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Översikt, inledning och presentation

USS Myreon
USS Myreon är ett scenario till Delta Green, Call of  
Cthulhu, och utspelar sig i södra USA, New Orleans. 
Man behöver inte ha någon kunskap om Delta Green 
för att spela detta scenario, men en grundkunskap om 
Call of  Cthulhu’s regelsystem och värld är bra att ha 
som spelledare.

Delta Green & Call of Cthulhu
Delta Green är ett supplement till Call of  Cthulhu som 
utspelar sig i vår tid, tillskillnad från Call of  Cthulhu’s 
dominanta 20-tals värld. I Delta Green tar spelarna 
platsen som utredare från FBI, CIA eller något an-
nan bokstavsorganisation i, då främst, USA. Det alla 
karaktärer har gemensamt är att de är medlemmar i ett 
hemligt, och av staten nedlagd, organisation vid namn 
Delta Green. Mera information finns på Delta Green’s 
hemsida:

http://www.delta-green.com

Call of  Cthulhu behöver ingen introduktion. Informa-
tion om spelet finns på deras hemsida:

http://www.chaosium.com

Karaktärerna
USS Myreon har fem spelarkaraktärer beskrivna. Man 
kan spela scenariot med så lite som tre spelare, men fyra 
spelare rekomenderas.

Karaktärsbladen med alla siffror på finns med som 
hjälp till spelledaren.

Blå Valross Spelstudio
Blå Valross Spelstudio är egentligen bara ett namn som 
författaren, Fredrik, använder sig av när han skriver 
scenarion till konvent tillsammans med sina vänner. Blå 
Valross Spelstudio har en hemsida som finns på denna 
adressen:

http://hem.passagen.se/eonman/index.html

Man kan också nå Blå Valross Spelstudio via email: 

valrossen@gob.nu

Fredrik Ernstson
Fredrik är en tjugofyra år gammal rollspelare som ib-
land hänger sig åt att lajva, dricka vin eller läsa en god 
bok™. Förutom USS Myreon har Fredrik också skrivit 
Tynande Drömmar som spelades på LinCon 2003.

Robin Ljung
Robin är en tjugofyra år gammal spelledare som ska-
pade sitt första regelsystem redan som en liten elvaår-
ing. I sina senare år har han arrangerat några lajv, skrivit 
ett scenario till Changeling och allmänt fört hobbyn 
framåt.

Inblandade
Det finns en hel del personer som har hjälpt oss med 
detta scenario. Förutom de som nämns här under skulle 
vi också vilja tacka BSK för att de läter oss skriva för 
deras konvent och alla spelledare till detta scenario.

Magnus Källström, Mo EL-Masry, Johannes Werner, 
Frida Wetterberg, Martin Annander, Frida Magnusson, 
och Rickard Wetter. Tack.

You think being a Man In Black is all 
voodoo mind control? You should

 SEE the paperwork...
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Scenarioinstruktioner till spelledaren

Grundinstruktioner
USS Myreon är inte ett linjärt scenario. Det finns ingen 
given lösning, motståndare, scener eller historia. Vad 
som finns är däremot information om vad som har 
hänt innan scenariot börjar (sid 5), vilka som utför allt 
som händer (sid 8), var allting händer (sid 12), vilka 
som kan vara inblandade (sid 14), ett kapitel med för-
klaringar av fenomen (sid 18), fem spelarkaraktärer och 
en hög med handouts.

USS Myreon handlar först och främst om den klassiska 
konspirationen. Karaktärerna är utsatta 
för en konspiration, men kan vända 
den till sin fördel. Eftersom scenariots 
framgång ligger på spelarnas snillrikhet 
och gåtlösningsförmåga, kräver scena-
riot att du som spelledare improviserar 
och förutser vad spelarna tänker göra 
härnäst. Det är viktigare att stämningen 
och realismen känns rätt än att följa en 
given historia.

USS Myreon är inte ett dödligt scenario, 
förutsatt att spelarna inte gör helt galna 
handlingar finns det ingen anledning att döda dem. Ka-
raktärernas framgång är beroende på hur mycket de har 
tagit reda på om konspirationen och om de eventuellt 
har lyckats ändra på konspirationen.

Vår inspiration till detta scenariot är den klassiska 
amerikanska konspirationen som den beskrivs i bland 
annat Arkiv X. På grund av detta måste du som spel-
ledare vara beredd att ändra på konspirationens syften 
och mål allteftersom så att spelarna inte kan gissa sig 
till lösningen. Detta är anledningen till att vi har skrivit 
scenariot som det är skrivet. En given lösning, med till-
hörande motståndare, scener och inre logik skulle vara 

möjlig att gissa sig till. Vi har gett dig som spelledare 
några verktyg i form av fraktioner, personer och bak-
grundshistoria och beskrivit en plats där allt kommer 
att ske. Hur det kommer att ske och vilka som kommer 
att utföra vad är upp till dig baserat på vad spelarnas 
agerande.

Hårda fakta
USS Myreon har fem spelarkaraktärer. James L Patrick 
Jr är en civil utredare från Naval Investigative Service 
(NIS), Julianne Hayden-Smith är en civil utredare från 

Armed Forces Medical Intelligence 
Center (AFMIC), Lt Javier Fueyo är en 
militär utredare från Defense Investiga-
tive Service (DIS), Sgt Michael Maddux 
är en Navy SEAL, Dr Sean Ernestus är 
en civil utredare från Department of  
Energy Intelligence Directory (DoE/
ID). Om din grupp består av mindre än 
fem personer kan du främst utesluta Sgt 
Michael Maddux, och därefter någon av 
de civila utredarna.

Scenariot kommer att ta fem timmar att 
spela exklusive förberedelser. En minut 

i spelet är en minut utanför spelet, vilket betyder att 
alla eventuella pauser för kaffe och toalettbesök sker på 
scenariots bekostnad.

Då USS Myreon inte bara är ett scenario utan också 
en tävling behöver vi en bedömning av spelpasset. Vi 
vill att denna bedömning lämnas in till oss i form av 
en ”filmbeskrivning”. En kortare text som beskriver 
handlingen som skedde, som om det vore en baksida 
på en hyrfilm.

Just because 
you are 

paranoid, 
doesnt mean 
they are not 
after you...!
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Historik och bakgrundshistoria

Ett skepp kommer lastat
Som alla vet krashlandade ett främmande flygande fö-
remål den 24:e Juni 1947 strax utanför Roswell, New 
Mexico. Ufo’t togs om hand av CIG (dåtidens CIA) och 
den 24:e September 1947 bildade president Truman 
Majestic-12 Special Studies Project (MJ-12).

MJ-12 förflyttade ufo’t till Nellis 
Test Range, Nevada, också känt 
som Area 51. Ufo’t döptes om 
till Hinken av det vetenskapliga 
laget som undersökte farkostens 
mekanismer och funktioner.

Medan Watergate skandalen hål-
ler på att rulla igång 1972 och 
det ser osäkert ut för president 
Nixon’s framtid försöker forskarlaget på Area 51 att 
starta upp Hinken. När de startar motorn exploderar 
hela skeppet och fyra forskare dör.

Säkerhetsbrister
En av de fyra forskarna hette Paul MacLester och 
lämnade bakom sig inte bara sin fru och tre barn, han 
lämnade också bakom sig en utförlig dagbok där han 
beskrev allt han jobbade med på Area 51 från 1965 tills 
månaden innan sin död. Denna dagbok hittade aldrig 
säkerhetsgruppen från MJ-12.

Den nittonde mars 1978 fyllde Jonathan MacLester 
arton år och fick tillgång till ett bankfack hans far hade 
lämnat honom under ett annat namn: Wolfgang B. 
Strauss. 

I bankfacket låg Paul’s dagbok. Det tog inte Jonathan 
lång tid att förstå vad dagboken handlade om, och att 
vad Department of  Defense hade sagt om hans fars 
död var en lögn. Men det skulle ta Jonathan lång tid 
att förstå exakt vad det var hans far jobbade med på 
Area 51.

Faderns dagbok för Jonathan att göra två saker, byta 
namn och skaffa sig en bra utbildning. Jonathan byter 
namn till Mitch Barlinger. Med sitt nya namn söker 
Mitch sig till MIT, och lyckas komma in. Efter åtta år 
avgår Mitch från MIT med två doktorsavhandlingar 
i bagaget, en doktorsavhandling för fysik och en för 
astrofysik.

Användandet av dagboken
I slutet på åttiotalet skaffar sig Mitch anställning på 
företaget IMT, Industrial Military Technology Inc, 
som forskare på propulsionsavdelningen. Under flera 
år försökte Mitch att bygga Hinken motorn på IMT’s 
område. 

Det var först efter ett försök 
sommaren 1993, då fyra våningar 
kollapsade och fjorton människor 
dog på grund av någon okänd 
faktor i motorkonstruktionen, 
som Mitch insåg att han behövde 
hjälp med att tolka de inte alltid 
vetenskapliga symbolerna som 
fanns med i hans fars dagbok.

Ödet stiger in
Det Majestic 12 inte hade upptäckt under de tjugoen år 
som hade gått från olyckan på Hinken 1972 fick Ödet(1) 
i form av Stephen Alzis reda på sommaren 1993. Ge-
nom mellanhanden Carl Durand erbjöd sig Ödet att 
hjälpa Mitch med sin livsuppgift.

Med hjälp från Carl Durand gick arbetet med att förstå 
anteckningarna i dagboken mycket enklare och inga 
missöden som explosionen på IMT hände igen.

Redan 1996 hade Barlinger och Durand en vad de 
trodde var en fungerande version av motorn. Av rädsla 
för att motorn skulle på något sätt signalera till Majes-
tic-12, eller någonting ännu värre, vad de höll på med 
startade de inte motorn utan började planera för starten 
av motorn på ett säkert sätt.

USS Myreon
Två år senare kom Mitch i kontakt med Department of  
Defense och började jobba för att få tillgång till en av 
USA’s ubåtar för att genomföra motorstarten.

Sommaren 1999 besökte Mitch och Durand, som re-
presentanter för Superior Motor Creation, flottbasen 
New Orleans Naval Base och fick en guidad tur genom 
de olika ubåtarna som fanns tillgängliga för kontrakts-
industrin att använda vid experiment. Mitch och Du-
rand valde att använda USS Myreon. 

... 24:e September 
1947 bildade 

president Truman 
Majestic-12 ...
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19:e oktober 2002
Några distansminuter utanför New Orleans aktiverar 
Mitch och Durand motorn och USS Myreon försvinner 
för att återkomma den 4:e april 2003. 

Vad som har hänt ombord vet ingen, de som vet ligger 
i koma.

Tidslinje
08:30 AM

US Coast Guard gör en överflygning av USS Myreon. 
Beodrar ut en helikopter med räddningspersonal.

08:40 AM

En helikopter från US Coast 
Guard på plats. Räddnings-
personal bekräftar att det är 
en amerikansk ubåt vid namn 
USS Myreon.

08:42 AM

Amerikanska flottan får första rapporten om USS 
Myreon.

09:15 AM

Amerikanska flottan bekräftar och påbörjar bärgning 
av USS Myreon. Personal från den amerikanska flot-
tan tar sig ombord USS Myreon och rapporterar för-
höjda strålningsnivåer och att all manskap verkar vara 
i koma.

09:45 AM

US Navy Chief  of  Staff  blir underrättande om USS 
Myreon återkomst.

10:00 AM

Första larmrapporten om besättningens och USS Myre-
ons tillstånd. CDC kopplas in. Konspirationen påbörjas 
och en mörkläggning börjar planeras.

11:08 AM

USS Myreon är i New Orleans Naval Base.

12:00 PM

Utförligare preliminärrapport om USS Myreon sprids 
inom flottan. CDC börjar utforma sin plan.

12:22 PM

Första nyhetstelegrammen når media. Fler rapporter 
med tillhörande analyser blir färdiga och skickas. Rap-
porterna når inte bara de närmast inblandade utan når 
ut till alla möjliga organisationer vilket skapar en byrå-
kratisk mardröm. Av oklara orsaker läggs locket på. Allt 
som har med USS Myreon att göra klassifieras om till 
Confidential av Department of  Defense.

12:38 PM

Samtlig berörd personal som har arbetat med USS 
Myreon kallas in till flottbasen där de placeras i förvar 
enligt Department of  Defens direktiv. Samtliga mili-
tärt anställda släpps efter en halvtimmes förhör och 
debriefing. Civilt anställda, däribland US Coast Guard, 
hålls kvar på obestämd tid för förhör och debriefing. 
De civilas position och status är ej kända när scenariot 
börjar.

14:15 PM

Byråkratiskt genombrott. CDC skickar sina order till 
Admiral Motserry och samtidigt klassifieras allt som 

har med USS Myreon om till 
Secret av Department of  De-
fense. Allmänhet och media 
lämnas utanför.

14:42 PM

Admiral Motserry dricker en 
kopp kaffe. Han bestämmer 

sig för att utreda händelserna på egen hand.

ca. 15:00 - 17:00 PM

Spelarkaraktärernas dossier sammanställs och spelar-
gruppen plockas ut av Admiral Motserry.

ca. 17:00 - 18:00 PM

Dossier med rapport blir utskickat till spelarkaraktä-
rerna enligt karaktärsbeskrivning. De kallas till möte 
hos Admiralen klockan 18:00.

18:00 PM

Utsatt mötestid med Admiralen. Mötet försenas dock.

18:09 PM

Ryktet om USS Myreon sprids till ufolog kretsar. Den 
lokala Sauserwatchföreningen blir misstänksamma på 
grund av omständigheterna och börjar undersöka fal-
let.

18:28 PM

Mötet med Admiralen börjar. Här börjar också scena-
riot.

18:28 - 23:29 PM

Scenariot utspelar sig.

23:30 PM

CDC är på plats och påbörjar transport och slutförva-
ring av USS Myreon. Allt som rör USS Myreon klas-
sifieras om till Top Secret med kodnamn ”MAJIC”. 
Beskriv slutscenen, runda av äventyret och bedöm 
spelpasset enligt de kriterier vi har ställt upp.

14:42 PM
Admiralen dricker 
en kopp kaffe...!
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I huvudet på Admiralen
Admiralen har ett dilemma. Om fem minuter är klock-
an sex. Då kommer admiralen att få besök av sin utred-
ningsgrupp. Han är fortfarande osäker på om han har 
tagit det rätta beslutet. Admiralens högsta prioriteringar 
är fortfarande flottbasens säkerhet och att gå bakom 
ryggen på CDC och Department of  Defense för att 
nämna bara några genom att starta sin egna undersök-
ning av händelserna. Att utredningsgruppen innehåller 
civilister kommer att leda till att admiralen blir av med 
sitt jobb om han inte spelar sina kort väl.

För några timmar sedan tog admiralen beslutet att 
sätta igång denna undersökningen. Allt för att försäkra 
sig om att han har gjort allt för flottbasens och hans 
personals säkerhet och välbefinnande. Hans händer är 
bakbundna så allt han kan ge sin utredningsgrupp är 
dossiern med samtliga skrivna rapporter han har fått in 
och sitt löfte om att hans stabsofficerare inte kommer 
att hindra deras utredning.

Där här är alltså varför spelarkaraktärerna är satta på 
detta uppdraget. Men en kreativ och illvillig spelledare 
kan låta påhittade hemligheter om varför spelarkarak-
tärerna utför denna utredning komma till ytan senare 
under scenariots gång.

Paranoja
Paranoja och rädsla är konspirationens smörjmedel. 
Såväl inre som yttre hot kommer sakta men säkert att 
uppenbara sig för spelarna och det är helt ok att känna 
sig frestad som spelledare att slå split mellan spelarka-
raktärerna, dock mera för stämningens skull än något 
annat.

Ni som spelledare har säkert redan era egna favorit-
knep, låt fantasin flöda.

Byråkrati och andra hinder
En påläst och insatt spelledare inser ganska snabbt 
att spelarkaraktärernas tillgångar och verktyg kan vara 
tämligen begränsade i detta scenario. Eftersom flera av 
karaktärerna är civila kommer de inte att ha tillgång till 
samtliga platser på flottbasen, ej heller till de filarkiv 
som finns på flottbasen och eventuellt kommer att be-
höva användas. Inte heller kan de militära karaktärerna 
bete sig som om de ägde flottbasen, och deras tillgång 
till verktyg och utrustning som t.ex vapen är oehört 
begränsat. Därmed inte sagt att karaktärerna inte kan 
använda sig av ”fula knep”. Det finns gott om utrymme 
att vända konspirationen till karaktärernas fördel så 
länge som de lyckas lista ut spelreglerna.

Kort och gott. Problemen karaktärerna stöter på skall 
inte lösas med fysiskt våld eller bara övertalningsförmå-
ga utan snarare spelarnas egna list, slutledningsförmåga 
och deduktiva insats. Med andra ord; inga överjävliga 
passerkontroller, hemlighetsfulla stabsofficerare, el-
ler överkaxiga flottister med peniskomplex. Tänk på 
stämningen, tänk på dramatiken, tänk på Arkiv X, Dark 
Skies, Conspiracy X, Gurps: Black Ops osv...

Paranoja och rädsla 
är konspirationens 

smörjmedel...



USS MYREONBSK 21

6

USS MYREON BSK 21

7

Movers and Shakers

Majestic-12
Majestic 12(2) är den drivan-
de faktorn i detta scenariot. 
Det är MJ12 som håller i de 
flesta trådarna, och det är 
med största sannolikhet de 
som har kallat in CDC för 
att mörklägga händelserna 
runt USS Myreon. 

MJ12 kommer förmodligen att agera genom Depart-
ment of  Defense vilket är departementet för allt som 
har med USA’s försvar att göra. Andra tänkbara orga-
nisationer som MJ12 kan använda sig av är CDC, FBI 
och CIA.

MJ12 kommer aldrig att försöka förklara sina handling-
ar och enskilda agenter för MJ12 kommer att förklara 
eller ursäkta sitt handlande med att de agerar i natio-
nens intresse, eller genom att visa en bricka och hävda 
att de har juristiktion i området och att all information 
är hemligklassad.

MJ12 har haft insyn i fallet med USS Myreon sedan 09:
45 AM och har därför haft rätt god tid på sig att göra 
sina handlingar. Det stora problemet MJ12 har är att de 
inte har några agenter på plats på flottbasen förrän efter 
att spelarkaraktärerna har påbörjat sin utredning vilket 
försvårar för MJ12 att gömma och förstöra information 
som spelarna och andra utredare kan få tag på.

MJ12 kommer i det längsta att undvika att använda sig 
av våld. Men om MJ12 bestämmer sig för att våld måste 
användas kommer de att vara snabba och grundliga.

Saker Majestic 12 kan utföra
Desinformation. Falska rapporter och ny information som 
leder spelarna och andra utredare bort från det som 
faktiskt har hänt är det starkaste och första kortet som 
MJ12 kommer att spela ut. Detta kommer förmodligen 
att hända om spelargruppen avslöjar för någon annan 
än Admiralens närmsta krets vad syftet med deras ut-
redning är.

Personalutbyte. Säkerhetsvakter och andra, då främst civilt, 
anställda på flottbasen kan bli utbytta mot annan per-
sonal som inte nödvändigtvis vet något om MJ12 men 
som leder till ökad svårighet för spelargruppen att fort-
sätta sin utredning. De utbytta anställda går inte att hitta 

under den korta tidsrymd 
som scenariot utspelar sig, 
oavsett hur hårt spelarna 
försöker.

Misslyckat lönnmord på en spe-
larkaraktär. Karaktärerna 
upptäcker att deras mat 
och/eller dryck har blivit 

förgiftad. Dessa attentat mot spelargruppen sköts av 
NRO Delta(3) men misstankarna kan givetvis falla på 
vem som helst. Detta sker om spelargruppen försöker 
gå ut med informationen att det sker en mörkläggning 
till andra än Admiralen och hans närmaste krets.

Bevisförstörande. Dokument och/eller utsagor som spe-
largruppen har haft tillgång till kan förstöras av MJ12. 
Spelargruppen kan upptäcka detta, till exempel kan da-
tafiler saknas från datorn, rapporter som är diarieförda 
går inte att hitta längre osv...

Politisk påtryckning. Om spelargruppen utnyttjar Admiraln 
och/eller hans närmsta krets för mycket kommer MJ12 
genom Department of  Defense smälla Admiralen på 
fingrarna. Detta kan leda till indragen hjälp från Admi-
ralen och hans närmsta krets.

NRO Delta. NRO Delta sätts in vid ett eventuellt andra 
möte med en Deep Throat som inte kontrolleras av 
MJ12 om de tror att spelargruppen inte har nappat på 
deras egna information.

Delta Green
Delta Green(4) är utmålade som hjältarna och the good 
guys i rollspelet. Detta betyder dock inte att Delta 
Green kommer att vara det i detta scenariot. Deras 
våldsamma och ignoranta attityd till det oförklarliga till-
sammans med att de under hela scenariots gång kom-
mer att agera på i bästa fall andrahandsinformation gör 
dem initialt till mycket dolda och tysta spelare.

Delta Green kommer inte att blanda sig i vad som 
händer om inte information om paranormala eller 
oförklarliga händelser bekräftas. Delta Green har haft 
kännedom om USS Myreon och omständigheterna 
sedan klockan 10:00 AM. Via sitt utbredda kontaktnät, 
inte bara militärt, kommer de att lista ut en eller flera av 
karaktärernas inblandning av utredningen.

DECEPTION is a right
TRUTH is a privilege

INNOCENCE is a luxury
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Delta Green har inga agenter i området som hinner 
fram innan scenariot är slut, de har dock sk friendlies(5) 
som kan agera Deep Throats till spelargruppen.

Saker Delta Green kan utföra
Samla information. Genom friendlies och kontakter försö-
ker Delta Green skaffa sig information om vad som har 
hänt. Dessa friendlies och kontakter kan kontakta spe-
largruppen, kanske till och med i formen av en Deep 
Throat men snarare som nyfikna soldater, stabsoffice-
rare eller medarbetare till spelarkaraktärerna.

Deep Throat. Om Delta Green får reda på att MJ12 figure-
rar runt händelserna kring USS Myreon kommer de att 
sätta in en Deep Throat för att varna spelarkaraktärerna 
för vad MJ12 kan tänkas göra i kryptiska ordalag.

Kidnappning och utpressning. Om Delta Green finner händel-
serna kring USS Myreon tillräckligt intressanta kommer 
de inte att sky några medel för 
att få reda på sanningen och 
eventuellt tvinga spelarkarak-
tärerna att gå till attack. Kid-
nappning av släktingar, hot 
om uppsägningar, problem 
med alla tänkbara myndig-
hetskontakter är bara några få 
exempel på vad Delta Green 
kan tänkas göra för att tvinga spelarna att agera.

Ödet
Ödet är en kriminell organisation som vet för mycket 
om magi för att vara en normal organisation. Ödet bryr 
sig inte så mycket om vad som händer med varken spe-
larkaraktärerna, flottbasen eller för den delen ubåten.

Det finns inte många anledningar till att Ödet skulle 
agera så att spelarkaraktärerna får reda på det. Ett av 
de få anledningarna är om Carl Durand vaknar ur sin 
koma eller om spelargruppen rotar i Carl Durands 
bakgrund. Eventuellt kan Ödet förklara vad som har 
hänt till en spelargrupp som har fastnat eller behöver 
lite hjälp på traven.

Carl Durand. Om spelledaren märker att gruppen inte har 
kommit någonvart eller om slutet på scenariot är nära 
kan Carl Durand vakna ur sin koma. Carl kan då berätta 
väl valda delar av bakgrunden och vad som har hänt på 
USS Myreon.

Civilt och media
Med stor sannolikhet kommer media att kräva infor-
mation om vad som har hänt på flottbasen. Reportrar 
och fältproducenter kommer att leta efter personer 
att intervjua och material till kommande sändningar. 
Framåt kvällen kommer situationen att vara en riksny-
het. CNN, FOX News och kanske till och med några få 

internationella nyhetsorganisationer kommer att finnas 
på plats utanför flottbasen och varje hel och halv timme 
kommer det att sändas reportage som går att se på tv, 
läsa på nätet och höra på radion.

Eftersom Department of  Defense har skyddat all 
information från omvärlden kommer varken Majestic 
12 eller Delta Green att bry sig om media och civila 
organisationer. Men om spelarna släpper riktig infor-
mation från deras undersökning till media eller andra 
civila organisationerna kommer de stora spelarna att 
intensifiera sitt arbete.

Saker Civilt och media kan utföra
Falsk information. Om inte nyhetsföretagen får någon in-
formation att gå på kommer de eventuellt att tillverka 
egen information. Gamla intervjuer med besättnings-
män, reportage om andra ubåtsrelaterade incidenter, 
intervjuer med anhöriga uppblandat med teorier och 

expertutlåtande.

Anhörigas vädjan. Sakta men säkert 
kommer det under kvällen att 
dyka upp en mindre mängd 
människor utanför flottbasen. 
Mödrar med bilder på sina 
söner, gråtande flickvänner 
och fruar och oroade fäder och 

syskon. Dessa kommer kräva att få tala med sina äls-
kade, eller åtminstone få någon information om deras 
tillstånd och vad det är som har hänt.

Skjutjärnsreporter. Irriterande mobiltelefonsamtal till ka-
raktärerna från reportrar. Detta kan vara en individ 
kontrollerad av någon av de stora spelarna.

Pressutlåtande. Flottbasens presstalesman kommer att 
be karaktärerna om utlåtande på kommande pressut-
talande eftersom de handhar flottbasens utredning av 
händelserna.

New Orleans Naval Base
Flottbasens säkerhet kommer att vara Admiralens hög-
sta prioritet för att inte få problem med varken Depart-
ment of  Defense eller CDC. Flottbasen består dock av 
flera tusen anställda och täcker ett stort område. Mycket 
kan med andra ord hända.

The MP. Militärpolisen kommer att ignorera spelarkarak-
tärerna så länge som de inte gör något uppenbart i stil 
med inbrott, stöld, våldsamheter eller sabotage. Militär-
polisen är ett verktyg för att hålla spelarkaraktärernas 
handlande på en realistisk nivå. Statuera gärna exempel 
så tidigt som möjligt.

Intervjuoffer. Såväl civilt som militärt anställda på flottba-
sen kan utfrågas i tid och otid om händelserna runt USS 
Myreon med Admiralens godkännande. Alla som verk-

... kidnappning av 
släktingar, hot om 

uppsägning...
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ligen vet något är dock antingen i koma eller belagda 
med munkavel från någon av de stora spelarna.

Lagrad information. All information som finns i arkiv, i digi-
talt format såväl som på papper, kan spelarkaraktärerna 
utforska på egen hand, så länge som du som spelledare 
anser att de har säkerhetsnivå så att det räcker och att 
det passar med scenariot. Allt som karaktärerna egentli-
gen behöver finns i deras handout.

Mi-Go
Bakom allt som händer finns Mi-Go. Om du tycker det 
är lämpligt eller om spelarkaraktärerna spelar på att det 
är något paranormalt som har inträffat kan man alltid 
aktivera Mi-Go. Det är deras teknologi som har använts 
och det är troligt att de är åtminstone nominellt med-
vetna om vad som har hänt, även om de kanske inte har 
något intresse i att undersöka det.

Hur Mi-Go skulle kunna konfrontera spelargruppen 
beror på vilken inställning du tycker att de har. An-
tingen kommer de att agera ”öppet” eller genom sina 
konstrukter Greys(6).

Saker Mi-Go kan utföra
Om spelargruppen lyckas motarbeta MJ12, medvetet 
eller omedvetet, kan Mi-Go välja att ingripa på följande 
sätt.

Försvunna personer/Kidnappningar. Personer som är överna-
turligt påverkade i och omkring flottbasen kommer 
att plockas upp av Mi-Go. Spelarna kan upptäcka detta 
genom ljusfenomen, tidsförluster eller andra klassiska 
fenomen. Allt sker dock väldigt diskret.

Återkallning. Om spelargruppen lyckas ypperligt väl i kam-
pen mot MJ12 kommer Grey att återkalla allt vad MJ12 
heter från flottbasen och ubå-
ten förutom CDC.

Distraktion. Via media eller an-
dra offentliga kanaler kom-
mer spelarkaraktärerna att få 
kännedom om att det sker 
konstiga händelser utanför 
flottbasen, kanske till och 
med utanför New Orleans. 
Mi-Go genom sina Greys 
kommer att kidnappa män-
niskor ”öppet”, låta ufon synas över städer, skjuta ner 
flygplan eller mutilera en alarmerande mängd med 
nötkreatur. Allt detta för att vända världens ögon ifrån 
USS Myreon.

Harmageddon. Om det går så långt att Mi-Go känner att 
deras handlande på jorden kan bli kända för världen 
kommer ett väldigt lokalt armageddon att utbryta i 
form av massiva kärnvapenexplosioner som utraderar 

inte bara flottbasen utan förmodligen också delar av 
New Orleans. Detta är i särklass det mest ovanligaste 
som kan ske i scenariot.

Sauserwatch
Sauserwatch lokala föreningen ”Search The Sky, STS” 
får upp ögonen för händelserna på flottbasen. Kanske 
har de en medlem bland flottisterna, kanske har de gis-
sat rätt eller så har de bara (o)tur.

Mission Impossible. Någon gång under kvällen fångar mi-
litärpolisen in tre svartklädda medlemmar av STS ut-
rustade med kameror, elektroniska mätinstrument och 
avbitartång.

Spioner är vi allihopa. Sauserwatch infiltrerar gruppen ”Civilt 
och media” i hopp om att få reda på mera information. 
De kan synas utanför flottbasen säljandes (falsk?) spe-
kulativ information till nyhetsbolagen.

Kjesarens nya kläder. Om någon av Mi-Go’s händelser in-
träffar kommer STS att försöka skapa så mycket publi-
citet runt sig själva som möjligt. Deras new age fasoner 
och gulligheter kommer att spridas på öppen gata, men 
troligtvis utan resultat.

Alfabetssoppor
Alfabetssopporna, eller snarare de organisationer som 
de olika spelarkaraktärerna kommer ifrån, är alla expo-
nerade för konspirationen. I olika grad kan karaktärer-
nas chefer påverka karaktärernas handlande.

Från spelarkaraktärernas organisationer kan både Ma-
jestic 12 och Delta Green försöka påverka karaktärerna. 
Förutom den vinkeln kan alfabetssopporna användas 
för att kasta blinda spår på spelarna, eller hota dem om 

de går för långt.

Alfabetssopporna är ett bra 
verktyg för att öka paranojan 
och misstänksamheten mot de 
andra spelarna i scenariot.

Rapportera om utredningen. De civilt 
anställda spelarkaraktärerna 
kan få order om att rapportera 
om deras påbörjade utred-
ning och de andra utredarna. 
Ordern kommer förmodligen 

kräva att spelaren håller denna rapportering hemlig från 
de andra spelarna.

Utföra egen utredning. Order kan komma att en spelarka-
raktär skall föra en egen utredning vid sidan om den 
påbörjade. Denna utredning skall vara hemlig från de 
andra spelarna och kan kräva att information som är 
viktig för utredningen skickas till spelarens organisation 
istället för att presenteras för de andra utredarna.

... skjuta ner 
flygplan eller 

mutilera en 
alarmerande mängd 
med nötkreatur...
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Arbetslöshet. Om spelarkaraktären inte följer order, beter 
sig konstig eller för den delen om MJ12 eller Delta 
Green vill kan alfabetssopporna hota om och till och 
med avsluta karaktärens anställning.

Vänner och bekanta
När spelarkaraktärernas arbete blir känt och någon av 
de olika organisationerna börjar känna sig desperata 
kan också vänner och bekanta till spelarkaraktärerna 
bli utsatta för mörkläggningen. Pensioner dras in, jobb 
sägs upp, restskatter drivs in. Allt för att tvinga karaktä-
rerna att inte hindra mörkläggningen.

Center for Disease Control (CDC)
Med förevändningen om nationell säkerhet utför CDC 
mörkläggningen av USS Myreon. Under förevändning-
en att strålningen och ubåten måste undersökas och 
förvaras på ett säkert sätt kommer CDC att konfiskera 
allt material som har med USS Myreon att göra inklu-
sive själva ubåten. CDC kommer att komma till flott-
basen klockan 23:30 PM och från det klockslaget kan 
ingen mera undersökning ske och scenariot är över.

Om spelarna vänder sig till våld eller annan dramatisk 
åtgärd leder detta med största sannolikhet till spelarka-
raktärernas misslyckande och död.

Karantän. Om spelarkaraktärerna eller någon annan tyd-
ligt ha försökt sig på att undersöka USS Myreon eller 
besättningsmännen som ligger i koma fysiskt kommer 
CDC att utfärda en lokal karantän av ubåten och/eller 
besättningsmännen. Säkerhetsvakterna kommer inte att 
släppa in någon som inte har papper från CDC eller rätt 
säkerhetsnivå (inga av spelarkaraktärerna mao). Säker-
hetsvakterna kommer dessutom att vara beodrade att 
skjuta för att döda om någon försöker sig på att olovligt 
ta sig in på områdena som är satta under karantän.

Personlig karantän. Om spelarkaraktärerna på grund av sina 
handlingar betraktas som ett hot av CDC (Majestic 12 
mao) kan spelarkaraktärerna försättas under personlig 
karantän. Karaktärerna kan fortfarande utföra sin ut-
redning men kan inte lämna Hangar 51. Säkerhetsvak-
terna kommer att vara beodrade att skjuta för att döda.

Department of Defense
Department of  Defense kommer att vara Majestic 12’s 
front för alla deras handlingar under scenariot. De-
partment of  Defense har juristiktion över hela USA’s 
försvar och kan därför göra, och komma undan med, 
nästan vad som helst inom flottbasen.

US Coast Guard
US Coast Guard är den organisation som upptäckte 
och inspekterade USS Myreon först. All personal som 
var inblandad i detta har blivit omhändertagna av De-
partment of  Defense och kommer att hållas gömda 
under hela scenariots gång.

US Coast Guard kan tänkas ha rapporter som inte 
Department of  Defense vet om, och det är möjligt att 
spelarkaraktärerna kan komma i kontakt med någon 
från US Coast Guard som var med på inspektionen 
eller upptäckten.

Wipe them out, all of them! Det är möjligt att spelarkaraktä-
erna kan hitta några från US Coast Guards besättning 
som var med under inspektionen döda i bårhuset på 
flottbasen. De har inte dött en naturlig död, men det är 
oklart vad det är som dödade dem. Mera oklart är vilka 
som ligger bakom det.

Säkerhetsvakterna kommer 
att vara beodrade att 
skjuta för att döda...
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New Orleans Naval Base

Generell beskrivning
New Orleans Naval Base ligger cirka tjugo mil österut 
från staden New Orleans i delstaten Louisianna. Redan 
när fransmännen ägde området fanns det en flottbas i 
området, men det var först i samband med andra världs-
kriget som flottbasen i New Orleans blev den storlek 
den har idag. Genom åren har två av flottbasens högsta 
befäl gått vidare till att bli Chief  of  Naval Operations, 
och basen är nog mest känd som flottbasen med den 
största ubåtshamnen, utan att ha atomubåtar.

Eftersom nästan hela basen byggdes om efter andra 
världskriget finns det inga gamla byggnader att tala om 
på flottbasen. De flesta byggnaderna kommer från sent 
föriotal och tidigt femtiotal och ser ut därefter.

Runt hela flottbasen sträcker sig två staket. Ett yttre tre 
meter högt staket taggtrådsstaket och ett inre staket två 
meter högt av förstärkt cement. Mellan de två staketen 
finns det under alla dygnets timmar vakthundar patrul-
lerandes utan hundskötare, på det inre staketet patrul-
lerar beväpnad vakter. Den fysiska säkerheten är på alla 
sätt och vis fullgod.

Förråd, Arkiv & Hangar
Längst in mot land ligger det tio ihopbyggda byggna-
der som innehåller allt från mindre hangarer till olika 
utrustningsförråd till arkiv och små kontor för civilt 
anställda. En del av allt detta utrymme 
finns till civila företags förfogande om 
de har militära kontrakt med flottbasen. 
Superior Motor Creation har använt en av 
de mindre hangarerna (Hangar 27) men 
eftersom hangaren har använts av andra 
därefter finns det inget att hämta där för 
spelarna.

Hangaren som admiralen tilldelar spe-
lagruppen för att ha som utgångspunkt, 
Hangar 51, ligger på detta området men 
mera information om den hangaren kom-
mer senare i texten.

MP
MP står för militärpolis och är består 
av tre tråkiga grå fyrkantinga byggnader 
i samband med den enda ingången till 
flottbasen stor nog för att kunna rymma 

en lastbil. De tre byggnaderna sitter ihop och i dem har 
militärpoliserna som bevakar flottbasen allt de behöver 
för att kunna utföra sina uppdrag. Bredvid de tre bygg-
naderna står det ett mindre antal olivgröna Humvee’s 
med texten MP målat med stora vita bokstäver längst 
med sidorna.

MP är det enda stället på flottbasen där man alltid kan 
hitta vaken personal. Vid varje givet tillfälle finns det tio 
vaktsoldater i byggnaden, med tre par vaktsoldater ute 
på runda någonstans på flottbasen.

Staben
Nästan i mitten av flottbasen finns den enda byggnaden 
från innan andra världskriget. En stor vit herrgårdslik-
nande byggnad på fyra våningar i trä inhyser tillsam-
mans med fyra annex och utbyggnader flottbasens 
stab. Herrgården blickar ut över hamnen och framför 
byggnaden finns en enorm fanborg där förenta stater-
nas örloggsflagga vajar dagtid. Spelarkaraktären James 
L. Patrick Jr har sitt kontor på andra våningen i ett av 
annexen till herrgården.

Under herrgården sträcker byggnaden sig fem våningar 
ner under marken. I dessa källare finns det bombsäkra 
utrymmen, mindre lager, kontor för analyserandet och 
skapandet av militära strategier, stora datoriserade arkiv 
och mycket annat. För att kunna ta sig ner under den 
första källaren måste man vara militär med tillräckligt 

MEXIKANSKA GULFEN

TILL NEW ORLEANS

SPECIAL FORCES

FÖRRÅD, ARKIV & HANGARER

STABEN

SJUKAN

MP

FÖRLÄGGNING

Översiktskarta, New Orleans Naval Base

SMÅBÅTSHAMN WASHINGTON KAJEN UBÅTSHAMN
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säkerhetsklassning, eller vara eskorterad och bevakad 
av en militärpolis under hela tiden. Spelarkaraktären Lt. 
Javier Fueyo har sin arbetsplats på den tredje källarvå-
ningen under staben.

Förläggning
Uppdelat i fyra lika stora områden på den motsatta 
sidan från militärpolisen ligger förläggningar, kök och 
tross för alla de flottister som pågår utbildning, eller 
väntar på att deras skepp skall bli klara med repera-
tioner och underhåll. Förläggningarna brukar nästan 
aldrig vara helt och hållet fulla, i normala fall används 
ungefär en tredjedel av allt utrymme som finns vilket 
kan ge känslan av att förläggningsområdet är en öde 
plats sent om natten.

Sjukan
Sjukan är en stor byggnad på tre våningar som ligger 
mellan vakten, Navy Seals område, staben och hamnen. 
På den översta våningen bedrivs ingen normal sjukvård 
utan ett stort kontorslandskap breder ut sig. Spelarka-
raktären Dr Julianne Hayden-Smith har sitt kontor på 
den översta våningen.

De övriga två våningarna ovan jord innehåller under-
sökningsrum, kirurgisalar och allt annat som behövs för 
att kunna ge kvalificierad vård till de nästan två tusen 
personer som har flottbasen som sin arbetsplats.

Också sjukhuset har underjordiska källare. I dessa finns 
lagerutrymmen för sjukvårdsmaterial och NBC sane-
ringsutrustning. Den tredje källarvåningen innehåller 
tio tryckkammare och en helt innesluten avdelning där 
sjukhuset kan hantera och omhänderta patienter som li-
der av effekterna av NBC stridsmedel. Det är på denna 
avdelning, känd på flottbasen som ”Graven”, som alla 
besättningsmän från USS Myreon hanteras.

Special Forces
Längst ner mot den mexikanska golfen, lite för sig själ-
va, ligger US Special Operations Commands baracker 
och förläggningar. På basen finns det mest Navy Seals, 
men på området finns också Navy Underwater Demo-
lition Team och en handfull Delta Force. Det är inte 
ett område för träning, sådana områden finns i basens 
närhet, utan bara förläggningar, utrustningsförvaring 
och materialvårdsplatser som finns. Special Forces har 
sina egna vaktronder och en gång i timmen kommer 
åtminstone en soldat att patrullera området, beväpnad 
med pistol och radio.

Spelarkaraktärern Sergeant Michael Maddux bor i en 
barack på detta området.

Washington kajen
Washington kajen är inte bara en kaj, utan en hamn 
för stora skepp. Kajen har utrymme för att ta emot 

ett hangarfartyg, men då flottbasen inte har ett varv 
sker sådana besök väldigt sällan. Här ligger i vanliga 
fall större jagare, minläggare och depåfartyg. Alla de 
vanliga skeppen är förflyttade till ankringsplatser 
kring de yttre vågbrytarna för att kunna förlägga USS 
Myreon vid Washington kajen med tillhörande säker-
hetsavspärrningar. Mera om USS Myreons förläggning 
finns här under.

Washingtonkajen har en innebyggd bränsledepå inne-
hållandes flera tusen ton bränsle som givetvis har sin 
egen dygnetrunt bevakning.

Ubåtshamn
I Ubåtshamnen finns det en skvadron dieselubåtar. 
Dessa ubåtar använts främst för utbildning av ubåts-
befäl och besättningar, men kan också användas av 
utomstående civila företag för att testa militär teknologi 
som flottan har köpt in. Innan USS Myreon stävade ut 
från vågbrytarna den 19:e oktober 2002 fanns hon för-
ankrad i denna hamnen.

USS Myreon
USS Myreon byggdes klart våren 1944 och togs i drift 
av det amerikanska försvaret sommaren 1944. USS 
Myreon var inblandad i stridigheter först med Kore-
akriget. 1973 togs USS Myreon ut ur stridande förband 
och las i malpåse och skulle förmodligen ha använts till 
målövningar som så många andra av den skappsklas-
sens syskon. Men USS Myreon sattes åter i tjänst i den 
amerikanska flottan som ett skolfartyg och i den senare 
delen av åttiotalet började flottan att låna ut USS My-
reon med besättning till civila och militära företag som 
utvecklade militär teknologi till försvaret och ville ha en 
chans att testa sin utrustning.

Teknisk beskrivning
Klass: Ubåt / Balbao klass
Deplacement: 1526 / 2414 ton
Längd: 95,1 meter
Beväpning: 10st 21” torpedtuber med 24 torpeder(6 framåt, 4 
bakåt), 1st 4” däckskanon, 1st 40mm kanon, 2st .50 maskin-
gevär
Maxhastighet: 20 knop ovan ytan, 9 knop under ytan.
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Beskrivning
USS Myreon ser utifrån sett ut att vara oskadad. Hon 
ligger inte djupt i vattnet och har inga uppenbara ska-
dor. Det är först när man stiger in i ubåten som man 
börjar upptäcka konstigheter. Akter om manöverbryg-
gan ligger motorutrymmen, kabyss och matsal. Allt 
verkar vara normalt i denna delen av ubåten.

Allting för om manöverbryggan kan man inte komma 
in till. Där skall enligt ritningarna finnas sovplatser, för-
råd, torped- och batterirum. Men den främre delen av 
USS Myreon verkar ha smält samman. Man ser fortfa-
rande dörrarna, men de verkar ha blivit homogena med 
resten av ubåten på ett sätt som ingen mekaniker på 
flottbasen kan förklara.

Dessutom är varje område i ubåten strålskadat. Radio-
aktiviteten blir högre ju längre förut man kommer, men 
strålningen går inte att upptäcka med de redskap som 
finns på flottbasen utanför ubåten. Från manöverbryg-
gan och akterut avtar strålningen. I manöverbryggan 
kan man bara uppehålla sig i strax under en timme 
innan man har fått en dödlig dos strålning, längst ak-
terut kan man uppehålla sig i nästan tre timmar innan 
man har fått en dödlig dos strålning.

Säkerhet och position
USS Myreon las vid Washington kajen när den kom in 
till flottbasen. Alla andra fartyg som var förtöjda där har 
blivit förflyttade längre ut i hamnen, och i vissa fall ut-
anför hamnen helt och hållet. Skeppet är bevakat av en 
grupp militärpoliser beväpnade med M16A2 och ingen 
utan tillstånd från admiralen får undersöka skeppet.

Hangar 51
Hangar 51 ligger längst uppe i flottbasens nordvästra 
hörn. Det är en mindre hangar för flottan och är stor 
nog för att kunna rymma fem lastbilar med trailers. Till 
hangaren hör ett kontorsutrymme med datorer, telefo-
ner och allt annat som hör till. På hangaren finns en 
humvee parkerad som spelarkaraktärerna kan använda.

Evidence is worthless if 
you’re dead...

- Scully
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Att lösa gåtan

Nästan vad som helst kan hända i detta scenariot. Här 
följer några exempel på olika utfall, med eller utan spe-
larnas påverkan.

Om Majestic 12 vinner
Detta är även default läget för scenariot. CDC kommer 
att äntra basen klockan 23:30 PM och försätta ubåten, 
flera lokaler och ett antal personer (inklusive spelarka-
raktärer om så behövs) under total karantän. Allt som 
har med ubåten att göra kommer att bli klassifierat 
som Top Secret / MAJIC och gåtan kommer att förbli 
olöst.

Om Delta Green vinner
Förutsatt att spelarkaraktärerna givit, eller shabblat bort, 
tillräckligt med information till Delta Green kommer de 
att göra allt för att förstöra samtlig materiel och per-
sonal som har blivit utsatt för ”paranormal” aktivitet. 
CDC kommer att stå oförberedda och hjälplösa inför 
denna händelseutveckling. Spelarkaraktärerna kommer 
antingen glömmas bort, bli inbjudna i organisationen 
eller förgöras.

Om Ödet vinner
Ödet har ingen agenda i detta scenario men om Carl 
Durand får som han vill kommer han att undkomma 
CDC personligen. Forskningen fortsätter, förmodligen 
utan Mitch Barlinger, och ingen kan lova att inte lik-
nande incidenter kommer att ske igen.

Om allmänheten vinner
En vågad spelargrupp kan försöka sprida sanningen. 
Detta kan få hemska konsekvenser då de hemliga 
organisationerna kommer att stå handfallna. Men å 
andra sidan finns nu inga hinder för Mi-Go att spela 
med öppna kort och detta kan mycket väl innebära att 
mänsklighetens mörka öde tidigareläggs.

Om Mi-Go vinner
Apokalyps.

Om Sauserwatch vinner
En korkad spelgrupp kan låta Sauserwatch dra hem 
spelet. De kommer troligtvis varken få tag på ubåt eller 
något annat bevismaterial, men spelarkaraktärerna kan 
säkert räkna med deras eviga tacksamhet och världen 
står nu lite osäkrare än förut.

Om Alfabetssopporna vinner
Om spelarna verkligen enbart koncentrerar sig på sin 
arbetsuppgift och följer alla order de får så kommer ka-
raktärernas framtida karriär vara lysande. Allt kommer 
att vara som vanligt, och alla kommer att gå till jobbet 
nästa dag som om nästan ingenting har hänt.

Karaktärerna
En riktigt klyftig spelargrupp drar naturligtvis nytta av 
den rådande situationen. Rätt spelat kan karaktärerna 
komma ur den här krisen, inte bara klokare, utan säkert 
också i all hemlighet mycket mäktigare. De har blivit 
konspiratörer själva.

The goverment denies 
any knowledge.
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Persongalleri

Admiral Motserry
Rear Admiral Upper Half  Stuart Motserry firade sin 
femtioåttande födelsedag tre dagar innan USS Myreon 
försvann. Fram tills dess hade handhavandet av flott-
basen skett på ett mycket säkert och tillfredställande 
vis. Motserrey hade sett fram emot att få gå i pension 
kanske något år i förtid med enbart en lysande karriär 
bakom sig. Motserrey hade tillsammans med sin fru, 
Daphne, köpt en trettiofots segelbåt och sjökort över 
hela västindien. Så händer detta.

Motserry började sin karriär inom flottan som under-
befäl på USS Louisianna sommaren 1963 efter att ha 
spenderat nästan hela sin barndom på olika militära 
skolor för barn och ungdomar. Flottan blev den familj 
Motserry aldrig hade.

Motserry gjorde en snabb karriär under vietnamkriget 
och skapade sig ett namn om att vara en 
hård men rättvis skipper som tog hand om 
sin besättning. Motserry lyckades komma 
undan många skrivbordsjobb och höll sig 
på havet fram tills efter Kuwait. Sedan dess 
har Motserry varit chef  på land och lyckats 
skapa sig samma rykte som han hade till 
sjöss.

Motserry gifte sig med den tjugo år yngre 
Daphne Stevens våren 1992. De har ett 
barnlöst förhållande som verkar passa dem 
båda.

Utseende
Motserry har närmat sig de sextio ett tag nu, och hans 
långa liv till havs har satt sina spår. Ansiktet är väderbi-
tet, solbrännt och fyllt med rynklor och skrovligheter. 
De blågröna ögonen ramas in av väldiga mörka ögon-
bryn och hans begynnande flintskallighet har inte gjort 
hans mörkbruna hår något ljusare. Men det som slår 
admiralens alla besökare först är att han är fruktansvärt 
lång. Två meter och tio centimeter i strumplästen med 
varken onödigt fett eller stora muskler.

Admiralen brukar nästan alltid ha på sig sin uniform på 
flottbasen, det är sällan någon har sett honom i civila 
kläder. Förutom några få fotografier på hans kontor där 
han poserar med sin fru i civila kläder finns det inget 
som tyder på att Motserry skulle ha ett civilt liv.

Admiral Motserry, age 58
STR 8 CON 12 SIZ 18 INT 17 POW 18
DEX 14 APP 9 EDU 21 SAN 90 HP 15
Damage Bonus: +1d4
Education: Flera år på officershögskola
Occupation: Högsta chef  för New Orleans Naval Base
Skills: Accounting 45%, Architecture 41%, Astronomy 
52%, Boating 35%, Cartography 38%, Computer Use 24%, 
Credit Rating 83%, Drive Auto 43%, Fast Talk 55%, His-
tory 24%, Law 28%, Library Use 57%, Military Science 43%, 
Navigation/Sea, Air 36%, Persuade 63%, Psychology 62%, 
Sailing 57%, Spot Hidden 38%
Languages: English 99%, French 51%, German 42%, Spa-
nish 33%
Attacks: Fist/Punch 61%, 1d3+db; Colt King Cobra Revol-
ver 32%, 1d10

Mitch Barlinger
Mitch Barlingers bakgrundshistoria finns beskriven i 

bakgrundshistorien till detta scenariot på 
sida fyra. Det är föga troligt att Mitch kom-
mer att vakna ur sin koma under scenariots 
gång.

Utseende
Mitch ser väldigt normal ut. Han har fort-
farande kvar allt sitt ljusblonda hår på hu-
vudet och det är klippt i en modern ”pop” 
frisyr vilket framhäver hans i övrigt tråkiga 
ansikte. Han har mörka små ögon och är 
lätt solbränd i ansiktet.

Mitch är av normal längd men lite övervik-
tig och klädd i en vanlig blå mekanikerso-
verall.

Mitch Barlinger, age 43
STR 11 CON 13 SIZ 15 INT 18 POW 19
DEX 8 APP 9 EDU 24 SAN 45 HP 14
Damage Bonus: +1d4
Education: Ph.D. Physics and Astrophysics, MIT
Occupation: Chefsutvecklare på Superior Motor Creation
Skills: Astronomy 77%, Biology 23%, Chemistry 52%, 
Computer Use 62%, Cryptography 66%, Cthulhu Mythos 
19%, Electrical Repair 57%, Electronics 73%, Fast Talk 53%, 
Library Use 81%, Mathematics 83%, Mechanical Repair 49%, 
Operate Hvy. Machine 38%, Persuade 61%, Physics 95%, 
Psychology 47%
Languages: English 99%, Latin 82%, German 73%, Spanish 
47%, French 37%

...”that 
guy in 

the ugly 
suite is 
probably 

CIA ...
- Mulder
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Attacks: Inga

Carl Durand
Carl Durand är född och uppvuxen i New York. Som 
tonåring började han springa ärenden åt Ödets krimi-
nella front. Vid sexton års ålder upptäcktes dock Carl’s 
anlag till magi och han togs snabbt upp av Ödet och 
blev lärljunge till en av lorderna där han snabbt utmärk-
te sig som en duktig magiker, ingenjör och analytiker.

Under början på åttiotalet jobbade Carl mycket som 
konsult till industrier som arbetade med ”förbättrade” 
teknologier. Det var genom dessa arbeten som Carl 
kom i kontakt med Mitch Barlinger sensommaren 1993. 
Carl hade inget problem med att förstå de delar av an-
teckningarna som Mitch inte förstod och tillsammans 
tog de dem inte mycket mera än tre år att bygga en vad 
de trodde var en fungerande motor, men av rädsla för 
att bli upptäckta väntade Carl och Mitch med att starta 
motorn tills de hade ett säkert ställe att starta den på.

Under tiden Mitch letade efter en lämplig plats att 
starta motorn på förkovrade sig Carl inom magin och 
lyckades till slut komma fram till en magisk ritual som 
skulle förflytta ett givet objekt utan för den normala 
verkligheten. Utanför verkligheten skulle ingen kunna 
hitta dem, eller motorn.

När så Mitch startar motorn ombord USS Myreon den 
19:e oktober 2002 aktiverar Carl den magiska ritualen. 
Vad som hände därefter vet inte Carl. När scenariot 
startar ligger Carl i koma.

Utseende
Carl Durand är av medellängd och medelvikt. Hans 
svarta kortklippta hår ramar in hans i övrigt fyrkantiga 
ansikte. Carl har andra gradens brännskador över hela 
kroppen från efter ritualen och är därför inte iklädd 
några kläder.

Carl Durand, age 39
STR 6 CON 16 SIZ 12 INT 19 POW 20
DEX 11 APP 15 EDU 22 SAN 8 HP 14
Damage Bonus: Inga
Education: Autodidakt
Occupation: Chefskonsult på Superior Motor Creation
Skills: Astronomy 47%, Bargain 78%, Conceal 42%, Com-
puter Use 38%, Cthulhu Mythos 68%, Disguise 43%, Dodge 
51%, Electronics 48%, Fast Talk 72%, Forgery 47%, History 
52%, Hypnosis 38%, Library Use 88%, Listen 65%, Mathe-
matics 35%, Natural History 62%, Occult 94%, Persuade 
61%, Psychoanalysis 46%, Psychology 47%, Spot Hidden 
38%
Languages: English 99%, Hebrew 78%, Latin 72%, Arabic 
68%, French 51%
Attacks: Inga

Arketyper
Här under presenteras en rad med arketyper som spe-

larna kan tänkas stöta på under scenariot. Hur de kan 
användas, deras attityd till konspirationen och deras sif-
fervärden finns med.

Deep Throat
Oavsett hur spelledaren tänker använda sig av denna 
arketyp: via telefon, mystiskt möte i en gränd, brev osv... 
så är en sak som är tydlig med dess uppträdande. Det är 
att en Deep Throat aldrig är tydlig. Denna arketyp fyller 
främst två funktioner.

För det första: för att skapa lite stämning.

För det andra: för att ge spelarna information; sann, 
falsk, hotande eller varnande.

En Deep Throat beter sig alltid överlägset (de verkar ge 
intrycket av att veta ALLT) och avslöjar ALDRIG vem 
det är han eller hon jobbar för.

Ett alternativ till Deep Throat är en jagad, eller till och 
med dödsdömd individ, som genom slump eller olycka 
fått reda på information eller föremål av viktig karaktär 
som denne överlämnar till spelarkaraktärerna innan sitt 
försvinnande.

Deep Throat
STR ? CON ? SIZ ? INT 16 POW 16
DEX ? APP ? EDU 18 SAN 80 HP ?
Damage Bonus: Okänt.
Skills: Okänt.
Languages: Alla som spelarkaraktärerna har plus några till.
Attacks: Okänt

Stabsofficer
Under kvällstid har de flesta officerarna lämnat flott-
basen, men de som finns kvar är väl underrättade om 
ubåtens läge och att CDC är på väg även om de inte 
behöver veta alla detaljer. Så länge spelarkaraktärernas 
handlande inte verkar mystiskt eller tvetydigt kommer 
en normal stabsofficer vara tillmötesgående och hjälp-
sam.

De flesta stabsofficerare står att finna inomhus, på de-
ras kontor, drickandes kaffe medan de utför de arbeten 
de har att göra.

Ett urval av amerikanska gradbeteckningar inom flottan

Amerikanska flottan Svenska flottan
Chief  Warrant Officer 4 Fänrik
Ensign   Löjtnant
Lieutenant  Kapten
Lieutenant Commander Örlogskapten
Commander  Kommendörkapten
Captain   Kommendör

En normal stabsofficer
STR 18 CON 17 SIZ 15 INT 14 POW 14
DEX 14 APP 12 EDU 19 SAN 70 HP 16
Damage Bonus: +1d6
Skills: Cartography 66%, Computer Use 63%, Fast Talk 67%, 
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Law 44%, Listen 51%, Military Science 42%, Persuade 65%, 
Pilot Boat 37%, Spot Hidden 54%, Swim 56%
Languages: English 95%, French 35%
Attacks: SIG-Saur Model P226 Auto 35%, 1d10

Militärpolis
Militärpoliser är varken intresserade av utredningen av 
en mystisk ubåt, se genom fingrarna eller hjälpa spelar-
karaktärerna med deras handlingar. De kommer enbart 
synas patrullerandes i sina bilar, eller om karaktärerna 
gör något riktigt, riktigt dumt. Har uppenbara brott 
skett kan inte ens admiralen släppa ut spelarkaraktärer-
na ur flottbasens häkte. I övrigt fungerar militärpoliser 
som vanliga soldater men med en vit hjälm, lite mera 
disciplin och bättre utbildning vad gäller lagar och för-
ordningar. Militärpoliser kommer oftast två och två.

En normal militärpolis
STR 17 CON 17 SIZ 16 INT 14 POW 15
DEX 16 APP 12 EDU 14 SAN 75 HP 17
Damage Bonus: +1d6
Armor: Hvy. Kevlar vest, 8 HP; Kevlar helmet, 5 HP
Skills: Climb 53%, Drive Auto 55%, First Aid 42%, Hide 
64%, Jump 52%, Listen 49%, Martial Arts 52%, Sneak 66%, 
Spot Hidden 47%, Throw 72%
Languages: English 70%
Attacks: 9mm Auto 61%, 1d10; Fist/Punch 77%, 1d3+db; 
Grapple 53%, special; Kick 53%, id6+db; M16A2 82%, 2d6

NRO Delta agent
NRO Delta är majestic 12’s egna specialstyrka, fältagen-
ter och beväpnade höger händer. Generellt sett beter 
sig en NRO Delta agent som vilken som helst annan 
MIB; brutalt, obrottsligt lojalt och alltid med en cya-
nidkapsel i närheten om utifall. Förutsatt att spelarna 
inte gör bort sig fullkomligt kommer de bara att stöta 
på dessa en och en. Om skiten träffar fläkten kan NRO 
Delta agenter inta flottbasen med chockartad effekt för 
att t.ex skydda CDC eller undanröja för Majestic 12 
livsfarliga bevis.

En normal NRO Delta agent
STR 16 CON 15 SIZ 11 INT 15 POW 16
DEX 15 APP 10 EDU 18 SAN 80 HP 13
Damage Bonus: +1d4
Skills: Climb 66%, Dodge 52%, Drive Auto 63%, Hide 67%, 
Jump 68%, Listen 66%, Locksmith 46%, Martial Arts 52%, 
Sneak 66%, Spot Hidden 71%
Languages: English 95%, Spanish 72%
Attacks: Fist/Punch 50%, 1d3+db; Head Butt 10%, 2d4+db; 
Grapple 53%, special; Kick 50%, 1d6+db; Glock Model 18 
Auto 72%, 1d10; H&K MP5 SSD (silenced) 44%, 1d10

Flottist
De är många, de finns överallt, och troligtvis kommer 
de att vara till större besvär än till gagn för spelarkarak-
tärerna. Så här sent på kvällen är nog de allra flesta på 
sina förläggningar och skepp eller roar sig med mate-
rialvård. 

De beter sig som vem som helst, men de få som känner 
till något om USS Myreons förehavande kommer säkert 
att säga något onödigt eller som karaktärerna redan vis-
ste. För att sedan hänvisa till att han har blivit belagd 
med munkavle och sitt befäl. 

En snäll spelledare kan genom flottisterna överlämna 
något tillsynes ovidkommande som kan visa sig under-
lätta ihoppusslandet av spelarkaraktärernas teorier långt 
senare. Eller varför inte ögonvittnesutsagor om Mi-
Go’s (Greys?) förehavande eller inblickar i Sauserwatch, 
inre misstankar eller generell oro om det rådande läget. 
Ingen är beväpnad.

Ett urval av amerikanska gradbeteckningar inom flottan

Amerikanska flottan Svenska flottan
Seaman   Menig
Petty Officer Third Class Korpral
Petty Officer Second Class Furir
Petty Officer First Class Överfurir
Chief  Petty Officer  Sergeant

En normal flottist
STR 16 CON 16 SIZ 18 INT 12 POW 15
DEX 12 APP 12 EDU 19 SAN 75 HP 17
Damage Bonus: +1d6
Skills: Boating 40%, Climb 30%, First Aid 40%, Hide 50%, 
Jump 35%, Listen 40%, Martial Arts 53%, Navigate 42%, 
Spot Hidden 57%, Swim 47%, Throw 34%
Languages: English 95%, Spanish 64%, French 13%
Attacks: Fist/Punch 57%, 1d3+db; Head Butt 19%, 1d4+db; 
Kick 55%, 1d6+db

Ingenjör/Mekaniker
Några mekaniker går att finna i en hangar spekuleran-
des över vad som hände på USS Myreon. Vilda histo-
rier, gamla minnen och i vissa fall rena lögner florerar. 
SWAG faktorn är hög.

Några få ingenjörer har fått stanna kvar över kvällen för 
att göra försiktiga besiktningar av USS Myreon. De är 
fullt medvetna om riskerna och att CDC när som helst 
kan komma. Det går att hämta mera tekniskt specifie-
rad information hos dessa om spelarkaraktärerna skulle 
önska det.

En normal ingenjör/mekaniker
STR 9 CON 11 SIZ 13 INT 15 POW 18
DEX 12 APP 11 EDU 18 SAN 90 HP 12
Skills: Carpentry/Woodcraft 30%, Computer Use 40%, De-
molitions 34%, Electronics 47%, History 40%, Library Use 
40%, Mathematics 57%, Mechanical Repair 42 %, Persuade 
53%, Physics 50%, Spot Hidden 35%
Languages: English 80%, German 53%
Attacks: Large wrench 53%, 1d6+db

Civil personal
Civilt anställda, nyfikna civilister, anhöriga till USS 
Myreons besättning är alla exempel på civil personal. 
Väldigt få finns inne på flottbasen. Eventuellt finns det 
någon sekreterare, kanske en lagerarbetare eller någon 
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på tvätterier och köket. Ingen har någonting att säga. 
Förmodligen vet de inte ens att något har hänt. Men, 
alla är mycket lätta för de stora spelarna att byta ut eller 
att utnyttja.

En normal civil personal
STR 15 CON 15 SIZ 12 INT 13 POW 10
DEX 15 APP 13 EDU 16 SAN 50 HP 14
Damage Bonus: +1d4
Skills: Accounting 43%, Computer Use 67%, Drive Auto 
47%, Fast Talk 46%, Library Use 48%, Persuade 64%, Spot 
Hidden 67%
Languages: English 80%, French 22%
Attacks: Inga

Mullvad/Ufolog
Undersökande journalister, eller duktiga medlemmar 
av Sauserwatch finns inom denna kategorin. Kontakt 
sker via samlingen utanför flottbasen eller via telefon. 
Om spelarna släpper mycket information till dem kan 
pådraget bli stort och de kan säkert utlova stora belö-
ningar för ”inside information”. Med lite råg i ryggen 
vågar kanske någon sig på att bryta sig in på flottbasen, 
något som kommer att leda till att de blir tillfångatagna 
och gripna som spioner. 

En normal mullvad/ufolog
STR 9 CON 16 SIZ 9 INT 13 POW 14
DEX 16 APP 17 EDU 15 SAN 70 HP 13
Skills: Climb 74%, Bargain 41%, Dodge 53%, Drive Auto 
63%, Fast Talk 76%, Jump 43%, Natural History 72%, Per-
suade 52%, Photography 71%, Psychology 31%
Languages: English 75%, Spanish 43%
Attacks: Electric Stunner 61%, special; Fist/Punch 62%, 
1d3+db (w/ brass knuckles 1d3+2)

Besättningsman USS Myreon
Alla besättningsmän och kvinnor från USS Myreon 
befinner sig i början av scenariot i koma eller vegete-
rat tillstånd. De hålls alla under uppsikt på flottbasens 
sjukhus. Om någon eller några vaknar till liv under sce-
nariots gång kommer de att uppvisa samtliga neurotiska 
stresstillstånd kända för den medicinska världen och är 
därför inte mycket till hjälp annat än för att påvisa att 
något mycket konstigt som har hänt (cthulhu fhtagn, ct-

hulhu fhtagn...). 

En normal besättningsman USS Myreon
STR 16 CON 16 SIZ 18 INT 12 POW 15
DEX 12 APP 12 EDU 19 SAN 75 HP 17
Damage Bonus: +1d6
Skills: Boating 40%, Climb 30%, First Aid 40%, Hide 50%, 
Jump 35%, Listen 40%, Martial Arts 53%, Navigate 42%, 
Spot Hidden 57%, Swim 47%, Throw 34%
Languages: English 95%, Spanish 64%, French 13%
Attacks: Fist/Punch 57%, 1d3+db; Head Butt 19%, 1d4+db; 
Kick 55%, 1d6+db; Colt Submachine Gun 62%, 1d10

Sjukvårdspersonal
Korthuggna, något förvirrade och väldigt måna om 
sina patienters hälsa. Sjukvårdarna kan ge en inblick i 
sjömännens åkommor. Till övrigt inte mycket till hjälp. 
Någon enstaka gammal läkare kan kanske i ett svagt 
ögonblick ge ifrån sig en hemsk, smått konspiratorisk, 
teori om vad det är som har påverkat USS Myreons 
besättning. De är givetvis villiga att hjälpa spelarkarak-
tärerna om åkommor och skador skulle ske. Läkarna 
har rang nog att kunna bestämma över vanliga flottister, 
men anses nästan av alla att vara civila.

En normal sjukvårdspersonal
STR 14 CON 16 SIZ 12 INT 15 POW 13
DEX 12 APP 18 EDU 16 SAN 65 HP 14
Damage Bonus: +1d4
Skills: Biology 44%, Boating 34%, Chemistry 48%, Compu-
ter Use 44%, First Aid 92%, Library Use 26%, Medicine 54%, 
Natural History 42%, Pharmacy 67%
Languages: English 80%
Attacks: Grapple 73%, special

CDC crew
Iklädda blåa biologiska och kemiska skyddsdräkter, 
med kromade stora väskor och masker som skymmer 
ansiktet kommer de att arbeta under högsta effektivitet 
och tystnad när väl CDC är på plats.

En normal CDC crew
STR 13 CON 13 SIZ 10 INT 16 POW 11
DEX 10 APP 14 EDU 18 SAN 55 HP 12
Skills: Biology 92%, Chemistry 54%, Computer Use 33%, 
Credit Rating 46%, First Aid 71%, Library Use 44%, Medi-
cine 77%, Natural History 73%, Pharmacy 72%

...”uppvisa samtliga neurotiska 
stresstillstand kända för den 

medicinska världen ...
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Fotnötter, förklaringar och hänvisningar

Fotnötter
1) Ödet [Fate, the]
Ödet är en kriminell organisation som också håller på 
med ockultism och magi. Ledaren för Ödet, Stephen 
Alzis, tros av vissa vara en avatar av Nyarlahotep, något 
han själv aldrig har sagt något 
om. Vad Ödet har för mål är 
inte klart, men organisationen 
har kopplingar med den ita-
lienska maffian i New York, 
magiker och ockultister över 
hela världen och kunskap om  
hemligheter om nästan varje 
människa av vikt i vår värld. 
Mera om Ödet finns att läsa i 
Delta Green sida 126.

2) Majestic 12
Efter Roswell incidenten 1947 startade president Tru-
man Majestic 12 Special Studies Group för att utreda 
och handha utomjordingars aktiviteter på jorden, då 
främst i USA. Majestic 12 har genom tiden blivit en 
självgående organisation och sedan President Bush Sr 
har ingen president fått en genomgång av Majestic 12.

Majestic 12 har ett fungerande samarbete med utomjor-
dingar (greys) men vet inte om att deras utomjordingar 
egentligen är mi-go. Genom sitt samarbete har Majestic 
12 fått information från utomjordingarna som har lett 
till att MJ12 sitter på mycket konstig och ibland använd-
bar teknologi. Mera om Majestic 12 finns att läsa i Delta 
Green sida 62.

3) NRO Delta
NRO Delta är benämningen på Majestics beväpnade 
och hemliga avdelning. NRO Delta finns beskrivet 
under ”Persongalleri” och i Delta Green i kapitlet om 
Majestic 12 på sidan 62.

4) Delta Green
Delta Green började sin existens efter en incident i 
Innsmouth vintern 1927-1928. Fram tills slutet av 
vietnamkriget var Delta Green en hemlig organisation 
inom den amerikanska underrättelsetjänsten, såväl civil 
som militär. Men efter ett misslyckat uppdrag i Kam-
bodja under vietnamkriget upplöstes Delta Green - of-

ficiellt. Delta Green gick under jorden och skapade ett 
cellnätverk som fortsatte jobbet. Delta Green utreder 
konstiga och paranormala fall, men föredrar att använ-
da en brända jordens taktik på vad de finner. Mera om 
Delta Green finns att läsa i Delta Green sida 30.

5) Delta Green Friendlies
Delta Green friendlies är 
personer som Delta Green 
använder sig av för att få fram 
information om speciella fe-
nomen och lokala händelser. 
Dessa personer är nästan ald-
rig insatta i vad Delta Green 
håller på med, eller för den 
delen av det är Delta Green 
som kontrollerar dem. Mera 
information finns under ”Per-

songalleri” och i Delta Green sida 30.

6) Greys
Mi-Go är väldigt intresserade av mänskligheten. För 
att kunna kommunicera med mänskligheten valde de 
att bygga konstrukter som kallas för Greys i folkmun. 
Dessa Greys är det utomjordiska som Majestic 12 har 
kontakt med. Mera information finns i Delta Green 
sida 17.

Förklaringar
NIS, Naval Investigative Service
NIS är till skillnad från de två andra organisationerna 
inom Department of  the Navy helt civilt. NIS har hand 
om alla utredningar av brott och kontraspionage inom 
den amerikanska flottan. NIS har juristiktion över alla 
anställda av den amerikanska flottan i hela världen.

AFMIC, AF Medical Intelligence Center
AFMIC är underställda Department of  Defense och 
hanterar forskning och utredningar om hälsa, virus-
hantering, miljöhantering och civila och militära medi-
cinska kunskaper från hela världen. Dessutom hanterar 
AFMIC all framtagning och utredning om kunskap av 
biomedicinska fenomen av militär vikt. AFMIC analy-
serar bara information och har ingen egentlig juristik-
tion.

...”what you dont 
know, will kill you 

faster then what 
you do know ...
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DIS, Defense Investigative Service
DIS hanterar undersökningar av personer med anställ-
ning inom det amerikanska försvaret och civila företag 
med militära kontrakt. DIS är en organisation inom De-
partment of  Defense. DIS har juristiktion i alla militära 
anläggningar och all militär personal, inklusive civila 
anläggningar och personal med militära kontrakt.

Navy SEAL
Navy SEAL är en undergruppering av U.S. Special 
Operations Command som i sin tur ligger under De-
partment of  Defense. Navy SEAL har som uppdrag 
att utföra och planera gisslanfritagning, hemlig infor-
mationsinhämtning, infiltration, stöd till stora militära 
operationer och lågintensitets konflikter.

DoE/ID, Intelligence Directorate
DoE/ID har hand om utredningar och sammanställ-
ningar om världens olika nukleära program. Organisa-
tionen sammanställer rapporter om politisk, ekonomisk 
och teknisk information som har med energikällor att 
göra.
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James L. Patrick Jr

Tuesday 04:04:03 05:42 PM Sandy Rocks Av. 22 New Orleans

... Faan vad lång tid det tog att lämna basen idag. Jag hade hop-
pats på att hinna lämna in bilen på lagning, men det hinner jag 
inte nu. Helvete. Min romeo kommer inte att hålla mycket längre 
tid. Jag hoppas att jag får ledigt snart, det var länge sedan sist. 
När var jag egentligen ute på stan? Träffade någon av det andra 
könet? Drack en god gin-å-tonic? ...

... Var faan la jag nycklarna? Inga nycklar i mina jackfickor, 
inte heller i mina byxor... Har jag lagt dem i min väska? Var 
ligger min väska. Faan, jag glömde den i bilen. Hoppas verkligen 
att nycklarna ligger där. Annars måste jag ringa upp Lisa och be 
om extra nycklarna... Faan vad hon kommer att gnälla på mig. 
Jaja, fram med nycklarna, öppna dörren, slita åt sig väskan. Ja... 
där låg nycklarna. Måste komma ihåg sånt här. Faan man är ju 
snart förtio år gammal ...

Tuesday 04:04:03 05:45 PM Sandy Rocks Av. 22 New Orleans

... Nycklarna framme, dörren öppnad. Va faan? Det måste ligga 
minst en liten insjö av brev här. Vem i helvete har lagt till min 
adress i reklammakarnas adressregister. Faan också. Vad är det 
för jävla brev... Grattis du har vunnit en resa till Bahamas. Hur 
jävla dumma tror de att jag är eller... Ett brunt kuvert. Med 
hemligstämpling. Är det här ett nytt knep av de jävla reklam-
gamarna? Undrar om jag har någon 
tv-dinner att värma i micron ...

... Kunde man väl tro. Man sover över 
på jobbet några dagar och så glömde 
man disk framme. Luktar apa. Kollar 
i frysen... YES! En tv-dinner... hmm, 
vad är det för något, kinesiska räkor i 
sötsur sås och ris. Vad tänkte jag på när 
jag köpte det? Skit samma. In i micron 
två minuter, det lär väl smaka som 
allt annat. På med tillräckligt mycket 
med Tabasco så kommer jag inte att 
märka skillnaden. Hur vore livet utan 
Tabasco... Man kanske skulle skaffa 
sig en fru, eller för den delen ett liv. Jag 
kanske skulle plocka fram min gitarr, 
jag har för mig att jag var rätt duktig. 
Mina vänner brukade i varje fall be mig 
spela när vi hade fester. En minut och förtio sekunder kvar... 
Kuvertet är rätt tjockt, undrar vad det innehåller. Kanske väger 
ett halv kilo eller så? Vad är det, utskrifter från något jävla 
förhör, eller kan det vara något nytt från huvudkvarteret. En 
rapport på internsäkerheten post nine eleven... Jävla missbruk 

av statens pengar...

Tuesday 04:04:03 05:52 PM Sandy Rocks Av. 22 New Orleans

... Maten klar, Tabascon är framme, teven är på. Undrar vad jag 
kommer att se på dumburken ikväll då? Jävla värdelösa kanaler. 
Nämen, en ny komediserie på NBC. Vem faan tror de bryr sig... 
Ah... varmt varmt... Jävla förbannade kinamat. Finns det ingen 
tv-dinner med vanlig amerikansk mat. För i helvete... Åså telefo-
nen också. Vem faan kan det vara som vill ha tag på mig nu. Jag 
hoppas att det inte är en jävla telefonförsäljare...

”Ja, det är James. Vad vill ni?”

Shit. Motserry. Chefen för hela bygget vad vill han egentligen. 
”Ja! Jag tror jag fått ett brunt kuvert...”. Varför har jag fått 
detta. ”Ja! Jag kommer på momangen...!” Ingen mening med att 
göra chefen sur. Jag får äta senare...

James L. Patrick Jr
James L. Patrick Jr, eller James som han ber sina vän-
ner att kalla honom, var sedan barnsben intresserad av 
båtar. Hans far, James Sr, var kapten inom flottan och 
den något brådmogne Jr såg upp till sin far eller snarare 
pondusen det innebar att bära en kritvit uniform. Där-
för blev det naturliga valet efter ett tämligen händelse-

löst, men tryggt, liv att direkt efter 
High School att mönstra in. Tyvär 
fick cancern grepp om Sr innan 
han fick se sin stolta son i samma 
kritvita uniform.

James fick mersmak men valde 
ändå, efter påtryckningar från 
såväl befäl som från sin yngre 
bror (som idag arbetar inom 
entrepenad i Jersey) och sin mor 
att studera. Valet blev enkelt då 
James i hemlighet hade en dröm 
att arbeta inom säkerhetstjänsten. 
Juridik på närmsta college och se-
nare officersutbildning placerade 
James högt inom rankerna inom 
den amerikanska flottan. 

Livet var härligt med goda förmåner och bra sjukför-
säkringar. Men inget var mer lyckligt än då James hit-
tade sin kärlek. Men för att göra en kort historia kortare 
valde Christina (hans fru) och James att gå skilda vägar 
ur ett femårigt barnlöst förhållande då båda var tyd-

... det ena ledde 
till det andra 

och efter budget-
nedskärningar 
inom Flottan 

fann sig James 
frulös, arbetslös, 
framtidslös och 

hopplös...
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liga karriärsklättrare och hade sin släkt på varsin sida 
Amerika. Det ena ledde till det andra och efter bud-
getnedskärningar inom Flottan fann sig James frulös, 
arbetslös, framtidslös och hopplös. Men ve den myn-
dighet som inte ser till sina egna och James fann hopp 
igen inom såväl gratisterapi, omflyttning till det civila 
och ett allt mer mognare (om än växande pessimistiska 
attityd) leverne. 

James kompetens inom Flottans juridiska avdelningar 
och byrokratiska apparater placerade honom inom NIS 
(se nedan) Där han oförtröttligt jobbar än idag som 
insamlare, statistiker och undersökare. Ett ordnat liv 
och en syn på tillvaron bara James besitter har skapat 
en hård attityd och en överlevare med breda kompe-
tenser .

Starka och svaga sidor
Din expertis i den byråkratiska apparaten, dess regler 
och reglementen överglänser ofta de flesta. Du brukar 
genomdriva dina order och påtvinga din juristiktion 
genom ren viljestyrka och ett smort munläder.

Ibland verkar dock din vilja gå ut över andra och inte 
sällan har du fått höra att du är en hjärtlös, egoistisk 
jävel.

En vanlig arbetsdag
En normal vardag börjar med att Patrick hämtar sin 
första kopp kaffe för att sedan börja läsa igenom de 
olika fallbeskrivningarna han inte har blivit klar med. 
Därefter påbörjas en skrivbordsjakt på ledtrådar, för-
hör, rapporter och protokoll. Väldigt sällan är Patrick 
ute på ”fältet” och utför undersökningar eller förhör 
vittnen.

I de allra flesta fallen samarbetar Patrick med DIS, De-
fense Investigative Service, som utför personkontroller 
på alla anställda inom den amerikanska flottan.

Under förevändningen att vad Patrick gör är för en ut-
rednings skull kan Patrick få tillgång till militärpolisers 
rapporter, omdömen och utvärderingar av personer, 
arbetsbeskrivningar och levnadsuppgifter på militärt 
anställd personal.

Naval Investigative Service (NIS)
NIS är till skillnad från de två andra organisationerna 
inom Department of  the Navy helt civilt. NIS har hand 
om alla utredningar av brott och kontraspionage inom 
den amerikanska flottan. NIS har juristiktion över alla 
anställda av den amerikanska flottan i hela världen.
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Dr Sean Ernestus

Tuesday 04:04:03 05:13 PM Little Paris Rd. 13 New Orleans

... Var la jag den där rapporten. Vad är klockan? Kvart över 
sju... man kanske skulle sluta med arbetet. Undrar vad Angelita 
har lagat till mig idag? Vänta lite, borde inte hon ha ringt vid det 
här laget, eller varit förbi och klagat på att jag inte har ätit min 
middag. Undrar vad som ... Nej! Det är hennes lediga dag. Jag 
måste laga maten själv. Fast vänta, hon kanske gjorde något igår 
som jag kan värma upp. Tacka Röntgen för strålningen. Var 
vore dagens samhälle om inte Röntgen hade lämnat lite ofram-
kallade bilder framme. Med hjälp av några få knapptryckningar 
strålas en portion mat av energi och blir i teorin lika varm och 
god som om den just hade blivit tillagad... Hoppas verkligen hon 
har lämnat något i kylskåpet ...

... Det ringer på dörren. Vem kan det vara? Kan det vara en 
student från universitetet. Jag skulle aldrig ha gått med på att 
hålla föreläsningar, det kommer ivägen för min egna forskning. 
Förutom allt arbete jag har med Department of  Energy. Oj, 
vad det här jag la den rapporten. Oj, den var hemligstämplad. 
Tja, inte för att Angelita skulle läsa den, eller ens förstå den. Jag 
borde lära mig att lägga allt hemligstämplat i mitt rum, eller i 
säkerhetsskåpet som grabbarna från energidepartementet instal-
lerade ...

... Va, mitt namn. ”Sean Ernestus, 
Doktor i nukleärfysik”. Pojken vill ha 
min legetimation. Hrm, tror folk inte på 
mitt ord längre. Jag som fick en artikel 
med i Nature för inte mera än... ja just 
det, hur länge sedan var det nu igen? Kan 
det ha gått två år redan... Pojken verkar 
nöja sig med min legetimation. Ett brunt 
kuvert? Och så måste man skriva under 
på ett papper. Ja pappa, jag har mottagit 
din försändelse. Ett brunt kuvert till.  
Hemligstämplat. Undrar vad det är den 
här gången. Undrar om mina chefer har 
en aning om vem Schrödinger var ...

Tuesday 04:04:03 05:17 PM Little Paris Rd. 13 New Orleans

... Man kan lita på Angelita. Fast jag undrar vad som gömmer 
sig under locket, kan det vara den där chilenska grytan hon ser-
verade för några dagar sedan. Då måste jag ju nästan ha en kall 
öl till. Finns det någon i kylskåpet... En tysk lager, Angelita 
har börjat lära sig vad jag tycker om, jag kanske skulle behålla 
henne. Och sluta med föreläsningarna på universitetet. Alla dessa 
studenter och alla deras frågor. Bah, man tror ju att alla fysik-
studenter skulle ha en förståelse för Einstein, Oppenheimer och 

alla de andras lagar när de kommer till mig. Tänka sig att man 
var tvungen att sätta sig ner och förklara naturlagar för fjärdeårs 
studenter. Det var bättre förr ...

... Ahmmm. Jag måste byta telefonsignal. Jag vet inte vad de tän-
ker på som bygger telefoner. Kan man inte få en telefonsignal med 
lägre tonarter. Jaja, in med middagen i micron. Vänta, vad var 
det för mat. Ja, precis som jag trodde. Chilensk gryta med bönor. 
Hihi, tur att man inte skall iväg nånstans ikväll ...

Tuesday 04:04:03 05:23 PM Little Paris Rd. 13 New Orleans

”Doktor Sean Ernestus, vad kan jag hjälpa till med?”

Jasså, Motserrey. Admiralen på flottbasen. Vad kan han tänkas 
behöva mig för så här sent på kvällen? ”Ett brunt kuvert. Ja er 
springpojke lämnade över ett för bara någon minut sedan.” Så 
det var inte från DoE. ”Ja, jag kan nog komma, klockan arton-
hundra pm.” Angelitas mat för vänta tills senare ikväll.

Dr Sean Ernestus
Vår gode doktor har levt ett produktivt och till samhäl-
let nyttigt liv. Han börjar nu bli till hösten och kan nu 
se tillbaka med nöje. Those were the days, brukar han 
stillsamt bekräfta för sig självt. Seans tidigaste minnen 

är från skolan, och på sätt och vis 
har han aldrig lämnat den. Studier 
i alla dess former har upptagit all 
tid vare sig det rört sig om grund-
skola, high school, college, uni-
versity of  blandade amerikanska 
(och några utländska) städer. Med 
spänd överläpp, fyllda tankar och 
med en bok eller två under armen 
har han tagit sig igenom livet väl.

Några anmärkningsvärda stunder i 
livet kan vara då han bodde i New 
York och under några underbara 
år fick se sina fadersfärdigheter 
sättas på prov tillsammans med 

den vackra studentskan Samantha. Dessa barn har nu 
sporadisk kontakt med sin far då de alla reser, arbetar 
eller studerar på annan ort. Samantha och Sean är se-
dan länge frångifta och hon skickar ofta vykort från 
västindien där hon arbetar som reseledare. Sean avskyr 
västindien.

Mäkta förvånande, men mycket lyckligt, var det när 
han efter flera års kämpande och forskande med fysik 

... livet var 
bättre förr, 

ungdommar borde 
veta hut och att 
inga världsliga 
ting star över 
vetenskapen...
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inriktad på nukleär säkerhet och kärnsanering fick en 
rad artiklar publicerade i Nature. Detta väckte det hopp 
som inom alla självsäkra forskare i västvärlden någon 
gång får. Chansen till Nobelpris.

Tyvärr fick Jack S. Kilby priset 2000 för sin IT främ-
jande forskning och Sean var ute ur leken. Men oför-
tröttligt fortsatte Sean att arbeta. 

Efter att ha arbetat med sanering ömsom forskning tog 
Sean en tjänst i New Orleans som examensförättare 
och deltidsforskare på universitetet i fysik. Livet går 
vidare men Sean står vida fast vid sina principer om att 
livet var bättre förr, ungdommar borde veta hut och att 
inga världsliga ting står över vetenskapen.

Starka och svaga sidor
Din långa och hårda skolning har gett resultat på både 
det teoretiska och praktiska planet men allt detta beror 
naturligtvis på att ingenting kan undgå ditt analytiska 
sinnelag. Du är metodisk och lugn.

Ibland händer det att du blir lite väl fokuserad på din 
uppgift och om du inte finner en rätt miljö för dina 
studier och undersökningar kan du ibland känna dig 
ganska så distraherad.

En vanlig arbetsdag
Den gode doktorn har två jobb och försöker i möjligas-
te mån utföra dem bägge från sitt hem. Som examens-
förrätare och deltidsforskare på universitetet i New 
Orleans jobbar doktorn dagligen med att betygsätta 
ungdomar och att hänge sig till den teoretiska fysikens 
och matematikens värld.

Som analytiker för Department of  Energy jobbar 
doktorn med att sammanställa information om olika 
nukleära fenomen i världen. Allt ifrån Irans förmodade 
kärnvapenarsenal till hur en ny atomreaktor på ett av 
den amerikanska flottans skepp kommer att kräva för 
säkerhet.

Om något har med nukleära militära tillämpningar att 
göra, eller är av utländsk härkomst kan doktorn utan 
större problem få tillgång till de skrivna rapporter och 
utredningar som Department of  Energy har i sina ar-
kiv.

DoE Intelligence Directorate
DoE/ID har hand om utredningar och sammanställ-
ningar om världens olika nukleära program. Organisa-
tionen sammanställer rapporter om politisk, ekonomisk 
och teknisk information som har med energikällor att 
göra.
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Julianne Hayden-Smith

Tuesday 04:04:03 05:32 PM AFMIC kontor New Orleans

... Vad är klockan? Halv åtta. Hmm, det kanske är dags att 
åka hem. Hur mycket är egentligen kvar att gå igenom. Kan det 
vara en tvåhundra labbrapporter. Det är alltid mycket att göra 
när det är medicinsk utvärdering av de anställda. Hmm, det där 
ser konstigt ut... David Montsally... när skall de fatta att det inte 
går att ta droger och inte åka dit. Oj, det var kraftigt förhöjda 
värden. Han måste röka på som bara den. Halv åtta ja. Det är 
ju inte som om jag har något att åka hem till. Fast Roger kanske 
har lämnat ett meddelande. Han kanske tar ut mig på resturang 
igen. Det var trevligt i lördags. Jag kollar min telefonsvarare ...

... Inget meddelande. Jaja, det har ju 
bara gått tre dagar. Faan, kaffet har 
blivit kallt. Oavsett vad så måste jag 
hämta en kopp till. Hoppas bara att 
någon gjorde kaffe nyligen. Gammalt 
varmt kaffe. Tja, jag sitter ju ändå på en 
flottbas. Alla andra har åkt hem. Men 
om jag fixar åtminstone hälften av alla 
rapporter innan jag åker. Det måste ju 
se bra ut i mina papper. Jag skulle inte 
orka med att söka ett nytt jobb. Var la 
jag nycklarna då? Att man skall vara 
tvungen att låsa efter sig vart man än 
går. Visst, det var fruktansvärt det som 
hände nine eleven men inte skall väl man 
vara tvungen att låsa om sig på en flottbas. Jag har ju bara hand 
om labbrapporter och utvärderingar. Där låg de, och så tar jag 
med mig kaffekoppen, något annat? Nej jag tror inte det ...

... Att de till och med har lås på dörren till kafferummet är lite 
roligt. In med nyckeln, in med koden 1223, mammas födelsedag 
- hur mycket är det hon fyller i år egentligen? Hmm, femtiotvå 
borde det vara va? Undrar vad man skall ge henne i år. Man 
kan ju inte lita på att pappa kommer att ge henne något. Jaja, om 
hon tycker att deras relation är bra så... det är ju som taget från 
en psykologibok, ett fall från en textbok. Ja! Det finns kaffe, och 
det verkar som om det inte är allt för gammalt. Kanske är det 
någon mer än jag som jobbar sent ikväll ...

Tuesday 04:04:03 05:38 PM AFMIC kontor New Orleans

... Undrar vad det är som händer borta vid ubåtshamnen. Den 
båten har jag inte sett tidigare? Har vi utlandsbesök. Hmm, det 
var många beväpnade vakter. Det måste vara en ubåt från något 
annat land. Undrar varför de inte har sagt något till mig. De 
nya reglerna kräver ju att en medicinsk rapport om besättningen 

skickas till oss. Fast det görs ju alltid undantag, trots nine eleven. 
Jaja, mjölk fanns det. Fast ingen lättmjölk. Får ta lite mindre 
helt enkelt, och så två sockerbitar. Man måste ju bli söt ...

... Det var konstigt. En budbärare så här sent på kvällen. 
Undrar vem det är han söker. Suck, han är på väg hitåt. Säkert 
några labbrapporter som blev försenade... eller kan det vara rap-
porten från ubåten? Va mitt namn? Och så signera. Vad det än 
är så måste man alltid signera. Ett brunt kuvert. Konstigt. Så 
brukar inga rapporter se ut, och hemligstämplat var det också... 
Han hade bråttom tillbaka. Han vill väl hem som alla andra. 
Han har förmodligen både fru och barn. Fast så jäkla mycket 
pengar kan han ju inte tjäna ...

Tuesday 04:04:03 05:41 PM AFMIC kontor 
New Orleans

... Jäklar. Telefonen ringer. Fort upp 
med nycklarna och låsa upp. Faan att 
man måste låsa efter sig hela tiden. AJ! 
Varmt kaffe, varmt kaffe... Fick jag en 
fläck någonstans. Ser inte ut så...

”Hayden-Smith, AFMIC...”

Motserry. Varför ringer chefen för flott-
basen till mig. ”Jo, jag fick just kuvertet, 
om det är det du pratar om.” Så ubåten 
skall få specialbehandling, kanske är 
en chans för mig att... ”Ja jag kommer. 

Klockan sex. På ditt kontor. Ses där.” Jag kanske hinner med en 
macka till kaffet. Det här kan vara min chans.

Julianne Hayden-Smith
Ända sedan barnsben har Julianne tagit sig fram med 
ett charmigt leende och med vässade armbågar. Hennes 
föräldrar, som nu är pensionerade i Florida, såg fram 
emot hennes skolgång på college. Men något oförutsett 
skedde och den unga Anne, som hennes kompisar kal-
lar henne, valde att resa till europa och enbart semestra 
med sina överklasskamrater. Ingen hörde från henne 
på ett år men när hon kom hem var hon bruten, pank 
och utnyttjad. Hon fick flytta hem och började jobba 
på köpcentrat. Stipendiatet till landets bästa skola fick 
vänta.

Men dagen hennes äldre syster både fick barn, gifte 
sig och fick en examen i ekonomi slog avundsjukan in. 
Julianne skulle bli något och vipps hade hon studerat in 

... när hon kom 
hem var hon 

bruten, pank och 
utnyttjad. Hon 
fick flytta hem 
och började jobba 
pa köpcentrat...
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fysiologlinjen på bara tre år. Om det berodde på hennes 
skarpa intellekt, hennes motivation eller hennes flexibla 
moral vet ingen annan än henne själv. Där hennes liv 
fick en ny start fick också kariären det och med examen 
i hand gav hon sig ut.

På bara två år hade hon averkat arbete som t.ex un-
derläkare, akutläkare, konsult, idrottsläkare, utlandslä-
kare i etiopien, forskare, lärare, laboratorieassistent och 
mycket mer. Tills den dagen kroppen sa ifrån levde hon 
ett snabbt liv. Men med stressystom som sömnbrist, 
magont, värk, migrän, ängslan och annat fick hon valet 
att sluta jobba eller dö innan förtio. Kaffe och cigaret-
ter upphördes att konsumeras och hon sökte ett lätt-
tare job på MIC på den amerikanske flottbasen i New 
Orleans. Där har hon nu arbetat under snart 6 månader, 
hon trivs ganska så bra. Hon har även börjat dejta men 
också börjat röka och dricka kaffe, men bara när hon 
jobbar över, hennes lilla belöning. Precis som den där 
lilla hutten innan läggdags.

Starka och svaga sidor
Din enorma allmänbildning och specialkunskaper inom 
läkarvetenskapen har lett dig till den plats du är idag. 
Men ibland kan du också komma långt med din charm 
oavsett vilken uppgift du åtar dig.

Du är ofta avundsjuk, ganska så lättirriterad och tende-
rar att hänga upp dig vid småsaker.

En vanlig arbetsdag
En helt vanlig dag innebär att Julianne läser igenom 
forsknings- och labbrapporter för att sedan skriva en 
egen sammanställning av informationen och eventuellt 
ett utlåtande om sakens natur. På flottbasen handhar 
också Julianne den medicinska utvärderingen av alla 
de anställda. Detta betyder ännu mera journaler och 
labbrapporter.

Ibland händer det att Julianne går ner två våningar och 
sitter i akuten på sjukan och tar hand om en flottist eller 
två bara för att hålla sina läkarkunskaper i trim.

Julianne kan genom sitt arbete skaffa sig tillgång till 
information om nästan alla biomedicinska fenomen i 
världen, bara hon får lite tid på sig.

AF Medical Intelligence Center
AFMIC är underställda Department of  Defense och 
hanterar forskning och utredningar om hälsa, virus-
hantering, miljöhantering och civila och militära medi-
cinska kunskaper från hela världen. Dessutom hanterar 
AFMIC all framtagning och utredning om kunskap av 
biomedicinska fenomen av militär vikt. AFMIC analy-
serar bara information och har ingen egentlig juristik-
tion.
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Sergeant Michael Maddux

Tuesday 04:04:03 05:42 PM Navy Base New Orleans

... Dowittle som har glömt sin playboy framme. Hmm, Numret 
med Alison Eastwood, jävlar vilken fin dotter Clintan har... G-
Men in Crisis? Utarbetade FBI gubbar efter nine eleven... haha, 
vem bryr sig. Det var ju deras fel tillsammans med CIA att den 
där jävla araben lyckades med sitt anfall. De hade ju rapporter 
på honom. Damn! Charis Boyle har en kropp som kan få vem 
som helst att börja längta... Skit samma. Faan att man har jour 
den här veckan. Men jag får ledigt hela nästa veckan. Alltid nå-
got att se fram emot. Jag tror inte att Dowittle kommer att sakna 
sin tidning, jag tar den. Undrar om Julie kommer att vara på 
Cloud Number Nine nästa helg. Det skulle vara roligt att träffa 
henne igen. Det verkade på henne som om hon tyckte om mig. 
Vad är klockan egentligen? Kvart i fem... Faan också, dags att 
ta en runda runt området. Som om det är något på gång nu. Var 
la jag pistolen? Där, bra, in i hölstret och så ut. Vänta? Är det 
fortfarande kallt. Jag drar på mig min jacka också ...

... Hmm, många vakter i ubåtshamnen. Nått nytt för flottisterna. 
Kan de inte ta hand om säkerheten på egen hand. Och om man 
säger något får man skit för att man skulle vara en landkrabba 
och inte förstå sig på något sådant. För faan, hangarfartyg är så 
jävla stora att man inte behöver se något hav över huvudtaget 
när man är ombord. Och inget kan de klara av själva. Så fort 
de skall göra något annat än att köra sin båt framåt behöver de 
hjälp av oss ...

Tuesday 04:04:03 05:42 PM Navy Base New Orleans

... Allt verkar vara lugnt. Ingen som är framme vid våra vapen-
kasuner och försöker bryta sig in. Och hur faan skall de göra 
det. Det tog för faan vårt befäl två dagar att få fram en låssmed 
som lyckades öppna skåpet när han 
hade tappat bort nycklarna. Ja jävlar 
vilken massa skit han fick. Skulle inte 
förvåna mig om han var befäl över en 
infanteripluton i Ohio vid det här laget. 
Dummare befäl får man leta efter. Vad 
var det han hette nu igen, Jorgensson nåt 
va? Skröt hela tiden om sitt norska 
ursprung. Som om det hjälpte honom. 
Faan, jag glömde min radio. Helvete. 
Fort tillbaka till baracken. Hoppas 
ingen har försökt att få tag på mig. Det 
ser inte bra ut när man glömmer saker. 
Och chefen är hård som faan på oss Se-
als. Undrar vad det är för problem han 
har med oss egentligen. Fick han inte 

göra något uppdrag när han var i vietnam för att cheferna ville ha 
utbildat manskap i strid. Jävla flottist. De har inte en aning om 
hur strider och krig går till egentligen. Jag skulle verkligen inte 
vilja ha med mig någon sådan om det skulle dra ihop sig till något 
otrevligt. Nej, ge mig en Seal vid min sida och min M4... Upp 
med nycklarna, öppna dörren. Var la jag radion? Där, har den 
batteri? Hmm... jag måste nog ladda den efter denna rundan...

Tuesday 04:04:03 05:51 PM Navy Base New Orleans

... Jävlar vilken hög volym radion hade. Kan det vara Mitch som 
hade den senast ...

”Sergeant Maddux, NT32 här”

... Det var en konstig order? Motserry vill träffa mig. Vad kan 
han vilja mig? ...

”Sergeant Maddux, NT 32. Inställning hos Admiral Motser-
rey klockan artonhundra. Jag repeterar. Inställning hos Admiral 
Motserrey klockan artonhundra. Slut kom?”

Michael Maddux
Släkten Maddux har så länge någon minns försvarat 
amerika med sitt blod. Farfar slogs mot nazisterna, 
farbror mot nordkorea, far mot vietcong, äldre kusinen 
i sydamerika, storebror mot irak. Och nu Michael själv 
som inget hällre vill än att få bli världens sista stormakts 
verktyg i erövringar och segertåg i demokratins och fre-
dens namn. Michaels bakgrund kan lätt listas ut. Strikt 
fostran i försvarssanktionerat radhusområde. Lekte 
med vapen, och senare med idrott. Men nej, hans far 
var ingen idiot. Efter att fått se Michaels kusin gå under 
i forna Jougoslavien under FN flagg tyckte Michaels far 

att utbildning var det bästa alter-
nativet. Men Michael hade redan 
bestämt sig.

Karriären som yrkesmilitär star-
tade inom armen och fortsatte 
sedan spikrakt till Navy SEAL. Mi-
chael stortrivdes, och hans far var 
tvungen att medge att han var lite 
stolt. Men en olycka i Indonesien 
under den nästan okända etniska 
rensningen under ett simpellt rek-
uppdrag fick Michael imobiliserad 
i höger arm och arbetet stannade 
av under en mycket lång period. 
Men skam den som ger sig och 

... Michael 
utnyttjade 

istället sin 
”semester” till 

att träffa 
flickor, semestra 

i västindien 
och läsa 

kvällskurser...
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Michael utnyttjade istället sin ”semester” till att träffa 
flickor, semestra i västindien och läsa kvällskurser.

När hans bror bad Michael att hjälpa honom med hans 
nya mekanikerverkstad samtidigt som han var nästan 
fullt rehabiliterad ställdes han inför ett dilemma. Skaffa 
familj, säker inkomst och ett lugnt liv. Eller ge landet 
allt. Kanske oturligt nog valde Michael det senare alter-
nativet. Livet gick vidare för våran militär, arbetet går 
bra, ibland önskar han att han stannat hemma med sin 
bror. Annars är allt bra om det inte vore för smärtan i 
höger arm, men några tabletter brukar ta hand om det.

Starka och svaga sidor
Du är en outtömlig energiresurs. Du behöver inte alltid 
veta vad som försiggår men om du får en uppgift så lö-
ser du den utan klagan. Du känner väl till dina begräns-
ningar och har under senare tid börjat bli ödmjuk inför 
det faktum att civilister inte är så pjåkiga efter allt.

Du har under din karriär fått lära dig att prioritera, du 
kan om så situationen kräver offra såväl ditt som andras 
välbefinnande om tillräckligt stor anledning finns.

En vanlig arbetsdag
En vanlig morgon börjar med uppstigning, frukost, 
städning av baracken med tillhörande sängbäddning, 
fysisk träning i en halvtimma för att sedan fortsätta 
med antingen materialvård, utbildning på material, öv-
ning med material eller övning av olika operationer. Har 
Michael tur är det inte hans tur att ta hand om säker-
hetsronderna när väl natten faller.

Navy SEAL
Navy SEAL är en undergruppering av U.S. Special 
Operations Command som i sin tur ligger under De-
partment of  Defense. Navy SEAL har som uppdrag 
att utföra och planera gisslanfritagning, hemlig infor-
mationsinhämtning, infiltration, stöd till stora militära 
operationer och lågintensitets konflikter.
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Lt. Javier Fueyo

Tuesday 04:04:03 05:21 PM Palms Mall New Orleans

... Var la jag lappen. Susan kommer att vara på mig hela kvällen 
om jag glömmer något. Där... är det något jag har glömt? Mjölk, 
bröd, potatis, kotletter, glass, morötter, chips, godis och hmm... 
Nä, det verkar som om jag har allt. Hoppas bara det inte är så 
mycket kö idag. Jag ser verkligen fram emot imorgon. En liten 
miss på jobbet och man får ta ut ledighet, hur faan vågade Johns-
son kalla det för ledighet, i tre veckor medan andra skulle försöka 
förstå sig på hur det blev som det blev. Ok, jag kanske inte gjorde 
det bästa valet av alla. Men för faan. Ingen blev skadad och det 
var jag som rapporterade in min miss. Hur faan skulle jag kunna 
få reda på att Sally Shells hade varit ihop med en säkerhetsrisk 
när hon gick på High School. Storm i ett vattenglas. Hon fick 
ju ändå inte reda på något. Hon hann ju 
inte ens tillträda sin position. Vi måste 
vara säkra på våra medarbetare. Jag 
har för faan skött mitt jobb bra mycket 
bättre än alla andra på avdelningen ...

... Femtio dollar och tjugotre cent? Jävlar 
vad dyrt det har blivit. Det skulle ju inte 
sitta fel med en befodring. Om inte annat 
så skulle kanske Susan sluta tjata på 
mig. Femton år på samma jobb och inga 
direkta befodringar. Hon förstår inte. För att fixa en befodring 
inom DIS måste man för helvete avslöja en sleeper. Man kanske 
skulle byta jobb? Men Johnsson börjar bli gammal, skulle han 
inte pensioneras förra året. Jag måste ligga bra till, och avdel-
ningschef  på DIS skulle inte vara helt fel. Jag tror faktist att jag 
skulle bli en bra chef. Men det här senaste ser inte bra ut. Men 
det är dags att komma upp sig lite. Man får bra kontakter av 
att vara i chefsbefattning på DIS. Då kanske man kunde börja 
ställa lite frågor, eller kolla upp några filer. Man måste ju får 
bättre säkerhetsklassning. Undrar om man kan kolla upp Ken-
nedy på något sätt. Jag har för mig att rätt många militärer var 
med i utredning. Deras filer borde ju finnas kvar. Och letar man 
bara länge nog så ...

Tuesday 04:04:03 05:27 PM Palms Mall New Orleans

... Var la jag nycklarna? Låsa upp bilen. In med maten. I med 
någon bra skiva. Och så hemåt. Bilen verkar fungera bra. Vis-
ste att det var en bra ide att köpa amerikansk. Visst, BMW 
kanske är lite mera status, men GM gör bra bilar. Och får man 
några problem finns det alltid någon som kan reparera dem utan 
problem. Annat vore det med en utländsk bil. Jag vill inte ens 
veta vad det skulle ha kostat att reparera en BMW. Susan vill 
att vi skaffar en volvo. Visst den kanske är bra... men. Jag tror 

jag skall kolla upp siffror på vad det kostar att reparera dem. 
Får jag lite bra siffror tror jag att jag kan övertyga Susan om att 
vi istället skall skaffa oss en ny Ford eller något annat ameri-
kanskt. Fast volvo är ju bättre än något japanskt. Inte faan kan 
man komma till jobbet i en Honda ...

Tuesday 04:04:03 05:38 PM Palms Road 23 New Orleans

... Trafikstockning. Jag visste det. När i helvete skall de bygga 
lite nya vägar i den här jävla stan. De är de jävla demokraternas 
fel. Skattelättnader på skattelättnader, och alla jävla fattiga 
skall få bidrag. Skaffa er jobb era jävla idioter. Nej, inte mobi-
len också. Det är nog Susan som vill veta om jag fick med mig 
allt. Nej Susan, jag sket i din lista och köpte något annat istället. 
Omtanke? Nä, hon är ett jävla kontrollfreak. Jag borde faan 

skilja mig. Hmm, det är flottbasen. 
Vad vill de mig? ...

”Lt. Fueyo?”

... Motserrey vill träffa mig. Klockan 
artonhundra. Ingen chans att jag skulle 
hinna med det. Så fort som möjligt. Och 
jag skall åka förbi mitt kontor. Det 
skall finnas någon information där jag 
måste ha med mig. Faan, det här var 
skumt. Vad kan ha hänt? ...

Javier Fueyo
Javier föddes med fötterna före och navelsträngen runt 
halsen. Denna otur verkar ha förföljt honom genom 
hela livet. I skolan blev han inte mobbad, enbart ut-
pekad som orsaken till allt ont. Inte heller var fritiden 
särskilt lyckad med olyckor, brutna ben och nedbrända 
garage och mycket mer. Saker och ting verkade äntligen 
se lite bättre ut när hans nitiske far skickade honom till 
militärskola för pojkar. Javiers slackerattityd förändra-
des gradvis till en modig och disciplinerad, men ung,  
man.

Framtiden såg lite bättre ut och med lite erfarenhet 
under bältet försökte våran Javier sig på skolan, men 
pågrund av ett tekniskt, eller byrokratiskt, fel försvann 
hans anmälan och han fann sig i ett avgörande vägsjäl. 
Skaffa inkomst i närmaste serietidningskiosk och bo 
kvar hemma. Eller ta värvning i armen, se världen och 
komma hemifrån. Det senare alternativet lockade mer 
och Javier blev soldat.

Naturligtvis arbetade fru fortuna mot honom men Ja-

Javier föddes med 
fötterna före och 
navelsträngen 
runt halsen ...
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vier hade lärt sig att inte ge upp så lätt. Överkritiska be-
fäl, vådaskott och sorgligt dumma kamrater fyllde hans 
tillvaro i det militära med evig pina. Någonstans här 
börjar Javier fundera över livets mening och framtiden 
på allvar. Någon sa till honom att hans dåliga tur hade 
med hans karma att göra. Men Javier har alltid varit ra-
tionell av sig. Men det hela satte igång en tankeprocess 
om vad som är orsaken till allt som händer. Javier kom 
att fundera på detta länge och sökandet ledde honom, 
efter sin tjänsgöring, till plattser som Tibet (där han blev 
utsatt för en lavin bland annat). Till de sydamerikanska 
pyramiderna (olycka igen). Och ända till vatikanen (el-
ler snarare gränsen). Och han började sakta men säkert 
komma till insikt om livet och dess begränsningar samt 
att någonting inte stod rätt till på våran jord. Själsligt 
stärkt, men med nya frågor, återvände han hem för att 
skaffa sig ett liv enligt gängse konventioner.

Hans karriärval grundades på att efter studier i Juridik 
söka sig till säkerhetstjänsten av något slag inom armen. 
Det ena jobbet efter det andra mellan civilt och militärt 
ledde honom tillslut in i DIS (se nedan) där han äntligen 
verkar ha funnit någon slags ro. Om nu bara hans fru 
kunde bli lite trevligare och att löneförhöjningen kom 
samt att mexikanarna bara skulle sluta att komma över 
gränsen så skulle allt kanske kunna bli bättre.

Starka och svaga sidor
Under din nyttigt skeptiska och kritiska yta finns en 
andlig och nyfiken själ. När det blir stressigt tenderar 
du att agera snabbt, raskt och utan att (tänka?) blinka. 
Du har en övertygande personlighet och står för vad 
du säger.

Du är fördomsfull, cynisk och pinsamt ärligt. Folk som 
hamnar i din väg brukar få ångra sig.

En vanlig arbetsdag
En vanlig arbetsdag betyder i Javiers fall att grundligt 
undersöka en människas historia. Med hjälp av alla 
uppgifter en normal person samlar på sig genom åren 
i form av betyg, utvärderingar, skulder och f.d pojk- 
och flickvänner, tar sedan Javier beslutet om personen 
ifråga är en säkerhetsrisk eller inte. I vanliga fall brukar 
Javier ha rätt i sin undersökning och bedömning.

Genom sitt arbete kan Javier skaffa sig information från 
normala civila, juridiska och militära organisationer om 
en persons prestationer och historia.

Defense Investigative Service (DIS)
DIS hanterar undersökningar av personer med anställ-
ning inom det amerikanska försvaret och civila företag 
med militära kontrakt. DIS är en organisation inom De-
partment of  Defense. DIS har juristiktion i alla militära 
anläggningar och all militär personal, inklusive civila 
anläggningar och personal med militära kontrakt.
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 James L Patrick Jr      Naval Investigative Service

 Male  35   American  Special Agent (civilian)

   New Orleans University, law major
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   Fist     -     50          1d3+db
   Grapple  -     25          special
   Head     -    10          1d4+db
   Kick     -    25          1d6+db
   Glock 17  17+1  65          1d10       3 mag
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17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

Sanity Points & Mental Health
(99-Cthulhu Mythos: ______) Insanity= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 00 00 00 00 00
Phobias      Insanities

Investigator Skills
¨ Accounting
¨ Anthropology
¨ Archæology
¨ Architecture
¨ Art
¨ Astronomy
¨ Bargain
¨ Biology
¨ Boating
¨ Botany
¨ Carpentry
¨ Cartography
¨ Chemistry
¨ Climb
¨ Conceal
¨ Computer Use
¨ Credit Rating
¨ Cryptography
¨ Cthulhu Mythos
¨ Demolitions
¨ Disguise
¨ Dodge
¨ Drive Auto
¨ Electrical Repair
¨ __________________

¨ Electronics
¨ Fast Talk
¨ First Aid
¨ Forensics
¨ Forgery
¨ Geology
¨ Hide
¨ History
¨ Hypnosis
¨ Jump
¨ Law
¨ Library Use
¨ Listen
¨ Locksmith
¨ Martial Arts
¨ Mathematics
¨ Mechanical Repair
¨ Medicine
¨ Military Science
¨ Natural History
¨ Navigation/Land
¨ Navigation/Sea, Air
¨ Occult
¨ Op. Hvy. Machine
¨ __________________

¨ Other Language
¨ __________________
¨ __________________
¨ __________________
¨ Own Language
¨ __________________
¨ Parachuting
¨ Persuade
¨ Pharmacy
¨ Photography
¨ Physics
¨ Pilot:_________
¨ Psychoanalysis
¨ Psychology
¨ Ride
¨ Sailing
¨ SCUBA
¨ Sneak
¨ Spot Hidden
¨ Surgery
¨ Swim
¨ Throw
¨ Track
¨ Zoology
¨ __________________

Combat Skills
¨ Weapon Shots Attk% Impale Damage HP Ammo
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____

¨ Weapon Shots Attk% Impale Damage HP Ammo
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____

USS MYREON BSK 21

 Dr Julianne Hayden-Smith        AF Medical Intelligence Center

 Female  29   American  Analyst, M.D. (civilian)

   New York University. Medical Doctor

 11  17  17  85

 16  16  15  75

 14  75  20  100

   +1d4

10

5
40
10

10

60
40
15
70
15

20
34
40
10

   Fist     -     50          1d3+db
   Grapple  -     25          special
   Head     -    10          1d4+db
   Kick     -    25          1d6+db

       99

5
60
40

10
20

25
5
45
25

10
20
75

20
10

5

Latin                    40
Spanish                  40
German                   35

English                  100

15
80
10

5
5

10
25

25
25
10



Name       Occupation

Sex  Age  Nationality   Rank

Schools & Degrees      Code Name

Investigator Statistics
STR  DEX  INT  Idea

CON  APP  POW  Luck

SIZ  SAN  EDU  Know

 Damage Bonus

Magic Points
Unconscious= 0 1
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

Hit Points
Unconscious= 0 1
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

Sanity Points & Mental Health
(99-Cthulhu Mythos: ______) Insanity= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 00 00 00 00 00
Phobias      Insanities

Investigator Skills
¨ Accounting
¨ Anthropology
¨ Archæology
¨ Architecture
¨ Art
¨ Astronomy
¨ Bargain
¨ Biology
¨ Boating
¨ Botany
¨ Carpentry
¨ Cartography
¨ Chemistry
¨ Climb
¨ Conceal
¨ Computer Use
¨ Credit Rating
¨ Cryptography
¨ Cthulhu Mythos
¨ Demolitions
¨ Disguise
¨ Dodge
¨ Drive Auto
¨ Electrical Repair
¨ __________________

¨ Electronics
¨ Fast Talk
¨ First Aid
¨ Forensics
¨ Forgery
¨ Geology
¨ Hide
¨ History
¨ Hypnosis
¨ Jump
¨ Law
¨ Library Use
¨ Listen
¨ Locksmith
¨ Martial Arts
¨ Mathematics
¨ Mechanical Repair
¨ Medicine
¨ Military Science
¨ Natural History
¨ Navigation/Land
¨ Navigation/Sea, Air
¨ Occult
¨ Op. Hvy. Machine
¨ __________________

¨ Other Language
¨ __________________
¨ __________________
¨ __________________
¨ Own Language
¨ __________________
¨ Parachuting
¨ Persuade
¨ Pharmacy
¨ Photography
¨ Physics
¨ Pilot:_________
¨ Psychoanalysis
¨ Psychology
¨ Ride
¨ Sailing
¨ SCUBA
¨ Sneak
¨ Spot Hidden
¨ Surgery
¨ Swim
¨ Throw
¨ Track
¨ Zoology
¨ __________________

Combat Skills
¨ Weapon Shots Attk% Impale Damage HP Ammo
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____

¨ Weapon Shots Attk% Impale Damage HP Ammo
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____

USS MYREONBSK 21

Name       Occupation

Sex  Age  Nationality   Rank

Schools & Degrees      Code Name

Investigator Statistics
STR  DEX  INT  Idea

CON  APP  POW  Luck

SIZ  SAN  EDU  Know

 Damage Bonus

Magic Points
Unconscious= 0 1
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

Hit Points
Unconscious= 0 1
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

Sanity Points & Mental Health
(99-Cthulhu Mythos: ______) Insanity= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 00 00 00 00 00
Phobias      Insanities

Investigator Skills
¨ Accounting
¨ Anthropology
¨ Archæology
¨ Architecture
¨ Art
¨ Astronomy
¨ Bargain
¨ Biology
¨ Boating
¨ Botany
¨ Carpentry
¨ Cartography
¨ Chemistry
¨ Climb
¨ Conceal
¨ Computer Use
¨ Credit Rating
¨ Cryptography
¨ Cthulhu Mythos
¨ Demolitions
¨ Disguise
¨ Dodge
¨ Drive Auto
¨ Electrical Repair
¨ __________________

¨ Electronics
¨ Fast Talk
¨ First Aid
¨ Forensics
¨ Forgery
¨ Geology
¨ Hide
¨ History
¨ Hypnosis
¨ Jump
¨ Law
¨ Library Use
¨ Listen
¨ Locksmith
¨ Martial Arts
¨ Mathematics
¨ Mechanical Repair
¨ Medicine
¨ Military Science
¨ Natural History
¨ Navigation/Land
¨ Navigation/Sea, Air
¨ Occult
¨ Op. Hvy. Machine
¨ __________________

¨ Other Language
¨ __________________
¨ __________________
¨ __________________
¨ Own Language
¨ __________________
¨ Parachuting
¨ Persuade
¨ Pharmacy
¨ Photography
¨ Physics
¨ Pilot:_________
¨ Psychoanalysis
¨ Psychology
¨ Ride
¨ Sailing
¨ SCUBA
¨ Sneak
¨ Spot Hidden
¨ Surgery
¨ Swim
¨ Throw
¨ Track
¨ Zoology
¨ __________________

Combat Skills
¨ Weapon Shots Attk% Impale Damage HP Ammo
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____

¨ Weapon Shots Attk% Impale Damage HP Ammo
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____

USS MYREON BSK 21

 Lt. Javier Fueyo          Defense Investigative Service

 Male  38   American  1st Lieutenant (military)

   Officer training at MacDill AFB, Florida

 13  14  14  85

 13  8  14  75

 15  70  15  100

   +1d4

32

5

5

10

10

40
15
27
15

5
28
20
10

   Fist     -     50          1d3+db
   Grapple  -     25          special
   Head     -    10          1d4+db
   Kick     -    25          1d6+db
   M92     15+1  63        1d10    3 mag

       99

63
30

10
20

25
33
58
49

10
20
5

10
10

5

English                   76

Spanish                  95

54

10

52
5

10
51

25
25
10



Name       Occupation

Sex  Age  Nationality   Rank

Schools & Degrees      Code Name

Investigator Statistics
STR  DEX  INT  Idea

CON  APP  POW  Luck

SIZ  SAN  EDU  Know

 Damage Bonus

Magic Points
Unconscious= 0 1
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

Hit Points
Unconscious= 0 1
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

Sanity Points & Mental Health
(99-Cthulhu Mythos: ______) Insanity= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 00 00 00 00 00
Phobias      Insanities

Investigator Skills
¨ Accounting
¨ Anthropology
¨ Archæology
¨ Architecture
¨ Art
¨ Astronomy
¨ Bargain
¨ Biology
¨ Boating
¨ Botany
¨ Carpentry
¨ Cartography
¨ Chemistry
¨ Climb
¨ Conceal
¨ Computer Use
¨ Credit Rating
¨ Cryptography
¨ Cthulhu Mythos
¨ Demolitions
¨ Disguise
¨ Dodge
¨ Drive Auto
¨ Electrical Repair
¨ __________________

¨ Electronics
¨ Fast Talk
¨ First Aid
¨ Forensics
¨ Forgery
¨ Geology
¨ Hide
¨ History
¨ Hypnosis
¨ Jump
¨ Law
¨ Library Use
¨ Listen
¨ Locksmith
¨ Martial Arts
¨ Mathematics
¨ Mechanical Repair
¨ Medicine
¨ Military Science
¨ Natural History
¨ Navigation/Land
¨ Navigation/Sea, Air
¨ Occult
¨ Op. Hvy. Machine
¨ __________________

¨ Other Language
¨ __________________
¨ __________________
¨ __________________
¨ Own Language
¨ __________________
¨ Parachuting
¨ Persuade
¨ Pharmacy
¨ Photography
¨ Physics
¨ Pilot:_________
¨ Psychoanalysis
¨ Psychology
¨ Ride
¨ Sailing
¨ SCUBA
¨ Sneak
¨ Spot Hidden
¨ Surgery
¨ Swim
¨ Throw
¨ Track
¨ Zoology
¨ __________________

Combat Skills
¨ Weapon Shots Attk% Impale Damage HP Ammo
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____

¨ Weapon Shots Attk% Impale Damage HP Ammo
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____

USS MYREONBSK 21

Name       Occupation

Sex  Age  Nationality   Rank

Schools & Degrees      Code Name

Investigator Statistics
STR  DEX  INT  Idea

CON  APP  POW  Luck

SIZ  SAN  EDU  Know

 Damage Bonus

Magic Points
Unconscious= 0 1
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

Hit Points
Unconscious= 0 1
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

Sanity Points & Mental Health
(99-Cthulhu Mythos: ______) Insanity= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 00 00 00 00 00
Phobias      Insanities

Investigator Skills
¨ Accounting
¨ Anthropology
¨ Archæology
¨ Architecture
¨ Art
¨ Astronomy
¨ Bargain
¨ Biology
¨ Boating
¨ Botany
¨ Carpentry
¨ Cartography
¨ Chemistry
¨ Climb
¨ Conceal
¨ Computer Use
¨ Credit Rating
¨ Cryptography
¨ Cthulhu Mythos
¨ Demolitions
¨ Disguise
¨ Dodge
¨ Drive Auto
¨ Electrical Repair
¨ __________________

¨ Electronics
¨ Fast Talk
¨ First Aid
¨ Forensics
¨ Forgery
¨ Geology
¨ Hide
¨ History
¨ Hypnosis
¨ Jump
¨ Law
¨ Library Use
¨ Listen
¨ Locksmith
¨ Martial Arts
¨ Mathematics
¨ Mechanical Repair
¨ Medicine
¨ Military Science
¨ Natural History
¨ Navigation/Land
¨ Navigation/Sea, Air
¨ Occult
¨ Op. Hvy. Machine
¨ __________________

¨ Other Language
¨ __________________
¨ __________________
¨ __________________
¨ Own Language
¨ __________________
¨ Parachuting
¨ Persuade
¨ Pharmacy
¨ Photography
¨ Physics
¨ Pilot:_________
¨ Psychoanalysis
¨ Psychology
¨ Ride
¨ Sailing
¨ SCUBA
¨ Sneak
¨ Spot Hidden
¨ Surgery
¨ Swim
¨ Throw
¨ Track
¨ Zoology
¨ __________________

Combat Skills
¨ Weapon Shots Attk% Impale Damage HP Ammo
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____

¨ Weapon Shots Attk% Impale Damage HP Ammo
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____

USS MYREON BSK 21

 Sgt Michael Maddux      Navy SEAL

 Male  28   American  Sergeant (military)

   Navy Seal training

 18  14  14  70

 17  12  14  70

 15  70  19  95

   +1d4

10

5

5

10

10

40
15
20
15

5
28
20
10

   Fist     -     50          1d3+db
   Grapple  -     25          special
   Head     -    10          1d4+db
   Kick     -    25          1d6+db
   Glock 17  2    65          1d10        17/3

   AR-15    1-20  70    -     2d6        30/3

       99

25
30

40
20

25
5
25
55

40
10
20
5

10
40
30
5

French                   40

English                   95
20
45

10

5
5

40
40
65

55
25
10



Name       Occupation

Sex  Age  Nationality   Rank

Schools & Degrees      Code Name

Investigator Statistics
STR  DEX  INT  Idea

CON  APP  POW  Luck

SIZ  SAN  EDU  Know

 Damage Bonus

Magic Points
Unconscious= 0 1
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

Hit Points
Unconscious= 0 1
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

Sanity Points & Mental Health
(99-Cthulhu Mythos: ______) Insanity= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 00 00 00 00 00
Phobias      Insanities

Investigator Skills
¨ Accounting
¨ Anthropology
¨ Archæology
¨ Architecture
¨ Art
¨ Astronomy
¨ Bargain
¨ Biology
¨ Boating
¨ Botany
¨ Carpentry
¨ Cartography
¨ Chemistry
¨ Climb
¨ Conceal
¨ Computer Use
¨ Credit Rating
¨ Cryptography
¨ Cthulhu Mythos
¨ Demolitions
¨ Disguise
¨ Dodge
¨ Drive Auto
¨ Electrical Repair
¨ __________________

¨ Electronics
¨ Fast Talk
¨ First Aid
¨ Forensics
¨ Forgery
¨ Geology
¨ Hide
¨ History
¨ Hypnosis
¨ Jump
¨ Law
¨ Library Use
¨ Listen
¨ Locksmith
¨ Martial Arts
¨ Mathematics
¨ Mechanical Repair
¨ Medicine
¨ Military Science
¨ Natural History
¨ Navigation/Land
¨ Navigation/Sea, Air
¨ Occult
¨ Op. Hvy. Machine
¨ __________________

¨ Other Language
¨ __________________
¨ __________________
¨ __________________
¨ Own Language
¨ __________________
¨ Parachuting
¨ Persuade
¨ Pharmacy
¨ Photography
¨ Physics
¨ Pilot:_________
¨ Psychoanalysis
¨ Psychology
¨ Ride
¨ Sailing
¨ SCUBA
¨ Sneak
¨ Spot Hidden
¨ Surgery
¨ Swim
¨ Throw
¨ Track
¨ Zoology
¨ __________________

Combat Skills
¨ Weapon Shots Attk% Impale Damage HP Ammo
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____

¨ Weapon Shots Attk% Impale Damage HP Ammo
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____

USS MYREONBSK 21

Name       Occupation

Sex  Age  Nationality   Rank

Schools & Degrees      Code Name

Investigator Statistics
STR  DEX  INT  Idea

CON  APP  POW  Luck

SIZ  SAN  EDU  Know

 Damage Bonus

Magic Points
Unconscious= 0 1
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

Hit Points
Unconscious= 0 1
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

Sanity Points & Mental Health
(99-Cthulhu Mythos: ______) Insanity= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 00 00 00 00 00
Phobias      Insanities

Investigator Skills
¨ Accounting
¨ Anthropology
¨ Archæology
¨ Architecture
¨ Art
¨ Astronomy
¨ Bargain
¨ Biology
¨ Boating
¨ Botany
¨ Carpentry
¨ Cartography
¨ Chemistry
¨ Climb
¨ Conceal
¨ Computer Use
¨ Credit Rating
¨ Cryptography
¨ Cthulhu Mythos
¨ Demolitions
¨ Disguise
¨ Dodge
¨ Drive Auto
¨ Electrical Repair
¨ __________________

¨ Electronics
¨ Fast Talk
¨ First Aid
¨ Forensics
¨ Forgery
¨ Geology
¨ Hide
¨ History
¨ Hypnosis
¨ Jump
¨ Law
¨ Library Use
¨ Listen
¨ Locksmith
¨ Martial Arts
¨ Mathematics
¨ Mechanical Repair
¨ Medicine
¨ Military Science
¨ Natural History
¨ Navigation/Land
¨ Navigation/Sea, Air
¨ Occult
¨ Op. Hvy. Machine
¨ __________________

¨ Other Language
¨ __________________
¨ __________________
¨ __________________
¨ Own Language
¨ __________________
¨ Parachuting
¨ Persuade
¨ Pharmacy
¨ Photography
¨ Physics
¨ Pilot:_________
¨ Psychoanalysis
¨ Psychology
¨ Ride
¨ Sailing
¨ SCUBA
¨ Sneak
¨ Spot Hidden
¨ Surgery
¨ Swim
¨ Throw
¨ Track
¨ Zoology
¨ __________________

Combat Skills
¨ Weapon Shots Attk% Impale Damage HP Ammo
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____

¨ Weapon Shots Attk% Impale Damage HP Ammo
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____
¨ _______ ____ _____ _____ ______ ___ _____

USS MYREON BSK 21

 Dr Sean Ernestus      DOE Intelligence Directorate

 Male  44   American  Analyst (civilian)

   Ph. D. Nuclear Physics (Harvard, Boston)

 10  14  18  90

 16  8  15  75

 14  75  22  110

   +0

10

55
5

5

10

10

75
40
15
75
15

5
28
20
50

   Fist     -     50          1d3+db
   Grapple  -     25          special
   Head     -    10          1d4+db
   Kick     -    25          1d6+db

       99

75
5
30

10
20

25
5
80
25

40
20
5

10
10

5

Greek                    20
Arabic                   30
Latin                    20

English                  110

70

10
75

5
5

10
40

25
25
10


