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KARAKTER-ARK 
SPECIAL AGENT WHITE 

”Seriemordere er i virkeligheden slet ikke noget 
almindeligt forekommende fænomen.  De er, 
næsten ligesom eventyrernes uhyrer, mest et 
udslag af vor trang til gys og uhygge.  Men 
selvfølgelig findes de faktisk og virkelighedens 
historier ender ikke med at de gode lever 
lykkeligt til deres dages ende” 

Den 43 årige  William Washington White er fra 
en familie af ordenshåndhævere og hans karriere 
indenfor FBI har gjort ham til genstand for både 
beundring og misundelse i familens skød. Lad os blot sige at den traditionelle  Thanks Giving middag er en 
en blandet fornøjelse. 

White’s karriere er gået i stå og hans pessimistiske livssyn gør ham hverken elsket blandt kolleger eller 
overordnede. 

Motto:”I have a bad feeling about this!” 
Forbillede: Sisyfos. 
Stikord: pessimist, realist, skeptiker, elsker lakridskonfekt og kaffe 

SITUATIONEN: 

I er blevet kaldt til en lille by i New Mexico ved navn Radium Springs. Her har der åbenbart fundet et 
meget mystisk skyderi sted på den lokale café. På Radium Springs Coffee and Doghnuts som stedet meget 
originalt hedder, har en vice-sherif åbenbart skudt en doughnut-spisende kunde. 

Umiddelbart lyder det ikke af noget særligt, men alle cheferne er gået i spåner over det, og nu skal I møde 
byens sherif. 
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SYSTEM 

PATIENT 2.0 benytter en forenklet udgave af det klassiske D6 system. Man har point i forskellige 
færdigheder, og hvis det bliver nødvendigt slår man det antal D6 man har i færdigheden. Alle 
terningresultater på 4 eller derover er succeser mens alle udfald på 3 eller derunder, ikke tæller.  

Spillederen anslår en sværhedsgrad for handlingen, hvor 2 svarer til middel svært for en 
gennemsnitsperson. Det svarer til at at man har 5 i en færdighed hvis man er gennemsnitligt god til den. – 
De fleste vil således have 5 i bilkørsel, hvis de ellers har kørekort. Efter systemet må de kunne forvente at 
kunne fuldføre de fleste almindelige manøvrer. 

Hvis den pågældende person nu eksempelvis er skadet eller beruset, kan dette give et tillæg på 
sværhedsgraden. Det samme gælder eksempelvis vejrforhold ved klatring, sigtbarhed ved riffelskydning og 
mental ustabilitet under monsterkonfrontationer. 

Spilpersonerne har skæbne-point, som man kan lægge til sin terning-pool, hvis den pågældende handling er 
relevant for ens skæbneegenskab. Hvis man meget gerne vil virke klog, kan man derfor lægge en terning 
for hvert skæbne point så længe man har skæbnepoint. De bliver opbrugt ved slaget og kommer kun igen 
når spillederen synes man har fortjent det. Det sker ved at lade sin karakter gøre noget, der i ganske særlig 
grad eksemplificerer karakterens skæbneegenskab. 

Skæbne-egenskaberne fremgår af karakterbeskrivelserne.  

Generelt forventes det at spilpersonerne har et normalt færdighedsniveau i almindelige generelle 
færdigheder. 

 

 

WHITE  
Våben 8 
Nærkamp 7 
Tech 6 
Tech Speciel 8 (vælg) 
Edb 6 
People skills 3 
Viden tech 6 
Viden kultur 9 
Sprog 9 
Køretøj 6 
Pilot 0 
Charisma  4 
FBI-cred. 4 
 
Skæbnepoint:  5 ____(sort-syn) 
 
 

  



Michael Erik Næsby - Sallingsundvej 3 - 9220 Ålborg SV 

98 58 99 59 / 30 45 20 27 - naesby@live.com 

 

27 
 

KARAKTER-ARK 
SPECIAL AGENT BLACK 

”Jeg vil afsløre en lille hemmelighed: Hver dag, en 
gang om dagen skal du give dig en selv en gave.  
Det er ikke noget du skal planlægge, bare lad det 
ske. Kunne være en ny skrjorte fra tøjforretningen, 
kunne være en lille lur i kontorstolen eller to kopper 
god varm kaffe. Som denne.” 

”Her til morgen vil jeg udføre 20 ekstra minutters 
Yogisk disciplin, hvorefter smerten vil være forvist 
til en blindgyde i en fjern forstad til min vågne 
bevidsthed.” 

"Doktor, når man påkalder sig viljen er kroppens 
helende kræfter simpelthen ekstraordinære. Giv mig bare et par timer til at få tøjet på!” 

Den 34 år gamle Cooper Black fra Washington-afd.er en af bureauets mest succesfulde kommende 
stjerner. Han kombinerer et positivt livssyn med en indædt vilje til at lade sin livserfaring og store 
intelligens komme andre til gode. Resultatet er at han kommer til at lyde som en halvdårlig selvhjælpsbog. 

Motto:  Life is like a box of chocolates: sweet and sticky. 
Forbillede: Tordenskjold.  
(En ukendt krigshelt fra et obskurt land i Sverige) 

SITUATIONEN: 

I er blevet kaldt til en lille by i New Mexico ved navn Radium Springs. Her har der åbenbart fundet et 
meget mystisk skyderi sted på den lokale café. På Radium Springs Coffee and Doghnuts som stedet meget 
originalt hedder, har en vice-sherif åbenbart skudt en doughnut-spisende kunde. 

Umiddelbart lyder det ikke af noget særligt, men alle cheferne er gået i spåner over det, og nu skal I møde 
byens sherif. 
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SYSTEM 

PATIENT 2.0 benytter en forenklet udgave af det klassiske D6 system. Man har point i forskellige 
færdigheder, og hvis det bliver nødvendigt slår man det antal D6 man har i færdigheden. Alle 
terningresultater på 4 eller derover er succeser mens alle udfald på 3 eller derunder, ikke tæller.  

Spillederen anslår en sværhedsgrad for handlingen, hvor 2 svarer til middel svært for en 
gennemsnitsperson. Det svarer til at at man har 5 i en færdighed hvis man er gennemsnitligt god til den. – 
De fleste vil således have 5 i bilkørsel, hvis de ellers har kørekort. Efter systemet må de kunne forvente at 
kunne fuldføre de fleste almindelige manøvrer. 

Hvis den pågældende person nu eksempelvis er skadet eller beruset, kan dette give et tillæg på 
sværhedsgraden. Det samme gælder eksempelvis vejrforhold ved klatring, sigtbarhed ved riffelskydning og 
mental ustabilitet under monsterkonfrontationer. 

Spilpersonerne har skæbne-point, som man kan lægge til sin terning-pool, hvis den pågældende handling er 
relevant for ens skæbneegenskab. Hvis man meget gerne vil virke klog, kan man derfor lægge en terning 
for hvert skæbne point så længe man har skæbnepoint. De bliver opbrugt ved slaget og kommer kun igen 
når spillederen synes man har fortjent det. Det sker ved at lade sin karakter gøre noget, der i ganske særlig 
grad eksemplificerer karakterens skæbneegenskab. 

Skæbne-egenskaberne fremgår af karakterbeskrivelserne.  

Generelt forventes det at spilpersonerne har et normalt færdighedsniveau i almindelige generelle 
færdigheder. 

 

BLACK  
Våben 6 
Nærkamp 6 
Tech 6 
Tech (speciel) 8  (vælg) 
Edb 6 
People skills 6 
Viden tech 6 
Viden kultur 6 
Sprog 9 
Køretøj 6 
Pilot 0 
Charisma  6 
FBI-cred. 8 

Skæbnepoint:  5 ____(selvhøjtidelighed) 
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KARAKTER-ARK 
SPECIAL AGENT GREY  

De skjuler noget for dig, sagde agent Casey Grey til 
agent Black, der demonstrativt ignorerede hende. Men 
det var hun vant til. Hun havde i en del år efterhånden 
været leder af en ”ikke-eksisterende enmands-
afdeling”, der specialiserede sig i uforklarlige sager. 
Ufoer, forbandelser, monstre fra dybet, gengangere og 
alt sådan noget.  

Hendes faste forhåndsordre var at undersøge sagen, 
neutralisere evt. trusler og derefter indlevere en 
rapport til chefen, der ikke måtte indeholde ord som 
rumvæsner, overnaturligt, dæmoner. Uforklarligt, 
eller hemmelige selskaber. Rapporterne blev så 
videresendt til chefens chef, hvor det er Grey’s indtryk, at de bliver låst inde i et stort sort pengeskab. 

Det betød at ledelsen opfattede hende som en pinlighed, hendes kolleger synes hun var en vittighed og at 
hun var i forhandlinger med et TV-selskab, der ville give mange penge for at lave en TV-serie der byggede 
på hendes sager.  

Hun havde tænkt sig at tage til Rio de Janeiro og nyde udbyttet. – Og måske en kønskifte-operation. 

Agent Grey var fuld af drømme. 

Motto: The truth is out there. 
Forbillede: Christoffer Columbus 

SITUATIONEN: 

I er blevet kaldt til en lille by i New Mexico ved navn Radium Springs. Her har der åbenbart fundet et 
meget mystisk skyderi sted på den lokale café. På Radium Springs Coffee and Doghnuts som stedet meget 
originalt hedder, har en vice-sherif åbenbart skudt en doughnut-spisende kunde. 

Umiddelbart lyder det ikke af noget særligt, men alle cheferne er gået i spåner over det, og nu skal I møde 
byens sherif. 
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SYSTEM 

PATIENT 2.0 benytter en forenklet udgave af det klassiske D6 system. Man har point i forskellige 
færdigheder, og hvis det bliver nødvendigt slår man det antal D6 man har i færdigheden. Alle 
terningresultater på 4 eller derover er succeser mens alle udfald på 3 eller derunder, ikke tæller.  

Spillederen anslår en sværhedsgrad for handlingen, hvor 2 svarer til middel svært for en 
gennemsnitsperson. Det svarer til at at man har 5 i en færdighed hvis man er gennemsnitligt god til den. – 
De fleste vil således have 5 i bilkørsel, hvis de ellers har kørekort. Efter systemet må de kunne forvente at 
kunne fuldføre de fleste almindelige manøvrer. 

Hvis den pågældende person nu eksempelvis er skadet eller beruset, kan dette give et tillæg på 
sværhedsgraden. Det samme gælder eksempelvis vejrforhold ved klatring, sigtbarhed ved riffelskydning og 
mental ustabilitet under monsterkonfrontationer. 

Spilpersonerne har skæbne-point, som man kan lægge til sin terning-pool, hvis den pågældende handling er 
relevant for ens skæbneegenskab. Hvis man meget gerne vil virke klog, kan man derfor lægge en terning 
for hvert skæbne point så længe man har skæbnepoint. De bliver opbrugt ved slaget og kommer kun igen 
når spillederen synes man har fortjent det. Det sker ved at lade sin karakter gøre noget, der i ganske særlig 
grad eksemplificerer karakterens skæbneegenskab. 

Skæbne-egenskaberne fremgår af karakterbeskrivelserne.  

Generelt forventes det at spilpersonerne har et normalt færdighedsniveau i almindelige generelle 
færdigheder. 

 

GREY  
Våben 6 
Nærkamp 6 
Tech 6 
Tech (speciel) 8  (vælg) 
Edb 6 
Medicin 8 (retsmedicinsk) 
People skills 6 
Viden tech 6 
Viden kultur 6 
Sprog 9 
Køretøj 6 
Pilot 7 (cessna single engine)) 
Charisma  6 
FBI-cred. 2 

Skæbnepoint:  5 ____(Sandheden er derude!) 
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KARAKTER-ARK 
SPECIAL AGENT FOX 

”Det er mig, der lurer i mørket, når ondskaben lurer på 
de uskyldige. Jeg er den ondeste, sejeste og mest død-
bringende fisk i akvariet”. 
Man skal ikke undervurdere sig selv, havde din mor 
altid sagt, og nu havde du endelig nået det punkt, hvor 
denne tilstand kom naturligt til dig.  

Du havde en gang skudt en af Amerikas Fjender og 
nedkæmpet en hemmelig ring af Satansdyrkere. Det 
var dig der blev sendt ud for at rydde op, når andre 
havde mistet grebet. Du havde din afdelings fulde 
opbakning, og adgang til alt det grej du kunne ønske 
dig. Herunder den avancerede langtrækkende 
specialriffel, der lå i dit bagagerum og blot ventede på 
en undskyldning.  

Måske var det et problem, at du ikke vidste hvilken afdeling du arbejdede for. Det var på ’Need to know’ 
basis. – Men du havde valgt ikke at gøre et stort nummer ud af det. Du ved at dit rigtige navn er Emanuel 
Marsh og at du bor i et pænt hus på en ”undisclosed location”. I denne sag optræder du som FBI-agent 
Hunter Fox fra Nebraska, udsendt som del af et informationsindsamlingsmetode-udvekslings program. 

Alder 32 

Motto: You do not need to know. 
Forbillede: Buffalo Bill 

SITUATIONEN: 

I er blevet kaldt til en lille by i New Mexico ved navn Radium Springs. Her har der åbenbart fundet et 
meget mystisk skyderi sted på den lokale café. På Radium Springs Coffee and Doghnuts som stedet meget 
originalt hedder, har en vice-sherif åbenbart skudt en doughnut-spisende kunde. 

Umiddelbart lyder det ikke af noget særligt, men alle cheferne er gået i spåner over det, og nu skal I møde 
byens sherif. 
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SYSTEM 

PATIENT 2.0 benytter en forenklet udgave af det klassiske D6 system. Man har point i forskellige 
færdigheder, og hvis det bliver nødvendigt slår man det antal D6 man har i færdigheden. Alle 
terningresultater på 4 eller derover er succeser mens alle udfald på 3 eller derunder, ikke tæller.  

Spillederen anslår en sværhedsgrad for handlingen, hvor 2 svarer til middel svært for en 
gennemsnitsperson. Det svarer til at at man har 5 i en færdighed hvis man er gennemsnitligt god til den. – 
De fleste vil således have 5 i bilkørsel, hvis de ellers har kørekort. Efter systemet må de kunne forvente at 
kunne fuldføre de fleste almindelige manøvrer. 

Hvis den pågældende person nu eksempelvis er skadet eller beruset, kan dette give et tillæg på 
sværhedsgraden. Det samme gælder eksempelvis vejrforhold ved klatring, sigtbarhed ved riffelskydning og 
mental ustabilitet under monsterkonfrontationer. 

Spilpersonerne har skæbne-point, som man kan lægge til sin terning-pool, hvis den pågældende handling er 
relevant for ens skæbneegenskab. Hvis man meget gerne vil virke klog, kan man derfor lægge en terning 
for hvert skæbne point så længe man har skæbnepoint. De bliver opbrugt ved slaget og kommer kun igen 
når spillederen synes man har fortjent det. Det sker ved at lade sin karakter gøre noget, der i ganske særlig 
grad eksemplificerer karakterens skæbneegenskab. 

Skæbne-egenskaberne fremgår af karakterbeskrivelserne.  

Generelt forventes det at spilpersonerne har et normalt færdighedsniveau i almindelige generelle 
færdigheder. 

 

FOX  
Våben 10 
Nærkamp 6 
Nærkamp (speciel) 10 
Tech 6 
Edb 6 
People skills 2 
Viden tech 6 
Viden kultur 6 
Sprog 9 
Køretøj 6 
Pilot 6 (helikopter) 
Charisma  3 
FBI-cred. 8 

Skæbnepoint:  5 ____(Need to know) 
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KARAKTER-ARK 
SHERIF NOTTINGHAM 

“Yeah, yeah, yeah! -  But tell me this: if there are so 
fucking many stars in our fucking galaxy which may 
support motherfucking intelligent life, where the fuck 
have they fucked the fuck off to?” 

Kaldet Nutty af både venner og uvenner. Ryger ikke 
(ret meget) og drikker ikke (før middag). Sheriffen 
spreder spontan retfærdighed med rund hånd i 
området omkring den lille isolerede by. Han er 
populær blandt byens borgere, men folk er enige om, 
at man nok skal holde sig væk, hvis han bliver vred. I 
det hele taget er den 53-årige sherif ikke byens 
sociale midtpunkt. – Det er der nu heller ikke andet, 
der er. 

Nutty er respekteret og man synes at han er den rette mand til jobbet. – Blot det ikke bliver for alt for 
indviklet. 

Han er skilt og er ikke rigtig på talefod med sin ex og deres to voksne børn. 

Alder: 53  
Motto: Yippee ki-yay, motherfucker! 
Forbillede: Dalai Lama  
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SYSTEM 

PATIENT 2.0 benytter en forenklet udgave af det klassiske D6 system. Man har point i forskellige 
færdigheder, og hvis det bliver nødvendigt slår man det antal D6 man har i færdigheden. Alle 
terningresultater på 4 eller derover er succeser mens alle udfald på 3 eller derunder, ikke tæller.  

Spillederen anslår en sværhedsgrad for handlingen, hvor 2 svarer til middel svært for en 
gennemsnitsperson. Det svarer til at at man har 5 i en færdighed hvis man er gennemsnitligt god til den. – 
De fleste vil således have 5 i bilkørsel, hvis de ellers har kørekort. Efter systemet må de kunne forvente at 
kunne fuldføre de fleste almindelige manøvrer. 

Hvis den pågældende person nu eksempelvis er skadet eller beruset, kan dette give et tillæg på 
sværhedsgraden. Det samme gælder eksempelvis vejrforhold ved klatring, sigtbarhed ved riffelskydning og 
mental ustabilitet under monsterkonfrontationer. 

Spilpersonerne har skæbne-point, som man kan lægge til sin terning-pool, hvis den pågældende handling er 
relevant for ens skæbneegenskab. Hvis man meget gerne vil virke klog, kan man derfor lægge en terning 
for hvert skæbne point så længe man har skæbnepoint. De bliver opbrugt ved slaget og kommer kun igen 
når spillederen synes man har fortjent det. Det sker ved at lade sin karakter gøre noget, der i ganske særlig 
grad eksemplificerer karakterens skæbneegenskab. 

Skæbne-egenskaberne fremgår af karakterbeskrivelserne.  

Generelt forventes det at spilpersonerne har et normalt færdighedsniveau i almindelige generelle 
færdigheder. 

 

 

NOTTINGHAM  
Våben 4 
Nærkamp 7 
Tech 4 
Edb 1 
People skills 3 
Viden tech 2 
Viden kultur 2 
Sprog 1 
Køretøj 6 
Pilot 0 
Charisma  7 
Demolition 10 
FBI-cred. 0 

Skæbnepoint:  5 ____(”Yippi kayeh, Motherfucker!”) 
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NOTER 
i Radium Springs = En lille by med 1700 indbyggere i virkelighedens New Mexico, USA. En Forstad til  
den noget større Las Cruzes. 
 
ii Spaceport America = ret nyopført rumhavn, derfindes i virkeligheden og hvor bl.a. Virgin Galactic foretager 
deres afsendelser fra. 
iii Molly D. Vine = Ekspedient i Radium Coffee and Doughnuts 
iv Sanchez Colorado = Vicesherif i Radium Springs. 
v Sue-Mae Tomlinson = Kagespisende Guide på helse-lejren Radium Springs’ Hot Springs 
vi Lincoln Mayberry = Retslæge i Santa Fe 
 
vii George W. Herbert Busch, Amerikansk præsident fra 1989-1993 tidl. Direktør for CIA og ejer/sifter af et par 
olieselskaber.. 
viii Allan Trappler Monk = bor alene, taler ligesom Yoda.  
ix chestbuster-moment=> Se filmen Alien 


