
 

Om Spil-Elementer i PATIENT 2.0. 
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Spil-element A1: (Starten) 

[Gives til Sheriff Nottinghams spiller i starten]  

Stedet er et mindre sherifkontor i en lille støvet by. 

På en ret lille storskærm ser man en scene fra den lokale 
diner (Radium Coffee and Doughnuts ). Det er optagel-
ser fra et sikkerhedssystem. Vi ser scenen fra en sjov 
vinkel , og vi er mest interesseret i den dame, der kom-
mer ind i cafeen og hurtigt og systematisk begynder at 
spise af de stykker tærte, der står under fine glaslåg på 
disken.  
Molly D. Vine, den omfangsrige blondine bag disken, 
prøver åbenbart at stoppe det vilde kage-spiseri uden 
effekt. 
Det udvikler sig til at to af cafeens kunder prøver at hol-
de hende fast, og det reagerer hun på med overrasken-
de voldsomhed og usædvanlig styrke. 

Samtididg med at hun nu går fra tærte til doughnuts 
kaster hun ret ubesværet de to mænd tværs gennem 
lokalet. 

På dette tidspunkt ankommer vice-sherif Sanchéz Colo-
rado til cafeen.  

Efter lidt bøvl frem og tilbage ender det med at Sue-
Mae går til angreb på lovmanden, som tømmer sin tje-
nestepistol mod den fremstormende kagespiser. 

Hun stopper og falder om på gulvet. Man ser dog tyde-
ligt at selv om hun nu er ramt af 15-17 skud eller der-
omkring, bevæger hun sig stadig. 

Vi lader billedet stå et lille øjeblik. 

Hvorefter Sherif Nottinghams spiller (det er dig), får 
ordet.  

Meningen er nu at Sheriff Nutty skal vise dem liget i 
det lille lighus/kølerum bag sherif-kontoret. Nutty 
ved at Sue May stadig bevæger sig lige så stille i sin 
køle-skuffe i byens 6-personers lighus. 

 

Molly D. Vine = Ekspedient i Radium Coffee and Dough-
nuts 

Sanchez Colorado = Vicesherif i Radium Springs. 

 

Spil-element 2  Stakkels Sue-mae 

Spil-elementet består af to dele: første del er en undersøgelse af 
den uheldige kagespisers urimeligt livlige lig og anden del er 
obduktionsrapporten fra Santa Fé (New Mexicos hovedstad) 

Der er ikke nogen af spillerne, der er kvalificerede til en rigtig 
obduktion, den lokale læge har nægtet at gøre andet end at sige 
”obra del diablo!” [=>djævlens værk] gentagne gange. 

 I Radium Springs’ lille lighus er det i praksis klart, at hvor 
uheldige kagespiser er død.  Alle de målbare kriterier man kan 
komme i tanke om er enige. – Så hvad er det der sker? 

Oversigt over almindelig symptomer på ikkeliv: Vejrtrækning 
= 0, Puls= 0, kropstemperatur = opbevaringstemp. Hjerneaktivi-
tet (elektrisk) = 0, alvorlige skader. Liget er også misfarvet på en 
måde der passer til den tid der er gået. 

Dødsårsagen er tilsyneladende 15 pistolskud hvoraf mindst 4 
har ramt vitale organer. 

 

Obduktionsrapporten 

Liget må sendes med ambulance til Santa Fe (hovedstaden i 
New Mexico) og der går et par dage før der er resultater. 

Rapportens hovedpunkter, udover hvad vi allerede ved: 

Sue-May led muligvis af en uidentificeret sygdom, der har 
undermineret mange af hendes indre organer, og det er faktisk 
underligt, at hun ikke allerede var død før skyderiet. 

Dødsårsagen er sandsynligvis de mange skud, røntgenunder-
søgelser af liget viser desuden flere metalsplinter i liget, som 
man ikke lige kan sige hvor er kommet fra. 

Hvis man kontakter manden bag denne rapport, Lincoln May-
berry, i FBI’s hovedkvarter i Santa Fe, viser han sig at være ret 
nørdet og vildt fascineret af sagen. 
Han kan blandt andet oplyse at liget kan påvirke kompas i 
skiftende retninger, samt at antallet af metalsplinter, der kan 
ses ved en røntgenundersøgelse eller skanning, ændrer sig fra 
gang til gang. 

Spil-elementets formål: 
Indsamling af info sættes i gang. 

Fakta:  
Sue Mae er helt sikkert færdig som kagespiser. 

Opsamling Spil-element 2:  
Sue-Mae er helt sikkert død.  
Røntgenbillederne viser at hun har ret mange metalstykker i 
kroppen. Måske for mange? :) 
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En amerikansk café, vice-sherif San-
chéz Colorado, Sheriff Nottingham 
samt en 9mm Glock 17, vicesherif-
fens tjenestevåben. 

Special Agent Black tester donuts i 
Radium Springs’ sheriff-kontor sam-
men med en vicesherif. 



Radium Springs (A) i forskellige 
vinkler fra Google Maps. 
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Spil-element 4  
The FBI mobile HQ truck 

Efterhånden som sagerne udvikler sig, kan hovedperso-
nerne tilkalde mere hjælp udefra.  Det oplagte er FBI’s 
Mobile HQ-Truck. En stor lastbil med mange indret-
ningsmuligheder. 

Den er et afhøringslokale – et kontor og naturligvis en 
masse computere og moderne aflytningsudstyr. Alle de 
dimser og dingenoter man overhovedet kan finde på, er 
til stede og derudover har FBIMHQT som fast tilbehør 
en tekniker, der kan nørde, en chauffør der ka’ rate og 
et lille SWAT team med en hel del guns i forskellige 
størrelser, udstyr til bekæmpelse af terrorister, demon-
strerende studerende og religiøse fanatikere. 

SWAT-teamets medlemmer hedder Peter, Paul, John, 
Starr og Lucy Skye. De er ret flinke og virker faktisk 
som om de er lidt halvskæve det meste af tiden. Hvis 
der skal skydes ting, er de dem man går til. 

 Med udstyr fra truck’en kan man eksempelvis ret nemt 
skaffe overblik over hvor samtlige Radium Springs’ mo-
biltelefoner befinder sig og hvem der ser porno på net-
tet. Man kan spore folks køretøjer via særlige GPS dim-
ser – og man kan downloade indholdet af deres telefo-
ner og computere, aktivere deres web-cams osv osv. 

Bilen skal bestilles fra hovedstaden, og der kræves en 
’særlig grund’. Situationens alvor taget i betragtning bør 
det dog ikke være et problem. 

Udover det mobile HQ, kan man også rekvirere en lille 
Drone (selvstyrende fly) og en kompakt kampvogn. – 
Hvis man kan sandsynliggøre behovet overfor afde-
lingschefen. 

Spil-elementets formål: 
Ressourcer for karaktererne. Truck’en kan næsten alt. 

Fakta:  
Alle former for overvågning. Et SWAT-team. Det tager en 
dags tid for bilen at komme på plads i Radium Springs. 

Spil-element 5 De lokale 

De lokale finder man overalt i byen. (Surprise!) 

Der er to hovedgrupper. Flertallet er ramt af  - Hvad det 
nu er(?) - og bliver mere påvirkede undervejs, mens et 
mindretal tilsyneladende er upåvirkede. 

Indsat er et billede fra et borgermøde i virkelighedens 
Radium Springs. Mere autentisk bliver det ikke. 
I dette scenarie er de fleste af de lokale det meste af ti-
den i gang med at spise eller anskaffe sukkerholdige 
fødevarer.  I starten finder vi dem som ret venlige men 
fokuserede på kage m.v. – Senere bliver de mere og me-
re ensporede. En udvikling som kulminerer med at de 
totalt ignorerer vores personer i en periode indtil de 
(ved en passende provokation) til sidst angriber karak-

tererne på hovedgaden eller et andet sted med gode 
pladsforhold til en episk kampscene. 

Deres kampteknik er bemærkelsesværdig. De stiller sig 
op et eller andet sted og skyder mod deres mål indtil de 
løber tom for ammunition. Alle borgere i Radium 
Springs er tilsyneladende bevæbnede og det er der ikke 
noget usædvanligt i. Det foretrukne våben er jagt-
geværer og rifler, men der er både de populære AR16’e-
re og diverse historiske våben. – Og revolvere. Temme-
lig mange revolvere. 

De er ikke selv usårlige, men har temmelig mange hit-
points, og kan derfor blive ved med at skyde meget 
længe. 

Spil-elementets formål: 
Nu spidser det til 

Fakta:  
Et mindretal af byens borgere er IKKE påvirkede af 
’smitten’? 

Opsamling Spil-element 5:  
Flinke folk. Mange hiptoints . 
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Lokale indbyggere i Radium 
Springs, sorteret efter tidsforløb. 
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Spil-element 6 Ufo jægeren 

George W. Herbert, præsenterer sig som pensioneret 
”offentlig embedsmand med for meget tid” hvilket 
dækker over at han har været President og tiddl. chef 
for CIA. Han liver sine senior-år op med at lege entu-
sistisk UFO-jæger. Han er tiltrukket af området på 
grund af en kombination af omstændigheder. Der har 
været en periode med megen meteor-aktivitet i områ-
det. luftvåbnets radar-systemer har opfanget flere my-
stiske ’bogeys’ (uidentificerede elementer). GW har des-
uden kilder, der fortæller ham, at der i øjeblikket sker 
spændende ting i området. 

Han kører i en særdeles veludstyret truck, og ejer desu-
den en sort privat jet og beskyttes af et antal skaldede 
Secret Service agenter. 

George er en ældre herre – og selvom man måske ikke 

lige ved hvem han er – virker han ret flink og særdeles 
well connected. 

Han er her fordi han, sammen med en lille hemmelig 
gruppe af meget indflydelsesrige ældgamle internatio-
nale milliardærer, er interesseret i at kontakte rumvæs-
ner generelt. – Deres teori er at disse væsner må have en 
nøgle til forskellige livsforlængende teknologier. Sagen i 
Radium Springs er i denne forbindelse ekstra spænden-
de, synes de. 

Han vil henvende sig til karaktererne og byde på kaffe 
og doughnuts mens han spørger om ufoer og rumvæs-
ner. 

George er 80, tidligere amerikansk præsident og har 
omtrent 0 i nærkamp. Til gengæld er hans secret service 
agenter ret seje. 

Spil-elementets formål: 
Oplysninger ressourcer og informationer til og fra karakterer-
ne. George bliver vigtig i slutningen. 

Fakta:  
George W. Herbert Busch er 90 år gammel tidligere ameri-
kansk præsident og hamrende rig. – prøver at hemmeligholde 
præsident-delen. 

Opsamling Spil-element 6:  
Flink mand, gammel, ”virkelig troværdig”, mange ressourcer. 
0 i nærkamp. 

Spil-element 7 Folk forsvinder 

Omkring midten af perioden kan man tydeligt mærke at folk 
forsvinder fra deres hjem og aktiviter i Radium Springs.  Ca-
feen bliver ved med at være ret godt fyldt op langt hen i spillet. 
– Men skolen, det lille bitte bibliotek og den lokale butik, står 
efterrhånden halv- og hel-tomme hen.  OSV. -  Listen kan sup-
pleres efter situationen. 
Der vil være en eller to ensomme og forvirrede forbipasseren-
de, der kan berette, at der var flere i går og at det hele er meget 
mystisk.  De kan berette om venner, familie og/eller tilfældige 
tankpassere, som alle har spist helt vildt meget kage. 

Eksempler på aktivitetsmuligheder, der kan forlades i små 
amerikanske byer: 
Tankstation, Drugstore (=kiosk+apotek+diverse), Skole, Biblio-
tek, lille plejehjem med fem beboere, (Beboerne går ingen ste-
der) Lokalhistorisk museum (Fort Seldon), Sherif-kontoret, 

værtshuset (Radium Drinking House), det andet værtshus (The 
flying Unicorn!) 

Det siger soig selv at når så mange mennesker (der er som 
nævnt næsten 1700 beboere i Radium Springs) bevæger sig et 
eller andet sted hen, er det muligt at spore dem.  Så selvom de 
prøver at skjule deres aktiviteter og bevæger sig overraskende 
hurtigt, kan man følge deres køretøjer og/eller spore deres 
mobiltelefoner. 

Der er lagt op til en lille biljagt – eller noget. 

I starten søger folk mod ”The Leasburg Dam” et dæmningsan-
læg lidt nord for byen.  

Senere søger gruppen mod nordøst, ud i det ørken-agtige land-
skab.  

Spil-elementets formål: 
Der sker noget, og de lokale har tilsyneladende en plan. 

Fakta:  
I første del bevæger folk sig hovedsageligt mod dæmningen. Senere 
begynder den store ørkenvandring mod Spaceport America. 

Opsamling Spil-element 7:  
Nu sker der noget og folk holder så småt op med alt det flinke. 
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Citater: 

Read my lips: There ARE no aliens!  
[Tro mig: der ER ingen rumvæsner] 

When I was president …yeah right.! (laughs) 
[Da JEG var præsident – som om! hæ!] 

I have opinions of my own, strong opinions, but I don't always agree with 
them. 
[Jeg har mine egne stærke meninger. Det er bare ikke altid jeg er enig] 

I really, REALLY don’t like broccoli! 
[Jeg hader, hader, hader rvirkli’ brocolli!] 
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Spil-element 8 The other guy 

Allan Trappler Monk bor alene i et lille hus bagved 
skolebygningen, og han er interessant af to grunde: For 
det første taler ligesom Yoda, og for det andet er han 
ikke (længere) påvirket af det som har ramt de andre 
borgere. Han ved naturligvis slet ikke hvorfor, men kan 
huske at han har haft det samme kage- og sukker trip, 
men at han blev syg, mistede bevidstheden og har fået 
at vide at han blev kørt i ambulance til Las Cruzes 
(nabobyen). – Her blev han udsat for genopvækning 
med en hjertestarter. Denne behandling har tilsyne-
ladende stoppet, hvad end det nu er, der har ramt byen. 

Han kan findes i byen, som en af de få, der prøver at 
opføre sig normalt, og hvis det på en eller anden måde 
kikser, vil han henvende sig til karaktererne, fordi flere 
og flere af byens normale indbyggere opfører sig 

mærkeligere og mærkeligere – eller er forsvundet helt. 

En lægeundersøgelse – FX i det Mobile FBI-HQ eller hos 
retsmedicinerne i Santa Fe, viser at han dels har fået en 
serie af små hjerneskader af ukendt årsag – som 
påvirker den måde han taler – og dels viser røntgen-
billeder, at han har en del små sære metalsplinter i 
kroppen. 

Udover gamle Allan er en 10-20% af byens borgere, der 
ikke er blevet ramt af ’infektionen’. – De raske ind-
byggere flokker til sheriff/kontoret og vil helvedes 
gerne vil have deres ægtemand, kone, børn bedste-
forældre, og/eller høstarbejdere tilbage.  Mange af dem 
planlægger at flygte fra byen. Ordet Zombie bliver 
nævnt. 

De upåvirkede har alle det tilfælles at de tager en eller 
slags medicin, fx blodtryksmedicin, penicillin eller 
stærke smertestillende piller. Folk med pacemakere er 
heller ikke ramt. 

Spil-elementets formål: 
Hvad er grunden til at nogen er ’ramt’ / andre ikke? 

Fakta:  
Penicillin, blodtryksmedicin og pacemakere kan mod-
virke infektionen. 

Opsamling Spil-element 3:  
Der er en potentiel kur. / Mr. Monk taler ligesom Yoda. 

Spil-element 9 Strømafbrydelser 

Allerede ret tidligt er den lille by ramt af mindre 
strømafbrydelser, der bliver værre og værre 
efterhånden som tiden går.  I rollespillets fiktive virke-
lighed vælger vi at lade dette element være forstyrrende 
men ikke ødelæggende for handlingens fremfærd. – Det 
skal være nok til at blive bemærket, men ikke nok til at 
man ikke kan komme videre. 

Hvis man undersøger problemet, finder man ved den 
pågældende strøfordelingssituation, som i USA meget 
ofte sidder i høje telefonpæle, en gruppe af lokale. De 
tapper strømmen ved hjælp af lange hjemmelavede 
stænger, der har et eller andet specielt håndtag. Indret-
ningen tilladeer brugeren at trække strøm fra strøm-
netttet, uden at blive brændt eller få for voldsomme 

stød. – Men man kan se at det ikke altid virker helt 
efter hensigten. Et sted finder man således et par bevid-
stløse borgere, der tydeligvis har fået for meget strøm 
gennem sig. 

Spil-elementets formål: 
Der sker ting. Hvorfor gør folk det de gør? 

Fakta:  
Væsnerne skal bruge elektricitet. 
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Citater: 

Help you I can. 
[Hjælpe jer, kan jeg!] 

Fear to anger leads, anger to hate leads, - suck 
that does! 
[Frygt til vrede fører, vrede til had fører, lort 
det er!] 

Named must your fear be before banish it you 
can. 
[Frygten navn må have før overvinde den du/I 
kan] 

Shoot or stop I will! 
[Skyd eller stoppe jeg gør!] 
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Spil-element 10 the SWAT team 

John, Paul, Starr, George og Lucy Skye er alle højtud-
dannede FBI-agenter der har fået speciel SWAT træn-
ing, (SWAT=> Special Weapons And Tactics ) og kan 
håndtere alle tænkelige situationer. Meningen med et 
SWAT-team er at de skal kunne sættes ind i situationer 
der er for farlige for almindelige agenter, men noget 
synes at være gået lidt galt for vores team fra et karriere 
synspunkt. De lugter altid lidt af cannabis, er vildt 
flinke og har en lidt langsom reaktionstid. 

Når først der kommer gang i dem, sker der dog ting og 
sager. De har både peberspray, tåregas og flash-
granater, samt naturligvis et stort udvalg af håndvåben, 
udstyr til at bryde ind i huse, fjernstyrede kameraer osv, 
osv. 

De virker meget sikre på deres egen formåen hvad angår 
nedkæmning og neutralisering af helt eller delvist 
ukendte trusler og under aktioner farer de rundt og råber 
”Go, Go, Go!”, ”Down, Down, Down!”, ”Down on the 
floor” eller ”Freeeze!” – dog oftest efter først at have 
smidt tåregas eller flash-granater efter folk. Meget effek-
tivt. – Bortset fra. 

De inficerede indbyggere i Radium Springs er naturligvis 
ret immune overfor tåregas og den slags. 

John, Paul, John, Starr, George samt Lucy Skye går i di-
rekte voldelig konfrontation med de lokale, og det ender 
ikke så godt. Vi har tidligere været inde på at byens infi-
cerede medborgere har en ret speciel strategi, hvor de 
stiller sig op ag skyder mod deres modstandere indtil de 
løber tør for ammunition. På rollespilssprog har de ret 
mange hitpoints – ca 5-10 gange så mange som folk nor-
malt. Det betyder reelt at SWAT-teamet er de eneste der 
har organisation og firepower nok til at nedkæmpe dem.   
(dog kun i mindre grupper) 

Spil-element 11  
Show down on high street 

Og det bringer os til pointen med Swat-Teamet. De er dette 
scenaries ’red shirts’. Betgenelsen stammer fra kultserien Star-
trek, hvor de rødklædte sikkerhedsfolk havde en meget høj 
dødelighed, og hvor man kunne være ret sikker på, at hvis der 
blev introduceret nye ’redshoirts’  i starten af et afsnit, var de 
blevet dræbt inden afsnittet var forbi. 

Den omstændighed at de opfattes som en reel trussel mod 
nogle af sværmens individer betyder, at de påkalder sig deres 
opmærksomhed. 

Under en eller anden nærkamp i sidste del af scenariet, lykkes 
det Peter, Paul, Starr og/eller en af de andre, at få nedlagt en af 

byens borgere. – Som tilsyneladende opløses i en sky af hun-
dredvis af sølvfarvede insektlignende væsner, mens blod, slim 
og forskellige klistrede løsdele sprøjter udover det hele. – Lidt 
samme effekt som når man glemmer at sætte låg på en blender 
mens man rører fars. 

Dette er scenariets chestbuster-moment og der må gerne være en 
chok-effekt. – Det bliver værre for sværmen, som naturligvis å 
dette tidspunkt kan flyve, angriber nu den nærmeste af teamets 
medlemmer på en måde, der minder om piratfisk eller hajer i 
blodrus. Det går meget hurtigt og blod og ting sprøjter. Inden 
man kan nå at reagere er sværmens medlemmer dog forsvundet 
på samme måde som de skumle insekter du nogen gange ser 
derhjemme og helst ikke vil vide hvor gemmer sig. 

Der bliver stille. 

Opsamling Spil-element 11:  
Chest Buster Moment! (scary stuff) 
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Lokalt par  
finder meteor 
D. 22 3 2013 fandt et midaldrende ægtepar i Radium 
Springs en meteor på en chilimark nær Rio Grande . 

Sue-May Tomlinsom, som ses her med sin mand, Jack, 
mener at fundet kan være mange penge værd. 

De to har allerede planlagt en ferie til Hawai som de 
glæder sig meget til og Jack har bestilt 100 donuts til en 
fest. 

Avisduklip om Sue-May og hendes mand. 

Spaceport America 

 

Oppefra 

Udefra  

Og redningspersonalet 



Spaceport America er en 0-energi 
bygning i flg. arkitekten. 

Billedet giver en ide om indret-
ningen. 

Moderskibet “White Knight” 
med to skrog og jetmotorer 
med rumskibet Spaceship 
Two i midten. 

Spaceship One  sprang des-
værre i luften. 



Eksempler på relevant udstyr for FBI-
agenter i ’marken’  

(Kilde: et rollepilssystem på nettet) 
(http://www.iourn.com/fbi/evidence/
fieldagentequipment.htm) 

Cable Ties 

Digital Audio Recorder 
A palm-sized recorder is useful  

Digital Camera 
A medium-sized camera with powerful zoom lens,. 

Evidence Kit 
Including latex gloves, a laser pointer, large and small 
zip-lock plastic and paper bags, large and small envelo-
pes, metal cans, marker (for labelling), specimen contai-
ners (styrofoam cups and seals), cotton swabs, glass 
slides, write-on tape, a folded cardboard box (for wea-
pons), plastic ruler, handyman knife and fingerprint 
knife and dust. 

First-Aid Kit 
A small basic first-aid kit including band-aids, adhesive 
tape, gauze bandages and pads, a triangular bandage, 
tweezers, scissors, burn cream, anti-venom, a CPR 
mask, latex gloves, medicinal alcohol, eye drops, iodine 
and aspirin. 

GPS Handheld Receiver 

Geiger Meter 
Radiation detector.  
Always be prepared. 

Lock-picking Tools 

Magnifying Map Light  

Mobile Phone/smartphone 

Multi-Band Scanning Recei-
ver 

Multi-Tool 

Night-Vision Optics 

Notebook Computer 

I-Pad 

Pocket Flashlight 

Pocket Knife 

Snakelight 

A foldable light, which can wrap around your head, chair or 
stand on its own. 

Tactical Radios 
A pocket-sized, lightweight two-way radio with a range of 2
-5 miles. Can be clipped to a belt and used with an earplug 
receiver and wristband mic for plain-clothes communicati-
ons. It is equipped with a hands-free setup, digital encryp-
tion, frequency-hopping and whisper operation. 

Tool Kit 
Tools for mechanical and electrical repair and electronics. 
Most kits fit into a plastic/metal two-tray kit; screwdrivers, 
nails, nuts and bolts, cables and wires, a hammer, chisel, 
electrical tape, G-clamps, wire cutter and stripper, cable 
stripper, folding hex and torx key set for screwdriver, pocket 
multimetre, needle-nose vice-grips, telecomm scissors and a 
set of jumper cables. 

Wet-Naps 
You can never be too clean.... 

Zippo Lighter 
Fire! Useful for all. 

  

Illustrationer: 

Chevy Suburban m. indbygget blink-
lys. 
FBI’s foretrukne køretøj. 

Diverse dimser fra agentens samling. 



Sig-Sauer P226 Stainless slide FBI NationalAcademy. 

38 Special revolver 

Glock 23   
 

Tidligere el. nuv almindelige h[ndv[ben for agenter. 

Our Mission 

As an intelligence-driven and a threat-focused national security organization with both intelli-
gence and law enforcement responsibilities, the mission of the FBI is to protect and defend the 
United States against terrorist and foreign intelligence threats, to uphold and enforce the 
criminal laws of the United States, and to provide leadership and criminal justice services to 
federal, state, municipal, and international agencies and partners. 

Our Priorities 

The FBI focuses on threats that challenge the foundations of American society or involve dan-
gers too large or complex for any local or state authority to handle alone. In executing the fol-
lowing priorities, the FBI—as both a national security and law enforcement organization—will 
produce and use intelligence to protect the nation from threats and to bring to justice those 
who violate the law. 

1. Protect the United States from terrorist attack 
2. Protect the United States against foreign intelligence operations and espionage 
3. Protect the United States against cyber-based attacks and high-technology crimes 
4. Combat public corruption at all levels 
5. Protect civil rights 
6. Combat transnational/national criminal organizations and enterprises 
7. Combat major white-collar crime 
8. Combat significant violent crime 

Fra WWW.FBI.Gov 



9. Support federal, state, local and international partners 
10. Upgrade technology to successfully perform the FBI’s mission 

Our People & Leadership 

On May 31, 2013, we had a total of 35,902 employees. That included 13,785 special agents and 
22,117 support professionals, such as intelligence analysts, language specialists, scientists, informa-
tion technology specialists, and other professionals. Learn how you can join us at FBIJobs.gov. For 
details on our leadership, see the FBI Executives webpage. 

Our Locations 

We work literally around the globe. Along with our Headquarters in Washington, D.C., we have 56 
field offices located in major cities throughout the U.S., approximately 380 smaller offices called 
resident agencies in cities and towns across the nation, and more than 60 international offices called 
“legal attachés” in U.S. embassies worldwide. 

Our Budget 

In fiscal year 2012, our total budget was approximately $8.1 billion, including $119.2 million in pro-
gram increases to enhance our counterterrorism, computer intrusions, and other programs. 

Our History 

The FBI was established in 1908. See our History website and How the FBI Got its Name for more 
details on our evolution and achievements over the years. 

Our Motto 

“Fidelity, Bravery, and Integrity.” Learn about the origins of this motto. 

Our Core Values 

Rigorous obedience to the Constitution of the United States; 
Respect for the dignity of all those we protect; 
Compassion; 
Fairness; 
Uncompromising personal integrity and institutional integrity; 
Accountability by accepting responsibility for our actions and decisions and the consequences 

of our actions and decisions; and 
Leadership, both personal and professional. 
For more information: 

- Read a more detailed overview of the FBI: Today’s FBI: Facts & Figures, 2013-2014 (pdf). 
- Get answers to Frequently Asked Questions. 

Fra WWW.FBI.Gov 
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Om Spil-Elementer i PATIENT 2.0. 

Du sidder nu med et spil-element. Det kan fx være en biperson, 
et sted, et hjælpemiddel eller noget lignende som indgår i 
scenariet PATIENT 2.0. Med udgangspunkt i beskrivelsen er 
det din opgave at indføre elementet i ’spillets virkelighed’ og 
gøre det forståeligt og anvendeligt for dine medspillere. 
Din spilleder kan hjælpe dig med spørgsmål, vejedning og 
selve spillet undervejs. Spillederen har veto-ret. 
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Joker 

Dette spil-elemnnt er en Joker.  
 
Når du bruger dette element kan du tilføje noget til sce-
nariet som du selv finder på. 

Det skal være noget som du synes passer i historien og 
stemningen m.v. 

Du kan kon bruge jokeren en gang. 

Joker 
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