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Inledning 
Jaha, så var det dags för Dystopia igen. Den här texten är i första hand avsedd för spelledare, och 
de flesta som spelleder Dystopia har gjort det förut. Därför ska vi den här gången försöka hålla 
pratigheten till ett minimum. 

I korthet: Dystopia utspelar sig i en miljö som lånar friskt från 1930-50-talets science fiction, 
främst från de författare som på olika sätt skildrar dystopier. En dystopi är motsatsen till en utopi 
– istället för att fantisera om det ideala samhället bygger man upp en vision av det sämsta 
tänkbara samhället. De flesta dystopier har några viktiga saker gemensamt. Exempelvis brukar 
det dystopiska samhället vara totalitärt (övervakning, centralism, etc.) och oorganiserat 
(oöverskådlig byråkrati, laglösa slumsektorer) på en gång. Det dystopiska samhället präglas 
också av en extrem urbanisering, där städerna är byggda i flera nivåer både under och ovan jord. 
Skyskraporna och tunnlarna är parallella med samhällets klasskillnader: överklassen bor högst 
upp och underklassen längst ned.  

Till detta har vi lagt våra egna favoritelement och skapat det som allmänt kallas Den 
Dystopiska Verkligheten, d v s den miljö i vilket spelet utspelar sig. Nyckelbegrepp i Den 
Dystopiska Verkligheten är bl a De Tre Maktsfärerna, Retro-teknologi och Alla Sorters Humor. 
De Tre Maktsfärerna är Staten, Kyrkan och Marknaden och de representerar ”etablissemanget” i 
Den Dystopiska Verkligheten. Det är dessa amorfa enheter som styr och ställer i Den Dystopiska 
Verkligheten. Ibland konkurrerar de med varandra, men oftast existerar de i en ohelig och korrupt 
symbios. Retro-teknologi beskriver den teknologiska nivån. Den Dystopiska Verkligheten är 
ingen skinande ren futuristisk historia (utom vissa överklasskvarter) utan karaktäriseras istället av 
att ingenting fungerar och att all teknik är stor och otymplig. Privat biltrafik finns inte, istället 
används tunnelbanor, linbanor, bussar och inte minst zeppelinare. Det finns hålkortsmaskiner 
istället för datorer. Kommunikationer sker i allmänhet via ett intrikat och halvdant fungerande 
rörpostsystem. Ingenting är miniatyriserat och teknik är i allmänhet ojlig, har kardanknutar och 
gnisslar (trots att den är oljig). Alla Sorters Humor ingår också i spelet. Tvärtemot vad man i 
förstone skulle kunna tro är alltså Dystopia inget depp-spel där det går ut på att göra meningslöst 
uppror mot det hemska samhället. Dystopia är ett komiskt spel i ungefär samma anda som 
rollspelen Paranoia, Toon och Ghostbusters. Humorn finns (förhoppningsvis) på alla nivåer och 
växlar från svart, cynisk humor till klassisk slapstick. Den främsta synden när man spelar 
Dystopia är att ha tråkigt. 

För ytterligare information om Den Dystopiska Verkligheten, hänvänd er till konstruktörerna 
eller se filmen Brazil. 

 
Bakgrund 
Spelarkaraktärerna Elmer Fidders, Lori Gustavsson, Gabriel Eugen Fabel och Max Sten, arbetar 
alla för guvernör Assar Nimrod. Nimrod är högste styresman för Murkelbergasektorn, en del av 
Den Dystopiska Verkligheten. Assar Nimrod är korrupt och maktfullkomlig, och har under sina 
fyra år som guvernör lyckats slussa en stor del av sektorns skattemedel till sina egna fickor. Han 
tar mutor, har samröre med den organiserande brottsligheten och fuskar med tillstånd och 
anbudsförfaranden. Utåt upprätthålls dock bilden av Nimrod som en ansvarskännande, 
samvetsgrann och kompetent politiker. 

Assar Nimrod skulle dock inte klara sig utan sina trogna medhjälpare, spelarkaraktärerna. 
Spelarna är nämligen helt införstådda med Nimrods korruption och hjälper honom med att sopa 
igen spår, ta kontakter och sköta dolda konton. Det är rentav så att det är spelarna som har hjälpt 
Nimrod dit han är idag: de anslöt sig för ett antal år sedan till Nimrod och började planera och 
fixa hans valkampanjer. Spelarna styrs av precis samma egennytta och roffarmentalitet som 
Nimrod, men de är för smarta för att själva vilja stå i rampljuset. Bättre då att vara grå eminenser 
och hösta in fördelarna utan att behöva stå till svars i offentligheten. 
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Nimord är själv på intet vis inkompetent, men hans paranoia har på den senaste tiden börjat 
tillta. Om man har allt blir man naturligtvis rädd för att förlora det, och Nimrod har mer och mer 
börjat inse att han inte kommit dit han är nu av egen kraft: han har helt enkelt förstått att han bara 
är spelarnas marionett. Det gillar han inte alls, och denna insikt har gjort Assar Nimrod en smula 
knäpp. Hans självbild har byggt på att han är en synnerligen listig och viljestark person som är 
herre över sitt eget öde, och nu när han har förstått att det inte är så har han börjat sätta en intrikat 
plan i verket: han måste undanröja spelarna och återfå makten över sitt liv. Men eftersom han 
inser att spelarna rimligtvis måste ha försäkrat sig om Nimrods samarbetsvillighet (det har de), så 
måste de undanröjas på ett sådant sätt att de inte har en chans att offentliggöra eventuellt 
komprometterande material. Dessutom måste Nimrod också se till att spelarnas frånfälle inte 
innebär ett avbräck för honom (spelarna är ju trots allt kompetenta medhjälpare), och deras 
dödsfall får naturligtvis inte kunna spåras tillbaka till honom. 

 
Assar Nimrods plan 
Nimrod plan går ut på att iscensätta ett fejkat, men trovärdigt, attentat mot sig själv. Han kommer 
dock att överleva attentatet, men spelarna kommer att stryka med – liksom attentatsmannen. 
Spelarnas kontaktnät och kompetens kommer Nimrod att ersätta med utökade kontakter med den 
organiserade brottsligheten. Attentatet kommer att spåras till en av de som hjälpt Nimrod att 
iscensätta det, och denne medhjälpare kommer att få hela skulden. Tyvärr kan inte Nimrod, hur 
gärna han än skulle vilja, genomföra sin plan ensam. Han har därför ett antal medhjälpare, av 
vilka ingen dock känner till hela planen (det är inte ens alla som förstår att de kommer att gå 
Nimrods ärenden).  De viktigaste kuggarna i hans plan är tre: Simon Kussler, István Pankration 
och Frank Volta.  

Simon Kussler är den informelle ledaren för en grupp yngre, karriärhungriga byråkrater och 
administratörer i Nimrods administration. Denna grupp, hädanefter kallad Ungtupparna, har länge 
suktat efter spelarnas arbeten och försöker på olika sätt manövrera och intrigera så att 
Ungtupparna ska kunna ta över positionen som Nimrods närmaste rådgivare och medhjälpare. 
När Assar Nimrod kommer till Simon Kussler i förtroende blir Simon alldeles till sig i trasorna 
och ställer mer än gärna upp på att hjälpa Nimrod, trots att planen faktiskt involverar mord. 
Simon har inte en tanke på att Nimrod kanske utnyttjar honom, och han berättar heller ingenting 
för sina Ungtupps-kollegor (lojaliteten dem emellan är inte så stark). 

Det blir Simon Kusslers uppgift att sköta kontakterna med István Pankration, en galen 
rättshaverist och hotbrevsskrivare som skyller sitt livs olycka på Nimrod. Kussler övertygar 
Pankration om att han vill röja Nimrod ur vägen, och erbjuder Pankration en färdig, idiotsäker 
plan för att komma åt Nimrod via spelarna. I attentatet kommer dock Pankration och spelarna dö 
istället för Nimrod, och i Pankrations lägenhet finns bevis som binder Pankration till Kussler.  

Som sin livförsäkring anlitar Nimrod gangstern Frank Volta. Volta är gangsterbossen Don 
Cobrettis högra hand. Don Cobretti leder Cobretti-familjen, den gangsterfamilj som Nimrod (och 
spelarna) har mest samröre med och tar mest mutor från. Frank Volta ska övervaka attentatet med 
ett prickskyttegevär och eliminera Pankration om han avviker från planen och hotar Nimrod på 
allvar. I gengäld ska Nimrod stödja Frank Volta när han undanröjer Don Cobretti och själv tar 
över ledarskapet över Cobretti-familjen.  Resultatet av Nimrods plan kommer bli att han och 
Volta tillsammans regerar över Murkelbergasektorn: Nimrod sköter politiken och rättssystemet, 
och Volta har hand om den undre världen. En diabolisk och genial plan, om Assar Nimrod får 
säga det själv. 

 
Komplikationer 
Det skulle förstås inte vara Dystopia om allt gick planenligt. Mycket riktigt kommer Assar 
Nimrods plan att störas av händelser han inte förutsett. De två viktigaste komplikationstrådarna 
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kommer från Fulvia Nimrod, Assar Nimrods fru, och Herman Marsán, undersökande journalist 
på Murkelberga-Kuriren. 

Fulvia Nimrod lever i ett kärlekslöst äktenskap med Assar Nimrod. Det bekommer henne nu 
inte särskilt, eftersom äktenskapet garanterar henne en god materiell standard. Dessutom har hon 
en bataljon älskare som håller henne nöjd och glad. Den manipulative Assar är på denna punkt 
hemmablind och kan inte ens föreställa sig att Fulvia har haft förhållanden med bl a Elmer 
Fidders och Billy Stark, en av Ungtupparna. Fulvia börjar dock tröttna lite på sin tillvaro och 
framförallt på Assar, som hon mer och mer börjar betrakta som ett störningsmoment. Via Billy 
Stark får hon av en slump reda på att Simon Kussler planerar något som liknar ett attentat (Billy 
vet dock inte vem det är som ska attackeras, men han vet tiden och platsen – Kussler har varit lite 
slarvig och låtit ritningar och dylikt ligga framme). Fulvia vill inte att någon skadas, och berättar 
om attentatet för sin latinamerikanske massör och älskare, César Leonidas. César planerar 
nämligen att inleda sin karriär som maskerad brottsbekämpare under alter egot El Diablo Verde. 
César/El Diablo Verde kommer således att befinna sig, väl förberedd, på attentatsplatsen långt 
innan attentatet, och han kommer bl a att rädda spelarna och förstöra Assar Nimrods plan. 

István Pankration är som nämnts en instabil typ, och även om han är tacksam för att ha fått en 
elegant attentatsplan serverad sig på silverfat, tänker han inte göra precis som Simon Kussler (och 
Assar Nimrod) vill. Istvàn vill i grandios vigilante-stil att hans hämnd på Assar Nimrod blir känd 
för alla, och att alla får reda på vilket svin Assar Nimrod har varit. Därför har han tagit kontakt 
med Herman Marsán, en undersökande journalist på Murkelberga-Kuriren. Han har hittills bara 
träffat Marsán utan att denne fått reda på Pankrations rätta identitet (a la Presidentens alla män) 
och kommit med vada hot och antydningar. Marsán förstår att han är något intressant på spåren, 
men ärligt talat har han inte fattat så mycket av Pankrations psykotiska och förvirrade 
antydningar. Han har i alla fall bestämt träff med Pankration i dennes lägenhet en tid efter 
attentatet, då Pankration har lovat att berätta allt. Marsáns (inkompletta) informationer kommer 
göra honom till ett irritationsmoment för spelarna under äventyret, men om de sköter sina kort 
rätt kan de också använda sig av honom. 
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Del 1: Festen 
Äventyrets inledning utspelar sig på en stor välgörenhetsmiddag till förmån för uppförandet av 

Assar Nimrods Barnsjukhus. Denna gala kommer att sparka igång Nimrods återvalskampanj, och 

dessutom ger den både spelarna och Assar en möjlighet att sko sig. Planen är nämligen följande: 

Spelarna har ur olika fonder och statliga medel lyckats tillskansa sig miljontals kronor för att 

bygga ett barnsjukhus. Begäran om offerter går ut till ett antal stora byggföretag. Men 

offertförfarandet är ett spel för gallerierna; spelarna och Nimrod har redan kontaktat det 

maffiakontrollerade byggföretaget Cobretti Fasad AB (som tillhör Don Cobretti, som ju 

spelarna/Nimrod har samarbetat med förut), som kommer att lägga det lägsta anbudet och därmed 

få kontraktet. Sedan kommer Cobretti Fasad AB att bygga sjukhuset med sekunda material (gips, 

stanniol och tuggummi, typ) så att mycket mindre pengar än de anslagna miljonerna går åt. Via 

lite kreativa kontoöverföringar kommer sedan Cobretti Bygg AB och spelarna/Nimrod dela på 

överskottet. Innan sjukhuset hinner inspekteras och invigas kommer en tragisk 

sprängämnesolycka att jämna det med marken och återuppförandet kommer att skjutas för evigt 

på framtiden via juridiska teknikaliteter. De legala gordiska knutarna kommer ett par år senare, 

då väljarna glömt bort att det någonsin skulle byggas ett barnsjukhus, kunna lösas upp, så att 

spelarna/Nimrod i samarbete med maffian istället kan bygga ett kasino på tomten. 

Välgörenhetsgalan är kronan på verket i denna bluffhärva. Spelarna/Nimrod har lyckats 

övertyga Nimrods supporters och stora delar av Murkelbergas överklass att det i själva verket 

saknas några miljoner för att kunna bygga barnsjukhuset som planerat. De som är med på 

välgörenhetsgalan har betalat 50,000 per kuvert för att få vara med; dessa pengar tror gästerna går 

till Barnsjukhusfonden. I själva verket går alla intäkter oavkortat till Spelarnas Fickor-fonden. 

 

Festen kan börja 

Ungefär ovanstående kan Du inleda med att berätta för spelarna. I äventyrets inledning befinner 

de sig i ett bakre rum, innanför Guvernörspalatsets Stora Festsal, och går igenom detaljerna för 

kvällens bjudning tillsammans med Assar Nimrod. Utanför har gästerna börjat myllra in. Låt 

spelarna börja med att pröva sina rollspelsvingar lite genom att låta dem spela mot Assar Nimrod, 

som frågar Gabriel om säkerhetsarrangemangen, Elmer om inledningstalet, Lori om gästlistan 

och behandlar Max som en butler. Assar är under genomgången något spänd, nervös och irriterad 

(men spela för all del inte över) eftersom han vet att hans plan kommer att sättas i verket ikväll. 

När denna genomgång pågått så länge Du tycker det är roligt, kan spelarna öppna dörrarna ut till 

festen och leende gå ut och mingla med de prominenta gästerna (som på alla 

välgörenhetstillställningar finns väl tilltagen mingeltid innan middagen). 

Minglandets syfte är att ge spelarna en chans att känna på sina karaktärer. Nedan finns några 

korta scener och rollspelssituationer för karaktärerna. Du som SL kan så här inledningsvis gärna 

låta varje spelare för sig spela någon situation, men ge dem också scener där två eller flera 

spelare tillsammans kan interagera. Håll dessa miniscener korta och hoppa vidare till nästa scen 

så fort det börjar bli tråkigt. Tänk också på att ett viktigt syfte är att introducera ett antal bifigurer 

som senare kommer att bli viktiga under äventyret. 

 

Mingel & möten 

• Några vänligt sinnade (d v s lojala mot Assar Nimrod) journalister kommer fram till Elmer och 

vill få möjligheter att ta vimmelbilder på Nimrod och spelarna. Journalisterna är fjäskiga och 

irriterande. 
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• Gabriel och Max blir tvungna att diskret avhysa Nathan Fingervis, en känd affärsman. Fingervis 

har kommit till festen berusad och ställer till en scen där han högt och ljudligt anklagar Nimrods 

administration för korruption och säger att han ska rösta på Nimrod motkandidat, Lorenz Lorens, 

i det kommande valet. 

 

• Simon Kussler, Billy Stark och de andra Ungtupparna ses stå och tissla och tassla i ett hörn. 

Spelarna vet naturligtvis att Ungtupparna gärna skulle ta över staben. När de ser att spelarna står 

och tittar på dem, kommer Simon Kussler fram och gratulerar överdrivet översvallande särskilt 

Lori för hennes kompetenta arbete och goda organisationsförmåga, både i samband med 

välgörenhetsfesten och i största allmänhet. Kussler brer på smickret tjockt. 

 

• Herman Marsán, journalisten från Murkelbergakuriren, har tagit sig in på festen och står och 

ställer kritiska frågor till Assar Nimrod (Gabriel och Max har missat det eftersom det skedde 

samtidigt som de var tvungna att avhysa Nathan Fingervis. Nimrod ser svettig och panikslagen 

och signalerar desperat till den/de av spelarna som befinner sig närmast att komma och hjälpa 

honom. Herman kommer inte att göra våldsamt motstång om/när han slängs ut, men kommer 

fortsätta att ställa obehagligt välgrundade frågor om korruption och inkompetens, särskilt det 

misslyckade tunnelbanebygget mellan Murkelgården och Syltkokargatan. 

 

• Fulvia Nimrod glider förbi Elmer med en champagnecocktail och nyper honom i häcken. Hon 

frågar slött varför de aldrig ses numera, fastän hon mycket väl vet att de gjorde slut för tre 

månader sedan. Fulvia bör rollspelas som en världsvan och världstrött förförerska som lite grann 

njuter av att orsaka Elmer obehag på en offentlig tillställning. Kanske får någon av de andra 

spelarna syn på Elmer och Fulvia? Max kanske t ex uppmärksammar vilken otroligt vacker 

kvinna i sina bästa år Fulvia är… 

 

• Don Cobretti och hans närmaste man Frank Volta är givetvis på festen, även om vare sig han 

själv eller någon annan kallar honom ”Don” här. Ikväll är han bara Guido Cobretti, ägare av ett 

av Murkelbergasektorns mest framgångsrika byggföretag…Det kan mycket väl hända att han 

pratar med Nimrod eller någon av spelarna, men han är alldeles för slipad för att i detta 

sammanhang komma med annat än subtila antydningar om de verkliga planerna. Max stelnar till 

när han för första gången på 20 år ser Frank Volta. Frank Volta ser dock inte honom och Don 

Cobretti och Volta lämnar festen innan middagen. 

 

• Lori blir tvungen att styra upp verksamheten i köket, där det visar sig att det levererats mango 

istället för passionsfrukt och vaniljsås istället för grädde. 

 

Ett mystiskt meddelande 

Ovanstående kortscener, kan, om man önskar, kompletteras med ytterligare små konversationer 

med Murkelbergas snobbiga och Nimrod-trogna överklass. Men så snart Du tycker att spelet 

börjar tappa i tempo är det dags att gå vidare till nästa del. 

Nästa del börjar i och med att en av säkerhetsvakterna kommer till Gabriel med ett stort tjockt 

kuvert. Någon stack det i händerna på en av dörrvakterna (som, om han frågas ut senare, inte kan 

lämna annat än ett synnerligen vagt signalement) som i sin tur omedelbart lämnade det vidare till 

säkerhetsvakten, som med sin kemiska detektor konstaterade att det inte var någon bomb. 

Kuvertet är märkt: ”Till Elmer, Gabriel, Lori & Max” med bokstäver utklippta ur dagstidningar. 

Gabriel får kuvertet oöppnat. 
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I kuvertet ligger kopior på dokument (hemligstämplade blanketter med spelarnas 

namnunderskrifter) som tillsammans ovedersägligen bevisar att spelarna och Assar Nimrod är 

personligen ansvariga för misslyckade tunnelbanebygget mellan Murkelgården och 

Syltkokargatan. Exakt varför bygget är misslyckat och en skandal kan Du gärna rollspela dig 

fram till tillsammans med spelarna, om de är upplagda för det. Kuvertet innehåller i alla fall bevis 

som definitivt skulle kunna fälla både spelarna och Nimrod. Det är också uppenbart är det här är 

fråga om kopior – någon har originalen. De har en smärre kris på halsen. Det räcker att kasta ett 

snabbt öga på dokumenten för att inse att karriären kommer att krascha som en kamikazeflygare 

mot ett örlogsfartyg om informationen kommer ut. 

Låt spelarna gemensamt diskutera detta en kort stund innan de upptäcker en lapp i 

dokumentbunten med utklippta tidningsbokstäver: ”“Mortimers gränd klockan 22:00, följ 

cigarrmannens instruktioner. Blanda inte in polisen, kom alla fyra men utan ytterligare sällskap, 

var inte försenade – ni kommer att vara iakttagna. Inga trix, då får pressen originaldokumenten”. 

Klockan är nu 21.30 och middagen ska precis börja. Spelarna förväntas vara med på middagen. 

Det tar ungefär en halvtimme att ta sig till Mortimers gränd. Vad göra? 

[Panic button: Envetna idiotspelare som kommer på den briljanta idén att inte lämna festen 

måste straffas. Spela resten av festen så gott du orkar. Nästa morgon står alla bevisen att läsa i 

alla dagstidningar, kvällstidningar och är på alla radio- och TV-kanaler. Äventyret är slut. 

Envetna idiotspelare som försöker köra en s k split party och låta några stanna på festen och 

några andra åka till mötesplatsen kommer då att mötas av ett samtal från en telefonkiosk där en 

röst säger. ”Jag sa alla fyra” och lägger på. Nästa morgon står alla bevisen att läsa i alla 

dagstidningar, kvällstidningar och är på alla radio- och TV-kanaler. Äventyret är slut.] 

 

Del 2: En djävulsk fälla 
Meddelandet är alltså skrivet av István Pankration. Planen, som ju delvis är uppgjord av Nimrod 

och Kussler, är mycket noggrant uttänkt. Spelarna kommer att byta destination tre gånger innan 

dom når slutmålet. Inte ens den mest vane skuggningsexpert kommer att kunna följa dom. Om 

spelarna är snabbtänkta kan de gärna få be någon pålitlig vakt följa efter dem på avstånd för att 

agera backup – det spelar ingen roll eftersom backupen inte kommer kunna följa efter dem ändå, 

som kommer att märkas. Hela denna scen är mycket railroadad, men i det här fallet är det faktiskt 

meningen att spelarna ska känna sig railroadade – deras karaktärer har ju kastats in i en situation 

de saknar kontrollen över. Nyckeln är också tempo – dra inte ut på scenerna för mycket och 

tvinga spelarna att reagera istället för att agera.  

 

Mortimers gränd 

När spelarna får meddelandet så ger det dem endast 30 minuter att komma till Mortimers gränd 

till kl. 22.00. Max Sten känner väl till Mortimers gränd – han brukade stå där i sin ungdom och 

sälja smuggelsprit. Mortimers gränd som ligger area t-7/segment 63 var då beläget i ett nergånget 

kvarter med dåligt underhållna hyreshus för fabriksarbetare – idag är det lyxrenoverat och endast 

laglydiga kontorsarbetare bor där nu.  

Spelarna får själva välja hur de tar sig dit, enklast blir att med bil ta sig till area t-7 och sedan 

ta hissen/trapporna ner till segment 63. Mortimers gränd ligger 63 våningar över marknivå, slutet 

på gränden är egntligen en öppning mellan två kvarter. Ett fint dyrt gjutjärnsstaket är fäst i slutet 

på gränden och nedanför det fritt fall till de smutsiga gatorna vid marknivå.  

När spelarna anländer står ingen cigarrman och väntar på dem. Låt spelarna stå ett tag och bli 

lite nervösa. Få dem att tro att något allvarligt och stort skall hända genom att fråga exakt var hur 
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de står och vad de gör. Låtedom slå ett uppmärksamhetsslag. Den personen som får det bästa 

resultatet upptäcker en stor upplyst reklamskylt på kvarteret mittemot. Den föreställer en fryntlig 

man som röker en cigarr och ler. Det är egentligen reklam för Desmonds cigarrer, men någon har 

bytt ut en del av bokstäverna. På skylten står det: “Desmonds Cigarrer – det bästa en man kan ha 

i sin mun.  Besök vår butik på Sotargatan 13 för gratisprov.  22:28”. “Sotargatan 13” och 

klockslaget verkar vara dithängt ovanpå den ordinarie texten, typsnittet och färgen skiljer sig från 

resten av skylten. Om någon har med en kikare eller kikarsikte så kan de skymta en figur som står 

bakom skylten och tittar på spelarna med en kikare. Så fort han blir upptäckt drar figurens sig 

tillbaka in i skuggorna (det är Pankration som övervakar så att allt går rätt till).  

Det finns alltså inget annat att göra än att sätta iväg mot den nya destinationen. Sotargatan 13 

är en dryg halvtimmes gång från Mortimers gränd på ungefär samma våningsplan. Spelarna 

måste småspringa för att hinna dit. Efter som det inte finns bilvägar i denna delen av staden så 

måste ta sig dit till fots. 

 

Sotargatan 13 

Precis innan de kommer till Sotargatan så passerar spelarna över Von Rävens torg. Ovanför deras 

huvuden går ett virrvarr av linbanelinjer eftersom detta är Murkelbergas linbane- och 

tunnelbaneknutpunkt. Helt ovetande om att detta är irrfärdens slutdestination så tvingas spelarna 

hasta nedför Sotargatan.  

Sotargatan är en mycket smutsig gata och den verkar inte riktigt vara avsedd för fotgängare 

utan används mest av alla kontoren till att ställa ut sina sopor på. När de når Sotargatan 11 märker 

spelarna hur ett stort fordon blockerar deras väg. Det är ett stort dieseldrivet, helautomatiskt 

sopslukar- och gatusoparfordon. Fronten slukar soptunnor i sitt hajliknande gap och spottar ut 

dem tomma i aktern. På sidorna sitter roterande borstar och högtycksvattensprutor. Gatan blir 

kliniskt ren bakom vidundret. Ungefär 20 meter längre fram smalnar Sotargatan av, fordonet 

kommer att täcka hela gatan och det kommer att vara snudd på omöjligt att ta sig förbi. Spelarna 

måste alltså handla snabbt för att komma in framför maskinen (deras rendezvousadress ligger 

framför maskinen) – gör det tydligt för spelarna att ett eventuellt medelande från utpressaren 

skulle kunna rensas bort av fordonets grundliga rengöring. Skulle spelarna trots detta inte vilja gå 

förbi så kan du låta dem upptäcka ett kuvert med ytterligare komprometterande info om spelarnas 

liv fasttejpat på baksidan av fordonet med tydliga instruktioner på hur man klättrar över fordonet 

utan att dö... 

När de pressat sig förbi borstar och högrtycksvatten så befinner de sig ungefär vid nummer 

tretton. Inte heller här står någon och väntar på dem. De får endast en halv minut på sig att 

undersöka platsen innan sopslukaren hinner ikapp dem, och de finner då att någon har skrivit 

deras namn med krita på gatan. Bredvid namnen är ett antal pilar ritade. Förföljda av den 

automatiserade sopslukaren (som äter upp pilarna bakom spelarna) kan de småspringande följa 

filarna ned för Sotargatan. När de når nummer 16 pekar en stor röd pil med siffran 14 skriven 

bredvid mot en uppbruten dörr till vänster. Dörren leder in till ett hissrum. När fordonet åker 

förbi trycker det igen dörren och stannar, vilket resulterar i att dörren går igen och inte går öppna. 

Spelare som inte fattar att de skall trycka på nummer 14 i hissen får sitta i rummet och ruttna tills 

de dör.  

Eftersom spelarna nu befinner sig ca 50 våningar ovanför våning 14 så kan du passa på att 

fråga spelarna hur de tänker förbereda sig när hissen har stannat. Detta är en mycket railroadad 

del av äventyret och det är viktigt att få spelarna att känna att de kan bestämma över något även 

fast de i själva verket är helt maktlösa. På våning 37 stannar hissen abrupt till. Det verkar som om 

någon har tryckt på nödstoppknappen. Spelarna kan bända upp hissdörren med eventuella 
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tillhyggen (bra ställe att låta eventuella kikarsikten eller vapen gå sönder). Spelarna kan sedan 

kravla ut i ett mellanrum mellan två hissar. Rummet är endast avsett för servicetekniker och är 

helt tomt förutom en låda mitt på golvet. I lådan ligger en lista på de grejer som du/István 

Pankration inte vill att spelarna skall ha med sig till mötesplatsen (t ex vapen, dyrkar etc). Det 

finns naturligtvis inget som tvingar dem att lägga i dem men spelarna borde vid detta lag inse att 

de mött sin överman. När de lagt i grejerna i lådan öppnar sig en hissdörr på rummets andra sida. 

Någon verkar redan ha tryckt på knappen. Destinationen leder till byggnadens topp. 

 

Linbanestationen 

Hissdörrarna öppnar sig. De befinner sig ca 100 våningar högre upp än vad de gjorde för ett par 

minuter sedan. Alla spelarna vet nu att de befinner sig den för tillfället avstängda linbaneknuten i 

Area 51/segment 111. Den är avstängd p g a av ett officiellt besök från den bangaliske 

presidenten Kenneth Bourunda. Säkerhetspådraget har varit så stort att de tillfälligt tvingats 

stänga den. Klockan är ungefär 23 på natten och det har börjat duggregna lite. Ungefär 30 meter 

från hissdörren står en liten linbanekapsel och väntar på dem.  

Linbanekapseln är obemannad men endast en idiot skulle misslyckas köra den (det finns 

manöverkontroller inuti kapseln). Linabanan leder över till knutpunkten ovanför Von Rävens 

Torg på andra sidan och det är ca 500 meter dit. Nu är det viktigt att spelarna redovisar precis vad 

de tänker göra. Detta är inte tillfället då du vill att frustrerade spelare skall hitta på oförutsägbara 

saker. När linbanan färdats ungefär 100 meter så upptäcker spelarna att annan linbanekapsel från 

ett högre våningsplan färdas mot samma destination som de. Efter ytterligare 50 meter (150 meter 

totalt, halvvägs alltså) är linbanorna nästan jämsides. Då ringer en servicetelefon inne i spelarnas 

kapsel. När spelarna svarar beordrar en hes röst dem att stanna linbanan och ber dem sedan att 

öppna takluckan. Den andra linbanekapseln har stannat och de kan i den se en gestalt som pratar i 

en servicetelefon och tittar mot spelarnas kapsel. När spelarna öppnar takluckan ser de ett litet 

knippe sprängämne som sitter fast vid vajerfästet på linbanekapseln och rösten informerar att om 

de gör något förhastat så sprängs den omedelbart. Gestalten höjer ena handen och visar en 

detonator av typen död mans grepp, d v som han släpper den detonerar laddningen. Spelarna 

ombeds lägga händerna på huvudet. Gestalten mittemot böjer sig framåt och i en smal 

ljusstrimma kan de för första gången se hans ansikte. Typiskt nog är det ingen de känner igen.  

Pankration presenterar sig och visar den lilla anordningen han har i sin hand, som, om han 

släpper greppet om den, kommer att utlösa bomben. Han verkar lugn och samlade och ber sedan 

spelarna artigt att lägga på telefonen och ringa guvernör Nimrod. Befinner sig inte guvernören på 

plattformen på andra sidan om en halvtimme så kommer han att spränga deras kapsel i luften. 

Detta är inget orimligt krav – det kommer att ta Nimrod ca 25 minuter att ta sig till 

linbanestationen.  

Vad är det nu som händer på plattformen på andra sidan? Som István har planerat det kommer 

han ta över kontrollen över spelarnas linbanevagn (förberett I förväg), och köra in med sin och 

deras vagn på stationen å motstående sida. Spelarnas vagn kommer han dock att stoppa precis 

innan den kommer in på stationen, så att den hänger fritt 300 meter över marken och irriterande 

nära fast mark. Väl inne på stationen räknar han med att snart mötas av guvernör Nimrod. Sedan 

ska han kliva ur sin vagn och pistolhota Nimrod medan han orerar om hur illa behandlad han 

blivit och om hur Nimrod bär ansvaret för hans sons död. När han har gjort det ett tag ska han 

skjuta Nimrod, och sedan låta spelarna dö i alla fall. 

Men människan spår och Gud rår, som det heter. På den motstående stationen väntar nämligen 

Frank Volta med ett prickskyttegevär ovanpå ett ventilationsrör. Han är ditkommenderad av 

Nimrod och ska skjuta Pankration. Men vad vare sig Pankration, Volta eller Nimrod vet är att 
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också César Leonidas, alias El Diablo Verde, sitter hopkrupen och stel i ett prång på stationens 

utsida, precis ovanför där linbanevagnarna kommer in. Han har med sig en stark kedja och väntar 

tålmodigt på att få göra sitt första hjältedåd – han har informerats av Fulvia Nimrod och kommer 

att rädda spelarna undan en neslig död. 

 

Pankration misslyckas 

Händelseförloppet ser nu ut som följer: en kort tid efter spelarnas telefonsamtal till Nimrod (låt 

dem gärna konfronteras med lite assistenter och sekreterare som säger att Nimrod absolut inte får 

störas under galafesten innan de får tag på honom) kommer både spelarnas och Pankrations 

vagnar börja åka mot stationen på andra sidan. Spelarnas vagn kommer att stanna ett par meter 

utanför själva stationen, medan Pankrations kommer att åka in på stationen. Den motstående 

stationen är som sagt en linbaneknutpunkt där linbanorna kommer in i tre nivåer, och Pankrations 

vagn kommer in på en nivå ovanför spelarna. Pankration kliver ut, tittar illmarigt på spelarna och 

visar sin dödmansgrepp-detonator. Sedan drar han en pistol med andra handen och väntar vid 

räcket och ser ut över ankomsthallen (lika övergiven som stationen på andra sidan). 

En stund senare kommer Nimrod mycket riktigt hastande. Han torkar svetten ur pannan med 

en tunn näsduk och ropar nervöst ”Hallå?”. Även om Nimrod nominellt har situationen under 

kontroll är han nervös – han spelar ett högt spel och måste lita på Frank Voltas pricksäkerhet. 

Han har faktiskt med sig en pistol innanför kavajen, för säkerhets skull. Så snart kan kommit in 

kommer ljusen att tändas och Istvan Pankration kommer att påbörja sin långa monolog. Nimrod 

står nervöst still och väntar på att Frank Volta ska göra sitt jobb (Frank Volta syns dock inte från 

spelarnas vagn). Spelarna kanske försöker göra något, då Pankration har uppmärksamheten riktad 

åt ett annat håll. Låt dem göra något litet innan Pankration tittar bort mot dem igen och säger 

”ajabaja!” och visar upp detonatorn igen. De vid det här laget mycket frusterade spelarna märker 

under Pankrations monolog hur en person i grön brottardräkt och med en grön djävulsmask börjar 

klättra ut ur ett utrymme ovanför deras vagn. Det är uppenbart att vare sig Nimrod eller 

Pankration kan se den grönklädde mannen. Den grönklädde mannen tittar mot spelarna, lyfter 

upp sin kedja med krok och blinkar övertydligt med ena ögat, och börjar sedan sänka ned kroken 

för att kroka fast den i spelarnas vagn. Precis som han krokat fast den, når Pankrations monolog 

sin kulmen: ”...och därför måste du dö, Assar Nimrod!” Sedan händer flera saker på en gång. De 

ser att Pankration faller till marken med ett stort hål i bröstkorgen och tappar detonatorn – 

sprängladdningen sprängs och spelarnas vagn faller mot marken. Men den stannar sedan upp, 

fasthållen av kedjan (dock har vagnen nu åkt ned så att spelarna inte kan se vad som händer på 

stationen). De hör kedjan knaka. Nu blir det en schysst luftakrobatikscen då spelarna får försöka 

klättra upp ur vagnen och komma in på stationen innan kedjan brister. 

När spelarna kommer in på stationen har både El Diablo Verde och Frank Volta (som spelarna 

iofs inte vet varit där) försvunnit. Kvar finns en mer eller mindre hysterisk Assar Nimrod som 

står och sparkar på Pankrations lik. Den viktigaste delen av hans plan, spelarnas död, har 

misslyckats. Nrä spelarna dyker upp över kanten kommer Nimrod att gå på offensiven. Han 

kommer att skälla ut spelarna och undra varför de drog in honom i det här, hota med att avskeda 

säkerhetschefen, förklara att det här ser illa ut och att han kunde ha blivit dödad och att det är 

deras fel etc etc. Låt inte spelarna få för många sylar i vädret. Till slut kommer han att beordra 

spelarna att sopa hela den här saken under mattan (attentatsförsöket var organiserat på ett sådant 

sätt att det är svårt att vända det till sin fördel) och göra sig av med liket. Sedan kommer han att 

fräsa ”Jag förutsätter att ni ordnar det här nu! Jag har inte varit här ikväll!” och försvinna 

därifrån. Förhoppningsvis kommer det att inse att det ligger även i deras intresse att ta reda på 

mer om attentatsmannen och framförallt var han förvarar sitt utpressningsmaterial. 
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När spelarna lämnats ensamma på stationen finns det ett antal ledtrådar de kan finna, och ett 

antal faktorer som förmodligen kommer att väcka deras nyfikenhet. 

 

Vem sköt attentatsmannen? 

Om spelarna frågar Nimrod säger han att han trodde det var spelarna som sköt honom. Nimrod 

spelar förvirrad och sur (det är han bra på) och om spelarna envisas med att de inte sköt honom 

försöker han skapa intrycket att allt gick så fort att han inte märkte något. Hans strategi kommer 

hela tiden att vara att försöka vända allt till något spelarna måste ta hand om. T ex : ”Var det inte 

ni som sköt honom? Vem var det då? Herregud, har det varit någon annan här? Ett vittne! Ni 

måste ta reda på vem det är! Herregud, valet är ju om bara tre månader! Ni måste ordna upp det 

här, våra karriärer hänger på det!”. 

Om spelarna snokar runt lite och kreativt kollar skottvinklar och så’nt kan de hitta platsen 

varifrån skottet troligen avlossades. De enda spår som finns ovanpå ventilationstrumman är spår i 

dammet från någon som legat här. Frank Volta är alldeles för professionell för att lämna kvar 

tomhylsor, fingeravtryck o dyl.  

 

Vem är attentatsmannen? 

Attentatsmannen har ingen legitimation, en plånbok med ganska mycket kontakter och en bild på 

en ung man (hans son), en nyckelknippa, flera vapen (pistol, en pistol till, en kniv, ett knogjärn), 

en kikare, lite elektronisk utrustning och mindre verktyg. Däremot har han inga 

utpressningshandlingar. Inga av prylarna är egentligen särskilt unika eller svåra att få tag på. Det 

enda som är unikt och spårningsbart är, förstås, nyckelknippan. En av nycklarna har ett 

serienummer, de andra ser ut som hänglåsnycklar eller motsvarande. Via serienumret kan 

spelarna alltså finna ut vilken lägenhet nyckeln går till. Spelarna måste dock hitta på något bra 

sätt att hitta den informationen klockan två på natten. Via kontakter, underhuggare, 

arkivsökningar och rollspel kommer det att gå. Dra inte ut på tiden, eftersom det här är den enda 

ledtråden som leder spelarna vidare. Låt dem istället få känna sig smarta och duktiga och som om 

de har läget under kontroll för första gången hittills i äventyret. 

 

Vem är mannen i grön brottardräkt? 

Genom att klättra lite kan spelarna hitta platsen där mannen i den gröna brottardräkten hållit sig 

gömd. Han har inte varit lika professionell och lämnat kvar flottigt omslagspapper från sin 

medhavda mexikanska mat. Detta omslagspapper kan dock inte spåras utan är ordinärt 

omslagspapper. Däremot kan man ju av detta förstå att den grönklädde mannen faktiskt tålmodigt 

väntat här ett bra tag, som om han visste i förväg vad som skulle hända här. Kedjan (eller resterna 

av den) är en helt ordinär kedja som kan köpas i vilken byggvaruhandel som helst. Ingen av 

expediterna i de omkringliggande byggvarubutikerna kan påminna sig att de sålt en längd kedja 

till en man klädd i grön brottardräkt. 

Notera att Assar Nimrod inte sett någon man i grön brottardräkt och djävulsmask. Han har 

egentligen en mycket oklar föreställning om exakt varför Pankrations attentat misslyckats; han 

uppfattar inte kedjan El Diablo Verde hängt på spelarnas linbanekapsel utan tror mest att 

sprängladdningen inte räckte till för att få linbanevajern att helt och hållet brista. Om spelarna 

frågar Nimrod om den gröne mannen kommer han liksom tidigare kräva att spelarna i så fall tar 

reda på vem det var och vad han vet. 

I övrigt kan spelarna göra bäst de gitter. Om de bestämmer sig för att göra sig av med 

Pankrations lik kan du låta dem göra det utan alltför stora problem. Äventyret går inte vidare till 

nästa fas förrän spelarna hittat informationen som leder dem till Pankrations lägenhet. Om din 
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spelgrupp hittills har visat sig vara extremt trögspelad kan Pankration faktiskt visa sig ha en 

legitimation med sin hemadress i byxfickan. Suck. 

 
Del 3: Ungkarlslyan 
Spelarna har alltså, i samband med att de dumpat eller på annat sätt omhändertagit István 

Pankrations kropp, hittat ledtrådar som pekar mot Pankrations lägenhet på Svålsjögatan 323. De 

har sannolikt en del att fundera på efter attentatet på linbanestationen, som t ex vem som sköt 

Pankration, vem den grönklädde personen som räddade dem var (och kanske framförallt hur han 

egentligen kunde veta vad som skulle hända) och vem Pankration egentligen är/var. Det är 

mycket möjligt att de redan nu misstänker att någon inom Nimrods organisation ligger bakom, 

helt enkelt eftersom det skulle vara mycket svårt för någon utomstående att samla så kompletta 

bevis mot spelarna som Pankration uppenbarligen haft tillgång till. 

 

Vem är Pankration? 

Om spelarna på något sätt hunnit kolla upp Pankration innan de tar sig till hans lägenhet (t ex 

genom att ringa någon poliskontakt, eller tvinga någon nattarbetande kontorist på guvernörens 

stab att söka i arkiven, kan de hitta information som visar att István Pankrations och hans son 

Ruben båda två arbetade som elektroingenjörer på det misslyckade tunnelbanebygget mellan 

Murkelgården och Syltkokargatan. Ruben Pankration elektrifierades och dog vid en 

rutininspektion; István hölls ansvarig och avskedades. István vidhöll hela tiden att hans sons död 

orsakats av att man medvetet åsidosatt säkerhetsföreskrifterna under tunnelbanebygget (något 

som spelarna förstår förmodligen är sant). István har anhållits och spenderat tre nätter i häktet för 

att en gång ha spridit Nimrod-fientliga flygblad på ett torg. István är alltså definitivt en person 

med motiv att hota både Nimrod och spelarna, men frågan är om han har resurserna…och hur har 

han kunnat samla på sig så mycket komprometterande information? Om spelarna inte har hunnit 

eller klarat att söka rätt på denna information innan de kommer till Pankrations lägenhet, kan de 

hitta motsvarande information i lägenheten, eller söka reda på den senare, i samband med att de 

befinner sig på arbetet.  

 

I lägenheten 

Nåväl. Svålsjögatan ligger i ett av Murkelbergasektorns sämre områden, ett höghusghetto av 

dystopiskt snitt som får svenska miljonprojektområden att verka som myspysiga 

formgivningstriumfer. Här gäller det att ta sig fram försiktigt på nätterna. Spelarna hör krasandet 

av använda injektionssprutor under fötterna och antastas ständigt av lusiga och berusade 

uteliggare som tigger pengar. Området är mycket dåligt upplyst, främst beroende på att spelarna 

för två år sedan plundrade gatukontorets upprustningskonto för att finansiera stabens 

konferensresa med lyxkryssaren M/S Midas. Försumma inte att påpeka detta, och dra också 

uppmärksamheten till spelarnas medvetna beslut att via sitt inflytande över socialkontoret 

koncentrera socialfall, brottsbelastade och försöksutskrivna till detta område. 

Lägenheten ligger på 32:a våningen och ingen kommer att störa om spelarna bestämmer sig 

för att dyrka upp/slå in dörren (eller rentav öppna den med Pankrations nycklar?). Lägenheten är 

en modest tvårummare på 30 kvadrat och ser ut som en klassisk psykopat/sociopatbostad. Det är 

ostädat och tomma hämtmatskartonger och mineralvattenflaskor ligger i drivor på golvet. I 

kylskåpet finns endast batterier och en uppsättning skruvmejslar. Skafferiet innehåller hundratals 

burkar konserverad ravioli. På golvet ligger en sliten madrass omgiven av överfulla askfat. 

Sov/vardagsrumsväggarna är tapetserade med tidningsurklipp och bilder som behandlar Assar 
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Nimrod i allmänhet och misslyckade tunnelbanebygget mellan Murkelgården och Syltkokargatan 

i synnerhet. Även spelarna finns med på ett par foton. Ansikten är inringade eller utskurna. I ett 

hörn finns ett provisoriskt altare med ett foto på Ruben Pankration omgivet av värmeljus och 

barnteckningar. I det lilla arbetsrummet finns en arbetsbänk belamrad med verktyg och elektriska 

komponenter (d v s transistorrör o dyl., detta är trots allt den dystopiska verkligheten).  

Vad kan då spelarna hitta här? För det första finns i arbetsrummet noggranna ritningar över 

linbanestationerna och deras elektronik och mekanik. Detta är ritningar som är mycket svåra att 

få tag på för utomstående. Dessutom kan man, om man rotar lite i arbetsrummet, hitta spridda 

maskinskrivna sidor som beskriver spelarnas illdåd, vilka bevis som egentligen finns mot dem 

och hur man bör gå tillväga för att rigga sprängladdningar på linbanevagnar etc. På dessa papper 

finns marginalanteckningar gjorda av István – spelarna kan alltså gissa sig till att det inte är 

István själv som kommit på attentatsplanen (i lägenheten i övrigt finns rikliga prov på Istváns 

egen handstil på de olika tidningsurklippen, och det finns ingen skrivmaskin i lägenheten). 

Slutsatsen: István måste ha fått hjälp av någon som känner spelarna väl och har tillgång till alla 

dessa dokument – allra sannolikast en läcka inom staben. 

För det andra kan spelarna i badrummet finna tomma förpackningar av dyra bromsmediciner 

för hjärncancer, den senaste daterad tre månader sedan (påpeka gärna att spelarna för ett halvår 

sedan drev igenom ett beslut om minskade läkemedelsbidrag för långtidssjuka). Hopknycklat i en 

papperskorg ligger det skriftliga läkarbeskedet om att István Pankration har hjärncancer och 

troligen max ett halvår kvar att leva. Vad spelarna däremot inte kan hitta är originalen på 

Pankrations utpressningshandlingar (Kussler gav honom bara kopiorna). 

 

(Ännu en) objuden gäst 

När spelarna har snokat igenom Pankrations lägenhet länge nog och hittat det mesta av den 

ovanstående informationen, blir de varse steg i korridoren utanför, som stannar utanför 

Pankrations dörr. Om ljushuvudena ställt någon på vakt i korridoren hör denne hissen komma 

upp. Det är naturligtvis Herman Marsán som kommer på besök; han har stämt träff med István 

Pankration i dennes lägenhet, och Pankration har lovat att ”berätta allt” (som sades tidigare hade 

han för Marsán tänkt erkänna allt om attentatet och dessutom berätta om fusket som låg bakom 

hans sons död). När Pankration inte svarar på knackningar kommer Herman att dyrka upp dörren 

till lägenheten. 

Exakt hur resten av denna scen utvecklar sig beror helt på spelarna. Den mest rimliga 

lösningen torde vara att spelarna gömmer sig i lägenheten och slår Marsán i bakhuvudet och 

smiter, eller något liknande. Det finns i alla fall ingen bakutgång eller brandtrappa. Om spelarna 

bara gömmer sig (och Marsán inte hittar dem – osannolikt eftersom han kommer att försöka leta 

igenom lägenheten när han upptäcker att Pankration inte är där) kommer Marsán förmodligen att 

hitta samma information som spelarna redan har hittat (om de inte plockat med sig ritningar o 

dyl.). Det här kan bli en bra stresscen, när Herman smyger runt i lägenheten och spelarna inte kan 

tala med varandra. 

Vad som egentligen händer spelar inte så stor roll – spelarna kanske bestämmer sig för att 

döda Herman, eller helt enkelt för att prata med honom och lova en exklusiv story mot att de får 

lite tid på sig innan han offentliggör sin information. Rollspela som du finner lämpligt. På något 

sätt (genomsökning av nedslagen Herman, våld/hot mot Herman, skickligt manipulerande av 

Herman etc) kan spelarna förhoppningsvis få reda på att Marsán kom hit för att möta Pankration, 

som han kontaktats av tidigare. Pankration har kommit med vaga hot mot Nimrod och antytt att 

han har intressant och komprometterande information om Nimrod och hans stab. Marsán har inte 

varit hemma hos Pankration tidigare. På sig har också Marsán ett suddigt fotografi som kan bli en 
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viktig ledtråd senare: det fotot tog Marsán när han försökte följa efter Pankration efter deras 

första möte. Fotot föreställer Pankration samtalandes med en suddig gestalt vars ansikte döljs 

under ett paraply. Mannen är förstås Kussler, men det syns inte på fotot (det såg inte Marsán 

heller när han tog kortet), men paraplyet är ett av Fulvia Nimrods och hon kan förvånat känna 

igen det om man visar fotot för henne (Kussler lånade paraplyet efter att ha varit hemma hos 

Nimrod en kväll och smitt planer – Fulvia var naturligtvis inte hemma och vet inte att Kussler har 

varit där, men hon vet att det är hennes paraply). Om spelarna slår ner Marsán kan de ta fotot, och 

om de gör sig till vänner med honom kan han visa det. Däremot krävs det viss övertalning för att 

han ska låta spelarna ta det med sig. 

På något sätt löser sig alltså situationen med Herman och spelarna i Pankrations lägenhet. 

Efteråt kanske spelarna vill leta mer information, men t ex eventuella intervjuer/förhör med 

grannar är resultatlösa eftersom ingen vill bli inblandad. Tvång och hot kan ge informationen att 

den annars så tillbakadragne Pankration hade två-tre besök av en välklädd man (Kussler) för 

ungefär en månad sedan. Något mer exakt signalement än så kan de tyvärr inte få. 

 

Dags att gå vidare 

När du vill att den här scenen ska sluta, påminn spelarna om att det är sent på natten (eller rentav 

tidigt på morgonen) och att de har ett viktigt möte med Nimrod och representanter för Cobretti 

Fasad AB imorgon kl. 10.00, då de sista detaljerna kring barnsjukhusbluffen ska läggas fast. 

Äventyret förutsätter att spelarna faktiskt försöker få sig några få timmars sömn innan nästa dag. 

Om de envisas med att fortsätta arbeta kan de väl få göra det, men försumma inte att under resten 

av äventyret påpeka för dem hur trötta de är och bestraffa dem med godtyckliga tärningsminus. 

Om spelarna bestämmer sig för att spendera hela natten på kontoret för att försöka finna bevis för 

vem som är läckan, störs den tänkta rytmen för äventyret något. De kan då få syn på El Diablo 

Verde utanför sina fönster istället för i bilen på väg till arbetet (se nedan), och ges möjlighet att 

följa efter honom enligt nedan. Spelarna kommer heller inte hinna få fram någon väsentlig 

information, men om de har missat någon av de hittills nämnda ledtrådarna, kan de få hitta den 

informationen. 

 
Del 4: Mannen som visste för mycket 
Denna del förutsätts börja med att spelarna sitter i sin limousin (körd av Max eller en chaufför) på 

väg till arbetet på morgonen. Det är den normala rutinen att spelarna hämtas på morgonen och 

gemensamt körs till arbetet (de kan t ex behöva göra besök på andra ställen på morgonen), så det 

är inget konstigt med det. Dessutom kan spelarna tillbringa tiden i limousinen med att diskutera 

gårdagens händelser, och oroa sig för att komma försent till mötet kl. 10.00, eftersom det är en 

smärre trafikstockning (eftersom privatbilism är ovanligt i den dystopiska verkligheten finns 

mycket få bilgator, som följaktligen lätt blir stockade eftersom alla bilar måste köra där. 

När klockan är 09.30 och trafikstockningen börjar lätta, och spelarna inser att de kommer att 

hinna till sitt möte (om än nätt och jämnt), skymtar någon/några av dem en grön gestalt som bara 

kan vara El Diablo Verde (fast spelarna känner honom förstås inte under det namnet än), alldeles 

i närheten! Här uppenbaras alltså ett tillfälle för spelarna att jaga efter personen som räddade dem 

och som dessutom verkade ha vetat långt i förväg när, var och hur de skulle utsättas för ett 

attentat.  

 

El Diablo Verde 
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Återigen förutsätter vi att spelarna jagar efter El Diablo Verde. Om de inte gör det är det ingen 

skada skedd: du kan antingen bara skippa honom, men spelarna kommer ändå att komma för sent 

till mötet eftersom trafikstockningen då förtätas istället för att lätta. Om du absolut vill att de ska 

träffa El Diablo Verde nu, så kan du helt enkelt låta den nya trafikstockningen orsakas av att han 

slåss med missdådare (se nedan) mitt i gatan, och att spelarna på något sätt måste intervenera för 

att få fri körväg. 

Som sagt, den gröna skepnaden dyker upp och försvinner, så spelarna får antingen 

kommendera chauffören/Max att följa efter så gott det går, eller hoppa ur bilen och kuta efter. Låt 

spelarna jaga på så länge det är roligt – de ser den gröna gestalten svepa förbi på ett hustak, för att 

strax därpå försvinna etc. Upprepa dock inte detta allt frö många gånger, den typen av skämt blir 

fort gamla. När spelarna så tror att de tappat bort El Diablo Verde hör de en skräll som av krossat 

glas runt gathörnet. 

El Diablo Verde har försökt stoppa några medlemmar i ett kriminellt vespagäng, men de hade 

tyvärr tillhyggen (små batonger) och El Diablo Verde är ju inte en sån erfaren brottsbekämpare 

än. När spelarna kommer runt hörnet ser de fyra unga vespabanditer med snusnäsdukar för 

ansiktena släpa ut El Diablo Verde från skyltfönstret de just kastat honom igenom. De står just i 

begrepp att överösa honom med sparkar och slag när spelarna har en möjlighet att gripa in 

(vespabanditerna är bara småskurkar och kommer att försöka grabba åt sig lite radioapparater 

från skyltfönstret och sticka så fort spelarna fäller någon av dem). Under en eventuell strid 

kommer El Diablo Verde att hålla humöret uppe med segervissa utrop (”Ha! Ingen kan besegra 

El Diablo Verde, den store brottsbekämparen!”) med spansk brytning, trots att han får stryk mest 

hela tiden. När spelarna drivit bort vespabanditerna kommer El Diablo Verde mirakulöst nog vara 

på benen och fyrar av ett stomatolleende mot den ansenliga åskådarskara som samlats. Han tackar 

spelarna för assistansen men låtsas inte om att han fick sin stjärt seriöst sparkad. Han visar inga 

tecken på att känna igen spelarna (när han räddade dem såg han dem faktiskt knappt), men om 

spelarna nämner incidenten vid linbanestationen kommer han att fyra av ännu ett stomatolleende 

och häva ur sig någon plattityd i stil med ”Ah, jag hjälpte er, och nu hjälper ni mig! Alla hjälper 

varandra och Murkelberga blir en bättre plats att leva på, eh?”. Han kommer dock inte stanna för 

att svara på några mer frågor och överräcker istället ett hemmagjort visitkort med en El Diablo 

Verde-logotyp, ett telefonnummer och frasen ”Alarm 247”. El Diablo Verde förklarar kryptiskt, 

att vill man kalla på honom är det bara att ringa numret och säga frasen, så kommer de sedan 

förstå var de kan hitta honom. Sedan försvinner har in i folkmassan, som vänligt delar sig för att 

släppa fram den leende mannen i den gröna djävulsdräkten, och sedan sluter sig igen när spelarna 

försöker följa efter. 

 

Troubleshooting 

Stressade spelare försöker säkert hålla kvar El Diablo Verde för att på något sätt avtvinga honom 

mer information. Du kan då använda folkmassan som ditt vapen. I folkmassans ögon är det 

obegripligt nog El Diablo Verde som är hjälten, och om spelarna uppenbart försöker använda 

våld för att hålla kvar honom, kommer protesterande mummel att höras, någon/några kommer att 

peka ut spelarna som medlemmar i Nimrods stab och överösa dem med frågor om varför de inte 

gör något åt den dåliga belysningen på Svålsjögatan, varför man inte restaurerar den kommunala 

velodromarenan etc. Om spelarna envisas med att försöka förhöra El Diablo Verde inför öppen 

ridå kan några journalister vara närvarande och klämma av några fotoblixtar alltmedan de skriker 

”Guvernörens närmaste män misshandlar stadens hjälte, vilken rubrik!” eller något motsvarande 

övertydligt. I ett obevakat ögonblick kan också El Diablo Verde plötsligt begåvas med mycket 
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större stridsfärdigheter än vad någon kunnat ana och göra sig fri från spelarna och försvinna. De 

har visitkortet med telefonnumret och kodfrasen, och det räcker. 

Om spelarna försöker kolla upp numret innan de använder det hittar de det inte i någon katalog 

eller hos någon upplysningsservice (det är hemligt, av naturliga orsaker, se del 5 nedan). Inte 

heller kodfrasen finns med i några standardförteckningar över alarmfraser. Om spelarna 

bestämmer sig för att använda numret omedelbart, se del 5 nedan. Annars kan du påpeka för dem 

att de nu definitivt är försenade till sitt otroligt viktiga möte med chefen och representanterna för 

Cobretti Fasad AB. 

 

Försening och utskällning 

När spelarna hastar in på kontoret möts de av undvikande blickar från alla sina kollegor, och en 

förskrämd sekreterare meddelar att guvernör Nimrod önskar träffa dem på sitt rum. På väg dit 

stöter de på Billy Stark och ytterligare två av ungtupparna, som ler triumfatoriskt mot dem. 

Inne på kontoret sitter Assar Nimrod och kokar av återhållen vrede. Som ni kanske förstår är 

han mest sur för att spelarna på något obegripligt sätt klarade sig undan i hans noggrant planerade 

attentat, men det kommer han naturligtvis inte att säga. Istället kommer han att anklaga spelarna 

för att vilja sabotera hans karriär; han var tvungen att skicka hem representanterna från Cobretti 

och skjuta upp mötet på obestämd tid eftersom det är spelarna som har alla papper. Det enda som 

räddade honom från ett totalt fiasko var att Billy Strid och hans mannar hjälpte till att ta emot 

Cobrettis män på ett synnerligen professionellt sätt (det borde oroa spelarna att deras främsta 

konkurrenter tilläts visa framfötterna på deras bekostnad). Han gnäller också i förbigående över 

att Simon Kussler inte har visat sig över huvud taget ännu (Nimrod vet mycket väl att Kussler 

rest iväg till en söderhavsö; det var Nimrod som beordrade honom att göra det, samtidigt som 

Nimrod här på hemmaplan också har försnillat Kusslers semesteransökan så att det verkar som 

om han rest iväg olovligt) – allt är förstås ett led i planen att kasta misstankarna mot Kussler.  

Han låter inte spelarna få så mycket sylar i vädret under denna utskällning, och när han är klar 

går han raskt över till att oroat fråga hur det gick med deras lösning av problemet igår – han 

försöker på detta sätt ta reda på vilken information spelarna nu har och om hans plan åtminstone 

har funkat så långt att de misstänker att någon i staben legat bakom Pankrations attentat. Han 

kommer sedan snabbt att beordra spelarna att så snart som möjligt (helst för en timme sedan) 

personligen sticka iväg till Cobretti Fasad AB:s huvudkontor med alla papper för att be om ursäkt 

och där, på plats, avsluta affären. Detta kommer att leda vidare till Nimrods nya, snabbt 

iscensatta, attentat mot spelarna. 

Notera att spelarna nog helst hade velat/vill använda lite av sin tid och sina resurser på 

kontoret för att researcha lite. Det är naturligtvis helt medvetet som vi har ställt till det så att 

spelarna beordras skynda sig till ett nytt viktigt möte – de ska helt enkelt inte hinna gör alltför 

mycket efterforskningar. Däremot vill vi att listiga spelare med känsla för intriger och att dra 

dramaturgiskt lämpliga förhastade slutsatser ska belönas. Om spelarna nödvändigtvis vill försöka 

ta reda på någonting innan de åker iväg till Cobretti Fasad AB, inskärp i dem att det i så fall är 

viktigt att de ställer precisa frågor och ger klara order till sina underhuggare, så att 

efterforskningarna kan gå snabbt. Spelare som t ex säger ”Vi söker efter information” bör inte 

belönas, medan spelare som t ex begär att få en lista över de senaste personer som rekvirerat ut 

ritningar över linbanestationerna de var på igår kan belönas med Simon Kusslers namn i en 

diarieförteckning. Över huvud taget kan lite snabbt efterforskningsarbete spä på spelarnas 

misstankar mot Kussler (hans ”semester” t ex), men låt dem som sagt inte leka detektiver för 

länge. När du tycker att de maskat tillräckligt kan en högröd Assar Nimrod skälla ut dem en gång 
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till inför hela resten av staben och beordra dem att snabbast möjligt ta sig till Cobretti Fasad AB 

och ordna upp situationen. 

 
Del 5: Jakten mot nollpunkten 
Den här delen börjar med att spelarna tar sig ned i garaget för att ta sin bil bort till Cobretti Fasad 

AB. När de kommer ned upptäcker de att deras bil är borta, och den orolige garagemekanikern 

Bob-Frode förklarar att bilen är på underhåll, helt enligt schemat. Han vet att spelarna är mäktiga 

och har högre rang än honom, men det var inget han kunde göra – underhållet är schemalagt och 

helt enligt alla papper och regler. Spelarnas bil står ovanför en reparationsgrop med hela 

underredet uttaget. Han erbjuder dem att ta en annan bil istället, tre av guvernör Nimrods 

personliga limousiner finns inne, det borde ju gå bra att de tar en av dem… 

Allt det här är förstås arrangerat av Assar Nimrod. Han har saboterat alla tre bilarna genom att 

skära av bromskablarna så att endast en liten kabelsträng återstår (på det sättet kan man köra 

bilen normalt ett tag innan bromsarna slutar fungera). Meningen är nu förstås att spelarna ska ta 

en av hans bilar och förolyckas på vägen till Cobretti Fasad AB. Det gäller därför att spela den 

här scenen så att spelarna inte fattar alltför mycket misstankar utan tror att bilbytet är ett exempel 

på normalt dystopiskt strul. Bob-Frode, t ex, vet ingenting om attentatet och vill bara hjälpa 

spelarna, men han är inte heller överdrivet/misstänkt angelägen om att de ska ta just de 

saboterade bilarna – han föreslår det bara för att vara vänlig, eftersom han vet vilken lyx spelarna 

är vana vid. Om spelarna istället tar tunnelbana, linbana, annan bil etc., är det ingen större 

katastrof. Äventyret kommer då att fortsätta med ett helt normalt tråkigt möte på Cobretti Fasad 

AB (där Max kan få syn på Frank Volta igen) där spelarna gör vad som var tänkt. Äventyret 

kommer då inte att gå vidare förrän de bestämmer sig för att kontakta El Diablo Verde. Paranoida 

spelare kanske ber Bob-Frode kolla bromskablarna på alla bilarna innan, och grattis! de 

upptäcker då att de är saboterade, men det finns inga som helst spår eller ledtrådar att följa, 

Massor med folk rör sig genom garaget dagligen. 

Nu förutsätter vi dock att spelarna tar någon av de saboterade limousinerna. Ingen chaufför 

finns för tillfället tillgänglig (de är alla på facklig kurs), så Max eller Gabriel får köra. När 

spelarna har kört ett tag, och kommit in i en San Fransisco-liknande slingrig nedförsbacke 

(Guvernörspalatset ligger naturligtvis på en höjd och Cobretti Fasad AB nere i Murkelbergas 

industrisektor) kommer de att märka hur bromsarna inte tar, allt medan bilen går allt fortare och 

fortare. Meningen med den här scenen är inte att spelarna ska dö (men du kan använda scenen 

som panic button om du vill), utan att det helt enkelt ska utspinna sig en liten actionscen där 

spelarna får hitta på något smart sätt att undvika att krascha bilen (t ex kasta sig ut i farten, slå 

upp golvet och laga bromskablarna under färd, styra in på ett madrasslager etc.). Låt dem slå lite 

slag och bete sig, och avgör efter eget godtycke hur det går. Vi förutsätter att spelarna en smula 

tilltufsade nu står nånstans i Murkelberga utan bil – och dessutom utan sina viktiga papper, om de 

inte gjorde en specialansträngning för att rädda dem. Om de vill kan de naturligtvis fortsätta till 

Cobretti Fasad AB (där det blir ett helt vanligt tråkigt möte utan ytterligare ledtrådar, eller en 

irriterad utskällning även från representanterna där, om spelarna inte har med sig papperen så att 

affären kan avslutas. En återresa till guvernörspalatset kommer resultera i ett nytt raseriutbrott 

från Assar Nimrod som beordrar spelarna tillbaka till Cobretti Fasad Ab (om de inte varit där 

redan). På nyheterna om bilsabotaget reagerar han med låtsad förfäran och beordrar spelarna att 

snarast möjligt ta reda på vem som gjort detta och skäller ut dem för bristande 

säkerhetsarrangemang. 
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Det enda sättet att gå vidare i äventyret är nu att ringa telefonnumret, säga larmfrasen och 

hoppas på att de på något sätt kan få vidare information ur El Diablo Verde. 

 

Del 6: Larmet går 
Spelarnas enda ledtråd som verkar leda vidare är alltså möjligheten att kontakta El Diablo Verde. 

Det borde rimligtvis intressera spelarna hur någon kunde veta i förväg vad som skulle hända på 

linbanestationen på Von Rävens Torg. Sagt och gjort. 

César/El Diablo Verde är som ni kanske förstått ännu så länge en tämligen amatörmässig 

maskerad hjälte. Han vet att maskerade hjältar har någon typ av kontaktsystem så att människor i 

nöd kan kalla på dem, men det han har tänkt ut är kanske inte världens smartaste. Telefonnumret 

spelarna har fått går nämligen till en hemlig larmcentral för stadens kemifabriker. ”Alarm 247” är 

koden för ett storskaligt klorgasutsläpp (Leonidas har kommit över den här informationen av en 

pratsam massagekund), och så fort spelarna säger det kommer en vettskrämd jourtelefonist slå 

larm. Från larmtutan på radiomasten i Murkelberga Centrum kommer en obehaglig alarmsignal 

att ljuda över hela sektorn. Det är som ett flyglarm fast tio gånger värre. Det finns heller inga som 

helst problem med att skönja varifrån larmet kommer – El Diablo Verdes smarta tanke är förstås 

att han ska ta sig till radiomasten när larmet ljuder och på detta sätt få kontakt med personen som 

slagit larmet…det är alltså bara att hoppas på att spelarna är tillräckligt smarta för att ta sig till 

tornet med radiomasten. 

 

Radiomasten 

Radiomasten och larmtutan sitter i toppen av Kovacz-skrapan. Dit kan spelarna få ta sig på något 

smart sätt. Skrapan ligger i Murkelberga Centrum och är omgiven av andra skyskrapor. När 

spelarna kommer dit kommer de efter en stund att se El Diablo Verde likt en lindansare gå 

balansgång på en elledning som löper mellan Gurlinder-skrapan och Kovacz-skrapan. När han 

når Kovacz-skrapan kommer han att ta ett litet språng ut på en avsats och ställa sig i sin bästa 

hjältepose och säga: ”Ni har kallat på…El Diablo Verde!” 

Cesar kommer att vara ovillig att svara på frågor om hur han kunde veta vad som skulle hända 

på linbanestationen, och vad han egentligen gjorde där. Han förklarar högtidligt att en hjälte alltid 

är på rätt plats vid rätt tid, och att han dessutom inte kan avslöja sina källor. Eventuella 

kommentarer om olämpligheten i att välja ett Klass III-gaslarm som sin kontaktrutin kommer han 

inte riktigt att förstå (han är en snygg och korkad latin lover). Om spelarna är hotfulla kommer 

han att försöka fly. 

Men det är ju som ni förstår inte meningen att El Diablo Verde ska fly, utan istället att 

spelarna ska kunna avtvinga honom hans information. De är trots allt fyra mot en och de borde 

kunna övermanna El Diablo Verde om de hittar på något tillräckligt underhållande. Om de t o m 

demaskerar honom kommer han att vara helt förstörd och mjäkigt svara på alla frågor spelarna 

ställer. 

Det här är Leonidas historia: han är massör till yrket, och har en affär med en av sina klienter, 

den underbara Fulvia Nimrod. Leonidas har också alltid drömt om att bli en maskerad hjälte och 

har t o m gjort en dräkt. Fulvia brukar gilla att han poserar i den och hon har uppmuntrat honom 

att förverkliga sin dröm. En dag (ett par dagar innan linbaneattentatet) meddelar en orolig Fulvia 

att hon fått reda på att ett attentat kommer att ske på Von Rävens linbanestation. Hon vet tiden, 

platsen och hur attentatet ska gå till, men ingenting om offren. Hon menar att det här är en 

gyllene chans för César att inleda sig hjältekarriär och César håller entusiastiskt med. Han köper 

en stark kedja och en krok, besöker linbanestationen i förväg för att studera den, och den aktuella 
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kvällen smyger han dit och väntar i ett prång. Han vet inte hur Fulvia visste att det skulle bli ett 

attentat, om spelarna vill veta det får de prata med henne. Ridderlig som han är kommer han dock 

att snörvlande bönfalla spelarna att inte skada Fulvia, den underbara kvinnan. 

 

Hemma hos Nimrods 

Vi förutsätter att spelarna följer El Diablo Verdes ledtråd och tar sig hem till det Nimrodska 

residenset för att tala med Fulvia. Fulvia är ju guvernörshustru/hemmafru och befinner sig 

sannolikt där. Assar Nimrod däremot är kvar på sitt arbete. 

Vad är då syftet med denna penultimata scen? Tja, hittills har ju all information spelarna hittat 

pekat mot deras rival Simon Kussler, men det är mycket möjligt att paranoida och rutinerade 

rollspelare fattar/misstänker att något mer ligger bakom. Kanske tror de att Assar Nimrods 

motkandidat i det förestående guvernörsvalet, Lorens Lorenz, har något med det att göra. 

Hursomhelst borde de egentligen inte ha några misstankar mot Assar Nimrod, men man vet ju 

aldrig. Vi utgår i alla fall från att spelarna inte har det, och syftet med den här scenen är att ge 

dem ett par gradvis chocker som gör att de förstår att det faktiskt är deras egen arbetsgivare som 

varit ute efter dem hela tiden.  

När de kommer till Nimrods kommer Fulvia öppna dörren med en drink i handen, iklädd en 

halvgenomskinlig kimono och en uttråkad min. Om de har Leonidas med sig kommer han att 

bryta sig loss från spelarna och kasta sig gråtande i Fulvias famn, något hon verkar måttligt road 

av. Hon tittar frågande på spelarna och undrar vad de gör där. 

Fulvia är trött både på sin man och kontorsintriger, och hon tycker själv att Kussler eller vem 

det nu är som planerat attentatet gått för långt. Därför kommer hon inte direkt ha någon anledning 

att förtiga saker för spelarna, men om de är otrevliga kommer hon att vara dryg och arrogant 

tillbaks och kanske flörta lite med Elmer – eller Max (när Max ser Fulvia för första gången kan 

du gärna påpeka vilken enastående vacker kvinna hon är).  

Vad hon vet är följande. Under ett lite tête-a-tête med Billy Stark (som spelarna omedelbart 

känner som en av Ungtupparna som jagar deras positioner), uppgav en orolig Billy att han sett en 

skymt av märkliga planer och ritningar på Simon Kusslers skrivbord en helg på jobbet. Stark 

hann se så pass mycket att han förstod att ett attentat planerades, en tid, en plats och ett 

tillvägagångssätt, men ingen information om offer. Billy var orolig och tyckte att Kussler gått för 

långt med vad det nu var, men att det ändå verkade konstigt och inte Kusslers stil. Han ville inte 

säga någonting eftersom han är lojal mot sin chef Kussler, men berättade istället allt för Fulvia 

(som sedan i sin tur larmade en annan av sina älskare, Cesar, för att stoppa attentatet). 

Det verkar alltså återigen som om allting pekar på Kussler. Men Fulvia kommer snart att 

släppa bomben: när spelarna är som mest frustrerade över att de återigen hamnat i en 

återvändsgränd, kommer Fulvia att säga ”Men är det inte bäst att ni pratar med Assar om det här? 

Ni kommer väl ändå att träffa honom på middagen ikväll?”. Detta kommer göra spelarna mycket 

konfysa. De vet nämligen alltid allt som Assar Nimrod har inplanerat, eftersom det är de som 

sköter hans planering, och de har inte bokat in någon middag ikväll. Fulvia insisterar på att hon 

hört rätt och vet att hon inte tagit fel på datum – hon var nämligen inte inbjuden, av någon 

anledning, och tänkte ta tillfället i akt att spendera kvällen med någon av sina många älskare. 

Fulvia säger också att hon sett Assar skriva upp det i sin planeringskalender, något som torde 

göra särskilt Lori ännu mer fundersam eftersom det är hon som skriver Nimrods 

planeringskalender. ”Nej, nej, planeringskalendern han har här på sitt arbetsrum, menar jag!” 

säger Fulvia då. Detta känner spelarna naturligtvis inte till något om eftersom de har svårt att 

föreställa sig att Nimrod skulle kunna ta egna initiativ och hemlighålla något för dem.  
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Ytterligare förvirring kan uppstå om spelarna visar Marsáns foto på Pankration och 

paraplymannen för Fulvia (t ex för att fråga Fulvia om hon känner igen någon av männen på 

fotot). Hon känner inte igen någon av personerna, men berättar förvånat att det är hennes paraply 

som syns på bilden. Undrar hur det kom dit (som sagt lånade Kussler det en regnig kväll när han 

skulle hem från Assar Nimrod efter en kvälls hårt plansmidande). 

Spelarna borde alltså nu ha vissa incitament för att leta igenom arbetsrummet i Assar Nimrods 

hem. Fulvia kommer inte att hindra dem eftersom hon också är nyfiken på vad allt detta kan 

betyda. Dessutom kan hon ta tillfället i akt att lägga an lite på Max. I planeringskalendern står 

mycket riktigt ”Middag m FV 20.00 Spinottis”. Spinottis är en italiensk restaurang som spelarna 

vet ibland används som front för maffian. I Assar Nimrods kassaskåp (som Fulvia har 

kombinationen till) finns de eftersökta kopiorna på utpressningsmaterialet samt ritningar över 

linbanestationen på Von Rävens torg. Det är alltså deras egen arbetsgivare som försökt ta kål på 

dem, det är de som varit målet hela tiden, inte Assar Nimrod! 

 
Del 7: Brakfesten 
Äventyrets slut är mycket öppet. Spelarna har nu fått reda på att det är deras arbetsgivare som har 

försökt döda dem och utpressa dem, och han ska alltså på ett möte med någon kallad ”FV” på en 

maffiarestaurang ikväll (det krävs kanske inget större geni för att gissa att FV kan står för Frank 

Volta). Observera att om spelarna försöker få tag på Assar Nimrod innan festen kommer det inte 

att lyckas. 

Tanken är helt enkelt att spelarna, beväpnade med den information de har, själva kommer att 

få avgöra slutet på äventyret. Du kan t ex lämna dem en stund och säga ”Överraska mig!” och 

förklara att de har en tid på sig att klura ut en plan för hur de ska lösa hela situationen. Vi 

förutsätter att det kommer att bli någon form av showdown på Spinottis på kvällen, men den kan 

strängt taget se ut hur som helst. Vi litar på din improvisationsförmåga. Ju roligare och mer 

intrikat plan spelarna kläcker desto större chans att lyckas.  

Vad ska då egentligen ske på Spinottis? Som du kanske förstått ska Assar Nimrod dinera med 

Frank Volta, och de båda ska göra upp sin affär om att ta över Murkelbergas över och undre 

värld. Nimrod är dock en smula nervös eftersom han inte säkert vet om hans del av avtalet (d v s 

spelarnas död) är uppfyllt, så han kommer att försöka förhala och ändå få Frank Volta att gå med 

på att döda Don Cobretti. Under middagen på den välbevakade och i övrigt tomma restauranten 

kommer de båda att tala tämligen öppenhjärtligt om sina planer. De kommer att sluta avtalet och 

lämna restauranten. 

Detta är vad som händer om spelarna inte avbryter, vilket de som sagt kan tänkas göra på flera 

olika sätt. Följande scenarion förefaller troliga – antingen var för sig eller i kombination.  

 

 

 

Våld! 

Spelarna drar till restauranten med dragna vapen för att lösa situationen med våld. Kanske 

stormar de inte rakt in utan ordnar ett bakhåll. En shootout är i grunden en lösning som är till 

spelarnas nackdel, eftersom Volta har med sig ett tiotal lojala och beväpnade maffiasoldater till 

mötet. Å andra sidan ger dock en våldslösning en god möjlighet för Max att utkräva blodig 

hämnd på Frank Volta. 

 

Smyga! 
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Spelarna kanske försöker smyga in på Spinottis innan/under mötet för att t ex skaffa ljud- eller 

bildbevis för Nimrods maffiaaffärer. Det är som sagt var svårt eftersom Voltas lojala 

maffiasoldater sköter säkerheten och inga andra gäster släpps in (restauranten är abonnerad). Men 

om spelarna hittar på något exceptionellt lurigt kan de naturligtvis lyckas med det också. Denna 

lösningsvariant kan också övergå i våldsvarianten om spelarna upptäcks. 

 

Luring! 

Spelarna gör det de är bäst på, d v s spelar ut sina fiender mot varandra och utnyttjar sina 

allierade. Don Cobretti kan t ex tänkas vara mycket intresserad av att få reda på att hans högra 

hand Frank Volta spelar under täcket med Assar Nimrod. Om spelarna kan övertyga den gamle 

maffialedaren om att det faktiskt är så, kan han kanske tänkas ställa upp med lite egna 

maffiasoldater vid en stormning av Spinottis, varefter slutet utspelas enligt våldsvarianten. 

Om spelarna gjorde sig till vän med Herman Marsán kan pressen bli en allierad, och om 

spelarna ger honom en bra story kan han kanske tänkas se till att Spinottis belägras av journalister 

och fotografer… 

 

Uppskjuten behovstillfredsställelse 

Om spelarna är mycket disciplinerade är det mycket möjligt att de väljer Smyga!-lösningen, eller 

kombinerar den med Luring! på något sätt som gör att de faktiskt inte visar sig under Spinottis-

mötet över huvud taget utan istället på något sätt konfronterar Nimrod och/eller Volta senare, där 

det är spelarna som har möjlighet att välja hemmaplan. En otrolig poetisk rättvisa vore t ex om 

spelarna som hämnd leder Nimrod genom samma utpressningsvalser som de själva fått dansa 

efter. Om de väljer att göra på detta sätt är det helt upp till dig att avgöra hur det går. 

 

Konstruktörernas val 

Som konstruktörer måste vi säga att vi föredrar ett slut där spelarna med någon kombination av 

Smyga! och Luring! ovan på något sätt gör sig av med både Nimrod och Volta, och sedan 

installerar Lori eller eventuellt Fulvia som ny guvernör. En annan bra lösning är om spelarna 

börjar intrigera inbördes, särskilt om Max är den som kommer ut på toppen – kanske ställer han 

sig bakom ett eventuellt försök av Fulvia att ta över guvernörsposten, medan de andra spelarna 

manövreras ut och får det straff de faktiskt förtjänar… 
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Elmer Fidders   
Titel: Pressansvarig  

Ålder: 35 år  

Civilstånd: Ensamstående 

 

Elmer sitter vid sitt skrivbord på kontoret och klipper ut tidningsartiklar. Han stannar upp, lägger 

ifrån sig saxen, sluter sina ögon och sätter tummen och pekfingret mot näsroten. Han brukar 

kunna hålla tröttheten borta men idag tycks inget hjälpa. Det är så mycket att hålla reda på, så 

mycket som händer samtidigt…Han tar ett djupt andetag och fortsätter på ren vilja att klippa ut 

och katalogisera tidningsartiklarna. Det är alldeles för mycket som står på spel för att han ska 

våga unna sig lyxen att koppla av. 

 

Förflutet 

Elmer sattes internatskola av sina föräldrar. Elmer hade alltid fascinerats av ordets makt och hans 

uppenbara talang bevisades då han som redaktör för skoltidningen lyckades få två lärare 

avstängda. Elmer var dock inte intresserad av att använda sina retoriska och kommunikativa 

talanger för att hjälpa någon annan än sig själv, så under sin karriär har han slipat sin talang och 

använt den för att stärka sin egen position. Universitetsutbildningen gick Elmer igenom utan 

problem och fick direkt efter sin examen jobb som talskrivare för politikern Assar Nimrod. 

 

Elmers arbetsuppgifter 

Elmer jobbar för Assar Nimrod, Murkelbergasektorns guvernör. Elmer är pressansvarig och 

talskrivare och gör vissa framträdanden inför pressen när guvernör Nimrod inte har möjlighet att 

göra det själv. Tillsammans med Lori och Gabriel hjälpte Elmer Nimrod att komma till makten. 

Elmer trivs med sin roll som pressansvarig och kungamakare, och har själv inga anspråk på 

guvernörsposten eller någon annan ställning där man utsätts för offentlig granskning.  

 

Personligt om Elmer 

Nyckelord: Manipulativ retoriker, känslokall, intrignarkoman  

Elmer är mannen med planen. Hans kalla människosyn och känsla för konspirationer förvandlar 

hela verkligheten till ett stort flödesschema där aktörerna reagerar på Elmers ord. Elmer har dock 

en social kompetens av den art som kräver noggrann planering. Han är bra på formell och 

planlagd kommunikation men dålig på informell och improviserad kommunikation – i mer 

normala sociala situationer (fester, småprat, etc) känner sig Elmer ofta obekväm.  

Elmer ser på sina medmänniskor som tunna pappfigurer – i princip genomskinliga och 

flyttbara efter behov. Få människor betyder verkligen något för Elmer. Han intresserar sig för 

människor på samma sätt som en pojke intresserar sig för sin myrkoloni. Tvångsmässigt 

manipulerar han sin omgivning med dubbla budskap och luddiga formuleringar. 

Elmer är hal som en ål. Han njuter att hjälpa att till iscensätta diaboliska planer och krångla sig 

ur situationen och lägga skulden på någon annan med hjälp av välformulerad och noggrant 

planerad retorik. Ju mer invecklade intriger desto större är kicken. Elmer ser ganska bra ut – han 

utstrålar en slags barnslig hjälplöshet. Det motsatta könet utövar dock inga särskilda lockelser på 

Elmer (inte samma kön heller, för den delen). Känslor skrämmer honom. De gör att han tappar 

kontrollen och inte vet hur han skall bete sig – något som guvernörens fru Fulvia utnyttjade då 

hon förförde honom för tre månader sedan. Incidenten verkar dock inte ha haft några 
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konsekvenser för Elmers planer och de har avslutat sitt förhållande. Han har därför valt att inte 

berätta något för någon om detta, inte ens sina närmaste vänner. 

 

Konspirationen 

För tio år sedan träffade den då 25-årige talskrivaren Elmer sekreterarassistenten Lori 

Gustavsson. De jobbade då båda två för den populäre lokalpolitikern Assar Nimrod. Elmer såg 

potentialen i Nimrod. Under en fikarast avslöjade han sina planer för de närmsta tio åren för Lori. 

Lori insåg genialiteten i den excentriske talskrivarens tankar och adderade sin kompetens till 

planerna. En vecka efter kontaktade hon en expojkvän, Gabriel Eugen Fabel, säkerhetschef på 

Murkelbergasektorns parkförvaltning. Fabel invigdes också i planen: Nimrod skulle bli guvernör 

för hela Murkelberga och Elmer, Lori och Gabriel skulle styra honom som en marionett rakt till 

toppen.  

Föga anande Assar Nimrod när han fyra år senare dikterade sin kampanjplattform för 

guvernörsvalet för sin personliga sekreterare Lori att den redan tre år tidigare skrivits av Elmer 

Fidders och låg i ett kuvert redo att skickas iväg. Vägen till toppen kantades av mirakulösa 

framgångar och Nimrods popularitet steg för varje dag. Nimrod hade ju själv handplockat de 

mest kompetenta personal han kunde hitta och såg ingen annan förklaring till framgångarna än att 

folk helt enkelt älskade honom – att han var ett geni. Vad han inte visste var att stigen han 

färdades hade noggrant röjts från hinder med hjälp av minutiöst planerande från hans närmaste 

medarbetare. Efter ytterligare tre års lobbyarbete och kampanjande kunde Nimrod skörda 

frukterna av sitt hårda arbete: guvernörsposten. Hans fru Fulvia badade i champagne och själv 

åkte han runt och invigde köpcentrum skakade hand med pensionärer. Efter ett år på posten blev 

han utsatt för ett misslyckat attentatsförsök. Han beordrade sin säkerhetschef Gabriel Fabel att 

anställa en hemlig livvakt som skulle skydda honom från dylika incidenter. En timme senare 

presenterades kandidaten för jobbet (Elmer, Lori och Gabriel hade givetvis redan en man i 

åtanke) – en mycket pålitlig man vid namn Max Sten. Nimrod kunde åter vara lugn.  

Vartenda steg som Assar Nimrod tagit i tron om att det föregåtts av egna beslut har i själva 

verket förberetts av de tre konspiratörernas planer. Elmer Fidders skriver pressmedelanden och 

tal, Lori Gustavsson planerar och manipulerar människorna runt senatorn och Gabriel Eugen 

Fabel ser till att eventuella motståndare röjs ur vägen med aningen mer handfasta metoder. De tre 

konspiratörerna har dock tvingats att inviga ytterligare en medlem i sin krets. Gabriels roll som 

säkerhetschef gjorde att han själv inte kunde befatta sig med alltför smutsiga uppdrag. Den f d 

maffiasoldaten Max Sten, precis nyutkommen från fängelse, kontaktades. I utbyte mot att hans 

förflutna helt raderades och att han erbjöds en nystart i livet så invigdes han i konspiratörernas 

slutna krets. I sin nuvarande konstellation har konspirationen samarbetat i två år. Ingen har något 

att vinna på att avslöja någon av de andra – därför råder totalt samförstånd och gruppen arbetar i 

det tysta som ett välsmort urverk.  

 

Färdigheter 

Administration   7 

Blankettkunskap/stat   6 

Blankettkunskap/marknad  5 

Ekonomi    5 

Etikett    6 

Iakttagelseförmåga  6 

Juridik    6 

Kampanjplanering  7 
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Ledarskap   5 

Lobbying   5 

Retorik    8 

Skriva tal   10 
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Lori Gustavsson  
Titel: Planeringskoordinator  

Ålder: 37 år  

Civilstånd: Frånskild 

 

”Lori, jag vill att du ringer Magnus Barkbock och bokar ett möte. Och så får du ta och kolla upp 

offertförfarandet kring barnsjukhusbygget en gång till – jag vill att det ska vara vattentätt! Och 

förresten, ser du till att lägga in en beställning på julgåva åt de anställda också?” 

”Javisst, herr Nimrod, omedelbart.” När snabbtelefonen är avstängd suckar Lori. Allt Assar 

Nimrod just bad henne om förutsåg hon och ordnade redan i förra veckan. Hans begäran 

påminner henne bara om att hon måste sätta sig ner i helgen och förbereda de kommande två 

veckornas ”arbete”. Men än finns lite tid för annat. Några snabba rörpostmeddelanden senare har 

ännu ett anonymt nummerkonto öppnats och pengar från Byggnadsnämndes konto 2200B har 

ökat Loris privatförmögenhet med ännu något tiotusental kronor.   

 

Förflutet 

Lori är har en gedigen akademisk utbildning. Hon har läst såväl juridik som statsvetenskap, något 

som de flesta av hennes medarbetare tyvärr vare sig bryr sig om eller respekterar. Under 

studietiden träffade hon Gabriel Eugen Fabel och de hade ett kortare förhållande. Gabriel jobbade 

då inom underrättelsetjänsten. Deras förhållande varade bara ett par månder och slutade 

odramatiskt och deras vänskap bestod. Efter utbildningen kunde hon trots sina meriter endast få 

arbeten som sekreterare. Hon gifte sig med Carl Sabelwinge, en patentkonsult som tjänade gott 

om pengar. Under åren har hon avancerat så mycket en kvinna kan i det dystopiska samhället 

men till ett högt pris. Äktenskapet med Carl havererade då han ville att hon skulle säga upp sig 

och ställa sig framför spisem. Det är bara hennes närmaste vänner (Elmer och Gabriel) som 

känner till hennes riktiga kompetens. De flesta andra betraktar henne som en vanlig sekreterare. 

 

Loris arbetsuppgifter 

Lori är planeringskoordinator i Assar Nimrods stab. Hon är i praktiken hans högra hand och 

håller ordning på allt han gör, alla möten han skall åka till och på allt han tänker. Hon sköter 

också mycket av konspirationens affärer och ser till att allt är legalt, vattentätt och idiotsäkert. 

Utan hennes organisatoriska geni skulle staben runt Nimrod falla samman. 

 

Personligt om Lori 

Nyckelord: Diplomatisk organisatör, makthungrig, revanschsugen 

Lori har alltid haft mycket lätt att göra ett gott intryck. Lori njuter av att känna sig omtyckt. Med 

sina diplomatiska talanger får hon människor att ändra sina agendor och skjuta påsina  planer 

utan att blinka. Hon är den perfekta projektledaren – hon besitter verkligen den klichéartade 

förmågan att hålla många bollar i luften samtidigt. Hon är noga med att kolla av hur långt alla har 

nått i sina projekt, ifall deadlinen kommer att hållas. 

Lori är en stark person. Hon tillåter sig inte att styras av andra. Hon försöker lösa sina problem 

innan de urartar till öppna konflikter, men skulle hon tvingas till någon sammandrabbning skyr 

hon inga medel för att nå sina mål. Hon vet att hon är mer kompetent än de flesta män i sin 

omgivning. Hon skulle gärna ta Nimrods plats som guvernör om tillfälle gavs ,men detta är inget 

hon talar om för någon. Åren inom guvernörsstaben har gjort henne oerhört cynisk och luttrad– 
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lite plats lämnas åt en kvinna med goda idéer. Hennes medkonspiratörer Elmer och Gabriel är 

bland de få personer hon respekterar – eftersom de respekterar henne. 

 

Konspirationen 

För tio år sedan träffade sekreterarassistenten Lori Gustavsson talskrivaren Elmer Fidders. De 

jobbade då båda två för den populäre lokalpolitikern Assar Nimrod. Elmer såg potentialen i 

Nimrod. Under en fikarast avslöjade Elmer sina planer för de närmsta tio åren för Lori. Lori insåg 

genialiteten i den excentriske talskrivarens tankar och adderade sin kompetens till planerna. En 

vecka efter kontaktade hon en expojkvän, Gabriel Eugen Fabel, säkerhetschef på 

Murkelbergasektorns parkförvaltning. Fabel invigdes också i planen: Nimrod skulle bli guvernör 

för hela Murkelberga och Elmer, Lori och Gabriel skulle styra honom som en marionett rakt till 

toppen.  

Föga anande Assar Nimrod när han fyra år senare dikterade sin kampanjplattform för 

guvernörsvalet för sin personliga sekreterare Lori att den redan tre år tidigare skrivits av Elmer 

Fidders och låg i ett kuvert redo att skickas iväg. Vägen till toppen kantades av mirakulösa 

framgångar och Nimrods popularitet steg för varje dag. Nimrod hade ju själv handplockat de 

mest kompetenta personal han kunde hitta och såg ingen annan förklaring till framgångarna än att 

folk helt enkelt älskade honom – att han var ett geni. Vad han inte visste var att stigen han 

färdades hade noggrant röjts från hinder med hjälp av minutiöst planerande från hans närmaste 

medarbetare. Efter ytterligare tre års lobbyarbete och kampanjande kunde Nimrod skörda 

frukterna av sitt hårda arbete: guvernörsposten. Hans fru Fulvia badade i champagne och själv 

åkte han runt och invigde köpcentrum skakade hand med pensionärer. Efter ett år på posten blev 

han utsatt för ett misslyckat attentatsförsök. Han beordrade sin säkerhetschef Gabriel Fabel att 

anställa en hemlig livvakt som skulle skydda honom från dylika incidenter. En timme senare 

presenterades kandidaten för jobbet (Elmer, Lori och Gabriel hade givetvis redan en man i 

åtanke) – en mycket pålitlig man vid namn Max Sten. Nimrod kunde åter vara lugn.  

Vartenda steg som Assar Nimrod tagit i tron om att det föregåtts av egna beslut har i själva 

verket förberetts av de tre konspiratörernas planer. Elmer Fidders skriver pressmedelanden och 

tal, Lori Gustavsson planerar och manipulerar människorna runt senatorn och Gabriel Eugen 

Fabel ser till att eventuella motståndare röjs ur vägen med aningen mer handfasta metoder. De tre 

konspiratörerna har dock tvingats att inviga ytterligare en medlem i sin krets. Gabriels roll som 

säkerhetschef gjorde att han själv inte kunde befatta sig med alltför smutsiga uppdrag. Den f d 

maffiasoldaten Max Sten, precis nyutkommen från fängelse, kontaktades. I utbyte mot att hans 

förflutna helt raderades och att han erbjöds en nystart i livet så invigdes han i konspiratörernas 

slutna krets. I sin nuvarande konstellation har konspirationen samarbetat i två år. Ingen har något 

att vinna på att avslöja någon av de andra – därför råder totalt samförstånd och gruppen arbetar i 

det tysta som ett välsmort urverk. 

 

Färdigheter 

Administration  10 

Blankettkunskap/stat  9 

Blankettkubskap/marknad  7 

Blankettkunskap/kyrka  5 

Ekonomi   9 

Etikett   6 

Förfalskning   6 

Juridik   8 
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Statsvetenskap  5 

Statistik   5 

Stenografi   5 

Vighet   4 
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Gabriel Eugen Fabel   
Titel: Säkerhetschef  

Ålder: 41 år  

Civilstånd: Gift med Siri Fabel, har med henne dottern Emilia Fabel 

 

Lasse Karm kunde inte riktigt tro att det hade gått så enkelt. Han hade utan problem passerat 

förbi säkerhetskontrollerna med sina falska identitetshandlingar och ingen hade upptäckt bomben 

i tårtkartongen. Snart skulle Gula Armén utdela ett våldamt slag mot den totalitära statsapparaten! 

Han hade till och med lyckats få en kock att visa honom vägen till…ett kylrum? Lasse tittade sig 

förvånat omkring. Kylrumsdörren stängdes med en dov duns. Kocken vände sig om och tog av 

sig mössan. 

”Välkommen, herr Karm” sade Gabriel Fabel. ”Låt mig omedelbart säga att det inte är någon idé 

att ni försöker detonera bomben. Under disken där ni lade ifrån er kartongen när ni visade upp er 

legitimation fanns en stark magnet som avmagnetiserade detonationsmekanismen. Kylrummets 

metallväggar gör också att era kollegor inte kan fjärrdetonera bomben. Era kollegor ja, låt oss 

prata lite om dem…” 

 

Förflutet 

Gabriel Eugen Fabel gick rakt ifrån militärhögskolan i underrättelsetjänsten. Till sin stora 

besvikelse fick han där bara ägna sig åt enformigt skrivbordsarbete. Under denna period hade han 

ett förhållande med Lori Gustavsson. Förhållandet varade bara ett par månader och de skildes 

som vänner. Gabriel lämnade underrättelsetjänsten och fick ett jobb som säkerhetsansvarig på en 

parkanläggning i överklasskvarteren i Murkelbergasektorn – inte heller särskilt spännande eller 

stimulerande, men han slapp i alla fall vända papper. Han hade knappt jobbat där ett år förrän 

hans gamla flamma Lori hörde av sig och gav honom möjligheten att jobba inom lokalpolitikern 

Assar Nimrods säkerhetsstab. Till en början verkade jobbet inte kräva mycket av Gabriel men när 

när Lori och Nimrods talskrivare Elmer Fidders invigde honom i deras plan fick han äntligen 

utnyttja alla sina kunskaper.  

 

Gabriels arbetsuppgifter 

Gabriel är säkerhetschef inom guvernör Assar Nimrods stab. Han ansvarar för säkerheten, både i 

guvernörsbyggnaden och vid Assar Nimrods alla offentliga framträdanden. Vid flera tillfällen har 

han avvärjt sabotage, närgångna journalistfrågor och t o m mordförsök. Han har planerat 

säkerheten runt hundratals officiella framträdanden, parader och galamiddagar.  

 

Personligt om Gabriel 

Nyckelord: Paranoid kontrollfreak, egenkär, moralist 

Det finns två sorters människor – idioter och fiender. Det är Gabriels uppgift att eliminera 

fienden och att förtrycka idioterna i största möjliga mån. En handfull personer faller dock utanför 

denna kategoriska indelning, bl a hans närmaste medarbetare Elmer, Lori och Max. Dessa 

behandlar han respektfullt utan att ifrågasätta deras motiv och kompetens. Gabriel är en hård chef 

– hans medarbetare hyser en respektfull vördnad för hans förmåga att avgöra en persons 

eventuella intentioner. Gabriel ser sig själv som polis, domare, och om nödvändigt även bödel, i 

en och samma person. Utan hans ständiga närvaro skulle tillvaron totalt haverera. Gabriel är 

övertygad om att det han gör hela tiden är rätt. Idioterna får vad dom förtjänar och fienden 

krossas.  
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Konspirationen 

För tio år sedan kontaktades Gabriel av sin exflickvän Lori Gustavsson. Lori kom med ett 

intressant förslag: tillsammans med talskrivaren Elmer Fidders skulle de göra Assar Nimrod till 

guvernör och själva placera sig som makten bakom tronen. Gabriel accepterade eftersom han såg 

en chans att äntligen få använda sin gedigna kompetens och dessutom få en inflytelserik 

samhällsposition. 

Föga anande Assar Nimrod när han fyra år senare dikterade sin kampanjplattform för 

guvernörsvalet för sin personliga sekreterare Lori att den redan tre år tidigare skrivits av Elmer 

Fidders och låg i ett kuvert redo att skickas iväg. Vägen till toppen kantades av mirakulösa 

framgångar och Nimrods popularitet steg för varje dag. Nimrod hade ju själv handplockat de 

mest kompetenta personal han kunde hitta och såg ingen annan förklaring till framgångarna än att 

folk helt enkelt älskade honom – att han var ett geni. Vad han inte visste var att stigen han 

färdades hade noggrant röjts från hinder med hjälp av minutiöst planerande från hans närmaste 

medarbetare. Efter ytterligare tre års lobbyarbete och kampanjande kunde Nimrod skörda 

frukterna av sitt hårda arbete: guvernörsposten. Hans fru Fulvia badade i champagne och själv 

åkte han runt och invigde köpcentrum skakade hand med pensionärer. Efter ett år på posten blev 

han utsatt för ett misslyckat attentatsförsök. Han beordrade sin säkerhetschef Gabriel Fabel att 

anställa en hemlig livvakt som skulle skydda honom från dylika incidenter. En timme senare 

presenterades kandidaten för jobbet (Elmer, Lori och Gabriel hade givetvis redan en man i 

åtanke) – en mycket pålitlig man vid namn Max Sten. Nimrod kunde åter vara lugn.  

Vartenda steg som Assar Nimrod tagit i tron om att det föregåtts av egna beslut har i själva 

verket förberetts av de tre konspiratörernas planer. Elmer Fidders skriver pressmedelanden och 

tal, Lori Gustavsson planerar och manipulerar människorna runt senatorn och Gabriel Eugen 

Fabel ser till att eventuella motståndare röjs ur vägen med aningen mer handfasta metoder. De tre 

konspiratörerna har dock tvingats att inviga ytterligare en medlem i sin krets. Gabriels roll som 

säkerhetschef gjorde att han själv inte kunde befatta sig med alltför smutsiga uppdrag. Den f d 

maffiasoldaten Max Sten, precis nyutkommen från fängelse, kontaktades. I utbyte mot att hans 

förflutna helt raderades och att han erbjöds en nystart i livet så invigdes han i konspiratörernas 

slutna krets. I sin nuvarande konstellation har konspirationen samarbetat i två år. Ingen har något 

att vinna på att avslöja någon av de andra – därför råder totalt samförstånd och gruppen arbetar i 

det tysta som ett välsmort urverk. 

 

Färdigheter 

Administration  4 

Etikett   5 

Iakttagelseförmåga  7 

Juridik   4 

Ledarskap   8 

Upptäcka fara  6 

Obeväpnad närstrid  6 

Beväpnad närstrid  6 

Skjutvapen   7 

Militär strategi  10 

Säkerhetssystem  8 

Köra fordon   5 
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Max Sten  
Titel: Trädgårdsmästare (livvakt) 

Ålder: 47 år  

Civilstånd: Ensamstående 

 

Det öppna mötet på Mollbergska Skolan hade inte gått så bra. En av lärarna hade ställt 

obehagliga frågor som guvernör Nimrod inte ritkigt kunde svara på, men läraren hade inte varit 

tillräckligt otrevlig och obalanserad för att man skulle kunna slänga ut honom från mötet. 

Guvernör Nimrod hade verkat dåligt påläst och arrogant. 

Adjunkt Sigurd Falk promenerade trosvisst från Mollbergska Skolan mot zeppelinarstationen. 

Där hade han minsann visat för alla vilken falsk hycklare guvernör Nimord var! Han var precis 

på väg in i gångtunneln när han kände en väldig smärta explodera i magtrakten. Han föll 

flämtande till marken. Medan han kippade efter andan kunde han se en suddig, kängbeklädd fot 

trampa sönder glasögonen han tappat. En klar, kall, hård röst väste: ”Jag säger det bara en gång: 

inga mer sådana fasoner. Du fattar vad jag menar, eller hur?”. Sigurd Falk förstod precis. Den 

okände mannens tonfall inbjöd inte direkt till tveksamhet och tvivel. 

 

Förflutet 

Max Sten rymde hemifrån när han var 13 år. Han fick jobb i lastutrymmet på en fraktzeppelinare 

och resten jorden runt. Som 20-åring återvände han till Murkelbergasektorn och sökte jobb utan 

större framgång. Han kom i kontakt med maffian där han fick jobb som springpojke. Trots att han 

inte var infödd i familjen så avancerade han under sina tio år inom maffian tack vare sin förmåga 

att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle och sitt inre lugn. Han hade dock oturen att vid ett tillfälle 

samarbeta med den jämnårige Frank Volta som tillhörde maffiafamiljen. Frank Volta kände sig 

hotad av Max och lyckades till slut lägga skulden på Max för en misslyckad diamantstöld. 

Maffiabossen Don Cobretti beslutade att inte utkräva hämnd på Max, då denne tjänat väl under 

sin tid med maffian. Där tog Don Cobrettsi generositet dock slut och Max fick trots allt sitta av 

ett 20-årigt fängelse straff utan maffians beskydd. Han satt av sitt straff fast besluten att hämnas 

Frank Volta. Väl ute ur fängelset tog han de jobb som en exfånge kunde få och inväntade rätt 

tillfälle för att utkräva sin hämnd. En dag kontaktades han av Gabriel Eugen Fabel som erbjöd 

honom jobb som personlig livvakt åt guvernör Assar Nimrod. Arbetet har inneburit en del 

kriminell aktivitet, men eftersom Gabriel och hans medarbetare uppenbarligen kunnat garantera 

att Max aldrig kommer att åka i fängelse igen, har Max inte behövt oroa sig så mycket för det. 

 

Max arbetsuppgifter  

Max anställdes för en kort tid sedan som trädgårdsmästare i guvernörspalatset. Hans diskreta 

charm har tagit hela avdelningen med storm. Hans egentliga uppgift är dock att jobba som Assar 

Nimrods personliga livvakt, och att ta hand om allt jobb som är för smutsigt för säkerhetschefen 

själv. Max visade redan första veckan prov på sin kompetens då han hindrade ett par snokande 

journalister från att upptäcka hemligheter.  

 

Personligt om Max  

Nyckelord: Fokuserad ensamvarg, behärskad, listig. 

Under sina år i fängelset lärde sig Max att aldrig avslöja sina intentioner för sin omgivning. Max 

är expert på att flyta med som ett löv i vinden och i precis rätt ögonblick förvandlas till vinden 

själv. Han vet att han med minimala medel kan förvandlas till en livsfarlig dödsmaskin vilket 
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skänker honom självförtroende och lugn. Ingen har någonsin kunnat sätta sig på honom – 

förtrycka honom och förnedra honom och ingen kommer någonsin att göra det. Max är samlad 

och går aldrig för långt när han utför sina uppdrag – små medel för att uppnå maximal effekt är 

hans motto. Han förbereddes noga för de sina arbetsuppgifter innan han tillträdde – hans språk, 

hållning och attityd passar numera perfekt in på guvernörens kontor. Max har till skillnad från 

sina vänner en stark gammaldags moral och tjuvheder. Han slår inte barn , kvinnor eller gamla 

och uppträder artigt och belevat inför äldre människor.  Han har inte haft tillfälle att träffa 

kvinnan i sitt liv ännu men väntar tålmodigt på detta. Något annat han väntar tålmodigt på är en 

chans att hitta och hämnas på Frank Volta. 

 

Konspirationen 

Kort efter att han släppts ut ur fängelset kontaktades Max av en man vid namn Gabriel Eugen 

Fabel. Fabel verkade veta allt om Max och erbjöd honom ett välbetalt, men delvis illegalt, arbete. 

Max var först tveksam men efter att Gabriel bevisat att han och hans medhjälpare hade tillräckligt 

med inflytande för att se till att Max helt enkelt inte kunde åka fast, accepterade han. Det första 

som hände var att Max kriminella förflutna trollades bort och att han sattes i vett och etikettsskola 

hos en stylist. 

Gabriel, Elmer och Lori berättar inte så mycket för Max förutom det han behöver veta för att 

göra sitt jobb, men Max har ändå fattat att de tre är den verkliga makten bakom Assar Nimrod. 

De tre ingick tydligen någon slags partnerskap för tio år sedan, då de bestämde sig för att göra 

Nimrod till guvernör och installera sig själva som grå eminenser i maktens bakgrund. Max kan 

inte annat än hysa viss beundran och respekt för den målmedvetenhet och hänsynslöshet som 

måste krävas för att sätta en sådan plan i verket. 

Max är också tillräckligt luttrad för att veta att han är utbytbar, om det skulle vara så att hans 

arbetsgivare inte tycker att han sköter sig. Han planerar därför att än så länge sköta sig 

exemplariskt och utnyttja sin position för att skaffa makt och resurser som han kan använda i sin 

hämnd på Frank Volta. 

 

Färdigheter 

Beväpnad närstrid   7 

Dyrka lås    5 

Etikett   4 

Fingerfärdighet   5 

Hota   8 

Iakttagelseförmåga  8 

Obeväpnad närstrid  10 

Skjutvapen   6 

Smyga   7 

Trädgårdsmästeri   4 

Upptäcka fara  6 

Vighet   6 

Köra fordon    6 

 


