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VELKOMMEN 
KÆRE SPILLEDER  
Tak fordi du har valgt at køre dette scenarie. Jeg har prøvet at gøre det til en interessant og underholdende 
oplevelse for alle medvirkende. – Herunder naturligvis også, at det skal være nemt at gå til for spillederen, 
samtidig med at jeg tilstræber en høj spil-værdi. 

Indholdsmæssigt er dette scenarie i en klassisk genre, hvor mystiske og uhyggelige ting sker udenfor lands 
lov og ret og hvor en gruppe agenter fra bl. a. FBI bliver udsendt for at opklare sagen og løse problemet 
mens hemmelighedsfulde sammensværgelser med skumle bagtanker tilsyneladende lægger hindringer i 
vejen for deres arbejde. Inspirationskilderne er Twin Peaks, X-Files og Fringe.  

Sandheden er derude. 

HANDLINGEN 
Hovedpersonerne er spillernes karakterer.  Der er tre FBI-agenter, en mand der sandsynligvis er fra NSA og 
den lokale sherif.  De skal opklare en serie af mystiske dødsfald i og omkring en fjern og sær lille by kaldet 
Radium Springsi.  

Det viser selvfølgelig at der er et eller andet uhyggeligt rumvæsen på færde. Det optræder på en måde, der i 
starten gør det lidt svært at gennemskue hvad det er, og nogen forsøger tilsyneladende at modarbejde 
hovedpersonernes forsøg på at opklare og bekæmpe truslen.  

I dette tilfælde er ’rumvæsen’ nok en lidt misvisende betegnelse. Der er nemlig mange – rigtigt mange – til 
gengæld er de ret små, og det er nok nemmest at tænke på dem som en sværm.  Enkeltvis er de ret ufarlige, 
men når de optræder i store flokke, og det gør de så relativt ofte, er de næsten umulige at modstå. 
Du finder en mere uddybende forklaring af Sværmen senere i denne tekst. 

SYSTEMET 
Scenariet er beregnet til at køre med et simpelt system, hvor man ruller D10’ere efter behov. Det minder 
formodentlig om noget du kender fra Starwars D6, Vampire eller Malik Hyltofts og Palle Schmidts Fusion. 

Det er meningen at det skal være ultra-nemt og jeg forventer at erfarne rollespillere kan fange pointen på 5 
minutter. Ellers kan du finde uddybninger og yderligere detaljer på min blog. Der kommer en hurtig 
gennemgang senere i scenariet. 

OPBYGNINGEN 
I dette scenarie har du som spilleder mulighed for at give spillerne en meget høj grad af selvstyring, eller 
vælge selv at stå for en større del af styring og formidling. 

Som spilleder har du ansvaret for den overordnede styring og formidling, men du kan ved hjælp af et 
skema, - en slags kombination af et flowchart og en spilleplade – samt de tilhørende scenebeskrivelser eller 
”kort”, uddelegere en større eller mindre del af spilleder-funktionen (GM)  til spillerne. 

STEMNINGEN 
Det vigtigste er helt klart stemningen. Der skal være fokus på det sære og det mystiske og scenariet må 
meget gerne udvikle sig til at være lidt af en gyser. 
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BEMÆRK  
Udover denne tekst hører der et sæt handouts til scenariet. De kan hentes via min blog på 
http://vruskdk.blogspot.dk/ - og hvis du skal være spilleder på VC 2013, sender jeg dem til dig med 
papirpost og i farver. Så skal du blot sende mig din adresse på naesby@live.com. 

Scenariet må ikke benyttes til kommercielle eller politiske formål uden forfatterens forudgående tilladelse, 
men kan ellers frit benyttes spilles og distribueres. 

Spørgsmål og kommentarer 

Send mig gerne spørgsmål på Naesby@live.com eller evt på 98 59 99 50. 

EN KÆMPE UNDSKYLDNING! 
Patienten har været alt for længe om at komme ud af skabet. Der har været nogen ting, nogen andre ting og 
flere ting. Førsst og fremmest handler det dog nok om, at jeg har mistet noget af rutinen med scenarie-
skrivningen. – Måske er jeg blot ved at blive senil? 

Under alle omstændigheder håber jeg at du og dine spillere får det sjovt med scenariet.  

God fornøjelse. 
 

MVH – Michael Erik Næsby 
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ROLLERNE 
Nedestående afsnit gengiver spillerenes karakaterbeskrivelser.  Efter denne gennemgang finder du en 
oversigt over deres system-stats. 

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 skjorte 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-afdelingen 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) 

Stikord: Perfektionist, Selvoptaget, sære interesser, der er mere 
mellem himmel og jord, ingen indfølelsesevne. Fuld af ’gode’ råd, 
elsker kaffe og især doughnuts. 

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 familiens skød. Lad 
os blot sige at den traditionelle Thanks Giving middag er 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 
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SPECIAL AGENT GREY  
De skjuler noget for dig, sagde agent Grey til agent White, 
der demonstrativt ignorerede hende. Men det var hun vant 
til. Hun havde i en del år efterhånden været leder af en 
”ikke-eksisterende enmandsafdeling”, 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.   
Alder 30… omtrent. 

Agent Grey var fuld af drømme. 

Motto: The truth is out there. 
Forbillede: Christoffer Columbus 
Stikord: I choose to believe. Urte-te. 

SPECIAL AGENT FOX 
”Det er mig, der er skjult i mørket, når ondskaben lurer på de uskyldige. 
Jeg er den ondeste, sejeste og mest dødbringende 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 
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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 

XENOSVÆRMEN 
For fans af science fiction og den slags, er der sådan set ikke så meget nyt i det, men i praksis kan disse 
rumvæsner nok skabe forvirring og sprede utryghed – ikke alene i Radium Springs men også omkr. 

spillebordet. 

SOM SPILLEDER ER DET EN AF DINE OPGAVER AT FORMIDLE 
RUMVÆSNERNE TIL SPILLERNE UNDERVEJS.  

En gang for længe siden i fjernt planetsystem, blev en eksperimental 
prototype af organisk baserede selvreplikerende mikro-robotter ved et 
uheld inficeret med en aggressiv svampelignende mikroorganisme. 

Resultatet blev en gruppe væsner, der formerede og udviklede sig med 
stor hast og hurtigt underlagde sig hele planeten, hvorfra de siden har 

spredt sig. (Tænk dig noget i retning af intelligent gær med en skal af metal.) 

Væsnerne opfører sig på en måde der minder meget om rumvæsnet fra alien-filmene bortset fra at de 
enkelte individer er meget små. – Til gengæld er de rigtigt mange. – Som det viser sig. 

Et enkeltmedlem af sværmen starter som som en lille trekantet æggeagtigt hoved, som udvikler en serie af 
efterfølgende led (se illu) efterhånden som individdet indtager næring og energi nok til at vokse. Efter ca 15 
led og en samlet længde på max et par cm, afskiller den voksne Xeno-sværmer de yderste led, som starter 
processen forfra.  Forløbet fra ’æg’ til nyt æg tager fra en uge op til en måneds tid. Hvis der er en optimal 
forsyning af energi, ”råmaterialer” kan en enkelt sværmer blive til ti på omkr. en uge. Væsnet foretrækker 
at efterlade sine unger/æg/led i levende væsner, hvor de kan vokse i ubemærkethed indtil de er klar til at 
selv at formere sig. Hvis der er næring og energi nok, kan væsnerne på denne ret hurtigt blive til rigtigt 
mange.  De spiser stort set alt; mineraler og andet de bruger til at opbygge deres kroppe med og sukker, 
fedtstoffer, stivelseholdige elementer som brød, ris og kage, masser af kage, for energi, men de kan også 
’spise’ mineralske/kemiske energikilde som benzin, petroleum m.v. og kan optage energi direkte fra 
elektriske kilder og EM- og radiostråler, kraftværker og radioaktive  kilder mv.   
- Og jo flere der er, desto stærkere bliver de. 
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MÅLSÆTNING 
Væsnets målsætninger er ret enkle: det gælder om at 
formere sig, spise, finde og opsamle energi samt at 
holde sig skjult for potentielt farlige modstandere. 

SVAGHEDER 
Selvom det kan være svært at bekæmpe sværmen – 
ikke mindst når der er mange individer – er de ikke 
uden svage punkter. Enkelt-individerne kan slet og 
ret smadres – fx med en hammer – og  Lvl 2 – 3 (se 
ovenfor) vil kunne sættes ud af spillet med 
eksempelvis en granat el. lign. mens de større 
sværme kræver skrappere midler. 

Desuden bruger deres aktiviteter rigtigt meget energi 
og de kan eksempelvis ikke være i fuld kamp-
udfoldelse i længere tid ad gangen, uden at skulle 
have energi tilført. 

 

ANDRE BIPERSONER MV 
Se asnittet med slutnoter sidst i scenarie-teksten. 

  

MONSTER-MANUALEN: 
XENOSVÆRMEN 
De enkelte individder bliver ikke mere end omkr 
max 2 cm og vejer som et insekt i samme 
størrelse. De kan smadres med en hammer og dør 
af højspændingsstød m.m.  

De kan dræbes med insekt-gift og eftersom de er 
en slags bakterier/svampe er der lægemidler som 
penicillin m.m. de ikke har det så godt med. 

Bevægelser: 
Hvis de har adgang til energi nok, kan de flyve. 
Og normalt kan de selvfølgelig kravle/krybe og 
gnave sig ned i ting og folk og kager og den 
slags. Deres foretrukne tansportform er dog at 
manipulere med eller direkter styre det væsen de 
snylter på. 

Der skal være omkr. et par hudrede 
enkeltindividder i en person for at de er stærke 
nok til direkte at styre, hvad folk skal gøre. Er de 
færre kan de manipulere med folk ved fx at få 
dem til at føle sig trætte eller sultne m.v. 

Når der bliver flere bliver flokken  både stærkere 
og klogere, og til sidst kan de både 
kommunikere. De snakker ligesom Yoda bare 
uden den kosmiske visdom, godheden og 
humoren. 

Deres hoved-interesse er kager, sukker og 
forskellige andre former for optagelig energi. 

Formering: 

uge 1 10 
uge2 100 
uge3 1000 
uge4 10000 
uge5 100000 
uge6 1000000 
uge7 10000000 
uge8 100000000 
uge9 1000000000 
uge10 10000000000 
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RADIUM SPRINGS,  
NEW MEXICO 

Scenariet foregår i Radium Springs i den 
amerikanske stat New Mexico. Det er en lille 
by, der nærmest er en slags forstad til Las 
Cruzes.  Rdium Springs har ca 1700 indbyggere. 
Las Cruzes har omkr. 100.000 indbyggere og er 
ikke lille, men efter amerikanske forhold heller 
ikke rigtig noget. Området ligger i Doña Ana 
County [County=>omtrent amt/region på 
dansk]. 
Hele området er opbygget omkring den 
frugtbare Rio Grande, der udover at være 
berømt fra mange gamle Western-film m.v. 
forsyner en lang tynd stribe land med næring og 
vand midt i et stort ørkenagtigt område. 

Ikke så langt fra den lille by er de varme 
geotermiske kilder (fantasifuldt kaldet ”The hot 
Springs”) , der har givet byen sit navn, og 15 km 
mod nord finder vi Leasburg Dam, der er et lille 
dæmningsanlæg, som bruges til vanding og har 
et lille elværk kombineret med en 
fordelingsfunktion. 

 

Ca 75 km nord for Radium Springs finder vi – 
helt seriøst også i en virkelige virkelighed – 
Spaceport America. Et stort futuristisk udseende 
anlæg beregnet til at betjene virksomheder der er 
interesseret i …øh.. rumfart.  
Her finder vi blandt andet et kontrolrum og et 
par andre ting, der vi vise sig at have betydning 
for scenariets udvikling. 

 

WIKIPEDIA SIGER:  
Location of Radium Springs, New Mexico 

Coordinates: 32°29'24?N 106°54'38?W 

Country  United States 

State  New Mexico 

County  Dona Ana 

Area 

 • Total  6.0 sq mi (15.6 km2) 

 • Land  6.0 sq mi (15.6 km2) 

 • Water  0.0 sq mi (0.0 km2) 

Elevation  3,973 ft (1,211 m) 

Population (2010) 

 • Total  1,699 

 • Density  283/sq mi (109/km2) 

Demographics 

The racial makeup of the CDP was 85.5% White, 
0.5% African American, 0.9% Native American, 
0.4% Asian, 10.9% from other races, and 1.7% 
from two or more races. Hispanic or Latino of 
any race were 52.8% of the population. 

There were 635 households, out of which 32.0% 
had children under the age of 18 living with 
them, 57.3% were married couples living 
together, 12.0% had a female householder with 
no husband present, and 24.6% were non-
families. 19.5% of all households were made up 
of individuals, and 5.7% had someone living 
alone who was 65 years of age or older. The 
average household size was 2.68, and the average 
family size was 3.06. 
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FLOWCHART / SPILLE-PLADE 
Mens jeg skriver dette, er det færdige visuelle design endnu ikke helt på plads men princippet er at der er et 
skema som nedenstående, der danner rammen for handlingen. Felterne står for forskellige 
handlingselementer: personer, begivenheder, scener, møder eller encounters. Handlingens tidsrækkefølge 
går fra A1 til D5, så A1 er starten. mens D5 er slutningen. På den anden led er A5 og E1 samt  andre scener 
på dén akse, mere eller mindre samtidige. 

Du står for Spil-elementrne A1, A5, D1 og D5, mens de midterste 9 felter KAN udfyldes af spillerne 
undervejs ud fra de beskrivelser af spilelementer, du finder senere i teksten og som er lavet så de kan enten: 

1. fordeles til spillerne på forhånd,  
2. gives til dem undervejs efter behov  

eller  

3. afvikles af spillederen.   

Der er 10 spil-elemneter der kan fordeles på denne måde. Desuden er der 5 ’jokere i systemet, som giver 
spillerne mulighed for selv at komme med deres helt egen ide undervejs. 

A1 
Sue-Mae 
er død. 

2 3 4 A5 
Hot 
Springs 
Camp 

B     

C     

D     

E1 
Leasburg 
Dam 

   D5 
Spaceport 
America 

 
Farveforklaring 

Spillederens Spil-
elementr 

Spil-elementr der kan 
køres af spillerne. (=alle 
blå) 

Tomme felter  
(=ingen Spil-elementr) 

 
De grå felter er tomme således, at der ender med at være op til 13-14 Spil-elementr i alt.  Det er så op til 
spillerne at vælge en passende Spil-element og flette den ind i forløbet på en underholdende, relevant, 
spændende og/eller meningsfuld måde.  Du koordinere og styrer forløbet og det er således meningen at du 
skal klippe Spil-elementrne, når der ikke kommer mere ud af dem. 
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I praksis er der flere mulige måder at køre dette scenarie. 

Metode 1 
Anbefales til spillere med rollespilsrutine og/eller genre-kendskab (Xfiles og Fringe). Her uddeler 
spillederen 3 spil-elenter til hver af spillerne. (To almindelige og en joker).  – Det anbefales at undlade at se 
spillernes kort før spillet. 

Spillederen (du) starter med Spil-element A1, hvorefter spillerne skiftes efter tur til at give et bud på en 
Spil-element.  Første spiller kan evt. findes ved lodtrækning. – Spilleren kan melde pas, og 
udspilsmuligheden går så videre til næste spiller. osv. Hvis der ikke er nogen spillere, der ’har’ noget i en 
runde og alle har meldt ’pas’ en gang, går Spil-elementn til spillederen 

Spilleren skal følge Spil-elementbeskrivelsen, men den er ret åben og det er op til spilleren at sørge for at 
der er en ’sammenhæng’ med de foregående Spil-elementr. – Det ligger i genren at sammenhængen ikke 
behøver at være specielt indlysende og godt må være både overraskende og sær.  Man skal bare have tænkt 
noget, der kan skrives i ca. 2-4 linjer. 

METODE 4 
Her beholder spillederen alle Spil-elementkortene selv og vælger scenerne efter behov og udviklingen 
under vejs. Man kan vælge at give Spil-element-ansvaret til en spiller og give ham/hende beskrivelsen. – 
Eller man kan blot køre det hele selv, som man plejer. 

METODE 2 & 3 & 5 
Det siger formodentlig sig selv at næsten alle mellemtrin er mulige og kan være relevante i forskellige 
forbindelser.   

 
Så hvad tror du dine spillere og du selv får mest ud af? 

OK, så gør du det. 
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SPIL-ELEMENTRNE 
HANDLINGSFORLØBET 
Uanset hvad spillerne foretager sig undervejs er der et forløb, der udspiller sig i baggrunden. 

D. 22 3 2013 fandt et midaldrende ægtepar i Radium Springs en meteor på en chilimark nær Rio Grande i 
New Mexico, og historien bringes i lokalavisen. Meteoren indenhpolder en enkelt spore (et æg) fra en 
ualmindeligt ondsindet art af rumvæsner. Jack Tomlinson bliver inficeret og er dermed den første jordiske 
vært for xenosværmen. 

Tre måneder senere bliver Sue-Mae Tomlinson skudt på 
cafeen i Radium Springs under noget der ligner et 
rekordforsøg i kagespisning. 

FBI tilkaldes på grund af en række særheder i sagen. 

På dette tidspunkt er en række borgere i byen allerede 
inficeret og de samler sig i starten omkr. de varme kilder og 
transformatorstationen ved dæmningen, når de altså ikke 
spiser kage og doughnuts. Deres samtaler er allerede på dette 
tidspunkt meget fokuseret på kager, slik og forskellige el-
apparaters strømforbrug. 

Omkr. midten af spilperioden bliver det tydeligt at byen 
bliver gradvist mere og mere tom for mennesker. Og der er nu et par konfrontationer med de i stigende grad 
zombie-agtige borgere. – Folk flokker sammen ved dæmningen i stort tal.  her er der nemlig en 
transformator-station med en næsten ubegrænset forsyning af elektricitet, sværmen kan tappe. Henimod 
scenariet slutning bevæger sværmen sine folk hen mod den relativt nærliggende Spaceport America iihvor 
Virgin Galactic/Scaled Composites er ved at klargøre deres Spaceship Two til en prøveflyvning. 
Rumvæsner vil prøve at overtage det lille rumskib, lave lidt smart fixfax med maskineriet og bruge skibet 
til at sprede arten til andre planeter. Det er den slags onde rumvæsner gør.  

I scenariets slutning er det meningen at det skal blive tydeligt for karaktererne at folk er blevet inficeret 
med små ondskabsfulde rumvæsner, og spørgsmålet er så hvad man skal gøre ved det? 

O VERSIGT 
Her følger en oversigt over de forskellige Spil-elementr. Bemærk at bortset fra A1, A5, E1 og D5 (se 
skema/flowchart) er rækkefølgen helt op til forløbet i netop din spilgruppe.  

Spil-elementrne i den efterfølgende gennemgang er beskrevet til brug for spillederne. De Spil-elementr, 
som er beregnet til at kunne uddeles til spillerne findes også som handouts i et særligt afsnit. – Hvorfra de 
kan udprintes og fordeles. 

I denne udgave finder du evt. supplerende bemærkninger til spillederen, som kan hjælpe dig og spillerne 
med at skabe meningsfuld sammenhæng undervejs, - selvom det er en spiller der kører Spil-elementn. 
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SPIL-ELEMENT A1 STARTEN 
Spillerne får deres introduktion til første Spil-element på deres karakter-ark, og skulle være klar til at du 
kører lige på. 

Stedet er et mindre sherifkontor i en lille støvet by. 

På en ret lille storskærm ser man en Spil-element fra den lokale diner (Radium Coffee and Doughnuts ). 
Det er optagelser fra et sikkerhedssystem. Vi Spil-elementn fra en sjov vinkel , og vi er mest interesseret i 
den dame, der kommer ind i cafeen og hurtigt og systematisk begyder at spise af de stykker tærte, der står 
under fine glaslåg på disken.  
Damen er tilsyneladende kendt af folk i kafeen, men reagerer overhovedet ikke på henvendelser. Molly D. 
Vineiii, den omfangsrige blondine bag disken prøver åbenbart, at stoppe det vilde kagespiseri uden effekt. 
En mand rører venligt ved hende og hun skubber ham væk. Det udvikler sig til at to af kafeens kunder 
prøver at holde hende fast, og det reagerer hun på med overraskende 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 Colorado ivtil cafeen. I flg rapporten sagde han noget i 
retning af ”Hør nu her, Sue-Mae, hvis du ikke holder op med det pjat, er jeg jo nødt til at skyde!” (Hvilket 
er meget mindre mærkeligt i en amerikansk sammenhæng, end man måske skulle tro).  

Ingen reaktion. 

Vicesheriffen bruger først en peberspray uden effekt, hvorefter han skyder hende først en gang i benet, men 
først da han gør det endnu en gang, får vi en virkning.  
Sue-Mae går nu til angreb på lovmanden, som tømmer sin tjenestepistol mod den fremstormende 
kagespiser. 

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

Vi lader billedet stå et lille øjeblik. 

Hvorefter Sherif Nottinghams spiller, får ordet. Handout 1 
Meningen er nu at Nutty skal vise dem liget i det lille lighus/kølerum bag sherif-kontoret. 

Sue – Mae’s hænder laver små gribe-bevægelser mens hendes fødder og ben laver små rytmiske spjæt. – 
Lidt ligesom en sovende hund nogen gange kan gøre det. 

Der er dog ingen tvivl om at hun er helt 110 % stendød. 

Spil-elementets formål: 
Vi skal have sat gang i scenariet, det skal været sært, ret uhyggeligt og der skal være noget at give sig i kast 
med. 

Fakta:  
Cafeens navn: Radium Coffee and Doughnuts 
Kagespiseren: Sue-Mae Tomlinson v51 år, Camp guide for The Hot Springs Camp 

Spillederens bemærkninger til Spil-elementn: 
Der er et hand out med anvisninger til sheriffens spiller. 

Opsamling Spil-element A1:  
Sue-Mae er helt sikkert død.  
Hun bevæger sig stadig. 
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SPIL-ELEMENT 2  STAKKELS SUE-MAE  
 
Dette er en af de Spil-elementr, som du kan beslutte at lade en af spillerne formidle.  

Spil-elementn 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 
kritier 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. Hjerneaktivitet (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, røntgenundersøgelser 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 Mayberry vii 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 Maes 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? 

SPIL-ELEMENT 3 RADIUM COFFEE AND 
DOUGHNUTS  
En café i Radium Springs hvor de serverer kaffe og doughnuts, samt en hel del pie. 

Udover at være stedet, hvor vores historie startede og de lokale, kan fortælle dramatisk om begivenhederne, 
er det også stedet hvor man kan få sit behov for hurtige kalorier opfyldt. 

Allerede da vores hovedpersoner ankommer til stedet første gang er den lille cafe blevet  genåbnet. Byens 
borgere har åbenbart et stort behov for at spise sukret junk-food. 
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Undervejs i forløbet ændrer kundegruppens sammensætning sig. I første halvdel af spilperioden kommer 
der flere og flere kunder, der alle spiser mere og mere.  

Her kan man komme i kontakt med de lokale som dog bliver mere og mere ensporede og sære efterhånden 
som dagene går. OG hold kæft, hvor bliver der spist meget kage i den by. 

Spil-elementets formål: 
Research og kontakt til de lokale 

Fakta:  
Cafeens navn: Radium Coffee and Doughnuts 
Mange af byens borgere interesserer sig for kage, doughnut og andet sukkerholdigt bagværk. 

Opsamling Spil-element 3:  
Flinke folk. Mange doughnuts. 

 

SPIL-ELEMENT 4 THE FBI MOBILE HQ  TRUCK 
Efterhånden som sagerne udvikler sig, kan hovedpersonerne tilkalde mere hjælp udefra.  Det oplagte er 
FBI’s Mobile HQ-Truck. En stor lastbil med mange indretningsmuligheder. 

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 og demonstrerende 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’ mobiltelefoner befinder sig og 
hvem der ser porno på nettet. Man kan spore 
folks køretøjer via særlige GPS dimser – og man 
kan downloade indholdet af deres telefoner 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.  

Aflytningsudstyret bliver naturligvis aflyttet af NSA, Homeland Security, CIA samt USAFID.  

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

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 
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SPIL-ELEMENT 5 DE LOKALE 
De lokale finder man overalt i byen. (Surprise!)  

Der er to hovedgrupper. Flertallet er ramt af sværmens afkom 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 tiden 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 

mere ensporede. En udvikling som kulminerer med at de totalt 
ignorerer vores personer i en periode indtil de (ved en passende 
provokation) til sidst angriber karaktererne 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’ere og diverse historiske våben. – Og revolvere. Temmelig 

mange revolvere.   

De er ikke selv usårlige, men har temmelig mange hitpoints, 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 . 

 

SPIL-ELEMENT 6 UFO JÆGEREN 
George W. Herbertvii, 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 
entusistisk UFO-jæger. Han er tiltrukket af området på grund af en kombination af omstændigheder. Der 
har været en periode med megen meteor-aktivitet i området. luftvåbnets radar-systemer har opfanget flere 
mystiske ’bogeys’ (uidentificerede elementer). GW har desuden kilder, der fortæller ham, at der i øjeblikket 
sker spændende ting i området. 

Han kører i en særdeles veludstyret truck, og ejer desuden 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 internationale 
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milliardærer, er interesseret i at kontakte rumvæsner generelt. – Deres teori er at disse væsner må have en 
nøgle til forskellige livsforlængende teknologier. Sagen i Radium Springs er i denne forbindelse ekstra 
spændende, synes de. 

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

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

Citater:  

? Read my lips: There ARE no aliens!  
[Tro mig: der ER ingen rumv;sner] 

? 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, hade rvirkli’ brocolli!] 

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

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

Opsamling Spil-element 6:  
Flink mand, gammel, 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.  Cafeen 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 suppleres 
efter situationen. 
Der vil være en eller to ensomme og forvirrede forbipasserende, 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, Bibliotek, lille plejehjem med fem beboere, 
(Beboerne går ingen steder) 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 bvæger 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 dæmningsanlæg lidt nord for byen. – Det er et 
vandingsanlæg, kombineret med et mindre elværk og en transformator-station. Det ser ud til at være 
sidstnævnte, der tiltrækker befolkningen.  
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Senere søger gruppen mod nordøst, ud i det ørken-agtige landskab. – Målet er, viser det sig, den senere så 
berømte Spaceport America. Hvor Virgin Galactic / Scaled Composites er ved at forberede en test af deres 
rumskib. 

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. 

SPIL-ELEMENT 8 THE OTHER GUY 
Allan Trappler Monk viiibor 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. (=>Kraftige 
elektriske stød på brystkassen for at starte hjertet = Defibrillering) – Denne behandling har tilsyneladende 
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 
røntgenbilleder, at han har en del små sære metalsplinter i kroppen.  

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!] 

I sidste del af spilperioden er det belvet tydeligt, at der udover gamle Allan er en 10-20% af byens borgere, 
der ikke er blevet ramt af ’infektionen’. – De fleste raske indbyggere flokkker til Sherif-kontoret, hvor de 
spørger hvad f. der foregår og helvedes gerne vil have deres ægtemand, kone, børn bedsteforældre, og/eller 
høstarbejdere tilbage.  Mange af dem er meget bekymrede og en hel del 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. 

Det er værd at bemærke at de fleste kan tåle fx blodtryksmedicin eller penicillin i moderate mængder i 
kortere perioder – uden alvorlige eftervirkninger. (Sundt er det dog næppe.) 

Spil-elementets formål: 
Hvad er grunden til at nogen er ’ramt’ mens andre ikke er? 
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Fakta:  
Penicillin, blodtryksmedicin og pacemakere kan modvirke 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 virkelighed 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. Indretningen tilladeer brugeren at trække strøm fra 
strømnetttet, 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 bevidstløse 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. 

Opsamling Spil-element 3:  
- 

SPIL-ELEMENT 10 THE SWAT TEAM 
John, Paul, Starr, George og Lucy Skye er alle højtuddannede FBI-agenter der har fået speciel SWAT 
træning, (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 effektivt. – 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 direkte voldelig konfrontation med de lokale, og det 
ender ikke så godt. Vi har tidligere været inde på at byens inficerede 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 normalt. Det betyder reelt at 
SWAT-teamet er de eneste der har organisation og firepower nok til at nedkæmpe dem.   (dog kun i mindre 
grupper) 

Hvilket bringer os til Spil-element 11. 
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Spil-elementets formål: 
Mere kontakt med de lokale. Nu er der 100% krig. 

Fakta:  
Swat-teamet gør det de er bedst til- 

Opsamling Spil-element 10:  
Konfrontation 

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 hundredvis 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 ixog 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 10:  
Chest Buster Moment! (scary stuff) 

SPIL-ELEMENT A5 CAMP HOT SPRINGS  
Ikke så langt fra Radium Springs finder vi nogen varme geotermiske kilder, (der får varme fra jordens 
indre) – Omkring kilderne, der fra gammel tid har været tilskrevet helbredende virkning, finder vi en slags 
sommerlejr, med små hytter hvor man kan leje sig ind tage nogen helsebringende varme bade og drikke sig 
en hamrende høne til om aftenen. Meget moderne og vældig fikst med natur og alt det der. Det er udenfor 
sæsonen og stedet er mennesketomt. –men det er altså blandt andet her at Sue-Mae Tomlinson arbejde som 
guide m.v. 

Der er flere underlige ting, der slår de besøgende. Selvom der er stille og tilsyneladende mennesketomt, er 
der 6 biler på parkeringspladsen. Vi finder fire medtagne pick-up-trucks og to ramponerede 
firhjulstrækkere.  

I det centrale fælleshus kører der et Tv, et vaske- og tørreanlæg samt et olie/brændselsfyr på højeste tryk. 

SUE MAE’S HUS 
I boligen finder vi alt tømt for spiselige ting. – Alt er ellers hyggeligt nok, og der er billeder af Sue sammen 
med hendes mand. Blandt andet finder man et lille udklip fra lokalavisen med historien om Sue-Mae og 
Jack Tomlinson, der ffinder en sjælden meteor. 

I husets soveværelse finder vi også skelettet af hendes mand Jack . 
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ZOMBIERNE KOMMER? 
Bag bygningerne, ude ved de berømte kilder finder vi 15-16 personer siddende i det lune, dampende vand 
fra kilderne, fuldt påklædte og med et tomt udtryk i ansigtet. 

I første omgang reagerer de ikke på hovedpersonernes ankomst, men hvis de taler til dem eller opfører sig 
helt eller delvist truende, vil de stige op af vandet og begynde at gå hen mod dem helt uden ansigtsudtryk 
eller at sige noget. 

Hvis karakterene lægger op til konfrontation, vil de våde men lune borgere, der alle kan genkendes som 
værende ’fra området’ gå til angreb på samme måde som Sue-Mae i cafeen. – Målet er ikke at aflive vores 
hovedpersoner så meget som det er at neutralisere dem og afværge evt. trusler.  Gruppens medlemmer er ret 
stærke (og har mange hitpoints) men hvis man skyder dem tilstrækkeligt meget vil de holde op med at gå 
nogen steder – men ikke nødvendigvis med at bevæge sig. 

Deres plan er ellers at komme væk ved hjælp af de medbragte køretøjer, og i første omgang søger de mod 
dæmningen på den anden side af byen, men det er svært for dem at køre bil og – især hvis de blive forfulgt 
– vil de sandsynligvis vælte på grund af en uheldig manøvre eller ramme ind i en tilfældig bygning 
undervejs. 

Under alle omstændigheder vil et antal medlemmer af gruppen dø i nærheden af vore personer og selvom 
de meget tydeligt ikke længere har gyldige livstegn, vil de fortsætte med små men tydelige bevægelser. 

SPIL-ELEMENT E1 THE LEASBURG DAM 
Dæmningen er gammel og næsten historisk efter amerikanske forhold. Den er oprindeligt en del af 
kunstvandingsanlæg men i dette scenarie indeholder den derudover et lille gammelt elværk med et par 
vanddrevne turbiner, to generatorer og nogen solide forbindelser til det centrale strøm-net. – En slags 
transformator-station. 

Her holder en stor afdeling af vore venner fra det fjerne naturligvis til. Der er fri adgang til store mængder 
energi og Xenosværmen kan rigtig hygge sig. Det betyder at der her er mange enkelt-individer, rigelig 
energiforsyning og god mulighed for den til at blære sig med sine evner. 

I løbet af scenariets første del har mange af byens borgere samlet sig herude. De stiller sig op i lange køer 
foran transformatorstationen, hvor de ved hjælpe af lange metalstænger , udstyret med en eller anden 
hjemmelavet dæmpe-ordning, kobler sig op på nettet. Vi ved jo at sværmens medlemmer, skal bruge 
energi, men også at de ikke kan tåle for meget højspænding. (Se scene 8) Så derfor har sværmen udviklet et 
redskab, der bestå af en lang metal-pin med et dæmpehåndtag, som man kan bruge til at koble sig på med. 

Det sær ret sært ud, når en blandet flok af temmelig zombie-agtige borgere står der med deres metal 
stænger og lader op. Bogstavelig talt. – Det tager ca et par timer at oplade en person. – Det der i 
virkeligheden sker, er naturligvis at det er medlemmer af sværmen, der bliver opladet og den megen strøm, 
betyder at dem af dem, der befinder sig i området kan sværme. – Og det gør de naturligvis på et eller andet 
tidspunkt.  (Det ser fuldstændig således ud (selvom den linkede video faktisk i virkeligheden er med spurve 
http://www.youtube.com/watch?v=hzMfOTKxBwA)  
 

På dette tidspunkt i scenariet må det gerne virke både uhyggeligt og farligt. – Hvis stemningen ikke er helt 
alvorlig nok, kan man nu lade rumvæsnerne flå en random borger eller en af SWAT-teamets overleverne 
medlemmer. 

SPIL-ELEMENT D5 SPACEPORT AMERICA 
I virkelighedens Amerika er Virgin Galactic i samarbejde med et firma der hedder Scaled Composites i 
gang med et udviklingsprojekt, der skal føre til turistrejser ud i rummet. Dette projekt arbejder fra 
Spaceport America (S. A.), der ligger ca. 100 km nord for Radium Springs. 
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Herfra er man, mens senariet foregår i gang med at forberede en prøveopsendelse af Spaceship Two. 
Fartøjet egner sig ikke til de store rum-eventyr i Hollywood-stil, men Xenosværmen mener tilsyneladende 
at det kan bruges som udgangspunkt for artens videre udbredelse.  

Byens inficerede borgere vandrer ud gennem ørken i bedste bibelstil, og ved ankomsten til rumhavnen 
begynder de at nedkæmpe personalet. Det anbefales, at du lader en lille håndfuld ekstremt sympatiske 
teknikere og deres to nuttede børn overleve angrebet ved at gemme sig i en container med frosne 
grøntsager. – Eller noget. 

Langsomt dukker flere og flere inficerede Radium Springs’ borgere op, og de går i gang med at foretage 
visse ombygninger af fartøjet i den store hangar. 

 

Hvis du vil vide mere om SpaceShip Two, anbefaler jeg Wikipedia. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/SpaceShipTwo) 

Rumvæsnernes projekt går tilsyneladende ud på at ombygge motoren og et par gange er der blevet udsendt 
ekspeditioner til Santa Fe og til det nærliggende White Sands Missile Test Range. Hvor ameriakanske 
våbenudviklere eksperimenterer med lasere, raketter og bomber. 

Disse ekspeditioner påkalder sig naturligvis en del opmærksomhed og FBI’s ledelse foår besked om at 
opprioritere sagen. Hvis ikke vore helte allerede er på vej til S. A. vil deres chefer bede dem få fingeren ud, 
og GØRE et eller andet. – På den anden side er det naturligvis sådan at cheferne hverken vil høre om 
rumvæsner, zombier eller andet pjat. 

Du kan evt. lade direktøren for FBI bede dem omtale situationen som et muligt terror-komplot. 

Dette er scanriets slutscene og jeg er nået frem til, at jeg ikke ved hvad der kommer til at ske i detaljer. 
Uanset hvad vil Uforjægeren George (Spil-element 6) dukke op i dstse øjeblik – tilsyneladende i fuld 
forståelse med sværmen – og gå uskadt ombord på de fremmedes ombyggede rumskib.  
Secret Service agent nr. 1: Eh Boss? – Er du sikker på at det er en god ide? 

A Hvis karaktererne ikke gør noget for at forhindre det, vil Xenosværmen samle sig ved rumhavnen. 
Ved hjælp af de besatte borgere fra Radium Springs vil de ombygge rumskibet, myldre-krybe-kravle  
ombord og lette fra basen. – Det kunne måske senes at være den nemme løsning for agenterne, men kan 
man leve med muligheden for at de overtager andre planeter, derude eller være sikker på, at de ikke 
kommer tilbage eller på at der ikke stadig er et par stykker tilbage på jorden? 

B Vi må stoppe rumvæsnernes forehavende. Vi ved, at der er visse ting der kan slå dem ihjel. 
(Højspænding – et direkte gok med en hammer – Penicillin m.v.) Hvis karakterne vil kann de benytte 
sværmesn nuværende samling til at gøre et eller andet voldsom og muligvis hesroisk. 

Den nærliggende White Sabnds missile range, giver adgang til fx atom-sprænghoveder og mange 
avancerede raketter. Der kan være specielt kraftige sprængstoffer osv, osv. Hvis de kommer op med en 
plan, der omfatter medicin, giftgas eller lign. er det naturligvis også en mulig vej frem.  

Pointen er at i det øjeblik sværmens medlemmer er samlet inde i rumskibet er de sårbare og kan bekæmpes 
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C Man kan prøve at kontakte sværmen og forhandle sig frem til et eller andet. Hvis man på dette 
tidspunkt i scenariet kontakter en af de besatte, vil man blive mødt af en eller anden sær intelligens, der 
taler lidt ligesom Yoda og som interesserer sig meget for sukker, elektricitet og den slags.. Og man kan 
forestille sig at man købe sig til deres samarbejde hvis de får dougnuts og apple pie nok. 

Xenosværmen vil gerne ”forhandle” og indgå ”aftaler” med jordboerne, men den har ikke nogen forståelse 
af konceptet som sådan. Aftalen holder indtil andre muligheder og/eller behov viser sig. Men hvordan kan 
man afgøre om en avanceret intelligens fra det ydre rum i virkeligheden bare er fuld af det? Der er intet i 
De Fremmedes opførsel, der tyder på at de vil snyde os. 

Bemærk: 
Hvis spillerne/karakterene kommer op med andre ”løsninger2 eller sysvinkelr på en slutning, er det super 
fantastsik, og hvis blot det er episk og/eller action-mættet, skal du lade dem køre med kagen. 

 
 
EPILOG 
Uanset hvad der er sket i Spil-element D5, klipper vi nu til området 25 år senere. I 2038 er der om muligt 
endnu mere ørkenagtigt i området ved den ambitiøse bygning. Spaceport America ligger øde hen og 
bygninger er stærk forfaldne. I det fjerne ser man et rumskib, der meget ligner det tabte Spaceship Two fra 
vores tid men med et meget avanceret fremdrift-modul. – Ud stiger 10 kloner af en ung George W. Herbert. 
Ufojægeren fra Spil-element 6. 

Scenariet slutter. 

 

 

 

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

O VERSIGT OVER KARAKTERERNES STATS:  
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) 
 
 

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) 
 

GREY  
Våben 6 
Nærkamp 6 
Tech 6 
Tech (speciel) 8  (vælg) 
Edb 6 
Medicin 8  
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!) 

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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NOTTINGHAM  
Våben 4 
Nærkamp 3 
Tech 4 
Edb 4 
People skills 10 
Viden tech 7 
Viden kultur 7 

Sprog 9 
Køretøj 6 
Pilot 0 
Charisma  7 
FBI-cred. 0 

Skæbnepoint:  5 ____(”Realisering af 
selv”) 
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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. 

 

 

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.  
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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) 
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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 Washingtonafd. 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) 

 

 

 

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. 
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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 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 enmandsafdeling”, 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 

 

 

 

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. 
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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 
dødbringende 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 

 
 
 
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. 
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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 

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. 
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NOTTINGHAM  
Våben 4 
Nærkamp 3 
Tech 4 
Edb 4 
People skills 3 
Viden tech 7 
Viden kultur 2 
Sprog 9 
Køretøj 6 
Pilot 0 
Charisma  7 
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 


