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Persongalleri

Stalkers er skrevet og layoutet 
af Sebastian Flamant
og Flemming D. Andersen.

Scenariet er skrevet til Viking-
Con 20, år 2001.

Tak til alle spilledere og 
kritikkere!

Hvis du har spørgsmål til 
scenariet eller ønsker at kopiere 
det til egen brug, så kontakt os:

Sebastian Flamant
tlf. 26 51 02 51
sebastianflamant@hotmail.com

Flemming D. Andersen
tlf. 38 28 71 23
flemming@damsgaard.as

Til Viking-Con vil der, på selve 
kongressen blive udleveret et 
ekstra sæt handouts og 
rollebeskrivelser til hver 
spilleder. Så risikerer du ikke at 
få grisset din egen kopi.
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A D V A R S E L

Stalkers er skrevet i løbet af sommeren og efteråret 2001. I lyset af de tragiske 
begivenheder I New York og Washington den 11. september, hvor tre fly fløj 
ind i henholdsvis New Yorks World Trade Center og Washingtons Pentagon og 
dræbte tusinder, har vi som forfattere måttet revurdere det etiske i at skrive et 
scenarie, som i vid udstrækning handler om terrorisme.

Stalkers er ikke et virkelighedsnært scenarie. Det er en actionfilm. Og selvom 
der tematisk kan tolkes paralleller til terroristkatastrofen i USA ind i scenariet, 
så er det på ingen måde vores hensigt. Vi er bare ude på at fortælle en god 
og spændende - og gakket - historie. Derfor har vi valgt at flytte begivenheder 
i scenariet, som oprindeligt skulle have foregået i New York, til andre byer, 
samtidig med at vi har undgået de mest åbenlyse referencer.

Da nogle spillere måske kunne tro at vi slår plat på en menneskelig tragedie 
ved at fortælle en terroristhistorie, så ligger det os på sinde at sikre, at alle der 
spiller dette scenarie ved hvad de går ind til. Vi opfordrer derfor spillederen 
til at informere spillerne om det tematiske overlap til den 11. september. Hvis 
spillederen eller spillerne på nogen måde finder det usmageligt, så skal de altså 
ikke spille med og skal have lov til at sige fra.

Flemming D. Andersen
Sebastian Flamant
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I N T R O

Stalkers er en satirisk amerikansk actionfilm for 5 spillere. Da plottet er 
papirtyndt, ligger vægten i scenariet på actionsekvenserne. Stalkers er et 
GURPS scenarie, hvor reglerne dog kun skal bruges vejledende og bør stå 
i baggrunden for effekterne, for manøvrerne og for epikken. Scenariet tager 
cirka fire timer at spille. Stalkers handler om Iron Mike Fowler, om den 
obskure terroristorganisation Teamsters, om en sammensværgelse, om mærketøj 
og om eksplosioner. Der er en sammenhæng, men tag ikke fejl: Stalkers er 
en actionfilm, også selvom der i scenariet indgår et intrige, der kan føre til 
rollespil.

Stalkers er inspireret af de første fem bind af den amerikanske tegneserie 
Stalkers, udgivet i 1990 af Marvel Comics. Dele af plottet i scenariet, nogle 
af navnene og den overordnede stemning er direkte stjålet fra tegneserien. 
Det interessante ved tegneserien Stalkers er at settingen er sort, sort, sort. I 
Stalkers er de gode onde og de onde gode. Idolerne er på stoffer eller hader 
sig selv. Systemet er en massiv, truende entitet. Firmaerne er pengegriske og 
dybt korrupte. Men som nævnt er det af mindre betydning; for tegneserien - og 
scenariet her - handler primært om vold og eksplosioner.

S P I L P E R S O N E R
Der indgår i alt 10 spilpersoner i Stalkers. De første fem dør under 
introsekvensen. De næste fem er de reelle spilpersoner. Derfor er der lagt mere 
vægt på dem. De første fem spilpersoner er Iron Mike Fowler, Patty Doc 
Kline, Ernest Metts, Will ‘45 Gallaghan og professor Nathan Wilkes. Deres 
beskrivelser ligger til sidst i scenariet.

Men som sagt handler scenariet ikke om dem. De dør hurtigt, og erstattes af 
følgende:
Steel Dan Fowler, Iron Mikes søn: Den karismatiske leder Steel Dan har indtil 
videre levet i sin fars skygge, men han må nu træde i karakter for at hævne 
den legendariske Iron Mike. Steel Dan er en retskaffen mand, der tror på den 
amerikanske livsstil.
Stephen Sandman Jones, sleeper: Jones er et produkt af eksperimentel 
Stalkers research. Han kan ikke mærke smerte, han sover ikke. Men han lever 
evigt mellem drøm og virkelighed, ude af trit med sine omgivelser og psykisk 
mærket af mange barske kamperfaringer.
Amanda Groves, combat-psi: Amanda er ét af mange nye psykiske misfostre, 
der har exceptionnel kontrol over deres sind. Men Amanda plages af 
mareridtsagtige syner, der præger hele hendes vågne liv. Amanda tror på de nære 
relationer til Stalkers holdet.
John, kamæleon: John er alle og ingen, en skruppelløs superspion og mestertyv 
som end ikke kan ses på kameraer. Men John har glemt hvem han er. Måske 
derfor er John besat af at finde frem til alskens skjulte sandheder, som i hans 
øjne er gemt overalt.
Warhead, supersoldat: Warhead er bøllen med den korte lunte, der ved hjælp 
af en række særlige stoffer bliver til en næsten udødelig supersoldat. Men de 
kunstige boosts har en bagside; Warhead er afhængig af stofferne, så afhængig 
at han ville dø uden.



STA
LKERS

5
F O R T Æ L L E S T R U K T U R E N
Filosofien i scenariet her er at skabe plads for det filmiske, på bekostning af 
spillerfrihed og efterforskning. Scenariet åbner i bedste actionfilmstil med et 
stort shootout, hvor det er spillernes cool manøvrer der er centrale. Efter 
denne åbningssekvens springer scenariet en uge frem i tid, og spillerne bliver 
bedt om at genfortælle hvordan ugen er gået. Altså en ren fortælledel, hvor 
spillerne løbende må opfinde hvad der er foregået ud fra nogle ganske præcise 
spørgsmål. Efter denne fortælledel når scenariet sit andet peak, med endnu en 
actionsekvens. Først efter denne får spillerne helt frie hænder. Her følger et 
forløb præget af internt rollespil og planlægning, inden det hele - antageligt - 
ender i en storslået actionfinale.

Pointen ligger i kunstgrebet der følger åbningssekvensen; at der for det første 
er et spring i tid og for det andet et spring i fortællestil. Der er en kamel der 
skal sluges her.

L Æ S E V E J L E D N I N G
Stalkers er groft sagt delt op i tre afsnit. Præsentationen med blandt andet 
plotsynopsis og baggrund. Scenerne, med beskrivelser af spillernes udfordringer 
og handlemuligheder. Og appendikset, med rollebeskrivelser, handouts, kort, 
oversigt over persongalleriet og en udstyrsliste.

Hvad angår scenariets anden del, er actionsekvenserne beskrevet først 
overordnet, så med tekniske data og actiontips. De tekniske data er alle tallene 
og referencerne til de kort, der skal bruges i sekvensen. Kort og beskrivelser af 
alle npc’er ligger bagerst i scenariet, under Persongalleriet. Actiontips er forslag 
til terroristernes taktikker og episke momenter i sekvensen. Men ultimativt er det 
din og spillernes opfindsomhed, der er på spil her. Du får som spilleder meget 
frie rammer til at orkestrere tjubangen, som du selv synes.

Med hensyn til scenariets apendiks, så er det værd at bide mærke i to ting. 
Dels udstyrslisten, som udelukkende er til inspiration. Udgaven i scenariet her 
er kun vejledende og stærkt simplificeret, igen for at give plads til handling 
fremfor regelrytteri. Derudover skal du lægge mærke til Persongalleriet, hvor 
det fremgår at Studeman og John J. Jones har samme beskrivelse. Det er ikke 
fordi de er samme person, men fordi de - trods forskellige tilhørsforhold - ligner 
hinanden i deres fanatisme. Det samme gælder for Stalkers og Teamster goons.

S Å D A N  S K A L  S C E N A R I E T  K Ø R E S
Da plottet i Stalkers er noget tyndbenet, har du som spilleder meget frie tøjler til 
at udfolde dig. Det kommer blandt andet til sin magt i interviewet med Ophelia 
Jones og i actionsekvenserne. Til de sekvenser skal du være opsat på en hel del 
improvisation. Men også scenariets slutning kræver at du kan matche spillernes 
ønsker med din egen sans for drama. Her må du - med tiden for øje - vurdere, 
hvordan du mest dramatisk kan afrunde scenariet i forhold til spillernes valg. 
Men husk på at det er afrundingen og dramaet - ikke actionen - der er det 
væsentlige til sidst.

For at kunne køre scenariet skal du have en kopi af din GURPS grundbog med 
dig; dels hvis der er spørgsmål til skills, advantages og disadvantages. Og dels 
fordi spilpersonernes stats ikke er videre detaljeret. Så hav din bog ved hånden, 
men åbn den kun hvis det er højst nødvendigt.

A M A N D A S  E V N E R
Spillederen skal være opmærk-
som på Amanda Groves’ synske 
evner. Ifølge GURPS er 
psioniske evner så potente at de 
kan komme til at spolere plottet. 
Samtidig er de temmelig kom-
plekse. Det har vi simplificeret i 
Stalkers. Dels fordi reglerne bør 
stå i baggrunden for actionen. 
Dels fordi vi mener spillederen 
bør have mere kontrol over 
kræfterne. Derfor er Amandas 
kræfter ikke specificeret ud over 
deres navne på hendes karakter-
ark. Kun du som spilleder ved, 
hvordan de præcist kan bruges. 
Da Amanda ikke altid har kon-
trol over sine evner, kan du 
diktere at noget ikke kan lade sig 
gøre for hende, hvis du føler at 
det sætter plottet i fare. Eller der 
kan komme et uventet resultat 
ud af et forsøg.

Mind Surge: Evnen til at 
kortslutte elektroniske kredsløb 
inden for 10-20 meter; for 
eksempel kameraer og compu-
tere, men ikke  en atombombe!
Energy Sense: Evnen til at 
mærke elektroniske kredsløb 
inden for 50 meter.
Clairvoyance: Evnen til at se 
med sindet ind i lukkede rum, 
inden for 10-20 meter.
Precognition: Evnen til at 
glimtvis at se ind i fremtiden. Da 
overivrige spillere kunne finde 
på at misbruge den skill, så 
begræns den meget.
Spasms: Et psionisk blast der 
giver 1d i skade og stunner 
modstanderen i 1d runder.
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B A G G R U N D

Året er 2023. Året er 2140. Året er 2002. Året er et tilfældigt år ude i fremtiden.  
Vigtig er til gengæld The Terror Bill, en lov som på et tidspunkt stemmes 
igennem i USAs kongres. The Terror Bill skal gøre livet surt for de skrupelløse 
terrorister. Det er en lov, der officielt giver ordensmagten ret til at skyde først 
og stille spørgsmål bagefter, uden hensyn til eventuelle gidsler. En lov der skal 
afskrække terroristerne og gøre dem det klart, at der ikke bliver nogen advarsler. 
Hører deres illegale aktiviteter ind under terroristkategorien skal de forvente det 
værste. Det værste er Stalkers, men dem vender vi tilbage til senere.
Ellers er alt som det plejer. De rige er blevet rigere, de fattige er blevet fattigere, 
og kriminaliteten er - i takt med straffene - steget. Samtidig fortsætter regeringer 
verden over med at sælge ud. Plusordene er privatisering og udlicitering, 
minusordene er centralisering og bureaukrati. Det handler om at lade landet køre 
sig selv. I USAs tilfælde er det ved at køre i sænk.
Men det skal nu ikke forhindre det amerikanske folk i at pludre videre om 
TV-værter, om deres nyindkøbte bil, om 
den sidste Universal blockbuster, om den 
seneste krig i ét eller andet ligegyldigt land 
i Afrika. Men mest af alt taler de om sig 
selv, som forbrugere først og fremmest. 
Livet defineres ikke længere ud fra diffuse 
begreber som lykke, kærlighed, sorg og den 
slags. Nej, det handler om Hugo Boss, om 
Ford, om Pepsi og om Smith & Wesson. 
Det handler om ejerskab. Og så selvfølgelig 
om Stalkers.

S T A L K E R S
På et tidspunkt går det op for den 
amerikanske regering at politiet har spillet 
fallit. De har ikke længere det, der skal til 
over for lømlernes fuldautomatiske vanvid. 
Våbenindustrien scorer kassen, mens vores 
Boys in Blue ligger på lit de  parade 
på landets lighuse. Der er behov for 
slagkraftige metoder, for mænd og kvinder 
af den rette støbning, for større våben. Med 
andre ord er der brug for folk som Irvin 
Studeman og Iron Mike Fowler.

Irvin Studeman er en mand med kontakter. 
De kontakters indflydelse er medvirkende 
til at regeringen autoriserer oprettelsen af 
et særligt antiterrorkorps med Studeman 
i spidsen. Regeringen spytter et par 
milliarder i projektet, men minder i øvrigt 
om at korpset i vid udstrækning må styre 
sin økonomi selv. En sindrig aftale sættes i 
stand, der dels tilgodeser regeringens behov 
for kontrol over korpset, dels tilgodeser 

S T E M N I N G
Det verdensbillede, som skal 
formidles til spillerne, er ind-
trykket af et forbrugsfikseret 
USA, hvor dagens store emner 
er mærkevarer og idoler; alt 
sammen fortalt af sensations-
hungrende medier. Men det er 
også indtrykket af et dybt korrupt 
samfund, hvor manden på gaden 
klynger sig til sine Calvin Klein 
underbukser og sit IKEA-hjem, 
fordi alt andet er absurd. Endelig 
er det indtrykket af en fasciststat, 
hvor det er de multinationale 
koncerner og de store penge der 
styrer den politiske dagsorden, 
og hvor ordensmagten er til 
for pengemændene. Alt i alt et 
fuldstændig firkantet og gen-
nemført sarkastisk billede af et 
land i moralsk forfald.

For at formidle den stemning 
spiller scenariet på medierne 
som konkret virkemiddel. En 
stor del af historien ses gennem 
mediernes øjne, og medierne kan 
altid bruges som improvisations-
teknik af spillederen til at skabe 
en pause eller fortælle spillerne 
noget. Særligt TV og den uud- 
holdelige Ophelia Jones er 
garante for absurde referencer 
til ligegyldigheder såsom den 
seneste mode eller sidste nyt 
fra filmverdenen. Brug kameraer 
og ivrige reportere som comic 
relief og som tilbagevendende 
irritationsmoment.

Irvin Studeman, Stalker boss



STA
LKERS

7
korpsets behov for egenstyring. Der går ikke mange måneder før alle har glemt 
den første del. På den måde fødes Stalkers; et passende navn for denne hellige 
union af hårdkogte helte, der nu skal uddrive kriminaliteten fra USA.

Stalkers bliver hurtigt til en trumf, som alle kan spille. Korpset organiseres 
ud fra et franchiseprincip med en central bestyrelse i Washington. Og det 
virker, om end Stalkers i højere grad finansieres offentligt end privat. Snart 
bliver Stalkers til dem man tilkalder, når lokummet virkelig brænder. Pludselig 
optræder Stalkers hér og dér og alle vegne. De fanger forbrydere, de er med i 
storstilede angreb mod diverse kulter; og de beskytter naturligvis landet mod de 
fæle terrorister. Det gør de på en temmelig kontant måde.

Stalkers’ absolutte helt er Iron Mike Fowler, stifter af Stalkers’ Detroit franchise. 
I Detroits gader hænger tusinder af plakater med Iron Mike. I de små hjem er 
Iron Mike blevet til et ikon, og mange kirker profeterer at han meget vel kunne 
være den ny messias. Der er Iron Mike kopper, Iron Mike vitaminpiller, et Iron 
Mike TV-show og Iron Mike kondomer. Alle elsker Iron Mike, og dem der ikke 
gør gider ingen høre på.

Stalkers kører TV-spots på samtlige amerikanske kanaler i døgndrift. Bagsiden 
ved at komme alt og alle til undsætning er at folk konstant dør. Men Stalkers 
har gode PR-folk. De har fundet frem til to slogans, som folk verden over kan 
recitere på stedet:
Mod. Ære. Våben.
Modige. Stolte. Farlige.
Det er selvsagt komplet tåbelige slogans, men de virker. Det strømmer ind med 
unge håbefulde talenter der bare glæder sig så meget til at trykke på en aftrækker 
i nationens interesse. 80% af dem dør, de sidste 20% bliver til idoler.

P L O T T E T
Trends skifter. I kongressen har en politiker allieret sig med en række 
multinationale selskaber. Sammen har de designet fremtidens slogan: Fred for 
alle! Pludselig er der blæst til angreb mod USAs liberale våbenpolitik. Og 
værst: kongressen flytter penge fra politiet og forsvaret over til socialministeriet. 
Ordensmagten lider under det. Ligeledes gør Stalkers. På sit kontor sidder 
Irvin Studeman og overvejer denne beklagelige tendens. Der er ikke penge 
til at vedligeholde udstyret, og trods massiv støtte fra våbenproducenter og 
multinationale koncernsponsorer ser Studeman Stalkers’ endeligt i fremtiden. 
Der må en skandale til for at vende nedturen til fremgang. Og en sen aftentime 
lægger Studeman en plan. Iron Mike Fowler må dø så en ny myte kan opstå.

Vi kommer ind i historien bedst som de kugleskøre terrorister Teamsters har 
placeret en atombombe på Crazy Ed’s Mitsu Super Car-sale, og desuden truer 
med at slå en flok gidsler ihjel. Teamsters forlanger et brud på alle amerikanske 
handelsaftaler med Japan og et stop for import af japanske produkter. Ind 
kommer for at afværge katastrofen legenden Iron Mike Fowler og hans Stalkers 
team. De skal nok redde dagen. Men nej; de fejler miserabelt, og Detroit blæses 
til atomer sammen med Iron Mike og hans hold. Stor skandale. Og værre bliver 
det kun af at Teamsters dagen efter katastrofen bebuder, at de har placeret endnu 
en meget stor bombe i en meget stor by. Ind kommer et af Irvin Studeman 
specielt sammensat hold, der skal optrevle de forhadte Teamsters og hævne Iron 
Mike Fowler. Det fører holdet på sporet af en Teamster i San Francisco. Så 
konfronterer de den korrupte general Howard (som har leveret atombomberne 
til Teamsters), og endelig demonterer de den anden nuke. Først her forstår de at 
Irvin Studeman står bag det hele. Det leder i sidste instans spilpersonerne til at 
vende sig mod deres egne og angribe Irvin Studeman. Men alt har en pris...
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S C E N E  1   / 3 0 ~ 4 5  M I N .
C R A Z Y  E D ’ S  M I T S U  S U P E R S A L E

Mandag. Detroit, Crazy Ed’s Mitsu Supersale. Cynthia Broderick er ankommet, 
som en slags tragediernes dronning. Tusinder af tilskuere flokkes uden for 
politiets spærringer, vidner til den forestående katastrofe. De bærer bannere, 
T-shirts, merchandise af alskens art. Alle råber de hans navn, vel vidende at det 
er synonymt med vold og blod. Iron Mike! Iron Mike! Kameraerne filmer, en 
tilfældig politimand udtaler sig til nyhedssilden Cynthia, våben og atter våben 
peger hen mod indgangen til Crazy Ed’s brugtvognshandel. Crazy Ed selv er 
gået agurk i et storslået rabat-frenzy. Han holder en megafon og råber slogans i 
øst og i vest. Larmen er øredøvende. Iron Mike! Super terrorist rabat! End of the 
World tilbud! Hvor har du dog købt det lækre silkeslips, spørger Broderick en 
tilskuer. Kameramanden prikker hende på skulderen. Du er på, Cyn. Broderick 
vender sig om, retter på håret så det ser tilpas rodet, tilpas sexet ud. Hun påtager 
sig sin forfærdet-reporter grimasse, stirrer ind i kamera 3. Knapper den lyserøde 
Christian Lacroix silkeskjorte lidt mere op, så man kan se kanten af hendes 
blonde-BH. Cynthia Broderick er klar til at sælge verdens undergang. Men 
mindre kan også gøre det...

“Cynthia Broderick, DWK News. Jeg står her ved Crazy Eds brugtvogns Mitsu 
megasale, hvor et ukendt antal svært bevæbnede Teamster terrorister holder over 
tyve gidsler til fange. Terroristerne bekendtgjorde for et øjeblik siden, at de 
vil likvidere gidsler, hvis ikke politiet imødekommer deres krav. Terroristerne 
ønsker et øjeblikkeligt stop for al import af japanske mærker til USA. Og det 
ligner ganske rigtigt Teamster-politik. Køb amerikansk - eller få en kugle gratis, 
lyder deres slogan.
Ved siden af mig står Detroit kriminalinspektør Harvey Vernon i et superlækkert 
jakkesæt fra Dolce & Gabanna; og Harvey: Hvad kan vi forvente i løbet af de 
næste par timer?

- Jo, Cynthia. Vi forventer at Stalkers ankommer snart, og at de derefter tager sig 
af sagerne. Detroit PD forhandler lige nu med terroristerne, men vi forudser en 
direkte konfrontation. Som du ved har regeringen beordret håndfaste repressalier 
mod enhve-

- Tak skal du have, Harvey. Som I måske kan høre er tilskuerne ved at gå 
amok nu. Der står over 1000 mennesker foran Crazy Eds, med flag, T-shirts, 
bannere. De venter alle på at Stalkers og den legendariske Iron Mike Fowler 
skal ankomme. Og ja, som vi hørte synes en direkte konfrontation uundgåelig, 
men... Nu kommer de! Nu lander helikopteren, og Iron Mike stiger ud sammen 
med sit team!

- Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike!

- Mega-wholesale super Mitsu rabat hos Crazy Eds de næste fem minutter! 
Specielt terrortilbud!

- Iron Mike! Iron Mike!”

“Luk røven nu, fucking risgnasker”, råber Joe og banker manden på gulvet i 
hovedet med geværkolben. “Hvad fanden foregår der, Ben?”
- Chefen lovede for helvede at de ville blande sig udenom, Joe. Hvad fanden 
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er det her for noget?
- Ring til ham nu og sig at vi skal have koden, for helvede.
- Hvorfor sagde du det ikke til strisserne, Joe? De skal sgu’ da vide at
- JJ’s ordrer, Ben. Ring til ham nu! Vi skal have den kode inden det hele går 
bananas. Hvad kan du se udenfor, Rob?
- TV-baben har ret. De er lige landet. Jeg kan se Iron Mike. Full combat gear. 
De har en helikopter, Joe.
- Fuck.

Joe kigger sig omkring, men der er ingen udvej. Trækker sin pistol og skyder et 
gidsel men det hjælper ikke. De andre nitten begynder at skrige. Joe skyder én 
til og beder de andre om at forholde sig i ro, hvis de vil overleve. Det overrasker 
Joe at der er en svag skælven i hans stemme.

2 5 : 5 6 : 0 2
Udenfor er larmen overvældende. Broderick har glemt kriminalinspektør Vernon 
og løber hen mod Stalkers helikopteren. Kameramanden forsøger at følge hende, 
men der er mennesker overalt. Der er ingen der hører skuddene inde fra Crazy 
Ed’s.

- Iron Mike, kan vi få en kommentar? Hvad har I tænkt jer?
- Jo, Cynthia. Vi har tænkt os at befri verden for nogle flere terrorister.
- I trænger altså ind, Mike?
- Jep. Og hvis dem der er derinde kan høre mig, vil jeg bare sige: Det her er jeres 
sidste chance for at overgive jer. Kom ud nu. Vi er ligeglade med jeres gidsler. 
Hvis I vil slå dem ihjel, så gør det nu. I har et minut til at tænke jer om.
- Men, Mike, er du sikker på at I kan håndtere situationen?
- Bare læn dig tilbage og nyd showet. Okay, drenge og piger! Så er det nu!

Iron Mike skriver to autografer, kigger over mod Crazy Ed’s. Bag ham lader 
de fire andre fra Stalkers’ Detroit Franchise deres våben. Himlen lyses op af 
tusind blitzer og spots, som trænger igennem den smog, der altid ligger som et 
lagen over Detroit. Iron Mike slår visiret på sin hjelm ned og nikker til Orson 
i helikopteren.
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2 1 : 4 4 : 3 2
- For fanden, Joe, for fanden! Jeg kan ikke få fat på Jones. Der er hele tiden 
optaget.
- Prøv igen, Ben. Rob, status?
- Jeg ved det ikke... Jeg kan ikke se dem mere... De løb om bag TV-vognen. Jeg 
kan høre helikopteren, men jeg kan ikke se den.
- Jill, Paul, Al. Vær klar ved hoveddøren. Kev, Lynn. I har bagdøren.
- Der er hele tiden optaget, Joe.
- Jeg kan ikke se dem, Joe. Jeg kan høre chopperen. Den er over os.
- Over os?
- J.J. har solgt os ud! Jeg vidste det!
- Hvordan over os?

1 8 : 1 7 : 3 1
Joe Mills kigger over på TV-skærmen og indser at det er alt, alt for sent. Han 
ser sin egen død udefra. Derude ser 1000 tilskuere Stalkers’ pansrede helikopter 
overflyve Crazy Ed’s. Så åbner piloten ild mod bilhandlens tag. Taget falder 
sammen over 18 gidsler og et ukendt antal terrorister, bedst som ridderne hopper 
ud fra helikopterens pontoner og åbner ild. Joe Mills ser det hele på TV, kigger 
op, får et tegl og tretten kugler i ansigtet. Ben taber mobiltelefonen, Rob åbner 
ild, de tre ved hoveddøren vender sig om og begynder at skyde. De 18 gidsler 
er for længst døde. Døden kommer fra oven, som de fem Stalkers firer sig ned. 
Ernest tager en kugle i benet, Patty én i maven. De lander på gulvet, Mike 
ruller rundt og ender foran Teamster Rob, der nervøst leder efter et nyt magasin. 
Han har ikke en chance. Fra bagdøren skyder to andre mod Mike. Professoren 
tager en kugle i ryggen og én i armen. Ernest panikker og ruller vildt rundt på 
jorden. Gallaghan kaster sig om bag et stykke af taget, sætter to kugler i én af 
Teamsterne. Ben står midt i det hele og skælver, overrasket over at han ikke er 
død endnu. Kuglerne flyver om ørene på ham. Iron Mike kaster sig ned bag Joe 
Mills’ lig, sætter sig på hug med Mills som skjold og trækker sin .45. Et skud og 
Jill ved hoveddøren ligger ned. Patty tager en kugle til, vrider sig. Hendes hyl er 
næsten umenneskeligt. Gallaghan har fråde om munden, rejser sig pludseligt og 
går frem mod de to ved bagdøren. Gallaghan bliver ramt en gang, to gange, tre 
gange. Så er modstanden elimineret. Iron Mike kan høre tilråb og hurraer udefra, 
DWK jinglen. Han rejser sig op, vender sig langsomt mod Ben og stirrer ham i 
øjnene. Et eller andet sted i baggrunden siger nogen noget om en metalkasse.

0 9 : 4 8 : 1 0
“Dig!”, råber Iron Mike.
“Du har smadret telefonen! Der var optaget! Gør noget, for satan!”, ynker Ben.
“Hold din kæft, terroristsvin. Din tid som landeplage er ovre. I spjældet med dig, 
idiot, og tak du dig glad for det.”
“Men bomben, for fanden...”

0 9 : 0 0 : 0 0
Iron Mike Fowler ser metalkassen i et hjørne af lokalet. En stor blank 
metalkasse. Professoren ligger ovre ved den, men han har svært ved at trække 
vejret. Patty skriger stadigvæk, mindre højt nu. Gallaghan vralter hen mod Mike, 
mens han forsøger at holde indvoldene indenbords. Rookien er død.
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0 7 : 5 6 : 5 3
“Har vi et bombehold derude?”, råber Mike ind i headsettet.
“Er det ikke jer?”
“Hvem er det her? Giv mig Vernon, for helvede!” Iron Mike kigger på det 
digitale display på metalkassen.
“Hvad fanden er det her for noget lort?”, bjæffer Gallaghan til Ben og spytter 
en tand ud.
“Det, det...”, forsøger den unge Teamster, men han er ved at skide i bukserne 
af skræk.
“Vernon? Har du nogen bombefolk derude?”, spørger folkets helt igen.
“Studeman sendte jer til at klare opgaven, for fanden. Jeg fik at vide at jeg skulle 
trække mine folk tilbage.”
“Sig mig for satan hvad der er inde i den skide metalkasse, din lille lort”, råber 
Gallaghan. Men han kender allerede svaret.
“Prof, gør noget!”, siger Mike.

0 5 : 0 3 : 2 2
Professor Nathan Wilkes er død. Gallaghan har sat sig ned, trækker vejret dybt. 
Doc stønner sagte. Iron Mike Fowler gør det eneste, der er tilbage at gøre. 
Trækker sin .45 og blæser hovedet af Teamster Ben. Fumler i sit bælte efter en 
skruetrækker. Skruer.
“Giv mig en forbindelse til én eller anden”, siger han over headsettet.
“Jamen har I ikke ordnet situationen, Fowler. Folkene herude er helt vilde”, 
svarer kriminalinspektør Vernon.
“Jo, gu’ har vi så, Harvey. Der er bare et mindre... problem.” Mike skruer videre, 
fjerner metalkassens front. “Jeg har brug for en bombemand lige nu, Vernon. 
Patch mig videre.” Iron Mike tager hjelmen af og krasser sig i håret, mens 
han stirrer på virvaret af ledninger inde i metalkassens mave. Han aktiverer 
geigertælleren og den går amok.
“Jeg har én her, Mike. Sandman Jones fra Washington.”, bebuder Vernon.
“Bare stil mig igennem, for helvede.” Mike Fowler kigger over mod Patty. Hun 
ligner noget der er løjn.
“Jep. Jones her.” Forbindelsen er dårlig, og Iron Mike forbander firmaets 
nyindkøbte headsets langt væk.

0 3 : 4 8 : 5 1
“Jeg forstår på det hele at Forsvarsminister Trevor McGuire er på vej til 
gerningsstedet i sin private helikopter for at lykønske Stalkers personligt”, 
spinder Cynthia Broderick til kamera 3 og blinker koket. Udenfor er tilskuerne 
ellevilde, og kamera 2 får rigeligt med shots af glade mennesker til aftenens 
solstrålehistorie.
“Okay, der er en elektronisk dims her, der lader til at styre timeren”, fortæller 
Fowler kontakten i den anden ende af linjen.
“Hvad for nogen ledninger går der fra den?”, spørger Jones og gnider sig i 
øjnene.
“Otte. Nej, ni. Fire sorte, to lysegrå, tre hvide. Nej, vent, de sorte lader til at 
gå til noget ligegyldigt.”
“Du er nødt til at klippe de to lysegrå.”
“Er du sikker?”
“Nej.”
“Jeg har netop fået at vide, at Stalkers chef Irvin Studeman gør klar til et haste-
pressemøde i Washington. I mellemtiden er forsvarsminister McGuire landet i 
Detroit lufthavn.”
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T E K N I S K E  D A T A
Crazy Ed’s befæstes af i alt 
12 Teamster terrorister og 22 
gidsler, hvoraf de fleste var 
kunder i bilhallen da terrorist-
erne tog dem til fange. På kortet 
over Crazy Ed’s kan du danne 
dig et overblik over stedet og de 
taktiske/ episke muligheder, der 
ligger i det.

0 2 : 1 0 : 0 0
“Okay, jeg klipper de to grå.” Iron Mike kigger sig omkring. Patty og Gallaghan 
lever endnu. Udenfor går tusind blitzer af samtidig, og Mike bliver blændet. Han 
sveder, tager fat om saksen.
“Jeg tror den er god nok, Mike”, beroliger Jones.
Iron Mike Fowler klipper de to grå ledninger over.

0 1 : 3 2 : 5 1
“Jeg har netop fået at vide, at Iron Mike Fowler egenhændigt skulle have 
afmonteret en bombe, som terroristerne havde plantet i Crazy Ed’s!”, råber 
Cynthia ind i kameraet og knapper endnu en knap af sin skjorte op.
“Gudskelov for vores allesammens Stalkers”, udtaler forsvarsministeren til to 
reportere der venter ham ved lufthavnen.
“Iron Mike! Iron Mike!”
En TV-spot kører hen over skærmen hos familien Mazurski. “Gør som unge 
Chris, og tusinder af andre unge! Mød op hos Stalkers Detroit og tag del i 
korstoget! Vær med til at bekæmpe farlige fjender! Hjælp dit land! Stalkers. 
Modige. Stolte. Farlige.”
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A C T I O N T I P S
Husk på locationen: Crazy Ed’s 
er en bilhal med bildøre der 
kan åbnes, bilruder der kan 
smadres, biler der kan skubbes 
eller måske endda væltes, 
benzintanke der kan eksplodere, 
papirer på kontoret der kan 
hvirvle omkring. Husk også at 
der er 22 gidsler, som ikke 
nødvendigvis dør med det 
samme. De kan bruges som 
skjold, de kan komme i vejen, 
de kan være irriterende, de kan 
vælge selv at tage kampen op 
mod terroristerne.

Husk medierne, som hvem ved 
hvad kan finde på. Kunne de 
finde på at sende et kamerahold 
ind midt i det hele? Kunne 
de finde på at udbede sig et 
liveinterview med Iron Mike 
mens han forsøger at demontere 
bomben? De er i hvert fald 
sensationshungrende nok til 
det.

Og husk endelig at spilperson-
erne dør alligevel. Lad dem 
bare blive sønderskudt. Spar 
ikke på teaterblodet! Stalkers er 
ikke en af den slags actionfilm, 
hvor heltene går væk fra et 
bombekrater uden en skramme.

“Mike? Det er Jones igen. Er alt som det skal være?”
“Jeg ved ikke... Timeren er gået i stå, hvis det er det du mener.”
“Det var det jeg frygtede, Mike. Jeg tror måske jeg har begået en lille fejl...”

Forsvarsministeren lovpriser Iron Mike Fowler. Kriminalinspektør Vernon retter 
på sit Hugo Boss slips. Cynthia Broderick smiler til kameraet.

“Den er i kassen”, jubler kameramand 3. Så forsvinder han.

O V E R B L I K
Lad dig inspirere af ovenstående. I introen til spillerne bagerst i scenariet kan du 
læse hvad spillerne har fået til ordre. Ved scenariets start sidder de i en Stalkers 
helikopter, klar til at fire sig ned over Crazy Ed’s, ned gennem bilhallens store 
ovenlysvinduer. Indenfor venter elleve Teamster terrorister og cirka tyve gidsler. 
Stalkers’ opgave er at pacificere modstanden - uanset omkostningerne.

På kortet over Crazy Ed’s bagerst i scenariet kan du se det taktiske oplæg; 
hvordan stedet ser ud, og hvor terroristerne har placeret sig. Nedenfor i afsnittet 
Tekniske Data kan du se mere om antal terrorister og den slags. Hvordan du 
derudover vælger at lade scenen udspille sig er op til dig, dog ud fra følgende 
forudsætninger:
I denne åbningssekvens handler det om at give spillerne et indtryk af verden 
og scenariets genre. Læg tryk på det absurde i mediernes idolisering af 
Stalkers. Spar ikke spillerne for kugler og blod og vold; de skal forstå hvor 
selvmorderiske Stalkers egentlig er. Det gør heller ikke det fjerneste hvis én af 
spilpersonerne dør under kugleregnen. Vi ved at det ikke har den store betydning 
for resten af scenariet. Men sørg for at mindst en Stalker eller to endnu står, 
når modstanden er af vejen.
Først da må du henlede opmærksomheden på den store metalkasse, der står 
ovre i hjørnet af lokalet. Lad spillerne bide negle mens de med al vold og magt 
forsøger at demontere atombomben i den skinnende kasse. Spil gerne på alle 
klichéerne (den røde eller den grønne tråd?), lad spillerne ringe rundt til alle de 
kan komme i tanke om, lad dem for så vidt prøve at flygte. Der er ikke noget 
at gøre. Når timeren rammer 00.00.00, er det forbi med Detroit og Iron Mike 
Fowler. Her begynder scenariet for alvor.
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S C E N E  2   / 2 0  M I N .
S T U D E M A N S  K R O K O D I L L E T Å R E R

Tirsdag. Iron Mike Fowler er væk. Forsvarsminister Mac Guire er væk. 
Cynthia Broderick er væk. Familien Mazurski ligger i en hob af pulveriserede 
murbrokker og knogler to kilometer fra deres lejlighed, hvor de landede. Man 
kan genkende far Mazurski på stiften i hans knæknogle. Det er det eneste, der 
er tilbage af ham. Detroit er væk. Alle er døde. Verden sørger over tabet af 
alverdens største helt. Iron Mike Fowler er død. Det er ubegribeligt. Men bag 
de perplekse miner, bag de sørgende øjne, bag ansigterne med de dybe furer, 
bag de søvnløse øjenlåg gemmer sig et håb for menneskene. Et håb om hævn. 
For der er ingen tvivl om, hvem der er ansvarlig for katastrofen. Overalt i 
gader og stræder og lejligheder og butikker, på hustage og i kældre og på 
arbejdet og under middagen og på stadion og foran TV og bag kameraerne 
løber ordet som en steppebrand, som tusinder og tusinders stemmers hvisken; 
Teamsters. Teamsters. Hævn over Teamsters. Død over terroristerne. Brænd dem 
levende, spis dem råt, kap deres hoveder af, henret dem live på MTV. Død 
over Teamsters.

“Død over Teamsters, lyder budskabet overalt i dag. Og hvad mener du om det, 
Studeman?” Ophelia Jones kigger intenst på manden i det mørkeblå Armani 
jakkesæt, blinker til kameraet. Over for hende sidder Irvin Studeman, og ude i 
de små hjem sidder den ganske amerikanske befolkning og kigger med. Ophelia 
Jones ved, at hun aldrig igen behøver at bekymre sig om arbejdsløshed. Fra i dag 
er hun et ikon, og hun forestiller sig hvordan paven om tyve år vil kanonisere 
hende, hvordan der vil blive erigeret hundrede-meter høje marmorstatuer af 
hende, hvordan-

“Jeg mener de har ret, Ophelia”, svarer Studeman og smiler vagt. Hans øjne 
lyser med en stærk ild. Han ser beslutsom ud, og familierne foran husaltrene ved 
at der er vægt i Irvin Studemans ord. Her er en mand der taler sandt.
“Jeg mener at de skal brændes på bålet. Og jeg ved, at ingen Teamster 
nogensinde vil kunne føle sig sikker på amerikansk jord. Samtidig er jeg 
overbevist om, at gruppen er optrevlet og tilintetgjort inden ugen er omme. Stol 
på mig”, afslutter Studeman og hans ord giver genlyd i hele USA.

Kameraet panorerer rundt i studiet. Ved det store ovale bord sidder to andre 
mennesker. Ved siden af Irvin Studeman præsident Reggie Kemp. Ved siden 
af præsidenten en yngre mand med en sammenbidt mund. USA holder vejret 
da kameraet zoomer ind på Iron Mike Fowlers søn, Steel Dan. Han har tårer i 
øjnene, men produceren klipper nådesløst over til Ophelia Jones igen.
“Det er jeg sikker på at rigtig mange er glade for at høre, Studeman. Men 
hvordan har Stalkers tænkt sig at gribe situationen an, sådan helt konkret?”
Studeman fortrækker ikke en mine. Kameraet zoomer ind på ham. Så kigger han 
direkte ind i det, siger: “Vi har tænkt os at sætte alt vores mandskab på standby 
for Stalkers’ absolutte superteam. Vi har samlet vores bedste folk, fra forskellige 
franchises. Vi har bedt Steel Dan Fowler om at lede holdet. Med sig har han 
verdens bedste Stalkers. I ryggen har de hele Stalkers organisationen. Sammen 
har vi tænkt os at vende hver en sten i det ganske land.”

“Og det lyder jo ret imponerende, må man sige.” Vi skifter til kamera 4, hører 
Ophelia spørge Steel Dan hvilken deo han bruger men Dan svarer ikke. Ophelia 
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trækker tiden ud ved at stille tre-fire ligegyldige spørgsmål. Herefter commercial 
break. Ved husaltrene sidder de gode borgere klistret til skærmen. Crazy Ed’s 
i Chicago holder mega-death-disaster udsalg. Ford afholder en særlig aftermath-
konkurrence, hvor man kan vinde en masse rejser. Så tilbage til Ophelia.
“Præsident Kemp, onde tunger siger at katastrofen kunne være undgået, hvis 
regeringen havde placeret flere midler hos Stalkers. Jeg forstår at der i 
kongressen direkte er ønsker om at nedlægge organisationen og overføre flere 
penge til fredsbevarende styrker i udlandet. Hvad har du at sige til det?”
Det har Kemp ikke noget at sige til. Derimod plaprer Studeman i fem minutter. 
Han vil gerne fortælle den amerikanske befolkning at alt dette kunne være 
undgået hvis Stalkers havde haft en bombeekspert på stedet. Han vil også 
gerne fortælle befolkningen at oprustning er nødvendig. Ikke nedrustning. 
Og så videre.

“Men Steel Dan, hvordan forholder du dig til alt det her?”, spinder 
Ophelia og bider sig i underlæben som en anden sexkilling. USA 
holder vejret. Steel når aldrig at sige noget. For pludselig griber 
produceren ind, og der skiftes til nyhedsstudiet hvor en lettere 
forvirret John Gillmore roder i en bunke papirer. I Minneapolis 
skifter enkefru Alice Jones kanal, men John Gillmore er på alle 
kanaler.
“This just in. Vi har just modtaget et kommuniké 
fra Teamster organisationen. Ifølge meddelelsen har de 
placeret endnu en bombe magen til Detroit-bomben, et 
andet sted i USA. De giver regeringen fem dage, altså til på 
lørdag, til at imødekomme deres krav, hvorefter de truer med 
at sprænge bomben...” John Gillmore stirrer ind i kameraet, 
retter på sit slips. Roder videre i sine papirer. Rømmer sig 
igen. Men der er ikke mere at sige.

O V E R B L I K
Du kan enten læse ovenstående op for spillerne, eller 
genfortælle essensen af TV-interviewet til dem. Pointerne er at 
Detroit er væk; at et nyt hold Stalkers af big boss Irvin Studeman sættes 
til at optrevle Teamster organisationen; at Iron Mike Fowlers søn, Steel 
Dan, skal lede operationen; og så selvfølgelig at der er en anden 
nuke. Men Stalkers giver ikke op, og Studeman bebuder lynjustits 
og handlekraft - så fremt kongressen vil være med til at finansiere 
hans krig.

Efter spillerne er sat ind i situationen her, så udlevér de fem 
nye spilpersoner. De skal udleveres på en bestemt måde:
Steel Dan Fowler: Iron Mike Fowler
Stephen Sandman Jones: Ernest Metts
Amanda Groves: Patty Doc Kline
John: prof. Nathan Wilkes
Warhead: Will ‘45 Gallaghan

Som du kan se står der i alle rollebeskrivelserne at det er lørdag, og 
spilpersonerne mindes hver især nogle begivenheder fra ugen der gik. 
Hvis spillerne studser over de minder, så fortæl dem at der er gået nogle 
dage siden Detroit eksplosionen og ovenstående TV-interview, og at det nye 
Stalkers hold netop nu skal til endnu et TV-interview, hvor de skal præsentere 
deres efterforskning hidtil for hele den amerikanske befolkning - naturligvis på 
foranledning af Irvin Studeman...
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S C E N E  3   / 6 0  M I N .
E F T E R F O R S K N I N G E N

Fredag. Klar til live. Kamera 1 stand-by. Kamera 2 stand-by. Vi kører om 5, 4, 
3, 2, 1, og jingle. Ophelia, du er på. Vi kører.

“Newsflash med Ophelia Jones. Det er fredag, himlen er overskyet og vi har 
netop hørt om et landsdækkende totaludsalg hos Gucci. Svedigt, lover de os, 
men mere om det senere. Først til dagens hotte emne: Stalkers’ optrevling af 
den brutale Teamster gruppe. Med os i studiet har vi Stalker superboss Irvin 
Studeman og hans herrevilde team af barske soldater, og jeg er sikker på at 
mange sidder derude og håber på det bedste. Så lad mig gå lige til sagen.”

Kamera 1 panorerer rundt i studiet. Ved et ovalt bord sidder den nyslåede 
nyhedsstjerne Ophelia Jones sammen med Irvin Studeman og hans hold. De fem 
Stalkers sidder, tydeligvis ubekvemt, fuldt uniformeret og udrustet, klar til hvem 
ved hvilken halsbrækkende mission efter nyhedsudsendelsen. Steel Dan Fowler 
ser ikke glad ud, mens Warhead har travlt med at give sine narkoampuller et 
serviceeftersyn. Amanda Groves stirrer tomt ud i luften, mens Sandman Jones 
manisk bider negle. Ophelia Jones fortsætter udfortrødent.

”Irvin Studeman, nu er der gået nogle dage siden det skrækkelige, skrækkelige 
uheld i Detroit. Vi er mange der stadig er vældig berørt af situationen, ikke 
mindst fordi Teamsters har lovet mere vold. I morgen vil de sprænge endnu 
en bombe i en af USAs største byer, hvis ikke regeringen imødekommer deres 
krav. Øverst på Teamsters’ ønskeliste står et totalstop for import af asiatiske 
goder. Helt uacceptable krav, har præsident Kemp lovet. Siden den udmelding 
har det svirret med rygter om Stalkers’ aktion mod terroristerne, og vi har her 
på kanalen vist mange spændende billeder i ugens løb. Men med kun én dag til 
tidsfristen tror jeg at der er mange der gerne vil vide, om Stalkers er tæt på mål. 
Lad os spørge Steel Dan Fowler og hans hold hvor meget vi bør bekymre os. 
Og lad mig lægge ud med at spørge, hvordan I alle har det, Steel Dan. Du ser 
jo supergodt ud, må jeg sige, men det har uden tvivl været en hård uge for dig 
især. Hvad kan du fortælle os?”

Sådan indleder Ophelia Jones sit ubarmhjertige og lidet altruistiske interview 
med Stalkers gruppen. Spillerne undrer sig måske over at der pludselig er 
gået flere dage, som de nu skal fortælle om. Det fremgår dog af deres 
rollebeskrivelser, hvordan de i det store hele har oplevet de forgangne par dage. 
Ellers er det meningen at spillederen ved hjælp af Ophelias interviewuide skal 
hjælpe spillerne på rette vej. Ved at stille præcise spørgsmål bliver spillerne 
ansporet til at digte, hvad de tror der er sket. På den måde får spillerne meget 
stor magt til at definere deres handlinger - helt uden terningslag. Synes de at 
de har gjort noget episk og storslået, så skal de have lov til det. Så længe de 
forholder sig til interviewerens spørgsmål.

O V E R B L I K
Uanfægtet hvilke digterier om ugens forløb spillerne selv kommer på, så 
er nogle dele af Stalkers’ efterforskning givet med sikkerhed. De fleste af 
informationerne har også Ophelia Jones, så hun kan bruge den viden til at stille 
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spørgsmål til Stalkers gruppen. Desuden har Irvin Studeman alle brikkerne, 
og han supplerer gerne superholdets informationer med egne guldkorn. Som 
spilleder skal du bruge den viden til at skabe en rammefortælling om spillernes 
digtning.

Vi ved at den nye Stalkers gruppe om tirsdagen udvælges af Irvin Studeman, 
som afløser for Iron Mikes team. Vi ved at Irvin Studeman vælger at 
sammensætte superholdet med agenter fra flere franchises landet over, så han 
grupperer de bedste af de bedste. Vi ved at dette nye hold ledes af Iron Mikes 
søn, Steel Dan Fowler.
Om onsdagen modtager Irvin Studeman et anonymt 
tip. Kilden peger på et Teamster safe-house i San 
Francisco. Irvin Studeman planlægger et strike mod 
safe-houset; tanken er at tilfangetage mindst 
én af terroristerne og derefter pumpe ham for 
viden. Studeman håber på den måde at finde 
frem til organisationens hjerte, og eventuelt til 
den anden atombombe. Studemans hold sættes 
på sagen, tæt fulgt af et TV-crew. Under den 
efterfølgende lynaktion lykkes det gruppen at tage 
én af terroristerne til fange i live.
Om torsdagen afhøres terroristen på Stalkers’ 
hovedkvarter i Washington. Irvin Studeman står 
selv for afhøringen, som sker for lukkede døre. 
Ifølge Studeman fortæller terroristen at Teamsters’ 
to bomber er blevet leveret af en vis general Howard, 
øverstkommanderende på Fort Lauderdale. General 
Howard forguder Teamsters’ pro-amerikanske 
principper, og skulle ifølge terroristen være tæt 
knyttet til Teamsters’ øverste ledelse. Desuden har 
generalen længe været under opsyn af FBI for illegalt våbensalg.
Om fredagen planlægger Irvin Studeman et strike mod general Howard 
i Nevada-ørkenen, hvor han har fingeret en våbenhandel med generalen. 
Generalen dukker svært bevæbnet og beskyttet op til mødet, som udvikler sig 
til et blodbad. Der er desværre ingen billeder fra episoden, men adskillige 
pro-Teamster soldater dør under konfrontationen, og general Howard pågribes. 
Generalen afhøres senere på dagen af Irvin Studemans højre hånd Levison. 
Ifølge Irvin Studeman er han ekstremt loyal over for Teamsters og nægter 
ethvert kendskab til atombomberne eller til terroristerne øverste ledelse. Men 
kan man nu stole på det?

I N T E R V I E W E T
Formålet med interviewsekvensen er todelt. Dels skal spillerne digte hvad der 
er sket i ugens løb ud fra den overordnede ramme. Dels skal spillerne have en 
chance for at komme ind i deres karakterer. Det betyder at mange af Ophelia 
Jones’ spørgsmål egentlig ikke handler om Stalkers’ efterforskning, men snarere 
om politiske problematikker og om Stalkers-gruppens interne fejder. Husk at du 
altid kan hjælpe spillerne på vej ved at lade Studeman tage ordet, eller ved at 
lade Jones fortælle mere om hvad pressen ved. Husk også at lade alle komme til 
orde ved at spørge til forskellige af gruppens agenter. 

Efter interviewet rejser Ophelia Jones sig hurtigt op og forsvinder ud i sin 
garderobe. Studeman genner samtidig sit hold ud af studiet, ned ad en gang 
væk fra settet. For enden af gangen puffer Studeman arrigt sin gruppe ind i 
en fragtelevator, som den lille forsamling tager op til TV-bygningens tag. Her 
venter en Stalkers helikopter, som de seks personer sætter sig ind i. Inde i 
helikopteren sidder Studemans stedfortræder, Levison.
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O P H E L I A  J O N E S '  I N T E R V I E W G U I D E
I interviewguiden er spørgsmål skrevet med fed helt centrale, mens 
spørgsmålene uden er undværlige hvis du kommer i tidsnød.

”Vi blev i tirsdags informeret om at Mr. Studeman havde udnævnt et 
nyt superhold til at forestå efterforskningen her. Har I nogen tanker om, 
hvorfor netop I blev valgt? Måske kan du begynde, Steel Dan...”

”Og så lige et spørgsmål som jeg er sikker på mange af vores seere virkelig 
ønsker svar på. Er der hold i rygterne om en romance mellem Sandman og 
Amanda? Ah, fortæl I os det bare, I to turtelduer...”

”Men til sagen: Vi har tidligere på ugen vist billeder fra den dramatiske 
arrestation af en Teamster-terrorist i San Francisco. Vi har forstået på Mr. 
Studeman at det var et anonymt tip, der ledte Stalkers på sporet af denne 
Teamster-celle. I onsdags slog I så til mod terroristerne. Måske kunne du, 
Steel Dan, fortælle lidt om jeres taktiske overvejelser. Vi ved at flere svært 
bevæbnede terrorister havde forskanset sig i en lejlighed i San Francisco 
downtown. Hvordan bar I jer ad?”

”Det må jo også være en force at have så varieret en slagstyrke som 
jeres. Med Amandas psioniske gave og Johns kamæleoniske evner kan I vel 
nærmest komme ind overalt. Måske kunne I fortælle lidt mere om hvordan I 
samarbejdede her?”

”Måske vi lige kan vise seerne nogle billeder her. Ja, sådan, her ser vi så resterne 
af lejligheden efter I forlod den. Ja, det ser jo lidt blodigt ud, og det vil jeg 
gerne spørge jer lidt om. Der har jo på det seneste været snak om at Stalkers’ 
metoder ikke længere er i tidens ånd. I er simpelthen blevet for hårdhændede. 
Og samtidig er det jo ikke nogen hemmelighed, at flere af jer har det meget 
traumatisk med alt det her. Synes I selv I går over stregen? Ja, Warhead?”

”Det utrolige i alt det her er også at det rent faktisk lykkedes jer at tage 
én af terroristerne i live. Det var så vidt jeg har forstået oplægget fra jeres 
chef, ikke? Så I kunne afhøre ham senere. Men, Steel Dan, jeg tænkte på 
om det ikke var hårdt for dig at lade én af dem slippe så billigt, her lige 
efter din fars død og alt det dér. Vi har nemlig nogle billeder her, der 
viser at du går noget hårdhændet til værks. Kan du ikke uddybe hvad 
du følte på det tidspunkt? 
I andre kan måske supplere 
med jeres synspunkter.”

”Mr. Studeman har lige 
inden interviewet her fortalt 
mig hvordan han håndterede 
afhøringen af terroristen, 
som I fangede. Så vidt jeg 
har forstået viste det sig 
at det var ingen ringere 
end øverstkommanderende 
på Fort Lauderdale, general 
Howard, der stod bag salget 
af atombomberne til 
Teamsters. Overrasker det 
jer at korruptionen og 
Teamster-ånden rækker så 
højt op i hierarkiet?”
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”Vi har desværre ikke nogen billeder fra general Howards arrestation. 
Jeg har forstået på Mr. Studeman at Stalkers fingerede en våbenhandel i 
Nevada ørkenen, hvor I sidenhen pågreb Howard. Vi har dog disse billeder 
fra stedet, og der er søreme en masse ambulancer. Vi har hørt at det var 
det rene blodbad. Måske kunne du, Warhead, fortælle lidt om hvordan du 
oplevede situationen. Var det virkelig nødvendigt med alt det blod? Var 
operationen måske ikke ordentligt planlagt?”

”Vi har samtidig hørt rygter om uenigheder internt i Stalkers gruppen. Jeg har 
forstået på en af vores kilder at du, Sandman, var meget utilfreds med hele 
forløbet her. Er der noget hold i det?”
”Okay, nu håber jeg ikke at jeg provokerer for meget, men jeg bliver lige nødt 
til at stille det her spørgsmål. Warhead, er du ikke bekymret for dit stofmisbrug? 
Jeg mener, det kan vel ikke være sundt med alle de narkotika du indtager. Og 
føler du at det er det rigtige signal at sende til landets unge?”

”Alt i alt må man sige at operationen i Nevada var en succes. Uden 
Stalkers tab lykkedes det jer at pågribe general Howard. Men det er jo 
ikke meget, der er sevet ud siden. Jeg forstår selvfølgelig godt at det er 
sensitive informationer, men jeg er sikker på at seerne meget gerne vil høre 
jer berolige dem. Det kunne jo være deres by der sprang i luften i morgen, 
ikke? Kan I sige noget?”

”Det forlyder også fra en kilde tæt på Stalkers’ chefstab at I har haft 
general Howard til lang og intensiv afhøring. Det skulle være Mr. Levison, 
der har stået for afhøringen. Indtil videre erder ikke sluppet meget ud, 
men måske I kunne fortælle os: Hvor tæt var han egentlig på Teamster 
organisationen? Var han en del af inderkredsen? Hvor stor en fisk var han 
egentlig. Steel Dan?”

”Okay, jeg forstår at I har meget på programmet, så jeg vil ikke bruge for meget 
af jeres tid, men lige et par spørgsmål her på falderebet. Synes I ikke at det er 
på tide at Stalkers evaluererer sin egen effektivitet? Kunne det ikke tænkes at det 
netop er fordi vi har Stalkers, at forbryderne også bliver nødt til at opruste. Er I 
ikke selv med til at forværre situationen? Vi har jo hørt meget fra kongressen om 
at man vil skære ned på støtten til Stalkers og promovere fredsorganisationer i 
stedet. Hvad mener I om det? Er tiden ikke ved at være løbet fra jer?”

”Jeg ville være en dårlig interviewer hvis ikke jeg spurgte det her: Ved I 
hvor den anden bombe er?”

”Og så lige til allersidst inden I render videre ud for at redde verden: Steel Dan, 
man har jo hørt meget om din tøjsmag. Kunne du ikke give alle os andre et tip 
om hvor du køber dit tøj, når altså ikke du har uniform på. Det tror jeg der vil 
være mange derude der kan bruge til noget.”

”Så vil jeg bare sige tak for tiden. Jeg ved at I er travle, og jeg ved at Mr. 
Studeman hopper i sædet for at komme til at give jer nye ordrer. Vi følger 
jer selvfølgelig på nærmeste hold de næste par dage. Gud være med jer... 
Og så skal vi videre til historien om Guccis nationale megaudsalg... men 
først efter disse reklamer. Bliv her på kanalen!”
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 S C E N E  4   / 6 0  M I N .
D E N  A N D E N  N U K E

Fredag. Sen aften, i en helikopter over Los Angeles. Studeman river sig i håret. 
Han vifter ukontrolleret med armene og knapper hele tiden flere knapper af 
skjorten op. Slipset fra Lacroix har han smidt ud af vinduet. Irvin Studeman 
er rasende. I et kvarter strømmer fæle ord ud af hans mund, mens Stalkers 
bossen bæller whisky på whisky fra helikopterens velassorterede barskab. Til 
sidst kigger han på hver én af de fem Stalkers og siger:
“Det er en katastrofe! I skal være vores gyldne hold, og i stedet gør I jeres 
ypperste for at sætte hele organisationen i det værst tænkelige lys. Nu tror den 
halve amerikanske befolkning for helvede at vi er en bunke psykopater, der 
nakker løs til højre og til venstre. Hvis I nogensinde lukker sådan noget lort ud 
igen, så behøver I ikke at komme tilbage. Det kan godt være, at Stalkers har brug 
for jer lige nu, men I har lige så meget brug for mig. Hold så kæft og hør efter. 
Levison har ting at fortælle.”

Levison er en mand af få ord. En høj ranglet type med en bedemands ansigt, 
klædt i et kedeligt blåt jakkesæt med et særdeles upassende lyserødt prikket 
slips. Han tager en mappe på skødet, åbner den foran sig og stirrer ned i den. Så 
lukker han den igen uden at have taget noget ud af den og siger, så monotont at 
helikopterpiloten er nær ved at falde i søvn:
”Mr. Studeman har ret. Stalkers lever på sit gode ry. Kongressen gør allerede 
nok for at nedværdige os. Vi har ikke brug for flere fiaskoer. Men vi kan bevise 
at det ikke er Stalkers der er noget galt med. Nej, det er finansieringen. I 
hvert fald: Jeg har talt general Howard til fornuft. Mod lovning om immunitet 
har han givet os hvad vi ville have. Han har ikke set de endelige planer 
for terroristernes afpresningsaktion, men han kunne immervæk fortælle om 
usædvanlig høj Teamster aktivitet i og omkring Los Angeles’ Chinatown. Det 
virker som et godt mål. Mr. Howard mener enddog at Teamsters øverste leder, 
Mr. Jones, skulle være i området netop nu. Mr. Studeman?”
”Godt”, siger Studeman, ”I har til ordrer fra i nat at slå lejr på Zheng Xigao 
hotellets tag. Hotellet er centralt beliggende i Chinatown, og herfra vil I 
overvåge al aktivitet i de omkringliggende gader. Da der ikke bliver tid til 
de store strategiske overvejelser, har I til ordre, egenhændigt og med alle 
nødvendige midler, at stå for at demontere atombomben når I finder den. Jeg 
formoder at Teamsters i løbet af natten viser sig i Chinatown, så I kan få 
lokaliseret deres tilholdssted. Skulle I mod forventning ikke have lokaliseret 
bomben inden i morgen klokken 08.00, så bliver I fløjet væk fra Los Angeles, og 
jeg må informere præsident Kemp om Stalkers’ fiasko. Forstået?”

T E K N I S K E  D A T A
Chinatown Mall befæstes af i alt 
15 standard teamster goons og 
9 expert teamster goons. Og så 
selvfølgelig Teamsterleder John 
J. Jones (1 stk.). I Persongalleriet 
bagerst i scenariet kan du se 
stats på modstanderne.

Du kan overveje at udskifte 
nogle af forbrydernes våben, så 
de passer bedre til situationen - 
er der mon ikke én, der har en 
kødkrog eller en slagtekniv?

Bagerst finder du også kortet 
over indkøbscentret med dertil 
hørende slagteri.
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O V E R B L I K
Teamsters og den anden atombombe holder ganske rigtigt til i Chinatown. Tæt 
på Zheng Xigao hotellet ligger det store Chinatown Mall handelsscenter og 
indendørsmarked. Teamsters holder til i en slagterbutik i centret. I og omkring 
slagteren sværmer det  med omkring 25 Teamsters. Atombomben ligger i en 
blank metalkasse i det enorme kølerum bag butikken. Bomben og Teamsters’ 
øvrige udstyr bevogtes af svært bevæbnede goons, mens terroristerne i og uden 
for butikkerne er i ’civil’. Bagerst i scenariet ligger et kort over slagterbutikken 
og en del af Chinatown Mall, som du kan bruge når det går løs.

Scenen her er tænkt som en stigende spændingskurve, der starter roligt. Steel 
Dans hold sættes til at overvåge området omkring Zheng Xigao hotellet. De er 
selvfølgelig blevet overdænget  med alt det udstyr, de kan finde på at bede om. 
Kameraer, telelinser, reb, våben, manualer i at demontere atombomber og så 
videre. I løbet af natten sker der imidlertid ikke en pind, og det kan tænkes at 
spillerne vil bruge tiden på at planlægge deres aktion, eventuelt at bearbejde det 
kiksede TV-interview. Kl 08.00 om morgenen er der stadigvæk ikke sket noget. 
Lad spillerne overveje om de vil stikke af eller satse alt, inden Teamster boss 
Jones’ sorte bil holder ind foran indgangen til Chinatown Mall. Herfra afhænger 
meget af spillernes taktiske valg.

Det står dog fast at scenen her må ende i og omkring slagterbutikken i 
indkøbsscentret. Måske vælger spillerne at tage bagdøren ind, måske vil de 
forsøge at evakuere centrets besøgende. Måske vil de snige sig rundt i centret 
(men hvordan?), måske løber de ind ad hoveddøren guns blazing, uden tanke 
for de mange civile i området. Under Tekniske Data kan du se opgørets 
forudsætninger. Ellers er meget op til din improvisationsevne og spillernes 
kreativitet, så længe du husker scenariets genre: det skal være episk, blodigt, 
voldsomt og især klimaktisk. Bare smadr hele butikscentret, så længe det ser 
godt ud på film.

J O N E S  O V E R R A S K E T !
Undervejs i scenen her er én begivenhed særligt vigtig, nemlig mødet med 
terroristbossen Jones. Han skjuler sig naturligvis bag sine mange håndlangere. 
Det er ham der i sekvensen er the main event. Men Jones er overrasket over 
Stalkers’ angreb. I løbet af shootoutet med Teamsters råber han flere gange til 
Stalkers holdet at de skal holde sig til planen, at de skal trække sig tilbage 
nu, at de bryder aftalen. Han vil selvfølgelig forsvare sig til sidste blodsdråbe. 
Det ideelle for historien er at Jones når at indikere en sammenhæng mellem 
Stalkers topledelsen og Teamsters, uden dog at give konkrete beviser. Han vil 
for eksempel til det sidste prøve at overtale Stalkers teamet til at skride, ved at 
henvise til aftalen med Levison. Hvis spilpersonerne vil tage ham til fange for 
at afhøre ham, skyder han sig selv. Jones ved at Teamsters nok skal leve videre 
uden ham. Og han tror ikke på at Stalkers holdet kan demontere bomben.

Men hvorfor bliver Jones i det hele taget overrasket? Det gør han fordi han for 
mange måneder siden indgik en aftale med Stalkers’ topchefer Irvin Studeman 
og Levison. Aftalen gik ud på at give Teamsters og Stalkers et PR-boost ved 
at promovere organisationerne ved to fælles events. Først en gidselsituation i 
Detroit, som Stalkers skulle tabe. Jones ville lyve for sine folk i Detroit, 
så de troede alt var under kontrol. Men bomben skulle springe uanset hvad. 
Den anden begivenhed skulle foregå omkring den anden atombombe, i Los 
Angeles. Her skulle Stalkers dukke op på et dramatisk tidspunkt, efter en 
lang og sej efterforskning, for blot at konstatere at de ikke kunne demontere 
atombomben. Så skulle Jones og Teamsters på ny stille deres krav, og Studeman 

A M A N D A S  D R Ø M
Som bidrag til den stigende 
spændingskurve oplever Aman- 
da Groves i nattens løb noget 
besynderligt. Hun blunder en 
stund, går i en slags trance, 
og oplever hvordan hun selv 
er hovedperson i demonteringen 
af en atombombe. I sine syner 
ser hun andre Stalkers agenter, 
men de er slørede og Amanda 
kan ikke genkende dem. En 
som ligner Steel Dan forsøger 
at demontere bomben, mens det 
omkring Amanda flyder med lig. 
Men bombens digitale display 
bliver ved med at tikke nedad. 
Et kort øjeblik før bomben 
sprænger, ser Amanda en mand 
stå i Stalkers uniform ved en 
dør ind til lokalet. Hun kan 
ikke genkende manden. Han 
siger: ”Stol aldrig på en jæger”, 
trykker så på en rød knap 
på en fjernbetjerning. Bomben 
sprænger, og Amanda opsluges 
af et hvidt lys.

Udlevér på et passende tidspunkt 
handout 1 til Amanda Groves’ 
spiller. Det ligger bagerst i 
scenariet og er en stemningsfuld 
og detaljeret beskrivelse af 
ovenstående oplevelse. Der er 
to formål med episoden: dels at 
skabe forventning hos spillerne 
og en smule panik. For Amanda 
Jones ved ikke, om hun har 
drømt eller set ind i fremtiden. 
Dels er pointen at indikere at 
spilpersonerne er ved at blive 
forrådt af deres egne.
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ville beklageligt meddele myndighederne at Stalkers stod magtesløse. Jones 
ville få hvad han forlangede. Stalkers ville senere på ugen få udleveret en stor 
Teamster celle, og Teamsters ville betale Stalkers en del af deres ”løn”.

Men sådan er det ikke gået for John Jones. Han er blevet forrådt af Levison 
og Studeman, som hellere vil stå alene i rampelyset. De er ude på at slå to 
fluer med ét smæk. Ødelæg Teamsters, vind Stalkers tilbage fra kongressens 
fredselskende tåber. Studemans eneste lille bitte problem er det team, som skal 
stå for aktionen...

S A N D H E D E N  O M  A T O M B O M B E R N E
Formentlig sårede og forpustede er det lykkes for Irvin Studemans drenge at 
nedkæmpe hæren af Teamsters, der beskytter den anden nuke. Også bossen John 
Jones har måttet lade livet, enten ved egen eller Stalkers’ hånd. Nu står kun en 
atombombe og en kompliceret timermekanisme mellem spilpersonerne og nogle 
tiltrængte feriedage. Og dog. For efterhånden må spillerne begynde at undre sig 
over sporene der fører tilbage til deres egen organisation. Amanda Groves ser en 
mand i Stalkers uniform detonere bomben i sine syner. John Jones henviser til en 
aftale med Stalkers. Der er noget der stinker. Men det er der ikke tid til at tage 
sig af nu. Nu har Stalkers en bombe at tage sig af.

Det formodes at spilpersonerne går i gang med at demontere den anden 
atombombe. Her skal du som spilleder genspille scenariets åbningsscene - altså 
den stigende spænding og nervøsitet som spilpersonerne knokler med bomben 
uden at der sker en pind. Det er nok Sandman, der sidder og bakser med 
bomben. Lad ham slå adskillige demolition rolls (skill contest mod demolition 
skill 19), og lad det være op til tilfældet om han kan afmontere bomben. Hvis 
spillerne kommer på gode idéer til at hjælpe Sandman, så giv ham plusser. 
Hvis spilpersonerne derimod råber og skriger ad hinanden og panikker, så giv 
Sandman minusser på sine slag. Vurdér selv dramatikken i situationen. Scenen 
har så to mulige udfald:

1. Stalkers kan ikke demontere atombomben. I så fald ringer John J. Jones 
mobiltelefon (eller en af spilpersonernes) cirka et minut inden bomben 
sprænger. En forvrænget mandestemme fortæller  monotont koden til bombens 
timer. Manden oplyser ikke hvem han er. Hvis spilpersonerne ved en senere 
lejlighed checker hvor manden ringede fra, finder de ud af at han var inde i 
Stalkers’ hovedbygning.
2. Stalkers demonterer selv atombomben. Lykkes det I så fald venter der 
spillerne en anden overraskelse. For bedst som Stalkers holdet ånder lettet op og 
pressen forsamler sig uden for slagteriet, fanger et sølvglimt Steel Dans øje. Det 
står beskrevet i Handout 2, som skal udleveres til Steel Dan. Det Fowler ser er 
John Jones’ våben; en sølvbelagt 9mm pistol med et bekendt slogan indgraveret 
i skæftet: Mod Ære Våben. Det er et våben som kun gives til den absolutte 
inderkreds af Stalkers helte, til toppen af kransekagen, til folk som Iron Mike 
Fowler og, ja, Irvin Studeman.

Du kan vælge uanset udfaldet at udlevere handout 2 til Steel Dan. Pointen med 
de to udfald er i hvert fald at pege en sidste markant finger ad Stalkers ledelsen. 
Nu må spillerne forstå at deres egne på én eller anden måde er involveret.

Scenen slutter med at pressefok stormer ind i slagteriet, fulgt af politi, 
ambulancefolk og lidt senere Stalkers. Ophelia Jones er på pletten til et 
eksklusivt interview med dagens mand i skysovs, Steel Dan Fowler, og 
spilpersonerne nærmest begraves i et ocean af kameraer og mikrofoner. Men 
hvad nu?

A C T I O N T I P S
I denne scene er det på samme 
tid vigtigt at skabe en original 
actionsekvens og trække linjer 
tilbage til Stalkers’ første opgør 
med Teamsters. Det sidste kan 
du opnå ved at gentage nogle 
af de samme situationer, som I 
den første scene. Måske tager 
en af terroristerne en uskyldig 
som gidsel. Måske bliver en 
af spillerne ramt af en kugle 
lige som første gang. Måske 
siger terroristerne nogle af de 
samme ting. Skab paralleller, så 
spillerne får deja-vu og bliver 
usikre på om deres karakterer 
nu skal dø igen.
Med hensyn til det originale i 
sekvensen, så træk på kortet over 
Chinatown Mall. Brug de mange 
civile og brug indkøbscentrets 
butikker og særlige features 
(rulletrapper er altid en god ting). 
Husk også den nok så irriterende 
Ophelia Jones og hendes jagt 
på sensationer og personlig 
berømmelse. Spil endelig - som 
i første scene - på tidsfaktoren. 
Hvornår er bomben sat til at 
sprænge?
I forhold til første scene er 
Teamster terroristerne her mere 
velforberedte. Måske er de bedre 
udstyret. Måske har de et tungt 
maskingevær. De er i hvert fald 
ikke så nemme at plaffe ned. Og 
Teamsterleder John J. Jones skal 
være en meget reel udfordring 
for spillerne. Han er fanatisk, 
og som sådan dør han ikke før 
han er mejet ned til -HTx5. Han 
bliver bare ved og ved og ved.
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S C E N E  5   / 6 0 ~ 9 0  M I N .
M A R T Y R I U M

”Jeg står her i Los Angeles’ Chinatown indkøbscenter sammen med det 
Stalkers hold, der lige har reddet dagen”, foklarer Ophelia Jones og skubber 
sit imponerende brystparti frem mod kameraet. Ophelia har i dagens anledning 
valgt et diskret sort dress, men TV-stjernen brænder sig alligevel ind på seernes 
nethinde. Det er også hende, der er en helt, tænker de hjemme i stuerne. ”Som I 
kan se omkring mig flyder det med lig, mens ambulancefolk og LAPD forsøger 
at få overblik over kaoset. Det hele her er totalt smadret, og dagens helte ser 
ikke for godt ud heller. Med mig på en linje fra Washington har jeg Stalkers 
chef Irvin Studeman. Tak fordi du ville være med her, Studeman; jeg vender 
tilbage til dig lige om lidt. Men først til dagens helte: Det ser ud til at have været 
en hård omgang, Steel Dan. Men hvordan har I det nu hvor faren er afværget? 
Jeg er sikker på at alle vores seere er meget taknemmelige. Har I noget I vil 
sige til dem?”

O V E R B L I K
Der er som sagt kaos i Chinatown. Overalt render oprydningsmandskabet rundt 
og samler stykkerne op efter Stalkers. Lig, murbrokker, civile tilskadekomne 
og en demonteret atombombe. Som gribbe hvirvler mediepersonaer om 
ulykkesstedet, ivrige efter at få det rigtige billede, den rigtige vinkel, det bedste 
shot af Steel Dan Fowler, det første interview, de sidste ord, og så videre. Midt i 
alt dette står Irvin Studemans superhold, formentlig desillusionerede. For det har 
vist sig at de er blevet holdt for nar. Der er en sandhed bag denne, som holdes 
skjult for dem. Og de aner at den sandhed fører et spor af blod med sig fra 
Teamsters til Stalkers, fra John Jones til Irvin Studeman og Levison. Scenariets 
afsluttende scene handler om hvordan spillerne kan og vil reagere på det, og 
hvilke kort Studeman holder. Der er lagt op til martyrium fra spillernes side, til 
at de skal ofre sig for at komme Stalkers’ tyrani til livs.
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Scenen er meget løst struktureret. Det er ikke helt til at forudse spillernes 
reaktion. Men formentlig vil de diskutere deres muligheder. Formentlig vil de 
beslutte sig for på en måde at konfrontere Levison og Studeman. Formentlig 
vil de blive kastet ud i et yderligere dilemma, når de ser Studemans trumfkort. 
Og så er gode råd dyre.

S T U D E M A N S  T R U M F
Irvin Studeman har opnået hvad han ville. Teamsters er udraderet, i hvert fald på 
papiret, og Stalkers er atter nationens helte. Men Studeman ved samtidig at Steel 
Dans superhold er hans akilleshæl. Studeman forstår at han kan blive nødt til at 
opgive superholdet, eller at true dem til at makke ret. For spillerne betyder det 
at Studeman vil tage kontakt til dem, hvis han føler sig angrebet. Her vil han 
holde den klassiske skurketale for Steel Dan og de andre. Den går kort sagt ud 
på at Studeman har en klemme på hver af spilpersonerne, som han vil udnytte 
hvis de sætter sig op imod ham. Nægter spilpersonerne stadig efter dette at give 
deres idealistiske kamp op, vil Studeman bortvise dem fra Stalkers og offentligt 
diskreditere dem. Beklageligt, men nødvendigt.

Nedenfor kan du se Studemans skurketale. Du  kan genfortælle den i dine 
egne ord eller holde dig til teksten her; så længe du gør den levende. Du skal 
spille denne trumf, når Studeman kommer under pres fra spillerne. Hvor det 
altsammen kommer til at foregå, står der mere om længere nede i teksten.

”Jeg hader når sådan noget sker. Vi er for helvede allesammen i samme båd; 
det må I sgu da kunne se. Det handler jo ikke om mig og dig, men om os 
allesammen. Om Stalkers fremtid. Om vores løn og vores liv og verdensfreden. 
Ja, gu’ har jeg gjort ting som jeg ikke er stolt af. Men jeg har gjort det for os, for 
jer. Hvad fanden skulle jeg stille op? Bare lade kongressen trække gulvtæppet 
væk under os? Lade de skide blødsødne liberale få lov til at køre deres peace-
trip? Skulle vi bare lade stå til? Ikke mig. Det nægter jeg. Og derfor har jeg 
gjort hvad der måtte gøres. Derfor har jeg dræbt en myte for at skabe en ny. 
Det er jer, der er den nye myte, de nye helte. Nationen venter på at I skal gøre 
det rigtige og ære Stalkers.

Det må du da kunne sætte dig ind i, Dan. Din far er ikke død forgæves. Og 
verden ligger for dine fødder. Alt er inden for din rækkevidde, Dan. Du er 
en helt. Bliv dog ved med det. Og dig, Amanda. Måske er du bitter. Måske 
vil dine syner ikke lade dig i fred. Men Stalkers kan hjælpe dig. Med vores 
nye finansieringer har jeg personligt sat penge til side til psi-forskningen, til at 
hjælpe dig med dine mareridt. Det behøver ikke at være sådan. Og det samme 
gælder for dig, Sandman. Forskningsafdelingen har lige færdiggjort et stof, som 
vi skal have testet. Du kan komme til at sove igen. Du behøver ikke at leve 
som et freak resten af dit liv. Og heller ikke dig, Warhead. Med tiden kan vi 
sikkert gøre noget for din afhængighed. Jeg vil gerne hjælpe. Men du må forstå 
de katastrofale følger af at kvitte Stalkers. Det kan ikke lade sig gøre for dig nu. 
Du er for afhængig. Du er et vrag, mand, og det slår dig ihjel hvis du kvitter 
stofferne nu. Til sidst vil jeg bare sige til dig, John, at jeg har filer at vise dig. Jeg 
har aldrig turdet vise dig sandheden, men jeg fornemmer at det ligger dig meget 
på sinde. Hvis du vil vide hvem du er, så skal du få lov til det. Jeg er ikke sikker 
på at du vil bryde dig om det, men det er inden for din rækkevidde. Det er inden 
for jeres alles rækkevidde at gøre det rigtige.

Skyd ikke skylden på mig for at verden er som den er. Grib i stedet for de 
chancer, der bliver givet jer, og lær at leve med alt det her forpulede lort. Hvis 
I tror I kan gøre det bedst uden Stalkers, så gør det. Men spørg jer selv: Bliver 
verden et bedre sted af den grund?”

D I L E M M A E R
Både før og efter ovenstående 
tale fra Studeman har Steel Dans 
hold et dilemma. Dilemmaet 
forstærkes efter Studemans 
dunderord, men det er der 
allerede nu, hvor spilpersonerne 
står midt i et hav af mikrofoner 
og kameraer. De aner en 
sammensværgelse. Spørgsmålet 
er om de vil finde sig i den, 
for deres egen skyld og for 
Stalkers’. På den ene side kan 
spillerne vælge at ødelægge 
den organisation der har skabt 
dem. Ikke mere Stalkers, ikke 
mere Irvin Studeman. Total 
konfrontation til sidste blods-
dråbe. Og et sikkert martyrium. 
På den anden side kan spillerne 
vælge at leve deres liv videre, 
at sole sig i pressens blitzer. 
På bekostning af integritet og 
idealisme.

Det dilemma kaster nok spillerne 
ud i en større debat, som de 
må rollespille med omtanke 
for deres karakterer. Det er 
her spilpersonernes forskellige 
grader af idealisme og hold-
ninger til Stalkers kommer til 
deres magt. I sidste ende er der 
dog lagt op til at spillerne vælger 
det episke frem for det sikre. At 
de vælger at ofre sig selv for 
at ødelægge Stalkers og komme 
Irvin Studeman til livs...
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K O N F R O N T A T I O N E R
Hvis spillerne beslutter sig for at komme Irvin Studeman til livs eller på 
anden vis at fælde ham og Levison, står de pludselig foran et væld af 
muligheder. Soldaterne der er vant til at parere ordrer må nu selv lede deres egen 
efterforskning. Det kan de gøre på flere måder, og lad os med det samme slå 
fast at det ikke helt er til at sige, hvordan det kommer til at gå. Men her er de 
mest sandsynlige taktikker:

D I R E K T E  K O N F R O N T A T I O N
Steel Dans hold kan vælge slet og ret at storme Stalkers’ hovedkvarter i 
Washington, hvor Levison og Studeman gemmer sig bag deres forsvarsværker. 
Dumt men episk, og klart den mest actionmættede slutning, man kan forestille 
sig. Hvis du fornemmer at det er det, dine spillere inderst inde helst vil, 
så provokér dem. Lad Studeman true med at fyre dem. Lad ham holde sin 
skurketale for dem og håne dem. Sig noget grimt om Iron Mike. Og sats på 
at spillerne bider på krogen og i et anfald af blindt raseri stormer Stalkers’ 
hovedkvarter i Washington og mejer halvdelen af de ansatte nhed. Træk i så 
fald på kortet over Stalkers’ hovedkvarter. Krydr hele molevitten med tunge 
maskingevær og en masse vagter. Jep, det er The Matrix. Men som sagt 
temmelig dumt.

F O R D Æ G T  K O N F R O N T A T I O N
Stalkers teamet kan vælge at mødes med Studeman under dække af at ville 
snakke stille og roligt med ham, for så derefter at tage ham til fange eller slå 
ham ihjel. Det er mindre dumt end den første løsning, men også mindre episk. 
Hvis det nu engang er spillernes valg, så sørg for at de kommer til at bøde for 
det bagefter. For når de først har pløkket chefen på hans kontor, så går der ikke 
mange splitsekunder inden det vrimler med vagter. Og så har Steel Dans helte 
bare at have en meget god forklaring. Hvis ikke, så er vi ude i en omvendt 
Matrix. Spillerne skal ud i live, i stedet for ind.
Til gengæld kan den verbale 
konfrontation med Studeman 
blive mere interessant her. For 
at skabe spænding må du i 
højere grad spille på Stalkers 
holdets moralske dilemma. At 
Studeman tilbyder dem et liv i 
sus og dus, hvis de lader ham 
gå og holder deres kæft. Det 
kan udvikle sig til en fed og 
episk moralprædiken om godt 
og ondt og nødvendigheder i 
en gal verden.

L Y N A K T I O N
Spillerne kan fange de to hovedmænd mens de er ude af deres hule, for så her 
at tilintetgøre dem. Ikke særlig episk og heller ikke særlig fedt. Prøv at trække 
tiden lidt ud, hvis spillerne vælger denne løsning. Studeman er hele tiden på sit 
kontor, han bliver fløjet væk i helikopter, han er ikke hjemme hos sig selv, han 
har aflyst alle sine aftaler, han sidder i møde med præsidenten, og så videre. 
Prøv at tving spillerne til en anden løsning, hvis det kan lade sig gøre. Hvis det 
i sidste ende viser sig at spillerne er opsat på dette klimaks, så må du have de 
store improvisationsvanter på.

. . . F O R T S A T
Lad diskussionen trække så langt 
ud, som rollespillet kan bære. 
Hvis spillerne allerede har be- 
sluttet sig inden Studemans 
skurketale, så indfør skurketalen 
her. Det burde tilføje nogle 
ekstra dilemmaer til debatten. 
Derefter er det op til spillernes 
opfindsomhed og hang til epik, 
hvordan de vil tackle konfronta-
tionen med Stalkers.
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B E V I S I N D S A M L I N G
Endnu en mulighed er at samle beviser mod Studeman. Det kræver at spillerne 
enten kan finde fysiske beviser i form af en skriftlig aftale mellem Teamsters 
og Studeman, eller at de kan finde vidner, som er villige til at gå i retten for 
sagen. Men intet af dette ligger rigtigt i scenariets ånd. Stalkers er ikke et 
investigationscenarie. Spillerne har selvfølgelig helt ret i at det er det rigtige at 
gøre, ud fra et logisk synspunkt. Det ligger bare ikke i kortene. Og man kan 
spørge om det virkelig er sådan Warhead ville håndtere sagen? Er Steel Dan 
koldblodig nok til det? Er Sandman? Næ, ikke ud fra rollebeskrivelserne. Hvis 
spillerne alligevel vælger at bruge tid på at indsamle beviser (og det burde kunne 
lade sig gøre - enten i form af papirer eller en Teamster/ Stalker der har overhørt 
noget), så kup dem! For det skal jo nok komme Studeman eller Levison for øre, 
at deres egne er ved at vende sig imod dem - specielt med mediernes årvågne 
øjne. Derfor vil de straks planlægge en aktion for at eliminere Steel Dan og hans 
hold. I så fald må du igen have improvisationstalentet frem og vælge den bedste 
lejlighed for en episk konfrontation, som Studeman og Levison selvfølgelig selv 
deltager i. Nu vil de personligt udradere forræderne!

S A M M E N S V Æ R G E L S E
En sidste mulighed består i at frame Studeman. Her står den altid behjælpelige 
medieluder Ophelia Jones straks til rådighed; så længe der er en god historie 
i det. Og den slutning kan sagtens blive episk uden at lægge op til voldsorgie. 
Man kunne forestille sig at spillerne optog et møde med Studeman på skjult 
kamera, eller at Jones og hendes kamerahold på én eller anden måde var til stede 
under mødet. I så fald vil Studeman, når det går op for ham at spillet er tabt, 
gribe ud efter det første det bedste våben (mon ikke han har en rocket launcher 
gemt væk et eller andet sted?) og sprøjte kugler mod sine plageånder i én stor 
forvirring - godt hjulpet på vej af hans sekundant, Levison. Da modstanden ikke 
er så stor her, må du spille både Studeman og Levison som totale fanatikere. De 
dør ikke før det er umuligt at overbevise spillerne om at de endnu skulle kunne 
være i live. Måske pumper de sig fulde af stoffer, måske er de bare gode til at 
dukke sig. Modstanden skal alligevel være reel.

D E T  P E R S O N L I G E  M A R T Y R I U M
Alene det at spilpersonerne vender sig mod deres egne indebærer at de må 
ofre sig. Steel Dan må ofre sin tyrkertro på systemets fortræffelighed. Amandas 
må ofre muligheden for at leve et normalt liv; fri for mareridt. Sandman må 
ofre søvnen og de beroligende stoffer, der hjælper ham til at holde smerten 
ud. Warheads tilstand er den fysisk mest kritiske, da han simpelthen ikke kan 
overleve uden sine stoffer - hvis ikke han prompte bliver indskrevet på et 
hospital og kommer i langvarig rehabilitering under intensiv ovrvågning. Til 
gengæld er Johns offer det personligt værste. For det viser sig at Studemans tale 
var sand. Der er papirer i chefens personlige arkiver, der beviser Johns herkomst. 
De bevidner at John er født som reagensglasbarn i et Stalkers laboratorie, udsat 
for diverse genetiske manipulationer, men udviklet ud fra et ukendt æg og Irvin 
Studemans sperm. John er Studemans søn.

Det ligger ikke inden for scenariets rammer at beskrive, hvordan det videre går 
spillerne. Hvis - og kun hvis - du har tid, kan du lade spillerne selv fortælle deres 
umiddelbare fremtid efter Studemans endeligt. Det kan give dem mulighed for 
at afrunde deres spilpersoner. Vend ellers siden til scenariets epilog, der i grove 
træk opridser følgerne af spillernes valg for Stalkers organisationen.

T E K N I S K E  D A T A
Det eneste håndfaste som du får 
at arbejde med i denne scene, 
er kortet over Stalkers’ hoved-
kontorer i Washington. Ellers 
er det, ud fra den konkrete 
situation, op til dig at visualisere 
scenariets klimaks.

A C T I O N T I P S
Da scenariets klimaks skal 
opleves som et martyrium for 
spillerne, så må de ikke have 
det for let. Actionsekvensen i 
denne scene skal være hårdkogt 
og blodig. Faktisk gør det ikke 
det mindste hvis en eller flere af 
spilpersonerne dør. Skyd efter 
hovedet, vær brutal, og vis 
spillerne den smerte som deres 
spilpersoner oplever. Igen: de 
skal ofre sig for sagen; ikke 
ordne paragrafferne uden at få 
en skramme og leve lykkeligt til 
deres dages ende. Så vær den der 
ler sidst og bedst i denne scene. 
Spillerne har scenariet igennem 
fået lov til at ydmyge dig og 
dine NPC’er ved at plaffe dem 
ned som balloner i et skydetelt. 
Vil du finde dig i det?
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T I D S N Ø D
Stalkers er beregnet til at vare cirka 4 timer. Det er vigtigt for scenariets 
tempo at det ikke ovrskrider denne tidsgrænse synderligt. Heraf behovet for 
en tidsregulerende stopklods. Stalkers handler til syvende og sidst om at 
spilpersonerne skal træffe en - omend banal - beslutning. Vil de leve videre i 
løjnen, eller vil de stoppe Studeman og Levison? Formentlig vil de det sidste, 
men det er på bekostning af deres eget ve og vel. Uanset hvordan man vender og 
drejer det, kan Stalkers ikke ende godt for de fem hovedpersoner. Så det centrale 
i scenariets afslutning er spillernes beslutning; ikke den slåskamp eller anden 
konfrontation, der følger.

Hvis du som spilleder er i tidsnød eller føler at ilden er ved at gå ud, så kan 
du forkorte scenariet markant ved at undlade slutkonfrontationen med Studeman 
og Levison. For eksempel:
Spillerne diskuterer. De finder langt om længe frem til at de vil storme op 
på Studemans kontor og skyde ham en kugle for panden. Du gennemspiller 
med dem, hvordan de løber ind i bygningen, hvordan de tager elevatoren op 
til Studemans kontor, hvordan de træder ind i kontoret, trækker deres våben 
og skyder. Her kan scenariet slutte. Vi behøver reelt ikke at vide hvad der 
sker bagefter. Spillerne har fået lov at træffe deres valg, og hver især kan de 
sagtens forestille sig hvordan det vil gå dem. Så der er reelt ingen grund til at 
gennemspille det. Det har samtidig den effekt at skabe en sidste chokeffekt og 
give spillerne et par tanker med sig, selv når scenariet er slut. Men som sagt: 
kun hvis du er i tidsnød.
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E P I L O G

Efter Stalkers gruppen har demonteret den anden nuke kan scenariet udvikle sig 
på mange måder. Den mest sandsynlige er at spilpersonerne tager kampen op 
mod deres onde boss og får ham aftronet. Men hvad er prisen?

Hvis Steel Dan og hans hold lukker munden og går med i Studemans spil, 
så fortsætter alt som det plejer for Stalkers. Rygter om store omfordelinger af 
penge fra Stalkers til socialministeriet manes hurtigt i jorden. Steel Dan erstatter 
sin far i rollen som verdens mest populære soldat. Stalkers er atter en succes.

Hvis Steel Dan og resten af holdet aftroner Studeman offentligt - det vil sige 
enten framer ham eller finder håndgribelige beviser imod ham - så lukkes 
Stalkers prompte af præsidentens kontor. Hvis Studeman og Levison ikke er 
døde, begår de selvmord inden de når at blive taget til fange. Spilpersonerne 
hjælpes af præsidentens kontor og Forsvarsministeriet til at genfinde en slags 
privatliv; at komme i rehabilitering; at blive stoffri; og så videre...

Hvis Stalkers holdet smadrer deres firmas hovedkontor eller uprovokeret plaffer 
Irvin Studeman ned, så er de for alvor på røven. De må gå i skjul fra 
politiet eller må kæmpe en lang sej kamp bag tremmer for at rense deres 
navne. Deres fremtid er mere usikker end nogensinde. Hvad angår Stalkers har 
spillernes aktion den ønskede effekt. Studeman erstattes af en mere moderat 
direktør med gode diplomatiske evner og forbindelser til kongressen. Sammen 
med socialministeriet og Forsvarsministeriet finder Stalkers en fordeling af 
ressourcerne, der er mere ligelig. Idoliseringen af Stalkers nedtones og 
regeringen sætter et stop for al TV-reklame for Stalkers.

P R E S S E N  V I N D E R !
Uanset hvad bliver Ophelia Jones berømt.
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S P I L L E R I N T R O
M O D  -  Æ R E  -  V Å B E N

Fremtiden. Året er 2023. Året er 2140. Året er 2005. Det er ligegyldigt. Vi ved 
at USAs kongres i denne fremtid stemmer om en lov, der skal gøre livet surt for 
skrupelløse terrorister. En lov, der officielt giver ordensmagten ret til at skyde først 
og stille spørgsmål bagefter, uden hensyn til eventuelle gidsler. Hører forbrydernes 
illegale aktiviteter ind under terroristkategorien skal de forvente det værste. Det værste 
er Stalkers.

På et tidspunkt går det op for den amerikanske regering at politiet har spillet fallit. De 
har ikke længere det, der skal til over for lømlernes fuldautomatiske vanvid. Der er 
behov for slagkraftige metoder, for mænd og kvinder af den rette støbning, for større 
våben. Med andre ord er der brug for folk som Irvin Studeman og Iron Mike Fowler.

Irvin Studeman hersker sammen med sin højrehånd Levison over Stalkers emperiet. Et 
antiterrorkorps, der delvist finansieres af regeringen, delvist af private sponsorer. Men 
Stalkers er reelt altmuligmænd, en hellig union af hårdkogte helte, der skal uddrive 
kriminaliteten fra USA. Professionelle skydegale lejemordere, ofte på stoffer, ofte 
amoralske i deres måde at håndtere sprængfarlige situationer på. Stalkers udfører det 
beskidte arbejde. Og folket elsker dem.

Stalkers’ absolutte helt er Iron Mike Fowler, stifter af Stalkers’ Detroit franchise. I de 
små hjem er Iron Mike blevet til et ikon, og mange kirker profeterer at han meget vel 
kunne være den ny messias. Der er Iron Mike kopper, Iron Mike vitaminpiller, et Iron 
Mike TV-show og Iron Mike kondomer. Ikke kun i USA, men også i resten af verden. 
Alle elsker Stalkers og deres hårdkogte slogans.

Mandag. En ny dag truer for Stalkers’ Detroit hold. Et ukendt antal Teamster terrorister 
holder cirka tyve gidsler fanget i Crazy Ed’s Mitsu Car-sale. Teamsters er kugleskøre 
og forlanger som sædvanligt alt for meget - et totalt stop for import af japanske varer 
er på dagsordenen denne gang. Deres slogan er Køb Amerikansk eller Få en Kugle 
Gratis. Totalt åndssvagt.

Studeman har bebudet lynjustits. Ankomst til Crazy Ed’s og mediecirkuset klokken 
09.30. Sniksnak med TV-silden Cynthia Broderick om dette og hint. Brodericks 
netværk er Stalkers sponsorer. Så lidt autografer. Endelig én enkelt advarsel 
til gidseltagerne; én enkelt mulighed for at slippe væk i live. Kl. 10.00 skal 
retfærdigheden ske fyldest og døden komme fra oven. Studemans ordrer lyder på at 
teamet firer sig ned gennem Crazy Ed’s store ovenlysvinduer og skyder huller i alt 
hvad der rører sig. Alt. Irvin Studeman er flintrende ligeglad med gidsler. Han vil kun 
høre én ting: sejr.

Klokken ti. Medieshowet er forbi for nu. Du sidder i en helikopter over Crazy Ed’s 
Mitsu Car-sale. Ude på parkeringspladsen river Ed himself sig i håret og holder 
megaterrorrabat, mens kameraerne jagter deres næste offer. I sidder alle fem stille i 
helikopteren og venter på signalet. Parat til at fire jer ned og eliminere al modstand. Få. 
Modige. Men måske knap så stolte. Her lugter af uskyldigt blod.

MOD

ÆRE 
 VÅBEN

MODIGE

STOLTE

FARLIGE
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I R O N  M I K E  F O W L E R

Mandag. Jeg er himlens og jordens skaber. Overalt i verden hænger 
plakater med mit ansigt. Der er kopper med min autograf. Jeg er i sådan 
en grad en myte, at der er folk i Asien der ikke tror jeg eksisterer i 
virkeligheden. Stalkers superflødebolle Iron Mike Fowler. Skulle jeg dø i 
dag, ville jeg efterlade mig en traumatiseret søn og en nation i sorg. Jeg 
ved ikke hvad der er værst. Om hundrede år vil de stadig skrive bøger 
om mig, fortælle historier om legenden Iron Mike. Jeg er den bedste af 
de bedste af de bedste.

Jeg er Stalkers’ integritet, den evigt smilende helt med de helt rigtige ord. 
Jeg er et omvandrende reklameskilt. Jeg er en mand med sine meningers 
mod. Jeg er enden på alle dine sorger, jeg er din ven i nøden. Nogle mener 
at jeg er den nye messias. Bare bevæbnet med et tungt maskingevær og 
iklædt sort uniform. Men jeg tror ikke at en messias ville drikke sig i søvn 
hver aften. Jeg tror ikke at en messias ville vågne fra sine mareridt for at 
tage nervepiller. Jeg er ingen messias. Jeg er bare kød og blod.

Kunne jeg gøre det hele om, ville jeg sige til Dan: Min søn, stol aldrig på 
en jæger. Stol ikke på Studeman. Stol ikke på pengene og på æren og på 
lovprisningerne. Stol ikke på mig. Jeg vil ikke have at du skal tro på mig. 
Jeg vil have at du skal tro på dig selv. Du skal leve dit eget liv, ikke mit. 
Ville han mon lytte? Ville han forstå at han ikke er min skygge men min 
stok og min stav? Ville han gøre noget om? Næppe. Men jeg ville have ro 
for mine mareridt. Bare nogle af dem.

Jeg er beslutsomheden selv, en stærk klippe. Jeg er døden fra oven, døden 
fra siden, døden i alle dens afskygninger. Jeg bringer død til dem der 
fortjener det. Jeg kaster dom over de uhellige. Jeg er en af de modige, 
de stolte, og de dødsens farlige. Jeg er ikke til at stoppe. Jeg kan ikke 
dø, og selv hvis jeg døde ville jeg leve videre. Jeg er din grund til at stå 
op om morgenen. Jeg er ham der våger over dig når du sover. Jeg er din 
verdensomspændende faderfigur. Og Stalkers er min legeplads.

Der var engang en verden, som jeg troede på. I den verden var der en 
nation, som jeg holdt kær. Den nation er borte nu, opslugt af had og blod. 
Jeg står som en af de sidste på barrikaderne og ser dette land i moralsk 
forfald, og udover landets grænser resten af verden. En hob af hadske 
mennesker og smålige tanker. Kunne kærlighed og fred dog bare sejre 
i denne verden... Men deri ligger den største illusion. For der kan ikke 
være fred, før al ondskab er uddrevet fra denne jord. Jeg er en af dem, 
der uddriver ondskab med ild. Det er en tung byrde at skulle vie sit liv til 
ødelæggelse. Jeg finder håb i troen på den verden, der engang var.

Nogle gange ser jeg mig selv stå på barrikaderne. En gammel, slidt mand, 
der har skubbet alle dem væk som holdt af ham. En soldat, som har levet 
så længe ved fronten at han aldrig rigtig har kendt sin søn. En morder med 
blod på hænderne; så meget blod at det ikke længere kan vaskes af. En 
sølle gud, der prædiker vold. Når jeg ser den mand for den han er, så... 
ja... hvad....aha... terrorister...Crazy Eds? Kommer straks. Jep, jeg tager 
det tunge gear med. Og en Iron Mike kuglepen  til autograferne. Jeg er 
himlens og jordens skaber.

M/D 8

Adv. Voice, Charisma +3, Excellent 
reputation: world-wide, Filthy Rich, Ally 
group: Stalkers

Disadv. Extreme Duty (Stalkers), Sense of 
Duty (American People), Guilt complex 
towards son, Daredevil, Glory Hound

Quirks Lettere alkoholisk

Skills

* = Stalkers standard training

Equipment Combat armor + helmet, headset, 
assault rifle w. shotgun, pistol. combat knife, 
frag grenades, first aid kit, bible, Stalkers 
tactical guide

ST 14
DX 14

*Acrobatics 14
Area Knowledge 15
*Camouflage 15
*Climbing 14
*Comp. ops. 15
Diplomacy 15
Driving car 14
Driving truck 14
*Fast-draw pistol 14
Fast-talk 14’

IQ 14
HT 14

*First aid 14
*Guns: pistol 17
*Guns: Ass. rifle 17
*Karate 15
* Knife 16
Leadership 17
Public Speaking 15
*Running 13
Tactics 14
*Throwing 13
*Jumping 15



STA
LKERS

P A T T Y  D O C  K L I N E

Mandag. Tænder en smøg. Igen skal verden frelses. Terrorister har taget 
uskyldige mennesker som gidsler. Stalkers står som den sidste bastion 
i vejen, bevæbnet med mod, ære, integritet og blodlyst. Igen må den 
legendariske Iron Mike og hans superhold trække i trøjen for at redde 
menneskeliv. Det er også jeg garant for. Det har jeg været i mange år nu. 
Patty Doc Kline, supermedic med masser af stoffer til alle.

Hurtigere end lynet kan jeg frelse liv. Lyner bæltepungen op, fremdrager 
de nødvendige redskaber, et lille stik, en grøn pille og du er klar igen; 
stærkere, tyndere, smukkere, mere levende. Og så videre i programmet 
til næste halvdøde supersoldat. Og du, kære ven, er klar til at nedkæmpe 
flere fjender - omend du i sidste ende nok kommer til at lide under alle 
stofferne. Til gengæld er du en helt, sønnike. Og reddet, frelst af den 
mytiske livredder Patty Doc Kline... Fuck. Det er til at få kvalme af.

Jeg er et superidol og hader mig selv. I kvarteret hvor jeg bor må jeg 
ansætte bodyguards til at rydde vejen for fanatiske Stalkers tilhængere, 
der alle kommer for at bliver healet af Patty Kline. Hjælp mig, klager de 
dagen lang. Frels os! Giv mig styrke! Men hvad  kan jeg give dem, når jeg 
ikke engang kan redde mig selv?

Sagen er at jeg ikke tror på sagen længere. Jeg tror på menneskene 
omkring mig. Jeg tror på frelsen, på lindringen af smerterne. Men det 
bliver ved, og ved, og ved. Stalkers hjælper ikke en skid. Vi har aldrig 
hjulpet nogen andre end os selv. For hver terrorist vi pløkker, dræber 
vi ti civile med vådeskud. For hver tilfældig tilskuer jeg redder, skyder 
terroristerne tyve. Det eneste jeg opnår er at ødelægge mig selv. Og så 
selvfølgelig blive rig.

Og det er vel idolets svøbe. At berømmelsen og rigdommen alligevel 
aldrig er nok. Penge bringer ikke lykke med sig. Jeg kan købe alle de 
mænd jeg vil, men min tid er for knap til kærlighed. Jeg har glemt at 
elske mens tid var. Nu er det for sent. Nu har jeg indstillet mig på et liv 
i cølibat, hvor kærlighed er noget jeg giver i form af en indsprøjtning. 
Gid fanden tage det hele.

Problemet er at virkeligheden er blevet for virkelig. Den vil 
ikke holdes på afstand. Terroristerne, bomberne, de ligegyldige 
mord, gidseltagningerne, de fejlslagne bankrøverier, massemordene, 
overgrebene. De vil ikke gå væk, og det uanset Stalkers. Firmaets største 
illusion er at tro, at vi rent faktisk gør en forskel. Vi gør naturligvis en 
forskel i offentlighedens øjne. Vi forsikrer de gode borgere om at alt er 
under kontrol. Men reelt er jeg bange for at vi kun føjer spot til skade.

Men det er for helvede ikke min skyld at verden er som den er. Jeg 
prøver bare at holde hovedet oven vande. Jeg prøver bare at beskytte 
dem jeg kan, med de evner jeg har til rådighed. Verden har brug for lidt 
beskyttelse.

Så tænd en smøg, tøs. Tag en slurk af flasken. Slå et slag for 
menneskeheden. Du er en legende, en myte, en frelser... Bah... Rend mig 
i røven.

M/D 7

Adv. Danger Sense, Empathy, Excellent 
reputation: USA, Filthy Rich

Disadv. Extreme sense of duty (American 
People), Pessimist, On the Edge

Quirks Kæderyger

Skills

* = Stalkers standard training

Equipment Combat armor + helmet, headset, 
assault rifle w. shotgun, pistol. combat knife, 
frag grenades, first aid kit, bible, Stalkers 
tactical guide

ST 11
DX 13

*Acrobatics 13
*Camouflage 15
*Climbing 12
*Comp. ops. 15
Diagnosis 16
*Fast-draw pistol 13
First-aid 18
*Guns: pistol 14

IQ 15
HT 13

*Guns: ass. rifle 14
*Jumping 14
*Karate 12
*Knife 13
Physician 16
*Running 12
*Stealth 14
Surgery 15
*Throwing 11



STA
LKERS

E R N E S T  M E T T S

Mandag. Trækker vejret dybt. Puster ud. Ind. Ud. Kigger mig omkring 
men ser ingenting. Klynger mig til min riffel mens jeg prøver at få kontrol 
over mit tarmsystem. Der er ikke noget at være bange for, Ernest. De 
andre skal nok beskytte dig. Du har jo selv valgt det her, husker du. Og 
du kan ikke dø. Du er en af de få, de modige og de dødsensfarlige og du 
kan ikke føle noget. Smerte betyder ikke noget. Bare tryk på aftrækkeren 
til alle omkring dig ligger ned. Det er simpelt og ligetil. Du bliver en rig 
mand, Ernest. Det her er vejen ud af slummet og ind i lyset. Pust ud. 
Roligt, roligt. Roligt.

Jeg føler ikke smerte. Jeg mærker intet. Jeg gør bare  mit job. Jeg skyder 
mig til tops i livets hierarki. Fra det dybeste gab og helt til tops. Ved min 
side har jeg verdens bedste hold af supersoldater, med Iron Mike Fowler 
i front. Intet kan røre mig. Mod, ære, våben. Hjælp dit land og bliv rig! 
Du kan blive berømt. Ja. Jeg kan blive berømt. Jeg er allerede en legende. 
Efter i dag er jeg en stjerne.

Men først er der terrorister der skal knægtes. Først er der brug for mig. 
Brug for manden der ikke mærker smerte, der bare bliver ved og ved og 
ved. I hvert fald i teorien. Forskerne på laboratoriet har garanteret at det 
ville fungere. Jeg har været til regelmæssige tests og indsprøjtninger og 
operationer de sidste mange måneder. De har stukket nåle i mig, skåret 
mig med knive, endda skudt mig i benet. Kunne jeg mærke noget? Nej. 
Gjorde det ondt? Nej. Gjorde det mig sur? Ja. Så nu er jeg klar, mener de. 
Endnu et Stalkers produkt klar til at forsvare vores storslåede nation.

Men så simpelt er det bare ikke. Jeg er ikke klar til noget som helst. De 
har bare taget den første den bedste godtroende idiot. Så har de tunet ham, 
givet ham en kampuniform på og stukket en riffel i hånden på ham. Peg 
på de onde og tryk på aftrækkeren. Hvis du falder, så rejs dig op og skyd 
videre. Hvis de skyder på dig, så skyd tilbage. Og husk: Du arbejder i den 
gode sags tjeneste. Lad ikke dumme følelser og forskruede forestillinger 
løbe af med dig. Du gør det rigtige, sønnike.

Og dog. For hvordan kan det være rigtigt når jeg ryster som et espeløv? 
Det kan ikke være meningen at jeg skal føle mig så forvirret, så 
overvældet af det hele. Det kan godt være at jeg er den nye Stalkers 
vidunderknægt, men det føles ikke sådan. Det er for meget. Jeg ved 
ikke om jeg tør alligevel. Måske er det ikke dét værd. Det er jo farligt, 
for fanden! Jeg kunne jo for helvede blive slået ihjel. Så kan det være 
ligegyldigt med alle pengene og huset i Palm Springs og dullerne. Så vil 
jeg sgu’ skide på Stalkers fucking idealer om fred på jord, hvis det da 
er deres idealer. Det har jeg aldrig fattet. Jeg fatter ikke en skid af det 
hele. Jeg... hva’ba’... hvad... er det nu? Kommer straks... Jeg skal lige have 
hjelmen på... Jep, jeg er på vej.

Det er selvfølgelig simpelt og ligetil. Du bliver en rig mand, Ernest. Det 
her er vejen ud af slummet og ind i lyset. Pust ud. Roligt. Jeg kan ikke 
føle smerte. Jeg kan ikke føle noget.

M/D 8

Adv. Doesn’t feel pain, Hard to kill 1, Rapid 
healing

Disadv. Low empathy, Post-combat shakes, 
Cowardism

Quirks Stammer

Skills

* = Stalkers standard training

Equipment Combat armor + helmet, headset, 
assault rifle w. shotgun, pistol. combat knife, 
frag grenades, first aid kit, bible, Stalkers 
tactical guide

ST 13
DX 14

*Acrobatics 14
*Camouflage 15
*Climbing 14
*Comp. ops. 15
Demolition 18
Drive motorcycle 14
*Fast-draw pistol 15
*First aid 14

IQ 13
HT 14

*Guns: pistol 18
*Guns: Ass. rifle 17
*Jumping 15
*Karate 15
* Knife 16
*Running 13
*Stealth 15
*Throwing 13



STA
LKERS

W I L L  ‘ 4 5  G A L L A G H A N

Mandag. Yeeeeeeeehhaaaaaaaaaaa! Endnu en storslået dag i Stalkers’ 
tjeneste. Endnu en dag med vold, blod og masseødelæggelse. Mandag er 
en god dag at dø. Specielt for de fucking terroristsvin der har invaderet 
Crazy Ed’s Mitsu Carsale. Det bliver en dårlig dag for dem. Bare gør jeg 
klar, motherfuckers! Gør jeg klar til at kigge ind i løbet på Wills .45’er. 
I er så godt som færdige.

Gidsler? Hvad så? Ekstreme situationer kræver ekstreme metoder. Bare 
skyd gidslerne med det samme, Teamstersvin. De dør sgu alligevel når vi 
kommer brasende ind og  plaffer på alle der står op. Eller I kunne gøre det 
kloge og overgive jer med det samme. Det ville jeg gøre, hvis jeg vidste 
at Will .45 Gallaghan og Iron Mike Fowler var på vej. Jeg ville smide 
skyderne, skide i bukserne og komme ud med armene over hovedet. Jep... 
Nå... Ikke... Terrorister er sgu så dumme.

Men der er nu noget godt ved dem alligevel. De knaser så fedt når man 
banker en næve i sylten på dem. De skriger så højt når man skærer i 
dem. De hviner så længe når man skyder nosserne af dem. Det er der 
selvfølgelig nogle der mener er usmageligt. Hvad så? De kan rende mig i 
røven. Eller lade være med at ringe til mig, hvis de er utilfredse med mine 
metoder. Det er sgu da ikke mig der har valgt at tingene skal være sådan. 
Hvis I vil beskylde nogen for noget, så beskyld regeringen. Beskyld 
strisserne for deres blødsødenhed. Hvis de gjorde deres job ordentligt, var 
der jo ikke brug for Stalkers. Nej, det er ikke min skyld. Det er ikke mig 
der er sadist. Det er verden der er fucked up.

Stoffer? Jep, jeg tager sgu stoffer. RAGE, EAGLE, PAINAWAY, hele 
baduljen. Jeg æder dem som slik, og jeg har det godt med det. Hører I? 
Helten tager stoffer. Katastrofe! Skandale! Fuck jer. Lær at leve med det, 
eller find nogle andre våben i jeres store og evige krig. Terroristerne tager 
dem sgu også. Alle tager dem. Man kan købe dem i supermarkedet, hvis 
man spørger pænt. Lev med det.

Tænk på om verden ville være et bedre sted uden Stalkers. Jeg tror det 
ikke. Jeg har lige umiddelbart glemt hvordan reglementet lyder, men det 
er for helvede jer derude vi beskytter. Ja, beskytter. Spørg bare Iron Mike 
hvor meget af sit liv han har ofret på Stalkers. Spørg mig. Jeg lever og 
ånder for det her korstog. Jeg lever og ånder for det næste adrenalinsus. 
Der er alt for mange svin derude endnu, og de fortjener hvad de får. Jeg 
har måske nok glemt hvorfor de fortjener det, men det er der andre der 
holder styr på for mig. Jeg koncentrerer mig om at trykke på aftrækkeren 
og flække skaller. Hvis du ikke bryder dig om synet, så find en vuggestue 
og gemme dig i. Cry-baby. Hvis du til gengæld vil være til gavn, så stil 
dig op foran Crazy Ed’s og råb sammen med de tusind andre. Råb på dine 
helte, som er kommet for at redde dig. Råb på Iron Mike Fowler og Will 
Gallaghan. Så skal du bare se. Blod og indvolde over det hele!

Yeeeeehaaaaaaa! Det er vist tid til et skud RAGE. Og... vent.... der er 
ligesom noget i luften... jo... Der er nogen der skal dø.

M/D 9

Adv. High Pain Threshold, Combat Reflexes, 
Filthy Rich

Disadv. Berserk, Bloodlust, Sadism, Bad 
temper, Bully, Addiction: combat drugs

Quirks Racistisk

Skills

* = Stalkers standard training

Equipment Combat armor + helmet, headset, 
assault rifle w. shotgun, pistol. combat knife, 
frag grenades, first aid kit, bible, Stalkers 
tactical guide

ST 14
DX 15

*Acrobatics 16
*Camouflage 13
*Climbing 16
*Comp. ops. 13
*Fast-draw pistol 17
*First aid 13
*Guns: pistol 19
*Guns: ass. rifle 19

IQ 12
HT 14

Gunner: 17
*Jumping 17
*Karate 17
* Knife 18
Pilot: chopper 17
*Running 16
*Stealth 16
*Throwing 16



STA
LKERS

P R O F .  N A T H A N  W I L K E S

Mandag. Intet er sikkert. Terrorister har taget gidsler i Crazy Ed’s Mitsu 
Car-sale. Vi ved ikke hvor mange terrorister, heller ikke hvor mange 
gidsler. Der er mange variabler i sagen. Men hvis jeg sammenholder med 
gidseltagningerne den 3/11 og den 28/1 sidste år, samt med de seneste 
statistikker fra Stalkers Research, så må jeg antage at vi står over for 
omtrent tolv forbrydere. Måske elleve. Irriterende.

Gode hr. Studeman mener nu at det burde være helt inden for rækkevidde 
af vores evner. Og Irvin Studeman er en mand der står ved sit ord. Jeg 
vælger at tro på at Iron Mike og Stalkers nok skal ordne paragrafferne 
i dag. Lige som jeg tror at det eneste sikre i denne verden er Irvin 
Studeman. Han er vor organisations stærke klippe, der med falkeblik og 
logik vurderer risici og nødvendigheder. Han er min personlige mentor, 
en stålhånd og en moralens vogter i disse så usikre tider. Han er - som 
jeg - et håndgribeligt svar i et ocean af spørgsmål. Men selv under 
Studemans stenansigt gemmer sig tvivl og spørgsmål. Selv han kan ikke 
analyseres og forstås. Såre beklageligt. Og en fiasko for jeg, som forsøger 
at klarlægge tingenes tilstand. Det er blevet så svært.

I det mindste kan jeg forstå mig selv. En nødvendighed for at kunne 
manøvrere i disse ukendte farvande. For at kende verden må du først 
kende dig selv. Det er der god mening i. Derfor ved jeg at jeg, Nathan 
Wilkes, professor i sociologi og PhD i psykologi, er et simpelt menneske. 
Jeg bekymrer mig om fakta. Jeg søger sandheden om verden omkring 
mig. Jeg er nidkær. Jeg er en menneskekender. Jeg er kedelig. Jo, jeg 
kender skam mig selv. Og med videnskaben i hånden skal det lykkes mig 
at forstå det ufortåelige.

Det er et korstog som jeg fører på egne vegne. Ikke for menneskeheden 
eller for Stalkers, men for mig selv. For en mand kan ikke kende sig 
selv, før han også kender sin omverden. Også det er der god mening i. 
Og således må jeg søge, i en evig spiral af erkendelse og erfaring, for 
at finde mig selv i kosmos og kosmos i mig selv. Jeg, professor Wilkes, 
sandhedssøger. Vidensguru. Jeg skal nok knægte virkeligheden.

Men hvad laver De da i Stalkers, professor? Jeg hører spørgsmålet ofte, 
om end svaret er ganske ligetil. Jeg udrydder det uforståelige i Irvin 
Studemans navn. For terrorisme har i sandhed ingen del i denne verden. 
Deres virke bunder i følelser, i traditioner, i kulturer og i impulser. Der er 
intet rationelt ved den slags. Og derfor må det væk. Udrenses, som også 
de uhellige blev udrenset i Europas middelalder. Jeg leder vel nok efter 
sandheder, men der er ingen sandhed i forbrydernes ondskab.

Så jeg er korstogsridderen, der i sandhedens tjeneste katalogiserer og 
fører statistik over virkeligheden, men med sværdet i hånden amputerer 
den uforståelige og irrationelle pestbyld, der forbryder sig mod rationalet. 
Jeg er bibliotekaren, der harmonisk forholder sig til livet og forholder 
livet til sig selv. Ja, vi lever i usikre tider. Men mit sværd, mit vid og min 
pen er mægtigere end mørket. I dag må sværdet tale. I morgen må jeg med 
pennen arbejde videre på mit verdenskort over den menneskelige tilstand. 
Med Iron Mike Fowler og Irvin Studeman ved min side er der ingen tvivl 
om, at alt dette er inden for rækkevidde...

M/D 8

Adv. Eidetic Memory, Mathematical ability, 
Very Wealthy

Disadv. Obsession: truth, Undecisive, 
Overconfidence, Sense of Duty: Studeman

Quirks Meget religiøs, selvforherligende

Skills

* = Stalkers standard training

Equipment Combat armor + helmet, headset, 
assault rifle w. shotgun, pistol. combat knife, 
frag grenades, first aid kit, bible, Stalkers 
tactical guide

ST 13
DX 15

*Acrobatics 15
*Camouflage 15
*Climbing 15
*Comp. ops. 15
Disguise 16
Psychology 16
Sociology 16
Detect lies 15
*Fast-draw pistol 17
*First aid 15
*Guns: pistol 18

IQ 14
HT 13

*Guns: ass. rifle 18
Guns: sniper rifle 18
Holdout 15
*Jumping 16
*Karate 16
*Knife 17
Knife throwing 17
Lockpicking 17
*Running 14
*Stealth 16
*Throwing 14



STA
LKERS

S T E E L  D A N  F O W L E R

Fredag. Det er en farce. Min far er død og jeg skal stå skoleret over for 
Ophelia Jones i hendes forpulede nyhedsudsendelse. Detroit er sprunget 
i luften, terroristsvinene har lovet mere blod, vi har efterforsket hele 
ugen og knoklet vores røv i laser, og nu skal vi på promotiontour for 
Studeman. Bare et lille interview, hvor vi sådan kan fortælle om ugen 
der er gået. Bare lidt godter til de hungrende masser. Et par guldkorn 
om Stalkers’ uovertruffenhed, lidt til strikkedamerne og lidt til politikerne. 
Det er smagløst.

Min far døde i mandags, sammen med resten af Detroit. Han døde som 
en helt. Ville han være stolt af mig nu? Stolt af hele dette mediecirkus? 
Måske ville han være ligeglad. Det tror jeg. Iron Mike bekymrede sig 
altid kun om ét; sit land. Han spillede spillet som en sand diplomat, han 
parerede ordrer og skrev autografer og lagde navn til de mest stupide 
produkter. Men det var hans hjerte der bar ham oppe. Indtil i mandags var 
min far USAs største helt. Nu er han ikke mere, og hvo den som vover at 
besudle hans navn. Hvo den som tør slå plat på denne tragedie.

Jeg har haft hævn i blodet lige siden. Nu er det mig alle ser op til. 
Legendens søn, tronarvingen. Han har den samme karisma som sin far, 
siger de. Han har de samme øjne, den samme fremtoning, den samme 
stemme. Han kan selv, Steel Dan. Men det er ikke sandt. Jeg har aldrig 
været andet end min fars skygge, og hvis jeg nogensinde finder mig selv, 
er det fordi Iron Mike Fowler er død. Alligevel vil jeg altid blive husket 
som Iron Mikes søn. Det er måske ikke så skidt endda. Jeg ved bare ikke 
hvem jeg er i alt dette. Jo, jeg er en mand med hævn i blodet. En mand 
som de skide Teamsters skal tage alvorligt. Som enhver der forsøger at 
stoppe mig bør tage meget alvorligt. Jeg er en mand der leder efter sig 
selv, og den slags er farlige.

Men jeg er også, som min far, en kærlig mand. Der er ikke mange der 
opfatter hengivenheden inde under Stalkers uniformen. Jo, jeg elsker mit 
land. Hvis ikke det var for alle de idioter, ville USA være en stor nation. 
Hvis ikke var for alle psykopaterne, ville den kærlighed som Beatles 
engang sang om sejre. Nu må først våbnene synge, før kærligheden atter 
kan blomstre. Nu må Stalkers sætte dagsordenen, før vi kan leve i fred. 
Det forhindrer mig ikke i at elske. Jeg elsker at beskytte det jeg holder 
kært. Jeg elsker at holde af Den Amerikanske Drøm. Og jeg elsker at 
udradere de, som vil forbryde sig mod de idealer.

De kan kalde mig Studemans nikkedukke. De kan kalde mig fars søn, en 
tom skal, falsk. De kan synes at jeg har tandpastasmil, at jeg er slesk, at 
jeg slikker Stalkers cheferne i røven. Alle de ting er jeg måske nok. Men 
de skal ikke betvivle min beslutsomhed. De skal ikke betvivle at Steel 
Dan Fowler er en retskaffen mand. Hårdhændet måske. Endda brutal. 
Men retskaffen. Jeg gør hvad jeg gør fordi nogen skal gøre det for vores 
nation, for vores frihed og for vores livsstil. Jeg kan gøre det og smile til 
kameraerne samtidig. Det er der ikke noget galt i.

Men nu denne ultimative hån. At skulle stille op til TV-interview mindre 
end en uge efter min fars død, bare fordi Ophelia Jones og hendes 
netværksstation har sponsoreret vores firma. Jeg kan ikke forstå at 

M/D 8

Adv. Voice, Charisma +2, App. Attractive +1

Disadv. Sense of Duty (American people), 
Vow: avenge father

Quirks Står i sin faders skygge, Kalder alle 
på holdet 'svende'.

Skills

* = Stalkers standard training

Equipment Combat armor + helmet, headset, 
assault rifle w. shotgun, pistol. combat knife, 
frag grenades, first aid kit, bible, Stalkers 
tactical guide, flashlight

ST 14
DX 14

*Acrobatics 14
Area Knowledge 15
*Camouflage 15
*Climbing 14
*Comp. ops. 15
Diplomacy 15
Driving car 14
Driving truck 14
*Fast-draw pistol 14
Fast-talk 14
*First aid 14

IQ 14
HT 14

*Guns: pistol 17
*Guns: Ass. rifle 17
*Jumping 15
*Karate 15
* Knife 16
Leadership 17
Public Speaking 15
*Running 13
*Stealth 14
Tactics 14
*Throwing 13
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Studeman gik med til det. Jeg kender chefen som en beslutsom mand, 
som en stædig rad, men ikke som et dumt svin. Derfor vælger jeg at tro 
at der må være én eller anden form for mening med denne galskab. I 
morgen kunne Teamsters’ anden atombombe sprænge, og alligevel skal vi 
sidde og fortælle om vores efterforskning til Ophelia Linseluder. Det er 
absurd, og hvis den fæle kvinde tror hun får mere ud af mig end et vagt og 
uinteresseret smil, så tager hun fejl. Der er kun hævn i mine årer.

Oh, jeg kan allerede høre hendes borende spørgsmål. Vi har hørt at I gik 
på en Teamster terrorist, Steel Dan. Fortæl mig noget mere om det. Var 
det nu godt? Fortæl mig noget mere. Mere! Her kan du selv se billederne, 
Steel Dan. Og Gud, jeg må sige at det dersens jakkesæt klæder dig vildt 
godt. Men kom så, fortæl fortæl. Giv os alle detaljerne. Det amerikanske 
folk har krav på at vide det. Din lækre tyr.

De sidste par nætters drømme ender altid med at Ophelia Jones dør en 
grusom død ved mine hænder. Bare vi ikke behøvede hele dette ræs. Bare 
situationen var en anden. Bare min far endnu var i live. Bare én af de 
andre kunne fortælle Ophelia om den sidste uges efterforskning. Men det 
kan de selvfølgelig ikke. Det er mig, som gruppens leder, der skal stå 
frem og udtale den slags officielle ting. Det er noget forbandet lort. Jeg 
forestiller mig det værste:

Ja, Ophelia, vi fik et tip om at nogle Teamster affilierede terrorister holdt 
til i en lejlighed i San Francisco. Jep, du kan tro vi bankede livet 
ud af dem. Men vi havde jo fået ordrer på at vi skulle have bare én 
i live til afhøringen, så jeg holdt igen med de sidste knytnæveslag. 
Jo, du kan tro det var farligt. Men det gav skam resultater, det kan 
du tro. Det var gennem terroristen her at vi fandt frem til hele Fort 
Lauderdale forbindelsen. Ja, du ved, det med at General Howard havde 
solgt Teamsters to atomsprænghoveder og en hel bunke andre våben. Tjo, 
desværre viste det sig jo at han var på Teamsters side. I hvert fald var han 
ikke på vores, for det har senere vist sig at generalen har solgt våben til 
alle mulige lyssky mennesker fra sin base. Nej, det er helt rigtigt, Ophelia. 
Næ, jeg synes skam hæren gør et glimrende job. Der er bare rådne æbler 
på alle træer.

Men du ville også gerne høre lidt om hvordan vi fangede generalen? Det 
kan du tro jeg vil fortælle dig, din møgsæk... undskyld... din smukke 
kvinde. Vi lagde en fælde for ham ude i Nevada ørkenen, hvor han 
troppede op med en mindre hær. Da vi havde dem i krydsild, rejste vi 
os fra vores skjul og mejede dem allesammen ned. Personligt trykkede 
jeg bare på aftrækkeren indtil der ikke var flere tilbage. I grove træk, 
i hvert fald. Hmm, ja, general Howard overlevede. Ja, det var skam et 
held. Ja, han er endnu til afhøring. Om vi ved noget nyt om den anden 
bombe? Godt spørgsmål, Ophelia. Jep, jeg ved godt at tidsfristen udløber i 
morgen. Jeg har bare ikke lige detaljerne på mig p.t.

Til gengæld skal jeg fortælle dig et supergodt tip til hvordan du og alle 
seerne derude kan gøre jeres hår meget blødere.

Om jeg er berørt af min fars død? Ja, Ophelia, det er jeg. Jeg er berørt. Jeg 
er så berørt at jeg ikke helmer før den sidste ansvarlige for den massakre 
bløder for mine fødder. Jeg er så berørt at jeg hvert sekund overvinder mig 
selv. For det er en tung byrde at bære, Ophelia. Nationens skæbne vejer 
tungt når man er Iron Mike Fowlers søn...

Døren til TV-studiet går op. Det er på tide at tænde for tandpastasmilet. 
Det er fredag aften.

Studeman: En hårdhændet mand med et hjerte 
af stål. Jeg bryder mig egentlig ikke om ham, 
men han gør hvad han må gøre. Han er vor 
nations sidste bastion. En almægtig kæmpe 
med et lands skæbne i hænderne. Men han er 
ikke et godt menneske.

Amanda Groves: Combat-psi. Hun hærges 
af underlige syner, som hun prøver at flygte 
fra. Hun er god nok. Men grænsende til 
det psykotiske. Hvor længe mon hun holder 
endnu?

Sandman: Sleeper. Sover ikke, mærker ikke 
smerte. Totalt psykotisk og amoralsk ind til 
benet. Men han gør sit job, og i disse tider er 
det beundringsværdigt i sig selv.

Warhead: Supersoldat på stoffer. Den værste 
slags, skabt af Stalkers til at dræbe uden 
følelse. Han er en dum soldat, med et forskruet 
syn på verden. Han er et narkovrag der skal 
holdes i kort snor.

John: Kamæleon. Der er ingen der ved hvem 
John egentlig er. End ikke ham selv. Det gør 
ham til en farlig variabel. Hans evige jagt på 
skjulte sandheder gør ham upålidelig. Og hans 
tro på Studemans retskaffenhed er naiv.
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Adv. Danger Sense, App. Attractive +1

Disadv. Flashbacks, Sense of duty (team)

Quirks Klør sig ofte i håret, nervøs trækning 
ved øjet

Skills

* = Stalkers standard training

Equipment Combat armor + helmet, headset, 
assault rifle w. shotgun, pistol. combat knife, 
frag grenades, first aid kit, bible, Stalkers 
tactical guide

ST 11
DX 13

*Acrobatics 13
*Camouflage 15
*Climbing 12
*Comp. ops. 15
Diagnosis 16
*Fast-draw pistol 13
First-aid 18
*Guns: pistol 14
*Guns: ass. rifle 14
*Jumping 14
*Karate 12

IQ 15
HT 13

*Knife 13
Physician 16
*Running 12
*Stealth 14
Surgery 15
*Throwing 11

Mind Surge 14
Energy Sense 14
Clairvoyance 14
Precognition 14
Spasms 15

A M A N D A  G R O V E S

Fredag. Har brug for en smøg. Venter på at blive lukket ind til dagens 
nyhedsmassakre. Stalkers mod Ophelia Jones, nyhedskælling. Detroit gik 
til de evige storbymarker for fire dage siden. Gud! Der er allerede gået 
fire dage. I morgen sprænger Teamsters endnu en bombe, og hvad har 
vi fundet ud af? Ikke meget. Men vi har fået blod på hænderne. Og nu 
er tiden kommet til et PR-tiltag i sponsoraternes hellige navn. Perfekt, 
Studeman. Bare helt perfekt. Jeg har brug for en smøg, men jeg prøver 
at holde op. Årh, for satan.

Ved siden af mig står Sandman og ryger, den skiderik. Han kniber sine 
store, naive øjne i mens han blæser en stor røgsky ud af næsen. Ser ud 
som han slapper af. Ha! Slapper af. Hvordan skulle han kunne slappe af? 
Han er dømt til at være vågen resten af sit liv, til ikke at mærke smerte. 
Lige som jeg er dømt til at forstå med sindet hvad sanserne ikke ser. Vi 
er begge to misfostre. Jeg er naturens eget vidunderbarn, hjulpet godt på 
vej af forskere med penge på hjernen. Sandman er helt Stalkers’ projekt. 
Stakkel. Vi har noget til fælles; men en verden til forskel.

Jeg kigger over på Fowler. En heltesøn, en tronarving. Han soler sig i alt 
det her. Det er hans vej til ære og berømmelse. Han er i sit es, er han. 
Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er de samme motiver 
der driver os. Han elsker Nationen. Han elsker Studeman og Stalkers og 
hele mediecirkusset. Jeg vil bare gerne gøre en forskel for alle ofrene. 
Jeg bryder mig ikke om al brutaliteten. Jeg bryder mig ikke om folk som 
Warhead, der ikke har andet end mord på hjernen og blod på hænderne. 
Jeg bryder mig ikke om Studeman, det sleske svin. Og jeg bryder mig 
ikke om en organisation som Stalkers, der får så meget magt. Vi er ikke 
idoler. Vi er bare mennesker. Alligevel stoler millioner på at vi nok kan 
redde dem fra den næste trussel. Jep. Lige som Iron Mikes hold reddede 
Detroit.

Men i det mindste får jeg lov til at være den jeg er. Amanda Groves, 
combat-psi. I en hvilken som helst anden sammenhæng ville de forfølge 
mig for hvad jeg ved, for hvad jeg kan, for hvad jeg kunne finde på. Men 
jeg er en af de få, og derfor hævet over loven. For fanden, det er sgu’ mig 
der er loven. Det er mig de ringer til når de er på bar bund. Amanda, kan 
du ikke lige kigge på det her lig og fortælle os, hvad kvinden døde af? 
Amanda, kig lige ind i det andet rum og fortæl os hvor mange våben de 
har. Amanda, terroristen sidder inde i den bil - kan du ikke blæse hans 
hjerne til rødgrød? Alle de ting gør jeg fordi jeg kan. Og fordi det er 
almindelige mennesker, det i sidste ende handler om. Ikke Stalkers, ikke 
Studeman, ikke Steel Dan Fowler og heller ikke mig selv. Hverken de 
eller jeg står til at redde.

Men mine tanker løber af med mig nu. Jeg har bare brug for en smøg. 
Arh, hvis jeg ryger én nu er det kun nummer tolv i dag. Det er okay. 
Jeg havde også en dårlig nat. Som sædvanlig. Nej, der var desværre intet 
som helst usædvanligt over netop denne nat. Vågnede af mine mareridt 
klokken halv fem og kunne ikke falde i søvn. I min lejlighed lå tusinder af 
døde, strøet af en galnings hånd på køkkengulvet, i stuen, på spisebordet. 
Alle de døde mennesker... Alle de syner... Hvis bare de ville blive i 
mine drømme, så kunne jeg klare det. Så kunne jeg klare at leve som en 
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halvgammel enke i mit lille afluk. Men synerne forfølger mig. Jeg ser de 
døde, de lemlæstede, brandofrene, psykopaternes værker og selvmorderne 
næsten hele tiden. Jeg kan ikke tillade mig at miste koncentrationen. 
Synerne kommer når jeg ikke er fokuseret. Måske en smøg ville hjælpe. 
Måske døden ville hjælpe. Måske lidt kærlighed?

Jeg smiler en smule og kigger igen over mod Sandman. Hvad jeg dog ikke 
ville give for at bore mig vej ind til hans hjerte. Han er et svin. Men der 
er nu meget godt i ham. Der er for eksempel konsekvens i hans brutalitet. 
Det viser da at han har sjæl. Og så har han den hér aura omkring sig. Hvis 
han ikke var sådan en idiot, kunne jeg næsten forels-

Men der er andre ting at tænke på først. Der er terrorister og en 
atombombe. Og så TV-interviewet med katastrofernes dronning. Mon 
ikke hun midt i det hele kunne finde på at spørge til Sandman og jeg? Er 
der en romance? Er I kærester? Og hvad synes I om at det endnu ikke, 
her en dag før Teamster deadline, er lykkedes jer at finde den anden nuke? 
Ja, vi har jo alle hørt og set at I har fanget flere af dem. Først én i San 
Francisco, så selveste general Howard, som åbenbart har været impliceret 
i salg af våben til Teamsters. Hvordan har I det med det?

Jeg husker ugen der er gået med gru. Kradser mig i håret, som jeg 
plejer når jeg ikke kan overskue tingene. Tænker på cigaretter og døde 
mennesker. Ser to lig ved siden af mig. Eller er det Steel Dan og John? 
Jeg kan ikke rigtig kende forskel længere. De er alle mennesker jeg 
prøver at beskytte. Det er for helvede ikke deres skyld, at verden er som 
den er. Det kan godt være at de er gale; det kan godt være at jeg dør 
indeni; det kan godt være at virkelighed og drøm bliver ét; men jeg er 
nødt til at gøre hvad jeg kan. Prisen for at lade være er for høj. Og 
kunne jeg overhovedet stoppe, hvis jeg ville? Er synerne og drømmene og 
mareridtene uundgåelige? Tænder en smøg og suger røgen til mig.

Døren til TV-studiet går op, og jeg skodder hurtigt resten af cigaretten. 
Det er på tide at tænde for tandpastasmilet og glemme virkeligheden.

A M A N D A S  E V N E R
Amanda Groves er combat-psi. Med sit sind kan hun manipulere 
virkeligheden omring sig. Hun kan i begrænset omfang se ind i fortid og 
fremtid. Den fysiske verden er ikke nogen hindring for Amandas særlige 
syn. Men medaljen har en bagside, for Amanda plages af sælsomme syner 
og mareridt, som hun ikke har kontrol over.

Amandas evner er helt hendes egne. De har været latente siden hun 
blev født. I teenageårene lærte Stalkers’ forskere hende så at kanalisere 
og fokusere disse kræfter. De undersøgte hende både fysisk og mentalt. 
Kan du prøve at se ind i det rum? Kan du se hvem dette slips har 
tilhørt? Kan du ødelægge dukken dér med dit sind? Og så videre. Amanda 
møder ugentligt op til tests og scanninger. Hun tager dagligt medicin, der 
regulerer hendes evner og giver hende bedre kontrol over dem. Amanda 
ved ikke hvordan hun skulle fungere uden.

Når Amanda bruger sine evner, kræver det stor koncentration. Hun går 
for en stund i trance. Nogle af hendes kræfter kræver større og længere 
koncentration, mens nogle tager effekt næsten med det samme. Så længe 
Amanda er i trance opfatter hun stort set intet af hvad der foregår omkring 
hende (-5 alertness).

Studeman: En korrupt skiderik. Men han har 
fat i den lange ende, og verdens byrde hviler 
tungt på hans skuldre. Måske er hans kulde det 
eneste mulige værn mod virkeligheden. Men 
han er en farlig mand.

Steel Dan: Iron Mike Fowlers søn. Dan er en 
nikkedukke, som de sender ud for at smile til 
kameraerne. Han har det hele i munden, og 
hans tanker om Nationen, om Drømmen er 
både naive og farlige.

Sandman: Sleeper. Sover ikke, mærker ikke 
smerte. Men føler han noget? Gemmer der sig 
andet end sindssyge bag hans opspilede øjne? 
Jeg kan ikke lade være med at være fascineret 
af ham.

Warhead: Supersoldat på stoffer. En rigtig 
succeshistorie for Stalkers. Ligeglad, amoralsk, 
følelsesløs, brutal og dum som en dør. Han 
er årsagen til Stalkers’ dårlige ry. Han er den 
personaliserede vold.

John: Kamæleon. Et stort X, uden fortid, 
uden identitet. John er Stalkers’ superspion og 
Studemans personlige protégé. Men hans jagt 
på skjulte sandheder blænder ham. Jeg kan 
ikke se ind til hans motiver.



STA
LKERS

M/D 8

Adv. Doesn't sleep, Feels no pain, Hard to
kill 2, Unfazeable

Disadv. Manic-depressive, Impulsiveness

Quirks Misser med øjnene, Stirrer på folk, 
bærer en Morpheus amulet om halsen

Skills

* = Stalkers standard training

Equipment Combat armor + helmet, headset, 
assault rifle w. shotgun, pistol. combat knife, 
frag grenades, first aid kit, bible, Stalkers 
tactical guide

ST 13
DX 14

*Acrobatics 14
*Camouflage 15
*Climbing 14
*Comp. ops. 15
Demolition 18
Drive motorcycle 14
*Fast-draw pistol 15
*First aid 14

IQ 13
HT 14

*Guns: pistol 18
*Guns: Ass. rifle 17
*Jumping 15
*Karate 15
* Knife 16
*Running 13
*Stealth 15
*Throwing 13

S T E P H E N  S A N D M A N  J O N E S

Fredag. Jeg kigger mig omkring i kulisserne bag TV-settet. Om lidt skal 
vi møde katastrofens dronning, TV-luder Ophelia Jones i et åh-så nydeligt 
jakkesæt. Som sædvanlig rykker de et af kameraerne helt tæt på mig, så 
seerne kan se det hvide i mine øjne. Det er sandt, kan de så tænke ude i 
de små hjem, ham Sandman er en rigtig psykopat. Tænk at de dog tillader 
den slags monstre i Stalkers. Hvis de bare vidste...

Vi er alle monstre. I Stalkers er alle lige hærgede. Af fortiden, af nutiden, 
af blodet og krigen og volden og følelsesløsheden. I vores arbejde er 
følelserne vores fjende. Terroristerne har ingen, og vi, jeg må følge trop. 
Jeg føler intet. Jeg sover ikke, jeg mærker ikke smerte, jeg føler ikke. 
Og alligevel står hun dér ved siden af mig og overvælder mig. Amanda 
Groves er min støtte og min fjende. Hvad vil hun mig? Tror hun at hun 
kan nå ind til mig? Det er for langt ude. Jeg er et monster.

Jeg har dræbt flere mennesker end jeg kan tælle. Mange har været 
uskyldige, der bare var i vejen. Det er ikke min skyld at verden er som 
den er. Det er ikke mig der er terrorist. Jeg er bare ham de sender ind for 
at udrydde modstanden. Send sleeperen ind, råber rookierne panisk når de 
er ved at blive mejet ned. Backup! Send sleeperen. Sådan begynder det 
som oftest. Fortsætter ud i det makabre og groteske, under kameraernes 
konstante overvågning. De har sendt sleeperen ind, råber reporteren ind 
i kameraet, som om det var en nyhed i sig selv. Og det er det vel. For 
pressen er det ensbetydende med blod. Blod på mine hænder. Men det 
berører mig ikke længere. Jeg er ligeglad.

Desværre er der aftener, nætter, dage hvor følelserne overvælder mig. 
Det er uden for min kontrol. Det er noget fucked-up lort altsammen. Det 
er fantastisk. Det er et rush. Deprimerende. Cool. Ja, gu’ er jeg manio-
depressiv, siger jeg til pressefolkene og griner bredt. Hvad fanden havde I 
forventet? I har skabt et misfoster, og nu vil I også have at jeg skal opføre 
mig ordentligt. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke holde blodet på afstand. Det 
kryber ind under huden på mig, som det også ville krybe ind under huden 
på enhver anden. Hvis de havde dræbt så mange som jeg.

Jeg husker plakaterne dengang. Stalkers: Mod Ære Våben. Hjælp dit land 
og bliv rig! Vi har brug for alle i krigen mod terrorisme. Du kan blive 
berømt. Blah blah blah. Og så en masse billeder af Iron Mike Fowler 
iført smart jakkesæt og tandpastasmil. Gud, hvor den mand dog kunne 
smile. Det var selvfølgelig falskt altsammen, men det var Iron Mike 
der overbeviste mig. Jeg havde nu ikke så meget at tabe. Fattig knægt, 
forældre skilt, en splejset rod, uuddannet og først og fremmest nem at 
narre. Så da jeg troppede op på det lokale Stalkers kontor, lod jeg mig 
overtale til livet i berømmelse og rigdom. Jeg skulle trænes i en særlig 
nyoprettet enhed. Jeg skulle peppes op, mine sanser skærpes, min krop 
toptunes. Det skal jeg love for jeg blev.

Jeg er en sleeper. Jeg tager dagligt medicin for min fysiske tilstand. De 
har skåret i min rygrad, de har skåret i min hjerne, og de har skåret i 
mit hjerte. Jeg sover aldrig. Jeg kan ikke mærke smerte. Jeg går ikke ned 
af en kugle eller ti. Og i teorien burde jeg være en følelseskold skiderik. 
Men jeg mister kontrollen. Når det sker går jeg berserk, bryder grædende 
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sammen, ler ukontrolleret. Det er aldrig til at sige. For det meste griner 
jeg bare af det hele og af dem allesammen. Lad dem tro at jeg er en 
psykopat. Stalkers er en forsamling af psykopater. I det mindste tager jeg 
ikke stoffer. I det mindste ved jeg hvem jeg er.

Men jeg søger ikke at hævne mig mod Stalkers. Det er ikke firmaets 
skyld. Og bigboss Studeman er en fin fyr, lige så kompromisløs som mig 
selv. Han er konsekvent i sin kamp mod ondskaben. Jeg er stolt af at være 
hans våben. For ondskaben skal udryddes. Det har sin pris for mig, for 
dem der står i vejen, for alle.

Prisen har været høj denne gang. Terrorister i hobevis, atombomber, 
general Howard involveret, ulovlig handel med militærudstyr og våben. 
Jeg kan ikke engang huske det hele. Detroit blæste væk, Studeman ledte 
os på sporet af en Teamster celle i San Francisco, vi sparkede røv og 
jeg grinede hele vejen igennem. Studemans håndlanger Levison fik en 
af terroristerne til at tale, Studeman pegede på general Howard som 
næste led i kæden, vi sparkede røv og jeg grinede hele vejen igennem. 
Nu er vi nået til ugens hårdeste prøve: TV-interview med den nyslåede 
nyhedsdronning Ophelia Jones. Det er ligesom at stille op til bank. Har 
I fundet den anden bombe? Er I ved at være tæt på mål? Hvad vil I 
sige til alle de seere, der frygter for at netop deres by sprænger i luften 
i morgen? Tja. Ikke en skid vil jeg sige til dem. Jeg sparkede røv, og 
nu ser vi hvordan det går. Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at falde 
i søvn. Ha ha.

Og det er det. Jeg har ikke tænkt mig at falde i søvn. Måske er jeg skudt 
i hovedet. Måske lever jeg i et evigt limbo, mellem drøm og virkelighed. 
Måske kan jeg ikke følge en samtale længere end to minutter ad gangen. 
Måske flæber jeg som en tøs og griner som en massemorder. Måske er jeg 
skydegal. Måske er jeg ligeglad. Men jeg falder sgu ikke i søvn, og jeg 
skal nok blive stående til det allersidste brag.

Jeg kan ikke forestille mig noget andet liv end dette. Irvin Studeman har 
skabt mig. Det er fredag, i morgen dør vi sikkert allesammen, der står 
en smuk kvinde ved siden af mig og jeg ved at hun vil mig noget. Men 
jeg er Irvin Studemans mand i skysovs, ham de sender ind når det hele 
er gået agurk. Jeg er en motherfucker psykodræber af et dumt svin. Lad 
mig sprænge alle i luften, bare fordi det ser godt ud på film. Lad mig gå 
kuglerne i møde, bare fordi jeg kan. Lad mig tømme en flaske Scotch og 
trykke på aftrækkeren til jeg ikke kan mærke noget længere. Overhovedet. 
Men spar mig for moralprædikener. Der skal et monster til at dræbe 
monstre. Yeeeehaaaaaaaa!

Døren til TV-studiet går op. Jeg kigger over på Amanda, som skodder sin 
smøg. Mon hun nogensinde finder ud af at holde op?

Studeman: Jep, bossen er et dumt svin. Men 
han er min slags dumme svin. Kompromisløs 
og konsekvent. Han er ikke bange for at tage 
fat dér hvor lokummet brænder  mest.

Steel Dan: Iron Mike Fowlers søn. En ny 
Stalkers legende under tilblivelse. Steel Dan er 
den retskafne type, skide hellig og pisse glad 
for sig selv. Men han har hjernen i orden, og 
det er vigtigt nok.

Amanda Groves: Combat-psi. Amanda er 
naturens eget lille misfoster, og det har hærget 
hendes sjæl. Hendes drømme overtager hendes 
virkelighed, men hun stritter imod. Amanda er 
en fighter.

Warhead: Supersoldat på stoffer og 100% 
syg i hovedet. Warhead er det perfekte våben. 
Loyal, brutal, ligeglad og afhængig. At han 
er dum som en dør betyder ikke så meget. 
Warhead er til at stole på.

John: Kamæleon. John har glemt hvem han 
er, og han bruger hele sit vågne liv på at 
jagte skjulte sandheder som ikke er der. Han 
bokser med skygger i stedet for at bokse med 
virkeligheden.
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M/D 9

Adv. Combat reflexes, High pain threshold

Disadv. Bad temper, Addiction: drugs, 
Fanaticism: Stalkers ideology

Quirks Idérig (både gode og dårlige), Bander 
meget

Skills

* = Stalkers standard training

Equipment Combat armor + helmet, headset, 
assault rifle w. shotgun, pistol. combat knife, 
frag grenades, first aid kit, bible, Stalkers 
tactical guide

ST 14
DX 15

*Acrobatics 16
*Camouflage 13
*Climbing 16
*Comp. ops. 13
*Fast-draw pistol 17
*First aid 13
*Guns: pistol 19
*Guns: ass. rifle 19

IQ 12
HT 14

Gunner: 17
*Jumping 17
*Karate 17
* Knife 18
Pilot: chopper 17
*Running 16
*Stealth 16
*Throwing 16

W A R H E A D

Fredag. Sniffff. Ah. Klar til kamp igen. Bare kom med kameraerne, så 
skal jeg edderma’me baske dem til pulp, fucke dem op og smadre dem 
oven i hovedet på tilskuerne, hvis det er det seerne vil have. Jeg er en 
ustoppelig krigsmaskine af kød, blod, adrenalinrush og stoffer. Det er det 
eneste jeg ved, og jeg elsker det. Bare vis mig hvem der har fortjent 
det, og jeg skal eksekvere min egen dom over de uhellige. Det kan godt 
være at terroristsvinene fik bombet Detroit til ukendelighed. Nu er der 
andre boller på suppen. Nu er der mig. Og Steel Dan Fowler, verdens 
største helt.

Men inden retfærdighedens time skal jeg lige overleve et TV-interview 
med nyhedsbabe Ophelia Jones. Jeg ved ikke helt hvordan. Måske skal jeg 
bare holde min kæft. Det skal være promotion, siger Studeman. Vi skal 
skabe tryghed i befolkningen. Hvad ved han? Hvordan fanden havde han 
tænkt sig at jeg skulle klare det? Måske jeg bare skal lade Dan og de andre 
føre ordet. De er skåret bedre for tungen, er de. Jeg er bare en dum soldat. 
På stoffer. Men jeg må godt sige noget alligevel. Nej, gu’ fanden, jeg ved 
lige så meget som de andre om alt det her. Jeg er klogere end de tror. 
Sniffff. Klar til kamp, Warhead! Klar til kamp.

Og det er det, det hele drejer sig om. Der er onde mennesker der forbryder 
sig mod os. Det er en ondskab som vi må bekæmpe. Det her er ikke 
politiarbejde, det er ikke et detektivjob og det er ikke noget politisk eller 
diplomatisk. Det er krig. I den krig er Stalkers det eneste rigtige våben. Vi 
er de eneste der tør tage konsekvenserne. Vi er de eneste der har udstyret, 
evnerne, modet. Og først og fremmest er vi de eneste der vil gøre hvad der 
skal gøres. Ville du slå ihjel for at redde? Jeg har tænkt mit svar igennem. 
Stalkers er det bedste våben i krigen, og jeg er Stalkers’ bedste våben.

Sniffff. Wooohoooo! Godt! Lige som det var godt at få udrenset klodens 
overflade for endnu et par afskum. Det har været en god uge for Stalkers. 
Hvis man altså lige ser bort fra mandag. Detroit sprængt til atomer. 
Sikke noget lort at Iron Mike skulle dø. Skide synd for Steel Dan, men 
han virker bare mere målrettet nu. Måske har det i virkeligheden gjort 
ham godt. Han har i hvert fald været ubarmhjertig. Steel Dan er et godt 
menneske. Ham tror jeg på. Også selvom han ikke lytter så meget til mig. 
Jeg er bare ham med musklerne. En kæmpe på stoffer.

Men status over ugen: Terrorister i hobevis, atombomber, general Howard 
involveret, ulovlig handel med militærudstyr og våben. Detroit blæste 
væk, Studeman og Steel Dan ledte os på sporet af en Teamster celle i San 
Francisco. Ikke noget problem. Studemans håndlanger Levison fik en af 
terroristerne til at tale, Studeman pegede på general Howard som næste 
led i kæden. Ikke noget problem. Og nu har Levison ham Howard-svinet 
til afhøring. Men hvor er den anden bombe? Aner det ikke. Det er et 
problem. Hvad skal vi sige til journalisten lige om lidt? At vi ikke 
ved det? Hmmm. Nogle gange er det her en besværlig krig. Hvis bare 
Teamsters ikke var sådan nogen kujoner. Hvor fanden kan den bombe 
være? Hvorfor skal det hele være så svært?

Jeg prøver jo for helvede alt hvad jeg kan. Det er sgu ikke for min 
egen skyld at jeg er blevet til et narkovrag. Det er for Stalkers’. Det er 



STA
LKERS

for sagens skyld. Warhead, supersoldat til tjeneste. Dræbermaskine om 
dagen, nervevrag om natten. De siger at jeg ikke ville overleve en uge 
uden stofferne og pillerne og indsprøjtningerne. Måske har de ret. Det 
gør ikke noget. Det er jo en god sag. Og så styrer Stalkers’ kemiske 
vidundermidler for vildt! Et skud RAGE og jeg er klar til at smadre en hel 
terroristbase alene. Et skud STIM og jeg er tilbage fra graven - og parat 
til at smadre videre. Selvfølgelig gør det ondt ad helvede til bagefter, men 
hvad fanden. Hvis det gavner Stalkers...

Men jeg har da tænkt på om det er det hele værd. Er jeg blevet et monster? 
Er vi for farlige? Kunne jeg leve et fredeligt liv i et lille hus, uden stoffer 
og blod? Er der et liv uden Stalkers? Måske en dag, i en bedre verden. 
Men ikke nu, ikke så længe Stalkers’ fjender bliver ved med at true 
verdensfreden. Så længe det er sådan, er der brug for mig. Men jeg er ikke 
nogen martyr. Jeg ofrer mig ikke. Jeg kan skam lide det. Jeg kan lide at 
se det hvide i deres øjne når jeg slår dem til blods med mine bare næver. 
Jeg kan lide det når de giver op over for overmagten. Jeg kan lide at 
mærke deres knogler knase. Nogle gange kan jeg lide det så meget at jeg 
glemmer hvorfor jeg gør det. Det er ikke så godt. Jeg skal huske hvorfor. 
Huske hvorfor, Warhead.

Og det er sikkert derfor der aldrig er nogen der lytter til mig. Jeg glemmer 
nogen gange det store perspektiv. Jeg har en masse gode idéer, men jeg 
får dem ikke tænkt ordentligt igennem. Ordene løber af med mig. Og så 
taler jeg ikke lige så godt som de andre. Så tror de at jeg bare brokker 
mig, eller sådan noget. Jeg ville nu ønske at jeg ikke kun behøvede at 
være ham med de store næver. Nogle gange ville jeg... sniffff... hmmm... 
ahhhh... Nå, lige meget. Nu er der lige det her væmmelige interview, og så 
skal der fandeme skydes til måls efter Teamster terrorister. Jep. I morgen 
er verden et bedre sted!

Døren til TV-studiet går op. Indenfor venter Ophelia Jones og hendes 
kamerahold. Jeg administrerer et skud SLOWTIME. Bedre. Klar til 
kamp!

W A R H E A D S  S T O F F E R
Stalkers’ supersoldat Warhead er blot én af mange stofforstærkede 
agenter. Warheads metabolisme reagerer immervæk bedre på Stalkers 
stofferne, så han er en af succeshistorierne. Som alle andre af sin slags er 
Warhead dybt afhængig af stofferne og af en række piller der opretholder 
hans krops normale balance. Ingen er rigtig klar over hvad der ville ske, 
hvis Warhead holdt op med at tage pillerne og stofferne.

Warhead indtager sine stoffer gennem en dispenser på højre arm. Warhead 
trykker på en knap for at indsprøjte et givent stof. Det tager cirka 
et sekund, og stofferne har øjeblikkelig virkning. Selvom Stalkers har 
adgang til langt stærkere stoffer, råder Warhead i det daglige over 
følgende udvalg:

RAGE   +6 ST, Hard to Kill 5, Berserk, Bloodlust.
STIM   +2d HT - giver 3d HT skade efter HT runder
OMNI  +5 alertness
EAGLE  +4 til Guns og Gunner skills, -6 til close combat skills
PAINAWAY  high pain threshold, removes all damage effects incl. stun
SLOWTIME  combat reflexes, +4 move, -2 til alle IQ skills

Studeman: Chefen er et nødvendigt onde. 
Han er en manipulerende skiderik, men jeg 
tror bare at han gør sit job. Min eneste anke 
mod ham er at han er for blødsøden. Det hele 
handler efterhånden om politik. Bah!

Steel Dan: Iron Mike Fowlers søn. Dan er 
Stalkers’ image, og det gør han godt. Jeg tror 
ikke at han kan lide mig, men jeg synes at han 
er god nok. Han skulle bare lære at droppe al 
det medie-bullshit.

Amanda Groves: Combat-psi. Ikke til at stole 
på. Hun fucker med folks hoved, og for hende 
handler det hele om at hjælpe de svage og den 
slags. Totalt upålidelig.

Sandman: Sleeper. Sover ikke, mærker ikke 
smerte. Hvis ikke han var så skide psykotisk 
ville Sandman være fin nok. Men han har det 
åh så dårligt, og det er sgu ikke til at holde ud.

John: Kamæleon. John har ingen identitet. 
Jeg ved heller ikke om han har en mening om 
noget som helst. For ham er alt usikkert. Alle 
de spørgsmål... Alle de skjulte sandheder... 
Sikke noget pis.
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M/D 8

Adv. 'John Doe effect', Invisibility to 
machines (w. switch)

Disadv. Amnesia, Obsession: truth

Quirks Går med rød kasket når det er muligt, 
Taler monotont

Skills

* = Stalkers standard training

Equipment Combat armor + helmet, headset, 
assault rifle w. shotgun, pistol. combat knife, 
frag grenades, first aid kit, bible, Stalkers 
tactical guide

ST 13
DX 15

*Acrobatics 15
*Camouflage 15
*Climbing 15
*Comp. ops. 15
Disguise 16
Security:
   Electronics 16
   Electronics ops. 16
*Fast-draw pistol 17
*First aid 15
*Guns: pistol 18

IQ 14
HT 13

*Guns: ass. rifle 18
Guns: sniper rifle 18
Holdout 15
*Jumping 16
*Karate 16
*Knife 17
Knife throwing 17
Lockpicking 17
*Running 14
*Stealth 16
*Throwing 14

J O H N

Fredag. Fortiden er måske sløret, men nutiden er skræmmende nok i sig 
selv. Fremtiden er mere usikker. I morgen kunne jeg være død, sammen 
med resten af holdet og millioner af beboere i en af landets storbyer. Eller 
jeg kunne være en folkehelt, elsket og idoliseret af masserne. Eller jeg 
kunne blive fyret. Eller det hele kunne vise sig at være en drøm. Nej, der 
er for mange variabler i ligningen. Det er ikke til at sige. Hvem der bare 
havde Amanda Groves’ evner. Kan hun mon se hvordan det skal gå os? 
Kender hun allerede vores skæbne? Hvem der havde hendes klarsyn.

Jeg selv er en mand med et mudret, begrænset syn. Min virkelighed er her 
og nu, for jeg har ikke nogen fortid. Jeg slog øjnene op en dag og var. Fik 
senere fortalt at jeg var 13. På det tidspunkt var jeg allerede indrulleret i 
Stalkers. De var de eneste der brød sig om at forstå hvad jeg var for én. De 
fandt ikke ud af det, og så slukkede nogen lyset igen. Da jeg vågnede igen 
var jeg 18. Så min underskrift på en Stalkers kontrakt. Underskrevet et par 
måneder forinden. Fik stor ros for min ihærdighed og tekniske kunnen. 
Jeg huskede ikke noget af det, men det sad alligevel på rygraden, sammen 
med sprog, fysisk koordination og den slags. Sådan har jeg mistet 18 år 
af mit liv. Siden har jeg været mig selv. Ikke at jeg ved hvem det er, 
selvfølgelig. Jeg er den perfekte John Doe. Jeg er den fremmede, ham 
som du aldrig kan huske. End ikke min portier husker mig. Jeg skal vise 
ID hver gang jeg vil ind i ejendommen. Jeg er ingen.

De arbejder nu stadig på at finde ud af hvor jeg oprindelig kom fra. De 
har snakket med så mange mennesker, vist mig så mange fotos, ført mig 
rundt i hele landet i håb om at jeg ville kunne genkende noget eller nogen. 
Men forgæves. Jeg er blank. Jeg er et rent blad. Det er mit våben og min 
forbandelse. Det er blevet min besættelse. Og hvem ved hvor meget tid 
jeg har, før mit sinds dybeste mørke igen tager kontrol over min krop? 
Det er en skræmmende tanke.

De fylder mig med piller og hvidt pulver. De siger at stofferne opretholder 
min krops balance. Jeg har ingen grund til at tvivle på dem. De har holdt 
mig gående i tyve år nu. Stalkers er de eneste der har forsøgt noget. 
Irvin Studeman giver mig endda tid til at jagte min fortid i fred, selvom 
forskerne for længst er holdt op med at lede. Der er ikke noget at finde, 
mener de. Jeg er bare én eller anden, der er blevet forladt af sine forældre. 
Måske er jeg selv flygtet. Måske slog mine forældre mig. Måske var der 
bare noget galt med mig fra starten. Måske er jeg født i et reagensglas i ét 
eller andet laboratorie. Jeg kan ikke huske noget af det. Der er for mange 
variabler i ligningen og intet konkret at holde fast i. Men jeg skylder 
Stalkers min bevidsthed. Og jeg betaler med sved og blod.

Som nu, hvor terrorister har truet med at sprænge en by i luften. Vi har 
jagtet dem siden de raserede Detroit. Det er fire dage siden. Allerede er vi 
nået langt i korstoget. Men ikke langt nok, for hvor er den anden bombe? 
Hvor stor bliver modstanden? Når vi overhovedet så langt inden alt går 
ad helvede til? Og kan vi være sikre på at der virkelig ikke er mere efter 
dette? Måske vælger de før tid at trykke på den røde knap. Måske har 
de lugtet lunten. De kan mærke at vi er to skridt bag dem. Ellers gør 
de det med sikkerhed efter aftenens TV-interview med nyhedsdronningen 
Ophelia Jones. Hvor bizart for folkets helte at skulle stille op til et 
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interview i sponsoratets navn bare én dag inden Teamster deadline. Jeg 
forstår ikke hvorfor Studeman har bedt os om det. Men han har vel sine 
grunde. Studeman er ikke en mand der handler overilet.

Med stålhånd har Irvin Studeman ledt mig gennem helt mit voksne liv. 
Han er det tætteste jeg - i min erindring - er kommet på at have en far. 
Han har guidet mig gennem træningen, han har lyttet til mig, han har 
hjulpet mig på vej. Han har endda været med mig når jeg som ung skulle 
til operation. Studeman har interesseret sig for mig. Og selvom han i 
øvrigt er en stålmand, så respekterer jeg denne interesse. Særligt når jeg 
tænker på at Studeman er en af de eneste der kan huske mit navn, når 
de ser mig.

Det er selvfølgelig John i en nøddeskal. Jeg er ingen. Du kender mig ikke. 
Jeg har ikke nogen fortid, jeg falder ind i baggrunden. Jeg kan komme 
uset ind overalt, og de vil ikke engang kunne se mig på deres kameraer. 
Jeg kan stjæle hvad som helst. Jeg kan dryppe gift i dit vandglas mens 
du sover. Jeg kan bryde ind i en hvilken som helst bank på en hvilken 
som helst dag. Jeg kan gøre lige præcis hvad de beder mig om at gøre. 
Siden jeg genvandt mit sind har jeg været Stalkers’ superspion. Jeg betaler 
tilbage for deres hjælp, for min gæld til Studeman. Og leder samtidig 
efter sandheden.

For der er en sandhed bag alt dette, og der er noget der retfærdiggør 
det hele. Det må der være. Det her er ikke bare krig for krigens 
skyld. Metoderne er nødvendige. Vi må, som Studeman siger, være lige 
så ubarmhjertige som vores fjender. Skyd først. Fuck spørgsmålene. 
Gidslerne er alligevel døde. Kan ikke lave en omelet... Civile tabstal er 
acceptable. Bare få svinene til at snakke. Hvad som helst! Gør hvad som 
helst, bare ét eller andet, for helvede! Nej, der må være en sandhed bag 
det vanvid, som jeg ikke kan se. Der må være et plot, en mening som får 
det hele til at gå op i en højere enhed. Stalkers er redskaber i en større, 
meget større sammenhæng. Jeg har min plads i den sammenhæng. Jeg 
uddriver ondskab i fredens og demokratiets tjeneste. Uden fortid. Jeg gør 
det bare. Og håber på at jeg gør de for de rigtige mennesker.

Show-time. Inde i studiet venter Ophelia Jones med en række spørgsmål, 
som jeg fornemmer alle er ubehagelige. Fortæl om jeres metoder. Er 
Stalkers blevet for farlige til deres eget bedste? Har samfundet virkelig 
brug for den slags brutale metoder? Virker de overhovedet? Hvor er den 
anden nuke? Hvordan skal I kunne frelse nogen som helst, når I ikke 
engang kan frelse jer selv?

Vi lever i usikre tider. Jeg lever i et usikkert nu; uden fortid, uden identitet. 
Jeg lever for at gå det ukendte i møde. Der er sandheder skjult under hver 
en sten, rundt om hvert et gadehjørne. Men jeg kan ikke engang finde 
sandheden om mig selv.

Studeman: Chefen er det eneste sikre i denne 
uudgrundelige verden. Irvin er en klippe, fast 
besluttet og med moralen på sin side. Han er 
en ildsjæl i den gode sags tjeneste, og dem er 
der ikke mange af.

Steel Dan: Iron Mike Fowlers søn. Han har da 
i det mindste en tydelig skæbne. Han har hævn 
i blodet efter sin fars død. Men jeg kan ikke 
fornemme om hævntørsten overskygger hans 
naturlige retskaffenhed.

Amanda Groves: Combat-psi. Selvom jeg 
misunder Amanda hendes klarsyn, gør hun 
mig utryg. Hun lever i sin egen verden, mellem 
drøm og virkelighed, på flugt fra de sandheder 
som jeg så ihærdigt søger. Det skræmmer 
mig.

Sandman: Sleeper. Sover ikke, mærker ikke 
smerte. Sandman er en førsteklasses-psykopat. 
Totalt utilregnelig, og hvordan skal man kunne 
stole på sådan én? Manden er for farlig.

Warhead: Supersoldat på stoffer. Warhead er 
den rene vare. 100% død og ødelæggelse, og 
ikke for kvik heller. Han tror på Stalkers som 
en præst på biblen.
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A M A N D A S  M A R E R I D T S V I S I O N

Jeg lukker øjnene et øjeblik og lader mørket forføre mig. Hører skud 
og slår igen øjnene op. Blod på hænderne. Hvor er jeg? Her er dunkelt, 
mange mænd omkring mig, flere skud og ved siden af mig falder én. 
Ovre i hjørnet af lokalet står en stor blank metalkasse og jeg ved at der 
er en bombe inde i den, en altødelæggende maskine. En mand i Stalkers 
uniform åbner metalkassens front, men jeg kan ikke se hvem det er. Inde 
i kassen et virvar af ledninger og et digitalt display, hvor tallet bliver 
mindre og mindre og mindre. Manden begynder at hamre på kassen, 
og jeg ser nu at han ligner Steel Dan. Men er det ham? Han hamrer 
og hamrer og hvert splitsekund nærmer den totale tilintetgørelse sig og 
omkring mig falder Teamster terrorister som fluer. Jeg kigger over mod 
det digitale display og ser det ende på 00:00:00, kniber øjnene sammen og 
holder mig for ørerne og venter på døden...

Men der sker intet. Jeg kigger op og tiden er frosset, alt står stille. I slow 
motion kigger jeg over mod en dørkarm, hvor der står en mand. Han har 
en Stalkers uniform på og en hjelm. Jeg ved hvem han er og alligevel 
ikke. Han står med en fjernbetjening i hånden og jeg tror han kigger på 
mig. Omkring os er alle enten døde eller livløse.

Stol aldrig på en jæger, siger manden og trykker på en abnormt stor knap 
på sin fjernbetjening.

Jeg kigger hen på den blanke metalkasse. De røde tal på displayet blinker 
én gang. Ham som jeg tror er Steel Dan løfter sin hånd for at slå på kassen 
igen. En kugle flyver lige forbi min venstre arm. Så forsvinder alt.

Jeg åbner øjnene og sunder mig. I baghovedet kan jeg stadigvæk høre 
skudene fra mine syner, eller mine drømme, eller hvad det nu var. Så 
mange spørgsmål...
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S T E E L  D A N  S E R  V Å B E N E T

Sejr. Hævn. Blod over det hele. Jeg kan næsten ikke tro det. Min fars sjæl 
er frelst. De onde svin der myrdede ham og resten af Detroit er døde. Det 
er for godt til at være sandt.

Jeg når kun lige at tænke tanken, da jeg ser våbnet. Det ligger på 
jorden blandt blod og indvolde og patronhylstre. En blank, skinnende 
semiautomatisk pistol. Lige som den far havde.

Jeg når kun lige at tænke tanken da jeg ser inskriptionen på pistolens 
skæfte. Mod Ære Våben. Det er et Stalkers æresvåben. Et af dem som kun 
fem-ti mennesker ejer i hele verden. Studeman, Levison, far, præsident 
Kemp, direktøren for General Motors, Texas Stalker helt Benny Wise. Og 
et par andre. Hvad fanden laver det her?

Jeg når kun lige at tænke tanken, da jeg for mit indre øje ser Teamsterboss 
Jones affyre sit våben for lidt siden. En skinnende blank semiautomatisk 
pistol. Det er hans pistol. Men hvad betyder det? Det virker ikke længere 
for godt til at være sandt. Det begynder at stinke...
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C R A Z Y  E D ’ S  M I T S U  C A R S A L E

R O O F  /  O F F I C E

F I R S T  F L O O R  /  E N T R A N C E
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L . A .  C H I N A T O W N  M A L L

B U T C H E R S H O P

M A L L
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S T A L K E R S  H E A D Q U A R T E R S

B A S E M E N T

F I R S T  F L O O R  /  E N T R A N C E
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S T A L K E R S  H E A D Q U A R T E R S

1 5 ' T H  F L O O R  /  S T U D E M A N ' S  O F F I C E
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D I V E R S E  U D S T Y R
Nylon rope
Grappling hook
Flashlight
Minidisc recorder/ player
Mini Cam
Headset
IR/ lowlight goggles
C4 explosives
Chem cord
Optical wire
First aid kit
Doctor's black bag
Bible
Stalkers Tactical Guide

U D S T Y R

A R M O R
Stalkers combat armor: En tung rustning der dækker hele kroppen. Med 
brystvest, skridtbeskytter, hærdede stålplader på ben og arme, handsker 
og støvler. Fås i forskellige farver med diverse sponsorlogoer. PD 3, DR 
18, M/D -1
Stalkers combat helmet: En hjelm med visir. IR/ lowlight goggles, mini-
cam, recorder, headset og lygte kan påmonteres. PD 3, DR 20. M/D -1 
hvis mini-cam påmonteres.
Stalkers light armor: En let rustning der kan bæres og skjules under 
almindeligt tøj. Dækker kun brystet, maven og skridtet. PD 2, DR 14
Teamster combat armor: En tung rustning lavet af all-american bildæk. 
Dækker hele kroppen. Fås med diverse hjemmelavede Teamster slogans. 
PD 3, DR 21, M/D -1, DX skills -1
Teamster combat helmet: En standard motorcykelhjelm uden visir. 
Dækker ikke ansigt og øjne. PD 3, DR 24

W E A P O N S
Assault rifle: dmg 5d +2, ROF 10, recoil -2, shots 30
Pistol: dmg 2d +6, ROF 3, recoil -1, shots 16
Shotgun: dmg 6d, ROF 1, recoil -3, shots 6
Grenade launcher: dmg pr. grenade, ROF 1, recoil -3, shots 3
SMG: dmg 3d +1, ROF 10, recoil -1, shots 20
Sniper Rifle: dmg 9d, ROF 2, recoil -2, shots 10
Heavy machinegun: dmg 6d, ROF 15, recoil -3, shots 100
Combat knife: dmg ST +4

G R E N A D E S
Frag grenade: radius 5 meter, dmg 6d
Smoke grenade: radius 10 meter (fylder området med sort røg)
Incendiary grenade: radius 5 meter, dmg 5d + fire dmg
Flash grenade: radius 10 meter (blænder modtanderne med skill 18 vs. 
DX + alertness)
Psi grenade: radius 3 meter, dmg 3d (går automatisk gennem armor)

C O M B A T  D R U G S
RAGE: +6 ST, Hard to Kill 5, Berserk, Bloodlust.
STIM: +2d HT - giver 3d HT skade efter HT runder
SLOWTIME: combat reflexes, +4 move, -2 til alle IQ skills
EAGLE: +4 til Guns og Gunner skills, -6 til close combat skills
PAINAWAY: high pain threshold, removes all damage effects incl. stun
OMNI: +5 alertness
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P E R S O N G A L L E R I

J O H N  J .  J O N E S  /  I R V I N  S T U D E M A N
Organisationens overhoved og de unge rekrutters mentor. Han er ikke lige så gak-
gak som sine undersåtter, men han har - som enhver anden naturlig leder - karisma. 
Lederen er mere kynisk end sine overivrige kulier, men han tror nu på sagen. 
Presset op i en krog vil han kæmpe til sidste ånderdræt, men ikke kun fysisk. Hvis 
han kan desorientere sine modtandere; hvis han kan narre dem; hvis han kan lyve 
sig vej ud af problemerne, så vil han gøre det. For Lederen er det overordnede mål 
- og hans egen succes - vigtigere end den enkelte kamp.

ST 14, IQ 14, DX 14, HT 15, M/D 8
Adv. Hard to Kill 3, High Pain Threshold, Combat reflexes, Luck 2
Skills: Guns: pistol 18, Guns: ass. Rifle 18, Guns: shotgun 18, Guns: grenade 
launcher 17, Acrobatics 16, Karate 15, Knife 16, Thrown weapon 16, Running 13, 
Fast-draw pistol 14, Electronics 14, Demolition 14, Comp. Ops. 14
Udstyr: armor (Teamster el. Stalkers), assault rifle/ grenade launcher, grenades, 
pistol, combat knife, selection of combat drugs

T E A M S T E R  G O O N  /  S T A L K E R S  V A G T
Ikke så meget hjerne men hurtig på aftrækkeren. Spreder bly om sig i én stor 
forvirring, og be- kymrer sig ikke om at dukke sig. En typisk goon er overbevist 
om at hans armor nok skal beskytte ham. Deri tager han selvfølgelig helt fejl. 
Han er ikke bleg for at skyde et par civile eller at bruge dem som levende 
skjold. I bund og grund en amoralsk skiderik. Han har formentlig meldt sig under 
organisationens flag for at få lov til at skyde med et maskingevær på frås. Han ved 
i øvrigt intet om hvorfor han er sat til at gøre det han gør. Han har bare sagt ja og 
har taget noget mere narko bagefter.

ST 12, IQ 11, DX 12, HT 12, M/D 6
Skills: Guns: pistol 14, Guns: ass. Rifle 14, Acrobatics 13, Brawling 12, Knife 12, 
Electronics 12
Udstyr: armor (Teamster el. Stalkers), assault rifle, pistol.

E X P E R T  G O O N  /  S T A L K E R S  A G E N T
Organisationsens indercirkel er om muligt endnu mere skudt i hovedet end 
fronttropperne. For de her tror faktisk på sagen. I en kampsituation tænker de sig 
om. De kan godt finde ud af at gemme sig, at spare på ammunitionen, at skyde 
efter fjendernes mindre pansrede kropsdele. De er lige så brutale og respektløse 
som de nye rekrutter, men de er samtidig mere velovervejede. De vil naturligvis 
slås til sidste åndedræt, og de skal give spillerne reel modstand.

ST 13, IQ 12, DX 13, HT 13, M/D 7
Adv. Hard to Kill 2, High Pain Threshold
Skills: Guns: pistol 16, Guns: ass. Rifle 16, Guns: shotgun 16, Acrobatics 13, 
Karate 13, Knife 14, Thrown weapon 13, Running 12, Fast-draw pistol 13, 
Electronics 13, Demolition 12, Comp. Ops. 13
Udstyr: armor (Teamster el. Stalkers), assault rifle/ shotgun/ grenades, pistol, 
combat knife

L E V I S O N
Studemans højre hånd og Stalkers next-in-
command. Levison er manden der har haft 
mest kontakt til Teamsters. Han er dybt loyal 
over for Studeman, som han betragter som den 
far han aldrig har haft. Han vil selvfølgelig 
slås til sidste blodsdråbe. Totalt bonkers.

ST 13, IQ 12, DX 14, HT 14, M/D 8
Adv. High Pain Threshold, Combat reflexes
Skills: Guns: pistol 17, Guns: ass. Rifle 17, 
Guns: shotgun 17, Acrobatics 16, Karate 15, 
Knife 16, Thrown weapon 14, Running 13, 
Fast-draw pistol 14, Electronics 14, Demolition 
14, Comp. Ops. 14
Udstyr: Stalkers armor, assault rifle w. shotgun, 
grenades, pistol, combat knife.


