
Översikt 

Scenariots syfte 

Scenariots primära syfte är givetvis att roa spelarna, men är också tänkt att fungera som en 
fristående uppföljare till förra årets SydConbidrag från Bacchus Förlustelse Falang, Mexican 
Shootout. Det är på inget sätt alls nödvändigt att ha spelat eller spelledat föregångaren för att 

njuta av Colombian Necktie, då det i handlingen kommer finnas väldigt få, om ens någon 

anknytning till förra årets scenario. Det är istället i scenariots form och idé som likheter finns att 

hämta. Samtidigt kommer spelstilen skilja sig avsevärt på vissa punkter, inte minst ur 
spelledarperspektiv. Mer om likheter och olikheter under rubriken nedan. 

Syftet med scenariot är vidare att berätta en spännande gangsterhistoria med en twist som skänker 

spelarna en eller flera aha-upplevelser i slutscenerna, samt att skänka spelledaren ett tillfälle att ta 

ut svängarna när denne får gestalta en uppsjö färgstarka människor ur Londons undre värld, alla 

med en gemensam nämnare - en legendarisk Colombiansk gangsternemesis som ingen med 
säkerhet känner till något om, allra minst att han är död... 

Inspirationskällor och influenser 

Jag tänker i regel i väldigt filmiska banor då jag konstruerar narrativt berättande, inte minst då det 

gäller rollspelsscenarion. Colombian Necktie är inget undantag. Det är framför allt moderna 

gangsterthrillers som influerat under planeringen av scenariot. I likhet med Mexican Shootout har 

Colombian Necktie mycket att skylla ”the Usual Suspects” av Bryan Singer, i det att historien 

kretsar kring en nemesis som noggrant planerar sina drag, med lyckligt ovetande pjäser till sitt 

förfogande. I övrigt är det framför allt Guy Ritchies båda filmer ”Lock, Stock and Two 

Smoking Barrels” och ”Snatch” som fått skänka mycket av sin berättarstil till dispositionen av 

scenariot. Den mest påtagliga likheten med dessa filmer är sannolikt spelledarens vida 

karaktärsgalleri som kommer att utgöra hela intrigen. Människorna i detta galleri är uteslutande 

involverade i den undre världen i södra London och arbetar nästan undantaget var och en av olika 

personliga anledningar för den colombianskfödde kriminelle legenden Soulman. 

Andra influenser utgörs av allsköns kiosklitteraturomslag samt i viss mån filmer som Poltergeist 

och Exorcisten. En stänk av stämningen i Fulcis ”the Beyond”kommer sannolikt också att 

kännas av när helvetet börjar bryta loss mot slutscenerna. Dramatiken speglar i viss mån också 

den uppbyggnad som finns i filmen ”Jacobs Ladder”, med sin saktmodigt eskalerande 

panikkänsla och helvetiska final (fast inte nödvändigtvis med det snälla slutet). 

Idé och form 

Scenariot snuddar vid Whitewolf”s Wraith the Oblivion ungefär på samma sätt som Mexican 

Shootout tangerade Vampire the Masquerade, med den skillnade att jag då gick ut för att lura 
spelarna att de spelade vampire och därför anonserade scenariot som ett alternativt Vampire 

scenario. I Colombian necktie är det viktigt att spelarna inte från början känner till att de spelar 

ett scenario som kretsar kring spökteman, och att de istället börjar ana oråd under spelets gång. 

Jag har medvetet valt att ignorera termer och specifika detaljer från spelet Wraith och istället 
koncentrerat mig på det faktumet att det finns ett dödsrike där vissa oroliga själar hamnar då 

deras jordiska kroppar dör och att detta rike i många avseenden är en spegelbild av de dödligas 

dito. Denna bantning av WOD har gjorts eftersom sådana typiska detaljer ändå kommer vara 

fullständigt irrelevanta under scenariots gång, och att det därför kan komma att dra



uppmärksamheten från det som faktiskt händer karaktärerna. 
Om Mexican Shootout var instängt i den mening att spelarkaraktärerna befann sig på en isolerad 
plats med endast ett par existerande SL-karaktärer och hade en internt problem att lösa, så kan 
man säga att Colombian Necktie är vidöppet i den mening att spelarkaraktärerna befinner Sig i 
det fria (närmare bestämt i södra London) med en uppsjö SL-karaktärer att uppsöka om de ska 
klara livhanken. Den här gången är problemet nämligen externt, men lika viktigt att lösa. I själva 
verket så utvecklas problemet i takt med att karaktärerna söker dess lösning, då det i själva verket 
är konstruerat för att vara olösligt. Karaktärernas riktiga problem är att lista ut vad som 
egentligen håller på att hända. På fler än ett sätt jagar huvudpersonerna spöken... 
Scenariots ram utgörs av det problem karaktärerna ställs inför, och det faktum att de tror att deras 
liv hänger på att de lyckas lösa problemet i fråga (vilket det på ett sätt också gör, mer om detta 
nedan). 

Bakgrund 
Under lång tid har namnet Soulman spridit kalla kårar hos Londons annars allra hårdaste och 
kallaste brottslingar. Vi pratar kontraktsmördare, langare och rånarligor som vid blotta 
förnimmelsen av denna legends namn sänker sin röst och ser sig omkring efter rörliga skuggor i 
omgivningen. Soulman har funnits i London under så lång tid någon nu levande männsika kan 
minnas och har ett finger med i det mesta som pågår på andra sidan lagen. Han har blivit en 
legend som på ett diskret men mycket effektivt sätt, direkt eller indirekt verkar hålla uppsikt över 
var och varenda någorlunda stor affär som görs. Inte minst i den livliga drogkommersen som 
allmänt känt är Soulmans ursprungliga gebit. Alla har sina minnen och historier om Soulman, 
men väljer oftast att hålla dessa för sig själv. Anledningarna till denna sekretess kring ens 
eventuella relation till Soulman är ofta lika hemliga som relationen i fråga, men bottnar för alla i 
en kobination av skuld, vördnad, hot och skräck. 

Ryktena kring honom är många och vitt skilda. Vad som trots allt med säkerhet kan sägas är att 
han är av Colombianskt ursprung och sägs vara svart som natten. Han tros ha mer än hundra 
mord på sitt samvete, nästan samtliga på kända brottslingar som kommit på kollissionskurs med 
egna intressen, varit ignoranta, eller helt enkelt på något annat sätt varit obekväma för Soulman. 
Den som vågar fråga vidare får ibland höra att denna siffra snarare överstiger tvåhundra, men då 
får man å andra sidan ibland också höra att han är en vålnad, har ögon i nacken eller kan se i 
totalt mörker. Legenden har lika många anleten som berättare. 
Vad ingen vet dock, är att han sedan en ganska lång tid är död och faktiskt en vålnad. Soulmans 
Jordiska öde var att kvävas av ett kycklingben, långt innan han själv ämnade lämna in. Han 
passerade därför raskt in bland skaran av tröstlösa spöken som lever inspärrade i dödsriket mellan 
den eviga vilan (för somliga den eviga plågan) och de snabbas värld. Hans band till de dödligas 
värld blev hans ej avslutade imperium som knarkbaron och anonym syndikatledare. 
Den nya tillvaron innebar dock vissa begränsningar. Soulmans inflytande över de dödliga var 
mycket begränsat och sträckte sig inte längre än till skrivna lappar och korta telefonsamtal samt 
en och annan vinpust och något enstaka vältande av kaffekoppar och dylikt. Hans organiserade 
tillvaro på jorden var dock väldigt sinnrikt konstruerat och intrikat, detta i kombination med det 
faktum att han ändå aldrig hade haft någon vidare personlig kontakt med sina hantlangare, så 
lyckades Soulman, med hjälp av de få medel han ändå hade att kommunicera med, att styra upp 
sitt imperium och låta vardagen på jorden ha sin gilla gång, utan att någon fick vetskap om hans 
död.



Ingen har till dags dato vågat trotsa Soulmans vilja, och varför skulle någon? Så länge en 
brottsling utför de små uppdrag och tjänster Soulman kräver så står lyckan vanligtvis bi samma 
brottsling i dennes personliga affärer. Många är de som räddats på olika sätt av den legendariske 
Colombianen. Minst lika många som fallit för hans vapen... 

Tiden har kommit då Soulman är redo för att ta sitt imperium ett steg till, nämligen över till 
dödsriket. Han har upptäckt att det finns ett stort politiskt och ekonomiskt spel även hos de döda - 
med mycket utrymme för kriminell verksamhet. För att få en rejäl bit av kakan behöver Soulman 
bara få krigare och undersåtar som kan strida och agera i hans tjänst - allra helst de han är van att 

arbeta med. Problemet är bara att dessa väldigt sällan kikar över. Någon enstaka har väl tittat 
förbi en kort stund efter att ha blivit skjuten i huvudet eller överdoserat, men ingen tillräckligt 
värdefull för att bry sig något vidare om. Soulman själv kan från där han befinner sig omöjligen 
lyckas dräpa alla han skulle vilja se i sina odöda led. Hans fysiska inflytande är helt enkelt 
alldeles för litet, men det finns en som, tillräckligt pressad, skulle kunna göra en stor del av 
jobbet; en annan colombiansk man med smeknamnet ”Charon”. Charon är en veritabel 

krigsmaskin och indrivare som arbetar mycket för Soulman på jorden. Många är de 

småbrottslingar som efter att ha skymtat Charon tror att denne är den mytomspunne Soulman, 

något som ytterligare späds på av att Charon själv är väldigt anonym och bara i yttersta nödfall 

kontaktar och visar sig för andra som han själv. Charon är visserligen hetlevrad, men ytterligare 
en ingrediens skulle krävas för att få denne att börja avrätta brottslingar, något i stil med ett hot 
om hans egen död. 

Scenariots inledning 

Charons plan är i all enkelhet att välja ut några små, men aktiva och pålitliga brottslingar i botten 

av sitt närmaste och ypperligaste stall av kriminella och sätta dessa på kollisionskurs med någon 

från toppen, ergo Charon. Soulman konstruerar i det avseendet en fiktiv leverans, som han helt 

enkelt kort och gort kallar för ”en leverans”, och skickar bud till den lilla ligan (ja just det, 

karaktärerna) att plocka upp leveransen på utsatt datum och plats och lämna den på en annan 

plats, till någon som inte nämns vid namn, exakt tre dygn efter det att leveransen anlänt till dem. 

Med hot om livet om inte dena ”viktiga” leverans genomförs skrider ligan till verket. Vad 
leveransen utgörs av står inte omnämnt. 

Charon i sin tur får beskedet att han ska möta ligan för att ta emot leveransen exakt tre dygn 

tidigare än det datum som ligan fått, m.a.o. samma datum och tid som ligan fått besked om att 

plocka upp leveransen. Charon ska sedan lämna över leveransen personligen till Soulman tre 

dygn senare, för en särskild belöning. Soulman försäkrar också Charon om att ”om han 

nödvändigtvis någon gång ska misslyckas med en leverans bör han försäkra sig om att det inte är 
just den här leveransen...”). 

Leveransen dyker givetvis inte upp på utsatt tid för någon av parterna, eftersom den inte ens 

existerar, något som hos samtliga inblandade, utom Soulman själv, resulterar i panik för sitt eget 
liv. Småbrottslingarna uppfattar situationen som att de har tre dygn på sig att finna den 

”försvunna” leveransen eller kallt räkna med att dö. Exakt så uppfattar också Charon situationen 

varför han ger sig iväg för att sprida skräck i den undre världen. Charon är redo att döda vem som 
helst för att själv överleva, och tänker inte spara på krutet. 

Småbrottslingarna börjar leta i sin ände och när de sedan möter mottagaren av leveransen



kommer förhoppningsvis (för Soulman) ett spår av döda kroppar ligga i deras väg. 

Scenariots fortsatta handling 

Efter ett par inledande scener fortskrider scenariot tämligen fritt. Man kan enkelt säga att 

scenariot består av ett antal scener som alla mer eller mindre utgörs av de kriminella kontakter 

spelarkaraktärerna har i södra London (spelarna kommer ha ca tre personliga kontakter var, 

m.a.o. femton totalt). I sin ivriga jakt på den försvunna leveransen läcker de givetvis den lilla 

information de fått (upplockningsplats, tid etc.) och skapar därför upphov till ett rykte som snart 

kultiveras och utvecklas av stadens brottslingar. Ryktena cirkulerar och växer i omfång allt efter 

djungeltrummans takt och snart når ryktena Charon som genast sätter efter karaktärerna genom 

att spåra deras förehavanden. Efter sig kommer den panikslagne och därtill mycket våldsamme 

Charon lämna ett antal kroppar (karaktärernas kontakter). 
Ryktet om leveransen kommer kort efter scenariots start att gå cirkeln fullt ut och nå tillbaks till 

spelarkaraktärerna, då i en mycket fylligare version än den de själva var med och startade. Med 

färska ledtrådar fortsätter spelarna jakten på vad de tror ska bli deras karaktärers räddning undan 
döden och bidrar därmed till den fortsatta utformningen av ”leveransens” öde. Ungefär samtidigt 

nås karaktärerna av information rörande dödsoffer bland de kriminella i södra London. I början 

mistager de det hela för en slump, men efter ett tag inser de att samtliga döda utgörs av 

människor de själva redan varit i kontakt med i jakten på leveransen. Efter ett tag blir det pinsamt 

uppenbart vad som händer de som de talat med om leveransen. Denna komplikation kommer 
möjligen få spelarna att i en moralisk konflikt med sig själva halta sökandet, men plockar 

förmodligen snart upp tråden igen då Charon kommer karaktärerna hack i häl och leveransen inte 

finns i syne. (kanske kläcks tanken: ”kanske är det så att Charon själv är Soulman...2?”). 

Möjligen/förhoppningsvis (för scenariots handling) råkar spelarna själva döda någon eller några 

i den vilda jakten på det förlorade godset. 
Efter ett tag börjar så omgivningen långsamt förändras. Till en början misstas egendomligheterna 

för slump och tillfälligheter, men så småningom börjar riktigt mystiska skaker hända. Vad som i 
själva verket är på gång är givetvis hemsökerier från dödens rike; de nyligen avlidna uppskattar 

inte sina öden. 
Med spöken och Charon i hälarna betar karaktärerna genom sina kontakter. Allt eftersom 

brottslingarna skärs ned i antal och kropp dras snaran åt ( SIC! Scenariots allegori! - att jämföras 

med dödläget i ”Mexican Shootout”), tills karaktärerna själva är kvar med Charon. 

Slutscenen 
Karaktärerna konfronterar slutligen Charon, som självklart vill ha leveransen som han ska 

leverera till Soulman. Beroende på ryktets utseende vid givna tillfälle kommer en mer eller 

mindre bisarr ordutväxling ske innan strid utbryter. Vinner Charon fighten hänger han 

spelarkaraktärerna med snaror runt halsen, en efter en, döda som levande. Efter en obestämbar tid 

vaknar de upp med brutna nackar i dödsriket, där de ”skördas” av forna vänner och ovänner som 

förgåtts de sista dagarna. Därpå förs de till Soulman som förkunnar deras öde som eviga slavar 

och springpojkar i det nybildade syndikatet i Londons Necropolis. 

Om spelarna däremot vinner striden mot Charon kommer denne att stryka med och tas upp i 

Soulmans ränker, medan spelarna lämnas förbryllade kvar i de snabbas värld utan en aning om 

vart leveransen kan ha tagit vägen och vad som egentligen hänt. Resten av sina liv lever de 

hemsökta av Londons mest ökända brottslingar.



Spelledarens roll under scenariots gång 
Spelledarens roll ligger i att spela de karaktärer som spelarna kontaktar samt att genom dessa 
kultivera ryktet om den mystiska leveransen. Ryktet designas så att säga efter just de för varje 
separat spelomgångs unika samtal som uppstår mellan karaktärer och spelledarkaraktärer. 
Man måste som spelledare vara nog vag för att spelarna själva ska dra sina slutsatser (och därmed 
lura sig själva), men samtidigt tillräckligt förnuftig för att ryktena ska hänga ihop så att spelarna 
verkligen tror att de är nåt på spåret. Här är likheten med föregångaren Mexican Shootout, i det 
att hela scenariot går ut på att spelarna ska vilseleda sig själva och skapa sitt eget problem, utan 
att de själva förstår det. Spelledaren måste givetvis också utveckla de spökerier som långsamt 
sänker sig över karaktärerna i bästa ”Jacobs Ladder” och ”Poltergeist” anda. Längre fram i häftet 
finns tips om hur just dessa två element kan utvecklas och hur man smidigt bygger upp stämning 
i scenariot. Vidare finns också tips om Charons förehavanden i scenariot. 
Det kan verka komplicerat att spelleda ett så pass handlingsfritt scenario, men i själva verket är 
det ganska lätt, eftersom allt man behöver göra är att reagera på spelarnas ageranden. Det går 
med andra ord inte att göra fel. Intrigen blir den man som spelargrupp - spelledaren inkluderad - 
tillsammans skapar. 

Speltester har visat att spelarna efter de första inledande scenerna själva tar hand om handlingen. 

Förbered dig på många underhållande och varierade dialoger och underliga slutsatser. 

Spelledarkorten/birollerna 

Varje biroll i scenariot, Charon och Soulman undantaget, finns representerad på varsitt kort. 

Korten består av två sidor. Framsidan har en illutration som visar personens utseende samt en 

kort inledningstext som är avsedd att läsas upp precis när spelarna möter karaktären i fråga. På 

baksidan finns spelledarens information om och beskrivning av karaktären i fråga, samt någon 

tanke om hur denne kan komma att knyta an till scenariot. Som spelledare uppmuntras du att 

själv lägga till eller ändra så mycket du vill i dessa spelledarkaraktärer så att scenariot förflyter 
sm du önskar. | 

Själva korten bör placeras med framsidan uppåt på ett bord, för allas beskådning. Det är dock 

roligast om inledningstexterna inte läses av spellarna innan de träffar personerna, så att 

presentationen blir så överraskande och bestående som möjligt. Samtliga spelarkaraktärer känner 
till de andra så pass mycket som står angivet på framsidan av korten. Spelarna har dessutom 

ytterligare information om tre spelledarpersoner vardera på sina respektive karaktärsblad. Det är 

genom dessa ”kontakter” som spelarna ska finna anledning att besöka de olika brottslingarna. 

Musiken 

Till scenariot hör ett soundtrack. Varje individuell låt är tänkt att ackompanjera en viss 

scen/spelledarkaraktär, enligt anvisningar i scenariot och på spelledarkorten. I samband med 

låtförteckningen finns också förslag på i vilka andra situationer vissa låtar lämpar sig extra väl att 
spela, t.ex: ”slagsmål”, ”diskussioner”, ”spökerier”, o.s.v. 

Att använda sig av bakgrundsmusik är givetvis helt frivilligt, men onekligen underhållande. Allt i 
scenariot används efter tycke och smak! 

Spelmoment 

Leveransen/Ryktet



Nyckeln till att framgångsrikt utveckla ryktet rörande leveransen som försvunnit någonstans i 

Peckham är att vara lyhörd. Ryktet bör ha sitt ursprung i spelarnas första möten med biroller. Vad 

de säger och hur de agerar i de första scenerna bör färga ryktet genom hela scenariot. Om 

spelarna t.ex. iett tidigt skede antyder för någon att de tror att leveransen rörde droger så bör 

ryktet om leveransen också delvis kretsa kring droghandel. Kanske räcker det att någon nämner 
ett ord för att ett rykte ska starta. Nämner spelarna exempelvis Soulman så kickstartas 

ryktesspridningen och leveransen stiger automatiskt i värde hos de girigaste och mest 
framgångsrika brottslingarna. 

Ta gärna anteckningar under spelets gång så att du vet t vilka pusselbitar som är tillgängliga. När 

du sen ska vidareutveckla ryktet i bakgrunden av karaktärernas omedelbara närhet så kan det vara 

bra att ha en gammal lek färskt i huvudet. Jag tänker på leken där man sitter i en ring och någon 

börjar viska något i örat på personen näst i ringen. Sedan för deltagarna i tur och ordning över 
meddelandet till näste man på tur tills meddelandet åter är tillbaks hos upphovsmannen, oftast i 

helt förvanskad form. Varje generation av ryktena kommer sannolikt att innebära en utspädning 

eller kryddning av innehållet. Tänk bara på rykten i din egen närhet och hur långt från 

verkligheten dessa oftast befinner sig, bara efter att några "goda vänner" passerat ryktet mellan 

Sig. 

Viktigt för spelarnas behållning av scenariot är att man som spelledare inte aktivt motarbetar 

spelarnas slutsatser och ideér utan snarare späder på dem med hjälp av ryktena. Glöm inte att det 

i första hand är spelarna shjälva som influerar ryktet och att de ord som cirkulerar alla bär på frön 

från karaktärernas egna förehavanden och utsagor. Lite av den bärande tanken i Colombian 

Necktie, i likhet med föregångaren Mexican Shootout, är ju just att spelarna ska lura sig själva, 

inte att spelledaren ska lura spelarna. Spelledaren är scenariots fluffgirl med uppdrag att 

balansera och vägleda spelarna till en trevlig upplevelse. 

I värsta fall 

Om spelarna efter ett tag verkar omåttligt uttråkade av att ränna runt och prata med folk, eller 

kanske rent av misstänker att scenariot bygger på en tom intrig och uppenbart visar att det inte är 

deras kopp te så kan det vara idé att slakta scenariot och stycka om det så att en verklig intrig 

uppstår. Leveransen kan då göras verklig, Soulman kan väckas till liv - kanske är han och Charon 

samma person. Ta en timeout/fikapaus och skissa snabbt upp en alternativ intrig. Använd dig av 
spelledarens digra karaktärsutbud och händelserna så långt i scenariot. 

Detta bör dock vara en sista utväg, att användas ifall spelarna helt tappat sugen. Det viktigaste är 

att spelarna får uppleva en rolig session, inte att scenariot spelas som det avses. 

Charon 

Charons person bör vara helt i det dolda tills spelarnas alternativ är avklarade eller Charon 

kommit dem helt på spåret. Undantaget i det här fallet är om spelarna uttryckligen ger sig på jakt 

efter Charon och på något smart sätt letar upp honom. Kom ihåg att Charon är ett Proffs, och som 

sådant inte tänker falla i några hastigt påkomna fällor. Han må vara panikslagen och arg, men han 

är inte oförsiktig. Rykten om Charon som måhända når spelarkaraktärerna kan ju däremot uppstå, 

fast kanske helst när scenariot glider mot sin tredje dag. Genom att ge bödeln ett ansikte minskar 
man nämligen drastiskt hans skrämseleffekt. 

Charons instruktioner gavs honom via ett telefonsamtal, av en okänd röst. Rösten sade till honom 

att hämta en leverans på bestämd plats och vid angiven tid, tre dagar från den dagens datum och



sedan överlämna det till Soulman peronligen, på annan plats, exakt tre dagar senare. Soulman lät 
också meddela att om Charon nödvändigtvis skulle strula med någon leverans så skulle han vara 
på det klara att det inte var just denna. 
När Charon inser att ingen leverans kommer dyka upp drabbas han först av ilska, sedan panik, 
följt av vansinne. Därpå ger han sig av för att finna leveransen och rädda sitt skinn. När han väl 
fått tag på en trådända att nysta i vägrar han släppa taget förrän han hittat de klantskallar som inte 
levererat. När Charon inte får som han vill går det som det går (d.v.s. enligt synopsis). I 
slutscenen dyker han så upp framför karaktärerna och en regelrätt ”slutstrid” uppstår förr eller 
senare. | 
Om Charon kommer på tal så är nedanstående vad spelarna känner till och har hört om honom: 
Charon är stadens bödel nummer ett, efter Soulman själv, och ett riktigt proffs. Han syns sällan 
på gatan och tycks arbeta i första hand på uppdrag av just Soulman, men verkar också utföra 
uppdrag åt andra. Hans personliga affärer vet ingen något om. 
Han är en stor bjässe till krigare, colombian och nästan alltid klädd i svart polotröja och ett par 
kavajbyxor. På fötterna har Charon oftast ett par svarta sneakers. Folk talar inte gärna med 
Charon utan anledning. Anledningarna till ordväxling är allt som oftast att någon har något otalt 
med honmom eller hans arbetsgivare, och resultatet av ett samtal är sällan oblodigt. 

Frågar spelarna runt om Charon så smygs det fram rykten och hörsägen om den store 
Colombianen. Känn dig fri att hitta på vad du vill för att skrämma karaktärerna, t.ex. att Charon 
skulle vara samma person som Soulman, att han hatar småbrottslingar eller dödar som sina 
favoritmördare i italienska slasherfilmer. 

Spökmomentet 
Spökerierna hör förmodligen till de mest kritiska momenten att hantera i Colombian Necktie. De 
övernaturliga inslagen får inte ges för mycket utrymme i början av scenariot, utan tillåtas att 
under lång tid sakta bryta fram mellan karaktärernas hektiska göromål. Inte ens när scenariot 
skridit långt i sin handling bör man blanda in för mycket underligheter. Ha i tankarna att de 
nyligen avlidna var och en har små om ens några möjligheter att påverka de dödligas värld. Det 
är först när tillräckligt många strukit med som kosntigheterna blir så omfattande att Karaktärerna 
börjar lägga märke till dem. 
Låt det hela börja något dygn efter första ”olycksfallet”, t.ex. med att något omotiverat välter ned, 
att ett ljus plötsligt släcks när de förhör någon, eller kanske att deras eventuella fordon vägrar 
starta. Var inte rädd för att låta tid gå mellan händelserna. Det är förmodligen bättre att ta det 
väldigt lungt i början och sedan dra på när slutet närmar sig med raska kliv; när det egentligen 
redan är för sent att dra sig undan. När finalen närmar sig kan det vara motiverat med rena 
”Poltergeistst” scener, förutsatt att spelarna verkar uppskatta situationen. 
Att försöka para och matcha spökerierna med spelarnas och karaktärernas tilltagande panik är 
nog en bra tumregel i de flesta fall. Spökerierna i sig kan givetvis också reflekteras i de rykten 
som plötsligt börjat florera i Peckham sedan spelarna börjat höra sig för bland de kriminella och 
på så sätt introduceras för spelarna. När spelarna väl hamnat i slustrid med Charon så kan du 
mycket väl bre på med uppjagade spöken som på sina respektive sätt ”hejar på” kombatanterna. 
Tips! Ta hjälp av spellokalens, tidpunktens (nattetid) och din egen kropps möjlighet att gestalta 
och betona spökerierna. När Karaktärerna väl börjat ana oråd kan man t.ex. dämpa belysningen. 
Man kan passa på att tappa något i golvet när någon minst anar det och utnyttja möjligheten att



flytta runt i lokalen, och berätta från olika delar av rummet. När spelarna inte har en fast punkt att 
fokusera spelledaren i tvingas de vända sig mot varandra istället för spelledaren. Det brukar 
framkalla en osäkerhet hos spelarna. Dessutom kan det ha den effekten att spelarna på allvar 
känner sig omringade av händelserna i omgivningen. 
Tempot är ytterligare en sak att dra nytta av. När man närmar sig slutstriden mot Charon och 
spökerierna blivit allt mer påtagliga kan man öka takten såväl i sitt berättande som i sina ben. Att 
aldrig stanna länge på ett ställe utan ständigt dyka upp på nya platser i lokalen förstärker känslan 
av ett stigande kaos och hjälper spelarna till en för scenariot sund paranoia. 

Spelarfrihet 
Spelarna uppmuntras i sin genomgång att gripa tag i sina karaktärer och handlingen och själva 
fylla ut luckor för att skapa en trovärdig helhet. Med det menas att spelarna själva fritt kan 
utveckla sina karaktärer och hur de påverkat och påverkar sin omgivning. Om någon t.ex. vill 
köra fram sin "Mini" bil så kan han göra det. Om två av spelarna spelar mot varandra som de 
hade något otalt i det förflutna så har de väl också haft det. Om en karaktär plötsligt påstår att 
puben the Hop&Ham, där Mr.Mister brukar sitta, är tillfälligt stängd så är den säkert också det. 
Så länge det inte stjälper scenariot och inte strider mot de fakta som angivits i texten här och på 
spelarnas och spelledarens karaktärsblad så är spelarnas berättelser välkomna och bör också 
uppmuntras, givetvis inom rimlighetens gränser (de har t.ex. inget privatjet de kan fly i o.s.v.). 
Detta kallar jag i mina scenarion för "fri improvisation". Tryck gärna extra på detta innan ni 
börjar spela så att de verkligen förstår vad det innebär. 

Troubleshooting 

Split Parties - Att dela spelargruppen kan ha sina poänger i de flesta scenarion, så även i 
Colombian Necktie. När man spelar konventsscenarion måste man dock vara uppmärksam på 
spelarnas önskemål i frågan. En del grupper älskar att intrigera mot varandra och spenderar gärna 
halva sessionen på en bänk i korridoren utanför spelrummet. Andra grupper delar sig för att vara 
effektiva i sin problemlösning. Åter andra lag hatar företeelsen och föredrar att befinna sig i 
samma rum och föra dialogen vidare. I Colombian necktie är problemet externt. Gruppen har 
inga för scenariot bärande motstridigheter som motiverar intrigerande mellan karaktärerna(även 
om det är fullt möjligt att det uppstårunder scenariots gång). Istället är man ute eftert att 
framkalla en världen-mot-oss-känsla; känslan av att alla vara fast i samma snara som sakta stryps 
åt. Av den anledningen så kan det vara bra att hålla spelarna så mycket som möjligt i samma rum, 
undantaget om ett eventuellt splittrande av karaktärerna ger upphov till situationer där det faktiskt 
är intressant för intrigen om inte samtliga spelare tar del av allt som händer. Att dela på spelarna 
bara för att karaktärerna inte befinner sig på samma plats kanske många gånger är överflödi gt. 

Bakhåll - Om spelarna efter ett tag noterat att samtliga kontakter de besökt återfinns döda inom 
ett dygn och därför bestämmer sig för at lägga sig i bakhåll genom att följa någon de talat med så 
har något av ett problem uppstått. Om handlingen inte är särskilt långt framskriden så kan en 
presentation av Charon som mödaren (om det nu är han) ta spänningen ur scenariot. I så fall kan 
man betrakta Charon som det Proffs han ändå är och låta honom nosa sig till bakhållet och 
kanske slippa undan upptäckt. 
Omvänt så kanske en upptäckt av Charon kan blåsa liv i en "uttråkad" spelargrupp genom att



vända på jakten. Då måste spelarna planera sin överlevnad med hjälp av stadens överlevande 
karaktärer. Kanske de själva drabbas av girighet och blir intresserade av leveransens innehåll i 
samma veva. Anfall blir plötsligt bästa försvar... 

Snabbt/Lågt tempo - Scenariot utspelar sig under de tre dagar och nätter som går mellan det att 
karaktärerna ska plocka upp leveransen och det att de förväntas räcka över samma leverans åt 
någon på utsatt plats eller tills dess att Charon kommer ikapp karaktärerna. Idealet är att dessa två 
tidpunkter sammanfaller, gärna på just den uttalade platsen, men det är helt upp till spelarnas 
aktiviteter och spelledarens möjlighet att obemärkt påverka dessa. Slutstriden inträffar när och 
där den sker. Eftersom det är ett konventsscenario så är det ändå önskvärt att sessionen klockar in 
någonstans på mellan tre och fem timmar varför en viss regelbunden check mot klockan kan vara 
nödvändig. Det enklaste sättet att reglera tempot är sannolikt genom att förenkla eller komplicera 
intrigen samt genom att anpassa spelledarkaraktärerna medgörlighet för att öka eller miska takten 
på spelet. Avbryt under inga omständigheter scenariot utan att slutstriden bryter ut, samt att den 
relevanta epilogen presenteras. Missar man det faller scenariot platt och kommer te sig tämligen 
poänglöst för spelarna. 

Spelarnas introduktion 

Miljön 

Som spelare i Colombian Necktie kommer ni att gestalta fem brottslingar i den lägre divisionen, 
med kontakter runt området Peckham i Södra London. Peckham är en mycket nedgången 
stadsdel, ökänd för sin hårda och karga atmosfär, med många fattiga och hemlösa människor. 
Den största etniska grupperingen är av Afrikanskt ursprung och rasmotsättningar är mycket 
vanliga. Hatet pyr alltid i Peckham, även om kärleken frodas bland vänner och familj. 
”Arbetarklass”, ”Underklass” och ”Pub” är tre ord som sammanfattar mycket av livet i Peckham. 

Karaktärerna 
Vid det här laget har ni redan valt och läst roller. Era fem karaktäreralla är alla förhållandevis 
bekanta med varandra. Vissa av er umgås mer regelbundet, andra mer sporadiskt. Ni har gjort 
tillräckligt med stötar ihop för att andra brottslingar i Peckham ska betrakta er som en mindre liga 
eller ett klent gäng, något ni hyser skilda åsikter om. 
Karaktärsbladen är bara början; resten är upp till er. Ni "äger" era karaktärer och bör ta dem dit ni 
vill. Så länge ni utgår från era roller och spelledaren inte protesterar högljutt är det fritt fram att 
berätta era karaktärer och fylla i luckor med hjälp av er fria improvisation. Det finns inga 
felaktiga tolkningar eller bakgrunder så spinn loss kring personer och relationer. Stjäl scenen om 
ni vill, men respektera spelledarens auktoritet; hon/han är er allseende guide till ett minnesvärt 
spelpass. 
På karaktärsblad finns förutom era respektive rollbeskrivningar också några av era personliga 
kontakter i London och Peckham. Att ett specifikt namn finns bland dessa betyder att just din 
karaktär har en något närmare relation till personen i fråga och vet var man vanligtvis kan finna 
honom.



Soulman 
Under lång tid har namnet Soulman spridit kalla kårar hos Londons annars allra hårdaste och 
kallaste brottslingar. Vi pratar kontraktsmördare, langare och rånarligor som vid blotta 
förnimmelsen av denna legends namn sänker sin röst och ser sig omkring efter rörliga skuggor i 
omgivningen. Soulman har funnits i London under så lång tid någon nu levande männsika kan 
minnas och har ett finger med i det mesta som pågår på andra sidan lagen. Han har blivit en 
legend som på ett diskret men mycket effektivt sätt, direkt eller indirekt verkar hålla uppsikt över 
var och varenda någorlunda stor affär som görs. Inte minst i den livliga drogkommersen som 
allmänt känt är Soulmans ursprungliga gebit. Alla har sina minnen och historier om Soulman, 
men väljer oftast att hålla dessa för sig själv. Anledningarna till denna sekretess kring ens 
eventuella relation till Soulman är ofta lika hemliga som relationen i fråga, men bottnar för alla i 
en kobination av skuld, vördnad, hot och skräck. 

Ryktena kring honom är många och vitt skilda. Vad som trots allt med säkerhet kan sägas är att 
han är av Colombianskt ursprung och sägs vara svart som natten. Han tros ha mer än hundra 
mord på sitt samvete, nästan samtliga på kända brottslingar som kommit på kollissionskurs med 
egna intressen, varit ignoranta, eller helt enkelt på något annat sätt varit obekväma för Soulman. 
Den som vågar fråga vidare får ibland höra att denna siffra snarare överstiger tvåhundra, men då 
får man å andra sidan ibland också höra att han är en vålnad, har ögon i nacken eller kan se i 
totalt mörker. Legenden har lika många anleten som berättare. 

Tuta och kör 
Rollspel ska vara roligt, så jag föreslår att ni tar hjälp av er spelledare och gör scenariot till vad ni 
vill att det ska vara. Slapstick, Action, Thriller eller finskt Bastudrama? För att citera de gamla 
rävarna i AC/DC: "If you want blood, you've got it”. 

Abstinance Kid 

Aka A.K. 

Smeknamnet Abtsinance Kid för omedelbart tankarna till drogberoende, men i A.K.'s fall 
handlar det om något betydligt jordnärmare. Ända sedan tonåren har Rick Fair, som han heter 
enligt sina identitetshandlingar, varit i ständigt begär efter kvinnor, men inte på samma sätt som 
många människor ständigt jagar partners. Rick har aldrig haft speciell framgång hos det 
motsatta könet, vilket resulterat i kronisk frustration över det vidhållande tillståndet. 
A.K.'”s abstinens är ett mycket väl omtalat ämne, då särskilt bland andra än han själv och helst så 
att A.K. själv hör vad som sägs. Att retas med A.K. är mer regel än undantag bland folket i 
Peckham. Man passar sig dock för att dra skämten för långt eftersom det har hänt att ihärdiga 
retstickor hittats nedstuckna och sönderslagna i gränder och urinoarer runt grannskapet. Rick 
Fair må inte vara speciellt fager, sitt namn till trots, men han vet hur man ger igen och kan 
skrämma slag på den störste av slagskämpar när måttet väl är rågat. Hans gestalt liknar något 
av en trettioårig blandning mellan Weird Al Jankovic, Björn Borg och en Snok. 

Pico the Chemist och Abistance Kid 
A.K. har ett långtgående samarbete med Pico, stadens viktigaste leverantör av kemiska och



olagliga preparat. De började träffas på pubar i södra London när de båda var strax över tjugo år 
gamla och har nu varit partners i snart tio år. De ses än idag samtala mer eller mindre berusade på 
kvällsöppna ställen i området, ofta i sällskap med the Swede som tycks vara en god vän till de 
båda. 
Pico framställer och raffinerar dansdroger och andra olagliga preparat i företagets laboratorie 
(eller ”stämninghöjare” som de båda föredrar att kalla sina produkter) medan Rick arbetar på 
distrubitionsavdelningen. De förser många partyn och langare i London med varor. På senare tid 
har de också börjat leverera till andra större städer i England, med stor framgång. Affärerna har 
gått så bra sista tiden att de bestämt sig för att ligga lågt en stund, för att undvika pinsamma 
konfrontationer med narkotikapolisen. Istället håller de på att färdigställa en ny partydrog som de 
tänker lansera över hela nationen så snart den är testad och klar. För ändamålet har de ”anlitat” 
Puppy som labbråtta. Den lille krabaten proppar mer än villigt i sig av alla prover det finslipade 
paret förser honom med. 

Abstinance Kid, en nagel i ögat 
A.K. är inte bara föremål för retsamheter, han är också själv en riktig retsticka som älskar att 
sticka näsan i blöt och lägga sig i affärer hos stadens mer erfarna brottslingar. Hans favorit är att 
genskjuta stötar som andra håller på att planera, och utföra dem mer eller mindre framför ögonen 
på konkurrenterna. Många veteraner ser honom som en ständig nagel i ögat och vill gärna att 
något hände honom, men det tycks som om han är i Peckham för att stanna. 
I själva verket beskyddas han av Soulman som utövar sin makt för att rädda en ovetande A.K. 
undan argsinta motståndare. Soulman har hittills inte funnit något användningsområde för sin 
lille skyddsling, men han tycker att dennes trots allt ganska harmfria arrogans är roande och 
dessutom sund för stämningen hos hans närmaste konkurrenter i hierarkin. 

Matty Hokkinens grossist 
Matty köper nästan uteslutande sina varor av A.K, för vidare distribution bland sina hangarounds 
och kunder. 
Att besöka A.K. kan vara intressant om karaktärerna får nys om, eller misstänker att han förser 
Puppy med droger. Han gör ju också mycket riktigt det. Även den kvällen för ett par dagar sedan 
då Puppy firade sin födelsedag. Varorna den gången bestod av en karta syratrippar och ett nytt 
smakprov direkt från produktionsbordet... 

Al MacGraw 

aka "MacBeal” 

Thamsens grå ensamvarg 
Al bor ensam på en husbåt vid sin pråm I Thamsens östra delar. Där vaknar han, dricker sin första 
kopp te, lägger sig, sover och drömmer - om det stora genombrottet. Som yngling utvecklade Al 
sin färdighet som biltjuv och chaufför genom att arbeta med äldre kollegor, människor som idag 
till stor del försvunnit, antingen genom naturens gång, eller med hjälp från andra i branschen och



folk från andra sidan lagen. Als spirituelle fader och förste lärare, gamle ”Mr. Mister”, eller ”old 
guy” som han också kallas, är den ende från det tidiga åttiotalet som Al fortfarande håller kontakt 
med. De träffas en gång i månaden på puben ”the Hop & Ham”, i Peckham i södra London. Där 
brukar de dela en några Pints och prata minnen tills Mr. Mister somnar i sin stol och Al beställer 
fram en taxi. När Al baxat in den gamle mannen i bilen och gett Chauffören instruktioner sticker 
han försiktigt in månadens kuvert i gubbens innerficka och avlägsnar sig för att ta en buss hem 
till Themsen. 

Varje månad åker Al för Mr. Misters räkning med sin båt till Frankrike för att hämta ett kuvert åt 

den legendariske Soulman. Varför Mr. Mister tvingas leverera det lilla brevet varje månad, har Al 

inte en aning om, än mindre vad som är i kuvertet. Han är nyfiken, men förstår att han nog helst 

inte vill veta sanningen bakom den till synes urgamla överenskommelsen. Han tycker sig i alla 

fall vara skyldig Mr Mister så mycket att det ter sig som en självklarhet att hjälpa honom men 
denna förhållandevis enkla tjänst. 

Brottslingen Al 

Al har vid den ringa åldern av 39 år redan pensionerat sig själv från större brottslighet. Idag är det 

mest en och annan småstöld som intresserar honom; likt en ful ovana han inte kan slita sig från. 

Andra i branschen känner till honom, men lägger knappast någon särskild vikt vid hans 

eventuella aktiviteter bortom lagen. Al har själv för avsikt att inom en snar framtid dra sig ur för 

gott. Just nu väntar han bara på en tung roll i någon nationell film, eller möjligtvis en 
framträdande karaktär i en större tv-serie. 

Sjömannen Al 

När Al erfor hårdare tider och behövde dra sig undan - lagen eller andra otrevligheter - brukade 

han skriva in sig i besättningen på något skepp. Al har seglat runt större delen av de sju haven. 

Han värderar sin samlade livserfarenhet från dessa resor mycket högt, varav vänskapen med en 

viss Jaspar McMountain och färdigheten att tatuera tillhör de mest betydande för Al. Hans 

tatueringskonst är långt från i världsklass, men fullt tillräcklig för att tjäna en extra slant då och 

då. Han tatuerar folk i sin husbåt, men annonserar inte sina färdigheter utan förlitar sig på ryktet. 

Det var länge sedan han bordade ett större fartyg, men han är inte helt främmande för tanken. 

Skådespelaren Al 

Smeknamnet MacBeal har Al fått för sina framträdanden i ett antal tv-såpor. Als första roll var 

som sexgalen lokalvårdare i serien ”Love Motel” som floppade redan första säsongen. Det var för 

sju år sedan. Al har sedan dess spelat girigt fotbollsproffs, våldsam far och tokrolig far, i lika 
många serier. Just nu innehar han en ganska obetydlig roll som efterbliven grönsakshandlare i 

eftermiddags-såpan ”Brighton Nights”, ytterligare ett jobb på vägen till framgång. 

Al är inte speciellt kräsen och försöker gå på minst en audition i månaden. Det är ett slitgöra, men 
den som vill komma någon vart måste gå den långa vägen, anser han. 

Kontakter 

Mr Mister 

Se ovan. Mr mister hänger ofta på på puben Hop&Ham, där han super till och berättar historier. 

Mr. Mister känner till mycket om stadens brottslingar och dess kriminella historia (om än lite 

kryddad) och lär enligt egen utsago t.o.m. mött Soulman personligen.



Billy Dean 

aka ”Beanbag”, ”Bean” 

Mammas Pojke 
Billy är lat, så lat att han vid 36 års ålder fortfarande bor hos sin mamma i Peckham, Londons 
södra sociala soptipp. Uppväxt i Peckham och aldrig utflyttad blir man något hårdare än 
genomsnittsmänniskan, Billy är inget undantag. Hemma i pojkrummet står Billys vapenskåp, i 
vilket en samling skjutjärn från Billys Karriär som brottsling finns pedantiskt polerade och 
prydligt upphängda. Allt som allt rör det sig om ett femtiotal pjäser, alla med sin egen karaktär 
och sitt särskilda affektionsvärde. Framför allt är det de tidigare pistolerna, från smårån och 
personliga överfall som fortfarande fyller Billy med minnen. 
Billy är själv den ende som har tillgång till vapnen i skåpet. Mamma städar snällt hela rummet 
men låter lydigt skåpet vara i fred. I sitt skåp är Billy Herre. 

En redig hög kött 
Billy är stor, så stor att hans mor tvingas sy om många av de märkeskläder som enda sonen 
envisas köpa, trots att de inte finns i de otroliga storlekar hans hydda tarvar. Framför allt är det 
sportmärken, som ”Nike” och ”Bjorn Borg” som illa döljer Billys sjukliga fetma, men ett och 
annat plagg från Dolce Gabana, Ralph Lauren eller deras likar finns också i Billys Garderob - 
nätt, om än enkelt, utsydda av hans ömma moder. 

Billy, Billy bad breaks 
Billy saknar utbildning, som så många andra människor i Peckham. Utan utbildning och med ett 
snävt socialt kontaktnät är det svårt att ta sig mycket längre bort än möjligtvis det rosa köpcentret 
the Elephant & Castle vid Themsens södra strand. Att leta sig längre ”uptown” är något Billy inte 
gör många gånger om året. Allt Billy behöver finns i sydöstra London: små bankkontor, närköp, 
juvelerare och fullt av privata hem att plundra. Där finns också många i samma situation som han 
själv att arbeta med, Kentucky Fried Chicken, Burger King, Pizza Hut och mamma - kort sagt allt 
nödvändigt som finns runt Picadilly, fast mer lättillgängligt, samt lite till. 

Eddie Peddie 
Eddie, eller Eddie Peddie Pooh som Billy brukar kalla honom, är Eddies alldeles egna kattunge. 
Billys förra katt dog för ett halvår sedan när Billy av misstag satte sig på den. Det tog honom 
mycket hårt. Han var nedstämd och i stort sett otillgänglig ända tills Eddie Peddie nyligen dök 
upp som en skänk från ovan, till synes med ny mening i livet för Billy. Eddie är kolsvart med 
gula ögon, blott femton veckor gammal och det sötaste Billy någonsin lagt sina feta händer på. 

Billys vänner 
Ända sedan barnsben har Billys sorgliga sociala liv lytt under devisen ”man får ta vad man får!” 
Billy är inte kräsen. Sin lathet till trots är Billy förvånande pigg på att bistå vänner så gott han 
kan, något som mer än en gång utvecklats till rena utnyttjandeförhållanden. Billy förstår att han 
blir utnyttjad, men det rör honom inte särskilt mycket, så länge han har folk att umgås med. Han 
tycker om alla som inte skäller på honom eller på något annat sätt är direkt elak eller otrevlig. 
Sådana människor har inte mycket att hämta hos Billy utan riskerar istället att få en rejäl



pistolmynning nedtryckt i halsen. 
Billys handlag med skjutvapen är minst sagt pedantiskt, och hans rykte som prickskytt knappast 
överdrivet. Hans uppenbarelse och snabbhet i våldsamma situationer liknas närmast vid 
bestämdheten hos en arbetande postsorterare med trettio års yrkeserfarenhet, med ett ansikte 
kallare än Amundsens expedition. 

Kontakter 

Highlander 

Detta skotska hyrsvärd är ett välutrustat proffs som Billy hjälpt fler än en gång. Mängden 
handeldvapen Billy försett Highlander med under åren skrämmer honom, sin hobby till trots. 
Med sin något snurriga, för att inte säga vansinniga person, sin vana att bära svärd och en 
kappsäck skjutvapen är Highlander nog en av de osäkraste korten i staden och Billy skulle tänka 
sig för både en och två gånger innan han anlitade honom eller satte sig i hans väg. 

Raggaboy 

Raggaboy är en mycket underlig vän till Billy, men samtidigt en av de få som aldrig retat honom. 
Denne svarte broders bakgrund är höljd i dunkel och huruvida man någonsin får ett sant ord ur 
hans mun bör man låta vara osagt; kanske är han den Loa han ibland utger sig för att vara. 
Billy brukar rådfråga Raggaboy om både det ena och det andra. Huruvida Raggaboys voodoo 
verkligen bär någon sanning eller ej rör inte Billy nämnvärt; sällskapet är trevligt. Hans 
mumifierade hund "Hale-Bop" skrämmer dock Billy en aning som inte riktigt vet hur han ska 
bete sig när Raggaboy t.ex. ber honom vakta honom, eller ännu värre, mata honom. 
Billy har alltid Raggaboys visitkort med telefonnummer i fickan ifall någon skulle behöva 
alternativ vägledning. 

Henry Landlord 

Aka ”Lordy” 

Herre i sin egen borg 
Henry lämnade sitt Gods utanför London för snart tio år sedan. Då hade han slutligen, efter nära 
ett decennie av storskaligt spelmissbruk, lyckats försätta sig i sådana skulder att han tvingades 
sälja av alla sina egendomar i rask takt för att undvika konkurs och omhändertagande. Sannolikt 
räddade de avyttrade egndomarna även Henrys livhanke. Att han nu hängt upp sin livhanke på en 
spelarkrok hos det kriminella Londons mest mytomspunne legend får man väl mest se som en 
spelgalnings sätt att blomma upp ur en personlig konkurs av ofattbara proportioner. 
Det enda som idag finns kvar av familjen Landlords forna ägor är en förfallen jaktstuga i 
utkanterna av Sherwoodskogen. Sist Henry satte sin fot i stugan föll ytterdörren av. När delar av 
taket rasade in beslöt han att lämna stugan åt sitt öde och bege sig tillbaks till södra Londons 
pubar, kapplöpningar och pokerbord. 

Spel som livsstil 
En storskalig spelare vet att ens utseende gör mycket för förtroendet. Det finns i grova drag tre 
typer av storspelare. Den första äger mycket pengar och vet när det är dags att sluta. Denna typ 
av spelare klär sig gärna dyrt och elegant för att imponera på sina motspelare, även när de 
förlorar. Den andra typen av spelare har valt att göra karriär av sin färdighet, må det vara i



kortspel, på kapplöpningsbanan, vid illegala boxningsmatcher - i stort sett var som helst där de 
andra två typerna av spelare finns representerade, eftersom spelare av typ två lever på dessa 
andra spelares förluster. Typ två spelare klär sig modernt, samtidigt som de undviker att dra för 
mycket uppmärksamhet till sig. 
Henry är en typ tre spelare. Han lever på lånade tillgångar, fuskar så snart tillfälle ges och vinner 
alltid nästa gång. Typ tre spelare klär sig i det som luktar minst illa, är minst skrynkligt och ser 
helast ut - i den ordningen. 
Henry handlar nästan uteslutande kläder på loppmarknader och i andrahandsbutiker, där vad som 
helst kan köpas för en femma eller mindre. Han har i princip sett likadan ut de senaste tjugo åren. 
En stilig kostym från åttiotalet är fortfarande en stilig kostym, inte sant? 

Henrys hem 
Henry bor på en pub i Peckham i södra London, ”the Hop & Ham”. På en barstol vid diskens 
vänstra kant nöter Henry vanligtvis ut det vinröda konstlädret, berusar sig på krita och diskuterar 
odds med pubens stamgäster. Ibland prövar Han sin lycka vid biljardbordet eller framför 
darttavlan, men bara om det är pengar inblandade. Henry roar sig inte gärna billigt. 
Henry har också en liten lägenhet i närheten av puben, men dit går han inte gärna. Där luktar illa 
och är så stökigt att man inte står ut någon längre stund, utom om man möjligen sover. 

Henrys liv 

Henrys vardag består i regel av lika delar alkohol och spel. Sedan han flyttade in till London har 
han byggt upp ett relativt stort kontaktnät bland spelare och promotors; fördelat ungefär fifty/fifty 
mellan vänner och fiender. När han inte själv spelar sätter han upp matcher och kapplöpningar för 
legenden Soulmans räkning. Oftast handlar det om att låta rätt person vinna vid rätt tillfälle, så att 
önskad stämning råder vid senare affärsförhandlingar. Henry bryr sig inte nämnvärt om detta 
perifera spel. Så länge han får rota i oddsen är han nöjd. Arbetet för Soulman ger honom en viss, 
om än liten immunitet hos spelfolket i London, men denna förmån kommer inte utan ansvar. En 
gång förlorade en på förhand utsedd vinnare närmare 10000 pund, med den obehagliga följden att 
Henry förlorade sitt vänstra lillfinger. 

Kontakter 
Tic Tac Joe . 
Tic Tac är Peckhams och en av Londons största bookmakers och arrangör av många tävlingar 
och vadslagningar. Lordy träffar honom regelbundet för att placera bud i diverse tillställningar. 
Det händer att Henry står i skuld till Tic Tac.Då gäller det att skaffa fram pengar snabbt, annars 
kommer snart Money Man på besök. Tic Tac är lätt en av stadens mest hatade personer bland 
spelare; ändå klarar de sig inte utan honom. Man hittar honom enklast genom att finna en större 
match där illegal vadslagning förekommer. 

Moneyman 

Lordy har förmodligen åtminstone en mindre skuld hos Moneyman, som han inte kommer ihåg. 
Att träffa Moneyman, eller Queen som han också kallas, är aldrig trevligt. En surare peron får 
man leta efter. Han tar sitt jobb som indrivare på stort allvar och är till synes inblandad i allt som 
kan generera pengar, omedelbart eller långsiktigt. Moneymans fiender finns överallt och många 
skulle gladeligen kliva över lik för möjligheten att få avfyra ett dödligt skott mot denne krösus.



Moneyman söker man inte upp i första taget; han söker i regel upp dig vid behov. 

Lucky Luciano 

Lordys föremål för evig avund. Lucky Luciano är killen som alltid kommer undan. Han är en 

ständig vinnare och syns nästan jämt på matcher, kapplöpningsbanor och vid fighter. När han får 

lov tillåts deltaga i vadslagningar eller tävlingar vinner han ofelaktigt, och när någon förlorare 

sedan vill läxa upp honom så kommer han mirakulöst undan utan en skråma medan förövaren 

hamnar på intensiven, trillar och förlorar medvetandet eller ger upp utan utdelning. Luciano kan 

vara bra att kontakta för att luska ut odds, förutsatt att man nu får fatt i honom. Ett sätt att finna 

honom är genom Tic Tac Joe som brukar hålla koll på Luciano så att han i sin tur slipper stöta på 
honom i onödan. 

Highlander 

aka Lambert 

Han heter egentligen Jim McMescalin, men med sitt ursprung i de skotska högländerna finns det 

ingen som inte vill ta tillfället i akt att kalla honom Highlander, Lambert eller möjligen 

MacLeod. Han är en gentleman ut i fingerspetsarna och tillgänglig för vilket arbete som helst 

bara priset är rätt. Jim är ett hyrsvärd i ordets hela bemärkelse och är känd i kretsarna kring 

Peckham som en mycket pålitlig medarbetare med goda färdigheter. Hans maner är oklanderligt 
och han ser alltid till att göra en show av sitt smeknamn. Han klär allt som oftast i kilt under 

vilken han är känd för att bära såväl dolda skjutjärn som knivar. Highlander utmanar ofta sina 

ovänner på duell, på fullaste allvar, och blir lika upprörd varje gång någon vägrar acceptera 
utmaningen. Ett orginal i London. 

En stadig paycheck 

Highlander lyfter en stadig ”lön” från Soulman för vilken han förväntas göra det som Soulman 

önskar av honom. Det rör sig inte om mycket; en udda tjänst här och där. Highlander är mycket 

nöjd över sitt arrangemang med Soulman. 

Highlander i Scenariot 

Highlander kommer sannolikt in i scenariot i egenskap av hyrsvärd, antingen för karaktärernas 

eller för någon annas räkning. Kanske som någons beskyddare eller med uppdraget att finna den 
ryktesomspunna leveransen. 

Jaspar McMountain 
aka ”TopTop” 

Framgång 

Jaspars bakgrund är inte hälften så glamourös och flödig som han gärna vill få folk att tro. När



man ser Jaspars yta är det lätt att bli hänförd av de kostsamma kläder och skor han ikläder sig, de 

nätt friserade frisyrer han varsamt dukar upp framför spegeln varje morgon och de 

gentlemannamässiga sätt han rör sig med. Men när man lärt känna Jaspar lite närmare förstår man 
att det finns något bakom fasaden, som inte är fullt lika putsat. 

Sanningen är den att Jaspar kommer från en föräldralös uppväxt, inhyst i ett klosterintegrerat 
barnhem. Den dag Jaspar fyllde arton var det med lika stor lättnad hos både Jaspar själv och 

klostrets nunnor som han lämnade barnhemmet för gott. Jaspars hela uppväxt hade varit ett spel 
om förförelse och bedragande, av såväl hemmets andra barn som de omtänksamma ammorna. 

Trots Jaspars uppenbara broderskap med ormen i paradiset kunde ingen vid klostret säga nej till 
den charmerande gossen som under sin vistelse i barnhemmet växte upp till en riktigt stilig 

playboy. Ingen bibel i världen skulle kunna ha räddat detta barn från sin inneboende själviskhet 
och girighet; ett sant barn av sin tid. 

Precis så här insiktsfullt och självmedvetet ser Jaspar på sig själv - och trots sin totala förståelse 
av sig själv har han inga planer på att rannsaka sig och sitt liv. På Jaspars agenda finns bara ett 
ord: framgång! 

Jaspars två liv 

Jaspar är en jetsetare med en fot om vardera sida lagen. Den på rätt sida lagen har han stuckit i de 

dyraste Guccis man kan finna för pengar. Den på fel sida lagen är varsamt istoppad dubbla lager 

skyddgummistövlar, med stålhätta. Jaspar är mycket noga att skilja sitt exklusiva privatliv i 

centrala London, från sitt arbetsliv i Peckham som pengatvättare och bedragare. Jaspar har lika 

många alias som han har underkläder från Boss, men bland sina gängse brottslingar gäller blott 

ett: TopTop. Han har inte valt det själv och är inte heller särskilt förtjust i det, men det tycks ha 

satts på honom för gott. Som TopTop arbetar han åt vem som helst med ett behov att byta pengar, 

givetvis mot en viss avkastning. Han utför också då och då mer direkta brott, som t.ex. rån och 

stöld, men dessa våldsamheter är något han drar sig för att utföra. Det är dock ett nödvändigt ont 

att ibland handgripligen förgripa sig på lagen, eftersom affärerna ibland saktar ned i samband 

med de kriminella lågkonjunkturer som lämnar Jaspar utan monetära medel att leva sitt privatliv 
med. Det kostar att ligga på topp. 

Jaspars hemliga metod 

Många är de som funderat över Jaspars otroliga förmåga att omsätta smutsiga pengar. Vad de inte 

vet är att Jaspar använder sig av kontakter till legenden Soulman för att tjäna sitt värv. I själva 

verket går en inte helt obetydlig del av Jaspars inkomster till att betala ”mervärdesskatt” till 

Soulman. Så här har Jaspar arbetat sedan starten och trots allt blir det en ansenlig summa kvar 

efter varje affär, och affärer av Jaspars typ finns det gott om i Peckham. 

Dessutom blåser Jaspar med effektiv bokföringsmetod sina kunder på ytterligare några procent av 
varje transaktion. Det finns alltid lite att skumma av. 

Jaspar anar - för att inte säga fruktar - att Soulman kanske känner till Jaspars fula ovana att fuska 

av sina kollegor pengar, men det tycks i så fal inte röra Soulman märkvärt. Tanken är dock 
mycket obekväm. Jaspar är självklart minutiöst noggrann att inte på något sätt lura Soulman själv 

på pengar. Han må vara kaxig och självsäker, men han är inte dumdristig. 

Kontakter 

Lasagnaman



Stans höjdarhallick är storkund hos Jaspar, som i sin tur inte är sen att lura av Lasagnaman så 
mycket han bara kan, utöver det avtalade arvodet. Lasagnaman är en trvlig prick på fel sida 
lagen, med känningar hos många rika knösar över hela staden. Hans umgänge gagnar lätt Jaspars 
person och är välkomnas därför öppet. Att han sen har användbara och förstklassi ga varor är en 
bonus. Lasagnaman verkar tycka bra om Jaspar och det jobb han utför åt honom. J aspar har 
Lasgagnamans mobilnummer. 

Leno the Stripe 
Leno är Londons Pastakung, en restaurangmagnat med fingertoppskänsla och enorm buk. Han 
driver tvättfirma genom sina restauranger och borde hata Jaspar som pesten. De är ju trots allt 
konkurenter och Jaspar får väl anses vara något av en uppstickare. Trots detta har han bara 
konfronterat Jaspar en gång, något som han senare tog tillbaks. Jaspar misstänker att Soulman 
hade något att göra med den händelsen. Leno är nästan alltid på en av sina restauranger och 
proppar i sig pasta. Jaspar kallar gärna Leno för Pumpkin King, eftersom han i sin 
kritstrecksrandiga kostym ser ut som en stor rund frukt. 

Lasagnaman 

Peckhams självutnämnde bock nummer ett, den italienfödde Tomasso Vito, mer känd som 
lasagnaman, londons meste och främste hallick sedan två decennier lever fortfarande gott. 
Affärerna har i eskalerande omfattning följt honom in i det tjugoförsta århundradet. Vem hade 
trott något annat om sexindustrin? Tomasso är enligt sig själv Londons främste påsättare, med 
erövringar långt upp i stora kändiskretsar. För utomstående är denna titel svår att ta på allvar, 
kanske främst p.g.a. hans korta, något knubbiga kropp, för att inte nämna den hopplöst passé 
hockeyfrillan som han med minutiös noggrannhet ser efter minst en gång i veckan. Att folk vill 
likna hans utseende vid den ökände porrstjärnan Ron Jeremy är inte helt ovanligt — om detta har 
något med hans påstådda erövringar att göra låter de flesta vara osagt, men i ärlighetens namn 
tror nog de flesta att ryktena kring Lasagnamans virilitet i själva verket är resultatet av en väl 
odlad hybris och en släng italiensk krydda. 

Lasagnamans stall 

Ingen vet exakt hur omfattande Lasagnamans kundkrets egentligen är, inte heller vilka av stadens 
otaliga call-girls och massageinstitut som dansar efter den lilla italienarens pipa. Polisen har sina 
aningar, men har långt från klarlagt alla hans förehavanden. Lasagnamans, eller snarae bestämt 
hans tjejers tjänster är eftertraktade i högre kretsar, inte bara bland affärsmän och EU-delegater; 
även stadens kriminella höjdare håller sig med förstklassig escort till tider. Tomasso har varor i 
alla format, och för alla plånböcker. 

Lasagnamans gissel 
Sitt sexsyndikat har han varsamt byggt upp under lång tid, ständigt under uppsikt från Soulman. 
Tidigt i sin karriär, innan Tomasso förtjänat sitt smeknamn, kontaktades han via bulvaner av den 
Colombianske legenden, som klargjorde spelreglerna för nykomlingen. Tomasso skulle vara 
tvungen att betala en avgift varje år för att få bedriva sin verksamhet i staden, en avgift baserad 
på intäkternas storlek. Den unge hetlevrade italienaren skrockade först högljutt åt kraven, men 
svalde senare sin tunga när han fann två av sina flickor våldtagna och mördade, inknödda i



kofferten på sin egen bil, med en faktura prydligt placerad mellan skinkorna på ena offret. En nätt 
avgift på 2500 pund var utställ för första året, minus 20 pund per kund i kofferten. Lasagnaman 
fann genast sin plats i hierarkin. 

Lasagnaman de sista dagarna 
Om karaktärerna frågar ut Lasagnaman om två prostituerade som tros ha varit med Puppy för ett 
par dagar sedan, svarar han ärligt att han inte vet vilka de skulle kunna vara, med förevändningen 
att han känner så många flickor att han omöjligen kan veta var de befinner sig. Lasagnaman 
driver sitt imperium som en VD; han ser bara ekonomin, samt ett och annat underliv. Tvingar de 
honom att höra efter gör han motvilligt ett försök hos sina underhuggare och får då till slut veta 
att det möjligen rör sig om två tjejer som för tillfället befinner sig på en inspelning hos the 
Swede; Lory och Liz är deras namn. 

I övrigt beror konservationen och Lasagnamnas svar på hur lång tid som förflutit och vad han kan 
ha tänkts höra i ryktesväg så långt. 

Leno, the Stripe 

Leno lever sitt liv som en av Londons mest inflytelserika restaurangmagnater. Att han gillar mat 
och äger många inrättningar är lätt att förstå när man ser hans imponerande hydda. Denna jätte 
är ökänd för att vid ett inte ringa antal tillfällen tros ha förgiftat och dödat mindre försiktiga 
ovänner som inte undersökt var de satt sig för att äta. 

Pasta är Lenos favoriträtt, och han träffas säkrast på någon av hans italienska restauranger. För 
att tala med honom behöver man dock vara tålmodig; Leno kan mycket möjligt vara den mest 
andfådde mannen nu vid liv på jordens yta. 

Att erfara Leno 
Att konversera med denna valross till människa är en alldeles speciell upplevelse, eftersom 
mannen upprepade gånger måste pausa för att hämta andan, ta ett bloss på sin cigarr eller hosta 
upp något irriterande i halsen. Medan han samtalar knaprar han oavbrutet på drops mot sin 
halsvärk och när man själv tilltalar honom är det svårt att bortse från de högljudda flåsningar 
mannen ger ifrån sig. 

The Stripe 

Sitt smeknamn har Leno fått för sina kritstrecksrandiga kostymers skull. En del hågade kollegor 
brukar skämtsamt kalla honom för ”Pumpkin king” eftersom ränderna sluter sig runt honom som 
på en stor rund frukt, något Leno finner måttligt underhållande 

Tvättfirma 
Leno driver tvättfirma genom sina resturanger. Jaspars verksamhet är en ständig nagel i ögat på 
Leno. Efter att en gång ha konfronterat Jaspar om saken och hotat den samme fick Leno dock ett 
enkelt formulerat bud från Soulman som uppmanade Leno att ta tillbaks sina hot. 

Skuld hos Charon 

Leno är skuldsatt hos Charon, för ett antal jobb denne utfört åt honom. Leno vet inte att



gentjänsterna som Charon har rätt till i slutändan tillfaller Soulman. 

Karaktärerna hos Leno 

Om karaktärerna lyckas pressa Leno tillräckligt medger han att han levererat ett kuvert till Puppy, 

med direktionen att vidarebefodra det till någon de fem karaktärerna. Kuvertet och instruktioner 
fanns en morgon på skrivbordet i Lenos Kontor till vilket endast han själv har tillträde, vilket 

bara kan betyda en sak; Soulman. Mer vet han inte. De enda som kan känna till kuvertet, så vitt 

Leno själv förstår är förutom han själv givetvis Puppy, men också de två flickor Puppy verkade 
upptagen med. 

Pressar man Leno ytterligare får man motvilligt veta att Leno innan han gick till Puppy 

rådfrågade två av sina bästa vänner, som delade en lunch med honom om kuvertet; vännerna var 

Lucky Luciano och dennes gamle kollega Mr. Mister. Dessa gamla rävars råd var enhälligt: Gör! 
Gör det nu! 

Lucky Luciano 

Någon som dämmer upp fler olika känslor bland Londons brottsliga kollegium än Lucky Luciano 

får man leta efter. Han har jobbat med många, i såväl små som stora stötar, både höjdare och 

gatubrottslingar. Vad som driver denne colmbianske man att fortätta sin karriär vet ingen. Av 
allt att döma verkar det vara någon form av våghalsig dödsdrift, jakt på sitt öde eller en skruv lös 

som driver Luciano till att arbeta med de mest tokiga brott som tänks fram i Peckhams slum. Att 

arbeta med honom anses vara något av en rysk roulette, eftersom det kan gå lite hur som helst 

när Luciano är inblandad, men det man med säkerhet kan veta på förhand är att Luciano själv 

kommer kliva oskadd och ostraffad ur vilka otrevligheter än ödet och lagen kan kasta över 

tilltaget i fråga. Luciano har aldrig straffats ens för fortkörning eller snatteri. Många är de som 

ser upp till Luciano som en brottets Messias, en gudabenådad tjuv och rövare. Lika många är de 

som vill se denne Jesus lida martyrdöden för de gånger de suttit av tid i Lucky Lucianos plats. 

Londons vita får 
Luciano har mycket riktigt aldrig straffats, trots att han begått hundratals brott i sitt liv. Han 

anlitas för udda uppdrag och införlivas ofta i planer som av någon anleding anses våghalsiga 

och/eller riskfyllda att utföra. Luciano har rykte om sig att använda fulllkomligt okonventionella 

metoder, men också att mirakulöst genomföra sin del av uppdragen. Andra rykten gör gällande 

att medan Lucky själv tycks skyddad av en hjälpande ängel, så drabbas andra inblandade av 

motsvarande otur, nästan som för att balansera illgäringens utgång. P.g.a. dessa förhållanden har 

Lucky Luciano fått allt svårare att finna partners. Det finns helt enkelt få kvar som vågar arbeta 
med honom. 

Portad 

Luciano är portad på de flesta vadslagningsbyråer och såväl Tic Tac Joe som Henry Landlord 

vägrar ta acceptera några vad från honom, eftersom han med sitt deltagande brukar vända upp 

och ned på allt vad odds heter. Det blir helt enkelt svårt att fuska om han deltager då alla andra 

spelare tenderar att följa Lucianos bud.



Hatad 
Många är de som hatar Luciano, antingen av avsky, eller så för att de fått sota för någon stöt de 

gjort tillsammans där alla råkat illa ut utom Luciano som likt genom ett under klarat sig oskadd. 

När dessa försökt hämnas har Lucianos lycka stått honom bi; talesättet ”den som gräver en grop 

åt andra” lämpar sig väl i detta sammanhang... 

Lucky Luciano i Colombian Necktie 
Lucky är faktiskt en av de få brottslingar i staden som inte har någon direkt relation till Soulman, 

turgosse som han är, men han råkar däremot bo i en lägenhet alldeles rakt ovanför platsen där 

karaktärerna skulle plocka upp den fiktiva leveransen. Detta är en ren slump, men man kan gärna 

låta karaktärerna träffa någon som vet detta och som om platsen kommer på tal yppar detta för 

dem. Denna person kan vara vem som helst, bara det passar in i dialogen och scenariot i övrigt. 
Luciano vet absolut ingenting om någon leverans. Om spelarna blir våldsamma, så spela på 

Lucianos tur och låt spelarna drabbas av otur, omedelbart eller i det långa loppet. 

När spelarna lämnat Luciano kommer Charon förr eller senare att besöka honom. Luciano 

kommer tack vare (?) sin tur inte avlida, utan hamna i sjukvård. Om detta sker en bit in i 

scenariot och flera dödsfall redan uppdagats kommer spelarna sannolikt att vilja besöka honom. 

Innan de når honom har han dock trätt in i koma på obestämd framtid. 

Matty Hokkinen 

aka ”the Finn” 

Det nordiska arvet 

Mattys lilla familj flyttade till England när Matty var endast tre år gammal; närmare bestämt 

flyttade de till Peckham i södra London. Barndomen som vit och dessutom finskättling med 

lustigt bruten engelska fick Matty att utveckla en välpräglad överlevnadsattityd. I Peckham 

innebär det att man i tidig ålder skaffar sig lika många fiender som följeslagare så att man själv 

hamnar i ett sorts socialt limbo omgärdat av slagsmål, småkriminalitet och festande. 

Som åtgärd till följd av väl många problem med den brittiska lagen beslöt hans föräldrar enhälligt 

att Matty skulle resa till sina farföräldrar i Finland och där tjänstgöra sina tre år i den finska 

värnplikten. Sedan dessa tre helvetesår hatar Matty sina föräldrar och föraktar sina farföräldrar. 

Sist han besökte sin far och mor slutade mötet i knivslagsmål, lyckligtvis utan att någon 

skadades. 

Snabba lösningar, snabba pengar 

Under de tre åren som gått sedan Matty återvände från fädernelandet har han återupprättar 

kontakten med såväl vänner som ovänner och dragit på sig en inte helt obetydande mapp hos de 

lokala polismyndigheterna. Just nu ligger Matty i en rättsprocess rörande en småstöld, ur vilken 

Mattys advokat hyser goda hopp att kunna lyfta klienten ur fallet utan efterföljder. Matty har 

mirakulöst nog lyckats undgå ostraffad hittills, trots polisens ständigt vakande ögon. Och öron, ty 

Mattys värsta fiende är han själv - hans akilleshäl sin bångstyriga mun. Matty kan inte låta bli att 

låta världen få ta del av hans fantastiska planer och illvilliga dåd, vare sig de redan utförts eller 

ens planerats. Matty överdriver gärna förhållanden och har en tendens att sträcka ut sina



berättelser i alla riktningar tills t.o.m. den mest godtrogne börjar dra åt sig öronen. 
De brott som Matty trots allt utför löper efter samma röda tråd: snabba pengar. Personöverfall, 

små rån, småskalig langning och häleri är alla delar av Mattys vardag. 

En ofrivillig anställning 
Det enda Matty av hela sitt hjärta ångrar är att han nyss hemkommen från sin militärtjänst, full av 

sig själv, diktade ihop en historia om en stöt han utfört åt den legendariske ”Soulman”. Matty 

anade att han skulle få ett försprång in i den kriminella gemenskapen. Det fick han, men inte av 

det slag han hade hoppats på. Människor han berättade sin historia för skruvade sig och nickade 
visserligen som han väntat sig, men vad han inte väntat sig var att få höra från legenden själv. 

Bara några dagar efter att han först delgivit någon sitt skitsnack fick Matty bud från Soulman, via 

hela Peckhams springpojke ”Puppy”, att han numer var hjärtligt välkommen i familjen. Som tack 
för den stora del ”den store Finnen” fått i bytet från den omryktade stöten var det dags för Matty 

att göra Soulman en liten, men betydande tjänst. 
Sedan den dagen har Matty Hokkinen varit i tjänst hos Londons svarta legend. 

Snedsteget har trots sin olyckliga utveckling inte varit helt förgäves. Mattys försvarsadvokat har 

t.ex. handhållits honom av Soulman, något som givetvis förr eller senare kommer att innebära 

ytterligare gentjänster när Matty minst anar det. Är man fast är man.... 

En finne i London 

Mattys vardag, vid sidan av vad som krävs av honom för att överleva, består av att festa, spela 

tv-spel, skryta, ljuga, äta och finna någon natt sova hos när partyt är slut. Han har inte själv någon 

lägenhet, men brukar alltid få plats hos någon kompis eller imponerad ”hangaround”. 

Kontakter 

A.K. 

Abstinance Kid, eller A.K. som han vanligtvis kallas, är Mattys främste och näst inpå ende 

knarkgrossist. Det är av A.K. han införskaffar de kemiska preparat som han senare försäljer mot 

rejäla överbetalningar, till sina vänner och hangarounds. A.K. är en kaxig typ med till synes stora 

resurser, som har retat gallfeber på de flesta i Peckham. Han har en förmåga att alltid komma ur 

knipor tämligen helskinnad. En drogauktoritet! 

Puppy 
Matty använder sig både ofta och gärna av Puppy för allsköns uppdrag och ärenden. Puppy är 

stadens ständige hangaround och utför nästan vad tokigt eller våghalsigt som helst för en påse 

gräs och chansen att vara nära någon med ett skumt förflutet. Han kräver näst intill inget i 

gengälld och klagar aldrig. Man bör dock undvika hans service när han trippar som mest med 

tanke på hans då totalt underminerade omdömesförmåga och punkterade förnuft. Matty vet var 

Puppy har sin skitiga enrummare. Han besöker den ganska ofta eftersom Puppy inte äger någon 

telefon. När Puppy inte är i sin bostad hänger han i regel på den pub där det finns flest kriminella 

att umgås med. 

Stephen Carlzman 
aka Mobile Mongoloid, aka MM



En tysk negerhatande exilnazist i 75-årsåldern mitt i Södra London torde vara en motsägelse i 
sig självt, men Stephen är ett levande bevis på raka motsatsen. Han lever i allra högsta grad och 

gör detta mestadels i sin dyra våning strax söder om Elephant & Castle. Stephen blev efter ett 

övrfall för snart tjugo år sedan förpassad till ett liv i rullstol sedan hans ben krossats bortom 

räddning. Det brutala överfallet inträffade strax efter att han hamnat i London. Han hade redan 

då börjat finansiera vithyad brottslighet likväl som underminerat svarthyad dito. Det var inte 

lånt efter detta överfall han fick sitt ökända smeknamn Mobile Mongoloid. 

Man skulle kunna trott att Stephen efter den ödesdigra händelsen skulle valt att sluta med sina 

förehavanden, men istället tycktes hans hat gro allt snabbare, och hans affärer bland kriminella 

med den. Idag arbetar Stephen aktivt med att underminera svarta brottslingars aktiviteter till 

förmån för vita kriminella i hans område. 

En stolt fegis 
MM är i själva verket en nickedocka i tjänst hos Soulman, som efter att ha skrämt vettet ur 

honom och lämnat honom dödligt sårad på gatan hotat den åldrade nazisten till vansinnets brant. 

Han agerar vågmästare i Soulmans tjänst och ser helt enkelt till att hålla in de svarta brottslingar 

som hotar Soulmans suveränitet. MM själv finner inte så strort obehag i att jobba åt stadens 

svarte nemesis, eftersom han trots allt fortfarande tjänar sitt värv. 
I dagsläget har Stephen bistått de flesta vita i Peckham. Samtidigt har han trampat i stort sett alla 

svarta på tårna och är givetvis som sådan ogärningsman en mycket hatad person. 

En bitter gammal man 
Stephen är som person bitter och kort, såväl till tal som kropp, eftersom han mot sin vilja sitter i 

rullstol. Han har svårt att förlåta livet och de orättvisor han finner i sin omgivning. Från sin stol 

anklagar Stephen dagligen gud för tredje rikets fall och har för vana att önska helvetet till jorden, 

över alla som inte tycker som honom. Han hjälper gärna sina bröder i nöd men är inte sen att 

döma ut rasförädare och slöfockar. ”Niggrer” har han inget till övers för och betalar gärna för 

käppar att sätta i deras hjul. Alla undantaget Soulman förstås, som han givetvis hatar, men aldrig 

skulle få för sig att agera mot. 

Soulmans fiende nummer ett? 
Karaktärerna kan genom spelledarkaraktärer få för sig att Stephen är den som troligast skulle 

kunna ha lagt sig i den leverans som de skulle plockat upp. Tyskens hat mot svarta är ju allmänt 

känt. Exakt hur Stephen skulle reagera om han konfronterades i fallet beror på scenariots 

handling så långt, samt den rådande stämningen, men det skulle krävas otroligt mycket innan han 

erkände sin sanna relation till Soulman. Det skulle nämligen innebära total kapitualtion av hans 

personlighet och hela hans trovärdighet skulle försvinna. Samtidigt skulle han aldrig påstå att han 

hade något med någon leverans plötsliga försvinnande att göra, eftersom han är livrädd för att 

komma i Soulmans väg. 

Moneyman 

aka Queen 

Som indrivare med synnerligen effektiva metoder skaffar man sig inte många vänner, men vänner 

är heller inget Moneyman sparar på. Pengar är vad Moneyman sparar på och de som råkar 

komma i kläm på vägen har inga andra än sig själva att skylla. Var än Tic Tac Joe finns vet man



Mr. Mister i scenariot 
Spelarna kan i händelse att de misstänker något lurt bakom Soulman söka upp Mr. Mister för att 
t.ex. höra sig för om denne vet något om Soulman eller dennes affärer. Resultatet blir nog ite 
särskilt matnyttigt (med undantag för informationen om Puppy som mottagare vilket indikerar 
någon sorts förändring i tillvaron för Soulman), men en rejäl dos skräckvisioner från Hans 
erfarenheter med Soulman och några skrämmande ord kan de ju alltid delges. Mr. Mister vill 
gärna hjälpa sin kollega MacGraw och hans vänner, men han avråder starkt från att interferera 
med Soulmans affärer. Han är något velig, näst inpå senil och har svårt att inse att karaktärerna 
redan är mitt i Soulmans affärer. I övrigt beror Mr. Misters inblandning likt de andra birollerna på 
situatonen i scenariot och ryktenas tillfälliga utformining. 

Pico the Chemist 

aka Chinky Chemboy, aka Pico the Pusher 

Pico är en tredje generationens invandrare från asien, närmare bestämt Hong Kong. Han ser 
inte mycket ut för världen, och vore det inte för sin expertis inom området kemiska stimulantia” 
så skulle nog ingen i Peckham lägga märke till honom. Alla vet att han har en liten fabrik 
någonstans, i vilken det puttrar, destilleras och blandas friskt, men ingen vet exakt var han håller 
hus när han arbetar. Ingen utom möjligen AK, Picos nära vän och partner i brott. Pico syns ofta 
på pubar tillsammans med AK och the Swede. Sitt asiatiska utseende till trots är Pico väldigt 
blek. Hans stora ögonviter är ständigt blosprängda, förmodligen från ångande kemikalierm och 
hans små plirande pupiller liknar små surrande bananflugor som inte vet var de ska ta vägen. 
Han är känd för att ha social kompetens som trasiga köksutensilier och språkbegåvning inte 
långt från biroller i dåliga porrfilmer, men hans skarphet när det gäller vetenskap, i synnerhet 
kemi och biologi, är mycket långt gången. Kunskaperna i sig bidrar förmodligen till hans något 
underutvecklade sätt att förhålla sig till medmänniskor. 

Picos yrkersstolthet 

Pico framställer preparat och AK distruberar dem. Det är den enkla uppgörelsen mellan de båda. 
Pico själv har inget större intresse av hur affärerna ser ut. istället koncentrerar han sig på det han 
är bäst på, nämligen att göra knark. Han och AK föredrar termen ”stämningshöjare”, men vad det 
heter har egentligen inte så stor betydelse för Pico; det är effekten som är det viktiga. Pico vet att 
deras produkter långsamt börjat spridas över hela den brittiska halvön och att de satt upp 
återförsäljare både här och var. Det är bra, eftersom det innebär större intäkter att investera i 
laboratoriet. Pico är en ny superdrog på spåret och håller som bäst på att finslipa de stimulerande 
doserna. Till sin hjälp använder Pico och AK Puppy. Puppy provar villigt de preparat de båda 
trettioåringarna förser honom med och försöker avlägga så goda rapporter han kan. 

Picos plats i Peckham 
Picos enda band till Soulman går genom AK, som i sin tur inte har en aning om att han i 
hemlighet beskyddas av Soulman. Soulman har länge haft ögonen på de båda unga männen, och 
har insett vikten av att knyta duon till sig innan de blir riktigt stora. Han vll gärna ha över de båda 
till sin sida döden och hoppas att de blir inblandade i stöket kring leveransen. 
Rent tekniskt är Pico än så länge orörd av Soulman.



Pico i scenariot 

Pico är något av en comic sidekick till AK som kan blandas in efter behov, likt en joker. Hans 

främsta anknytning till leveransens mysterie är förmodlien den att han framställt den tripp som 

Puppy seglade iväg på under sin födelsedags kväll, när han satt på brevet till karaktärerna. I 

egenskap av god vän till AK och därtill även the Swede så är sannolikheten stor att de stöter på 

denne lille drogfabrikant vid något tillfälle; hans plats i scenariot är en av de öppnaste och bör ses 

som en tillgång attutnyttja efter behov. Kanske får karaktärerna för sig att de är med i något sorts 

drogexperiment. Ändra och söndra! 

Puppy 

Puppy, Peckhams alldeles egna lilla spensliga springpojke ser ungdomlig ut i sina sportiga 

kläder, men alla vet att han inte är så ung som man först får intrycket av. Han har varit i 

krokarna bra mycket längre än de flesta i branschen, alltid som en outsider — redo att bistå vem 

som helst. De flesta av stadens brottslingar brukar gissa att han är bortåt femtio, kanske sextio 
år, men ingen vet med säkerhet hur gammal denne lille svarta man egentligen är. Puppy anlitas 

av alla, mest för att han inte kräver mycket i gengäld, om ens något. Alla är dock rörande 

överens om att något inte står rätt till hos denne ständige ”hangaround”. Hörsägen säger att han 
någon gång på sextioitalet lär ha bitit ihjäl en vän under ett LSD-rus, under vanföreställningen 

att han själv var en rabiessmittad hund och hans vän en stor höna. Det ryktas också att han sover 

i en stängd sovsäck upphängd i taket, samt vägrar äta något annat än mat från Kentucky Fried 

Chicken. Vad man än själv tror är det svårt att känna sig riktigt säker i Puppys närhet. 

Sanningen om Puppy 
Puppy är i själva verket precis sextio år gammal. Han firade nyss sin sextioårsdag ensam med en 

rejäl karta syratrippar och två prostituerade som han raggat upp för ändamålet. Hur det kommer 

sig att han ser så ung ut vet ingen, allra minst han själv. Att han enbart äter mat från KFC är 

alldeles riktigt, dock inte att han sover i en Sovsäck upphängd i taket. Vad det gäller incidenten 

med halucinationerna och mordet på sin vän så vet Puppy inte själv om det är sant. Har det 

inträffat så har Puppy själv i alla fall inget minne av det. Han har svårt att tro att det faktiskt 

skulle hänt, därför kommenterar han aldrig händelsen om någon frågar honom. 

Puppy i Peckham 
Puppy vet mycket om många. Han delger intresserade vad han vet utan förbehåll och bistår gärna 
hågade sin hjälp. Han är nöjd med att få finnas i närheten av folk på hans sida lagen och är 

tillfreds med sin position som springpojke åt alla. 

Puppy och leveransen 
Puppy skulle få gratis öl en hel kväll på en krog i Leno the Stripes ägo, om han levererade ett 

kuvert till spelarkaraktärerna. Han minns inte exakt omständigheterna kring uppdraget eftersom 
han var i slutfasen på en tripp när Leno konfronterade honom för två kanske tre dagar sedan, en 

tripp som han tror han delade med två prostituerade ur Lasagnamans stall. De är de enda förutom



han själv som skulle kunnat ta del av kuvertets innehåll, även om han finner det orimligt. Själv 
vet han inget om någon leverans eller vad som stod i brevet. Puppy är bakfull eftersom han igår 
utnyttjade sin fria natt på ”Tortellini Tower”, Lenos krog. 

Raggaboy 

Ingen känner till Raggaboys riktiga namn. Frågan är om ens Raggaboy känner till sitt 

födslonamn. Han pratar om sig själv som den prunkande Loan från Louisiana. Varför han kallar 

sig så vet ingen, men ganska säkert är att han inte kommer från Louisiana, eller ens USA för den 
delen. 

Som självutnämnd och obestridd Voodoomästare i London är han på samma gång en mycket 

aktad, fruktad och förlöjligad man. Han lär enligt egen utsago ha kontakt med andar och 
rastlösa själar, och vare sig de vill medge det eller ej så har många oroliga människor i Peckham 

konsulterat honom när de måst bringa otur över någon eller rådfråga en avliden vän. Att 

Raggaboy har några fungerande krafter vill ingen öppet medge, men alla vet att konstiga saker 

händer i närheten av honom. Om det har att göra med hans stora gräsvana, riktiga andar eller 

andra än mer mystiska omständigheter är okänt. Okänt är också varför han aldrig tycks vara 

ovän med någon; månde har det med hans mumifierade hund ”Hale-Bop” att göra? 

Raggaboys bakgrund 

Raggaboy växte upp bland likar i ett rastakollektiv i Zimbabwe. Han lockades vid tidig ålder av 

historer om voodoo och fann sig som tonåring i Etiopien dit han liftat med en skäggig man på 

flakmoped som sade sig se något stort i den spenslige ynglingen. Efter att ha studerat inälvor och 

magi hos en loa på den Etiopiska landsbygden skaffade Raggaboy sig en flygbiljett till New 

Orleans där han utövade sin nyvunna kunskap i sällskap med en 105-årig dam som han också 

hade ett stormigt kärleksförhållande med. De arbetade utifån en källarlokal i de franska kvarteren 

och bistod kristna voodootroende med allt från animering av döda till marijuana avkok. I en 

vision som skänkts honom av sin då levande tax såg han ett väldigt klocktorn omgivet av 

illasinnade andar. Efter ett snabbt besök på den lokala turistbyrån hade han konstaterat att tornet 

måste ha varit Big Ben och att Londons innvånare behövde hans kunskaper och hjälp. Han 

anlände till sin lägenhet i Peckham med sin vid det laget avlidna Hale-Bop för snart åtta år sedan 
och har sedan dess utövat sin praktik i hela södra London. 

Om man frågar Raggaboy om hans bakgrund får man typiskt ett svar i stil med detta. Vad än man 

frågar Raggaboy så får man ett svar i samma anda, utstötten i en lätt doft av marijuana. 

Uppenbarelsen 

Raggaboy ser ut som den meste raggamannen i världen, förenat med voodooyrkets attribut. Hela 

paketet - färgerna, dreadlocksen, smyckena, mumien, amuletterna och mystiska påsar hängande i 

Bältet samt en rejäl fet bong i tillhörande väska. Hans kropp är liten och späd med ett visst mått 
av långsamt åldrande i sig. 

Ze spiritz are looze 

Raggaboy kommer sannolikt kontaktas antingen på grund av något rykte som uppstått om 

leveransen, eller när karaktärerna efter ett tag börjar ana oråd och känner på sig att allt inte står



rätt till. Kanske de söker hans expertis. Huruvida han verkligen har någon kontakt med andar och 

besitter riktiga magiska färdigheter eller ej är helt och hållet upp till spelledaren som bör avgöra 

vad som är bäst för scenariot, med tanke på stämning och handling. 

The Swede 
aka ”"Trixie” 

The Swede — Henrik Sand, som han egentligen heter, är en från svenska filmskolor exilerad 

förlorare som titulerar sig själv filmproducent och regissör. Alla i Peckham vet var han befinner 

sig och vad han gör, men få är de som ens försöker sig på att se det han producerar. De flesta är 
rörande överens om att någonting är felskruvat hos killen och att hans mediokra verk knappt hör 

hemma ens i de mörkaste av Sohos affärer. Trots det är de införstådda med att det finns 

tillräckligt med galningar i världen för Svensken att bli rik några gånger om på sina produkter. 

Mest handlar hans filmer om ren och skär hardcoreporr, men allt eftersom nytt material för faces 

of death kopior och andra snufftangerande filmer kommer in blir det en del andra tveksamma 

titlar i produktionen. Finns det en chans att det säljer kan man vara säker på att the Swede har 

det. Bland sina senaste titlar är Henrik mest nöjd med ”Ballroom Wrestling”, ”Secret Semen 

069”, ”Inside-out with Ginny GenderBender” och ”Straight to Anus and beyond 3”. 

Svensken håller dock inte bara på med film. Han är också känd bland Londons laglösa för att 

vara en pålitlig fixare som på kort eller näst intill ingen tid alls kunna skaffa fram det mesta av 

behov. 

Studion 
The Swede har givetvis sin egen produktionesstudio, inhyst i ett gammalt nedlagt slakterihus 

beläget i ena hörnet av en lagerlokal från 1800talets slut. El och vatten drog han själv in när han 

började hyra stället för åtta år sedan. Faktum är att hela studion är byggd av honom själv och 

faktiskt kan anses vara ett riktigt gediget arbete. Produktionen är till hundra procent inriktad på 

video; det sista året har Henrik övergått till digitalvideo, vilket har snabbat upp hela 

filmprocessen avsevärt. Distributionen sker i första hand på VHS, men DVD-formatet vinner 

snabbt mark i branschen. 

Övriga tjänster 
Svensken aktar sig noga för att producera olaglig film, eftersom sådan snabbt spåras av poliser, 

samt att distributionen sker i så begränsad upplaga att ingen egentlig förtjänst finns att hämta. 

Han anser själv att ingen äkta affärsman någonsin skulle beblanda sig med sådan smörja. 
Däremot är han känd för att kunna fixa andra saker, som inte nödvändigtvis har att göra med film 

eller snusk. Oregistrerade vapen, droger och kontakter med rätt människor är bara några av de 

saker man kan köpa genom the Swede. 

Ett besök hos the Swede 
Att besöka Henrik Sand bör vara en upplevelse utöver det vanliga för de flesta människor. I 

studion finns videokasetter överallt, slängda eller uptravade bland de mest bisarra av rekvisita. 

Ofta finns det mer eller mindre fräscha aktörer springande halvnakna fram och tillbaks mellan 

tagningar och den sparsamma logen samt en och anna junkie som kommit för att tigga till sig en 
sil eller två. Kameror och annatr inspelningsmaterial finns på stativ överallt och att någon med 

säkerhet kan finna något som helst borde te sig som ett mirakel. The Swede arbetar nästan



uteslutande själv med sina produktioner. I sällsynta fall tar han hjälp av någon inhyrd kameraman 
eller ljudupptagare. 

När karaktärerna anländer är han och två av Lasagnamans gatuflickor mitt uppe i produktionen 

av uppföljaren till succéfilmen ”Up yours too”. 

Flickorna medger att de båda var med Puppy för ett par kvällar sedan, och bekräftar att Puppy fått 

ett kuvert tillstucket sig från Leno the Stripe någon gång under kvällen. De vet dock inget om 

kuvertets innehåll. Beroende på tidpunkt i scenariot kan de ju dock ha hört något rykte om 

leveransen. 

Tic Tac Joe 

Lordys och alla andra spelares största hatkärleksobjekt, bookmakern Tic Tac Joe lever gott i 

London. Under sina tjugo år i branschen har Joe inte sett annat än ett ökande spelmissbruk och 

en fetare marknad att mätta. Spelplanen Joe rör sig på är omfattande och pjäserna många, men 

genom idogt arbete har han lyckats skapa sig en position som en av de främsta arrangörerna av 

vadslagningar kring såväl lagliga som illegala sporter. Själv satsar han aldrig ens ett pund med 

hänvisning till den galma langardevisen, att inte använda sitt eget dope. 
Tic Tac Joe är en stor karl, en bit över sju fot lång med en brottares kropp - nästan lika mörk 

som spelsynden. Pupillerna i hans kritvita ögon smiter undan de många blickar som folk kastar 

på honom; de som har med honom att göra vet att han vägrar se någon i ögonen när han talar 
med dem. Nedan hans vita kostymärmar sticker två stekpannestora händer fram med tatueringar 
på ryggarna, slitna av erfarenhet och hårt arbete. Båda motiven föreställer en luffarschacksplan 

med tre ringar på den ene, respektive tre kryss på den andre, en gång utförda av MacGraw på 

dennes husbåt. 

Proffessionell 
Om man frågar Joe om råd hur man blir en framgångsrik bookie och rent hypotetiskt antar att han 

skulle svara, så skulle man få följande korta råd: Skaffa dig inga fiender! Skaffa dig inga vänner! 

Spela aldrig själv! Plugga matte! Köp ett vapen, helst en kniv! 
Dessa små visdomsord i kombination med hans säregna gestalt, iförd vit kostym av klassiskt snitt 

ger en ganska klar bild av Tic Tac Joes personlighet. Han lider av en tvångstanke att aldrig se 

någon han talar rakt i ögonen och är väl medveten om att denna mani skapar oro bland 

medmänniskor. Därför bär han avsiktligt aldrig solglasögon. Det värmer honom inombords att 

sprida obehag, och kanske rent av skräck. 

Puppy som springpojke 
Tic Tac är den i Peckham som kanske flitigast använder sig av Puppys tjänster. Han må vara 

glömsk och velig, tack vare all syra, men han är billig och lägger sig inte i sånt som inte berör 

honom. Puppy agerar bulvan och placerar nästan dagligen något vad åt Tic Tac. 

Soulmans insatser 
Soulman placerar samtliga vad hos Tic Tac Joe. Det verkar som om han finner honom pålitlig 

och säker. Av ren rädsla sköter Joe alltid Soulmans insatser personligen och lägger mycket 
inflytande på att se till att den gamla legenden vinner åtminstione hälften av gångerna. Som tur är 

spelar han inte ofta, så Tic Tac har fortfarande gott om tid att sköta sina andra affärer.



Tic Tac Joe och karaktärera 

Tic Tac”s inblandning i scenariot är på intet sätt given. Troligast är att han kommer in via en av 

två kanaler. Den förste är när, och om, spelare i staden börjar slå vad om vem i staden som 

kommer stryka med härnäst. Om Tic Tac hört något om att karaktärerna tycks vara inblandade i 

de måna mordfallen så kommer han säkerligen söka upp karaktärerna för ett insidertips på 

oddsen. 

Den andra troliga vägen in för honom är via Puppy, i egenskap av av bulvan. Puppy kanske 

springer ärenden åt Karaktärerna, varvid de stöter på honom. Omständighterena i scenariot avgör 

givetvis hur och om han dras in i handlingen. 

Vissa kompletteringar kommer göras, nämligen: 

2 spelledarroller till 

Ett stycke om Soulman 

Förspel/Karaktärsväljande 

Inledningsscenen 

Slutscenen 

Efterspelet


