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Arnold Sommerfeld väyre upp ensam -
föräldralös, utan syskon, valiandes från
barnhem till. barnhem och från foster-
hem rill fosterhem. Men eftersom det
här är Dysropia och ingen sociatrealis-
tisk snyfthismria, är det faktiskt så att
funold Sommerfelds liv är rämligen
ointressant fram tills der art han börjar
på Starens Täaterhögskola. Under sirt
Iiv har Arnold Sommerfeld dllägnat sig
en cnorm tulang för atr ildiida sig olika
roller och em tillika enormr (abnormr?)
behov av rnakr, kontroll och hämnd.
Under sin rid pi Teaterhögskolan fär
hnn urlopp för båda - han trännr sig till
en iinnu brirue skådespelarförntäga, och
börjar dessutorn få smak för liveii sam-
hällets högre kretsar. Tillsammans med

en annan egenkär manipuladv sueber,
Jonathan Flory idkar Sommerfeld oge-
nerat uqpressning *ot lärare, medelever
och teaterdirektörer för att sriga socirh,
få bänre roller och bättre beryg. Florv
och Sommerfeld blir med dden gr"s[,
illa omryckta av sina medelever, och när
de till slut i ungdomligt övermod går
för långt, slår deras utpressningsoifcr
dllbaka - duons misshaglighetcr avslöjirs
och de horas av fiingclsestralT. Alla inb-
Iandade'i afftiren blir dock mycket [ör-
vånade när Arnold Sommerfeld frirril-
ligt tar pi sig hela skulden själv, rcnwir
sin parmerJonarhan Flory och åkcr in i

tängclse i irrta år. Flory blir birdc sk:rrn-
sen och läcad - under hela
Sommerfetds ftingelsevistelse döv.:rr ha n



sltt s;unvcrc i cn tiit brewä.,<ling, diir
Sornrncrfclrl hålls a jour rnecl tl-ct senls_
tc skr':rllrcr i kändisrrirlden.

S:rrrrrirrgcn :ir den att Arnolcl
Sorrrrrrcrlelrl cgentligcn iir nrirrnrrst
grrin.slirst girlcn. rUIt han gör rir cn clcl i
hrn.s sror:r plan, iivcn atc ikl i fiing"tr".
i fiing,:lsct krn den sociah srniclig!
Sor.nrrrcrfclrl niimligen k ,yc,r de t;mi_
rrcll:r korrr:rlircr sont kävs [ör am för_
vrrrkliga l)cn Stora Drömmen - aft bli
cn rrr:rkrlälitor art räkna med i clcn
d;zstopisku verkJigheten. funold
5orrrnrcrltlcl tänker inte nöja sig rned
nrindre :in art bli den undre väidens ,

kung!

, Nrir hln släpps ut från fringelset går
han trndcr jorden _ de enda livlteckn"en
är dc brcv han då och då skickar dll
Jonatlrrn I?lory där han berättar om
sina planer. Det första han gör aft em_
bler:r sig i en falsk identitec"_ i rollen-
som 1U[onso Alfredolini, blind gammal
gubbc, ..rvancerar han dll consiglieri
(rådeir.arc) dll maffiabossen Dän
r\larrini. Under några ffi år infiltrerar
Sommer[clcl i andra skepnader tre
andra orgrnisarioner soin han bedömer
rn han korumer aft ha stor nyrta av. I
sin alias Göran EI-Fayed stiger han i
graclcrnr dll Biträdande Hrridlagga.e
på Hcrnliga Byrån, en avdelningäom
dcn tlys«rJriska hemliga polisenlsom
Gary P Srorm är han kampanjkonsulr
åt dcn korrupre polirikern Golmar
Golonka, chef för Statens Allmänna
Urrctlrringsinstirut (ciler SAU. - bakom
«lcnrra oskyldiga bereckning döljer sig
en orgrnisation som ägnar sig åi kar;-
laggnrng och avlyssning av der dysto_
piske srrnhrillea medbJrgare o"h ,orn
arberrr nrirr dllsammans med Hemliga
llyr:in). Slurligcn iir hln i sin iclentitel
surn LVilrncr [rland Gyllenkrriås, dllbaj
krdnrgcn Iilrrnrop, också Andre
Ston'izir i dct frimurarliknancle
Esotcrisk:r Srillskapeq eh samrnanslur_

ning av rika och mät<tig-a clptopiska
överlilassmedborgirre, Arnolcl'
Sommerfeld häller sig ailtså med inte
rnindrc iin fura ,"p*.,i . i<tenciteter. I_lur
han bär sig åt för am uppriitrhålla alla
dcssa komrner d.t,n.i info.,nadon onr
senllre. .

I alla sina idendtcter spelar allmå
Somrncrfeld rollcn som anclrafiol i fi,.ra
rnäkdga organisadoner. Hans ,,o.. ,lrn
går ut på arr iscensätra em maktör#r_
grnde där han blir överhuvud för alla
hna 

.organisadonerna, samtidigt som
han lägger ut rökridåer som läer blick-
arna borr från hans egen skuld - när
trmman är slagen tänker Sommerfeld
träda fram likt en frälsare o"h inrroll..,
sigsjälv sorn spindeln i nätet ftir en
mäkdg konspirarion: med maffians
muskler och kriminella kontat<mät,
Hemliga.Byrins och SAUs LrrdaCä_
ning av ljusssgga elemenr och det
Esoterislz- Sällskapets förmögenhet och
kontakter. i den-dystopiska ör-erklrssen,
kommer Arnold Sommerfeld atr vara
chef för ert maktcentrum au sallanlkå_
dat slag...

^ Derta har försqis inre undgån
Somm_erfelds förtrogne, Jonatiran
.Flory. Jonathan Flory är nu, rolv år
efte-r dden på Surens Täaterhögskola,
en firad srjärna som lever i tyx åcn '

överflöd. Men pi senare tid har hans
stjärna börjat dala något, och i hans
vdns plan ser han chansen aft komma

:PP'.lc 
is:. 

Tlo.ry har vid det här laget
förträngt sin skuld tjll Sommerfeld oäh
l«äver helt sonilo en plas i
Sommerfelds nya världsordning. Om
dema inte sker hour Flory mejavslö_
iande: han har fortfarandå i sin ägo alla
Sommerfelds brev. fu nold Somm"erf.lJ
weklr intc cn sekuncl:Jonarhan Flory
nråstc dö,-och 

-några 
länrpliga syncla_

tlocklr rnäsre f;i skulden...

=§
tr

ä
it
t.

SOMMERFELDS FYRA

ANSIKTEN
Sornrncrfclds "huwdidentirer" är alltsii
som Alfbnso AJflredolini, consiglieri åt
rnaffi:rbosscn Don iVlarrini. Sonr
rUfonso (EIler "farbror rUtb" som han
oclså är känd som) är Sommerfeld för-
klldd dll en gammal kosr.vmklädd,
blind gubbe. FIan har nred tiden {ått
stor starus i Don Martinis maffiafamilj,
vilket gradvis har gjort det lättare för
honom arr upprätrhålla denna idenritet.
"Farbror Alfo" håller till i en l:rxrg
över-klassvåning uran tjänare som han
sällan lämnar. Istället komrner Don
Mlrtini och hans när-
maste rirän dit för att
ft Alfonsos råd om
fiörestående kupper,
ligasammanslagningar
ttc. Eftersom Don
Martini aldrig kom-
mer oanmäld är det
län för Sommerfeld
att vara på placs när
Don Martini behöver
råd - positionen som
consiglieri kräver inte
ett dagligt arbete.'
Ibland är dock
Sommerfeld Brungen
art gå ut som Alfonso.
Då har han alhid med
sig en maffiasoldat
som leder honom och en stilig käpp
med elfensbenskrycka (och mörka solg-
Iasögon förstås). Dena sker oftast när
Don Martini hiller hov på en tandem-
vclodrornbana som tjänar som maffians
inofhciella högkvarter.

Göran El-Fayed kommer till sitt
jobb pi Flemliga Byrån varje morgon
(utonr clc dagar han är på konfcrenscr,
PM-möten eller uppdrag, vilkcr är
ganska ofta...), säger godmorgon till sin
sekreterare Ulrika Zu.yck och går in på

sitt konror. \:iil clär ger han orclcr orn
att han inte tår störas under resren ilv
drgen ai, någon anlednihg och kopplar
igring birndspelarcn med rtrrourr riscnr-
clc snabbteleFonmeddel.irn«len. D;ircticr
girr han i dcn hcmliga hisscn i arkivskii-
pet och åker diirifrån och blir
Sommerfeld (eller någon annan) igen.
Det är denna identitet sorn Sornrnerleld
spendcrar minst dd i - dct behövs fik-
tiskt inte, [ör-han har ändå den insvn
han bshöver i Hemliga Bwåns arkiv.
Ulrika Zrwck har ingen ariing om
Göran El-Fayeds dubbelliq men hon är
en väldompterad sekreterare och gör
precis som chefen säger - vill han inte

bli störd, sir vill hirn
inte, hek enkek. Dct
är enklare än vacl

man skulle kunna rro
att upprätthålla iden-
titeten trots att han
nästan aldrig är där -,
Hemliga Byrån är ju
en hemlig organisa-
tion, så vanliga besö-
kare är mycke! orran-
Iiga. Skulle någon
däremot komrna in
på Göran El-Fayeds
kontor skulle hemlig-
heten ganska snart
avslöjas - nästan hela
rummet upptas närn-

ffiJiff#ffi ligen av en inrrikrt
ombyggr rörposr-

system som smidigt dirigerar orn alla
El-Fayeds ärendin dll SommerFelds
räkrålare eller Alfonsos liigenhcr, cl:ir
han kan arbera med dern i lugn och ro.
För att uppräahålla illusionen finns
även',en (medelklass)lägenhet hwd i
Göran El-Fayeds namn. Diir är dock
Sornmcrl'cld ännu rncr siillln iin vritl
han iir på sin arbctphrs på l-lcrnliga
Byrån.

G:rry P Storm är en man rned



nrirn{air jiirn i elden, och hxn arbetrr
sorn krr rn p:r rrf /PR/informldons/ srrrtc-
qikon:;rrlt :iL rninga «rlikr politikcr och
lrynil<rrrtcr. l'.licrs«rnr Grrry P Storrrr ull-
tid rir i rijrclsc och ute pri nva viktiga
upprlrug, si h.,rr han ingcn frrsr bosrad -
hrrn Iror :rlldd pri

olik:r horcll. Sii
lvdcr i rlh till
tiickrn:rntcln,
nren cgcnrligen
g:ir alh cle rcle-
fonnurnrner till
obskyra horcll
han delar ur dll
SonrmerFelds
räkuål:rrhög-
kvarter.
Samddigt irar
Grry mutac flera
ansdlldr p:.r sra-
dens lpigere
horell tär art
säga att han är
d:iq men inre
anuriftb.rr t'ör
dllf;illet, om
någon ringer
och söker
honorn. I själva
verkct arberar
Garv P Srornr bara med Golmar
Golonka, chef för Statens Allmänna
Uu-cdningsinsdrut. I denna vackra, v:il-
bo'rrkurlc l(ontorsskrapil, har han ett
litct, srilltn besökt kontor. Ingen undrar
dock ö"'er vrrför Gary så sällan är på
plats, citersorn alla vec art han här så

rnångr andm uppdrag. Sina råd till
Golmrr konrrner han för det mesta
rncd viu rclcfbn, när dcr inte är dags [ör
ytrcrligrrrc cn omvalskampanj flörstås:

då :ir S«.,rrrrncrleld wungen att spendera
nrcr rid i sin Grry P Srorm-idendret.

\Vilrner E,rland Gvllenkriås rir känd
sour crr rnyckcr tillbaklrlnrgen rnln.
'liots :rtt lrrrn gcnorn sitt scorir arv hur

err sjiilvklar plars i sociteten, föredrar
lrrn irtt hrilh sig itiiin brnirl.rr festlighc-
tcr. Niigon sins krn han scs pir välgö-
rcnhctsrnicldrrgrr, diir hln irlIrid doncrur
pen$r till något välgörande indrmåI.
Nej, l,Vihner Erhnd Gyllenkråås l:im-

nar siillan sin '
ly.wåning, som av

en prdrklig slunrp
ligger i samma

hus som Alfonso
Al[redolinis
våning...

LVilmer har
dock ett stort
intresse: esoterika
och ockultism.
Därför är han
med i Det
Esoteriska
Sällskapet, en
sällskap som syss-
Iar med frimurar-
liknande ritualer
och har möten i
en dold lokal i der
stora biblioteket,
där alla är iklädda
kåpor...och efcer
ritualerna tar man
av sig kåporna

och idkar social samvaro över en kupa
konjak och en cigarr i sällskapsrummel
I det Esoteriska Sällskapet är Wilmer
Andre Storvizir och följdakdigen näst
högst upp i hierarkin. Wilmer-identite-
ten ger Sommerfeld ovärderliga
inblickar och kontakter i rika och mäk-
tiga överklasskretsar.

Som synes har Sommerfeld med
tiden konstruerat sina identiter så, att
de kräver så lite ansikte-rnot-ansikte-
interakdon med andra organisa-
tionsmedlenrmar som nröjligt, atr de
atndra orglnisationsmedlemmar han
intemgcrrr nrctl rir sir fX som möjligr
(cnrhst tr.,ppskiktct inonr resp orgtnisr-

tion). Orn man dessutom betänker att

Sornrnerteld är kniipp och rnåLnedve-

ten, srmt att han konsumerar stora

rrriingclcr Riikmos (en dvstopisk delikr-

t"r, iou', innehirller en beroendefram-

kallande, uppiggande medel) så förstår

man hur dec faktiskt är möjligt att upP-

rämhålla fwa identiteter samddigt. Han

är dessutom en så bra skådespelare, att

ingen-i hans n§rhet i de §na olika iden-

tiät".n" misstänker någonting. Men
om spelarna går runt och Pratar med

folk i de olika organisationerna kom-

mer iu ovanstående mönster snabbt att

uppenbara sig: de $rra personerna är

aila i princip oryrnliga, de uäffar få

andra och de är ofta uPPtagna eller

oanträffbara. Erfda§t wå av dem har en

"riktig" bostad, och dessa wå bostäder

tigger dessutom i samma hus...

SOMMERFELDS PLAN
Arnold Sommerfeld står nu in[ör sin

stora möjlighe[ att ensam bli en makt-

faktor aw räkna med i den d.vstopiska

verklighetens undre värld' Hans plan är

an i sina olika idenriteter genom för-

falskade rapporter och övertalning se

till am de fyra organisationer han har

makt över (maffian, SAU, Hemliga

Byrån och Esoteriska Sällskape$ kom-

mer att röja undan varandras överhuvu-

den. Detta kommer att skapa kaos ocl'r

ett småskaligt "krig" mellan organisa-

donerna. När detta pågån dllräckligt
länge, kommer Sommerfelds fwa iden-

dterer att uppenbara sig inför varje

organisation iom den frälsare som kan

ställa i ordning alk:

Al fonso/Göran/GaryÄVilmer kommer

aff presentera de skyldiga dll attackema

- en samling slmdabockar som twärr
kortrrttcr att vara ftir döda [ör att rnan

skrr hrnna frirga ut dem ' och scdirn ta

över ledarskapet ör'er organisadonen'

Diirefter tiinker Sommerfeld på sikt eli-

minerit alla org'lnisationsmedlemrnar

§onr har haft kontlkt rned hrrns irltcrnr-

tiva idendreter. På cletta sätt krn hrrn

efter en dd överge sitt L:vrdruppelspel

och isrället helt öppet (n'iirr, helt öppct

inför den unclre världen) vara chef [ör

alla fyra organisationernir.
Syndabockarna är narurligvis spe-

larna, och de tiinker han ucnwtja dub-

belt. I sina olika identiteter hyr han dc

fina spelarna för att stjäla en värdefull

porslinsgris som ägs av den kände skå-

, ",:":'!P:liIT::w..i:ti.:.::.i'Ir::rnr'1: : : :ii'

despelarenJonathan Flory I själva

,".L.t ko.*.r Sommcrfeld att siälv

stjäta porslinsgrisen (eller snarare dcss

innehåll - hans brev till Jonathan Florv)

och vad vikdgare är, döda Jonathan
Flory srax innan sPelarna dYker uPP

på sccncn, Spelarna konrmer ntr ofcl-

Lnrt ott bli unklagade för rnordct pir

Jonathan Flory och bli jagade av poli-

sen. Eftersom Sommerfeld vet att ntiis-

terbrottslingarna är individualistcr, hrr



han inrc cn tanke på att de kommer att
samarbera. Sommerfeld är dock överry-
gad orn arc de kommer att klara sig
undan-l:rgcns långa arm tillräckligi
länge för arr han i sina olika iden-rireter
ska hinna sprida ryker art de srra nu
crörrn:rc pi 'lrt arbea för andra och
iställer slagc gina påsar ihop för atr
kuqnl sprid:r kaos inför sirr eget maktö_
verragariclc i den undre världen. Nästa
fas i planen är att lura spelarna i ert
bakhrill d:ir tle dödas och sedan åter_
finns dllsrrnmans med högvis med för_
falskrdc beris som pekar ul dem som
ansvariga för såväl mordet på Jonathan
Flory som de andra ,.terroristattacker_

na". Drire{ccr kan Sommerfeld, hiälren
sorn avslöjerle spelarna, inta sin Åttrna_
tiga posirir-rn som lcdare [ör '
ma fti:r n/I-Icrnliga Byrån/SAU/
Esorcriska Srillskapet Så tångt
Son: mcr[cl ds plan. Förhoppningsvis
konrrrrer spclarna am lvckas kulftasta
(lcrrs:rrrunu och göra upp med det kri-
rrrincllu gcnicr Somnrerfeld ombord på
lrrrn-s rri k r:ilarhögkvarter.,iVlen vägen
dit liornnrcr rtr vara kantld med ång,
kiich[tvlld acdon...

Area Stående Sl«irnr är Räkmos. Den
kiinda dclikaressen Räkmos (en grå_skiir
sörja med små knrpriga birar av r:ikskat
i).har liinge varit förbjuden i den dysro_
piska verliJigheten p g a den srora
Räkmos-skandalen för do år sedan,,när
det uppd.rrgades aft Räkmos innehcill
stlrkn berocndcfrarnkallancte medel.
Nu har dock Räkrnos r\B fttt nya ägare
och försäkrat an det beroendefiamfal-
lande medlet är borta - Räkmos ska
återintroduceras på marknadenl En av
de sonr dock ätir Rät<mos (överkornmet
på den svarta.marhnden) heta tiden är
förstäs Arnold Sommerfeld. Under, hela
ävencyret kommer spelarna aft störa på
Räkmos-reklamkampanjen i alla mOjii_
ga,former - affischer, jinglar, prrod.r,
rVliss Räkmos-rävlingen, Iappar etc. Err
återkommande inslag är nedräkningen.
"Räkmos - i din butik om en uecloi,,
R:iknos finns allaå inre ure på den
öppna marknaden än, vilket ädcså fun_
gerar som en ledtråd för spelarna _

någon som är inblandad i konspirado-
nen mor dem har uppenbarligen till-
gång till räkrnos...Ett annar Jemehr
knyter också Räkmos-kampanjen när-

Sare-ti! ävenryrer -Jonathan Flory är
förstås Rikmos stora af6schnamn! Ne"
nyheten om hans död når pressen,
kommer arbetare staden över vara sys-
selsatta med am ta ned alla jätteaffisåher
medJonathan Flory på och istället
montera upp n)ä, dåligt designade nöd_
affi scher med Reknosfabrils-chefens fru
på.

S.ÄLVA AVENTYTRET
FYM FULA FISKAR.
Som sig bör inleds ävenq4et in medias

res, vilfet är fint akademikerspråk och

beryder "mirr i smeten". I sin personli-

ga prolog har spelarna läst om sirt nya

ippdt.gl"a stjäla Canaqas Porslinsgris

fra; ae" kände skådespelaren Jonarhan
Floqrs välbevakade hem), om sina för- 

-

beredelser och sina respektive vägar in i
Florys lyxlägenhet. Äventyert inleds

säledes med att alla spelarna från sina

respektive håll kommer in iJonathan'

Florys bibliotek, där Grisen ska sd på

en piedestal.
Du kan ägna ganslo lång tid att

beskriva inledningsscenen utan att sPe-

larna får göra någonting - beskriv-hur

de förvårrat fryser medan detalj efter

detalj från rummet avslöias. Följande

saker ska förmedlas innan spclarnir får

en chans att göra något(inte nödvän-

digwis i denna ordning): (l) det luxuösa

bibliotekets utseende: träpaneler, per-

siska mattoq öppen spis (fejkad narur-

ligwis), läderfåtöljer, barskåp erc ctc (2)

<tlt faknrm attJonathan Flory liggcr på

golvet mqd wå stora röda hål i ryggen
förvånade anletsdrag och en liten tunn

bok, nätt och iämnt utdragen ur bok-

hyllan, i högerhanden (3) det faktum att

Canastas Porslinsgris inte står på den

lilla marmorpiedesal där den enligt

allas uppgifter ska stå - det är faktiskt så

an den ittt" tynt till i rummet överhu-

vud taget, (4) det fakrum att alla sp-elar-

na känner igen varandra även om de

inte uäffats förut och vet ungefir vad

de andra s,vsiftr med - förutom att alla

männen i sällskapet faktiskt kinner
Gwendolyn eftersoin de alla, var för sig

förstås, har jobbat med henne någon

gång förut.- 
Efter dena kan spelarna få en chans

att reagera i ungeFår fem sekunder. Lirt
alla slå ett Uppmärkamhetsslag. Den

som får högst lägger märke till en

märklig svag men oidentifierbar dolt i

rummet (Räkmos, vilket man kan

konrma på sedan om ltlan komnrer i

kontakt Ined denna substans - dct är

Sommerfelds dåliga andedräkt som

avslöjar honom). Alla andra känner bara

doften av krutrök, vilket wder på att

Flory blev skjuten tämligen nyligen'

Om nirgon (nu cller sedan) tittar p:i

bokcn i Florys hand kan man sc att dct

är ett nön och tummat exemplar av pjä-

sen Duellanterna av Truls-Ssren

Jenscn.



Lr'rt :rbsolut inrc spelarnl hålh på
:rrr ll:rrru runr För Iiingc. De ska egendi-
gen brrn ha tid am siga eft pxr mening-
ar och kanske göra en grej vardera,
innrn nrisra bomb faller. Forma händer-
nl rill cn rrxtr frarnför munnen och
vrål;r: "ÅJ IOOGAI AHOOGAI
r\l'l()OCÄI". Jusr der - lirrmet har gån!
Om l0 sekunder kornmer rummet att
fr,llas nred Jonathan Florvs skjutglada
säkcrhetsvakter och de mutade special-
poliser som bevakar hans hem.

l-]:ir kornrner äventyrets första vän-
dpunkt. Der är imperativt att spelarna
fattar att iiventwets
stärnning, koncept och
konsrukdon kräver art
de flw tillsammans.
De ilesta som spelat
Dvsropia Förur kom-
mcr nog att fafta det,
men man vet aldrig.
Om spelarna i ett
anfall av jag-vec-inre-
vad ser ur aa vilja fly
separat kan du t o m
gir så lingt ar r,r på

dig din bäsm filmrai-
lerröst och säga

någonting i stil med
även 4'rets undertitel,
il vs"Dendysropiska
verkl i ghetcns $,ra skickligaste brotts-
lingar blir anklagade för en bron de
inre har begått...för an klara sig måste
de göru det svåraste de någonsin gjort:
slmnrbe tal"

D:ircltcr vidmr ävenryres försra
actionsccn: Flykten undan säker-
hetssryrkorna och polisen. Miljön är
alltså en ör'erklasskyskrapa, vilker inne-
brirrtr spclrrna kommer att röra sig i
vrckcrr dckorer:rde korridorer med
riidl h cl riickningsmrrror, luftiga inncr-
grirdrrr rned rnannorgolv och rikligt
rned pl:rstblommor, andra rika knösars
lrxliscn hcter, cvenrucll( också lrrxign

överklassbutiker med pllsaq juveler,
skor, parfinncr och annlt 

"tc "t". 
År"n

om spelarna kornmer att vara omgivna
av siikerhesvakter och specialpoliser
6nns det narurligwis en miljon sän att
ta sig ut - klassiska favorirer är försfås
att ta sig upp till det priv'ara zeppelinar-
dricket i husets topp, eller att slå
ner/döda fina poliser och sno deras klä-
der och passerkort, men fantasifulla
spel:rre kan säkert hitta flera andra sätt.

Din uppgifr som spelledare är rude-
lad: För det första måsre tempot hållas
uppe. Denna flyktscen ska inte vara för

lång, men det ska gå i
ett. IJnder själva flyk-
ten ska spelarna inte
ha någon chans act
sätta sig ned och ana-
lysera sirr:arionen - på
sin höjd kan de bolla
lite oneliners mellan
sig. För det andra
måste spelarna hållas
ihop. Om någon gör
ansatser aft lämna
gruppen händer något
sorn hindrar detta - en
grupp säkerhesvakter
dyker upp från jusi
det hållet, en dörr går
i baklås, brandsläck-

ningssystemet går igång etc. Kom ihåg
Dystopias gyllene regel (eller en av
dem, i varje fall): "Split parry is nor an
option!".

Tänk oclaå på att derta är första
chansen för spelarna atr visa vad deras
otroligt coola karaktärer går för. Åven
om tempor ska vara högr, så behöver
inte själva flykten vara för svår. Arnold
Sommerfeld vill ju dessurom att spelar-
n:r i detta läge ska komma undan (der
skullc vara ett dråpslag mot hans planer
om de åkte fast och förhördes), så om
de berer sig alldör klantigt kan något
hända sorn underlättar deras flykt,

*
§

givewis arrirnger'Åt av funold. Riktigt
rögir spelare kanske t o rn behöver se

en glimt av sin mt'stiske hjälPare?

Så snart spelarna befinner sig Pä

någon fornr av EansPortmedel på väg

bort från brottsplatsen kan de pusta ut

och börja rollspela. Den här sinratjonen

är huvudsakligen spelarsqvrd och den

kan gärna få hålla på en tag.

Förmodligen kommer den i alla fall att -

mlrrna ut i att spelarna inser am de är

huwdrnisstänkta för mordet på

Jonathan Flory, och att någon troligen

hann före dem till Porslinsgrisen - de

har därmed alla också misslyckats med

sitt uppdrag. Ambitiösa spelare med

god kinsla för acdonklich6er kan

givewis redan på det hiir stadiet speku-

lera i att hela uppdraget var en bluff
från början och aft det är deras arbets-

givare som Iurat dem, men än så länge

6nns inga direkra bevis för detta. Så

länge spelarna inser att de bör göra

någbnting åt sin siruation så har även-

tyret en motor.
Vad kan då spelarna göra? Det me§t

uppenbara är förstås att förr eller sena-

re kontakta sina respektive arbesgivare

och fråga vad fan det är fråga om. Så

snart spelärna gör detta kommer

arbesgivaren (d v s Arnold Sommerfeld
eller någon underhuggare) inbjuda spe-

larna till ett möte. Gå då vidare dll del

fI: "Fas B". Återigen är det viktigt att
spelarna håller ihoP. även om alla

bestämmer möte med sina respektive

arbetsgivare, kommer dessa möten ej

an schemaläggas samtidigt. Någon av

spelarna kommer oundvikligen am bli
den förste. Om denne av någon anled-

ning inte vill ha de andra spelarna i

hlsorna under sitr möte, kan du ju

påpeka att lagens långa arm tycks vara

ute efter alla f,wa som bara den, och att

det iir liittare att klara sig om man är

flcr. Lite överr,vdligt kanske, nren iu
snrrarc du kan köra ner i halsen på spe-

lrrna ltt de inte ska delrr upp sig, desto

britue är det täl'tiskt.
Annars är der huvudsakligen wå

nröjliga uådar som spelarna k'.rn börja

nvsta i: Canastas Porslinsgris och

Jånathan Florv. Orn spelarnir börjrr
fråga runt om Porslinsgrisen och vilkl
rncr som kirn trinkls villl ha tag på clcn

(Stellan Zsce år uoligen den mest lärn-

pade för denna rvp av informadonssök-
ning), kan man efter lite samtal

och,/eller besök hos tjallare och hälare

tä recla pir lire inuessanta saker. För clet

första kan man få reda på att porslins-

grisen visserligen är värdefuli, men intc

så värdefull. Någon e:<centrisk samlare

kan förstås tänkas betala mer än mark-
nadsvärdet för en stulen porslinsgris,

men saken är den att inga av de stora

hälarna fftt förhandsinfo om att en het

gris kan behöva bvta ägare (vilket är

normalt när något unikt och värdefullt

stjäls). En del kan ränkas l«inna dll att

fler har blivir hyrda för att sno griscn (d

v s fler av spelarna), men att ingen

egendigen ver iarför grisen blivit så

aknrell just nu. En undersökning';rv gri-

sens historia avslöjar att den tillverkl-
des av den kinda porslinsmålaren

Canlsta för 150 år sedan, att den såldcs

pä en iruktion dll Jonathan Flory fi)r



fcnr ir scrhn (tlcsstiirinnan hadc dcn

srrit i cn .itdirrgs till (inrsu ägo)'

Dcsstttrrttr Lrn irr"n i ctt lionsdcrikrrn få

rctl:r pi :rrt :ariscn .rr ihäli3 - den var

gjortl sortt cn sorts stor sPargris. Dcr
tordc t:i klichdvene spclare irt inse att

dct intc iir 11ris('n i sig som ir intrcssant

umn tlcss cvcnruclh innch:ill'
Vcrrr krn ,li rinlas hr rnodt att

död:r -l<>n,rthrn I"l«rn i 'lle' han r:r iu en

äcklig strclxr <xh Jire. srmtidigr snm

hln r':tr ocrhiirt grpulir blend rnassor-

ne, r'ilkct :rlh .ir cgcnslopcr som så att

s:igr inbjutlcr till rnordrnorir'. l'l1n var

desstttottt i sl.'ellcrprr:sscn Lind sotn en

fruntirrlrttcrskrrl. rilkct iu r:tlar upp

rtterlig';rrc crt entel rnissdnlite- Kort
sagt: g'.rnsk,r rn,rnrrr ken tänkes rilia
dötlaJonrthen l"lory'. Om spclarna eår

vidarc med piriscn som dcn dixJc Flon'
höll i sin hand krn ftiliendc uppdagas: I
§elign vrr cn av hurrtdrollcrnas ella

replikcr undcrstrukna - rollcn som

Tobiu (dcn rndra hurtdrollen är Pär-

ÅIe). Orn rnan pl något s:ia undersö-

ker Florys förfluma (gamla pressldipp'

lcindisbiograficr ctc) lan man konstate-

ra rtt han undcr sin kerriär faktiskt ald-

ris spclat dcnna piis (cllcr en filmati-
,ång * densemma). \:rdare grivande

kan dock gc rid handcn a«

Duell:rntcrna fekdskt rzr dcn piäs som

Florys avgångskhss sartc UPP som e§-
menipjäs vid Statcrs Tätcrhögshola'
Vidare cfterfonkning:r På tclter-
höeskolan kan gcncrcre cn lista Pä

Flårvs klrsskamreter och dc lärare som

,", 
"k.im 

då. Orn sPclerna scdan söker

uoo några av dessa lon urprcssningss-

UnartJn som nämndes i Bekgrunden

rullas upp - och spclrrnr lian for ftirsu

gångcn'komma i konulrt med Årnold

Somrnerfelds namn'

Obscrvcra an dct lian gr god utdel-

nine lcdrådsmässigt an lolia uPP

Drällrnt.rnr-lcdtriden, mcn an deca

sökande ur ling dd' Eftersom det här

§IBIY IIU.

.tlr t.tölor.i

"RE fgto-IYndil,

vår rod §nd
'-ftnr totofrld"ä1.nå"';iåå'i[::i

iir cn .rctionhisrorir och inte'en deckä-

,.'. .*t .1,, intc lite spclema tä den led-

rr'jJcn p:i ctt si här ddigt sudium' Nei,

lir srrl,trne tiirir sina efterforskningar,

ko,r,,r. cn bit På rtg, och för sedan

vidarc :ivcnnrer dll nista del. Spelarnas

lctknidslctendc kommer hela dden an

avbntrs rv rtterligrre händelser att
r(3gcm på. Onr spclarna helt begraver

sigi dctckd.erbctc och stnrntar i sina

arbctsgit'are. är dct bara art du låter

«.lens rrlrctsgir:re konukta dem på

nåeot slrt (kenske ria en relilarnarbeta-
.. ikll,l,l cn Rilrnosburk-lcostym:
'Psst, chcfcn vill tela med digl) och

bcsuirnma ctt möte, Yarefter du kan gå

riderc till tJcl II.'Fas 8".

FAS B
funold Sommerfelds plan går nu vidare

dll näsra fas. Efter an ha ätablerat spe-

larna som syndabockar, är det dags art

eöra sig av med toPParna i de fina
äreanis-atiot er. De som ska dödas är

Dän Martini (maffiaboss, om nu någon

har missat der), Golmar Golonka (chef

för SALI), Sigmund Sahlgren (op.l1u"
chef för Hemliga Byrån).och Osvald

Tiomb (itk"-ugut och Overste

Storvizir i Esoteriska Sällskapet, i der

civila ägare till Tiombs sirapsimperi-

um). Vil sina positioner som andre-

man/högra hand/rådgivare dll dessa

$rra peioner börjar Sommerfeld sprida

desinfo.m"tion om art spelarnas lagt

beslag på grisen själva, mördat Flory

o"h g"n..itlt seft är ett hot inot organi-

srtio-rrens fortsatta edstens eftersom de

sadlat om till proffsterrorister' Vad

mera är, tvcls d'et som som sPelarna

arbetar för en annan organisadon som

är inriktad på au förgöra den organisa-

tion Sommerfelds alias bcfinner sig i'
Kort sagt: Sommerfeld maniPulerar

maffianlll an slå till mot esoteriska

sällskapet, det esoteriska sällskapet lön-

nmördar Golmar Golonka, Golmar

Golonkas muskulösa kampaniarbetare

förbereder en rörPostbomb mot

I{emligr B1rån och Fleurlisa B}rån

skicl$r wi xsenter förkläddr till t:rn-

clemvelodronrct'klister art skiuta Don

IIartini.
Denna tas av även§rer uiider såle-

des in när spelarn, besuimmer sig för

,n ta kontakt med sina arbetsgivare för

atr förklara sig/ra red'.r på vad sorn gått

snett. Beroende pi vcrn av sPelarna sorn

suitnmer möte tbrst, korhmer spelarna

an trilla in i någon av mordscenerna

som besLrevs ovan Obsen'era att de

ovan nämndir amackerna sker i princip

samtidigt, och att spelarna därför bara

hinner bevista en av dem' Observera

oclså att arbetsgivarna ir överwgade

om att det är spelarcn/spelarna som har

mördatJonathan Flor.v och att detta

betraktas som i b'ism fall onödigt, i
värsta fall farligt.'

Läget är alltså följande: Beroende

på vilken av de flra organisarionerne

so.lr.n, besuimmcr sig för an u kon-

mLt,r,.d först, så plockar spelledaren

en av nedanståcnde §cener. Ålla scencr-

na iir uppbl'egda på ctt likartat sätt -

soelarna kommer till plasen och (år cn

klnsla for miliön, sPelrrna hinner

knlppt prata mcd organisarioncns övcr-

hu.rud inn"n organisationens överhu -

rrd dör en våldsam dixl, spelarna får



oavsett sina forklaringar skulden och

wingas flv från platsen hals över huvud.
Om det är Fyodors uppdragsgivare

man bestämmer sig för att hälsa på

[örst, stämmer maffi aunderhuggaren

som svarar i telefon möte på tandemve-
lodrombanan, Tändemvelodrom är en

populär åskådarsport med rillhörande
vadslagning. Ett antal tandemcyklister
cyklar runt på en velodrombana i långa

lopp (ett lopp kan ta en hel dag). "Villes
Velodroni" är namnet på den arena som

fungerar som maffians inofficiella
mötesplats. Här brukar Don Martini
hålla hov vid sin bord i den sjaskiga

velodromrestauranten, rired panorama-

fönster ut mot själva velodrombanan.
rMiljön är nedsliten, och de enda perso-

nerna i koscymer är maffiasoldater -
tandemvelodrom är en urpräglad

underklassport. Det finns en nedgången

souvernirshop i arenan med idolbilder i
svarwim på berömda tandemvelodrom-
cyklister, halsdukar och vimplar rned

lagnarnn och små prydnadsrandemcyk-

lar. Virklidda försäljare går runt bland

sirtpllrernr och sdljer varm korv, piro-
ger och blaskig öl i stora papPersmug-

g:rr.

Spehrnr kommer att få audiens hos

Don N{arrini för att förklara sig, mcn

innan det hinner sägas något väsendigt
s§ua Don r\Iartini genom den stopa

fönsterrutan! Jvlördarna är uppenbarli-
gen två ai tandemvelodlomcyklisterna -
de har stannat.till och den ene har
avlossat en långpipig ljuddämpad pistol
medan den andre har monterat ihoP

rykelns wå sportdryckstlaskor dll en

raketrnotor, varpå mördarna rask rake-
tar ut från arenan. Om du känner för
det kan spelarna fä en förvarning om
vad som håller på att hända och se

mördarnas forberedelser, men eftersom
det är en nödvändighet att Don Martini
dör, föreslår vi att du i så fall lurar spe-

larna: säg a$ mördarna rikar pistolen
mot dem, och när de så duckar, öPPnar

de skomftltet mot Don Martini. iVled

eft lyckat Uppmärkamherslag kan

Norman l«inna igen de wå tandemvelo-

dromcyklisterna som två personer hans

en på kontoret på Hemliga BYrån, när

han har varir där. Kaos utbryter. Om
spelarna duckade, ses detta som ett
implicit medgivande av deras skuld och

maffiasoldaterna höjer sina vapen...

Oavsett vad spelarna gör kommer maf-

[iasoldaterna åtminstone L:räva att spe-

larna följer med dern "dlls vi har rett ut

der här", vilket de förhoppningsvis inte
går med på om de intc vill sPendera

resren rv ävenqrer inlåsta i en trång
städskrubb. De wi tandernmörclarna

flörsvann rned sin rakettrndem ut från

banan in bland omklädningsrummen, så

ambitiösa spelare kan försöka följa efter
ävsn om de narurligtvis inte har en

chans att hinna ikapp mördarna.

Däremot kan de på sina irrfiirder i are-
nans bakre regioner hitta nä bundna
och munkavlade tandemveiodrom-
cyklister i en städskrubb. Nåväl - på ett
eller annat särt kommer den här scenen

att urarta i en vild flykt, där spelarna

sludigen kommer undan med andan i
halsen.

I det fall Grvendolyn försöker
komma i kontakt med Golmar
Golonka, kommer Golonkas personlige

sekreterare Marko T.vtter silkeslent
afiala möte på en nybyggt terrarium.

"Byrådirektor Golonka är en mycket
upptagen man, och han skulle föredra
an träffa er någon annan stars än på
kontoret...i lcväll invige.r han det nya
terrariet i Bycteg$rden...var där, så kan
vi nog anordna ett diskret sammanträf-
fande." Det är alltså gatainvigning på

Byrtegårdens Terrarium, och då

Golmar Golonka är en rirtinerad bqn-
davklippare, är det givewis han som
står för den officiella invignihgen. När
spelarna kommer dit är det fullt med
folk - nyfikna kvartersbor, journalister
och fotografer samt förstås Golmar
med stab och säkerhetsvakter. Den jovi-
aliske Golmar säger några plardryder
om vikten av ert centrum [ör lätsam
kräldjursutbildning i just detta kvartcr
och tackar sponsorerna Räkmos AB,
klipper av det anakondamönstrade ban-
det, och en liten flicka (I(vartersrådets

ordförandes dotter) överräcker en stor
blomsterbukett. Alla appLidcrar,
fotoblixtarna smättrcr och Golnrirr ler
fryndigt när en grön mamba kryper ut
ur blornbuketten och biter Golmar i
handen, varpå han dör ornedclbart i

vålclsirrnnrir krltnpcr. Den lilla flickan
ser ormen och svimmar, Panik urbrl'rcr.
Någon av säkerhetsvakterna pekrrr pi
Fyodor och skriker: "Han är beväp-
nad!" och kalabaliken är em fakrurn.

Utnyttja terrariemiljön så mycket
det går under clenna scen- Terrariets
belysning rir dunkel - der mestrr av liu-
set kolnmer Från akvarierna och glasbtr-
rarna. Glasburår oih akvarier går dcs-
sutom lätt sönder i skotdossning och
sprider då sitt levande innehåll över
omgivningarna. En strid suöm av pärl-

bandssnökar, havssköldpaddor, gavialer,
pilgifsgrodor, fågelspindlar och spratt-
Iande torskar kommer art försvåra
framkomligheten och fi.rngera som en

uunärkt ursäk för en hel massa billig
slapstickhumor. Om någon osedvrnligt
snabbtänkt spelare fångar in den mor-
diska mamban, kan man konstatera att
den är ovanlit ilsk och fakriskt döende p

g a att den har plågats och pinats till ett
tillstånd av oresonligt hat mot rnänsk-
lighcrcn! Orn spelarna av någon nr:irk-
lig anledning hinner prara med den lilh
flick:rn som överräikte blombuketten,
kan hon mellan snyftningar och hulk-
ningar beräna aft hon fick bukettcn rll-
dcles strirx innan dcn skulle delas ut av

cn gubbe nrecl nrustasch oc'h rnonokcl
(Niklas von Marsvinsholm, en medlcm
i Esoreriska Sällskapet - om du ry'ckcr
spclarnir bchöver ledtrirdar kirn Stclhn

$



erinra sig atr en rironokel- och
rnust:rschprydd medlem i sagda sällskap
cn ring stoppirdc honorn i sällskaps-
nlrr)rncr och talade orn sin hobby, rep-
ciltrrining). På sin flykt genom terrariets
dunkl:r vrrir kan spelarna också hitta en
röd luvr (nrodell KKIQ tillhörande
Niklas, som han tappar under flykten.
Dcn k;inncr Stellan garanterat igen.

Srcll:rn anvisas givetvis Esoreriska
S:illskapes hemliga möteslokal i biblio-
teket i kvarrerer Gripen. Kvarreiet
Gripen är en högr beläger överklass-

kvarter, och biblioteket är ganska litet
och sobert inrert med rygtaperer, bok-
hyllor i ädelrä och hyllstegar och dörr-
handteg i mässing. Bakom poesihyllan i
stora läsesalen (en läsesal av Kungliga
Biblioteket-snin; wå vånirigar, med en
smal balkong med mässingräcken som
går runt hela salen) finns en hemlig
dörr som leder in i möreslokalen. När
spelarna kommer in i läsesalen noterar
de en liten samling välklädda herrar
sorn st:ir frrrnrför poesihyllan och vän-
tar. Stellan känner igen dem som några
medlemmar av den ledande cirkeln i
Esoteriska Sällskaper, bl a Osvald
Tiornb. Andre Srorvizir lVilmer Erland
Gyllenkr:iås har dock inre kommit än.
De tittrrr upp nrot hdnorn och sedan
hinncr de inte göra så mycket mer
eftersorn lyra maffiasoldarer uppenba-
rar sig på den smala balkongen och
rrrcjrr ned rllihop nred s k

"Tommyguns". Orn de intc passar sig
kan spelarna oclså läw bli nedmejade.
Niir gangsuarna rrpptäcker att dct finns
virmen komrner de att göra ett allvar-
ligt.menat försök am även döda spelar-
na. När polissirener hörs, eller om spe-
lama får övertaget, flyr gangsrarna.
Om spelarna lyckas tillftngata någon

I'nngster har han inte si mycker att
berätta, bara att "Farbror AIfo" beord-
rade tillstaget, eftersom han hade tistat
ut atr Esoteriska Sällslapet i maskopi
med spelarna låg bakom en plan att ta
över den undre världen och att det var
de som låg bakom morder på Don
Martini.

Inne i den hemliga möteslokalen
finns tyv"irr inte så mycket intressant -
det är ett sällskapsrum med barskåp och
skinnfåtöljer, och på väggarna hänger
porträtt av prominenta, nu döda,
Sällskapsmedlemmar. Innanför detta
finns ett litet ricualrum som innehåller
en garderob med röda kåpor för alla
medlemmarna, ett hexagram uppritat
på golvet och ett skåp innehållande
ockult parafernalia. Stellan kan också
inse aft det inte var alla Esoreriska
Sällskapare som mördades, bara Osrtld
Tiomb, hans crrå närmaste vänner och
en nfnvigd. Det finns forfarande sex-
ton rika och rnäktiga medlemmar kvar,
och den som kommer aft bli ny ledare
efter tombs frånfälle är sannolikt
Andre Storviziren Gyllenkråås.

Efter ett kodspråksspäckat samtal
rned sina arbetsgivare inorn Hernligr
By'rån kan Norman Nisberh vandra
iväg till ett möte på sedvanlig plas:
Hemliga blråns dolda högkvarter
under Konsmärliga Teatern. Om spe-
Iarna kommer in på denna scen, rekom-
nrenderar vi att du spelar ut alla garnla
spionklich6er du kan.
Standardproceduren är art Norman går
till biljetduckan och ber att {å "en pla§
i andra balkongen på höger sida", varpå

i iv kodfraser innan Norman visas in
i bakom scenen. Där tar han (+evennrellt

llskap) plats på en fallucka, som öpp-
och vips åker man rurschbana ned
ett l«lr nrortagningsnrrn där en

terare visar in en

sammanträdesrum-
[ör et samral med

ive Chefen,
und Sahlgien.

fönsterlösa, Iyst-
b.lyst. samman-

t med
ngsdetaljer i

tong verkar en
ogäswänligt,

.lch inte blir det mer

iemtrevligt av aft en

fastant man med
1käng blick och stora
1,. r
lanoer star I anclra
lnden av sammanträ-

iesbordet och sdrrar

lppfordrande på spe-
ärna. Han presente-

irr sig som Operadv
!hef Sigmund

iahlgren och hinner
ldan inte säga något

vit Birrädrnde
Flandliiggare Göran
El-Fayeds konror. Err
besök på Göran El-
Fayeds konror (vilket
inbegriper neurali-
sering av den nidska
sekrereraren lllrika
Zrv.vck) avslöjar den
geniala rörposrkon-
stmkdonen som upp:
tar hlns annars
tomma rum, liksom
den hemliga hissen i
arkivskåper. Hissen
l':an endasc öppnas
med nvckel, men för
§rra skickliga mäscer-
brorrlingar kommer
det nog inte innebära
några problem - de
kan då ta hissen ned
till en undanskymd
del av Galrmossens
runnelbanesmrion.
Galunossen är en
stor tunnelbaneknut
där tre runnelbane-

::är:ryirdamen I ulueruucKan Syarar "Wvärr är
ilet fullt, kan jag isrället intressera er för
!n plars omedelbrrrr frarnför orkesterdi-

[et?" och så följer en vidare urväxling
i , tr

Iirrna sliulden för rerrormor{er på deras
chef. Sanslös flvkt igen g.no,n b.rong_
Bängur och Konsmärligil Terrcrns l'öi
rid och scencrier. Orn Normrn hinner
genomföra en hackingspera.Esn på
Hemliga Bw:ins sysrem ktn hrn uuön,r
att rörpostbonrben skickades från
Golm.ar Golonkrs koner på sA.U, och
Nrt den gick direkt dll I-lcrnlisr llyrrirr

Explosionen kommer givervis art
icka dit folk, och föga föiånande
irmmer dessa Bwåmedarbetare ge spe_

linjer korsar varand-
ra. Uppmärksamma spelare kan nu eller
senare notera atr det bara är ert stopp i
olika rikmingar för att.komma dll xa-
tionerna närmasr SAU, biblioteker i
krrarteret Gripen och Villes !'elodrorn...

_ Der är alltså meningen arr spelarna
ska råka ur För endxst en av desia fur,r
händelser - som du försrirr iir der myck-
et flrustrerunde :lm htrnni nritr i ctt

,



lnor(l och intc krrnna t'örhindra rnordet
eller ens tn lirst grirningsrnannen, så orn
spclarna skulle utsättas för det $rra
sänscr pir rlkcn skulle de t'örmodligen
görrr nirgot hernskt med spelledaren. Pri
varje ställe finns der
dock en potendell
ledr:id dll vem som
iip xn5varig [ör attack-
en (nägon annan av

de l.vra organisatio-
nerna) samt en möjlig
ledråd som pekar
vidrre mot arnold
Sommerfelds olika
idendteter. Det är
inre om6jligt att spe-
larna efter den första
händelsen kommer at!
försöka bege sig till
t.lc rrndra organisatio-
ncrna för an få reda på mer - i sådana

fall kommer de absolut att komma för-
senr och vandra in i en velodromarena
där panikslagna människor flyr hals

över huvud, ett terrarium där polis och
arlbuhns är på plas och horder av

nytikna står utanför, en explosionshär-
jad Hemlig Byrå och ett bibliotek fidlt
med lik. Däremot får de i så fall möjlig-
heter art lite mer planerat och lugnt
smvga sig in på respektive plats och
idka efterforskningar, då samdiga ovan-
stående ledcrådar kan uppdagas.

Denna period av informarionssö-
kande torde lämpligen avslutas när spe-
larna börjar närma sig slutsatserna art
i\lfonso Alfredolini, Göran El-Fayed,
Glrv P Storm och VVilmer Erland
Gvllenkråås egendigen är en och

s:rrnrnx person, art någon har skickat
maffi an, Esoteriska Sällskaper, SAU
och Flcnrlig'.r Bwiin i luven pir varandrl,
irtt spclrrna rir skiiligen rnisstrinkta inte
brra för mordct på Jonrthan Flory utan
ocls:i för atr ha bildat en terroristorga-
nisrrtion vars mål är art sprida kaos i det

etablerade s:rrnhiillet och att ta över den
undrc viirlden. Orn spelirrna har följt
upp Duellanterna-ledtråden vidare kan
cle ocksi ha närrnat sig lknold
Sommerfelds identitet från andra håller

- intervjuer med ,
forna klasskamrater
.från Statens

Teuterhögskola kan
identifiera
Sommerfeld som den
som åkte i fängelse
för flera fall av
utpressning, och art

Jonathan Flory var
hans vän och egenli-
gen ockå parmer,
även om han unds-
lapp straff. Vidare
kan man könstatera
att Sommerfeld efter

att ha släppts ur fängelser för $na år
sedan tycks ha uppslukats av jordens yta
- ingen känd adress, ingenting,

När tempot börjar gå ned och du
tycker an spelarna har fåm tillräckligt
mycket information, är det dags att gå

vidare till del trI: Bak*rålll

BAKHALL!
Alltrnedan spelarna börjar komma
Arnold Sommerfeld på spåren går hans

plan vidare. Han har sannolikt lagt
märke till spelarnas efterforskningar och
anser det vara dags att alsluta dessa.

Dessutom är det ju ändå dags att termi-
nera spelarna och låta deras lik dyka upp
tillsammans med en massa förfalskade

bevis som en gång för alla bevisar deras

skuld i hela denna sorgliga aff;ir.

På ett eller annat sän ska spelarna
luras in i ett bakhåll. r\rnold
Sonrnrerfeld tir cgcndigen för srnart [ör
atr ringr det klassiskr anonyma telefon-
samralet: "Psst! Den ni letar eFter finns
på Hiistsätra tunnelbanestltion klockarr

två inatt!" - ville han det kunde han ju

gärna annonsera i tidningen att han
Iurrr in spelrrrn'.r i ctt blkhirll.

Iställct kornrner h:rn l'örsökl se till
spclarnn vi nlgon lv sinn ortlin:rrie

ter fir information om am err
rned de verkliga hjärnornr blkorn
irationen komnter an äga rum
på Hässära unnelbrnesradon.

även detta verkar för genomskinligt,
du som spelledare istället kläcka en

ursäkr som passar der sätt på
ävenryret har uwecklat sig fust i

speciella fall. Huvudsaken är an spe-
ftr informationen arr något är

gång 02.00 på Hästsära run-
estation. En rolig

kt kan uppstå om spe-

blir ledda dit per- .',
av en tjallare i

inte vet att der är :'."
och art sagda ,i.:

(förslagsvis kal-
"Burken") när

ing utbryter
ndlas till en gnäl-

Pesci-liknande
t som hänger sig

vid spelarna som en
. På ett senare stadium
r det sig givewis aft Burken

inne med den pusselbit
När alla är på plas på den för natten

tunnelbanestationen (hur spelar-
sig in är upp rill dem) kommer em

sig in i någon fornr av konrrollnrrn l*rn
Nornun tliriger.r onr srorrl tlel..rr rrv tlct
dystopisk:r mnnclb..rncnitet, Dcssurotr)
finns hiir crr clrrrns ltt t'ör lörstl gångcn
ffi en glimt :rv r\rnold SomrnerFeld uran
förkliirJnad - rned em lycktrr
Upprnärla'.rnrhetsslag krn spelarna norc-
ra att hrn p'i något siitt prinrinncr orn
nrigon de varir i kontakt nred
tidigare...funold komrner dock aldrig am
ens vagt ta risken att konlrontera spelrrr-
na. "Få en glimr av" bewder just det -
spelarna ser en gesrak bakom hordernr

av beväpnade mördare som sedan
snabbt försvinner, eller ser err

ansilite bakom der skortsäkra
fönstret in till runnelba-

neslationens överv:rk-

§ ningscenral etc.

:. Leduådar:

inelbanetåg an glida in på starionen
it med lejda skjutglada hejdulor och
ickerar spelarna. Sommerfeld håller
t på siruationen genom aft överr.ale

isen via de kameror som finns instal-
ide fö. ändrmåler på starionen. Sror
ä utbryrer och spelarna flyr genom
hla dystopiska runnelbanerunnlar.
iär mörkr och fukdgt och rän vad

iär kan gamla runnelbaneråg komma
idrande. Norman kan ffi en chans att
isir cftersonr nrnnelblnesysrcrner iir
iorrkontrollerar - lyckls spel..rrnir r:r

Spelarna kan tillfäng-
aca någon hejduk som
kan berätta av vem
han blivir hyrd
(någon av

Sommerfelds inkarna-
i' rioner) och an han år

ij Räkmos. DeEsamme k:rn

evenruella $allare säga -ii:- fasr beskriver någon annan
räkmosätande varirnt av

Sommerfeld. Om inte spelarna har famar
an Gary Farbror Alfo, Göran och
lVilmer är samma person borde de verk-
ligen närma sig den slurslsen nu.
Dessutom L:an de ana an fienden på
något sätr har tillgång till Räknos trots
att det inte är ute i butikerna ännu.
Genom att t ex srudcra en karta och
märka ut de olika organisarionerna kan
man se aft Räkmosfabriken liggcr p:i
samma avstånd från alla punkter...vilker
egentligen är en röd sill, eftersorn
Sornmerfeld inre har sitt höekvarter på
f'abriken utan pir den riktrrilare sorn lig-
gcr ibrtöjcl i hrrrnncrr prccis brctlvid
[abrikcn.
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INTERLUDIUM:

SÖNDRA OCH HÄRsKA
Dcn här lillrr biten av ävenrvret behöver

du bara tr med om du rycker att den

p:issrrr in - dcn erbjuder spelarna en

nriiil i ghct rill lite i ntensiw rollspcl'.rnde,

rrrcn de! kan hända att de inte napPar

pä kroken eller an def inte skulle stäm-

rnr överens rned dcn stämning som rått

hitdlls i ävenrvrct'
Sonrmerfeld har efter det an spelar-

na konrmit undan bakhållet insett att de

är ett större hot än vad han har räknat

med. Uppenbarligen har det börjat
s';rnarbeta i mvcket högre grrd än vad

Sornrncrtcld någonsin rodde. FIln
inscr atr dec ettLktivaste säftet at!
handskas med spelarna är an splimra

dem. Därför kommer han att ta kontakt

med en av spelarna och insistera på att

uäffa honom/henne ensam. Han kom-

mer att kontakta spelaren i en av sina

fwa skepnader (Gary om han kontaktar

Gruendålyn, Farbror AIfo om han kon-

uktar Fyodor etc) och försöka slå i
honom/henne art de andra tre spelarna

är «le som gaddat ihop 5ig och an spela-

re X kommer att bli deras syndabock'

Observera art detta äq något som

Sommerfeld gör endast om han bedö-

mer att det har goda uaikter att lyckats

- orn spelarna redan är honom på spå-

ren, vet om art han har flera identiteter
eller redan är mycket misstänlsamma

nrot sina forna arbetsgivare, så kommer

han inte att göra det - använd därför

den här scenen endast om du uor att

du har en rimlig chans am blåsa spelar-

nr. [örhoppningsvis kornrner detta i s:'r

flll bidra dll en pterligare paranoid

stärnning, om inte de andra spelarna

lvckrs överwga sPelare X om art

hurr/hou blivit blåst.

DEN SISTA STRIDEN
På em eller annat sätt tar sig spelarnrr

till räkuålaren som är funold
Som merfelds högkvarter. Efrersom

Sommerfelds plan närnr';rr sig sin

lvslutning, iir räkuåhrcn välbcvakad

och fylld rned vakter (föreuädelsevis

hnmtade från maffian, men även en och

annan Flemliga Byrån'agent kan ses på

diick).
I slutscenen har spelarna stor frihet

att göra som de vill. Vill de braka

ombo.d med puffror i alla händerna, låt

dem, och om de vill br.wa sig in utan

att vakterna ser dem På något smart

sätt, låt dem. Acrionfilmsidealer vore

förstås att spelarna först srnygcr sig in,

men i slutstadiet blir uPptäcka så att de

trots allt få skiuta sig in. Precis som i
actionfilmerna är det miljöns acdonpo-

tential som är huvudsaken. En gammal

dystopisk räktrålare innehåller trånga

,try**"tt under däck, rosdga räkan-
t<ar, forraa fo[da med salt- och forore-

nings-doftande nät, trånga hyaer med

hängmanor samt givevis maskinrum

,n.ir.oro rör octr-ångturbiner. Ovanför

däck finns givewis en kommandobryg-

ga och kranar. I actionscener På !t-t"I
äillar folk ofta i vatmet - tiink på det!

Givetvis är ert stort utrvmme under

däck fyllt med dystopiska räkor, l«ill
och andra plankton, som skurkar

(funold Sommerfeld?) kan ailla ned

och drunkna i etc etc. Dessutom finns

ombord på räkuålaren ett avancerat

kommunikationscenuum (för am hand-

ha alla omkopplingar av Sommerfelds

§na identiteters telefoner och annat)

rned tnassor med transistorrör soln är

roliga att kross:r.
-tat 

din fantasi {ä fritt spelrum' Det
viktigaste iir an spelarnir till slut kon-

lionLrrr rtnold Sonrmcrfcld och p:'r

ctt ellcr lnnat sätt dödar honorrr. Det

kanske låter råft, men tänk prl att i alh

actionfilmer löses alla konflikter auto-

-En burk räkmos?
- Va...nej...en
annan har redan
kopt en hel låda !

madskt efter det att skurken är död. Få
är de filmer där skurken transportdras
iväg till häktet i väntan på rättegång,
eller där man faktiskt får se huvudper-
sonen renwås i efterhand. Tänk oclaå
på att spelarna suax innan sluret bör
hamna i underläge (omringade av
beväpnade män med en hånleende
Sommerfeld stående på komman-

rbryggan) för am sedan genom något
irakulöst påhitt vända nederlag dll

- så funlcar det i actionfilmer. Och
mycket viktigt! - om det skulle slumpa

så art Sommerfleld omkommer på
sådant sätt att spelarna de facto inte
honom dö (insdngd på brinnande

:trålare, trillar i varmet efter att ha
ffats av en kulal.astkrok, trillar i vart-
fastbunden vid er ankare etc etc) sir

utar ävenq/rer givewis med ett klipp
t till vatmer en bir från räktrålaren,
r eq hand plötsligt br.yter vartenytanl

ranligt i Dysropia är det tiinkt att
s k klipp skn skapa filrniska srnå

i händelseförloppet. Em klipp
i an spelledaren kort beskriver en

som utspelar sig nägon helt annan
och som spelarna egendigen inte är

äger rum på en merabenicelsenivå ftra
ordl).

Den här gången bestir klippens
handling i an inspektör Ono Täppcr och
hans assistent Douglas Tiätf från polisen
följer spelarnas spår och den förödelse de
orsakar. Täpper går hela dden stenhårt
på Sommerfelds plan och blir mer och
mer överqvgad om art spelarna har slagit
sig samman och iscensan en manipulativ
terrorkampanj för an m ör-er den undre
världen och göra sig avmed uinkbara
konkurrenter/fi ender. Douglas, däremor,
iFågasätter ftirsikrigt sin chefoch försö-
ker lansera ernken att allt inte stämnrcr -
kanske är Täppers teori bara vad någon
annan vill § polisen att tro? Täpper
kommer dock inte am llssna på der örat
och Tiäff blir mer och mer nedslagen.

Det första klippet liiggp lämpligen
in en smnd efter der acr spelarna lyckas
fly frånJonathan Florvs lägenhet och
samla lite ledrrådar. Dä skiftar scenen
till Floryrs lägenhet och i'i ser flera poli-
ser och polistekniker vlndra runr och r:r

kort, dammn cficr fingcrartryck oclr
säkra de evenruella bevis spelirrnl har
lärnnu.r efter sig. Thpper och Ti-äff
vandrar runr i kaoser och 

-Täpper 
rvslö-

jar sina misstankar onr arr derta kan

IPP

a i eller ens bcvitmar - klippen



virrir b(iriirn pir nigot stort, och irm en

etrcrlysning på spelarna måste ut snr-

,.r,. ö,r, .spclarna har liirnnat Is'ar

I) rrcl t,r ntcinrr-bokcrl hos Jonathln Flory

korn rttcr'lrri tT rrtt fista upprnärks:rnrhc-

ten oit clcnnr, en ledrird som TIpPer

ku,,,tn., '.rtt viftl borr. Dct takrunr att

oorslinssrisen är krossaf be§'rnrar inte

i',.11", Tippct - därernot blir Tiäff för-

viin:rcl.

Det andra kliPPct läggs in någon-

st'.rns efter att sPelarna har

bevitma/varit inblandade i en av

attackerna. Här beror klippets gestalt-

nine helt på var sPelarna vaiit, men

n,öisrret ä, d.tsr,t*,, Täpper ser bara

dc lcdtråd';rr som passar in i hans teori

att spelarrra ligger bakom allt ont sorn 
-

hiir'råe. inklusiie regn på midsommaraf-

ron, medan Tiäff försiktigt samlar

anclra leduådar, denna gång utan att

berrine för sin chef.

Orn spelarna beger sig till-någon av

de anclra attackplasirna kan de t o m E

srm oå TäPPer och Tiäff, men det

.Lto**.nä.tas verkligen inte atr de

får nåeon chans att Praa med

dern/',itackera dem - detta skulle hota

kliooens narradva integriter (?)'
' bet tredie klippet kommer förstås

efter bakhållet i runnelbanan, där

Täpper självsäkert vandrar igenom för-

tideis"" åch pekar bort åt det håll spe-

l',rrna har tlvtt. Under dden kan man i

bakerunden se Tiäff förhöra en tillfång-

atrg:.n,.,affi asoldat, som uppenbarligen

säg-er något ycerligare Som inte stäm-

mer överens med TäPPers teon"'
Det sista klippet kommer precis-i 

-

slutct, när spel.in" finp"rt Somrnerfeld

och allt iir frid och fröjd' Di kan man

se Täpper och Tiäff på nikuålaren' Nu

lir dci Traff som myndigt går oml«ing

och pr:rtirr nrcd folk"rllunetlrrn Täppcr

skrillcr ut ltot'tottt, men'I}liff rycks intc

lvssna. Sulx efter detta komrner fura

undra poliser rill plaqen' Tiäff överläm-

nrr en tiock bunt bhnkctter till derrr'

.l.t ,e, iö, ett ögonblick fört'ånnde ut'

och börjrrr sedan släpa bort en skrikrrn-

de inspcktör Ono Tappcr frln platse;'

i\lccl äpper borta, ser rnan hur Tiäff

med all 
'onskvärd 

rydlighet samlar in,

bcvis för Sommerfelds skuld och spelar-

nas oslorld' Om Somrnerfeld har dött (d

v s Dött, inte bara dön) kan Tiäffstan-

na upp fnrmför likbåren när

Sominerfeld bärs bort, lvfu på filten,

tita på Sommerflelds lik och därefter

,ri"k" at bårbärarna...fallet avslutar

illrtlePÅ


