ufærdige projekt og 

anarkisterne sammen, med lidt diskret hjælp fra ham, kan stå for et 



 

  

 
5 

tilpas voldsomt angreb på Buckingham Palace, den engelske 

kongefamilies hjem. 

XX bryder ind i Hero MK II projektet, i den tro, at de kan skaffe nye 

våben til kampen mod regeringen, og befrier Shards. 

Det er dette indbrud, den ene gruppe helte bliver sendt ud for at 

undersøge i starten af scenariet, samtidig med at den anden gruppe 

render på Shards, der er ude og teste sin styrke. (Scene 1) 

Grupperne begynder nu at undersøge sagen og får spor, der peger i 

retning af en videnskabsmand, der har haft en finger med i skabelsen af 

Shards. The MI6 Boys må samtidig tage sig af en gidseltagning i 

Londons finanskvarter, hvor XX måske er involveret. (Scene 2) 

Videnskabsmanden sender den ene gruppe videre til et Tory-medlem i 

Watford, hvor Shards dukker op igen. Inden da har han dog været 

forbi videnskabsmanden og nakke ham, inden den anden gruppe 

ankommer. De bliver nu opmærksomme på den første gruppes 

tilstedeværelse og render samtidig efter en hektisk jagt på 

videnskabsmandens niece, der kan sende dem videre. (Scene 3) 

The MI6 Boys finder frem til XXs skjulested og raider terroristerne for 

informationer og fordi de kan. The Hero Labourers får samtidig 

informationer om et våben, der faktisk kan være med til at stoppe 

Shards – det må de stjæle (Scene 4) 

Cirka samtidig, fra to forskellige sider, får 

de to grupper gelejdet sig ind på, at Shards 

vil slå til mod Buckingham Palace og 

mødes her til det store show down. (Scene 

5) 

 

bricks and mortar - 
scenerne 
I den følgende scenarietekst kommer 

scenerne i par, den blå hører til The MI6 

Boys og den røde til The Hero Labourers. 

Selvom du som spilleder kører én gruppe, 

bør du også have styr på hvad den anden gruppe laver samtidig, det vil 

hjælpe dig, når du skal koordinere med den anden spilleder. 

Husk, at det er vigtigt, at tiden ikke løber fra dig. Hvis spillerne snøvler 

rundt, må du give dem et puf i den rigtige retning, der kan altid komme 

et opkald fra højeste sted om, at de skal få fingeren ud og komme 
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videre. Hvis der er tid til det, må du selvfølgelig gerne lade dem gå på 

eventyr i Det Mørke London, se eventuel ”fyldscenerne” på side 19. 

 

scene et: ”a” bomb in wardour street 
Spilpersonerne befinder sig på deres egen private etage i MI6s 

hovedkvarter ved Vauxhall Cross med udsigt over Themsen. Det er 

først på aftenen og de fire superhelte fordriver tiden med forskellige 

småting, imens de venter på en udrykning. 

Den kommer omkring klokken 21, hvor 

Adrian Smythe, MI6 informationsofficer og 

heltenes kontaktperson, kommer halsende 

ind i lokalet og forklarer, at der har været 

indbrud i et statsejet laboratorium, og at de 

skal rykke ud med det samme. Generelt 

rykker heltene ikke ud til småting som 

indbrud, men i aften er åbenbart en 

undtagelse. Laboratoriet ligger i Wardour 

Street i det central London. 

 

Alt efter hvordan spilpersonerne vælger at komme frem på, ankommer 

de til Wardour Street, hvor der tydeligvis er sket lidt mere end et 

almindeligt indbrud. Gaden foran bygningen, der er en fire etager høj 

bygning i stål og glas, er dækket med glasskår. En flok kampklædte 

politifolk holder nysgerrige væk, imens et par af politiets teknikere 

render rundt i bygningens lobby. Her ligger to sikkerhedsvagter, skudt 

på klos hold.  

 

Længere oppe i bygningen kan spilpersonerne finde DCI Mark Draves, 

der er befalende politimand. Den unge politimand kan forklare, at 

bygningen blev angrebet lige efter mørkets frembrud, at fire vagter og en 

laborant er døde, og at røverne, inden de forlod bygningen, affyrede en 

eller anden form for sprængladning, der ødelagde alt glas i bygningen. 

DCI Draves er endnu ikke klar over, om røverne fik noget med sig. 

Han ved heller ikke hvilken type forskning, der foregår i laboratoriet. 

En af stedets seniorforskere skulle være på vej for at besigtige skaderne. 

 

Spillerne kan frit snuse rundt i laboratoriet og finde ud af følgende: 
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 Der ligger to vagter på trappeopgangen, de er ikke blevet skudt, 

men ser nærmere ud til at være blevet kastet ned af trappen. 

(brækket hals og lemmer) 

 Laboranten ligger skudt i et laboratorium på bygningens fjerde 

sal. 

 Alt glas, fra ruder til reagensglas og flasker i køleskabet, er 

knust til skår. 

 Nær der hvor laboranten er skudt, er der en åben dør indtil det 

der kunne ligne en form kraft/magnetfelt. Det er ikke 

funktionsdygtigt.  

 Alle overvågningskameraerne er ødelagt, formodentlig af 

eksplosionen. Politiets teknikere arbejder på at rekonstruere 

billederne fra dem. 

 

Efter noget tid ankommer Dr. Noah Brown til stedet. Han vil overse de 

fem døde kolleger og begynde at jamre over tabet af hans eksperiment. 

Han vil under ingen omstændigheder fortælle, hvad hans eksperiment 

går ud på, udover at det kan være et farligt våben i de forkerte hænder, 

og at gruppen må skynde sig at hjælpe politiet med at finde 

gerningsmændene og ”projektet”. Dr. Brown vil foreslå, at heltene 

opsøger hans tidligere kollega, Dr. Willard Stone, der blev fyret fra 

projektet for tre måneder siden. 

 

scene et: absolute beginners  
The Hero Labourers er ude og trawle byen igennem for smuds og 

ballade. De har kun været samlet og aktive i et par uger og er stadig 

usikre på, hvordan man lige griber superheltesituationen an. Lad dem 

cruise lidt rundt i deres tunede og tonede Rolls Royce og forsøge at 

opsnuse lidt ballade på egen hånd.  

 

På et tidspunkt spotter de, hvad der umiddelbart ligner et røveri men 

med en noget aparte gerningsmand. En lysende skikkelse er i gang 

med, at ryste en ældre herre og presse ham ind i en telefonboks. 

Skikkelsen skifter konstant form og inde i det pulserende lys, som den 

består af, svirrer der glasskår rundt. 

 

Heltene griber formodentlig ind og løber hurtig ind i en omgang prygl. 

Shards er markant sejere end dem, men frem for at tvære dem helt ud, 

vil den undslupne ”helt” lege lidt med de nyankomne, der virker som 

Police man 

Initiative: +2 

Combat: 

Pistol +3/dmg: +3 

Punch +3/dmg: +2 

Defence: +2 

Toughness: +4 

 

Shards 

Initiative: +1 

Combat: 

Shard blast +12/dmg: +18 

Punch +10/dmg: +15 

Defence: +12 

Toughness: +18 

 

(Generelt så sej som du 

har brug for) 
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en større udfordring, end de vagter han har gjort det af med, so far. I 

sidste ende må spillerne godt tro, at de har skræmt Shards væk men må 

samtidig gerne være noget rystede over at løbe på en superskurk. 

Shards stats findes sidst i scenariet. 

 

Forhåbentlig udspørger heltene manden, der blev overfaldet. Han har 

en del mindre snitsår men er ikke kommet slemt til skade. Han kan 

fortælle, at han ud af det blå blev angrebet af det mystiske væsen, der 

tvang ham til noget så mystisk som at ringe til oplysningen for at finde 

ud af, hvor en Willard Stone boede. 

Heltene må hellere rykke ud til denne Willard Stone for at høre, hvad 

han ved om denne nye spiller på helte/skurke markedet. 

 

scene to: tales from the riverbank 
Inden The MI6 Boys kan rykke ned til Willard, bliver de kontaktet af 

Adrian Smythe. Han fortæller, at der er presserende brug for dem i 

forbindelse med en gidseltagning midt i Londons finanscentrum, der 

ligger i Bermondsey i den sydøstlige del af byen, lige ud til Themsen. 

Der er ingen tid til at tjekke Dr. Willard nu. 

 

Foran The Weller Building i Bermondsey står to politibiler og omkring 

10 politibetjente i sort tøj. Adrian Smythe er der også og vil hurtigt sætte 

heltene ind i situationen. For et halv time siden blev Scotland Yard 

kontaktet af en gruppe terrorister, der fortalte, at de havde taget 14 

ansatte i finansvirksomheden Johnson & Sons 

gidsler på deres kontor i bygningen, og at de ville 

snakke med en forhandler. Det er endnu ikke 

klart, hvad gidseltagerne ønsker, men ledelsen 

har besluttet sig for ikke at vente og vil have 

heltene til at rykke ind og redde dagen.   

 

Lad det være frit for spillerne, hvordan de vil 

gribe situationen an, bare sørg for, at de ikke 

nøler. Inden for rimelighedens grænser kan de 

få hjælp udefra, fx er det muligt at få slået 

strømmen i bygningen fra eller at blive lukket 

ind af en bagindgang. Hvis deres planer bliver for langsommelige eller 

tøvende, må Andrian Smythe presse på, for at der sker noget. 
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På 19. etage holder Johnson & Sons til, og netop nu er kontormiljøet 

præget af de syv bevæbnede XX medlemmer, der holder de 14 paniske 

ansatte som gidsler. 

 

Lad spilpersonerne være seje helte og overmande XXerne forholdsvis 

nemt, medmindre de virkelig laver ged i det. 

 

På et tidspunkt får en eller flere af heltene trængt en af gidseltagerne op 

i et hjørne, og panisk begynder han at blabre løs til de maskerede helte: 

”Shit, shit, shit. Det her var jo ikke meningen. Vi var jo ikke ude på at 

skade nogen… heller ikke her. Det med vagterne var sgu et uheld, og de 

andre, ja det var ikke os, det var ham. 

Shit, intet menneske ville gøre sådan 

noget mod et andet menneske. Og nu 

det her. Vi ville jo bare gøre 

opmærksom på, at regeringen fucker 

med folk. Folk som jer, kan I ikke se, 

hvor fucked up, I er!!” 

Det sidste skriges, inden han enten 

charger heltene eller kaster sig ud 

igennem glasfacaden og falder de godt 

50 meter ned. 

 

Ingen af XXerne har nogen plan om at 

blive taget i live, og Shards har sat sådan en skræk i livet på dem, når 

det kommer til superhelte, at de bliver grebet af vild panik, så snart 

spilpersonerne viser sig i deres kostumer. 

 

De ansatte hos Johnson & Sons kan ikke fortælle meget om deres 

gidseltagere, udover at de virkede meget nervøse og flere hørte dem 

snakke om én, de kaldte ”glasmanden” eller ”den splintrede”, og der 

blev også snakket om et indbrud, de åbenbart havde foretaget tidligere. 

Ingen af de ansatte ved, hvilke krav gidseltagerne ville stille. 

 

Imens politiet tjekker de døde gidseltagere, kan heltene suse videre ud 

for at besøge Dr. Willard Stone. 

 

scene to: a Town called malice 
Heltene rykkere sandsynligvis mod Hackney, hvor Willard Stone bor. 

Det er en rigtig ussel del af London, med nedrivningsklare bygninger, 

Terrorist 

Initiative: +2 

Combat: 

Pistol +3/dmg: +3 

Punch +3/dmg: +2 

Defence: +2 

Toughness: +4 
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grimt betonbyggeri, tønder med bål i gaderne og masser af fattige of 

forarmede mennesker.  

Hvis spillerne kommer kørende ind i deres bil, vil det vække nogen 

opmærksomhed blandt områdets nocturne befolkning, der vil stimle 

sammen om den lækre vogn, parat til at lade sig imponerende over 

byens nye helte. 

 

Willard Stone bor i den nedre del af et socialt boligbyggeri og åbner 

beredvilligt sin dør, hvis heltene ringer på og inviterer dem indenfor. 

Hvis de udspørger ham om hans tidligere arbejde, Dr. Noah Brown og 

angrebet på laboratoriet, kan han fortælle følgende: 

 Han blev for to år siden presset ind i et regeringsprojekt. 

 Han og hans kolleger, deriblandt Noah Brown, forskede i 

menneskelig DNA og forskellige måder at modificere og 

påvirke den. 

 For et halvt års tid siden fik han mistanke om, at projektets 

resultater skulle bruges til våben. 

 Da han protesterede, blev han fyret og truet til tavshed og har 

siden været på social deroute, siden ingen vil ansætte ham. 

 For en måned siden fik han at vide af en af de andre 

videnskabsmænd, der stadig arbejdede på projektet, at 

våbnene, de næsten var færdige med, skulle rettes mod IRA i 

Nordirland. 

 Willard vil gætte på, at væsenet heltene har mødt på en eller 

anden måde er koblet til våbenet, men han ved ikke, hvorfor 

det huserer i London og ikke i Irland. 

 Han ved, at den projektansvarlige i Regeringen er Lord Harold 

Winston, et parlamentsmedlem for Toryerne, der er ansvarlig 

for projektets til-bliven og kommende brug.  

Hvad Willard Stone ikke ved, er, at informationerne om våbenet og 

brugen mod IRA er løgne, løgne, der er videregivet til ham på ordre af 

Jonathan Darling, for, at han skulle videregive dem til sin niece, der er 

medlem af XX. Det har han, ganske som forventet, gjort og var dermed 

med til starte lavinen.  Willard Stone vil under ingen omstændigheder 

sladre om niecen, som er hans eneste familiemedlem, men vil opfordre 

heltene til at opsøge Harold Winston for at afdække sandheden om 

regeringens kommende ugerninger.  
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scene tre: down In the tubestation at midnight 
Når der er kommet ro på tingene ovenpå balladen i The Weller 

Building, og heltene har fået samling på deres spor og planer, drager de 

formodentlig af sted mod Willard Stones 

lejlighed.  

Beskrivelsen af området er at finde i afsnittet 

A Town Called Malice ovenfor, men 

smudset og forfaldet vil være endnu mere 

tydeligt for de blå helte, der i den grad er 

vant til noget bedre. 

Når de kommer frem, finder de døren til 

Stones lejlighed sparket ind og indenfor i 

den lille lejlighed ligger Willard Stone død. 

Han er død efter omfattende vold 

grænsende til tortur. 

Lejligheden er gennemrodet og 

spilpersonerne vil ikke umiddelbart finde 

noget af interesse i lejligheden, der peger i retning af XX. Hvis de 

udspørger folk i nabolaget, (bumserne ved de brændende tønder, 

kattedamen, der bor ved siden af, eller lignende) vil de kunne beskrive, 

at fire mystisk udseende folk besøgte Willard tidligere. Du kan her give 

en beskrivelse af de røde helte. 

Imens spilpersonerne er i gang med at snuse rundt i lejligheden, dukker 

Gretchen Stone op. Sørg for, at hun kommer snigende ind på spillerne, 

så de bliver tilpas overraskede til, at hun får en chance for at slippe væk, 

meget gerne chokeret og overbevist om, at de er heltene, der har slået 

hendes onkel ihjel.  

Det skulle gerne lede til en flugt/jagt-scene, hvor heltene følger efter den 

rædselsslagne unge kvinde. Et par forslag til episoder under flugten: 

 En flok lokale bøller beslutter sig for at være ridderlige og 

forsøger at stoppe heltene. 

 Gretchen flygter igennem et Sainsbury supermarked, hvor 

sikkerhedsvagter, shoppere med indkøbsvogne og tårne af 

dåsemad kan komme i vejen. 

 

I sidste ende bør jagten ende med, at Gretchen flygter ned i Finsbury 

Park Tube Station, den nærmeste undergrundsstation. Hun flygter hele 

vejen ned til sporene og forsøger at flygte ad skinnerne, lige foran et tog. 

Lad heltene træde i karakter og være helte, og redde Gretchen lige 
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foran et 15 tons tungt tog, medmindre de er virkelig sløve – så lad 

hende slippe væk i de mørke gange under London. 

Hvis de får reddet og fanget Gretchen, og efterfølgende overbevist 

hende om, at de ikke er skurke, der har slået hendes onkel ihjel, kan 

den rystede unge kvinde fortælle heltene følgende: 

 Hun har videregivet information fra onkelen til XX. 

 XX stod bag indbruddet i Wardour Street, men et eller andet 

gik galt, og angrebet på The Weller Building var ikke planlagt. 

 Hun har ikke været i kontakt med XX siden deres raid på The 

Weller Building, men har forsøgt at finde ud af, hvad der var i 

laboratoriet i Wardour Street. Derfor kom hun for at besøge 

sin onkel. 

 Det hun har fundet frem til er, at XX vil slå til imod en 

prominent person, som skal myrdes. Ifølge Gretchen er denne 

optrapning meget ulig gruppen, der normalt ikke har så 

voldsom en indgang til deres aktioner. Hun ved heller ikke, 

hvem det er, de vil slå til imod. 

 XX holder til i en nedlagt lagerbygning nær Rotherhithe i 

sydøst London, lige ud til Themsen. 

Udover det kan Gretchen Stone ikke hjælpe og vil ikke skabe 

yderligere ballade. Hun er dybt rystet over måske at have været skyld i 

sin onkels død og over hvor voldsom en drejning, hendes anarkistiske 

oprører har taget. 

 

scene tre: set the house 
ablaze 
Watford ligger nord for London og kan nås på en 

halv time, hvis man er lidt aggressive i trafikken. 

Bydelen er klart en af de pænere i London, fyldt 

med store villaer og mansions med murer og hegn 

omkring. Gaderne holdes pæne af arbejdere i grå 

uniformer, selv midt om natten, og alting er meget 

ordentligt og nydeligt. 

Klokken er formodentlig omkring 24, når heltene 

kommer frem. Adressen er i udkanten af Watford, og Harold 

Winstons ejendom er omgivet af en høj mur, omviklet med pigtråd og 

med eget vagtværn. 
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Det er dog ikke meget værd, for som heltene nærmer sig bygningen, 

kan de se, at gitterlågen ind til området hænger og dingler og i det lille 

vagthus ved porten ligger to vagter døde – flænset i stykker. 

Hvordan heltene vil rykke ind er op til dem selv, men de må hellere 

skynde sig. Hvis det går for langsomt eller bliver for taktisk, kan der 

altid komme skrig og larm fra huset. 

Der er en lang allé op imod hovedhuset og masser af træer, man kan 

skjule sig blandt, hvis man ønsker det. Imens man 

nærmer sig, vil man måske kunne se et skummelt lilla lys 

bevæge sig rundt inde i huset. 

Inde i huset foregår der en kattens leg med musen 

mellem Shards og Winston Smith og hans familie. Shards 

hopper fra rum til rum, etage til etage, imens Winston og 

hans kone pisker hysterisk rundt i mørket. Oveni er der 

stadig en flok paniske og bevæbnede sikkerhedsvagter i 

huset.  

Slip heltene løs i dette mørke kaos og lad dem rode 

rundt, så længe det er intenst og spændende. Shards er 

ligeglad med heltene, og de er sikkert pænt bange for ham 

oven på episoden i scene 1. Det ender, når heltene finder 

familien Smith sammen med Shards. Shards angriber Winston's datter 

og flænser i hende, da Winston bruger sin lille pistol med 

specialammunition mod Shards, skuddet sårer skurken, og han stopper 

kort op og forsvinder så ud af huset. Der er en klump af efterladte skår 

tilbage, og det er tydeligt, at han er blevet såret.   

Efterfølgende er Winston Smith parat til løsne op for tungebåndet 

omkring projektet, som hans komite stod bag. 

 Projekt Hero MKII blev startet op, da komiteen ikke mente, at 

de eksisterende helte var seje nok og i stand til at varetage de 

opgaver, som komiteen og MI6 mente, de skulle udføre. 

 Blandt disse planlagte opgaver var nedkæmpning af 

fagforeninger, optrævling og opløsning af 

græsrodsorganisationer samt mulighed for sætte dem ind på 

fjendtligt (læs: russisk) territorium. 

 Den nye heltetype er fremstillet ved hjælp af stråling og 

genmanipulation (efter Doctor Manhattan-opskrift) 

 Projektet var dog langt fra færdigt. Noah Brown, projektets 

chefforsker, mente ikke, at de ville have et færdigt resultat før 

om tidligst 6 måneder. 
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 Ifølge et tidligt udkast fra Noah Brown, som Winston Smith så 

et par uger tilbage, er den nye heltetype noget nær usårlig, 

hvilket både heltene og Smith sikkert har oplevet, men har dog 

en indbygget svaghed, nemlig platingruppe-stoffet Iridium. 

Ramt af dette stof, mister væsenet sin evne til at dematerialisere 

sig og kan påvirkes af fysisk kraft. 

 Det er samme ammunition, han har i sin pistol, uheldigvis har 

han brugt de fleste af kuglerne, inden han endeligt ramte. Der 

er kun 2 kugler tilbage i magasinet, som han helst vil beholde 

som beskyttelse. Presset vil han dog donere dem. 

Winston Smith ved ikke hvor stoffet er men kan godt levere Noah 

Browns adresse og er sågar parat til at sætte et møde op/lokke ham i en 

fælde. Heltene kan dog også forsøge at opspore noget Iridium selv.  

 

 

scene fire: going underground 
Heltene vil nok vælge at slå til mod XXs hovedkvarter hurtigst muligt, 

ellers bør de anspores til det af Adrian Smythe hjemme fra MI6. 

Lagerbygningen ligger lige ud til Themsen, og i nattemørket kan man 

skimte Tower Bridge en lille kilometer nede af floden.  

Inde i bygningen har de resterende medlemmer af XX forskanset sig. 

De er en 8-10 mand, alt efter hvor meget modstand, du føler heltene 

skal have. De er pissebange for Shards, og det han har gang i, men tør 

ikke andet end at gøre som beordret. Det 

indebærer blandt andet at kæmpe til døden 

mod eventuelle indtrængende.  

Lad det være blodigt, klaustrofobisk og 

ubehageligt. XXerne i bygningen er tydeligvis 

panisk angste og kaster sig nærmest ind i 

kugleregnen og prøver at kæmpe imod, selvom 

de nærmest ikke kan stå på benene. 

Hvis det passer ind, kan et par af XXerne 

forsøge at stikke af i en speedbåd ned af 

Themsen. Hvis det skal være virkelig 

actionpacked, kan denne speedbåd være lastet 

med sprængstof. 

Når røgen har lagt sig, kan heltene gennemgå lagerbygningen. Her 

finder de tydelige beviser på, at gruppen har planlagt et angreb et andet 

sted i byen, meget snart. Blandt andet kan de finde: 
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 Billeder taget af Buckingham Palace 

 Materiale til fremstilling af sprængstof 

 Falske nummerplader 

 Tomme ammunitionskasser  

Forhåbentlig kan heltene, eventuelt ved hjælp af MI6 og Adrian 

Smythe, regne sig frem til, at skurkene vil angribe kongefamilien. Man 

kan også ryste informationer ud af døende XXere. 

 

scene fire: the eton rifles 
Inden heltene når at suse af sted for at skaffe Iridium, får de et opkald 

fra deres bagmænd, og de bliver bedt om at møde ind på natklubben 

The Hacienda inden de smutter videre.  

The Hacienda ligger i en nedlagt lagerbygning i Camden og er en 

supertrendy undergrundsnatklub, frekventeret af de unge, smukke og 

rige. 

Når heltene ankommer, er festen på sit højeste, og de 

må kæmpe sig igennem de dansende masser og op på 

tredje etage, hvor det røde triumvirat venter dem. 

Branson, Bragg og Livingstone sidder i de røde velour 

sofaer og minder mest af alt om rockstjerner frem for 

regeringsvæltende konspiratorer. De er omgivet af unge 

kvinder og bordet foran dem flyder med isspande og 

tomme champagneflasker. Udover de tre mænd sidder 

der også en anden mand ved bordet. 

Når heltene ankommer, bliver pigebørnene sendt væk, 

og de tre mænd begynder at udspørge heltene om 

nattens begivenheder. De tre mænd hvisker 

efterfølgende lidt sammen og introducerer 

efterfølgende den fjerde mand som Kelvin MacKenzie, 

journalist ved tabloidavisen The Sun. 

Triumviratet vil have heltene til at tage MacKenzie med sig, for at 

dokumentere resten af deres aften. Ifølge Branson og Livingstone vil 

det være et enormt scoop at have en The Sun journalist på sin side, 

specielt hvis de kan afsløre ballade, der involverer MI6 og/eller 

regeringen. 

De tre bagmænd vil være meget vedholdende, og heltene får ikke lov til 

at gå uden journalisten. De kan dog sagtens efterlade ham, så snart de 

forladt The Hacienda. I så fald vil han følge efter spillerne på afstand. 
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Noah Brown er personen med nøglen til at få Shards ned med nakken. 

Han kan enten konfronteres i sit hjem eller et sted, hvor heltene ønsker 

det, Winston Smith kan være behjælpelig med at lokke ham ud.  

Dr. Brown har en penthouselejlighed i Bayswater, med tagterrasse, pool 

og lige så mange vagter, som du mener, heltene kan klare og stadig være 

klar til den store finale. 

Dr. Brown er skræmt fra vid og sans og bange for at hans ”baby” vil 

komme efter ham. Samtidig har han en ubehagelig mistanke om, at 

nogen i hans bagland, måske helt oppe på 

regeringsniveau, har en finger med i spillet. 

Hvordan skulle terroristerne ellers vide om 

laboratoriet og endda kende koderne til 

Shards bur? Han er også bekymret over, om 

MI6 har tænkt sig at pudse deres 

nuværende helte på ham, så han bliver 

noget panisk, da heltene kommer væltende 

nedover ham, og at han siden indbruddet 

har indtaget utallige gin & tonics hjælper 

heller ikke på hans sindsstemning. 

Presset vil han usammenhængende fortælle 

om de maskerede folk, han mødte tidligere, 

at det måske var dem, der brød ind i 

laboratoriet, og at de sikkert arbejder sammen med Jonathan Darling, 

som er den eneste person med nok adgang til projektet til at stå bag 

indbruddet. Ellers er det meste, der kommer ud af den paranoide 

forsker konspirationsteorier og frygtsom snak om hans baby, og alt det 

den kan. 

For at beskytte sig selv har Dr. Brown taget hele laboratoriets forsyning 

af Iridium med hjem. Beholdningen tæller blandt andet et tyndt net og 

seks tynde stave, der enten kan smeltes om til projektiler eller bruges 

som slagvåben. Iridiumgenstandende har han gemt i skorstenen på 

kaminen i lejligheden. 

 Han kan fortælle, at Shards er ustabil i sin nuværende form, og 

at hans levetid er meget begrænset. Han har brug for det 

genstof, der fandtes i laboratoriet for at holde sig i live. Men det 

var væk inden indbruddet og den eneste, der kendte til det, var 

Jonathan Darling. 
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Dr. Brown kan give spillerne Jonathan Darlings adresse, hvis de 

spørger. Ellers er den til at skaffe gennem Den Røde Trekløver eller 

telefonbogen. 

 

Spillerne ankommer til Jonathan Darlings hus tæt på Buckingham 

Palace ved Grosvenor Place. Han har en lejlighed i toppen af et 

London townhouse på 4 etager. Jonathan er desværre ikke til stede, da 

han er nede for at mødes med Shards for at give ham hans sidste 

opgave. Dog er der et meget interessant dokument imellem hans 

papirer på hans kontor. Det er en pressemeddelelse om et angreb på 

kongefamilien. Der er flere forskellige udkast til vinkler og måder at 

skyde skylden på anarkister og venstrefløjen generelt, ligesom der er 

retorik omkring, at de røde nu har adgang til ekstremt avanceret og 

farlig teknologi, der er i stand til at udvikle supersoldater.  

 Det er tydeligt, at det skal ske i aften. 

 Det er tydeligt, at det er Buckingham Palace.  

 

scene fem: beat surrender 
Optimalt ankommer The Hero Labourers først til Buckingham Palace, 

hvor alt ånder fred… lige indtil der sker en eksplosion på gaden ved den 

højre fløj. De allersidste XXere har blæst deres stjålne taxa ind i det 

velpansrede hegn udenom den kongelige residens. Heltene kan/må 

springe aktion, hvilket sker samtidig med, at The Royal Guard, der 

passer på dronningen og hendes familie, og 

Shards gør det samme. Lad det være kaotisk og 

episk, og når det er i gang, så lad The MI6 Boys 

ankomme. 

Herefter er det jeres job som spilledere at holde 

det intenst og dramatisk. Hvis alt er gået som 

det skal, vil de røde helte kende til Shards og at 

der måske er et regeringskomplot rettet imod 

kongehuset. De blå helte vil kende til XX, 

hemmelige regeringsprojekter og have en 

mistanke om, at konkurrerende helte huserer 

og måske arbejder sammen med XX.  

Lad dem gerne mødes foran Buckingham 

Palace, mellem flammer, blødende terrorister 

og svært bevæbnede soldater. Lad dem stille op til en klassisk 

showdown, snakke kort og se derefter, hvordan det går. Lige meget om 
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de helst vil snakke eller slås med hinanden, kommer Shards hvirvlende 

ned mod hovedbygningen og smadrer igennem et vindue på førstesalen 

og begynder at hærge indenfor i bygningen.    

Hvordan, det hele ender, er uvist og afhænger meget af, hvordan de to 

grupper stiller sig overfor hinanden. Nedenfor er nogle optrin der kan 

finde sted 

 Heltene glemmer alt om omverdenen og går i clinch med 

hinanden. Såfremt det sker, lad dem kæmpe løs til den ene 

side har vundet, og lad derefter soldater, 

civile og medier komme væltende til. 

Indenfor har Shards dræbt den 4-årige Prins 

William og slipper efterfølgende væk og 

efterlader sig mange døde soldater i 

kølevandet. Heltene bør stå med en dårlig 

smag i munden.  

 Heltene går i samlet flok ind i paladset og 

forsøger sammen at nedkæmpe Shards. Det 

skulle være muligt for dem, og de kan redde 

kongefamiliens medlemmer. Men hvad gør 

de bagefter. De røde helte er illegale, og de blå burde anholde 

dem. 

 Heltene går ind hver for sig, eller den ene gruppe lader den 

anden føre an. Det vil gøre dem sværere at nedkæmpe Shards, 

specielt for de blå helte, der ikke har nogen våben af Iridium. 

Af andre happenings der kan ske: 

 Kelvin MacKenzie slår sig løs og opfordrer heltene til at gøre 

ting, der strider imod deres planer. 

 En flok Royal Guards tror fejlagtigt(?), at heltene er bad guys og 

åbner ild imod dem. 

 Heltene render på Prins Charles, der skjuler sig. 

 Shards angreb får dele af bygningen til at styrte sammen. 

 Brandvæsenet ankommer. 

 Jonathan Darling kontakter de blå heltes leder over radioen og 

gør det klart, at han ikke ønsker at se nogen af de 

”kommunistiske kappeklædte” overleve episoden. 

 Markus Draves kan komme væltende og beskylde heltene for 

at stå bag det hele. Eventuelt imens Shards sniger sig op bag 

ham. 

 

Soldier/guard 

Initiative: +2 

Combat: 

Rifle +5/dmg: +5 

Punch +5/dmg: +1 

Defence: +5 

Toughness: +6 
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Alt i alt er slutningen ganske åben. Heltene har god mulighed for at slå 

hovedskurken, Shards, men hvordan de forholder sig overfor hinanden 

er det springende punkt. Lad dem være helte, men i det mørke skær af 

London by Night. 

 

Ekstra scener 
 Heltene kommer forbi en flok skinheads, der er i gang med at 

overfalde en ældre dame/ung farvet pige. 

 En bande af mørkhudede unge drager hærgende igennem 

gaden, hvor heltene befinder sig. De smadrer vinduer, sætter 

ild på skraldespande og terroriserer forbipasserende. 

 Heltene render på en flok fulde og aggressive Millwall-fans, der 

med flasker og ukvemsord vil vise, at de synes, at heltene er 

flok kikset klædte bøsser. 

 Under en køretur bliver heltene bremset af en demonstration 

til fordel for de strejkende minearbejdere i Wales. 

 På en storskærm nær Trafalger Square eller på et tv i et 

forretningsvindue kan heltene se Margaret Thatcher holde en 

brandtale imod kommunistisk og socialistisk indryk i England. 

Hun henviser flere gange til ”den røde trussel mod øst” og 

insinuerer kraftigt om atomkrig. 

 Det store Maiden-luftskib driver lydløst over nattehimlen. 

 En mand på en trækasse prædiker verdens undergang. 

 Et tv i et butiksvindue viser billeder af Doktor Manhattan. Der 

er ingen lyd, og det er svært at gennemskue, hvad indslaget 

handlede om. Det afbrydes af en reklame for Maiden Cola. 

 I byen møderne heltene plakater for årets store Oscar-vinder, 

Platoon – en rigtig feel-good krigsfilm om Amerikas overlegne 

sejr i Vietnam. Charlie Sheen vandt en Oscar for bedste 

mandlige hovedrolle. 
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NPCer: 
 

Shards: Shards er et monster. Skabt af engelske vidensskabsmænd, i et 

ugudeligt miks af kemikalier, radioaktiv stråling og genetisk 

modifikation. Måske var Shards et menneske tidligere. Måske soldat i 

SAS, måske en farlig fange fra en psykiatrisk afdeling? Ingen ved det, 

mindst af alt Shards, der nu er blevet en farlig brik i Jonathan Darlings 

mediespil. 

Det Røde Trekløver 

Ken Livingstone: Ung (41 år) Labour-løve, med ambitioner på både 

partiets og egne vegne. Er idemanden bag The Hero Labourers, som 

hans egen søn Thomas er en del af. Er kendt for sin frembrusende og 

ligefremme facon. 

Richard Branson: Labour filantrop og ejer af Maiden-imperiet (Cola, 

flyselskab, pladeforretninger). Har gennem en årrække opbygget sit eget 

forretningsimperium, men har forsøgt at holde fast i sine 

arbejderklasserødder. Han er pengemanden bag The Hero Labourers. 

Billy Bragg: Politisk engageret folk-rock musiker, der 

netop har fået sit store folkelige gennembrud med 

pladen ”Talking with the Taxman about Poetry”. Er 

kendt for sin ætsende kritik af Regeringen og The 

Conservative Party.  

 

De Blå: 

 

Adrian Smythe: MI6 go-betweener og kontaktperson 

for The MI6 Boys. Sympatisk mand, der symboliserer 

alle de klassiske engelske dyder, med form og høflighed 

i højsædet. Tænk Batmans Alfred. 

 

Jonathan Darling: Super opportunistisk pressechef for 

The Conservative Party. Darling elsker at manipulere 

og spinne medierne og den offentlige mening og er lidt 

af en daredevil, når det kommer til vilde pressestunts.  
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Harold Winston: Medlem af underhuset for The Conservative Party og 

medlem af det udvalg, der har været med til at godkende helteprojektet. 

 

De andre: 

 

Kelvin MacKenzie: Journalist og redaktør på Englands største 

tabloidavis, The Sun. Livingstone og Branson har overtalt MacKenzie 

til at dække The Hero Labourers, hvilket de ser som lidt af et scoop, 

idet The Sun er ejet af den højreorienterede amerikanske mediemogul 

Rupert Murdoch.  

MacKenzie er en dybt usympatisk journalist, der er villig til at gå på 

kompromis med alt for bedre salgstal. 

 

Noah Brown: Leder af regeringens helteprojekt. Paranoid og billedet 

på en videnskabsmand, der er gal lige under overfladen. Han 

mistænker, med rette, indbruddet i hans laboratorium for at være et 

inside-job. 

 

Willard Stone: Forsker, der tidligere har arbejdet på regeringens 

helteprojekt. Idealistisk, men desillusioneret, videnskabsmand, der blev 

smidt af Hero MKII projektet. 

 

Gretchen Stone: Willard Stones niece og hans uvillige kontakt til XX. 

 

Mark Draves: Politimand hos Scotland Yard og den ledende 

politimand i jagten på Shards. 

 

Margaret Thatcher: Premierminister og Iron Lady. 

 

John Maynor: Konservativ kronprins. 

 

XX: En gruppe unge revolutionære, der er først er faldet under 

Jonathans Darlings indflydelse og siden i Shards kløer. Medlemmerne 

af gruppen svinger fra hardcore og militante terrorister til mere bløde 

og hippie-agtige protestanter. 

 



regler 
London Crawling er skrevet til anden udgave af spilsystemet Mutants & Masterminds, som bygger på D20-

reglerne. D20 er blandt andet kendt fra demoderne udgaver af Dungeons & Dragons og bygger, som navnet 

antyder, på slag med 20-sidede terninger. 

Hvis du kender D20 i forvejen, bør reglerne i scenariet være nemme at forholde sig til - hvis ikke, skal du blot 

vide, at det handler om at slå en D20 og lægge sin Skill Bonus til. Derudover er det ikke svært at improvisere 

sig frem. 

I forhold til de normale D20-regler har Mutants & Masterminds en speciel regel omkring Damage Saves. 

Mutants & Masterminds bruger ikke Hit Points. I stedet ruller man et save mod skaden. Når man angriber, 

ruller man et angrebsslag (D20 + bonus for angrebet). Hvis det samlede resultat er lig med eller højere end 

modstanderens Defense, har man ramt. Den, der bliver ramt, skal rulle et Save mod angrebets Damage (D20 + 

Save Bonus). Hvis det samlede Save-slag er lig med eller højere end angrebets Damage, sker der ikke noget. Er 

resultatet derimod under angrebets Damage, kommer man til skade: 

 

Save mod Damage Resultat Effekt 

Misser med 1-4 Bruised Ramt. Man får -1 på Damage Save for hver gang, man er bruised. 

Misser med 5-9 Stunned Bruised som ovenfor og stunned i en runde. Når man er stunned, kan man 

ikke gøre noget og har -2 på Defense. 

Misser med 10-14 Unconscious Bruised som ovenfor og bevidstløs. Efter et minut (10 runder) ruller man 

et CON check mod 10 for at vågne op. Hvis checket mislykkes, er man bevidstløs i 

yderligere et minut. Man får +1 for hvert minut, der går. 

Misser med 15-19 Dying Bevidstløs og døden nær. Man ruller et Fortitude Save mod 10 - hvis det ikke 

lykkes, er man død. Hvis det lykkes, er man stadig bevidstløs og vil dø i løbet af få 

timer, hvis man ikke får lægehjælp. En døende person kan stabiliseres af andre med et 

Medicine check mod 15. 

Misser med 20+ Killed Død på stedet. 

 

CRITICAL HITS 

I D20 har man chance for et Critical Hit, hvis man slår en 20’er på sit angrebsslag. Angriberen ruller én gang til 

- hvis det andet slag også er godt nok til at ramme, er det et Critical Hit. Hvis ikke, har man bare ramt som 

normalt. Et Critical Hit giver +5  

 

DERFOR REGLER 

En stor del af charmen ved at spille superhelte er kampene. Derfor mener vi, det er bedst at bruge regler og 

terninger til dem. Det gør det mere uforudsigeligt, hvad der sker. Regler er dog kun sjove, hvis der bliver fortalt 

hen over dem. Som spilleder skal du hjælpe spillerne med at visualisere, hvad terningslagene betyder. Det er 

sjovere at høre »Dit slag rammer ham lige i mellemgulvet, og han krymper sig i smerte« end 

»Du kommer op på 22, siger du? Okay, du rammer, og han er Bruised«. 

London Crawling hører hjemme i samme genre som Dark Knight Returns,  Watchmen og andre dystre 

superheltetegneserier. Her kan en helt relativt nemt dø - lad også dét skinne igennem, når du skal sætte liv i 

terningslagene. 



Noter til den anden spilleder 
 
Her kan du som spilleder skrible noter omkring de ting spillerne foretager sig i din halvdel af scenariet, for at 

du bedre kan opdatere den anden spilleder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Highgate Lurker 
Mit navn er Sir William Huntinton III og jeg kan 
ikke længere se til, imens mit land går I 
hundene. Uden værdighed, som en skabet 
køter der ikke fortjener andet end at blive 
aflivet. 

William Huntinton III er vokset op på 
familiensgods i Yorkshire – God’s Own Country. 
Her levede den unge William et sorgløst og 
beskyttet liv imens 60erne for forbi, langt væk 
fra hallerne, tjenestefolkene og staldene. 

Det engelske kongehus er blevet til dårlig tv-
serie og tabloidoverskrifter. De gamle 
traditioner og titler er meningsløse gentagelser 
af ritualer der ikke længere har nogen 
sammenhæng med den virkelige verden.  

William har haft alt fra han blev født, penge, prestige, privilegier. Hvad han savnede i omsorg og 
forældrekontakt fik han kompenseret i sine venner og deres klub. De svor at ville bryde med alle 
samfundets regler og normer og hæve sig over pøblen.  Det var indtil William oppe fra en jernbanebro så to 
drenge lave noget underligt nede ved et par togskinner. De så ud til at lege med en stor dukke... Da det gik 
op for William hvad det var han havde været vidne til igennem aviserne. At det var en lille dreng de havde 
lagt på skinnerne efter de havde tortureret ham i timevis, fik William en åbenbaring. Det ham og hans 
venner havde lavet af hærværk og drengestreger var intet. Det var barnlige småting. William indså han 
levede i en verden hvor ondskab eksisterede og folk som hans fordrukne privilegerede far der levede i en 
boble hvor virkeligheden kunne fortrænges efter behag gjorde ham syg at tænke på. Fra den dag af tog 
William sig sammen, meldte sig ind i politiet, gjorde en indsats for at forandre verden, en gade ad gangen.  

Bare fordi man kommer fra en privilegeret overklassebaggrund, kan man godt bekymre sig om andre 
mennesker. Jeg har set ting så beskidte og rå, at min mor hjemme på godset, ikke ville kunne forestille sig 
det, i sine vildeste feberfantasier. Men i modsætning til hende, har jeg jo også et mål. En mission. 

Desværre var virkeligheden ved at overvælde William efter at have arbejdet så hårdt i så lang tid bare for at 
indse at han i sin position som kriminaldetektiv ikke kunne gøre mere end blot være vidne til tingenes gang. 
Det der reddede ham fra at ende forbitret og nedbrudt var da MI-6 gav ham muligheden for at blive noget 
mere end bare en mand. For at opnå sit ønske om at ændre virkeligheden var William nødt til at gå ind i 
fantasiboblen igen. Han måtte blive et symbol, et ideal, noget folk kunne se op til og følge. Til sin store 
overraskelse har William indset at tabloid aviserne og et fjollet kostume er i stand til at udrette mere end 
alle sine år i styrken. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“What… are you doing, 
punk” 

HigHgate Lurker 

 

Punch +8*/dmg: +3 
- Accurate: tag op til -5 på damage, giver 

tilsvarendebunus på attack. 
- Defensive attack: tag op til -5 på attack, 

giver tilsvarende plus på defense. 
- Improved Disarm: +2 på disarm. 
- Improved Grabble: Free grabble efter 

succesfuldt melee angreb 
- Improved Pin: -4 på grapple checks mod 

dig. 
- Improved Trip: +4 på trip. 
- Stunning Attack: Du kan vælge at stun på 

melee angreb. 
 

Attacks 

Real Name: Sir William Huntinton III 
Height: 1.88 meter 
Weight: 87 kilo 
Eyes:  Grå 
Hair:  Sort 
Birthplace:  Yorkshire, England 
Group Affiliation: The MI-6 Boys 
Headquarters:  Scotland Yard, London 
Relatives:  Lord William Huntinton II (Father), 
Lady Elisabeth Huntinton (Mother) 
Marital Status:  Single 
 

Du savner lidt Illuminator, jeres gamle leder. Det er ikke fordi Maelstrom 
ikke er en god leder, men han er ikke lige så handlekraftig som jeres gamle 
frontmand. Det er lidt for meget bureaukrat over ham og du har svært ved 
at se ham lave meget andet end at flytte på papir og kuglepenne i Scotland 
Yard, som vist er der han kommer fra. Killshot er en rigtig helt og du kan 
huske hvor imponeret over hans optræden til OL i Moskva og I går meget 
godt i spænd. Dark Alfa er din totale modsætning, arbejderklasse, brutal 
og en ren plebejer. Alligevel er han en god mand at på holdet, men ikke en 
type du ville omgås privat. Du har hørt fra Maelstrom, at han er hentet ind 
i heltegruppen direkte fra fængslet.  

THE OTHERS 

Suit (Protection2, leaping5) 
Utility belt 
Metal enforced gloves 
Gas mask (integreret I dragt) 
 

Power Level:  7   Concept:  Engelsk superhelt   Occupation:  Noble 

Str 

15 

+2 

Dex 

17 

+3 +2 +3 +2 +2 

Con Int Wis Cha 

15 17 15 15 

Melee 

Atk Bonus 

Atk Bonus 

Ranged 

+5 

+5 

DMG FORT REF WILL Speed
   

Walking Save Save Save Save 

+5 +5 +6 +7 

Initiative 

DEX 

+3 

Dmg Bonus 

Melee/power 

+2/ 

GEAR 

SKILLS 

Acrobatics +15, Climb +14, Concentration +10, Diplomacy 
+8, Drive +9, Medicine +8, Ride +9, Search +10, Stealth 
+10 

FEATS 

Attack Focus3, Accurate Attack, Defensive Attack, 
Improved Disarm, Improved Grab, Improved Pin, 
Improved Trip, Stunning Attack, Benefit (Status: 
Nobility)3, Equipment3, Dodge2 

CHARACTERISTICS 

19 

Flat Footed 

DEFENSE 

30 



Maelstrom 
”Richard White er navnet bagved masken. En maske 
jeg har nu har båret i to år. Først som menigt medlem 
af MI6’s heltebrigade og de sidste fem måneder som 
leder af den. Vi er handlingens stærke arm, for en 
organisation tynget ned af bureaukrati og manglende 
handlekraft. Forbryderne udfylder ikke formler i fire 
eksemplarer før de røver en bank eller myrder en 
gammel dame. Det gør vi heller ikke.” 

Richard White vidste fra barnsben af, at han ville 
bekæmpe ondskab. Han slugte Sherlock Holmes 
historier og James Bond-bøger på stribe og søgte ind 
til Scotland Yard, så snart han havde fået sin 
adgangsgivende universitetsgrad. 

”Det kan måske virke lidt tåbeligt med dragten og 
masken, men det giver mening. Skurkene husker og 
frygter os, fordi vi er deres værste mareridt. Helte der 
dukker op ad ingenting og straffer dem for deres udåd. 
Vi står ikke til regnskab for andre end os selv og slår så 
hårdt og brutalt som det kræves.” 

Da MI-6 for to år siden stak følere ud i forbindelse 
med heltebrigade projektet, var Richard skeptisk. 
Superhelte lød som noget fra barndommens bøger 
eller som noget de ville finde på i Amerika. Men da 
han hørte hvilke ressourcer og arbejdsvilkår de 
engelske superhelte ville få, kunne han ikke sige nej. 
Han fik identiteten Maelstrom, den med stor kraft suger forbryderne ned i mørket, og kastede sig ud i 
kampen. 

”Vi opnår resultater som ingen menig Bobby vil kunne. Vi slår hårdt og brutalt ned på samfundets fjender. 
Hvad end det er organiserede kriminelle, terrorister eller bare helt almindelige utilpassede bøller. Nogen vil 
bryder sig denne regeringssanktionerede selvtægt – men ind imellem må man møde forbryderne på deres 
egen bane og bekæmpe dem med deres egne midler og metoder.” 

 Siden gruppens tidligere leder, Illuminator, omkom i et træfning med Østeuropæiske gangstere, har 
Richard ledet heltebrigaden, med overblik og altid i retfærdighedens tjeneste. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Freeze, scumbag” MaelstroM 

 

Beretta M9 Pistol +10*/dmg: +8 
(*+11/dmg: +9 indenfor 10 meter) 
 
Punch +6/dmg: +2 
 

Attacks 

Real Name: Richard White 
Height: 1.77 meter 
Weight: 78 kilo 
Eyes:  Grønne 
Hair:  Mørkebrunt 
Birthplace:  London, England 
Group Affiliation: The MI-6 Boys 
Headquarters:  Scotland Yard, London 
Relatives:  Alisia White (Mother), Darren White 
(Father) 
Marital Status:  Single 
 

Du har nu været leder for de regeringssanktionerede helte siden 
Illuminator døde og er glad for dit hold. Der er ikke meget sniksnak i 
Killshot, men på den anden side er der heller ikke noget vrøvl. Han er 
glimrende med sin bue og kan få skurkene ned næsten lydløst. The 
Highgate Lurker er lidt af et overklasseløg der af en eller anden grund har 
kastet sig ud i kampen mod kriminalitet. Du ved at han tidligere har været i 
politiet, og selvom hans stil er lidt flamboyant, er han en god mand at have 
med. Dark Alpha er gruppens wildcard. MI-6 har vist hentet ham ud af 
fængslet, hvor han sad inde for mord. Han er lidt af en psykopat, men hans 
kræfter og vilje til at bringe skurke ned med nakken, er der ingen tvivl om. 

THE OTHERS 

Suit (Protection2) 
Beretta M9 (Blast4) 
4 Clips / almindelige ammunition 
Utility belt 
Gas mask (integreret I dragt) 
 

Power Level:  7   Concept:  Engelsk superhelt   Occupation:  Police Detective 

Str 

14 

+2 

Dex 

18 

+4 +1 +3 +2 +1 

Con Int Wis Cha 

13 17 15 13 

Melee 

Atk Bonus 

Atk Bonus 

Ranged 

+6 

+6 

DMG FORT REF WILL Speed
   

Walking Save Save Save Save 

+5 +5 +6 +7 

Initiative 

DEX 

+4 

Dmg Bonus 

Melee/power 

+2/+4 

GEAR 

SKILLS 

Acrobatics +12, Climb +12, Diplomacy +11, Disable Device 
+7, Drive +13, Gather Information +10, Investigate +13, 
Notice +10, Search +11, Sense Motive +7 & Stealth +10 
 

FEATS 

Attack bonus +2 (pistol), precise shot (pistol), attack 
specialization (pistol), Inspire, Point Blank Shot (pistol), 
equipment2,  

CHARACTERISTICS 

18 

Flat Footed 

DEFENSE 

30 



Dark Alfa 
"Nogen burde gøre noget!" Hvor tit havde han 
ikke hørt den sætning ytret? Problemet var at 
når nogen så endelig gjorde noget så ville ingen 
kendes ved det, man blev fordømt og lagt for 
had. Alle hadede hooliganbanderne og deres 
hærgen. Alle vidste hvem de var og hvor de 
boede. 

Jonathan Loach havde levet nær The Den hele sit 
liv og havde set Bushwackerne lave de mest 
groteske optøjer, slagsmål og ødelæggelser, og 
det var endda bare omkring deres eget hjem. 
Hans far var blevet dræbt da de fik en 
menneskemængde til at gå i panik under optøjer 
ved The Den. Alle hadede dem, alle var bange 
for dem.  Nogen burde gøre noget. Det havde 
han. Han havde meldt sig ind, havde lært dem at 
kende, kæmpet side om side med dem, sluttet 
sig til dem på deres togter vundet deres tillid. Og 
en aften efter et voldsomt opgør som skulle 
fejres på sædvanlig vis hvor de var samlet på 
"The Tower Pub" der døde de alle sammen. 
cyanid i omgangspokalen.  

If you can’t do the time, don’t do the crime – ha, som om et par år i fængslet ville være et problem. Med 
arbejdsløsheden i Maggies England rygende i gennem loftet, var det sgu næsten rart at være garanteret 
hundeæde to gange om dagen. 

Jonathan meldte sig selv, kom i medierne, blev fordømt, forhadt, smidt i fængsel. Han var ligeglad, Han var 
en stor dreng, han havde været i inderkredsen af Bushwackers, han kunne passe på sig selv, uden 
problemer.  

Selvfølgelig er dragten lidt tåbelig og jeg får sgu ikke noget kick ud af, at rende rundt i den når jeg er 
hjemme. Men hvis det er det, der skal til, for at regeringen tager affære, så skal jeg ikke brokke mig. 

Hvorfor MI-6 valgte at tage en snak med ham bag tremmerne var en gåde for ham. Men de mente 
åbenbart at en som ham, med hans kendskab til de mange Hooligan Firms, hans evner og erfaring kunne 
gøre en forskel. Han skulle have lov til at fortsætte sit arbejde mod de elementer i England der var ved at 
ødelægge hende. Det passede ham fint. Lad ham bare komme til så skulle han nok lære de psykopater at 
opføre sig ordentligt. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Time to go down, 
hooligan!” Dark alfa 

 

Punch +11/dmg: +8 
- Power attack: Tag op til -5 på attack. 

Hæver din attack save DC tilsvarende. 
- Stunning Attack: Du kan vælge at stun på 

melee angreb. 
 

 

Attacks 

Real Name: Jonathan Loach 
Height: 1.96 meter 
Weight: 107 kilo 
Eyes:  Brun 
Hair:  Blond 
Birthplace:  London, England 
Group Affiliation: The MI-6 Boys 
Headquarters:  Scotland Yard, London 
Relatives:  Barry Loach (Brother) 
Marital Status:  Single 
 

Som situationen er nu, har du tre kappeklædte kolleger, der sammen med 
dig holdet ro og orden i London. Maelstrom er jeres officielle leder. Du 
gætter på, at det skyldes at han er tidligere strømer. Han gør det sgu ok, 
men der er ikke meget gang i ham. Killshot er sejere. Du mener han var med 
til OL før han blev en maskeret helt, og hele hans trip med buen er meget 
fedt og han kan også slå en proper næve, hvis der er nogen der kommer for 
tæt på. The Highgate Lurker er en spøjs type. Du kan forstå at han faktisk 
er adelig, men af en eller anden grund valgte at gå ind i politiet, frem for at 
drikke drinks og piske sine tjenestefolk som andre adelige. Du kan egentlig 
meget godt lide ham, selvom han er lidt fimset. 

THE OTHERS 

Suit (Protection2) 
Utility Belt 

Power Level:  7   Concept:  Engelsk superhelt   Occupation:  Blue collar worker 

Str 

26 

+8 

Dex 

14 

+2 +5 +1 +1 +0 

Con Int Wis Cha 

20 12 13 11 

Melee 

Atk Bonus 

Atk Bonus 

Ranged 

+7 

+7 

DMG FORT REF WILL Speed
   

Walking Save Save Save Save 

+10 +10 +8 +8 

Initiative 

DEX 

+2 

Dmg Bonus 

Melee/power 

+8/ 

GEAR 

SKILLS 

Acrobatics +12,  Climb +8, Drive +8, Intimidate +12, 
Search +8, Stealth +10, Swim +10 

FEATS 

Attack Focus (fist)4, Power Attack, Prone fighting, 
Fearsome Presence3, Stunning Attack 
 

CHARACTERISTICS 

17 

Flat Footed 

DEFENSE 

30 



Killshot 
 Mit navn er Michael Cooper og jeg er 
tidligere OL vinder i bueskydning og 
ekssoldat i SAS. 

Michael Cooper voksede op i den bedre 
del af storbyen Birmingham i 
Nordengland. I skolen viste han sig fra en 
tidlig alder som en dygtig atlet, og kunne 
så vidt selv vælge om han ville have en 
professionel karriere indenfor fodbold, 
tennis eller en anden sportsgren. 
Michael valgte bueskydning. 

Hvorfor løbe rundt i Londons gader om 
natten med en bue? Et godt spørgsmål, 
og hvis du havde spurgt mig for to år 
siden ville jeg nok have svaret: "Fordi 
medicinen holdt op med at virke." Men 
her er jeg. Med dragt og bue i hånd, i kamp for retfærdighed og al det der.  

Parallelt med sin træning, gik Michael Cooper ind i militæret, hvilket der havde været tradition for i hans 
familie. Samtidig var det også det nemmeste. Der fik man besked på hvad man skulle gøre og der var ikke 
meget slinger i valsen. Når man kun har sport for øjet, hjælper det med struktur i hverdagen. Det hårde 
træningsregime betalte sig. Til Sommer-OL i Moskva i 1980 trak Michael3 guldmedaljer og en enkelt pinlig 
af sølv hjem til England. En torn, eller pil om du vil, I øjet på de kommunistiske arrangørerer. 

Hvad var det så lige der fik en olympisk guldmedaljevinder til at bruge sine evner imod kriminelle? En 
kvinde. Selvfølgelig hvad skulle det ellers være, men denne kvinde havde en magt over mig som jeg ikke 
kunne undgå. Hun var min chef. Hun ville have en til at slutte sig til en gruppe de var ved at oprette. En 
gruppe der skulle gøre tingene anderledes. Jeg må indrømme jeg var ikke helt overbevist, det er jeg stadig 
ikke. Men det ser faktisk ud til at virke. På med kostumet, skyd pile efter rødder der laver ballade og 
pludseligt sker der noget. Jeg ved ikke hvorfor det virker, jeg ved ikke hvor længe det kan blive ved, men jeg 
må indrømme at så længe det står på er jeg med. Det er langt det mest intense og spændende der er sket i 
mit liv, og på trods af alle ting der bare ikke hænger sammen omkring det her, dragten der kravler op, 
ømheden i kroppen, trætheden og det at se sig selv i spejlet iført fastelavns kostume, på trods af alt det så 
gør jeg det med glæde.  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“That move was a big… 
arrow” Killshot 

 

Bow +11/dmg: +10 
 
Punch +6/dmg: +2 
 

Attacks 

Real Name: Michael Cooper 
Height: 1.89 meter 
Weight: 86 kilo 
Eyes:  Grønne 
Hair:  Mørkebrunt 
Birthplace:  London, England 
Group Affiliation: The MI-6 Boys 
Headquarters:  Scotland Yard, London 
Relatives:  Elena Cooper (Sister), Roger Cooper 
(Father) 
Marital Status:  Single 
 

Du har snart været med i Regeringens heltegruppe i to år, og har 
efterhånden arbejdet sammen med en del såkaldte helte. Maelstrom 
overtog kommandoen i gruppen efter Illuminator omkom og du er egentlig 
meget tilfreds med hans ledelsesstil. Han er ikke så bossy som Illuminator 
og virker til at have en vis tiltro til andres evner. The Highgate Lurker er 
mindre en holdspiller og dyrker sit mystiske image lige lovlig heftigt. 
Selvom vi er helte behøver man ikke tage sig selv og sin dragt så alvorligt. 
Alvorlig er også Dark Alfa, men det er måske mere for gruppens image. Han 
er lidt af en tosse og hentet direkte i et lukket fængsel. Du ved ikke om 
det er fornuftigt, at lukke den type ud på gaderne, ikke engang for at tæve 
hans egen slags. 

THE OTHERS 

Suit (Protection2) 
Bow (blast4) 
Quiver (20 arrows) 
Utility Belt 
 

Power Level:  7   Concept:  Engelsk superhelt   Occupation:  Athlete 

Str 

17 

+3 

Dex 

20 

+5 +3 +2 +3 +3 

Con Int Wis Cha 

16 14 16 14 

Melee 

Atk Bonus 

Atk Bonus 

Ranged 

+6 

+6 

DMG FORT REF WILL Speed
   

Walking Save Save Save Save 

+9 +9 +11 +9 

Initiative 

DEX 

+5 

Dmg Bonus 

Melee/power 

+3/+4 

GEAR 

SKILLS 

Acrobatics +12, Climb +12, Diplomacy +11, Disable Device 
+7, Drive +13, Gather Information +10, Investigate +13, 
Notice +10, Search +11, Sense Motive +7 & Stealth +10 
 

FEATS 

Attack Focus3 (bow), attack specialization (bow), Dodge4, 
Attack focus2 (melee), Precise Shot 
 

CHARACTERISTICS 

18 

Flat Footed 

DEFENSE 

30 



       Spook 
”I virkeligheden hedder jeg Jacob Sloan, men i 
fremtiden vil jeg være kendt som Spook. Skyggen der 
dukker frem i forbrydernes øjenkrog sekunder inden 
de rammer jorden. Det her handler om at sætte hårdt 
mod hårdt, og ikke ligge fingre imellem når 
samfundets uretfærdigheder skal bekæmpes.” 
 
Jacob er opvokset i det vestlige London, i området 
omkring Hammersmith. Et forarmet område, med 
arbejdsløshed, raceuroligheder og dårlige skoler. 
Allerede inden han var teenager, hang han ud med de 
lokale skinheads og den første tand han mistede i et 
slagsmål var en mælketand.  
 
”Lærerne sagde at der ikke var noget galt med mit 
hoved, men at min temperament gjorde det svært for 
mig at fungere i klassen. Hvis de havde åbnet øjnene 
og droppet deres pints i frokostpausen, kunne det 
være de havde lagt mærke til, hvad jeg blev udsat for 
af hån, kommentarer og mobning. De der fik tæv, fik 
hvad de fortjente.” 
 
Efter endt skolegang, gik Jacob ind i den britiske hær 
og nåede i sine første år, både at være udstationeret i Indien og Nordirland. Han trivedes under disciplinen 
og det strenge regime, men blev dog stadig anset som lidt af en særlig og outsider.  
 
”Da jeg kom hjem efter seks år i hæren, så mit gamle nabolag om muligt endnu værre ud, end da jo forlod 
det. Narkoen flød på gaden og min mor var så bange, at hun påstod, at hun savnede min voldelige og 
fordrukne far, bare så der var en der kunne passe på hende. Nogen blev sgu nødt til at gøre noget. Så mig 
og nogle af mine venner fra et West Ham firm, begyndte at patruljere i vores boligblok. Bare for at holde 
øje med tingene. Ind imellem måtte vi lige sætte en skræk i livet på en børnelokker eller en pusher, og jeg 
vil da heller ikke benægte, at der var folk der kom til skade, men du må forstå, at det her var mindst lige så 
meget krig for eget land, som det katolikkerne laver i Irland. Mit område var ved at falde i fjendens hænder 
og jeg måtte gøre noget. 
 
Da Det Røde Triumvirat skulle samle deres hold af helte, kom flere fokusgruppe frem til, at der var brug for 
en hårdhændet arbejderklasser type, en rigtig no-bullshit helt. Jacob Sloan passede perfekt til den rolle. Det 
var ikke et problem at få Jacob ud af fængslet, hvor han afsonede en 2 års dom for voldeligt overfald på en 
pusher, og udstyret ham med en ny helteidentitet. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Booh – scared now?” Spook 

 

Punch +11*/dmg: +5 
- All out attack: tag op til +5 på attack, 

giver tilsvarende minus på defense. 
- Defensive attack: tag op til -5 på attack, 

giver tilsvarende plus på defense. 
- Elusive target: Folk der skyder på dig 

imens du er i nærkamp, tager -8 fremfor 
-4 hvis de vil undgå at ramme din 
modstander. 

- Improved block: +2 mod kastede våben 
- Power attack: Tag op til -5 på attack. 

Hæver din attack save DC tilsvarende. 
- Takedown attack: Gratis angreb, hvis du 

sender én modstander i gulvet. 
- Rage: +4 strength, +2 fortitude & will 

save, men kan ikke bruge concentration. 

Attacks 

Real Name: Jacob Sloan 
Height: 1.75 meter 
Weight: 82 kilo 
Eyes:  Grønne 
Hair:  Blond 
Birthplace:  London, England 
Group Affiliation: The Hero Labourers 
Headquarters: The Hirst Building, Fulham 
Relatives:  Ingen kendte 
Marital Status:  Single 
 

Jeres såkaldte leder, Red Ken, er en ok fyr men også lidt af en vatarm. 
Han tænker image og politik over retfærdighed og håndfast indgriben 
overfor samfundets problemer. Justicia virker mere målrettet og så er hun 
ret hardcore med sin bue. Det er ret cool, men du er stadig ikke overbevist 
om, at der er plads til kvinder i frontlinjen mod kriminalitet. The Croydon 
Bowler er en rigtig actionmand, men du synes han lever sig lidt for meget 
ind i superhelterollen. Det handler jo ikke om at blive set og få sit ansigt på 
forsiden af The Sun. Det handler om at få de onde ned med nakken, og det 
glemmer han sgu nogen gange. Men han er en stærk makker, det skal han 
have. 

THE OTHERS 

Suit (Protection) 
Brass knuckles 
 

Power Level:  7   Concept:  Engelsk superhelt   Occupation:  Blue Collar Worker 

Str 

18 

+4 

Dex 

18 

+4 +3 +1 +1 +0 

Con Int Wis Cha 

16 12 13 11 

Melee 

Atk Bonus 

Atk Bonus 

Ranged 

+7 

+7 

DMG FORT REF WILL Speed
   

Walking Save Save Save Save 

+9 +9 +10 +7 

Initiative 

DEX 

+4 

Dmg Bonus 

Melee/power 

+4 

GEAR 

SKILLS 

Acrobatics +16, Bluff +8, Disable Device +4, Drive +10, 
Gather Information +4, Intimidate +8, Investigate +9, 
Notice +11, Search +11, Stealth +10 & Swim +10 
 

FEATS 

Attack Focus3, attack specialization (punch), All-out 
Attack, Defensive Attack, Elusive Target, Improved 
Block, Power Attack, Takedown Attack, Improved 
Initiative, Rage, Dodge2 

CHARACTERISTICS 

18 

 

DEFENSE 

30 



Red Ken 
”I virkeligheden er mit navn Adrian Livingstone. Min onkel er 
Kenneth Livingstone, Labour-politikeren, der deler kælenavn 
med mit heltealias. Jeg er leder af Londons nye kuld helte, The 
Hero Labourers, folkets helte” 

Adrian Livingstone voksede op i et intellektuelt og 
venstreorienteret miljø. Hans mor var balletdanser og hans far 
underviste på St Martins College of Art i hjertet af London. Der 
blev altid snakket politik i det Livingstone’ske hjem, ikke på 
mindst på grund af Adrians onkel, Kenneth, der var aktiv i 
fagbevægelsen i 70erne. 

”Margaret Thatcher er uden tvivl den største trussel mod 
England siden Hitlers bomber lagde Sydengland i ruiner. Den 
politik Torierne fører er med til at drage en kile ind imellem rig 
og fattig og hvis der ikke snart bliver taget affære, ender det 
med en voldelig revolution. Folket vil ikke finde sig i at blive 
behandlet dårligt.” 

Adrian klarede sig godt i skolen, og selvom det egentlig stred 
imod hans forældres overbevisning, blev han sendt på 

kostskole. Her lærte han om klasseforskel fra sine klassekammerater fra de højere samfundslag og fra 
lærere med forstokkede idealer om hvad mennesker er værd. Samtidig lærte han at man til tider må slå fra 
sig, for at forsvare sig selv og det man står for. 

”Jeg var da skeptisk da jeg blev præsenteret for hele heltekonceptet. Kan kappeklædte personer virkelig 
være med til at omstyrte et uretfærdigt samfund eller virke som springbræt for omvæltninger? Jeg tvivlede, 
men da min onkel fremhævede Toriernes succes med maskerede håndlangere, måtte jeg erkende, at der 
måske var en mening med dragterne. At manden på gaden, den menige arbejder, hr. og fru England, har 
brug for rollemodeller og, i mangel af et bedre ord, helte.” 

 Gennem sin onkel blev Adrian indlemmet i de nye røde helte. I kraft af sit familiære bånd, gode uddannelse 
og karismatiske væsen, blev Adrian valgt til at lede det nye hold af helte, der er udset til at tage kampen op 
i mod forbrydere, The Conservative Party og matche disses helte, der gennem de sidste to år har været på 
gaden i London. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Freeze, Fascist!” RED KEN 

 

HK2000 Pistol +10*/dmg: +8** /19-20 
(*+11/+9 indenfor 10 meter) 
(** +6 med gummikugler) 
 
Punch +7 / +2 

ATTACKS 

Real Name:  Adrian Livingstone 
Height:  1.85 meter 
Weight:  82 kilo 
Eyes:  Blå 
Hair:  Brunt 
Birthplace:  London, England 
Group Affiliation:  The Hero Labourers 
Headquarters:  The Hirst Building, Fulham 
Relatives:  Kenneth Livingstone (Uncle), Sarah 
Livingstone (Sister)  
Marital Status:  Single 
 

Du har ikke kendt de andre så længe, men umiddelbart slår Justicia dig som 
den mest fornuftige af de andre helte. Hun har vist et ret voldsomt 
temperament, men du kan meget godt lide hendes stil. Du ved ikke hvor 
Triumviratet har fundet Spook henne, men det er tydeligvis en rendesten 
et eller andet sted. Du må hellere holde ham i kort snor, så han ikke går 
amok. The Croydon Bowler er vist mere muskel end hjerne, men det kan jo 
også være helt rart at have til at dække sin ryg. Han virker som et hit 
blandt de menige byboer, men du er nu ikke sikker på, at hans 
arbejderklasse accent er helt ægte. 

THE OTHERS 

Suit (Protection 2) 
HK P2000 pistols (Blast 4) 
2 Clips / gummikugler 
2 Clips / almindelige ammunition 
Utility belt 
Gas mask (integreret I dragt) 

Power Level:  7   Concept:  Engelsk superhelt   Occupation:  Jurist 

Str 

15 

+2 

Dex 

16 

+3 +2 +3 +3 +3 

Con Int Wis Cha 

15 16 16 16 

Melee 

Atk Bonus 

Atk Bonus 

Ranged 

+5 

+5 

DMG FORT REF WILL Speed
   

Walking Save Save Save Save 

+6 +6 +8 +9 

Initiative 

DEX 

+3 

Dmg Bonus 

Melee/Power 

+2/+4 

GEAR 

SKILLS 

Acrobatics +10, Climb +9, Diplomacy +12, Disable Device 
+6, Drive +10, Gather Information +8, Investigate +8, 
Notice +9, Search +9, Sense Motive +8 og Stealth +7 

FEATS 

Improved Critical (pistol), Attack Focus +2 (pistol), 
precise shot (pistol), point blank shot (pistol), Leadership, 
Equipment2, attack focus (unarmed) 2 

CHARACTERISTICS 

17 

 

DEFENSE 

30 



The Croydon 
Bowler 

”Hey Mate. Hvad tror du, du har gang i? Hvad 
med at slå på en mand og en på din egen 
størrelse? Nå, nu er du pludselig ikke så kæphøj, 
hva’? Hvad skal det nu forestille? En kniv – 
hahaha, og det skulle skræmme mig? Du har vist 
aldrig mødt The Croydon Bowler før…” 

Andrew Garrett er fra Australien, hvor han i 
slutningen af 70erne var et af landets 
allerstørste crickettalenter. Han var anfører på 
det hold der i 1978 vandt ungdoms VM over 
Indien med fire wickets.  

 ”Jeg elsker at være superhelt. Det er da livet. 
Det er også derfor jeg som den eneste på holdet 
har droppet det med maskerne. Jeg vil gerne 
genkendes. Der er ikke mange drinks og damer i 
hemmelig identitet. Jeg ved godt at der er en 

politisk agenda og alt sådan noget pis med regeringen, men jeg er her for at fange skurke og være sej.” 

Med den sportslige succes fulgte berømmelse for den unge cricketstjerne. Hurtige biler og hurtige kvinder 
blev dagligdagen for den unge Andrew, der sideløbende fik oparbejdet sig et solidt forbrug af alkohol, 
cannabis og speed. Det hele endte med et brag, da han kørte sin Porsche Carrera frontalt ind i et 
supermarked ved højlys dag. Andrew slap selv med skrammer og et par brækkede ribben, men to uskyldige 
handlende blev skadet for livet og den unge, kvindelig passager i Porschen mistede livet.   

”Nej, det var sgu ikke sjovt. Pludselig havde jeg ingen karriere og ingen venner. Så forsvinder pengene 
hurtigt, selv om det nok egentlig var klappene på skulderen jeg savnede mest. Efter at have levet som paria i 
mit hjemland et års tid, flyttede jeg. Ja, for at være, så stak jeg halen mellem benene og flyttede til USA.” 

Da Det Røde Triumvirat skulle sammensætte deres hold, manglede de et muskelbundt der kunne virke som 
idol for de små drenge i de engelske skoler, gerne med cricket undertoner. De fandt Andrew sumpet hen i 
Los Angeles. Han var ikke svær at overtale til at påtage sig rollen som arbejderklasse helt, og efter hård 
træning kom han både i form og lært en påtaget engelsk accent. I Australien har de gjort alt for at glemme 
Andrew Garrett, men I England har folk først lige lært ham at kende. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“You’re going down like 
a wicket!” 

Croydon Bowler 

 

Cricket Ball +10/dmg: +13 
 
Punch +10/dmg: +10 

- Power attack: Tag op til -5 på attack. 
Hæver din attack save DC tilsvarende. 

 
 

Attacks 

Real Name: Andrew Garrett 
Height: 2.03 meter 
Weight: 99 kilo 
Eyes:  Brune 
Hair:  Lysebrunt 
Birthplace:  Sidney, Australien 
Group Affiliation: The Hero Labourers 
Headquarters:  The Hirst Building, Fulham 
Relatives: No known  
Marital Status:  Single 
 

Du har nu turet rundt i Londons gave et par uger sammen med dine 
heltekollegaer. Red Ken er chefen, eller det mener han i hvert fald selv. 
Han har vist en fætter eller onkel der sidder højt på strå og det er uden 
tvivl derfor han er jeres fjæs ud af til – derfor burde han sgu også droppe 
masken. Justicia er lidt af en hottie, men også en kølig dame. Hun er fra 
Irland og har tydeligvis et horn i siden på nogen, eller måske er det 
nærmere en pil. Spook er en spøjs type – han er tydeligvis fra den 
arbejderklasse som du lader som du også er. Han siger ikke så meget, men 
slår en proper næve, og så virker det ikke som om han har de store 
skrupler, når det kommer til at få skurke ned med nakken. 

THE OTHERS 

Suit (Protection3) 
5 Cricket Balls  
Utility Belt 

Power Level:  7   Concept:  Engelsk superhelt   Occupation:  Cricket Player 

Str 

22 

+6 

Dex 

20 

+5 +5 +2 +0 +2 

Con Int Wis Cha 

20 14 10 14 

Melee 

Atk Bonus 

Atk Bonus 

Ranged 

+7 

+7 

DMG FORT REF WILL Speed
   

Walking Save Save Save Save 

+11 +11 +10 +5 

Initiative 

DEX 

+5 

Dmg Bonus 

Melee/power 

+6/+6 

GEAR 

SKILLS 

Acrobatics +11, Climb +12, Drive +6, Intimidate +12, 
Search +4, Stealth +11, Swim +10 
 

FEATS 

Attack Focus3 (fist), Attack Focus3 (thrown), Improved 
Block2, Power Attack, Precise Shot, Throwing Mastery5  ,  

CHARACTERISTICS 

20 

Flat Footed 

DEFENSE 

30 



Justicia 
”Sioban Cowen. Det er det navn der står 
på min fødselsattest og var det navn jeg 
husker min mor kalde fra vinduet i Belfast. 
I dag huserer jeg i Londons snuskede gyder 
og prøver at glemme alt om min fødeø. 
Her vil jeg blive kendt som Justicia, den 
retfærdige hævner.” 

Sioban er vokset op i den Nordirske 
hovedstad og er om noget, barn af den 
voldelige konflikt der har splittet Irland ad. 
Hendes forældre var begge protestanter 
og selvom Sioban ikke er vokset op et 
specielt politisk hjem, har hun altid vidst 
og troet på, at Irland og England hører 
sammen og at katolikkerne forsøgte at 
bryde dette naturlige bånd.  

”Jeg kan stadig huske den fredag. Jeg har ikke været mere end 10 år, men mindet om bomberne der sprang, 
kan stadig få mig til at vågne om natten, badet i sved og med ringen for ørerne. IRA havde placeret 22 
bomber rundt om i byen. Efterfølgende påstod IRA at Briterne med vilje havde ignoreret de advarsler som 
blev ringet ind, og dermed var skyld i de 130 sårede og 9 dræbte. De 9 dræbte der talte min far.” 

Efter mordet på faderen, flyttede Sioban og hendes mor til Derry, for at bo hos Siobans onkel og hans 
familie. Her lærte den unge pige, at kanalisere sin vrede ud i leg og konkurrence med sine fem fætre. 
Sioban blev en rigtig drengepige, der kunne matche drengene i enhver kappestrid. 

”Jeg skal da ærligt indrømme, at jeg havde tænkt mig at få ind i terrorkrigen på loyalisternes side. Jeg var 
fuld af had mod katolikkerne og IRA. De forsøgte at splitte mit land og havde dræbt min far. Men i stedet for 
at kæmpe med bomber, deres våben, kan jeg nu forsvare England mod folk der vil landet ondt, på min egen 
måde.” 

Sioban blev reddet på stregen, inden hun kastede sig ud i nationalistisk terrorisme. Hun blev opsporet af 
Det Røde Triumvirat, der så en god pr-mulighed i at have både en irer og en kvinde i det nye hold af britiske 
helte. Gennem lange og dybe samtaler, fik de talt den unge hævngerrige kvinde ud af én væbnet konflikt og 
ind i en anden. Og selvom det nye hold helte kun har været på gaden kort tid, er Siobans allerede det mest 
profilerede medlem. Lady Greensleeves har tabloidaviserne døbt den grønklædte heltinde. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Feel the arrow of 
justice, bitch” Justicia 

 

Bow +11/dmg: +10 
 
Knife +8/dmg: +3 
 
Punch +6/dmg: +2 
 

Attacks 

Real Name: Sioban Cowen 
Height: 1.77 meter 
Weight: 69 kilo 
Eyes:  Blå 
Hair:  Mørkebrunt 
Birthplace:  Belfast, Nordirland 
Group Affiliation: The Hero Labourers 
Headquarters:  The Hirst Building, Fulham 
Relatives:  Mary Cowen (Mother), Sean Reynolds 
(Uncle) 
Marital Status:  Single 
 

Dine heltekollegaer er en blandet flok. Red Ken har tydeligvis hjertet på 
rette sted, men han virker lidt ung og usikker. Du er ikke sikker på, at han 
havde oplevet kamp og ubehag før han trak i sin røde heltedragt. Hvis han 
overlever, kan han dog godt blive en rigtig helt. Spook har nok nærmere set 
for meget skidt og grimhed, for det er tydeligvis smittet af på ham. Han er 
rigtig arbejderklasse men også lidt af en psykopat. Han slår dog en proper 
næve og er ikke bange for at kaste sig ud i tingene. The Croydon Bowler er 
til gengæld ikke bange for at kaste med tingene. Han er en rigtig 
machomand og virker meget selvsikker. Det virker nogen gange som om han 
har en dødsdrift, på den måde han kaster sig ind i slagsmål på. 

THE OTHERS 

Suit (Protection2) 
Bow (blast5) 
Quiver (20 arrows) 
Utility Belt 
Knife  
 

Power Level:  7   Concept:  Engelsk superhelt   Occupation:  Rebel 

Str 

14 

+2 

Dex 

22 

+6 +3 +2 +3 +4 

Con Int Wis Cha 

16 14 16 18 

Melee 

Atk Bonus 

Atk Bonus 

Ranged 

+6 

+6 

DMG FORT REF WILL Speed
   

Walking Save Save Save Save 

+8 +8 +11 +7 

Initiative 

DEX 

+6 

Dmg Bonus 

Melee/power 

+2/+5 

GEAR 

SKILLS 

Acrobatics +10, Bluff +8, Climb +6, Investigate +6, Pilot 
(helicopter) +10, Search +6, Stealth +10, Survival +7, Swim 
+6 

FEATS 

Attack Focus3 (bow), attack specialization (bow), 
Improved Critical, Dodge5, Attack focus2 (knife), Blind 
Fighting, Precise Shot 

CHARACTERISTICS 

23 

Flat Footed 

DEFENSE 

30 



 


	Forside
	Indholdsfortegnelse
	London Crawling
	London Crawling Regler
	Noter til den anden spilleder
	The Highgate Lurker
	Sheet - Highgate
	“What… are you doing, punk”

	Maelstrom
	Sheet - Malstroem
	“Freeze, scumbag”

	Dark Alfa
	Sheet - Dark Alfa
	“Time to go down, hooligan!”

	Killshot
	Sheet - Killshot
	“That move was a big… arrow”

	Spook
	Sheet - Spook
	“Booh – scared now?”

	Red Ken
	Sheet - Red Ken
	“Freeze, Fascist!”

	The Croydon Bowler
	Sheet - Croydon
	“You’re going down like a wicket!”

	Justicia
	Sheet - Justicia
	“Feel the arrow of justice, bitch”

	Buckingham Palace

