
Under ytan nappatag 
 

Detta är en komposition för Stockholms Spelkonvent -96, i vilken vi åter möter rollpersonerna 

från LinCon -95. Detta är det andra äventyret där vi följer dessa människors livs- och 

missöden.  

 

 

Introduktion för spelledare 

Själva äventyret är semi-linjärt, med mycket utrymme för spelledaren att improvisera(kanske 

inte framgår av texten, men vi kommer till det). Jag har valt att göra kompositionen i form av 

scener, där varje scen består av en genomgång av händelseförloppet, en miljöbeskrivning och 

en detaljgenomgång på vissa nyckelbitar. Detta gör att SL får mycket frihet, med stora krav på 

rollspelande. Spelarna kommer förmodligen att gå igenom scenerna i ordning, men det finns 

inget som säger att de måste. I en del av scenerna kommer finnas ett spelexempel, som kan 

vara en inspiration till hur SL ska handskas med en del av finesserna i scenen. Annars så är 

själva kompositionen no-bullshit-straight-forward och torde ej ställa till med problem. 

 

Introduktion - framförs live på spelargenomgången 

"Alltså, de här händelserna tilldrog sig för många år sedan, då min farfar, alltså Klaus, och 

hans vänner hade ådragit sig en skuld, som de ej hade någon möjlighet att återbetala. Min 

farfar umgicks då med sina goda vänner Torbjörn, den tyste men handlingskraftige 

norrlänningen som i så många år stått honom bi, Pekka, som var en ypperlig kock och 

Schopenhauer, en förnämlig sköldpadda, som kunde vara till hjälp med det mesta. Med på 

båten vid den här tiden fanns upptäckarparet Leif och Daniella. De odlade en dold romans 

mellan sig, men fann aldrig riktigt varandra. För att lösa skulden så drog de ut med sin båt, 

alltså Bergsviken, för att fiska Skrovål, som det förvisso inte var säsong på, men min farfar 

visste ett ypperligt fiskeställe för denna delikata fisk. I huvudet på dem fanns dock hela tiden 

frågan om var Frein och T.Z. befann sig. De tu fisketycoonerna hade givit sig ut på en 

rekreativ fisketur för snart två veckor sedan, men inget hade hörts ifrån dem sen dess. De 

lastade nödvändiga förnödenheter och lade sedan ut. De seglade runt sydspetsen på Pyri och 

fann snart sin plats. De hade på olika vägar fått tag på en märklig apparat, med vilken de 

hoppades få fiskelycka, sonar tror jag den hette. Nåväl, ut med näten och börja fiska, var allt 

de tänkte på. Då lade de märke till en annan fiskebåt, som förföljt dem från Pyri ut hit, 

förmodligen för att få reda på Klaus yrkeshemliga fiskeplatser. Detta försvann snart ur deras 

tankar, då Pekka började ropa nerifrån kabyssen. Han stod och observerade denna 'sonar' och 

hade just då fått ett utslag som tydde på en fisk, som vilken annan fisk som helst, bara det att 

den var 200 meter lång! Med George, jättekräftan, i färskt minne, började sålunda en febril 

verksamhet ombord på Bergsviken..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Episod 1 - Attacken 

 

The Raw Deal 

Rollpersonerna kastas in i handlingen där historien ovan avslutas. De kommer antagligen 

försöka fly, mot grundare vatten. Efter ett litet tag stiger ubåten, som det visar sig vara, upp 

till ytan. Den forsar oerhört fort fram genom vattnet och är snart ikapp Bergsviken. De bordas 

och rollpersonerna fängslas och tas ombord. De får se hur Akeem beordra några mannar att ta 

över befälet på Bergsviken. Ubåten ger sig sen iväg för att ta hand om den andra fiskebåten. 

Bordningen går lika lätt där, men när Akeem går ombord för att inspektera vad som kan vara 

värt att ta ombord på ubåten, så försöker en av fiskarna(Papandreous bror) slå ned honom. 

Han blir mycket vred, tar en pistol och skjuter mannen i bägge knäskålarna, sen tar han en 

hadgranat och kastar ned i lastrummet på båten. De tar med sig den andre fiskaren och ser på 

när båten sjunker med den skadade mannen ombord. Rollpersonerna föses ned under däck på 

ubåten. 

 

Details on the run 

 

Tid 

Den här episoden behöver man inte lägga ned så mycket energi på, det viktiga är att spelarna 

förstår att deras rollpersoner är chanslösa. Leifs laserpistol fungerar exempelvis inte. De ska 

bara åka dit och skyfflas ombord. 

 

Episod 1.5 - Mellanspel 

 

"...och de fördes ned i monstrumet, som visat sig vara ett fartyg,'s mage, för att fjättras i ett 

smutsigt lastrum. Där nere befann de sig, under mycket svåra förhållanden och utan att nånsin 

få se solen, i ungefär en månad. De kunde inte bedöma hur lång tid som egentligen gick och 

till vilka platser resan företogs. Under resans gång upptäckte dock Daniella, hon som hade så 

svårt med sina känslor för Leif, en kartong med besynnerliga tecken på. Hon kunde det gamla 

språket och fann till sin häpnad att den innehöll ett antal 'minituber'. Ja, hade jag inte hört 

historien av min egen farfar, så hade jag aldrig trott på den. Dessa tingestar tillåter en tydligen 

att andas under vatten för en kortare tid, ja, har ni hört på maken! Hon började samtala med de 

andra om en plan för att hoppa av ubåten när den nådde sin hamn, om de nu skulle få leva så 

länge..." 

 

Episod 2 - Ankomsten till Neo-York 

 

The Raw Deal 

RPna ankommer till det förr så stolta, idag bara hårt bevattnade New York, nu Neo York. Här 

flyr de, med hjälp av minituber de stulit ombord på ubåten. Dock blir Torbjörn kvar på 

ubåten, med sig får de i stället Papandreou, grekisk fiskare som var ombord på den förföljande 

båten som sänktes av Akeem. De tar sig upp i en luftficka i en närbelägen skyskrapa, i vilken 

de blir anfallna av en muterad haj. Förhoppningsvis oskadliggjör Klaus denna med ett enkelt 

grepp(han är inte rädd för fiskar). De simmar och klättrar och krälar en stund och har snart 

tagit sig upp i skyskrapans torrare delar, där de hoppas kunna reda ut situationen och komma 

på ett sätt att rädda Torbjörn.  

 

 

 

 



Miljö 

När de kommer upp ur ubåten möts de av en mängd nya, märkliga intryck. Framför dem 

breder sig ett sjunket New York ut. Lutande och trasiga skyskrapor sträcker sig mot skyn, 

märkliga dofter slår mot deras näsor(muterad tång). Ut ur skyskraporna tittar nyfikna Neo 

Yorkare, som hyllar Akeems återkomst. De flesta verkar vara normala, eller synbart normala 

iallafall, människor. På de flesta skyskrapor hänger båtar, av varierande storlek, förmodligen 

upphissade för att förhindra stöld. Ubåten forsar fram genom det smutsiga vattnet, omgiven av 

nyfikna båtaägare, som vill veta vilka skatter Akeem har med sig denna gång. Tydligt är att 

Akeem är en hjälte i Neo York. 

 

Detaljer omkring det hela. 

 

Mintuberna 

Rollpersonerna får tag på minituberna under överresan till Neo York, vilket är mellanspelet i 

början.  

 

Flykten 

När ubåten anländer till Neo York kommer RPna att fösas upp på däck, för att visas upp när 

ubåten anländer. De kommer bli ihopkedjade tre och tre. Schopenhauer, Klaus och 

Papandreou för sig och Daniella, Leif och Pekka för sig. Torbjörn hamnar med några de inte 

känner. Papandreou kommer från den konkurrerande fiskebåten. Här kommer de även att se 

Frein och T.Z. i andra änden av ubåten, men de kan ej kontakta dem. På väg in i Neo York, 

vid själva anläggandet vid en skyskrapa, skrapar ubåten emot något under vattnet, 

förmodligen en närliggande skyskrapa och kränger till, varpå en del av lasten, som tagits upp 

på däck för allmän beskådning, ramlar ner i vattnet och sjunker. Akeem blir rasande och 

beordrar några fångar att simma efter varorna. Då lägger han märke till Schopenhauer. Han 

kommer fråga, med ett mycket irriterat tonläge, om han kan simma bra. Oavsett vad han 

svarar kommer Akeem beordra honom att simma efter stöldgodset, om han försöker fly så 

kommer hans vänner avrättas på ohyggliga sätt. Schopenhauer kopplas loss från P och K, 

knuffas sedan bryskt ut i vattnet.  

Väl under ytan simmar han förmodligen mot närmaste låda, vilken ligger på en utskjutande 

del av skyskrapan de stötte emot. När han sedan undersöker om han kan få med sig lådorna 

upp, märker han att i skyskrapan tycks finnas luftfickor, tillräckligt många och stora för att 

inhysa flera personer.  

 

Här är det tänkt att Schopenhauer skall simma upp till ytan, och ropa till de andra att kasta sig 

i vattnet, varpå han tar tag i deras kedjor och simmar ned med dem till luftfickorna. Vakterna 

på ubåten, kan nämnas, är måttligt intresserade av RPna, utan desto mer av de prostituerade 

som väntar i de skrapor som finns runtomkring dem. När rollpersonerna hoppar i, kommer de 

att försöka pricka dem medans Schopenhauer drar ned dem under ytan. Torbjörn blir kvar, 

eftersom han blivit satt att lasta av.  

 

Daniella bör ta fram mintuberna under vattnet, tänker hon inte på det, eller har struntat i att 

stjäla dem, så går det ändå, men att hålla andan i en och halv till två minuter är inte precis 

party-galore. Väl inne i en luftficka får de till slut andas, om än unken, luft.  

 

 

 

 

 



Papandreou 

Han kommer, så fort de har flytt börja orera om hur oändligt tacksam han är, och hur mycket 

vänner de är(EeeaYh! My Friends, we area like diz!). För beskrivning av mannen se 

Appendix. 

 

Till torr mark 

Från luftfickan går det lätt att ta sig upp till skrapan torrare delar, där rollpersonerna enkelt 

kan använda diverse bråte för att bryta upp kedjorna. I övrigt kommer de förhoppningsvis 

kommer ställa sig följande frågor: 

 

Var är Frein och T.Z? 

Var är Torbjörn? 

Hur räddar vi dem? 

Var är vi?  

Hur tar vi oss härifrån till någon annanstans? 

Var är Bergsviken? 

 

Dessa och andra livsviktiga frågor kommer de få svar på i de fortsättande episoderna. 

 

Episod 3 - Coming to America 

  

The Raw Deal 

I denna del av äventyret kan RPna upptäcka delar av Neo York och samla information om 

sina vänner. De kan träffa stadens innevånare och kommunicera lite. Vad de förmodligen 

kommer inse, är att de behöver en båt(de kan simma om de vill) för att ta sig någonstans i 

staden. En båt kan de antingen stjäla eller byta till sig(en liten eka alltså, med något slags 

segel) mot något semi-värdefullt. I denna kan de sedan bege sig mot kantonen. Detta är ett 

gytter av båtar, plattformar, husruiner och annat man kan stå på. Där finns allt intressant i 

staden. Allt detta kan de få reda på genom någon de träffar. Skulle de åka omkring planlöst så 

kommer de ändå stöta på den. Väl där kan de strosa runt lite och se vad staden har att erbjuda. 

De kommer stöta på en av vakterna från båten, som kanske vet något om Torbjörn och de 

äldste. De kommer bevittna den slavauktion där Torbjörn och Frein och T.Z. säljs till 

Fizmond den Store, nummer två bland crimelordsen i Neo-York. De kommer antagligen att 

förfölja denne, vilken har sin boning i World Trade Centers tvillingskrapor, vilka numera är 

förbundna med hängbro. 

 

Miljöer 

 

Generellt 

I Neo York är allt farligt. I vattnet lurar muterade hajar, maneter och människor(en Amphib-

släkting, som mer är som Monstret från Svarta Lagunen). Folk hugger varandra i ryggen stup i 

kvarten och begår andra hemskheter när ingen ser på. Men, om RPna tar de lugnt, så möter de 

ett ganska trevligt och avslappnat folk, som gärna svarar på frågor och visar vägen. Själva 

staden är inte mycket att orda om, förutom att man bör nämna att Leif och Daniella känner 

igen sig och vet att detta är New York. 

 

 

 

 

 



Kantonen 

Aaah! Vilket liv! Folk rusar fram och tillbaka, det säljs alla former av varor och gods, unga 

mans- och kvinnokroppar bjuds ut till högstbjudande. Hälften av alla som är i Kantonen vill 

sälja något till rollpersonerna, det mesta värdelöst eller till och med farligt. Folk går klädda i 

trasor, alternativt kläder gjorda av tångfibrer eller fisk- och sälskinn. Här finns kroga or, oftast 

bestående av något slags fyrkantig bardisk, där allehanda vidriga dekokter säljes, tillsammans 

med exotiska fiskrätter. Valuta är antingen spelmarker från roulettebord, eller bytesgods. 

RPna kan sälja saker för att få lite pengar. Bordeller - galore! Piraterna tarva kärlek, vilket 

tillhandahålles i vackra och stilrena faciliteter, oftast helt utan insynsskydd. Det luktar som 

om vinden aldrig vidrört platsen. 

 

World Trade Centers Utsida 

Dessa kapitalismens monoliter sträcker sig spasmodiskt mot skyn, i något slags förnedrande 

hån mot den gamla tiden. Mellan de tu byggnaderna sträcker sig en något skraltig hängbro, 

som antagligen används för enklare transporter mellan byggnaderna. I vattennivå verkar 

finnas en hel del trasiga fönster som kanske kan utnyttjas för att ta sig in i byggnaden.  

 

Details on the run 

 

Början 

RPna måste ta sig ut ur byggnaden och transportera sig annorstädes. Detta kan gå till på 

många sätt. 

 

De kan stjäla en båt som hänger på sidan av en byggnad, varpå uppretade Neo-bor kommer 

kasta skräp efter dem och skrika slagord. I övrigt blir det inga missöden, såvida inte RPna 

beter sig i oenlighet med karaktärerna, då kan SL straffa dem på lämpligt vis... 

 

De kan byta till sig en båt för något semi-värdefullt. Den de byter till sig båten ifrån är Jack 

the Mariner, kort beskrivning finns i Appendix. Han kommer tycka att det mesta som Leif 

eller Daniella kan tänka sig att ge honom verkar häftigt. Båten är en halvsjunkande, 

halvfungerande liten eka. 

 

De kan simma, men då kommer de bli attackerade av en slemmig, men helt ofarlig, 

jättemanet(2 meter i diameter), som lätt skräms bort med ett par slag. De kommer sedan att 

lukta väldigt skunkigt och de flesta kommer rynka på näsan då de närmar sig RPna. 

 

Papandreou kommer, om RPna ej kan tänka själva, föreslå att de försöker hitta någobn 

marknadsplats, för att finna information om rollpersonernas vänner. Han kommer tycka att 

simma är ett dumt förslag, när det verkar finnas mycket båtar runt omkring. 

 

Oavsett transportsätt måste de försöka ta sig till Kantonen(om inte för att rädda Torbjörn, 

Frein och T.Z., så för att ta reda på var Bergsviken är), och de kommer att hitta dit med hjälp 

av enkla anvisningar och det faktum att alla båtar verkar vara på väg dit. När de till slut 

kommer dit efter en stunds båtfärd, så håller det på att kvällas, vilket naturligtvis innebär att 

Kantonen är full av liv(och bovar) när de anländer. De bör försöka hitta någonstans att kvarta 

och/eller att äta. Det är länge sedan de åt och sjön suger, som bekant. De kan lägga till var de 

vill, utkanten av kantonen är i stort sett helt bestående av båtar, både rena 

framföringsfarkoster och båtar som folk bor i. De kommer, på sin färd mot de centralare 

delarna av kantonen stöta på mycket märkligt folk, ett par tips följer här: 

 



Gatflickan 

Rollpersonerna kan vid något lämpligt tillfälle springa in i någon av de många prostituerade 

som finns Kantonen. Kvinnan de springer in i kommer välja ut någon av rollpersonerna och 

följa efter denne, rabblandes erbjudanden om varm kärlek, het sex och låga priser. Hon är en 

kvinna som förmodligen varit väldigt vacker en gång, men som nu har svårt att hitta 

kavaljerer. Hon är ca 30 år gammal, och luktar "dåligt". Hon är smutsig, men under all 

smutsen finns en kvinna som kan mycket om Kantonen och kan svara på en del frågor. 

Om RPna frågar om tex. vart fångarna på ubåten tagit vägen, så är det allmän kunskap att de 

brukar säljas på slavmarknaden. 

 

Busarna 

Rollpersonerna ser ju faktiskt väldigt malplacerade ut och lockar därför till sig en grupp om 

sex rånare, vilka vill befria rollpersonerna från eventuella tillgångar. De talar kaxigt om att det 

är tull i deras område, vilken RPna bör hosta upp om de inte vill att en olycka skall 

hända...RPna kommer sopa mattan med dem och de kommer lägga benen på ryggen. Denna 

händelse skall bara betona att faran lurar överallt i Kantonen. 

 

Fiskaren 

Den här episoden är mer eller mindre obligatorisk, för en senare del i äventyret, men SL gör 

som han vill, man kan lösa problemet på andra sätt. 

 

När rollpersonerna vid något tillfälle går längs kajen, så ser de hur en fiskare i en liten 

fiskebåt blir trakasserad av några män. De ser ut att dels kräva en del av fångsten, dels en del 

av hans dotter, för att inget skall hända. Klaus reagerar antagligen direkt och bestämmer att de 

skall piska upp de tre männen. När det är gjort, så kommer mannen vara oändligt tacksam och 

erbjuder rollpersonerna både mat och natthärbärge på hans båt. Han är en trevlig prick helt 

enkelt, som gillar att tala fiske och båtar. Han vet också en del om Kantonen. 

 

Dessa små episoder ska inte ta upp för stor del av RPnas tillvaro, utan skall användas som lite 

krydda om det finns lite tid och energi över för sånt.  

 

Vakten 

Denna vakt är en nyckel till lite info som rollpersonerna behöver. Träffen med honom kan 

läggas in närsom helst rollpersonerna strövar omkring i kantonen. Rollpersonerna känner igen 

honom i stort sett så fort de ser honom. Han känner igen RPna, men kan inte riktigt placera 

dem, han tror bara att de var med på ubåten(han är väääldigt full). Han kan till och med tänka 

sig att bjuda på något äckligt att dricka(minaöhhp, vänner alltsschåå! Komm hiit och schlåå er 

neröhhp, schåå bjuder hjag på någoot). Vid sin sida har han en storbystad, hysteriskt fnittrig, 

ung kvinna, som efter varje mening kläcker ur sig ett gniihihihhiii! Han sitter på följande 

information: 

 

Alla fångar säljs i morgon på slavauktionen. 

 

Bergsviken anländer senare,om inte Atlant-stormarna tar den, Akeem har avsatt besättning för 

att ta den till Neo-York. 

 

Han vet inte var Akeem är, eller fångarna, och han bryr sig inte heller, eftersom han bara 

jobbar där. Han har fått lön och kommer inte se Akeem igen förrns pengarna är slut. 

 

Auktionen kommer att hållas i mitten av kantonen, i morgon bitti. 



Kom ihåg att använda hans onykterhet, och kvinnans fnitter, för att reta upp spelarna. Om de 

vill att vakten ska följa med någonstans eller göra en massa, då svarar han att han tänkte följa 

med "skökan" vid hans sida, om de propsar så svimmar han, varpå "skökan" börjar släpa iväg 

honom mot en säng eller nåt. Papandreou kommer utbrista "Heeay! Tonight! he will-a have-a 

good-eh night, my friends!" 

 

Slavauktionen 

Här kommer Torbjörn, Frein och T.Z. att säljas till Fizmond den store. Auktionen börjar på 

morgonen klockan 10. Autionsutroparen är en fet, skäggig man, som med hög röst basunerar 

ut sådana saker som: "Friskare tänder får ni leta efter!", "Hon gör allt som hennes herre 

kräver!" och andra utlåtanden om produkterna. Slavauktioner är en stor händelse i Kantone, 

som bara sker när ett stort fartyg återvänt från en plundringsresa. Detta innebär naturligtvis att 

det finns mycket folk på auktionen, men de flesta bjuder naturligtvis inte. Köparna är fiskare 

som behöver besättning, hallickar som behöver "personal", rikemän som vill ha tjänare. En av 

de som köper flest slavar en otrolig fet man i bärstol. Han verkar köpa alla sorters slavar. Det 

beror naturligtvis på att han är all of the above. Fizmond den store äger flest matroser, horor 

och tjänstehjon i hela Neo York, vilka han sen hyr ut och säljer vidare. Det ryktas också att 

han har kontakter i Neo-Jersey, Neo York's fiender sen urminnes tider. När utroparen kommer 

till Torbjörn så köps han omedelbart av Fizmond, men Frein och T.Z. blir även bjudna på av 

en annan köpare. De bjuder över varandra ett tag men till slut ger den andre köparen upp. 

Auktionsförrättaren deklamerar att "Fizmond den store, Neo Yorks beskyddare, köper 

slavarna!". Frein och T.Z. verkar vara de sista slavarna som Fizmond är intresserad av, 

eftersom hans tjänare bär iväg honom till hans båt, som ligger förtöjd precis i anslutning till 

auktionen. Slavarna kedjas ihop och skuffas ombord på densamma.  

 

Vart tar Fizmond vägen? 

Båten åker mot World Trade Center och kommer där att lägga till vid ett hål i fasaden, som 

bevakas hårt och helt uppenbart är huvudingång till byggnaden. Fizmonds båt ros av slavar. 

Därefter kommer Fizmond att installera sig i audienssalen för att ta emot lite besökare och roa 

sig. Slavarna kommer att sättas i tjänst omedelbart. Torbjörn får hjälpa till att bära varor till 

köket, medans Frein och T.Z. hjälper till med sysslor i köket. 

 

Vad skall rollpersonerna göra? 

De bör inse att de kanske ska följa efter Fizmond, annars kan alltid Papandreou undra vart de 

är på väg med slavarna nu. De måste dock inte följa efter, de kan ju alltid fråga någon 

stackare på marknaden vart slavarna som Fizmond köpt tar vägen. Det är allmänbildning att 

veta vart Fizmond tar dem. Om de frågar så svarar personen i stil med "Aaah, de åker till 

SKRAPORNA, där festerna pågår dygnet runt och väggarna är täckta med guld. Ve den som 

försöker ta sig in, för vakterna är flinka och har mystisk beväpning(harpungevär). Enda sättet 

att lyckas ta sig in där om man är oönskad skulle vara genom underjorden(tunnelbanan), men 

där lurar än värre faror!". Han vet naturligtvis var skraporna ligger också.  

Om de åker till Skraporna åk kollar läget, så ser de naturligvis huvudingången, men den 

verkar hårt bevakad. I ytnivå finns fönster, men det verkar som om vakter patrullerar 

byggnaden ganska ofta. 

 

Hur man kommer in i World Trade Center 

Det finns n sätt att lösa problemet: 

Ta sig in genom huvudingången, hävdandes att man har ett ärende i byggnaden. 

Ta sig in genom huvudingången, hävdandes att man kan slå sig fram genom 25 vakter(om 

spelarna försöker, så skjut dem). 



Ta sig in genom ett fönster, och därefter leta sig fram. Stor risk för upptäckt dock. 

Åka in under bron mellan skraporna och klättra upp på denna. STOR risk för upptäckt! 

Åka till en viss skrapa, klättra ner genom hisschaktet till tunnelbanan och därefter leta sig 

fram till World Trade Center. Roligast. 

 

Slutet 

Rollpersonerna kommer antagligen att tänka efter lite nu, angående vilka steg och mått de 

skall vidta härnäst. De vet att deras vänner finns inne i World Trade Center, så in måste de. 

Därför går vi till någon av de efterföljande episoderna. 

 

Episod 4 - To the Center of the Earth 

 

The Raw Deal 

Denna episod beskriver alternativet att man letar sig ned i tunnelbanan och tar sig upp mitt 

inne i World Trade Center. 

Rollpersonerna kommer att tänka ett tag på alternativa vägar att ta sig in Huset(ja, med stort 

H), medans de återvänder till Kantonen eller vart de nu tar vägen. De kommer då stöta på 

fiskaren de räddade tidigare. Det kan vara ute till sjöss, eller i Kantonen, beroende på vart de 

tar vägen. Han kommer undra varför hans fiskarkollegor är så bekymrade och undra om han 

kan hjälpa dem. När han får reda på att de vill in i World Trade Center, så skrattar han och 

säger att de kommit till rätt person. När han var lite yngre brukade han fiska MegaMurenor i 

underjorden, där en tunnel leder till World Trade Center. Han nämner dock att det kan vara 

lite riskabelt, eftersom fiskmännen tagit över en del av tunnlarna, men eftersom hans 

vänner(rollpersonerna) verkar var unga och vid god vigör, så utgör det säkert inget problem. 

Han har själv, i sin ungdoms år, stulit lite mat och annat i köket, där man kommer upp. 

Rollpersonerna kommer bege sig till en skyskrapa, klättra ner i hisschaktet(fiskaren och hans 

dotter följer med), och ut i tunnelbanan, som delvis är vattenfylld. Där kommer de i klammeri 

med en patrull fiskmän, några mega-murenor och snubblar av misstag in på fiskmännens 

heliga begravningsplats. De kommer därför bli obarmhärtigt jagade mot World Trade Center. 

Fiskmännen försöker på vägen att dränka dem, men misslyckas. Det verkar som om de blev 

riktigt upprörda av intrånget. Till slut klättrar de iallafall upp genom hisschaktet och kommer 

till Fizmond den Stores kök. 

 

Miljö 

 

Allmänt 

De åker in i ett område med mycket höga hus, mot en vacker byggnad(Empire State 

Building). Den ser sliten och nedgången ut, men har ändå en viss respekt med sig. 

Runtomkring finns inga båtar, något fiskaren förklarar med att fiskmännen brukar anfall 

småbåtar här. En lät dimma ligger på vattenytan. 

 

Empire State Building 

Huset känns mycket gammalt, när rollpersonerna kliver in i det genom ett trasig fönster. Leif 

och Daniella känner historiens vingslag slå här inne. De har sett byggnaden tidigare, nu är den 

helt förstörd, en symbol över Katastrofen.  

 

Tunnelbanan 

Det luktar mycket illa nere i tunnelbanan, eftersom det inte kommer ned så mycket frisk luft. 

Man får omedelbart en klaustrofobisk känsla, väggarna knakar, det är mystiska djur överallt 

och saker ramlar ner från taket stup i kvarten. Ibland finns det små trånga avsatser att gå på, 



ibland måste man vad genom bröstdjupt vatten, medans äckliga tingestar slingra sig kring 

benen. 

 

Detaljerna 

 

Empire State Building 

När rollpersonerna kommer fram till hisschaktet så ser de att det är väldigt djupt och väldigt 

mörkt nere i det. Papandreou kommer opponera sig mot att stiga ner i detta stinkhål, men ger 

sig när de andra propsar. På vägen ner klättrar de i hisskablarna, som svajar och knakar 

betänkligt hela tiden. Klättringen är ganska enkel, men få det att verka som om de kommer att 

ramla ner när som helst, eller att taket kommer att rasa in när som helst.  

Väl nere står de vid ett par hissdörrar, som lätt kan bändas upp. När de gör det kommer vatten 

att strömma in från tunnelbanan, rollpersonerna kommer säkert tro att de kommer drunkna 

som råttor. Det gör de inte. Utanför hissdörrarna finns det en skraltig eka, som de kan 

använda. 

 

Tunnelbanan 

De kommer nu att åka i en liten eka i början av tunnelbanan. I vattnet ser de ibland skuggor 

som simmar förbi. Fiskaren börjar berätta rövarhistorier om sin ungdom. Meningen är att han 

ska skrämma upp rollpersonerna lite. Papandreou kommer utbrista "Eeaayh! I ain't afraid-a of 

any-e fish-eh!". När de åkt en bit börjar det bli lågt i tak. Först lite, men sen börjar det bli 

ohållbart. Fiskaren påstår att det kommer börja gå uppåt igen, men att de antagligen kommer 

behöva simma en liten bit under vattnet. Det var inte så här mycket vatten när han var här sist, 

men han känner väl igen sig.  

 

Fiskarens historia 

"Pyri? Där har jag aldrig vatt! Men här... Jorå, vi har ett talesätt. "I de lugnaste vatten..." jasså, 

den hade ni hört! Jaargh, jag har som sagt varit här förr och det var ingen lek, det kan jag lova. 

Vi hade nämligen hört en skröna på tavernan om en jätteål som skulle leva här och beväpnade 

med ett ohyggligt mod och ett stort antal harpuner tog vi oss ned i det område som de gamla 

kallar Harlem för att finna detta djuphavsmonster. Vi hade väl inte åkt i mer än tjugo minuter 

då det plaskade till brevid oss och St. John, min bästa vän drogs ned i djupet av en slemmig 

tentakel. Jag hoppade efter och där nere möttes jag av en syn, ja det går inte att beskriva med 

ord men jag försäkrar er att det var vidrigt. Jag tackar gudarna att jag än idag lever och är vid 

mina sinnens fulla bruk. Jag högg omkring mig med harpunen och fick tillslut loss St. John. 

Han levde knappt. Blodet färgade kanalernas vatten rött och snart hade "allsjöns" hajar nosat 

upp oss och vi insåg att vi inte gick säkra. Den lilla rangliga ekan, kraftigare än den här, 

skakades av och an och de vanvettiga helveteshajarna drog ned en efter en av oss i djupet. Det 

blev en strid utan like och jag bröt av tre harpuner och två åror innan jag lyckats mota bort de 

mesta hajarna och vi hade tagit oss i säkerhet. Stackars St. John anklagade sig själv för 

besättningens död - det var ju hans blod som lockat till sig hajarna - och han stal min harpun 

och stapplade ut för att göra upp; jag såg honom aldrig mer. Jag och min kamrat Max, den 

ende som klarat sig av vår femton man starka besättning, återvände efter två dagar för att 

plocka upp resterna av hajarna och förhoppningsvis hitta St. John och den haj som bitit av 

Max hand, men vi fann bara ett knappt tjog hajar, döda och uppsvällda, resterna efter vår 

batalj. Vi tog dem med upp till ytan igen och flådde dem och kastade köttet (de hade ju ätit av 

människor). Vi tog skinnet och gjorde, ja se till exempel på den väst jag bär - äkta hajhud - 

och lade benen i en hög brevid St. Johns minnessten. Min katt, som jag alltid brukade ha med 

mig på mina fisketurer, sörjde St. John så mycket att han låg utsträckt framför minnesstenen i 

dagar efteråt. Jag blir aldeles tårögd bara jag tänker på det. Titta nu gråter jag!" 



Under ytan... 

De kommer till slut inte längre i båten, utan måste simma. Fiskaren säger att det inte är långt 

kvar. Simmandes når de slutligen ett ställe där taket möter vattenytan. Då bör de låta 

Schopenhauer simma före ocj kolla läget. De kan ha lite luft kvar i minituberna de använt 

tidigare, vilket kan visa sig användbart. När Schopenhauer ger sig iväg under ytan så märker 

han att vattnet smakar äckligt så in i norden. Han simmar ungefär 50 meter under ytan, då han 

ser ljus fraför sig. Helt plötsligt täcks ljuset av en skugga - en Megamurena! Den känner sig 

hotad och går till attack. Striden blir inte särskilt rättvis, men Schopenhauer har tur, 

Megamurenor är inte så bitska av sig, de tar oftast bara tag i sina offer och stoppar undan 

dem. Striden kommer dock att hålla på ett tag i form av en brottningsmatch, vilket bör göra att 

de andra spelarna börjar undra. Om inte, så kommer en ström av bubblor komma från 

öppningen. Det borde få dem att reagera och komma till Schopenhauers undsättning. 

Megamurenan kommer bli skrämd när de kommer men ger ett sista hugg mot någon av 

rollpersonerna, så att denne får ett blödande sår på armen. Hursomhelst, de är igenom!  

 

Begravningsplatsen 

Härifrån blir de tvungnga att vada, simma, kräla och krypa för att ta sig fram. Vid ett tillfälle 

kommer de till en återvändsgränd, där taket har rasat in. Det läcker in vatten mellan stenarna 

och bråten, vilket tydligt antyder att här skall man inte börja gräva. Fiskaren vet dock en 

annan väg, runt hörnet bara. När de stormar runt hörnet i det nu endast knähöga vattnet, så 

kommer den som går först gå in i något som välter. Detta något råkar vara en ställning, 

ovanpå vilken det ligger ett fiskmansskelett. Allt detta rasar ihop i en hög på golvet med ett 

ljudligt brak, som ekar genom gångarna. När rollpersonerna återfått fattningen och kontrollen 

på situationen, så ser de att de stor i en lite större sal, som sträcker ut sig framför dem. Den är 

upplyst av något slags oljefat, som sprider märkliga dofter omkring sig. Över hela salen finns 

dessa plattformar med skelett och mer eller mindre ruttnande lik av fiskmännen. Papandreou 

gapar. Då hör de ljud bakom sig, plask och skrik, konstiga skrik, inte mänskliga, som kommer 

närmare. Rollpersonerna bör nu inse att flykt är en dygd! Fiskaren leder dem mot gången som 

leder till World Trade Center, under flykten genom salen råkar de slå ner flera plattformar. 

När de lämnar salen så ser de fiskmän komma rusande genom de övriga gångarna.  

 

Flykten 

Nu blir det bråttom! Fiskmännen skriker och ylar vanvettigt när de stormar fram genom 

gångarna, fiskaren gör snabba val och ingen vet riktigt var de är någonstans. De kommer då 

fram till en dörr, som inte verkar höra hemma riktigt härnere. Den är helt i metall och 

rollpersonerna är fast på fel sida om den! Fiskaren svär och berättar att efter dörren är det bara 

en liten språngmarsch till Skraporna! De hör hur ljudet av fiskmännen kommer allt närmare, 

då fiskaren börjar springa tillbaka. Han ropar till rollpersonerna att de ska ta hand om hans 

dotter och rädda sina vänner, så ska han se till så fiskmännen springer fel. Rollpersonerna 

hinner inte reagera innan han försvunnit ut i mörkret och de är ensamma. Dottern kastar sig i 

Pekkas armar och snyftar. Daniella och Leif har under tiden listat ut att det är en branddör, 

som automatiskt skjuts till om det finns brandrök i närheten. Dessa dörrar öppnar man med ett 

tryck på en knapp som brukar finnas på en panel i närheten. När de letat runt ett tag, så hittar 

de mycket riktigt en panel bredvid dörren som det bara är att tryck på så glider den undan. 

Den stannar dock snart, så de måste pressa sig igenom för att komma till andra sidan. Då hör 

de ett gastkramande skrik från tunnlarna, ett skrik från en människa som dör en plågsam död! 

De hör även hur skriken från fiskmännen kommer närmare. Dottern proklamerar att hon inte 

vill att hennes far ska ha dött i onödan och tycker att de ska springa så jävla fort de kan mot 

tunnelns slut. 

 



Slutet 

Under språngmarschen mot tunnelns slut så hör de hur något forsar bakom dem, något som 

mullrande och dånande kommer närmare! Om de tittar bakåt så ser de hur tunneln bakom dem 

verkar slukas upp av ett mörker, som drar allt närmare, med en ohygglig fart. Tunneln fylls 

med vatten! De ökar farten och ser nu slutet på tunneln, ett hisschakt till, om de bara kan nå 

det! De kommer hinna in i schaktet, klättra upp en bit, sen kommer det att fyllas med vatten 

på rekordtid, med effekten att de pressas uppåt med hög fart, de slår i ben och armar i 

utstickande tingestar och blir allmänt mörbultade under färden. Till slut upphör misshandeln 

och färden slutar lika plötsligt som den började. De finner sig liggandes i ett hisschakt och 

över sig har de en hissdörr. 

 

Episod 5 - Jakten på vänner 

 

Den Råa Affären 

I denna episod finner sig rollpersonerna i World Trade Center. De måste scopa 

omgivningarna och hitta var deras vänner är någonstans. De kommer finna Frein och T.Z., 

vilka omedelbart ställer till en scen och påkallar vakternas uppmärksamhet. Rollpersonerna 

slår ner vakterna och försöker hitta Torbjörn. Larmet har dock gått och de finner snart att 

vakterna är dem på spåren. De blir jagade upp och ner och kors och tvärs i skyskrapan, på 

vägen lyckas de få tag i Torbjörn, som var helt övertygad om att hans vänner dött. De kommer 

till slut att fastna( om allt vill sig väl vill säga) vid brofästet till bron som går mellan 

skraporna. Där kommer de antagligen att ge sig ut på bron, eftersom det är ända vägen om de 

inte vill dö. Ute på bron kommer de märka att vakter i den andra byggnaden också är på väg 

ut på bron, de är fast! Hur skall de ta sig ut ur den här situationen? De tvingas ut mot mitten 

och vakterna drar sig sakta ner mot densamma. Då upptäcker rollpersonerna att en båt är på 

väg in mellan skyskraporna, inte vilken båt som helst, utan Bergsviken! Den kommer åka 

under bron, vilket innebär att rollpersonerna kan dingla sig ner på båten, övermanna 

besättningen och fly fältet. 

 

Enviroment 

 

World Trade Centers Interiör 

Skyskrapornas interiör skiljer sig väldigt mycket från den inredning de hade under den Gamla 

Tiden. Många våningsplan är väldigt nergångna och används nästan inte alls. Andra, som till 

exempel Fizmond den Stores audienssal, är mycket påkostade i sin inredning, med draperier 

av tångfiberbaserade tyger längs väggarna, godsaker i små skålar överallt, tjänare och 

tjänarinnor rusar runt för att serva gäster och sin herre. Bistra vakter låter sina blickar vandra 

disciplinerat från person till person, för att se till att inget fuffens försiggår.  

 

Köket 

När rollpersonerna kikar in i köket så möts de av en febril aktivitet, något som tyder på att en 

viktig måltid är på gång. Köket är mycket stort, här arbetar säkert 75-100 personer med att 

bereda kulinariska fyrverkerier för sin herre. Folk springer om varandra med stora brickor, 

dignande med rätter tillredda på främst vad havet har att erbjuda, men också en hel del 

specialiteter från land, något som Fizmond är känd för att kunna prestera när viktiga gäster 

anländer til hans palats. Om de börjar röra sig därinne i grupp, kommer de sticka ut ur 

mängden som aldrig förr, något de säkert inser när de ser hur trångt det är inne i köket. 

  

 

 



Detaljer på springet 

 

Uppkomsten 

Rollpersonerna befann sig i slutet av den förra episoden i ett hisschakt, med en dörr ovanför 

deras huvuden. Dörren leder ut till ett obevakat område i köket, där ingen kommer lägga 

märke till deras anländande. Väl där bör de ta sig en titt på omgivningarna och försöka 

komma på en lämplig handlingsväg att ta. De kommer vara blöta, trötta och mörbultade. 

Flickan är upprörd över att hon förlorat sin älskade far och klänger på Pekka för att få tröst. 

Hon vill aldrig mer se Neo York och vill följa med rollpersonerna vart de än tar vägen.  

 

Frein och T.Z. 

Så snart rollpersonerna sticker ut huvudet för att ta sig en titt, så kommer de att lägga märke 

till Frein och T.Z. som domderar och beter sig i köket. De tu har blivit satta på allmän 

kökskommendering, men de har, som de entrepenörer de är, lagt beslag på de flesta 

arbetsuppgifter, vilket lett till att ett smärre kaos råder i köket. När rollpersonerna åkallar 

deras uppmärksamhet så utbrister de i små glädjerop och springer bort för att hälsa på sina 

vänner. 

 

(Frein) -Aaaoh! Våra vänner! Åter hos oss... 

(T.Z.) -...igen! Jag tänker osökt på en händelse... 

(Frein) -...då vi låg och bunkrade utanför Riga... 

(T.Z.) -...jaa, det var ju inte första gången vi låg för ankar där, jag minns 

 speciellt under skrovålskrisen -87... 

(Frein) -...då endast vi kunde få fram tillräckligt med skrovål för att... 

(T.Z.) -...tillfredsställa överklassens behov, nåväl, vid den här händelsen... 

(Frein) -...så skulle vi sälja ett parti skrovål till Friderick Polsjtjyn,... 

(T.Z.) -...fiskegrossisten, som sedan länge haft marknaden för färsk fisk i... 

(Frein) -...ett järngrepp, under tiden skulle vår kock precis komma in från 

 däck, då... 

Då upptäcker en vakt, som var med på ubåten(han extraknäcker som pirat) då denna skulle in 

i hamnen, rollpersonerna och känner igen dem. Han ropar med hög röst "HALT!", och vinkar 

till sig förstärkning. 

 

Jakten 

Nu kommer rollpersonerna säkerligen inse, att om de inte flyr, så kommer de åka fast. Åker 

de fast, så kommer de inte hem, vilket är tråkigt. Vakterna kommer med ett vrål sätta efter 

rollpersonerna enligt principen "vad det än är, så ska det dö!". Rollpersonernas andra 

frågeställning nu kommer antagligen att vara "var fan är Torbjörn?". Vakterna kommer ibland 

hinna ifatt dem så att de är väldigt nära, ibland kommer RPna kunna andas ut lite. Den här 

delen är väldigt fri för SL, rollpersonerna ska ha en fest i konstiga händelser och action. 

Nedan följer lite tips. 

 

Harem 

Rollpersonerna viker av runt ett hörn och snubblar bryskt in i Fizmond den Stores harem, med 

gälla kvinnoskrik som resultat. Vakterna drar svärd och ansätter rollpersonerna, kvinnor 

skyler sin bara hud med genomskinligt tyg och flyr fältet. Rummet blir ett totalt kaos av 

kvinnor, vakter, svärd, Frein och T.Z. 

 

 

 



Trapphus 

Rollpersonerna hittar ett trapphus, som de börjar springa i. Frein och T.Z. har en aning om att 

man ska gå uppåt för att hitta Torbjörn. Vakterna befinner sig någon minut efter 

rollpersonerna. De går upp för trapporna, men märker efter två våningar att en trappsektion 

saknas, man måste klättra och böka för att ta sig uppåt. Då hör de hur vakterna kommer in i 

trapphuset några våningar längre ned. Allt som finns att klänga i är trappräcket, som dessutom 

verkar sitta löst. Spelarna lär ju försöka ta sig över på något sätt, men låt det vara jobbigt, 

räcket kan ju lossna och hänga i bara en skruv, osv. 

 

Liten strid 

Låt gärna rollpersonerna slå sig fram lite grann ibland. Om de möter en enstaka vakt så kan de 

ju lätt övermanna denne, men låt det verka som om det är besvärligt.' 

 

Torbjörn 

Rollpersonerna kommer till slut hitta Torbjörn. Han håller på att bära säckar med mat från en 

lastbrygga upp till köket, tillsammans med några andra slavar. De är vaktade av endast en 

vakt, beväpnad med armborst. Han kommer försöka försvara sig, men är dålig på att träffa 

och långsam på att ladda om.  

När Torbjörn blir befriad så utbrister han lyckligt "vart tog ni väg'n?", och verkar som om 

inget hänt. Medans de står där så försöker en av vakterna pricka dem med ett harpungevär, 

från en dörröppning. Dags att springa igen. 

 



Bron 

Till slut kommer rollpersonerna bli pressade från alla håll mot ett hål i skrapans yttervägg, där 

en bro är fäst, vilken leder till den andra skrapan. Vakterna kommer nu från bägge håll och 

enda vägen att gå är ut på bron, mot den andra skrapan. När rollpersonerna ger sig ut på bron 

så lägger de märke till att vakterna verkar vara reserverade inför tanken att ge sig ut på denna. 

Men, när de nått mitten så kommer flickan att peka mot andra änden och dra i rollpersonerna 

så de stannar. På andra sidan är det också fullt av vakter, beväpnade till tänderna. 

Rollpersonerna är fast. Nu börjar också vakterna ge sig ut på bron, långsamt, bara för att reta 

rollpersonerna. De skjuter lite över rollpersonernas huvuden för att reta dem lite extra. Flickan 

börjar gråta över det hopplösa i situationen, sökandes tröst i Pekkas armar.  

 

(Frein) -Ser du, min broder? 

(T.Z.) -Javisst, en båt på väg hitåt, tror jag, vilket påminner mig om... 

(Frein) -...gången då vi prövade på morsk-fiske i havet utanför Ume... 

(T.Z.) -...och hövdingen för Los Bandidos i området ville kräva oss på... 

(Frein) -...fiskekortsavgifter, ha! Vilken dåre! 

 

Mycket riktigt, på väg in mellan skraporna är en båt, en båt som vid närmare granskning visar 

sig vara - Bergsviken! Den verkar dessutom vara på väg in under bron!  

 

Slutstriden 

Här bör rollpersonerna fatta att man ska ta sig ombord på Bergsviken så snabbt som möjligt, 

övermanna besättningen och ge sig iväg mot mer bekanta trakter. Ombord på Bergsviken 

finns sex man, halvfulla, men ändå dugliga. HUR rollpersonerna tar sig ombord på 

Bergsviken är oviktigt, anything goes. De kan hoppa direkt ner på den, de kan hoppa i vattnet 

och simma till den osv. Väl ombord på båten kommer en vild kläng-, skjuta- och slåstrid att 

äga rum. Vakterna på bron kommer skjuta vilt efter rollpersonerna, besättningen kommer 

slåss med näbbar och klor, vakter kommer försöka hoppa efter rollpersonerna osv. Allt 

kommer gå emot rollpersonerna, när Leif helt plötsligt får grönt ljus på sin laserpistol, den 

fungerar igen! Detta vänder striden och besättningen och vakterna är snart avklarade.  

 

Episodens slut 

Då striden är slut och rollpersonerna får en minut att andas ut, så kommer båtar att sättas ut 

för att ta fast dem. Detta märker de och känner förmodligen ett behov av att ta sig därifrån. 

Bergsviken är dock snabbare och lägger snart flera sjömil mellan sig och fienden. 

Rollpersonerna kan äntligen pusta ut. 

 



Episod 6 - Epilog 

 

"Efter trenne dagars seglats, så såg då min farfar, alltså Klaus, ett periskop vid horisonten. 

Han meddelade bestört detta till sina vänner och alla trodde de att hoppet var förlorat. De som 

kämpat så hårt för att fly från denna helvetets förgård, skulle nu åter bli dömda till slaveri, för 

resten av sina liv. De befann sig då långt bortom horisonten, i de delar av havet där lindormar 

och andra varelser från de onämnbara djupen, drar ner förbipasserande fartyg och slukar deras 

besättningar. Vid denna tidpunkt, så kom Akeems fartyg allt närmare och situationen var 

förtvivlad för min farfar, alltså Klaus, och hans vänner. När ubåten befann sig blott hundra 

meter bort så steg en av dessa demoniska varelser upp ur djupet, förmodligen störd i någon 

hundraårig sömn, och ringlade sina enorma tentakler kring fartyget. En giganternas kamp 

utspelade sig framför deras ögon, de trodde att de själva skulle slitas isär av detta monstrum 

från en anna tidsålder. Till slut verkade det som om besten gick segrande ur kampen, eftersom 

både ubåten och kreaturet sjönk under ytan igen. Havet låg åter stilla. Glädjen, som 

omedelbart spred sig i sällskapet blev kortvarig. De hade nämligen så gått som slut på bränsle 

och maten var på väg att sina likaledes. De befann sig mitt ute på okänt hav och visste inte ens 

vilken kurs de skulle ta. De överlevde, det gjorde de, men det är en helt annan historia." 

 



Appendix Till Mutant 2 Scenariot 

 

Appendix 1 - Spelledarkaraktärer 

 

Papandreou - fiskaren från den grekiska övärlden 

 

Historia 

Papandreou härstammar från en familj med rejäla rötter inom fiskandet i de grekiska haven. 

De utvandrade för ungefär hundra år sedan till Pyri-samfundet(inte på en enda resa, men 

ändå), och fortsatte hela tiden livnära sig på fisket. I Pyri-samfundet föddes Papandreou(Papa 

kallas han av sin familj), en stolt ung man från födseln, som kom att bli en värdig arvtagare 

till familjens anseende tillsammans med sin yngre bror. Tillsammans tillhör de fiskeeliten i 

Pyri, tillsammans med rollpersonerna och en handfull till. De vågar ta risker, något som 

många gånger har varit nära att kosta dem livet. De har blivit överfallna av pirater, 

jättebläckfiskar och allt annat som kan hända i Östersjön.  

Det senaste året har dock inte fiskelyckan stått dem bi, näten har förblivit tomma vilka knep 

de än tagit till. Därför följer de efter sina framgångsrika kollegor och konkurrenter ut i norska 

havet för att fiska skrovål. De känner nämligen till att Klaus är en hejare på att hitta bra 

fiskeplatser. 

 

Personlighet 

Papa är bullrig, yvig i gesterna och har lätt för att bli vän med folk, vilket nästan är värre än 

att ha honom som fiende. Han får ständiga utbrott av "vänskapsbekännelse" och klappar 

hårdhänt rollpersonerna på axlar och deklamerar hur nära varandra de står. Han är nästan 

blind av hat mot Akeem och talar mycket om blodshämd, eftersom hans mor kommer ha svårt 

för att kännas vid honom annars. Han anser sig vara skyldig rollpersonerna en tjänst och 

hävdar att det var herrens vilja att de blir hans nya familj, nu när hans bror är död. 

 

Roll i scemariot 

Papa är enerverande och bullrig. Han är comic relief, man ska hat-älska honom. Han kan 

driva rollpersonerna framåt och dra lite slutsatser om det behövs. Ju mer det behövs, desto 

sämre bedömning å spelarnas sida. Han pratar mycket och högt, gestikulera gärna vilt och 

dunka aggresivt på spelarnas axlar(kommer demonstreras på SL-genomgång), så de får känsla 

för den här killen. 

 

Akeem - de sju havens fasa 

 

Historia 

Akeem kommer ursprungligen från Pyri, men blev bortrövad vid unga år av en pirat, Pirate 

Johnson, som anförde en enorm atomubåt. Han fick leva och växte upp på ubåten och fick se 

en stor del av världen, bland annat Neo York, som han fäste sig särskilt vid. Åren gick, Pirate 

Johnson blev äldre och Akeem kom närmare honom. Vid sin dödsbädd lämnade han över 

befälet till Akeem, något som var väntat och resten av besättningen accepterade sin nya ledare 

utan knorr. Han för nu ubåten på piratdåd över hela världen, men känner hela tiden att det 

finns ett hål i hans själ, ett hål som bara kan fyllas av en familj. Han är nummer ett i Neo 

York. 

 



Personlighet 

Akeem är otroligt rabiat. Om någon säger emot honom så skjuter han den personen i knäna, 

skär ut hans inälvor och matar hajarna med honom. Han tappar lätt humöret och bestämmer 

sig för att sänka båtar med en sekunds betänketid. Hans besättning är dock inte särskilt rädd 

för honom, eftersom han har stort överseende med deras avvikande åsikter i olika saker. 

 

Roll i scenariot 

Akeem är katylasator på många sätt, men har inte riktigt en nyckelroll, eftersom han bara syns 

till i början och slutet. Rollpersonerna bör dock inse av deras korta möten med honom att det 

inte är någon man vill ha som fiende. Har han väl bestämt sig för att någon skall dö, då ger 

han sig inte, utan han jagar vidare, till helvetets portar om så krävs. 

 

Fizmond den store 

 

Historia 

Få vet något om denne gåtfulle, feta, spindel i nätet. Han äger väldigt många slavar, 

restauranger, bordeller och båtar, vilket gör honom  till en av de rikaste i hela Neo York. Hans 

bakgrund är dock och kommer säkert förbli, ett mysterium. Vissa säger att han är spion åt Neo 

Jersey, urgamla fiender till Neo York, men ingen har fakta att ta på. 

 

Personlighet 

Fet, långsam, släpig och människoföraktande. Han ser alla runt omkring honom som varor, 

som alla betingar ett visst pris. Han avrättar aldrig folk, han sätter dem i arbete. Skulle 

rollpersonerna vilja köpa sina vänner fria, så går det utmärkt, bara de har något tillräckligt 

värdefullt att byta med. Om de inte har det, så kan han mycket väl få för sig att bura in dem 

och göra dem till slavar också. 

 

Roll i scenariot 

Han köper Frein, T.Z. och Torbjörn. Punkt. Han är inte "the Mega-Baddie at the End of the 

Level", han är en affärsman, som vilken annan som helst och undviker trubbel. OM inte 

någon försöker ta trubblet till honom förstås, då slår han till så snabbt han kan. 

 

Appendix 2 - varelserna i Neo York 

 

Fischmennsch 

En genetisk framodlad hybrid människa - amphibie, som framgångsrikt fått fotfäste under 

havets ytat i Neo York. De är fredliga av naturen, men har totalt förlorat sin länk till den 

vanliga människan, som bara existerar som något slags halvopålitliga demoner i deras myter. 

Ytan och allt som finns ovanför är smutsigt och tabu. De kan andas luft och har exempelvis 

sina begravningsplatser på New Yorks tunnelbanestationer. De bor i de delar av skyskraporna 

som ligger under vatten. 

De har under en längre tid känt sig hotade av demonerna ovanför, sen några av dem fastnat i 

fiskenät. Unga hetsporrar tycker att man borde försöka slå tillbaka mot mänskligheten. 

 



Roll i scenariot 

Hot i tunnelbanan. Rollpersonerna råkar snubbla in på en helig begravningsplats, något som 

får bägaren att rinna över slutgiltigt. Fiskmännen bestämmer sig för att hämnas och det rejält. 

Får de inte tag på RPna så kommer de försöka riva en skyskrapa, något som inte är så svårt 

eftersom vattnet slitit hårt på deras bärförmåga. 

 

Megamurenor 

Ungefär tio meter långa murenor, som dock är blinda. De är ganska fredliga och man kan utan 

problem åka båt där de simmar, så länge man inte ramlar i vattnet. Saker under vattnet som 

rör sig och inte är en annan murena, uppfattar de som ett hot och försöker oskaddliggöra det. 

 

Maneter  

I vattnet runt Neo York finns många maneter, av alla olika storlekar. Många blir två-tre meter 

i diameter, men är ofta helt ofarliga för människan. De kan lätt skrämmas iväg med ett par 

slag. Människor är ändå inte deras naturliga föda. 

 

Appendix 3 - Neo York 

 

Historia  

Hur det kommer sig att New York sjönk under havets yta och blev Neo York, är sedan länge 

höljt i historiens dimmor. Frågar man en av stadens innevånare så får man svaret att förr 

bodde ett mycket syndigt folk i staden. Som straff för dessa synder så sänkte gudarna staden 

under vattnet, men många lyckades överleva och lever vidare i synd, ovan vattnet. Den bistra 

sanningen är att New York(Manhattan och vissa delar av fastlandet), ja, hela den amerikanska 

kontinenten sjunkit något, effekten blev dock tydligast på östkusten. Detta beror naturligtvis 

på att den amerikanska kontinentalplattan pressats ner under den europeiska, med mycket hög 

fart.  

Efter att New York blev Neo York, så utvecklades sakta ett slags fiskesamhälle där, den stora 

förekomsten av högteknologi innebar fördelar för Neo-borna jämfört med 

fastlandsmänniskorna.  

 

Neo York Idag 

Idag är Neo York ett samhälle där större delen av befolkningen är lindrigt muterade 

människor, med en ganska hög andel mentalt muterade människor. Muterade djur 

förekommer i viss utsträckning, med koncentration på muterade apor, hundar och katter. De 

muterade djuren föredrar dock att hålla sig ifrån de centralare delarna, som kantonen, och 

isolerar sig i de norra delarna av f.d. Manhattan. 

Samhällsstrukturen är väldigt oordnad, med stor brist på lag och ordning. I Kantonen finns ett 

råd av äldste, som har under sig ett antal sheriffer, vilka kan utöva viss lag. Denna "lag" rör 

dock mest såna saker som att betalning går rätt till vid affärer osv. Den starkes lag råder, men 

stor brottslighet är svår att genomföra på grund av den begränsade geografin och det faktum 

att alla är beväpnade. 

 

Befolkningens sysslor 

I Kantonen finns i stort sett bara prostituerade, fiskare, slavar, gladiatorer, pirater, tjuvar och 

restaurangägare. 

 



Ställen att gå till i Kantonen 

 

Dessa beskrivningar är bara exempel på vad som finns i Kantonen. SL får gärna hitta på egna 

eller ändra på dessa, efter eget tycke. De är till för att ge lite kött på benen när rollpersonerna 

går omkring i Kantonen. 

 

McDonald's 

Ja, det finns en McDonald's-restaurang i Kantonen. Den består i och för sig bara av en trasig 

Mc-skylt och ett par schabbiga bord, där man serverar burgare gjorda på bläckfisk. Ägaren är 

en slemmig typ som skriker på sina slavar och ler charmigt åt kunderna. Maten smakar 

snuskigt, men är väldigt billig. På en skylt står det "Serverat 1546 personer". 

 

Bob's Plaza 

Här boxas, yxas, brottas och dödas det, allt till den luttrade publikens upphetsade skrik. 

Samtidigt serveras fisk i små paket av tång. Här finns det stor risk för att bufflare vill bråka 

med rollpersonerna. 

 

Azinas Hus 

En bordell där det finns tjänster för alla smakriktningar. Azina är en dam med orientaliskt 

utseende som är mycket serviceminded. Hon ler ständigt och är noga med att ta betalt i 

förväg. Hon tar väl om hand sina prostituerade, som inte jobbar åt henne för betalning, de ägs 

av henne. Deras situation är dock bättre än för många andra, eftersom de förutom mat och 

husrum ibland kan få lite fickpengar och lediga dagar. Betalning sker med "chits", en valuta 

av snäckskal. Rummen som finns är små inhägnader av tälttyg. Vill man, så kan man betala 

för ett dygn och ta med sig sin flicka(eller pojke, eller vad man nu vill ha) till något annat 

ställe. Det går också att köpa loss en "slav" och behålla den för eget bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


