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”Hellmoppers Paradize” 
 

Synopsis 

 

Äventyrarna, en grupp bestående av fem hårdhudade wastelandsdrifters, har ett uppdrag att utföra i kung 

Richards rike, i Devon, strax utanför Exeter, i gamla England. Det är sagt att de skall döda en person i 

Hellmoppers Paradize, en Burgdorf/Ruinstad vid Exeter. På vägen till Hellmoppers gör de sig direkt omöjliga 

hos kung Richard genom att döda ett par av hans hans kenktar när de vill ”beskatta” rollpersonerna. De ser det 

därför som en lättnad när de når Hellmoppers Paradize, en fristat där ingen behöver betala skatt, som ligger i krig 

med kung Richard, dit hans knektar inte når. Rollpersonerna luskar lite grand och får snart reda på vem det är 

som de skall döda. Ledaren för ett större gäng i staden - Ku Klux Metallica. De lägger sig i bakhåll eller försöker 

storma hans HQ. Precis när de har ledaren klar att knäppas stormar en trupp ”soldater” in i rummet (eller var de 

nu befinner sig) och ledaren för dessa är en man som spelarna känner igen - Jan, en högt uppsatt medlem inom 

McArthur-familjen i White Wunz. Här blir det ett lojalitetsval. Antingen går spelarna samman med Jan, eller så 

skjuter de både Jan och KKM’s ledare. Båda lösningarna är tillåtna för äventyret. 

 

Om de går samman med Jan kommer de att få ta en aktiv del i förrädandet av Hellmoppers Paradize, mot bra 

betalning förståss, och på så sätt komma i kung Richards gunst. De skall hjälpa till att röja en väg in för de 

anfallande trupperna och dessutom se till att slå ut stadens kommunikationssystem, speglar och laserstrålar för 

överföring av ett slags morsespråk. Om de lyckas med detta kommer de att få se staden intas av Richard som 

naturligtvis bryter mot sitt löfte tilll Jan att ta staden med så lite våld som möjligt. Jan blir hängd på stora torget 

av kung Richard (förrädare kan man inte lite på) och sedan bryter helvetet löst när White Wunz väder sig mot 

Richard och skaffar förstärkning från en närliggande frizon. Äventyret slutar i ett stort kaos efter en lång strid om 

herraväldet över Hellmoppers Paradize. De spelare som eventuellt överlevt slutstriden kommer att vandra ut ur 

resterna av den brinnande staden och försvinna mot horisonten bara för att snart bli förföljda av de överlevade 

trupperna på Richards sida… (Huruvida rollpersonerna överlever detta framgår inte av äventyret.) 

 

Om de inte går samman med Jan utan försöker skjuta ned honom (han går inte att övertala till att ‘joina’ dem) 

kommer de att lyckas efter ett långt shootout under vilket ledaren för KKM hinner fly, kanske sårad. Om så sker 

kommer äventyrarna att få det hett om öronen. Hellmoppers Paradize är ingen liten stad och det kan vara svårt 

för en utomstående att hitta någon som inte vill bli hittad. Om KKM-ledaren var sårad går han att återfinna på en 

av Hellmoppers tre sjukstugor. Han är dock så bevakad att det enda sättet att döda honom är att spränga stället i 

luften. Om spelarna lyckas få tag på sprängämnen (och är så pass råa att de struntar i alla oskyldiga som drabbas) 

kommer de att lyckas med sin uppgift bara för att strax bli anfallna av både White Wunz, som hämnas Jan, och 

KKM som hämnas sin ledare. Spelarna dör efter att ha hållit stånd en god stund. Kanske klarar någon sig och 

flyr, halft sönderskjuten, ut i natten, ut i kung Richards rike bara för att stöta på en patrull och bli skjuten eller 

tagen som slav. 

 

Om rollpersonerna inte lyckades få tag på sprängämnen eller inte vill spränga sjukhuset kan de istället ta reda på 

vart ledaren flyttas efter att han förbundits omsorgsfullt. Alla försök att storma byggnaden under tiden 

misslyckas. När hans akutvård är klar flyttas han in på Queens turf, dit inga män får komma. Antingen tar sig 

Elaine ensam in och lönnmördar ledaren eller så smyger sig spelarna in och hjälps åt att sköta avrättningen. I 

båda fallen blir det svårt, han är minutiöst bevakad. Dock kan de lyckas om de är listiga, tysta och snabba. Om 

de schabblar till det får de springa, inte minst för alla vakter, utan för alla queensmedlemmar (åtminstone 

männen i gruppen). Om de misslyckas men drar på sig tillräckligt stor uppmärksamhet när de flyr kommer 

Queens att bli förbannade på KKM för att de skapat problem och för att flera i Queens dött i onödan. De kommer 

då själva att avrätta KKM’s ledare. Rollpersonerna kan anse sig ha ufört uppdraget och kan antingen lämna 

Hellmoppers Paradize direkt och på så sätt kanske klara livhanken (om de inte beter sig alltför dumt åt innan de 

är utanför kung Richards rike), eller så kan de stanna kvar i Hellmoppers Paradize och rekreera sig en smula 

(kanske jagade av White Wunz pga. Jans död). Då kommer de att få bevittna när kung Richard anfaller staden, 

men eftersom Jans trupp nu är decimerad kommer Richard att ha större problem eftersom staden hinner 

mobilisera sig innan han hunnit bryta igenom murarna och fått in tillräckligt mycket av sitt folk. Spelarna kan 

antingen utnyttja förvirringen till att tjäna en hacka (som legosoldater åt någon sida, eller kanske råna folk 

eftersom lag och ordning inte existerar) eller fly i villervallan och säkra komma utanför kung Richards rike med 

ett utfört uppdrag. Dock finns risken att de flyr rätt in i armarna på kung Richards eftertrupp när de flyr och då 

finns det goda chanser att dö. Om rollpersonerna då stannar i Hellmoppers Paradize och slåss kommer de, 

oavsett val av sida, att hamna bland de förlorande och antingen drivas bort från staden (om de slogs för Richard) 



och hamna i konflikt med Richards trupper pga. de knäppta knektarna eller (om de slogs för Hellmoppersborna) 

att behöva fly när Richards trupper sätter eld på staden och låter alla brinna inne. Då kommer de att få springa 

FORT! eftersom Richards trupper lurar utanför och försöker skjuta ned alla som flyr. Att stjäla en bil i detta läget 

kanske inte vore dumt. Antingen så överlever de eller så överlever de inte.  

 

Om rollpersonerna inte lyckades skada KKM’s ledare kommer han att samla ett uppbåd efter spelarna som snart 

kommer bli varse att de är kända och tillika jagade. Spelarna blir jagade av uppbådet, ut utanför Hellmoppers 

Paradize och rätt i famnen på kung Richard och hans knektar när dessa kommer för att erövra Hellmoppers 

Paradize som Jan, pga spelarna, inte hunnit infiltrera. Det blir ett shootout med tre parter ur vilket rollpersonerna 

endast kan klara sig levande med hjälp av list och finess. De blir jagade av Richards styrkor (som naturligtvis var 

större och mäktigare än KKM’s uppbåd) och om de lyckas med att skjuta sönder det förföljande fordonet eller på 

något annat sätt skaka det av sig så kan de komma ut ur Richards rike och hävda att KKM’s ledare är död och på 

så sätt klara uppdraget. Om de inte är tillräckligt innovativa vid trepart-shootoutet dör de. Om de klarar sig ifrån 

treparts-shootoutet och måste fly från Richard och inte har vapenkraft att klara sig ifrån förföljaren kan de klara 

sig genom att locka Richards trupper inom skotthåll för den bemannade muren runt Hellmoppers Paradize. I så 

fall skjuter man ned Richards knektar från muren och rollpersonerna är säkra. Om de nu flyr från Richards rike 

så klarar de sig och kan hävda att KKM’s ledare är död (ingen vet säkert, ingen såg riktigt vad som hände vid 

treparts-shootoutet). Om de däremot försöker ta sig in i Hellmoppers Paradize igen kommer de att bli insläppta 

och därinne bli antingen ihjälskjutna av White Wunz som skall hämnas Jan, eller bli lönnmördade av KKM som 

inte glömt rollpersonerna. De blir i så fall först varmt mottagna av folket på murarna innan någon diskret glider 

fram och sätter ett par kulor i rollpersonerna till åskådarnas bestörtning. Att KKM sedan bannlyses från 

Hellmoppers kan kanske vara en klen tröst. Om White Wunz vill hämnas Jan kommer de att kräva att 

rollpersonerna lämnas över till dem och så sker förstås. Äventyret slutar i så fall med att rollpersonerna står 

uppradade inför exekutionsplutonen och Toodles säger, för att verka vid gott mod in i det sista: ”Det här 

påminner mig om… vi låg bunkrade utanför Biscaya, och kocken skulle just gå ut ur kabyssen när…” Sedan 

slutar äventyret. (Rollpersonerna blir i detta fall räddade av sina uppdragsgivare men det får spelarna inte veta 

förräns på nästa StockCon när det glada gänget gör comeback!) 

 

 

Till Foldern 

 

Evenemangets namn: Fri Form Efter Ragnarök (alternativt Fri Form Postextraterrestialism) 

Äventyrets namn: ”Hellmoppers Paradize” 

Spelsystem: Wastelands, Lancelot Games 

Äventyrskonstruktör: Tobias Wrigstad, D7 

Meriter: Star Wars FrunCon -93, Hjälp till DoD LinCon -94, StarWars StockCon -95, 

 StarWars LinCon -95, Kult LinCon 95, Hjälp till Mutant 2 LinCon -95. 

D7’s kontaktperson: Tobias Wrigstad 08/ 411 67 36 

Kunskapskrav: Spelledare låg eller medel, spelare inga. 

Klass: Turnering om lag, fem personer 

 

- …vi avreser imorgon bitti, halv sex.  

Med en dramatisk gest avslutade Harold sitt tillkänngivande. I han röst fanns spår av en viss triufatorisk nyans. 

Han visste att gänget aldrig skulle backa, det var inte deras stil. Det gällde bara att övertyga dem om det. 

Dessutom fanns det ingen utväg, allt var planerat in i minsta detalj. Allt hängde på hur Toodles skulle ta det…  

Sergant Vincent P Toodles rätade på sig och stirrade Harold rakt in i ögonen. ”Du antog dig VAD å våra 

vägnar?!” skrek han och knöt händerna så att knogarna vitnade. Harold log ett sadistiskt leende och stirrade 

tillbaka. Elaine, McMill och Carl höll sig i bakgrunden. 

- Ett litet lätt jobb, bara. Ingenting speciellt. Vardagsmat. Vi skall bara knäppa en kille… 

- ”Bara knäppa en kille” du är ju inte riktigt klok; du vet att det här inte är min stil! 

Harold skrattade inombords. ”Inte hans stil”, tänkte han, och mindes deras senaste jobb. Den gången var det tre 

killar. Toodles tog hand om dom, allihop. 

- Jag var skyldig honom en tjänst, kunde inte neka.  

- DU var skyldig honom en tjänst, inte VI! Varför skulle du dra in OSS i det här? 

- Kom igen, lite action! Det var länge sen’ sist. Damma av lugern, flygarn, de e’ party! 

- ”Party”, du är visst inte lite fräck du. Det tar inte mer än fem minuter och sedan kliar det i avtryckarfingret på 

dig igen. När jag var ung... 

- Ja, ja, ja. Vi har hört det där! 

- Du har väl aldrig lyssnat kan jag tro. Det var nämligen så att vi låg bunkrade utanför Biscaya… 

 



Wastelands inför StockCon -96 

Söndag 10 september 1995 
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”Hellmoppers Paradize” 
 

 

Angående D7’s Wastelandsvärld jämte miljö. Av Tobias Wrigstad. 

 

På det här papperet skall jag försöka sammanfatta den wastelandsvärld som StockConkompositionen 

”Hellmoppers Paradize” utspelas i. Eftersom detta evenemang är till viss del en tävling kan det vara viktigt att de 

olika spelledarna inte har alltför åtskilda världar utan samsas om vissa förutbestämda saker. Dessutom kanske 

vissa ställer sig frågande till min tolkning av ”wastevärlden” så jag tänkte att jag skulle försöka klargöra en hel 

del begrepp redan här. Ni får ursäkta om textens form kan verka lite ”idiotförklarande”. Meningen är i allafall att 

MIN bild av wastelands skall gå ut till ER och kanske speciellt till de utbytes-spelledare som kanske aldrig 

spellett spelet.. Äventyret kommer alltså att utspela sig i det som en gång var England, närmare bestämt i Devon, 

trakten kring dagens Exeter. I min wastelandsvärld behärskas större delen av trakten runt Exeter av ledaren för 

marodörklanen ”Richardsons”, Richard Richardson, i folkmun ”The King”. Detta gör han förmodligen inte i 

gemene spelledares värld så jag tänkte gå in lite på livet runt Exeter i det område som kallas ”The Kingdom of 

King Richard” - kungadömet. Först lite historik. 

 

år 0 (1997) invaderar Byrr jorden och tar snabbt kontrollen över alla, för dem, värdefulla områden. 

år 7 drottningen (över Byrr) lämnar jorden för att bosätta sig i en bunker på månen… 

år 30 Richard Richardson (RR) flyr från Londonplexet, anklagad för att ha deltagit i Londonupploppen år 17. 

år 31 RR bildar den första cellen i det som kommer att bli marodörklanen ”Richardsons”. 

år 32 Richardsons intar Burgdorfen Hope och startskottet går till bildandet av ”Kungadömet”. 

år 34 (nu) Richardsons behärskar stora delar av Devon och deras knektar terroriserar allt och alla. 

 

Kort, allmänt om Richard Richardson: 

RR föddes i januari 1996 i London i en fattig familj i stadens utkanter. Han växte upp på fel sida om Byrrs lagar 

och förordningar, engagerade sig snart i olika maquisardgrupper men insåg snart att det inte var hans stil. Hans 

föräldrar, som var uppväxta tiden före byrr, försökte lära honom så mycket som möjligt om den gamla tiden och 

hur det varr innan Byrr och den nya ordningen. De hade lyckats bevara en hel del gamla böcker som RR slukade 

med stort nöje (en av böckerna var Machiavellis ”Fursten”). Richard växte upp med ett starkt hat till Byrr som 

hans föräldrar uppmuntrade. Han lämnade snart maquisardbanden för att han ansåg dem vara för passiva och 

mesiga. Han gick in för sin uppgift med en brutalitet och effektivitet som världen sällan skådat. Han var med om 

att arrangera Londonupploppen (The London Riots) år 17, vid bara 18 års ålder. Han blev efterspanad och var 

tvungen att ligga lågt i flera år. Under den tiden svalnade hatet mot Byrr och ersattes till stor del av respekt 

eftersom han hela tiden var tvungen att vara på sin vakt för att inte åka fast och med största sannorlikhet bli 

avrättad. Efter att ha flackat av och an mellan wastelands och plexet (London) insåg han år 30 att det inte var bra 

för hälsan att stanna kvar i staden och beslöt sig för att flytta ut ur staden för gått. Väl ute i wastelands gjorde han 

sig ett namn som hänsyslös och grym. Avtrubbad av alla år av krig i plexen och helt ointresserad av människoliv 

drog han fram, tillsammans med sina undersåtar som han med sitt retoriska geni, Dr. Deforest,  lyckades värva 

var han drog fram. Han tillbringade nästan ett helt år kringflackandes och plundrandes i England, ända tills han 

nådde Skottland. Han rykte hade uppenbarligen hunnit före honom för i Skottland var man väl förberedd på hans 

ankomst. De större ruinstäderna med läge nära gränsen var fortifierade och Richard fick svårt att underhålla sin 

ganska stora trupp. Bättre blev det inte av att Nicholas MacRyne, den välkända skottska handelstycoonen, hade 

hyrt en handfull lönnmördare för att skjuta Richard. Richard insåg att han inte hade något i Skotland att hämta - 

än. Han drog sig nedåt, tillbaka till England och stannade inte förrän han nådde Devon och det var då som 

Richard fick sin stora idé. Stödd av ”Mein Kampf”, ”Fursten” och andra böcker som präglat honom under hans 

uppväxttid startade han sitt ”projekt K” - Kungadömet. Med hjälp av de slagskämpar som slutit upp bakom 

honom erövrade han Burgdorfen ”Hope” och satte där upp sitt högkvarter. Succesivt tog han över allt större 

delar av Devon och skapade på så sätt”The Kingdom of King Richard” eller, som det kommer att benämnas i 

äventyret, ”Kung Richards rike”, eller ”Kungadömet” Året är nu 34eB och kung Richard har slutat att utöka sitt 

rike. Istället riktar han nu sin uppmärksamhet inåt, mot de städer och byar som inte villigt sluter upp bakom hans 

flagga och betalar de skatter som han belägger dem med. 

 

 

 



Kort och allmänt och Kung Richards Rike 

Kung Richards rike inringas av städerna Taunton, Llfracombe, Plymouth, Exmouth, Taunton, se karta. Med 

andra ord så finns hela Exmoor och större delen av Dartmoor inringat. Området är alltså cirka 60 kvadratmil stort 

och eftersom Kung Richard inte förfogar över mer än fem-sexhundra man så är bevakningen inte alltför god. 

Han har ett par lojala städer som ”stöder” hans regim med lite under tusen invånare var så säg att han totalt har 

3000 lojala; därmed inte sagt att det är tretusen lojala KÄMPAR. Kung Richard har sitt fäste i det som en gång 

var Burgdorfen Hope som ligger på vägen mellan Taunton och Exeter. Större delen av hans armé är ute och 

beskattar folket till deras stora missnöje. Värt att veta kan vara att alla inom Richards rike inte är medvetna om 

att de bor på ”hans domäner”. Richard har bara erövrat de stora knutpunkterna och sedan proklamerat sig som 

kung över området mellan dem. Vissa ruinstäder och burgdorfer är hittils självständiga men det har nu blivit 

dags för dem att svära kungen lojalitet när Richard rensar upp inom sitt eget rike. Anledningen till att två 

ruinstäder, Okehampton och Bideford, inte är intagna beror på att Richard inte hunnit med dem. Anledningen till 

att de tre burgdorferna Hellmoppers Paradize, Daquay och Nasaret hittils inte blivit intagna är att de haft ett 

tillräckligt gott försvar för att hålla Richard borta. Folk som inte uppskattat Richards beskattning av Kungadömat 

har flytt in i städerna som nu succesivt packas till bristningsgränsen. Richard har nu gjort en hel del 

nyrekryteringar i de städer där hans övertagande välkomnats och han har dessutom fått tag på en del 

krigsmateriel som skall hjälpa honom att ta över. Den starkaste och äldsta burgdorfen, Hellmoppers Paradize, en 

symbol för friheten i Wastelands, skall få falla först. Richard hoppas att de andra burgdorferna skall ge upp om 

Hellmoppers Paradize faller. Gänget Ku Klux Metallica har blivit lovade att bli stadens överhuvuden om de 

hjälper Richard att ta in staden och de har utarbetat en bra plan. Inte helst grundlöst säger ryktet att Richard 

planerar ett övertagande när som helst och i Hellmoppers Paradize förbereder man sig på det som komma skall. 

 

 

Kort om beskattning  

För att finansiera kungadömet reser Richards knektar runt och plundrar bygden på allt värdefullt. Richard anser 

sig som kung av guds nåde ha rätt att ta ett tionde och han gör det med råge. Bönderna plundras på mat och 

andra förnödenheter, nomadfamiljer plundras på bensin och fordon, städer plundras på kvinnor och ammunition. 

Den beskattade får ett skattebrev av knektarna som skyddar honom från beskattning i ett år framåt, ett löfte som 

Richard i de flesta fall faktiskt håller. Därför är det stor efterfråga på dessa skattebrev och dessa förfalskas och 

stjäls friskt. Oskyldiga och fredliga farmare blir gång på gång av med sina skattebrev och får återigen betala 

tionde. Med andra ord fungerar skattesystemet inte så bra, ur gemene mans synsätt, men mycket bra ur Richards 

synsätt. Eftersom straffet för att döda knektar är dyrt, de skyldiga, deras familjer och en hel del annat folk som 

bara råkar vara i närheten, får sätta livet till. Därför kan knektarna ganska säkert resa runt och beskatta 

allmänheten. Richard slipper på detta sätt beskatta de våldsamma och ”farliga” eftersom de skaffar sig skattebrev 

på annat håll. 

 

 

Handel i Wastelands enligt min modell 

I wastelands finns det tre typer av hårdvaluta: Ammunition, mynt och bensin. Förutom dessa tre kan man 

naturligtvis betala med annat användbart material som t.ex läderstycken, klädesplagg, smycken, tjänster med 

mera, med mera; listan kan göras lång. Hur man betalar och hur handel går till tänker jag orera lite om här. 

 Vilket av de betalningsmedel som är det mest värdefulla och handlingsbara måste avgöras från gång till gång. 

I en burgdorf så kanske det skulle gå bättre att handla med mat eller praktiska föremål och redskap. I en ruinstad 

kanske ammunition eller ”hippa” prylar, t.ex läderkläder, nitar, smink etc skulle betraktas som mer intressant. 

För ett marodörgäng är förmodligen ammunition och bensin det mest åtråvärda. Naturligtvis varierar åsikterna 

om vad som är värdefullt med vem man talar, även i ruinstaden finns pacifistiska personligheter. Något som jag 

har valt att införa i min Wastelandsvärld är ett myntsystem. Alla mynt som fanns på den gamla tiden är brukbara 

och går att handla för. Man skall dock inte räkna med att alla anser mynt vara värdefullt. Marodörer släpper inte 

ifrån sig sina ägodelar för mynt (vad skall de med sådana till) medans mynt är en godtagbar handelsvara i den 

civiliserade burgdorfen. Eftersom det inte finns några övergripande lagar i wastelandsvärlden för ett myntsystem 

så kan man inte vara säker på att alla känner till eller använder sig av myntsystemet. Olika människor har olika 

mycket användning för mynt och värdesätter dem olika mycket. Myntens värde kan variera oerhört mellan olika 

städer och inom olika städer och olika affärer.  

 Sätten att se på mynt är som sagt var många och olika. Vissa anser att guldmynt är värda mer än silvermynt 

och avgör sedan med hjälp av vägning eller storleksjämförelse de olika myntens värde inom samma kategori. 

Vissa ser till siffran på mynten och vissa använder det gamla systemet (de två sistnämnda och i synnerhet det 

sista av dem är dock mycket ovanliga). En del går efter utseendet på mynten och en del anser att de är värda lika 

mycket och ser till antalet; Med andra ord: mynts värde är ett synnerligen diffust begrepp.  

 I detta äventyr kommer spelarna förhoppningsvis att befinna sig i staden Hellmoppers Paradize under den 

mesta tiden. I staden finns inget enhetligt myntsystem och de olika gängen och de olika affärerna har sina egna 



tolkningar. I det neutrala området i mitten av staden försöker man desperat införa ett generellt system i hopp om 

att det skall sprida sig till resten av staden. Man anser att guldmynt är mer värdefulla än silvermynt som i sin tur 

är mer värdefulla än kopparmynt oavsett nationalitet eller symboler på myntet. Guldmynt värdesätts sinsemellan 

med hjälp av vägning. Mynten är sedan i VP mätt värda enligt följande: 20, 10, 5 för guldmynt respektive silver- 

och kopparmynt. Dessa är naturligtvis inga absoluta siffror, utan de varierar med 3 (Sedlar saknar värde). Dessa 

VP-värden baserar sig på att en patron av ”frekvent” förekommande typ kostar ca 25 VP (ej handladdad), en 

liten ändring från VP-tabellen. Alla VP som har med strid och vapen att göra är dubblade. 

Notera att mynt mest används som betalningsvara på krogen och i regelrätta affärer. Man betalar inte gjärna med 

en patron för att få en öl och man släpper inte gärna en patron för ett mynt. Mynt är inte så vanligt 

förekommande. Om du som är spelledare anser att ”det där med mynt” är en idiotisk idé så struntar du givetvis i 

det här. 

 

 

Om Hellmoppers Paradize 

 

Om kommuniktationssystemet i Hellmoppers Paradize 

Det finns,uppsatt i toppen på några strategiska höga byggnader, speglar för att med hjälp av små lasrar skicka 

meddelanden med hjälp av ett ack så primitivt morse-system. Det finns tre stycken speglar som är knutpunkter 

och dessa är de som bör saboteras eftersom kommunikationssystemet inte fungerar utan dem. Gemene man i 

Hellmoppers Paradize känner inte till var och hur speglar sitter och kommunikationssystemet fungerar. Man får 

vända sigg till sådana som har en aktivare roll inom försvaret av staden. Förutom speglarna finns det tre 

fältelefoner för mer detaljerade lägesrapporter. Två av dessa finns på muren och en finns i ”stabsrummet” inuti 

”The Golden Crane Inn” i neutrala zonen. Det är uppenbarligen lättare att slå ut de två som finns på muren 

istället för den minutiöst bevakade inuti värdshuset.  

 

Om Jans plan 

Jans plan består av att slå ut kommunikationssystemet som är Hellmoppers Paradizes’ nyckel till försvar. 

Kommunikationssystemet består av speglar som sitter monterade över staden och som man sedan, med hjälp av 

en liten laser, kan skicka ett slags primitiv morse över. Förutom detta system så finns det tre fungerande 

fälttelefoner som finns utstationerade till de två utkikarna på murarna och värdshuset ”Golden Crane Inn” som 

fungerar som bas i händelse av ett krig. Han måste först slå ut de knutpunkter i spegelsystemet som finns (tre 

stycken) och alla är välbevakade och sedan sabotera antingen de båda utkikarnas telefoner eller den i värdshuset. 

Förutom detta så måste den mur som omgärdar hela Hellmoppers Paradize på ett ställe underminieras så pass att 

Richards trupper med hjälp av en bandvagn lätt kan forcera muren. Dessutom måste de göra en avledande 

manöver då Richard anfaller för att dra uppmärksamheten till fel plats. Att slå ut kommunikationssystemet kan 

bli svårt då det är minutiöst bevakat och kontrolleras dagligen. Att sabotera fälttelefonerna kan vara ett problem 

eftersom de hela tiden förvaras bland folk. Att underminiera muren måste göras där ingen kan se det, förslagsvis 

inuti Ku Klux Metallicas turf. 

 

 

Till slut 

Det är naturligtvis inte så att ni måste använda den bild av Wastelands som jag serverat lite av här, men för att 

det skall bli en något så när rättvis bedömning av alla lag så vore det bra om man anammade lite av 

huvuddragen. Om ni har förslag på förbättringar eller tycker att jag helt har missuppfattat Wastelandsvärlden så 

kom gärna med förslag och förbättringar under spelledargenomgången. 

 

 

Wastelandstermer som kanske tarvar en förklaring för den oinvigde 

• Burgdorf. Tysk. ”borgby”. Litet nybyggarsamhälle med tendenser åt att uprätthålla det karaktäristiska för den 

västerländska civilisationen, t.ex lagar, mänskliga rättigheter, mm. 

• Marodörer. Kringdrivande, ofta fordonsburna, gäng som lever på utpressning, rån, beskyddarverkssamhet 

och ibland handel. MadMax inspererat gäng fast med mer social struktur/Hells Angels.  

• Byrr. Utomjordlingar som tagit över jorden. Dessa syns aldrig utan fungerar snarare som ett slags osynliga 

verksamhetschefer för den nya ordningen. Gemene man är ovetande om deras utseende eller härkomst. 

Många i Wastelandsär ovetande om deras existens. 

• Wastelands. De sparsamt befolkade områdena mellan de av Byrr kontrollerade städerna. 

• VP. Enl. Wastelands-reglerna, Värdepoäng. En approximation av sakers värde i en icke-existerande 

valutaform. Även här varierar värdefullheten med vem man frågar, var, och i vilken situation. 

• Maquisard. Byrrmotståndare. 

• Kliché - en kort fras som alla har hört förut 



Fri-Form Post Ragnarök  

Ett äventyr till Stockholms Spelkongress 1996 

Konstruktör: Tobias Wrigstad, D7 

 

Tack till Martin Brodén för Fri-Form idén 

 

”Hellmoppers Paradize” 

 

Inledning - Läses av D7’s funktionärer 

 

”Personerna är följande: 

Sergeant Vincent P Toodles 

Harold Crump 

Frederick A McMill 

Elaine Preston 

Carl ”Swede” Lund 

 

Platsen som äventyret utspelas på är runt omkring Exeter i England, Devon. 

 

[Toodles] Arrrgh! Vindstilla och varmt, luften tung och dåsig. Jag kommer ihåg hur… 

[Crump] Sluta med dina evinnerliga nostalgitrippar, jag vill framåt! 

[McMill] Hör nu, Crumpet… 

[Crump] CRUMP! 

[McMill] Crump… 

[Preston] Sluta tjafsa allihop, Harold har faktiskt rätt; vi måste framåt. 

[Swede] Jag kan inte göra annat än… 

[Toodles] Crump! Vad är det för oskick? Avbryta någon när han talar? Jag skulle aldrig… 

[Crump] Ja, ja. Framåt! 

[McMill] Nu tycker jag inte att vi skall stressa här. Trakten här väcker faktiskt även hos mig ljuva minnen. 

[Toodles] Jo det påminner mig om när… 

[Crump] FRAMÅT!!!!!!! 

 

… 

 

[McMill] Hellmoppers Paradize, vad är det för ett ställe? 

[Toodles] Det fanns inte här när jag var här sist. 

[Preston] Det är tämligen nybyggt… 

[Swede] …en gammal Burgdorf intogs av Marodörer och blev ganska snabbt en liten fristat. 

[Toodles] Utanför kung Richards rike? 

[Crump] Bingo! 

[McMill] Inga tullar? 

[Preston] Bara en liten. 

[Toodles] Soldater? 

[Crump] Nej! 

[McMill] Sprit? 

[Preston] Billig. 

[Toodles] Galore? 

[Crump] Galore! 

[Swede] Ett klart tufft ställe, jag har varit här förut, har lite kontakter i några ‘turfs’, ni vet. 

[Toodles] Så vad väntar ni på, ungdomar? 

[McMill] Stå här och trampa! Skall gamlingarna behöva driva på er, va? 

[Preston] Äntligen! 

[Swede] Jag sköter snacket vid tullen. 

[Toodles] Låter bra. 

[Crump] Jag kollar ryggen. 

[McMill] Utmärkt. 

[Preston] Jag ser till att ”Swede” sköter sig. 

[Swede] Tack för den du… 

[Toodles] Sluta tjafsa nu! 

[Crump] Då kör vi! 



 

… 

 

[Preston] 8 sterling för oss alla, rena rånet! 

[Swede] Men nu är vi iallafall säkra för Richards soldater. 

[Toodles] Frågan är bara hur säker man går här inne. 

[Crump] White Wunz håller ordningen, vi lär nog inte åka på problem. 

[McMill] Låter betryggande, vilka är White Wunz, förresten? 

[Swede] Läderkillarna med dödskallarna. 

[Toodles] Jasså White Wunz, varför sade du inte det med en gång? 

[Crump] De håller iallafall ordningen rekorderligt. 

[McMill] Precis som i Kirkcaldy… 

[Preston] …eller Margate… 

[Swede] …eller Ramsgate… 

[Toodles] …eller Kirkcaldy. 

[Crump] Strunt i det, det börjar bli dags att röra på sig. 

[McMill] Vad då då? 

[Preston] Vi är i Hellmoppers turf… 

[Swede] …man bör inte stå och stampa där för länge… 

[Crump] …om man inte är en Hellmopper. 

[Toodles] Jag förstår; Hårdingar. 

[McMill] Vi kanske borde reallokera oss i så fall. 

[Crump] Kanske det… 

[Preston] Där borta ligger det neutrala området. 

[Swede] Då går vi dit. 

[Toodles] Hur stor är staden i förhållande till Kirkcaldy? 

[Crump] Större! 

[Preston] Mycket större! 

[Swede] Runt tio gäng. 

[Toodles] Oj. 

[McMill] Oj. 

[Crump] En litet fristat i kung Richards rike. 

[Preston] Utan tullar eller raider. 

[Swede] Förutom när kung Richard är på krigsstigen, förståss. 

[McMill] Hur ofta är det? 

[Swede] Sist var för två månader sedan. 

[Crump] Men Hellmoppers Paradize har stått pall hittils. 

[Preston] Folk som vi fyller ju på stället hela tiden. 

[Swede] Många dör på kuppen. 

[McMill] Är ni säkra på att det här är rätt ställe för oss? 

[Toodles] Sillmjölke! När jag var ung… vid ett tillfälle… du skulle ha sett, vi låg nämligen bunkrade nere 

 vid Biskaya, och kocken skulle just gå ut ur kabyssen när… 

 

… 

 

För sju månader sedan satt ni alla på värdshuset i Kirkcaldy och drack sprit.  

 

 

[Uppläggning 

Presentation (redan skriven, se ovan) 

Pentalog (5 personer, redan skriven, se ovan) 

Återblickar 

Situationsbeskrivning 

Äventyret startar] 

 

 

 

 

 

 



Miljön 

För 8 år sedan bildades marodörgänget Richardsons. Grundaren, Richard Richardson, var jagad av polisen i 

Londonplexet för allehanda rån och uppror mot Byrr. Han fann det klokt att försvinna från plexet ut till 

wastelands och prodzones. Han tog med sig några lojala frihetskämpar som han stridit tillsammans med mot 

polisen och gjorde sig snart omöjlig även i prodzones efter att ha plundrat, bränt och våldfört sig på såväl 

befolkningen som byrrisar. Richard Richardsons våldsamma protest mot de organiserade resterna av det gamla 

samhället inspirerade många och snart fick han nya kämpar var han drog fram. Han bildade gänget Richardsons 

och snart var de de våldsammaste männen i hela England. Gamla avhoppade White Wunz (mer om dessa senare) 

anslöt sig till gänget och snart hade Richardsons inte bara soldater som var villiga att leva upp till parollen ”Die 

for fun” utan topputrustning i form av ett flertal tyngre automatvapen samt fordon och bränsle. Richarsons-

gänget var nu ett ansenligt antal, lite över tvåhundra personer, som Richard Richardson lyckades hålla operativa 

och rörliga tack vare sina kontakter inuti plex och prodzones. Hans organisationssnille lyckades hålla alla med 

mat och bränsle och på så sätt föddes wastelands största anti-byrrska officiella aktionsstyrka. Vid ett par tillfällen 

stred man mot byrrisar, utan framgång naturligtvis, och styrkan blev följdaktligen mindre. Vid ett tillfälle var det 

nära att Richard själv strök med och bränd beslöt sig  

 

 

Wastelands - Fri Form Post-Ragnarök ”Futura Noir” 

 

Äventyret i punktform: 

 

Tid: 0h 

Ankomsten till Hellmoppers Paradize - första intrycket Hågkomst 

Tullen och spärrarna in   Hågkomst 

Staden från insidan 

Jakten begynner - Flykt till neutrala området 

Bevittnar de nesliga dåden 

Relaxerar en smula i neutrala zonen 

White Wunz anländer och arresterar 

Rättegång 

 

Tid: 1h 

Information att hämta på ”Golden Crane Inn” eller ”Blissful Crane Inn” 

Väg 1  Väg 2  Väg 3 

Ta reda på vilka som såg 

Vad såg dessa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendix till Hellmoppers Paradize 
 

Rollpersoner 
 Vincent P. Toodles - Den gamle flygaren 

 Harold Crump - Den knivfetischka legoknekten 

 Elaine Preston - Den unga kvinnan 

 Frederick A. McMill - Läkaren och humanisten med den stora näsan 

 Carl ”Swede” Lund - Den amnesidrabbade atleten 

 

Spelledarpersoner 
* Jan  

* Rob, andreman i Jans trupp 

* Richard Richardson 

* Dr. Deforest 

* Ledaren White Wunz 

* Ledaren för Ku Klux Metallica 

 

Persongalleri över biroller 
* Läkaren 

* Två värdshusvärdar 

* Två utkastare 

* Arenavärd 

* Hederlige Jhonny Seschko 

* Papandreou - spelklubbsvärd 

* Kareem - Lumphandlaren 

* Edmund J. Welltz 

* Borgmästaren 

 

Profiler 
* Kort över alla gäng 

* Längre profil över White Wunz, Ku Klux Metallica och Queens 

* Beskrivning över Hellmoppers Paradize 

* Kort om Richardsons och Kungadömet 

 Kort om Byrraktivitet i området 

 

Annat 
* Kommunikationssystemet och dess bevakning 

 

Spelledarpersoner 
 

Jan Guthrie, gift MacArthur 
Jan är ingift i White Wunz och betraktas därför med lite distans. Han är medveten om att han, pga sitt engelska 

ursprung, aldrig kommer att bli accepterad av White Wunz och är därför en smula bitter på dem. Hans hustru, 

hans älskade Gwen, sköts till döds bara ett år efter deras giftermål så det finns egentligen ingenting som binder 

honom till White Wunz förutom den respekt man åtnjuter som medlem av den celebra klanen. Jan har goda 

förbindelser med Ku Klux Metallica, vars medelmmar till stor del utgörs av avfällingar från det gäng som han 

tillhörde innan han gifte in sig i White Wunz, och har därigenom blivit indragen i planen att låta Richard 

Richardson ta över. Han är positiv till planen eftersom det gynnar hans egna intressen och dels för att han blivit 

lovad att staden skall tas in med så lite våld och så lite dödande som möjligt. Han är intresserad av att staden, 

hans födelsestad, skall finnas kvar, hel och funktionell. Jan är benhårt inne på sin linje och går inte att övertala 

till att vika av från densamma. Han är övertygad om att han gör detta för stadens bästa och att Richard kommer 

att stå vid sitt ord. Han är mycket intressad av sin egen överlevnad men sätter den först i andra hand. Han känner 

samtliga rollpersoner sedan tidigare, från en incident i Grethna Grinn, där de räddade livet på honom. Han skulle 

därför aldrig använda sig av ojusta metoder mot rollpersonerna om de väljer att gå en annan väg. Därför kommer 

han låta rollpersonerna skjuta på honom och hans trupp och döda honom utan att de gör för stort motstånd. Han 



har heder. Jan är trevlig, cirka 30 år gammal och ser ut och klär sig som en standardmedlem i White Wunz. Jan 

är kristen. 

 

Rob MacOgre 
Rob, Jans andreman, är en hetlevrad sälle som inte har en tanke på sitt eget liv. Han handlar impulsivt och 

kortsiktigt och har för den saken skull ifråntagits alla sinna rättigheter som befälhavare inom Whie Wunz. Han är 

Jans knähund. I början såg han upp till Jan och försökte skydda honom och vinna hans respekt men när han insåg 

att Jan inte hade varesig respekt eller makt att ge honom så svalnade beundran och ersattes med habegär. Rob 

vill ha den makt som Jan har och han vill dessutom slippa att bli hunsad och behandlad på det sätt som Jan 

behandlar honom. Han drömmer om att skjuta ned Jan och ta över dennes position (vilket faktiskt skulle ske) i 

det lilla gäng av Ku Klux Metallica medlemmar som Jan håller, men han har hittils inte vågat; skulle tillfället 

komma vet man inte vad som skulle hända. Han är alltså att betrakta som en knähund med ambitioner som är 

farlig för sin egen grupp och för alla som trotsar honom. Rob (tror att han) är centrum i världen och har en 

tendens att bli förbannad på sådana som inte inser att han är det. Han har förkastat White Wunz’ klädsmak och 

bär istället ett blåställ täckt med ringbrynjeringar och har rakat huvudet. Rob föraktar Jan för att han fallit till 

föga på kristendomens lockelser. 

 

Richard Richardson 
RR är hård och saknar all form av heder. Han drar sig inte för att ljuga, döda eller stjäla om det gynnar honom. 

Han är ursprungligen Maquisard men är numera så avtrubbad efter allt dödande och krigande att hans 

människosyn och moral kommit på glid. Han är fruktansvärt intelligent och använder sig av snillrika och råa 

metoder för att nå sina mål. Han har läst för mycket av Fursten och Mein Kampf och gett sig den på att placera 

sig i samma nisch som sina idoler. Richard är förnärvarande besatt av tanken på att ta in Hellmoppers Paradize 

och har avdelat en stor del av sina styrkor för att sköta om detta. Styrkorna leds av Dr. Deforest, Richards högra 

hand, men det finns stor chans att Richard finns med under anfallet mot Hellmoppers. Richard är 35 år gammal, 

han ser lite äldre ut, har kortklippt hår, hög tänkarpanna, blå ögon och en höknäsa av Sherlock- Holmestyp. Han 

klär sig gjärna i kostymer och kavajer, brunt eller grått. När han vistas ute bland folk bär han alltid en skottsäker 

väst. Richard är en stor taktiker och tänkare, han har dock svårt för kommunikation med andra människor. Han 

är besatt av att förstöra saker, må det vara vinglas eller tågvagnar, allt är vackert när det går sönder; synd, bara, 

att det varar så kort tid. 

 

Dr. Deforest 
Dr. Deforest och Richard har känt varanda i snart tjugo år. De hyser en ömsesidig respekt för varandra och tar 

stor hänsyn till varandras åsikter och beslut. Skulle Richard dö så skulle Deforest vara den som tog över. 

Deforest är inte lika hänsynslös som Richard, han sparar gjärna människoliv när det går, han är dock fullständigt 

lojal mot Richard och skulle utan vidare omsvep döda på dennes order. Richard har sagt till Deforest att hela 

idén med Kungadömet är att samla materiel och vapen nog för att i slutändan ge sig på Byrr men detta är 

förmodligen ingenting annat än en stor lögn. Deforest, som också är gammal maquisard, skulle förmodligen inte 

ställa upp på idén om han inte trodde detta. Deforest är strax under 40, han, liksom Richard, är präglad av det 

hårda maquisardlivet och ser lite äldre och mer sliten ut än han är. Han har ett kallt och blixtsnabbt sätt, han 

ställer frågor som skjutna ur en kanon, han reagerar alltid blixtsnabbt. Han är det retoriska geni som Richard 

värvar sina trupper med. Han kan vid första intrycket vara en impulsmänniska men han har alltid en tanke bakom 

sitt ögonblickliga handlande. 

 

Ledaren för Ku Klux Metallica - Andrew ”Woz” Pike 
Andrew ”Woz” Pike är den hårde och hänsynslöse ledaren för det relativt färska gänget Ku Klux Metallica. 

Detta nya gäng försöker profilera sig på en uppsjö sätt och de har just lyckats få ett område i staden. Ku Klux 

Metallica försöker på alla sätt synas och finnas överallt, de försöker ha en tuff image och de försöker imponera 

på alla andra - detta för att få mer makt och mer att säga till om. Woz har emellertid hittat en snabb lösning på 

deras makthunger - en överenskommelse med Kung Richard om Hellmoppers Paradize fall. De skall slå ut det 

kommunikationssystem som finns installerat över staden, laserstrålar och speglar som man kan sända morse 

med. Vidare skall de släppa igenom Richard vid muren som omgjärdar Hellmoppers Paradize och sedan titta på 

när hans trupper tar in staden. Som belöning får Woz och Ku Klux Metallica styra staden som en egen zon inom 

Kungadömets gränser - Woz blir en liten furste under Richard. Woz har samlat ihop ett gäng trogna 

gängmedlemmar och dessa, under ledning av Jan och Rob, skall slå ut kommunikationssystemet och sedan se till 

att göra den del av muren som de förfogar över forcerbar för Richards trupper. 

 



Ledaren för White Wunz - Robbie McDuncan 
Robbie McDuncan är en medelålders man, kraftigt byggd, rött yvigt hår och gröna ögon. På sin högra axel har 

han en ovanligt stor människoskalle. Han har stor makt över klanen trots sin irländska mor (normalt är det 

mycket ovanligt med icke 100% skottar i toppen) och därmed resten av Hellmoppers Paradize. Han har sitt säte i 

White Wunz turf nära portern. Han är den man som i stort sett samtliga White Wunz-medlemmar svurit trohet 

till och han är därför absolut fel person att bråka med. Han är glad och bullrig, men under den lättsinniga ytan 

döljer sig ett allvarligt och intellektuellt inre. Han har omorganiserat Hellmoppersfalangen av White Wunz-

klanen och frångått tesen att alla lågländare är smuts. Han försöker få klanen att överge det hopplösa uppdraget 

att styra England och förespråkar, i enlighet med Fader Lucas och Fader Abraham, den enskilda individens 

frihet. Han har ett stort samvete och är ärligheten själv. Han försöker att hålla ordningen i staden efter bästa 

förmåga och anser sig vara en galjonsfigur för en ärligare generation av White Wunz-medlemmar. Han ser med 

oblida ögon på brottsligheten i staden och håller för tillfället på att kompliera en lagbok som han skall presentera 

för rådet i staden vid deras nästa möte. Robbie är en god strateg och är mycket svår att påverka med ord. Han ser 

det som sin plikt att vara som ett exempel för ungdomen och har ofta långa diskussioner med ungdomar han 

råkar stöta på. Robbie har många följare även om vissa element inom White Wunz vill dämpa hans öppna 

attidyd. Trots motsättningarna är Robbie ändå White Wunz ledare och ingen medlem skulle inte gå i döden för 

hans sak. (Jan undantaget). 

 

Läkaren vid sjukstugan, Dr. Samuel Coudroy 
Dr. Samuel Coudroy är en bullrig irländsk läkare. Han har ett varmt smittande skratt och han utstrålar godheten 

själv. Han är mycket kunnig och principfast. Trots sin höga ålder, strax över sextio, är han vital och viril och 

kommer på inga villkor att släppa in spelarna till någon sjukling. Skulle någon av de andra spelarna bli 

sjuk/sårad finns det viss risk/chans att dr. Coudroy tar han om denne men inte ens då släpps de övriga spelarna 

in. Dr. Coudroy är glad och trevlig och när han inte medicinerar finns han lämpligen på ”The Golden Crane Inn” 

eller på någon av Ordos ”inrättningar”. 

 

Papandreou - Spelklubbsvärd 
Papandreou drev i femton år en restaurang på ön Kreta. 1997 var han på semester och blev fångad på den 

engelska landsbygden då Byrr kom. Han har byggt ett nytt liv nu i Hellmoppers Paradize där han driver 

restaurangen/spelklubben ”Zorba” med stor framgång och berättar historier om den gamla tiden på kvällarna. 

Han har ett bullrigt och skränigt sätt och han är alltför kärvänlig för de flesta. Han håller sina gäster om axlarna 

(oavsett kön) och visar upp menyn - man kan inte gå därifrån. Han älskar att showa och spelar gärna trumpet och 

dansar klassisk grekisk folkdans med sina gäster. Han kallar alla för sina ”special friends” eller ”friend speciale” 

och vrålar ”TONIGHT!, you and me we arr like diz!” och behandlar alla sina gäster lika förmånligt med 

smärtsamma och irriterande slag över nyckelbenet. Papandreou sitter på en hel del intressant information, 

problemet är bara att få den ur honom effektivt. Papandreou är lite över 60 och har kort stålgrått hår. Han har 

solglasögon med guldbågar och ser precis ut som Sven-Bertil Taube fast utan sjömanskostym. Han röker starka, 

tjärluktande cigarrer och kan aldrig sitta stilla. ”Aaaaaarhgrhrg, my friendz! TONIGHT! Diz is yorr lukky 

night!” 

 

Kareem - Lumphandlaren 
Kareem är en liten kort sorglig varelse som tillbringar tiden med att dra land och rike runt och sälja det skrot som 

han hittat. Han är mycket stolt över sin förmåga att hitta ”nödvändigheter” där inte någon annan såg dem och 

förstår inte varför ingen vill köpa hans mackapärer. Kareem ser och hör dock en hel del, han är dock inte 

informationsförsäljare utan lumphandlare men kan tänka sig att berätta både det ena och det anda om någon 

köper något av honom. Han är kort, svartmuskig och talar korthugget och intensivt. Han går aldrig med på att ha 

fel. Han gör en massa onödiga saker som att räkna stegen mellan olika platser så att han alltid kan gå den 

snabbaste vägen. Kareem är svår att tycka om. 

 

Två utkastare 
De två haken ”Blissful Crane Inn” och ”Golden Crane Inn” drivs av två bröder och ligger dessutom mitt emot 

varandra. Det går oförskämt bra för båda ställena och det är inte så mycket bråk. Barernas/värdshusens utkastare 

jobbar parallellt och glider mellan de båda ställena och tar hand om alla incidenter. De har blivit synnerligen 

goda vänner och känner varandra utan och innan. De pratar mycket med varandra och alla kunder och de för en 

minst sagt uppseendeväckande dialog sinsemellan. De talar nämligen om samma sak, båda två och hugger av 

varandras meningar och bygger vidare på den. De kan vara påfrestande att lyssna på men detta är de lyckligt 

ovetande om. Den ena utkastaren, han som hänger på ”Blissful Crane Inn”, går klädd i paljettkklädda, vinröda 



tighta cykelbyxor och läderjacka. Den andre har läderjacka, svarta jeans och en brun filtmantel. Båda har långa 

ZZ-topskägg och är synnerligen korpulenta. Trots allt är de effektiva i sin yrkesverksamhet. Någon av dem kan 

ha snappat upp information som är nyttig för rollpersonerna.  

 

Två värdshusvärdar - Manke och Hanke Ol 
Manke och Hanke Ol äger var sitt värdshus - ”Golden Crane Inn” och ”Blissful Crane Inn” där, för övrigt, de 

bägge utkastarna nämnda ovan arbetar. Hanke är, liksom utkastarna, stor och korpulent. Han har ett bullrigt och 

högljutt sätt och är frikostig och generös med sina priser. Manke är lång och smal och har ett mer korrekt sätt. 

Han är väldigt lik sin bror både till utseende och tal men är några dimensioner mindre i bägge avseenden. Manke 

och Hanke vet och hör mycket. De kan sprida rykten och ta död på dem. Hanke, å ena sidan, är naiv och generös 

och berättar gärna allt om alla. Manke, å andra sidan, är slugare och lite girigare och han kräver ofta tribut för 

sina tjänster. Om spelarna frågar Manke om Andrew så talar Manke, oavsett om han berättar något för spelarna 

eller inte, om för denne att rollpersonerna frågar efter honom. Hanke är skallig och saknar ett par tänder. Han har 

tatueringar över allt på armar och bringa. Manke har page, glasögon, begynnande skepparkrans och är aningen 

mer korrekt och välklädd. Han är klädd som en mocca-cowboy utan hatt. Båda bröderna Ol är ständigt 

beväpnade. 

 

Rick Crazy 
Rick är arenavärd i Hellmoppers Paradize. Detta betyder att han är chef över den ack så populära arenan där 

stadens kämpar bataljar varandra och stadens kriminella får smaka piskan. Rick är, som namnet antyder, galen. 

Han sluddrar lite och har ryckningar och hans idéer - anledningen till hans efternamn - är fullkomligt idiotiska. 

Rick hyser inte några starkare känslor för mänskligheten, han anser den rå och hänsynslös. Han försöker roa sig 

så mycket som möjligt på mänsklighetens bekostnad. Han uppfinner straffen och hittar på nya blodiga sporter. 

Det är han som skriker i extas igenom det dåliga högtalarsystem som finns på arenan. Han sköter allt 

tillsammans med sina lojala kumpaner som lyder hans minsta vink.  

 

Holy Jhonny 
Jhonny äger ”Holy Jhonnys Stuff, stuff n’ stuff som ligger vägg i vägg med den lilla krogen ”Um die Ecke”. Här 

säljer han allt han kan hitta…dyrt. Holy Jhonny har ett sätt att verka vara ärligheten själv samtidigt som han lurar 

brallorna av uteliggare. Den här mannen har inga skrupler och har aldrig hört talas om några för den delen heller. 

Holy Jhonny kan ge kunder små hjälpsamma tips/råd i fall de handlar eller byter varor. På sista tiden har han haft 

en del problem med The Entertainers som vill ha del av hans lysande affärsförmåga. 

 

Borgmästaren, Ernest Oaklea 
Borgmästaren, i folkmun ”The Mayor”, är en liten senig gubbe som verkar att ha sett sina bästa dagar för länge 

sedan. Han bodde i Exmouth redan innan Hellmoppers anlände och redan då var han borgmästare. Han har ingen 

egentlig makt men gängledare och folk i allmänhet lyssnar på vad han har att säga och han brukar aldrig prata 

strunt. Han har upptäckt att politik går att applicera på strategi och han är alltså en lysande strateg allt enligt 

honom själv. Ernest är den som skall leda Hellmoppers trupper i händelse av en krissituation. Han kan staden 

utan och innan och vet precis hur man skall gå för att snabbast komma någonstans. Folket i Hellmoppers älskar 

sin borgmästare och uppslutningen inför hans årliga tal på ”The Grand Square” är i det närmaste total. Ernest är 

ärlig och stolt. Han var den som fick Hellmoppers ledare att inse vikten av ett samarbete med White Wunz och 

har själv långa samtal med Robbie McDuncan om staden och dess framtid. Oakleas bror är Fader Abraham i 

Exmouth Abbey. 

 

Edmund J. Welltz 
Edmund J. Welltz är en slemmig byråkrat som hjälper till så lite som möjligt och då bara för att tjäna på det 

själv. Han stödjer dock Josefs, rollpersonernas uppdragsgivare, ide om ett Hellmoppers fritt från Richards tyrrani 

och är beredd att gå ganska långt för att se till att så sker. Edmund är fixare och arbetar inom samma nät som 

Josef, han kan skaffa fram mycket användbart matriel bara man kan, helst skriftligt, motivera det samt bevisa att 

man kan använda det också. Han är kristen, åtminstånde enligt fader Lucas definition och försöker hålla 

rollpersonernas våldstendenser nere. Edmund försöker hålla sig utanför affären så mycket som möjligt och håller 

sig därför undan för rollpersonerna i början av äventyret. Det är viktigt att rollpersonerna inte missbrukar sin 

kontakt. Låt dem tänka mycket själva. 

 

 

 



Hellmoppers Paradize 

Ett äventyr till Wastelands för Stockholms Spelkonvent 1996 av  

Tobias Wrigstad och Thomas Burgess, D7 

 

Angående äventyrets utformning: 

Texten i detta häfte är avsedd att tjäna som ett ramverk för spelledaren. Där finns presentationer av miljön för 

äventyret, vilka rörelser som finns i omgivningen, hur samhället är uppstrukturerat och vilka personer som 

rollpersonerna kan komma i kontakt med under äventyrets gång. Eftersom Wastelands, tyvärr, inte är något 

populärt spel så väntar vi oss inte att få så många kunniga Wastelandsspelledare till konventet. Detta äventyr 

riktar sig därför i relativt stor mån till de utbytesspelledare som satts att spelleda Wastelands eller de okunniga 

spelledare som ändå, i idealismens förtecken, valt att spelleda Wastelands på Stockholms Spelkonvent 1996. För 

att kunna leda äventyret krävs som spelledare en viss uppfinningsrikedom och öppenhet - inte att man kan 

Wastelandsreglerna. Vi har försökt att slänga oss med Wastelandstermer i minsta möjliga mån och försökt att 

förklara dem när de varit oundvikliga. 

 Äventyret är uppbyggt runt en större händeles. Rollpersonerna har egentligen inte så mycket med den att 

göra, men de kan välja att ta en aktiv del i den. Äventyret är uppbyggt på vägval och på att rollpersonerna skall 

göra så mycket efter eget huvud som möjligt. Vi kunde ha försökt beskriva alla möjliga händelser men det skulle 

ha blivit en oöverskådlig lista så vi beslöt oss för att istället ge ett ramverk till spelledaren att röra sig inom. 

Nyckeln till denna komposition är karaktärer. Vi har försökt att ge ett brett galleri av spelledarpersoner för 

rollpersonerna att intrigera emot. På så sätt skall äventyrsskelettet få kött på benen. Att ramverket är så fattigt 

beror inte på att kompositörerna var lata eller hade ont om tid. Vi har valt att skriva detta äventyr på detta sätt 

som ett experiment. Vi vill se hur väl det tas emot och hur det fungerar spelmässigt. Det ganska tunna skalet är 

avsett att fyllas av spelledaren och spelarna. Vi ger bara riktlinjer och en, visserligen tunn, röd tråd. 

 När spelledaren bygger sitt äventyr är det viktigt att han tänker på följande: Vad är roligast? När 

rollpersonerna skall göra ett vägval, medvetet eller omedvetet, så se till att det blir det roligaste. Man kan 

säkerligen spela igenom detta äventyr på någon timme om man bara gick rakt fram efter manus, men det är inte 

meningen. Spelledaren måste se till att äventyret inte löper som en rak tråd, utan slänga in mellanhändelser, 

brodera ut osv. Det andra spelledaren bör göra är att sätta sig in i handlings- och tankemönstret hos de 

spelledarpersoner som följer med äventyret. Vad som händer (som rollpersonerna inte kan påverka) i staden eller 

utanför är beroende av dem. Spelledaren har full frihet att göra vad som helst inom givna ramar för de personer 

som rollpersonerna har som ”motspelare”. Om spelledaren ser till att tänka efter hur Richard eller de olika 

gängen skulle handla vid en viss tidpunkt så blir äventyret mycket mer levande. Rollpersonerna är inte världens 

centrum, de utgör bara en liten skara av driftiga människor som, om de vill, kan komma att göra viss åverkan på 

det övergripande händelseförloppet i miljön runt omkring dem. 

 Var inte rädd att döda spelarna - men bara om det är nödvändigt! Att låta en spelare dö av en ren bihändelse 

är visserligen en intressant påminnelse om deras dödlighet, men eftersom vi är här för att ha roligt så är det mer 

än onödigt. De enda tillfällen som spelarna kan dö på borde vara de olika tillfällen då äventyret verkligen kan 

sluta. Låt helst inte en enstaka spelare dö under äventyrets gång, det blir bara tråkigheter och dålig stämning. 

Bygg alltså äventyret på godtyckliga beslut från de spelledarpersoner som har makt nog att påverka det. Om det 

finns problem med att avgöra vilka dessa månne vara så går vi helt enkelt igenom detta under 

spelledargenomgången. Under passets gång så kommer det att gå en D7-funktionär emellan de rum där alla 

spelledare sitter och lösa eventuella problem som kan uppkomma. Om denne person inte finns till hands så skall 

det finnas en person i D7-rummet som man kan fråga. 

 

Var är alla siffror? 

Vi har valt att rationalisera bort siffror i detta äventyr. Anledningen till detta är att det finns alltför få kunniga 

spelledare till Wastelands och för att de är onödiga. Äventyret skall ju rollspelas, inte regelspelas! Den spelledare 

som vill ha siffror i sitt äventyr och slå tärningar får helt enkelt knåpa dit dem själv efter eget tycke och smak. 

Koncentrera dig på alla personer och miljön - inte på tärningarna! 

 

Jag förstår inte alla termer! 

I slutet av äventyret finns ett tämligen begränsat lexikon för den oinvigde. Vid behov, konsultera Tobias 

Wrigstad eller Thomas Burgess på plats. 

 

Vaför all denna action? 

Ramverket bygger mycket runt action men med detta menas inte att äventyret skall vara ett actionäventyr. 

Wastelands är ett attitydspel där det är viktigt att minnas att man är väldigt dödlig. Anledningen till att äventyrets 

ända fasta punkter grundar sig på våld är att det är de enda punkter som vi anser att man bör styra i äventyr av 

denna typ. Försök fylla ut tomrummen mellan actioninslagen med så mycket som möjligt av det väsentliga - 

ROLLSPELANDET. Låt spelarna utforska staden! Att få tag på information, att gömma sig, att utföra alla olika 



eventuella biuppdrag, allt detta kan fyllas med intressanta personligheter, se exempelförloppet i slutet av denna 

text. Actionscener är väldigt svåra att genomföra bra i rollspel. Därför kan spelledaren t.ex ta över hela spelet i 

händelse av strid och bara utan hänsyn (eller med viss hänsyn) till spelarna bara beskriva striden mycket 

övergripande. Tärningsslag får bara händelseförloppet att stagnera! Berätta vad som händer, vemsom gör vad. 

Korta intryck under striden. Se till att det inte blir för långt. 

 

Ramverket  

Detta äventyr saknar den, åtminstone för Tobias, så karaktäristiska inledningen och epilogen som skall läsas av 

spelledaren. Att det ”skall vara så” i Star Wars må vara hänt men här saknas den alltså. Spelledaren får själv 

välja var någonstans äventyret skall ha sin början och efter detta beslut berätta vad som hänt fram till dags dato 

för spelarna, gärna i ”färdigskriven-för-att-uppläsas-form” men det är inget måste. Äventyret är tänkt att börja 

utanför grindarna till Hellmoppers Paradize. Innan du fortsätter kanske det är vist att läsa samtliga appendix. 

 

Året är 34 efter Byrr, mänskligheten har fortfarande inte hämtat sig från det chocktillsånd som världen sänkt sig i 

sedan den dagen då Byrr anlände till Jorden och historien tog en ny vändning. Det är juni och oförskämt varmt. 

För ca tre veckor sedan var samtliga rollpersoner i Glasgow och slog runt. Där mötte de en man som en av 

gruppmedlemmarna, Harold, kände igen. Mannen var en gammal bekant från tiden då rollpersonerna fortfarnade 

gick att hyra för ”diskret problemlösning” eller mer traditionella jobb. Harold var skyldig mannen en tjänst och 

han var inte sen att lösa in densamma. Mannen, Josef - efternamn okänt -, behövde få en man avlägsnad. Mannen 

som han behövde få avlägsnad var inte precis nästgårds, han var i Hellmoppers Paradize -  i Devon, Kung 

Richards rike. Harold tog utan sina vänners vetskap på sig uppgiften på samtligas vägnar då han längtat efter 

aktion och fartfyllt leverne sedan rollpersonerna fått det sist. Stoltheten vägrade låta de andra avstå från 

uppdraget och snart var de på väg mot Devon och Hellmoppers Paradize. Det enda de vet om mannen är att hans 

namn är Andrew Pike och att han nyligen skall ha startat ett gäng i staden. De får göra en undersökning på plats 

och i värsta fall söka upp en man på plats som tydligen arbetar för samma sak som Josef. 

På vägen till Hellmoppers får de höra om Kung Richards rike och gruppens gamle orakel, Vincent P. Toodles, 

drar sig till minnes att han hört talas om det förut. Han minns att Richard Richardson var en gång Maquisard som 

verkade i London men blev bränd och drog sig tillbaka. Han bildade sedan ett marodörgäng som drog runt och 

slogs och stal. Sedermera bildade Richard ett kungadöme i Devon/Cornwall där han tydligen styr med järnhand.  

 Vad Toodles inte minns är att alla som bor eller passerar området löper risk att bli beskattade av Richards 

knektar. När rollpersonerna färdas genom området blir de givetvis stoppade av en patrull och måste visa sina 

skattesedlar. Eftersom ingen i gruppen har skattesedlar blir de tvungna att betala skatt och de tvekar om hur de 

skall göra - betala eller slåss - när en av knektarna fäller en kommentar om Fredericks näsa och han svarar med 

något lika giftigt och strax har striden brutit ut. Rollpersonerna besegrar naturligtvis knektarna och lyckas fly 

innan förstärkningarna kommer. De är alltså inte alltför populära hos Kung Richard och blir därför lättade när de 

anländer Hellmoppers Paradize som, trots att det ligger inom gränserna för Kungadömet, fortfarande är en laglös 

fristat utan skatter och utom räckhåll för Kung Richard. Rollpersonerna vet alltså följande om situationen: 

 De har retat upp Richard, en skoningslös patriark som skulle döda dem utan att blinka om han fick chansen. 

Rollpersonernas enda chans att överleva är att antingen hålla sig undan för Richard eller blidka honom på något 

sätt. Hellmoppers Paradize är en fristad/fristat inom gränserna för Kungadömet och folk flyr till staden för att 

slippa betala skatt. Den enda lag som finns i Kungadömet är Richards vilja.  

 

För att komma in i staden krävs det antingen att man mutar vakterna vid grinden, att man smyger in nattetid, 

eller att man helt enkelt visar det brev som Josef gav dem i Glasgow. Det senare ger dock bara inträde i White 

Wunz port. 

 

Väl inne i staden så måste de ta reda på vem Andrew Pike är. Detta är inte så svårt om man frågar rätt personer. 

(”Andrew? Ah, Woz! Jorå, han finns…) Dessa finns lämpligen på någon bar eller värdshus eller på arenan i 

mitten av staden. Dessutom finns alltid risken att man frågar fel personer och att dessa skvallrar för Andrew om 

att någon eller några letar efter honom. Andrew som ju är insyltad i ganska vidriga affärer är förmodligen ganska 

paraniod och tar inga risker. Han försöker få tag på rollpersonerna och kolla vilka de är. Om rollpersonerna 

kammar noll eller av någon annan anledning vill få tag på sin kontaktperson så bor han på ”Blissful Crane Inn” i 

stadens krogdistrikt och heter Edmund J. Welltz. Låt det gå lätt men inte för lätt att få tag på information om 

honom. Minns att all information inte alltid är gratis. Andrew är ledare för ett ganska nyligen blidat gäng, Ku 

Klux Metallica och han går förmodligen att finna inuti deras turf. Brodera ut och kom på efter eget tycke, det är 

ditt äventyr. 

 

Oavsett vad som hänt i tidigare paragraf skall rollpersonerna tillslut få en chans att få fatt på Andrew. Tänk noga 

efter var de skall mötas eftersom följande situation kräver att miljön är på ett visst sätt. Rollpersonerna kan till 

exempel möta Andrew när han kommer med sina två vakter för sitt dagliga besök på bordellen (eller vad 



spelledaren nu vill) och lyckas knäppa hans två vakter. Andrew flyr in i bordellen och det blir en vild jakt där 

rollpersonerna tvingas titta in bakom alla skynken och se vad som försigår i de dimmigt upplysta rummen. när de 

är nära Andrew kommer en trupp soldater att storma in och deras ledare är någon som rollpersonerna känner 

igen - Jan! Oavsett vad som händer i nästföljande paragraf så kommer Andrew att lyckas fly, kanske sårad. Mer 

om det senare. Ett bra sätt att bestämma miljön är att ordna ett möte mellan rollpersonerna och Andrew - på så 

sätt kan Jan och hans trupper vara i närheten och det kan finnas gott om plats för en batalj! 

 

Mitt emellan rollpersonerna och Andrew kommer Jan och hans soldater att storma in och sekunden innan det 

skall bli en strid (mellan Jans trupp och rollpersonerna) så upptäcker de varandra och det blir ett dödläge. Jan och 

rollpersonerna, som liksom honom har svårt att förstå vad som händer, har nu, förmodligen, ett samtal. Jan 

skyddar Andrew och tänker på inga villkor låta rollpersonerna komma åt denne, däremot försöker han övertala 

rollpersonerna till att gå över till hans sida och ”vinna herraväldet över Hellmoppers Paradize”. Detta är en helt 

godkänd vändning av äventyret men eftersom spelarna är rollspelare så kommer de förmodligen ha svårt att fatta 

ett sådant beslut så hjälp dem att inse att de är fria att göra som de vill. Från denna punkt kommer hela äventyret 

vara uppbyggt på ”om spelarna gjorde si eller så…”-satser och det kommer kanske att vara lite svårt att följa så 

var noga med att se efter vad som följer på vad.  

 

Som sagt var: spelarna har nu antingen slutit upp med Jan i hans sak eller så har de gjort klart för honom att de 

tänker fullfölja sitt uppdrag och då blir det strid i alla fall. 

 

Om rollpersonerna inte viker ifrån sitt uppdrag så blir det strid mellan dem och Jans trupp. Jan dör och Andrew 

hinner fly. Rollpersonerna skall klara sig ifrån denna incident så låt dem antingen fly, döda alla motståndare eller 

låt deras motståndare fly. Huvudsaken är i alla fall att Andrew lyckas fly. 

 

Om rollpersonerna sluter upp med Jan (han kan övertyga dem om att det är deras chans att blidka Richard) så 

kommer de att bli invigda i Richards plan för intagandet av Hellmoppers Paradize. Hur spelledaren handskas 

med genomförandet av planen är mestadels upp till honom, betänk dock att det finns fler än spelarna som kan 

arbeta så låt dem inte göra allt grovjobb själva. Mer om Jan och hans plan senare. 

 

Om Andrew var sårad går han att återfinna på en av Hellmoppers tre sjukstugor. Han är dock så bevakad att det 

enda sättet att döda honom är att spränga stället i luften. Om rollpersonerna lyckas få tag på sprängämnen (vilket 

är svårt), och är så pass råa att de struntar i alla oskyldiga som drabbas, kommer de att lyckas med sin uppgift 

bara för att strax bli anfallna av både White Wunz, som hämnas Jan, och Ku Klux Metallica som hämnas sin 

ledare. Rollpersonerna dör efter att ha hållit stånd en god stund. Kanske klarar någon sig och flyr, halft 

sönderskjuten, ut i natten, ut i kung Richards rike bara för att stöta på en patrull och bli skjuten eller tagen som 

slav. Om rollpersonerna alltså är råa och struntar i alla andra får de skylla sig själva. Då får äventyret gå ut på att 

få tag på sprängämnen och akta sig för White Wunz som hämnas Jan och sedan problemen när det gäller att 

detonera sprängämnena på rätt sätt. Låt gärna rollpersonerna göra fel och misslyckas med att spränga stället eller 

lyckas först efter det att Andrew flyttats. I så fall kan äventyret lika gärna fortsätta, ergo låt dem leva - det är 

aldrig roligt med korta dödliga äventyr. 

 

Om rollpersonerna inte lyckades få tag på sprängämnen eller inte vill spränga sjukhuset kan de istället ta reda på 

vart ledaren flyttas efter att han förbundits omsorgsfullt. Alla försök att storma eller med list ta sig in i 

byggnaden under tiden misslyckas. När hans akutvård är klar flyttas han in på Queens’ turf, dit inga män får 

komma. Antingen tar sig Elaine ensam in och lönnmördar ledaren eller så smyger sig spelarna in och hjälps åt att 

sköta avrättningen. I båda fallen blir det svårt, han är minutiöst bevakad. Dock kan de lyckas om de är listiga, 

tysta och snabba. Andrew finns i ett hus nära ett torg inuti Queens turf. Om de schabblar till det får de springa, 

inte minst för Andrews personliga vakter, utan för alla queensmedlemmar (åtminstone männen i gruppen). Om 

de misslyckas att döda Andrew men drar på sig tillräckligt stor uppmärksamhet när de flyr kommer Queens att 

bli förbannade på Ku Klux Metallica för att de skapat problem och för att flera i Queens dött i onödan. De 

kommer då själva att avrätta Ku Klux Metallica’s ledare (Detta får rollpersonerna reda på först senare). 

Rollpersonerna kan anse sig ha ufört uppdraget och kan antingen lämna Hellmoppers Paradize direkt och på så 

sätt kanske klara livhanken (om de inte beter sig alltför dumt åt innan de är utanför kung Richards rike), eller så 

kan de stanna kvar i Hellmoppers Paradize och rekreera sig en smula (kanske jagade av White Wunz pga. Jans 

död). Då kommer de att få bevittna när kung Richard anfaller staden, men eftersom Jans trupp nu på grund av 

spelarna är decimerad kommer Richard att ha större problem eftersom staden hinner mobilisera sig innan han 

hunnit bryta igenom murarna och fått in tillräckligt mycket av sitt folk. Spelarna kan antingen utnyttja 

förvirringen till att tjäna en hacka som legosoldater åt någon sida, eller kanske råna folk eftersom lag och 

ordning inte existerar. De kan utnyttja förvirringen till att fly och säkra komma utanför kung Richards rike med 



ett utfört uppdrag. Dock finns risken att de flyr rätt in i armarna på kung Richards eftertrupp när de flyr och då 

finns det goda chanser att åka på stryk.  

 Om rollpersonerna då stannar i Hellmoppers Paradize och slåss kommer de, oavsett val av sida, att hamna 

bland de förlorande och antingen drivas bort från staden (om de slogs för Richard) och hamna i konflikt med 

Richards trupper på grund av de knäppta knektarna eller (om de slogs för Hellmoppersborna) att behöva fly när 

Richards trupper sätter eld på staden och låter alla brinna inne. Då kommer de att få springa FORT! eftersom 

Richards trupper lurar utanför och försöker skjuta ned alla som flyr. Att stjäla en bil i detta läget kanske inte vore 

dumt. Antingen så överlever de eller så överlever de inte. 

 

Om rollpersonerna blir utjagade från Queens turf utan att ha dödat Andrew och utan att Queens dödar Andrew så 

får de antingen försöka igen innan denne blivit frisk. Annars kan spelledaren låta äventyret fortsätta i enlighet 

med hur det skulle ha blivit om spelarna inte lyckades med att skada Andrew under deras första möte. 

Det finns många modeller. 

 

Om rollpersonerna i första fallet inte lyckades med att skada Andrew så kommer de att få problem. Hellmoppers 

Paradize är en stor stad och det är svårt för några utomstående att hitta någon som inte vill bli hittad. Andrew vet 

nu att någon är ute efter honom och han kommer att samla ett uppbåd och börja leta efter rollpersonerna. 

Rollpersonerna letar efter Andrew och han efter dem. Det kommer att bli en strid under vilken rollpersonerna 

jagas på flykten och ut ur Hellmoppers Paradize. Det är i detta fall meningen att rollpersonerna skall stjäla en bil 

eller något likvärdigt fordon.  

 

De kommer att fly över heden och slutligen hamna rakt i armarna på Kung Richard där han kommer för att inta 

Hellmoppers Paradize som Jan, på grund av spelarna inte hunnit infektera. Det blir en eldstrid med tre parter - 

spelarna, Kung Richards trupper och Ku Klux Metallica. Ur denna knipa kan spelarna endast ta sig med hjälp av 

list och finess. Spelarna blir jagade av en bil från Kung Richards trupper och det kommer att bli en klassisk 

biljakt. Spelarna har förmodligen knappast vapenkraft eller motorkraft att fly från förföljaren och de kan då locka 

denne nära Hellmoppers mur. Soldaterna på muren kommer då att slå ut biler från muren.  

 Om de nu flyr från Richards rike så klarar de sig och kan hävda att Andrew är död (ingen vet säkert, ingen 

såg riktigt vad som hände vid eldstriden med Richards trupper). Om de däremot försöker ta sig in i Hellmoppers 

Paradize igen kommer de att bli insläppta och därinne bli antingen haffade av White Wunz som skall hämnas 

Jan, eller bli lönnmördade av Ku Klux Metallica som inte glömt rollpersonerna. De blir i så fall först varmt 

mottagna av folket på murarna innan någon diskret glider fram och sätter ett par kulor i rollpersonerna till 

åskådarnas bestörtning. Att Ku Klux Metallica sedan bannlyses från Hellmoppers kan kanske vara en klen tröst. 

Om White Wunz vill hämnas Jan kommer de att kräva att rollpersonerna lämnas över till dem och så sker 

förstås. Äventyret slutar i så fall med att rollpersonerna står uppradade inför exekutionsplutonen och Toodles 

säger, för att verka vid gott mod in i det sista: ”Det här påminner mig om… vi låg bunkrade utanför Biscaya, och 

kocken skulle just gå ut ur kabyssen när…” Sedan slutar äventyret. Rollpersonerna blir i detta fall räddade av 

sina uppdragsgivare men det fragår inte av äventyret. 

 

Om rollpersonerna går med Jan och hjälper honom får dem som sagt var ta del av hans plan och de kommer att 

bli tilldelade olika uppgifter att genomföra inför Kung Richards anfall. De har två dagar på sig. Efter två dagar så 

kommer Richard. Han anfaller och lyckas bryta igenom muren och eftersom spelarna hunnit sabotera 

kommunikationen inom Hellmoppers Paradize så lyckas Richard inta staden. Om rollpersonerna misslyckats 

med något av momenten i planen så får spelledaren modifiera Richards lyckande efter det, viktigt är dock att han 

tar in staden. Det blir en vild strid och rollpersonerna får slåss för sina liv. Tillslut segrar Richard (bara White 

Wunz håller stånd inuti sitt turf) och han kallar till sig Jan. Jan blir hängd med omedelbar verkan, förrädare kan 

man ju inte lita på, och Richard börjar se sig om efter rollpersonerna som han inte förlåtit. När rollpersonerna 

insett att Richard fortfarande anser sig ha en gås oplockad med dem så bör de fly. Om de hinner så kan de alltid i 

kaoset leta upp Andrew, som inte flyr för rollpersonerna eftersom han tror att de är på samma sida, och skjuta 

honom och sedan återvända med utfört uppdrag. De behöver inte vara särskilt försiktiga under hemresan 

eftersom Richards trupper är på annan ort… 

 

Om spelledaren inte gillar ovanstående modell eller spelarna dröjer sig kvar i Hellmoppers så har White Wunz 

hämtat förstärkning i en närliggande burgdorf och samtidigt som de infångade White Wunz gör ett avledande 

utbrytningsförsök så anfaller de nyanlända trupperna Richard i ryggen. Stor del av Richards trupper kapitulerar 

och Dr. Deforest skjuter Richard. Det blir återigen kaos och rollpersonerna inser att de står på fel sida den här 

gången. De kan välja att försöka fly eller att, som ovan, försöka fixa Andrew. Huruvida de lyckas är upp till 

spelledaren. Överlevande spelare kan ta sig ut ur den brinnande staden och fly, förföljda av Richards knektar. 

 



Om rollpersonerna går med Jan för att sedan försöka lönnmörda Andrew så får spelledaren se till att de inte 

lyckas med ett sådant lumpet trick! Se till att de förr eller senare tvingas välja sida. 

 

Låt rollpersonerna se saker. Låt dem besöka intressanta platser i staden. De skall inte få allting serverat på fat. 

De viktiga delarna av äventyret är de emellan våra nedtecknade stolpar, inte stolparna i sig. Att hitta Andrew 

kanske kräver att man måste resa överallt. Att få reda på vart Andrew flyttats efter att han sårats kan kräva 

mycket letande, frågande och kringflackande; Experimentet med detta äventyr är att se vad som händer mellan 

alla stolpar. Se till att använda er av det persongaller och de profiler som serverats i appendix. 

 

Spelexempel: 

Spelledaren berättar för spelarna händelseförloppet fram tills dess att de kommer fram till Hellmoppers Paradize. 

Han beskriver hur de får ett brev av Josef, hur de skjuter Richards knektar och hur miljön utanför Hellmoppers 

Paradize ser ut. Spelarna får ta över. De rådslår och försöker så småningom smyga in i den bevakade staden 

nattetid. Efter lite ålande och krypande i och på muren lyckas de komma upp på den och blir där ertappade av en 

vakt från White Wunz. De kommer på att visa honom brevet de fått av Josef och han släpper dem med en 

varning. Han upplyser dem om att det hade varit smidigare om de hade tagit sig in via White Wunz turfs port. 

Spelarna är nu inne i staden. Spelledaren panorerar över staden från spelarnas plats på murkrönet. Vakten 

berättar lite om staden för dem och berättar hur de hittar till närmaste värdshus. Spelarna tar sig utan missöden in 

till det neurala området i mitten av staden och hittar så småningom in på ”Blissful Crane Inn” och får sig en öl. 

Lite traditionellt barslagsmål uppstår och Harold kan inte hålla sig utanför. Efter en stund kommer vakten för 

området och samtliga spelare jagas ut från området tillsammans med alla andra slagskämpar. Harold har hittat en 

like och denne kan berätta lite för dem om vad de vill veta. Spelarna letar upp ett hus som inte verkar alltför 

bebott och lägger sig att sova i ett rum på andra våningen. Nästa dag snokar de efter information, Frederick råkar 

trampa i klaveret och säger för mycket om vad de vill Andrew Pike. Mannen som Frederick talade med 

försvinner snabbt och Frederick känner sig dum. Det är bäst att inte säga något till de andra. Till slut hittar 

spelarna en fixare som säger sig veta vem Andrew Pike är och var han kan finnas. I utbyte mot att de friar hans 

bror som vakten har satt i häkte skall han släppa informationen ifrån sig. Spelarna tvekar huruvida de skall hota 

honom eller göra honom den tjänsten och beslutar sig för att ta det lungt och fria mannens bror, dels för att inte 

få några onödiga fiender och dels för att inte det skall läcka om att de letar efter Andrew. Frederick känner sig än 

mera dum. De lyckas efter flera otrevliga incidenter att frita fixarens bror varpå fixaren släpper ifrån sig 

information som senare visar sig vara falsk. Fixaren ser de aldrig mer och brodern hittas död dagen därpå. Han 

var tydligen efterlyst för mord. Efter mycket letande blir de uppsökta av Andrew själv som undrar varför de 

ställer frågor om honom. Han har dock fler vakter med sig än spelarna är många så de vågar inte göra något. 

Elaine skuggar honom dock och får reda på att han besöker den av Queens hatade bordellen på Ordos turf. 

Spelarna glider diskret in i bordellen och likviderar Andrews vakter och försöker sedan leta efter Andrew. När de 

tillslut hittar honom så finns han upp på bordellens kontor där han pressar ägaren på pengar. När spelarna 

klampar in så tar han bordellägaren som levande sköld och börjar beskjuta rollpersonerna. När några få skott 

utväxlats så stormar Jans trupp in och det blir en lång dialog med Jan. Spelarna väljer tillslut att knäppa Jan och i 

villervallan flyr Andrew. Spelarna tvingas tillslut på flykten när några beväpnade män från Ordo kommer för att 

stoppa bråket. Spelarna befinner sig återigen på ruta ett. De kommer på att leta efter Andrew på en sjukstuga och 

hittar honom tillslut. Dock så ser de några ur Jans trupp som bevakar - de skulle bli igenkända om de kom nära. 

De väntar istället ut Andrew som borde vara lindrigt skadad eftersom han kunde fly för egen maskin. De ser på 

hur han flyttas och ser honom försvinna in på Queens område där de inte släpps in av vakterna. De beslutar sig 

för att ta en paus i sitt letande och går på krogen istället… 

 

Äventyret går att spela hur som helst - detta är att premiera eftersom de som förmodligen prövar på 

Wastelands™ för första gången inte skall behöva veta allt eller tänka alltför mycket enligt överlsevnadjargongen. 

Det kan vara ett problem att se hur äventyret slutar, dock och detta kommer vi att reda ut under 

spelledargenomgången. En riktlinje är att äventyret slutar när samtliga spelare dött (ett slut som vi i mesta 

möjliga mån måste undvika), när de är utanför Kung Richards Rike eller när en scen av stor magnitud spelats 

upp och äventyret på grund av detta hamnar i ett dödläge. Vi går som sagt igenom äventyret under 

spelledargenomgången och om det då finns en tendens att använda en viss del av äventyre, slopa en annan eller 

spela det på ett visst sätt så köper vi det. Alla lösningar är tillåtna; Om de kidnappar bortmästaren och vill byta 

honom mot Andrew så låt dem göra det! 

 

 

 

 

 

 



Liten beskrivning och allmänt över och om intressanta platser 
i Hellmoppers Paradize 
 

Allmänt om platserna beskrivna nedan 
Alla dessa platser är menade att tjäna ett syfte. Nästla in information här och se till att rollpersonerna får chans 

att leva ut mot alla intressanta wastelandspersonligheter som där dväljes. Stoppa gärna in egna platser och 

modifiera de existerande efter behag. Vårt ord är ingen lag - bara ett rättesnöre… 

 

The Swillful Bullock Arena 
‘The Swillful Bullock Arena’ är en plats där hjältar möts fram till sista tanden. Här får de dömda möta sitt öde 

var det än nu vara må. Detta bestäms av Rick Crazy som bestämmer alla straffmetoder och kommer på alla 

blodiga lekar som utkämpas i detta minicolosseum. Det kostar motsvarande 5 VP att komma in och omfattande 

hazardakrivitet bedrivs av The Entertainers. Rick Crazy vrålar i det dassiga högtalarsystemet och höjer på så sätt 

stämningen till oanade höjder. Här kan man tjäna en hacka om man satsar rätt. Entertainers fuskar förståss. Allt 

kan hända… 

 

The Golden Crane Inn 
Klassisk Western-taverna. Sköts av Hanke Ol. Centrum för de mer bullriga och våldsamma. Vid hörnbordet 

hänger för det mesta de två utkastarna. 

 

The Blissfull Crane Inn 
”Café-Taverna” Sköts av Manke Ol. Ligger mitt emot The Golden Crane Inn. Mer skötsam och intellektuell 

taverna om detta nu kan sägas om en Wastelandstaverna. I ett schabbigt rum på tredje våningen bor Edmund, 

rollpersonernas kontakt. 

 

Um die Ecke/Holy Harry’s Stuff, Stuff n’ Stuff 
Den lilla krogen på hörnet integrerat med Holy Harry’s. Sköts av Johnny Sechko och den sturska tyska 

madammen Helga. På Holy Harrys kan man köpa allt såvida det inte går att dricka - då köper man det ”Um die 

Ecke”. 

 

Zorba’s Gambling and Iced-creams hut 
Grekiska restaurang och spelhåla. Hålls av Papandreou - den gamle greken. Ett ställe för alla ”samhällsklasser”. 

 

The Odeon Movie Theatre 
Icke-fungerande teatersalong som numera är ombyggd till bordell. Ligger i ordos distrikt. Klädd i röd plysch. 

Här finns en rik samling färgbilder på kvinnor från den gamla tiden -”They don’t make em’ like that, anymore”. 

Bordellmamman är en rustik gammal kvinna som tar väl hand om sina skyddslingar och ser till att ingen smiter. 

Varje kväll kan man bevittna ”showen” då scenen fylls av dansande skönheter. 

 

Ordo’s temple of Dreamcollecting 
Ordos tempel. Tjänar som centrum för deras lära. Ligger inrymt i hjärtat av Ordos turf. Bygganden är ett före 

detta galleria med ljusa gångar och trasiga skyltfönster. På gatuplanet ligger den största av Ordos 

”bekvämlighetsinrättnignar”. På det andra planet finns Ordos - drömmarnas härskare, mottagning där man kan få 

sina drömmar tydda och nedskrivna. På plan tre hittas templet och helgedomen, en samling inlagda hjärnor som 

påstås kunna lagra drömmar. Endast Ordo själv besitter förmågan att läsa/skriva drömmar i hjärnorna (givetvis är 

detta inte sant men det fungerar bra och ingen klagar). Högst uppe i huset finns dessutom Henry Ordos lyxiga 

och mycket påkostade lya med möbler från ”Holy Harryrs”.  

 

The Grand Square 
Stortorget. Här ligger arenan. Marknad hålles här varje dag under dygnets ljusa timmar. På marknaden syns 

Bauerz som säljer ”nyttosaker” och ibland Kareem - lumphandlaren. Allt går att få tag på - och bli av med - på 

stortorget. 



 

Exmouth Abbey 
En kristen kyrka som fortfarande bedriver sin mission och predikar Guds ord trots åtskilliga hot från blandannat 

Ordo. Drivs av Fader Lucas vars ‘sturm und drang-predikningar’ om hur världen förföll på sex dagar vunnit 

mark bland stor del av Hellmoppers invånare och Fader Abraham. Hellmoppers ledare, M. Jæger, hävdar 

bestämt att alla religioner bara gör människan vekare och skörare och kritiserar kyrkan för att försöka bana väg 

för Richard. Stadens kristna falang, med Fader Lucas i spetsen, förnekar dock alla anspelningar på något sådant. 

Varje dag klockan 12:00 hålls en mässa som oftast består av Fader Lucas predikan om människans förfall och 

hur alla måste bättra sig. En nattvard är inte ovanlig och några av Fader Lucas egenhändigt komponerade 

psalmer. Ibland hålls bibelkvällar. Kyrkan håller i en hel del nyttiga kurser om hur man t.ex håller hygienen och 

hur viktigt det är med rent vatten och tillagat kött. Man försöker återinföra giftermål och bikten. Det arbetar ca 

trettio människor i kyrkan och församlingshuset.  

 

Kyrkan är en fin, gammal kyrka som genom ett under klarat sig hel igenom de trettio år av förfall som 

mänskligheten och samhället genomlidigt. Kyrkan är från sent 1600-tal och är helt intakt om man bortser från att 

allt av värde stulits ur den för länge sedan. Man har försökt att rekonstruera mycket av de stulna attiraljerna men 

man är långt ifrån färdig. Församlingshemmet är uppfört långt senare, under slutet av 1800-talet och är 

följdaktligen helare men långt ifrån lika charmigt som själva kyrkan. Härbärget i församlingshemmet rymmer 

futtiga femtio bäddar och man hyser minst det dubbla antalet. På bottenvåningen finns en sjukstuga som tar hand 

om akuta fall och gör i den mån det är möjligt hembesök bland sjuka församlingsbor. 

 

Richards tillhåll 
Richard har sitt tillhåll på en gammal flygplats ute på heden, Dartmoor alltså. 

 

Hur ser själva staden ut? 
Hellmoppers Paradize - Historia och miljö. 
Hellmoppers Paradize rymmer hela den stad som fordom kallades för Exmouth. Staden har en liten hamn som 

numera är tämligen igenslammad och en gammal fin kyrka som sträcker sitt ärgade kyrktorn mot himmelen i 

trots mot den mänskliga regressionen. År 13eB flyttade det tämligen nybildade Hellmoppers in i resterna av 

staden och år 14 kom Kilroys. År 16 anlade man burgdorfen New Exmouth, en av de första burgdorferna i 

Devon/Cornwall och snart flyttade folk in. De som inte trivdes med livet i ”Hellmoppers”, som gamla Exmouth 

hade fått heta, flyttade ut till New Exmouth och tvärtom. År 18 blev New Exmouth raidat av marodörer och man 

slöt ett avtal med Hellmoppers om beskydd. Fler gäng bildades i ruinstaden (vars befolkning växte i samma höga 

takt som burgdorfens utanför) och år 22 slog man helt sonika ihop de bägge städerna till en och samma - 

”Hellmoppers”. Den nya kyrkan bildades år 23 efter att flera försök misslyckats och år 25 anlände White Wunz 

till staden. Sedan dess har dess utseende och struktur inte ändrats nämnvärt.  

Nära Exmouth låg en av Englands största bilskrotupplag och längre in på Dartmoorheden ligger ett gammalt 

flygfält. Från dessa platser har man hämtat karosser och fordon och med hjälp av de som inte fungerade och de 

som visade sig överflödiga, byggt upp en enorm mur runt den gamla staden och dess nybyggda del. Muren är ca 

fyra meter hög och lika tjock. Hittils har alla försök att forcera densamma varit misslyckade. På muren 

patrullerar olika patruller från olika gäng och nu under den kristid som varit har dessa faktiskt slutat drabba 

samman och koncentrerat sig på bevakningen till 100%. Hellmoppers har en man som går under titeln 

”Borgmästaren” och dennes uppgift är att i kristider leda staden och då speciellt dess trupper. Denne man som 

under sig har den så kallade staben sitter inhyst på ”The Golden Crane Inn” och därifrån har han kontakt via 

fällttelefon med muren och han får regelbundna rapporter med hjälp av laser-spegel-systemet.  

 

Under den här tiden, då Richards knektar rusar runt knutarna, så är folket utanför staden förtryckt och hårt 

beskattat. Richards skattesystem slår hårt på vissa och andra klarar sig på sina ohederliga metoder. ”Hederligt 

folk” söker sig därför mot de fristäder som finns där Richard inte styr och ställer och man slipper betala skatt. 

Hellmoppers Paradize släppte till en början in snudd på alla människor som ville in i staden men då 

flyktingströmmen blev för stor och staden hotade att svämma över stängdes portarna på order av borgmästaren. 

Inne i staden finns nu horder av människor som saknar gängtillhörighet och den neutrala zonen i stadens mitt 

räcker inte på långa vägar till. Hellmoppers Paradize, som alltid karaktäriserats av sin starka gänguppdelning 

håller på att försvinna och lämna plats för en stad där huvuddelen av befolkningen utgörs av farmare utan några 

som helst intressen av gängbildning, försvar eller späning! Hellmoppers Paradize håller på att förlora sin 

ryggrad.  

 



Stadens uppbyggnad 
Staden kretsar runt gängbildningen. De olika gängens områden gränsar till varandra och oftast till det neutrala 

området och muren. Som boende i Hellmoppers Paradize får man röra sig var som helst men de olika gängen är 

fria att sätta upp regler inom sina områden. Inom Queens område, t.ex, får män endast i undantagsfall vistas. En 

praxis, som vissa gäng dock avviker ifrån, är att alla icke gängmedlemmar skall få röra sig fritt. Detta är frihet 

med konsekvens; bråkar man med t.ex Hellmoppers inuti deras område har de rätt att göra vad de vill med dig 

och du är ganska utlämnad bland alla gängmedlemmar. Folk som inte tillhör staden får bara vistas på neutrala 

områden eller i så kallade ingenmansland-zoner. Att kolla vilka som inte tillhör staden är i det närmaste omöjligt 

eftersom det inte existerar pappersexercis eller byråkrati.  

 

Neutrala området 
Det neutrala området är förlagt till centrum av staden och där kan alla gängmedlemmar röra sig fritt, 

underkastade Hellmoppers allmänna lag som sätts av borgmästaren, White Wunz (eftersom dessa är ‘polis’ inom 

neutrala zonen) och ett råd som är sammansatt av alla gängledare och personligheter i staden. Den som bråkar i 

neutrala zonen får känna på White Wunz vrede och den som dödar någon annan är det synd om. Meningen med 

det neutrala området är att folk skall få träffas på neutral mark och för att det skall finnas en plats där alla har lika 

rättigheter. I neutrala området ligger de flesta affärer och officiella platser. Där finns också torget och i dess mitt 

arenan. 

 

Ingenmansland 
Ingenmansland kallas de platser som ligger som skyddande barriärer mellan olika gäng som har en aggressiv 

hållning gentemot varandra. Detta kan vara alltifrån flera kvarter till bara en gata. I speciella fall, när gängkrig 

råder, står husen i ingenmansland tomma, annars är de fulla eller åtminstone bebodda. I ingenmansland gäller 

inga som helst gänglagar eller andra lagar. Alla har samma rättigheter, dvs. inga. Exmouth Abbey har försökt 

införa ”Den moraliska lagen om individens frihet” som innebär att man får göra var man vill så länge man inte 

gör intrång på någon annans frihet. Denna lag har varmt välkommnats av en stor del av staden. Nu återstår bara 

arbetet med att tala om vad som är att inskränka individens frihet. 

 

Byrraktivitet i området 
Det förekommer inte någonsom helst byrraktivitet i området och det kommer inte att finnas utrymme för 

byrraktivitet inom ramarna för detta äventyr! I Richards högborg finns dock spår av byrrs existens i form av 

byrriska propagandatidningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÄNGBESKRIVNINGAR 
Hellmoppers - Pionjärerna, c:a 400 medlemmar 
Hellmoppers bildades av unga statsbor i städerna och byarna runt floden Ex, främst Exmouth, Exminster och 

Exeter, som tröttnat på det tråkiga och ofartfyllda lantlivet. De tog alla sina ägodelar (och så mycket som 

möjligt av de andras också) och begav sig till Exmouth (Strategiskt sett den lättaste platsen att försvara). Där 

byggde de en mur runt omkring av så mycket bråte som möjligt. Exmouth bytte snabbt och käckt namn till 

Hellmoppers och de som inte ville bo där fick gärna sticka iväg utan sina ägodelar. Hellmoppers tog med sig 

så många andra gäng som de kunde för att försvara och försörja samhället. Eftersom Hellmoppers var 

grundarna behandlas de med stor respekt av andra gäng och har företräde i alla köer, på alla gator samt får 

köpa bränsle till kraftigt reducerade priser. Hellmoppers vill hela tiden förbättra sitt lilla samhälle och 

försöker så gått det går hålla ordning och reda på stället. Målet är att Hellmoppers Paradize ska växa sig 

större och större och göra världen en bättre plats att vistas i, givetvis enligt Hellmoppers egen (mer eller 

mindre sanningshaltiga) definition. En Hellmopper med respekt äger ett motordrivet fordon (gärna hur 

osannolikt hembygd som helst) som låter som en hel konvoj mopeder eller andra ljudliga fordon. Han (eller i 

sällsynta fall hon) klär sig helst i läderoverall, hjälm, ”tuffa” glasögon och en grön armbindel med en svart 

”Hellmopper and Proud of it”  logo på. 

 

White Wunz - Skottarna, c:a 250 medlemmar 
White Wunz bildades i Skottland av den ack så patriotiska MacArthur-klanen. MacArthurklanen ville hämnas på 

England för deras imperialistiska tendenser (samt för att de var Engelsmän) och koncentrerade sig till hundra 

procent på att infiltrera (och konvertera/civilisera) desamma. Söndra och härska var deras paroll och snart 

gav sig små celler av patrioter nedåt i landet för att med våld missionera de onda engelsmännen. White Wunz 

tar officiellt arbete där de kan för att snart göra sig oumbärliga och kunna ställa krav. De har ett rykte som 

laglydiga (i den mån lagar existerar (ofta skapade av dem själva)) och relativt rättvisa. Detta är med rätta 

förtjänt. Ju längre söderut de kommer desto mer utblandade med låglandsblod blir de och i takt med att 

”inaveln” avtar så ökar också seriositeten. Många av de söderut födda ledarna frångår mer och mer sina 

patriotiska ”orginaldirektiv” och t.ex. den ledare som finns i Hellmoppers Paradize har inga ambitioner att 

döda ”lågländarna och inleda en ny skotsk storhetstid”. Richard har utlyst ett förbud mot White Wunz och 

dessa får inte röra sig inom hans rike - men inom Hellmoppers och de andra fristädernas murar kommer han 

inte åt dem! White Wunz var länge betraktade som fiender i staden och vid tiden för Richards antåg så 

utkämpades ett regelrätt krig mot dem inom stadens murar. Hellmoppers insåg att båda gängens överlevnad 

krävde ett samarbete - ett förslag som varmt välkomnades av White Wunz - ledde till ett tätt samarbete. 

Sedan dess åtnjuter White Wunz i stort sätt samma respekt som Hellmoppers och de har anförtrotts den svåra 

uppgiften att upprätthålla ordningen i staden och främst det neutrala områdena. En typisk White Wun går 

klädd i stora, svarta läderstövlar som går ända upp över knäna. Om han är skotte bär han kilt med tartan 

varierande med rang (ju fler ränder ju högre rang), annars är han lågländare och bär läderbyxor. Till detta 

bärs en stor läderjacka, på höger axel försedd med en dödskalle i bästa Judge Dreddstil. Vid sidan eller i 

handen har han ett slagträ av trä eller metall, till för att hålla ordning med. Förutom klädsen känner man igen 

honom på sitt yviga röda skägg, vilt spretande röda hår och sist men inte mist de keltiskt inspirerade 

ansiktsmålningarna (se bild). White Wunz är de mest beväpnade och stridbara av gängen i Hellmoppers och 

visar liten eller ingen respekt för någon som inte accepterar deras suveränitet. De är fruktade av stadens 

samtliga invånare och detta har bidragit till deras framgång som lagupphållare. En viktig detalj; att förolämpa 

en White Wun är att förolämpa hela klanen. 

 

Queens, kvinnorna, c:a 300 st. 
Queens är en sammanslutnig kvinnor som har tröttnat på att bli dåligt behandle av män. De har på senare år fått 

fler och fler anhängare som har blivit allt mindre vänligt inställda till de män som inte kan respektera dem 

som människor (det vill säga de flesta männen i Hellmoppers). Queensmedlemmar klär sig gärna utmanande 

för att kunna få tillfälle att avspisa närgångna män. De har alltid sin symbol - ett spel kort (se bild) väl synligt 

på klädseln. Queens anfaller Ordos bordeller regelbundet (Många Queensmedlemmar har varit verksamma i 

desamma mot sin vilja) och uttrycker sitt hat mot män genom att aktivt försöka förinta Ordos. Queens 

symboler kan synas på väggarna lite här och var i staden. Prostituerade som inte vill bli befriade betraktas 

som förrädare och kommer aldrig lindrigt undan. 

 

Bauerz - Arbetarna, c:a 500 st 
En av Bauerz stolta arbetare bär alltid sina arbetskläder. Om han är bonde har han gummistövlar, grova 

handskar, hängselbyxor och skjorta. Annars har han för sitt hantverk passande klädsel. På bröstet syns de 



korslagda greparna - deras näst intill heliga symbol.De flesta Bauerz som syns i Hellmoppers säljer/byter mat 

och verktyg på torget. Dessa står under färgglada stånd och är klädda i randiga förkläden. Bauerz är inte bara 

bönder utan står även för en stor del av stadens hantverk och riktiga arbete. Enda anledningen att Bauerz inte 

blir utrotade i den hårda tillvaron är att de verkligen behövs för stadens fortsatta existens. White Wunz och 

Hellmoppers står för bevakningen av deras grödor nu när Richard lurar bortom kullarna. 

 

Ku Klux Metallica, ca 150 
KKM är ett relativt nybildat gäng som fortfarande slåss för att bli erkänt av sina mer etablierade bröder. Gänget 

har just blivit tilldelat ett område, men ledaren, ”Woz”, vill inte nöja sig med detta. Han försöker på alla sätt 

få KKM att synas och höras. Detta för att stilla hans aldrig sinande makthunger. Medlemmarna i KKM är 

påverkade av hans modell - de är hårda och tuffa och saknar självdistans. När de inte ägnar sig åt att vara 

tuffa spelar de hazardspel, rånar folk, lyssnar på dålig musik i gamla bandspelare som ingen annan ville ha 

samt benyttjar Ordos ”faciliteter” dvs. begår hor. KKM:arna har för tillfället inget annat kännetecken än sina 

långa hår och sina färgglada pannband. De är hänsynslösa och elaka mot alla som de vågar sätta sig upp 

emot. White Wunz och Hellmoppers tillhör inte denna kategori. KKM förfogar efter affären med Richard 

över en ansenlig mängd skjutvapen (20 st). 

 

The Entertainers - Hazardspelshajarna, c:a 100 
The Entertainers försöker se så snygga och prydliga ut som möjligt. De som är rika och står högt upp i rang har 

oftast kostym eller frack. Käpp, hatt och damasker är yterligare statussymboler. En riktig Entertainer har 

oftast en Body Guard med sig samt en massa mynt och andra värdesaker. The Entertainers står för större 

delen av gambling- och spelverksamheten i Hellmoppers. The Entertainers är varandra lojala och trogna - 

även om de konkurrerar med varandra om kunderna. De har ett horn i sidan till Papandreou som är den enda 

inom spelbranchen som de inte lyckats göra sig av med. Papadreou är orörbar för The Entertainers på grund 

av hans status i staden. Man lurar inte en entertainer - det är deras bransch. Många lurifaxar står fortfarande 

med fötterna i cement på botten av the Ex. Käpp, hatt, damasker och röd tuppkam - en vanlig medlem av The 

Entertainers. 

 

The Body Guards, c:a 130 
The Body Guards är ett systergäng till The Entertainers även om det händer att de hyr ut sig till andra gäng. En 

Body Guard är stor och tränar hårt varje dag för att bli större. De intar alla preparat som finns att få, är 

mycket aggressiva och skyddar sina uppdragsgivare mycket väl. En frisk Body Guard slår lätt ned tio vanliga 

människor såvida han inte är påverkad av något dumt preparat. Kvinnliga Body Guards är ofta värre än 

männen (flera av dem är aktiva på Ordos ”institutioner”). The Body Guards saknar eget område men har ett 

eget högkvarter, The Body Temple, som ligger i gränsen mellan Ordos och The Entertainers områden. 

 

Ordos, drömtydarna, c:a 200 
Ordos är från början en religiös rörelse startad av Henry Ordo (benämns som Ordo - drömmarnas härskare). Han 

styr gänget(sekten) genom tillvaron med hjälp av sina egna och andras drömmar. Ordos, drömmarnas 

härskare, ord är sektens lag. Det finns två anledningar till att sekten är så stor i staden: Ett - Ordo är en 

mycket skicklig talare som vet hur man får folk på sin sida. Två - Större delen av alla bordeller i staden 

bedrivs av Henry Ordo och hans följeslagare (sektmedlemmar har speciella förmåner varför många 

bordellbesökare så småningom blir medlemmar). Ordos anser att de har rätt att fånga kvinnor, skola dem, och 

använda dem hur som helst eftersom Ordo - drömmarnas härskare en gång drömt att enda sättet att uppnå 

”stadiet av evigt drömmande” är att utnyttja kvinnor som ett led i att vinna tillräckligt många män på den 

rätta vägen. Queens är på grund av detta svurit fiendeskap till Ordos. 

 

Brainies - De intellektuella, c:a 50 
En relativt ny samling individer som har börjat försöka lära sig att läsa. Några få kan lite grann resten söker 

igenom staden och dess omnejder efter mer böcker. De har ett lagerrum på hemlig ort där alla böcker och 

annan text lagras och läses. De har inget riktigt mål och försöker mest att inte stöta sig med något av de andra 

gängen. Utmärkande för Brainies är spegelsolglasögonen - ett måste för läsning under alltför ljusa 

förhållanden! Samtliga Brainies är kristna fundamentalister, mest för att det är tufft. 

 

Kilroys, c:a 450 
Kilroys älskar att synas överallt - detta gör man lämpligen med färg! De målar sina logos överallt och sprider 

semi-obscena budskap över stadens alla väggar. Kilroys består mest av yngre, fartfyllda wastelandsyngel 



men har faktiskt en tämligen seriös ledning som står bakom alla beslut. Kilroys är egentligen inget riktigt 

gäng men eftersom alla vill tillhöra det tuffaste gänget anser sig många av de yngre vara hängivna Kilroys. 

Kilroys består av en faslig massa smågäng som sysslar med allt ifrån skadegörelse till organiserad kriminell 

verksamhet. Liksom fiskar inordnar sig i stim för att ha mindre risk att själv få pisk inordnar sig ungdomarna 

i Hellmoppers sig i liknande konstellationer - Kilroys är den mest framträdande. 

 

 

Förutom ovan nämnda gäng huserar ytterligare ett antal gäng i Hellmoppers Paradise. Vi har valt att portättera 

några av de viktiga och några till. Spelledaren får fria tyglar att brodera ut sin version av Hellmoppers gängkultur 

efter eget sinne. Fri Form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wastelandsrollpersonerna - Stockholmsspelkonvent 1996 

 

Vincent P. Toodles - Den gamle flygaren 
Vincent P. Toodles föddes på den gamla tiden - tiden innan byrrs ankomst. Han hade vid tiden för de tidigare 

nämndas nesliga attack på jorden tagit värvning vid flygvapnet i den Amerikanska armén. Under ett 

rutinuppdrag blev han nedskjuten över England och där tvangs han stanna.  

 

Harold Crump - Den knivfetischka legoknekten 
Harold gillar knivar och vet hur han skall hantera sina egna små älsklingar på bästa sätt. 

 

Elaine Preston - Den unga kvinnan 
Elaine är en…  

 

Frederick A. McMill - Läkaren och humanisten med den stora näsan 
Fredrick har komplex för sin enorma näsa och söker aktivit efter information hur han genom plastkirurgi skall 

kunna åtgärda densamma. Fredrick som fått ett infall, han ville hjälpa folk, sade att han var läkare och tog en 

ideéll anställning på ett katolskt klosterhem. Där fick han lära sig en hel del om läkekonst och göra nytta för sin 

med människor. Men så en dag tröttnade han på det kristna med det hela och bestämde sig för att ge sig iväg på 

en medicinsk mission (samtidigt kunde man ju få lite VP:n till en plastik operatione om sådana fortfarande finns) 

 

Carl ”Swede” Lund - Den amnesidrabbade atleten 
Carl har få minnen ifrån sin barndom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karaktärer till Wastelands 

Vincent P. Toodles 

Huvuddrag 

Flygare 

Hårding 

Klädd i mc-ställ 

Gruppens centralgestalt 

Harold Crump 

Huvuddrag 

Landsknecht 

Tuffing 

Knivdåre 

Brutal 

Gruppens pådrivande deduktive person 

Elaine Preston 

Huvuddrag 

Söt och fullkomligt livsfarlig 

 

Frederick A. McMill 

Huvuddrag 

 

Carl ”Swede” Lund 

Huvuddrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om Carl Lund 

Carl är Janiss, en bio-modifierad människa. När Carl var 10 år blev han tillfångatagen av Byrrisar som sedan dess 

har micklat med honom. Han är nu strax under 30 och minns ingenting annat än de första tio åren av hans liv. Han 

är modifierad så till pass att han är en atlet som utan biomodifiationer inte skulle vara möjlig. Han kan utan vidare 

hoppa tre meter jämfota utan sats och han kan lyfta dubbelt så mycket som en vältränad människa. Carl har dock 

ingen koll på hur han fungerar och blir alltid lika förvånad när han gör illa någon osv. Han kan inte kontrollera sin 

styrka. Carl har rymt från ett labratiorium i London och han är hårt efterspanad. Dock kommer det inte ha något 

med äventyret att göra. Det är viktigt att Carl inte har full koll på sina kroppsfunktioner. Dessutom är han beroende 

av amfetamin eller liknande för att kunna tänka och fungera ordentligt mentalt. Detta vet Carl naturligtvis ingenting 

om. Han vet bara att han ibland vaknar med frossa och skakningar och ett begär efter någonting som han inte vet 

vad det är. Carl minns ingenting och vet ingenting. Behandla honom som en amnesidrabbad man med enorm 

kroppsstyrka och undertryckt drogbegär. Carl BÖR inte återfå minnet under äventyret. 

 


