
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wäsby Wäringa Garde presenterar 
 
 
 

THE TREASONOUS ARCH-
COMMIE MUTANT TRAITOR 

MEGAHUNT 

 
 

ett scenario avsett för UppCon -96 
 

av Per Holmgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 

 
SL:s BAKGRUND 

 
De senaste veckocyklerna har Datorn blivit varse om ett nytt, allvarligt 

problem: grav överbefolkning orsakad av extrem effektivitetsökning i Alpha 
Complex´ kloningsanläggningar. Nya kloner klonas fram fullvuxna och redo 
för ett liv i Datorns tjänst i en fart av hundratals, ja rentav tusentals i 
minuten. Eftersom Datorn aldrig tidigare har haft några problem med hög 
effektivitet i sina Service Groups så har den fått mycket svårt att tackla 
denna nya situation.  

 
Orsaken till denna fasaväckande produktionsökning är att R&D:s 

universalgeni JOHNNY-B-GOOD som straff för att han bar smutsiga 
underkläder i tjänsten som straff skickades till Kloningsdepartementet (KD) 
(ansedd som en lågstatusgrupp i Alpha Complex). JOHNNY-B kunde dock 
tack vare sin höga security clearance utse sig själv till chef på Clone 
Department och i ett desperat försök att komma i nåder till Datorn försöker 
han se till att KD producerar så många kloner som någonsin är möjligt. 

 
Datorns slutsats av JOHNNY-B:s omplacering är att det farligaste hotet 

mot Alpha Complex är smutsiga underkläder. Nya prioriteringsdirektiv har 
nyligen sänts till IntSec som redan planerar åtgärder... 

 
Vad gällde överbefolkningen försökte Datorn placera ut alla de nya 

medborgarna på väl genomtänkta positioner, ordna med deras bostad och 
arbete o s v. Nu har dock situationen blivit akut; kloner lever i oordnade 
tältläger i korridorer och kloaker. Det var då Idén dök upp i Datorn och fick 
dess mikrochips att ringa i pur lycka. Terminering var svaret. Men eftersom 
de övertaliga klonerna de facto inte är förrädare utan bara var tvugna att 
offra livet för att tjäna Datorn så skulle deras nära förestående terminering 
komma till dem på ett roligt och trevligt sätt; nöjesparker som ingen 
någonsin återkommer från, nya och riktigt välsmakande maträtter som 
skickar en till klonhimlen osv, osv... 

 
Vad gäller Troubleshooternas led så har Datorn beslutat att skicka ut alla 

T-shooters som har tjänstgjort i mer än två dagscykler på hopplösa, 
påhittade men genuint roliga självmordsuppdrag som HPD & MC har fått 
order att skriva ihop och utföra. 

RP består av 5 stycken garvade och erfarna (har överlevt 1 uppdrag) 
Troubleshooters som Datorn beslutat sig för att utföra ett test på. 

De ska få utföra ett av HPD & MC påhittat uppdrag som är designat för att  
skapa maximal underhållning för de på förväg dömda klonerna... 

 
PÅGÅENDE GAGS UNDER HELA ÄVENTYRETS GÅNG 
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Nedanstående är pågående händelsekedjor som dyker upp med jämna 
mellanrum under äventyret. ÖUH:s (se nedan) kan du t ex stoppa in när 
saker och ting börjar gå långsamt, eller varför inte mitt i en vild eldstrid?? 

 
 
BEGRÄNSNING AV YTTRANDEFRIHETEN: Datorn har av ledande 

personer inom HPD & MC fått analyser som visar att kloner som använder 
en viss sorts ord i sitt tal oftare än andra är förrädare. I rent preventivt syfte 
har nu Datorn helt förbjudit användandet av vissa ord. Att bryta denna 
bestämmelse är bestraffat med (helt korrekt gissat) termination. 

Förklara detta för RP samt ge dem den lilla ordlistan i Appendix. 
 
UNDERKLÄDESINSPEKTIONER: IntSec har åtskilliga kadrer med trupper 

ute vars uppgift är att göra Överasskande Underklädes Hygieninspektioner 
(ÖUH:s). Ett exempel på hur en sådan går till finns i del 1:3 - 
Briefingrummet. 

Straffet för brott mot hygien eller god smak är olika - terminering är möjligt 
- bötesstraff, tvätt av hela klonen i Stor ScruBot är en annan, tilldelning av 
dumstrut är också möjligt mm. mm. 

Om någon får den goda (?) idén att inte bära några underkläder alls, 
kommer han att skickas på Personlighetsreprogrammering med farlig fart. 

 
SPELARNAS INLEDNING 

 
Förklara för spelarna att de är stora hjältar i Alpha Complex, överlevare av 

varsitt uppdrag i Datorns tjänst. De är väl aktade och vördade av alla 
kollegor. Tala om att deras överordnade SERIOUSL-Y-COOL-1 har 
informerat dem att de kommer att bli befodrade till Gul Security Clearance 
precis som han om de bara lyckas med sitt nästa uppdrag (bre gärna på 
och tala om hur bra och viktiga RP är - när de sedan dör som flugor kommer 
de bli hårt chockade). 

Tala om att de senaste veckocyklerna har varit stressade. Till RP:s sektor 
- BORE-sektor har Datorn relokaliserat tiotusentals nya klonmedborgare. 
Utrymme är en bristvara. Tidigare har de haft egna sängar i ett T-
shooterlogement, men nu får de dela säng och sova i skift med tre andra 
kloner. Samtidigt har hundratals nya kloner befodrats till Troubleshooter-
yrket. RP har haft en jäktig tid att utbilda rekryter i vapenhantering. 

Just nu håller RP på med vapenvård tillsammans med rekryterna efter en 
övning i "Communist Termination". 

 
SUDDEN DEATH (del 1:1) 

 
Ni sitter i mitten av ett stort rum fyllt med röda plastbord vid vilka 112 

rekryter + ni är utspridda, ivrigt putsandes på laserpistoler, granater 
och den fåtaliga ammunition som blev över efter den senaste 
övningen. Smuts är ju Kommunisternas verk och måste elimineras, allt 
annat vore förräderi! Bredvid er sitter Vapo-R-HED-1 (se "Att leva i 
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Utopia"), en av de trögare rekryterna och dreglar och stirrar tomögt på 
sin utrustning, en splitterhandgranat. 

Plötsligt marscherar två stycken IntSec-soldater i gröna, blänkande 

COMBATGEARS. Bakom dem kommer en liten, klen man i en 
svepande blå mantel. 

De gröna IntSecarna gör halt, vänder sig mot er och ropar "GIIIII-
VAKT!!". Omedelbart flyger era kollegor upp i stram ställning och gör 
honnör mot de högclearade besökarna. 

 
Fråga vad RP gör. Slå sedan lite tärningsslag och tala om för spelarna att 

de ser att Vapo-R-HED som nyss rengjorde sin granat står och gör honnör 
med en granatsprint i ena handen (upplysningsvis kan sägas att han håller 
själva granaten i handen - ca 25 cm ifrån närmsta RP). 

 
Spelarna får några ögonblick att reagera, roliga idéer som att knuffa någon 

annan mot Vapo-R för att "ta upp" smällen fungerar, att dyka åt sidan o dyl 
ger inga skademinskningar, sedan exploderar granaten och gör 12P skada. 
Fortsätt: 

 
Vapo-R:s granat har just briserat, Vapo-R är helt försvunnen efter 

explosionen och av dussintals kloner i närheten återstår bara slamsor. 
Era övriga kollegor står dock fortfarande i oförvitlig givakt, nervöst 
blickandes åt ert håll, medan de två gröna IntSecarna är blåröda i 
ansiktet och darrar i hela kroppen. En av dem vrålar åt er: 

- Vägrar ni stå i givakt! Ordervägran! Förrädare! 
De axlar av sina cone rifles och riktar dem mot er. 
 

Jaha. En ursäkt för en strid. IntSecarna har COMBATGEAR(all 6), cone 
rifles med HE-granater och löjligt höga färdighetsvärden. Under striden har 
RP -3 på sina chanser på vapen då deras Troubleshooterkamrater är i 
vägen för skottfältet medan IntSecarna helt enkelt skjuter rakt igenom RP:s 
rekryter. 

Åh just det. Den lilla blå mannen i manteln. 
Om han blir träffad där han står och ser 
förvirrad ut så fattar han eld och brinner upp. 
Så var det med det. 

Om RP vill fly är enda vägen förbi de gröna 
IntSecarna - det kunde vara lättare. 

 
YOU'VE GOT A MISSION! (del 1:2) 

 
När (om) de gröna IntSecarna dör eller när 

RP har förlorat ett gäng kloner så stormar en 
pluton blåa IntSecare in i rummet och deras 
ledare - en enorm gorilla med namnskylten 

MEE-B-BAD vrålar "Eld upphör". 

Fråga från 3:e raden: 

VARFÖR??!! 

  Ah ständigt denna 

fråga. Tja, de två 

IntSecarna och deras 

blåe vän hade gått 

vilse i BORE:s 

komplice- 

rade korridorskomplex 

och tänkte fråga om 

vägen. Nöjda? Bra - 

äventyret fortsätter. 
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All strid avstannar genast. Om någon grön IntSecare är i livet så frågar de 
blåa vakterna vad som har hänt. 

Den gröne svarar gråtfärdigt: 
 
"Alltihop är så hemskt. Här kommer jag och min kollega och ska 

fredligt fråga efter vägen till SOD-sektor då DE DÄR (pekar på RP) 
klonerna vägrar och lyda order och stå i givakt. Vi var ju TVUGNA att 
straffa dem". 

 
MEE-B-BAD tröstar sin kollega som bryter ut i hysterisk gråt. Sedan frågar 

MEE om det skulle kännas bättre om han fick skjuta en av förrädarna. Den 
gröne vakten nickar och plockar upp sin blaster. Sedan räknar han Ole-
dole-doff mellan RP och terminerar den lyckligt utvalde. 

Grönvakten och hans eventuella överlevande kollegor marscherar sedan 
lyckliga ut ur rummet. 

 
Efter att grönvakten lämnat rummet deklarerar MEE-B-BAD att han har ett 

meddelande från DATORN själv till Kommando ScruBot (RP:s gruppnamn) 
och ber alla övriga kloner lämna lokalen.  

Rekryterna joggar ut, fortfarande med handen uppe i honnör. 
 
OBS! Då rekryterna inte har fått kommandot Lediga så kommer de att 

springa runt i givakt under resten av äventyret. I varje rum RP kommer in i 
så finns det ett antal Röda Troubleshooters som står i givakt och stirrar lite 
nervöst. Eftersom tystnad gäller under givakt så kommer de inte svara eller 
ens reagera på tilltal (de är ruskigt discplinerade). Låt RP reagera hur de vill 
på dem. Kanske tror de att rekryterna har skickats ut för att övervaka dem 
eller dylikt roligt. Om någon ger dem kommandot "Lediga" faller de ihop 
medvetslösa av utmattningen. 

 
Då rekryterna har lämnat lokalen rullar MEE-B upp en guldkantad 

dokumentrulle och börjar läsa. De övriga IntSecarna står på tät formering 
och terminerar den rollperson som under uppläsandet av meddelandet yttrar 
sig. "För att inte uppmärksammat Datorns viktiga meddelande" säger de. 

 
"Gratulerar Troubleshooters! Er Vän Datorn har utvalt Er för 

privilegiet att deltaga i ett rutinartat självmordsuppdrag av marginell 
betydelse. 

Bege er omedelbart till Briefingrum Nr 1 för en komplett briefing kring 
detaljerna i ert uppdrag. Slut på Datorns meddelande." 

 
Efter denna positiva nyhet förväntar sig MEE-B-BAD att rollpersonerna ska 

hoppa och dansa och prisa Datorn av lycka. Om RP inte gör det börjar 
IntSecarna osäkra sina vapen samtidigt som MEE-B börjar fråga frågor 
som: 

"Är ni inte lyckliga över att få tjäna Datorn?" 
"Vill ni inte utföra det uppdrag som Datorn utvalt er för?" 
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osv.osv. 
Ifall MEE inte blir nöjd med svaren skickar han iväg RP:na till HPD & MC 

för Mental Reprogrammering - de hörs aldrig av på nytt. 
 
När väl rutinerna är avklarade så kommer RP förmodligen fråga vart deras 

Briefingrum Nr 1 är beläget. MEE-B-BAD blir plötsligt översvallande vänlig 
och förklarar ingående vägen, tar upp några kartor och visar upp för RP. 
Slutligen frågar han om de vill ha eskort (MEE-B vet att uppdraget bara är 
en bluff och till för att terminera RP. Eftersom han omedelbart började ogilla 
dem är han mycket villig att se till att de får börja det så fort som möjligt).  

 
ATT SKAFFA EN BOSTAD (del 1:3) 

 
Med eller utan eskort anländer RP till ett stort rött, överbefolkat rum märkt 

HALL 111(70 x 70 meter i kvadrat). Överallt längs väggarna och kors och 
tvärs över golvet har sängar ställts upp som temporära sovplatser. Varje 
säng är märkt med pappersskylt med ett serienummer. Tusentals kloner 
(mest röda) myllrar omkring förvirrade, en handfull HPD & MC-byråkrater 
organiserar utdelningen av "sovkvarter" i hundrameterlånga köer som 
försvinner ut i långa korridorer. 

Hela tiden väller det nyframställda kloner ur stora LoadBots som står på en 
lång kö utanför i en korridor utanför rummet. 

 
Om RP eskorteras vrålar MEE-B-BAD "Troubleshooters på hemligt 

uppdrag! Vik hädan! Vik hädan!". 
Om RP inte eskorteras så tvingas de trycka sig fram genom en tjock 

massa av hussökande, nyproducerade kloner. Ett par Strength- och 
Agilityslag blir det. 

 
Till slut kommer RP fram till ett par anonyma blastdörrar à la Star Wars 

med en neonskylt som lyder: "Det hemliga Briefingrummet Nr 1". 
Framför dörren sitter dessutom en orange underchef från 

Bostadsförmedlingen, BYR-O-KRT-6 från HPD & MC vid ett skrivbord med 
högar av formulär runt omkring sig.  

Just när RP ska gå fram mot dörren hör de det tunga trampet av IntSec-
soldatstövlar. En halvsekund senare vrålar REALL-Y-BAD (en kamrat till 
MEE-B), ledaren för en grupp IntSecare: 

 
"Ni där, alghjärnor! Detta är en Datorsanktionerad Underklädes-

inspektion. Ner med jumpsuitsen, NU!" 
 
RP kan klara sig undan med sina förrädiska underkläder - REALL-Y-BAD 

är nämligen själv egentligen intresserad av att äga ett par Big Bear-
kalsonger. Om han får ett erbjudande så kommer han inte säga nej. 

Efter att RP har klandrats och bestraffats för sin oregulerade underklädes-
smak eller lyckats tjäna ett par hundra credits så blir RP framknuffade inför 
BYR-O-KRT-6 som granskar dem kritiskt och genast bitskt börjar fråga RP 
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vad de gör här. Samtidigt upptäcker RP att dörrarna in till Briefingrummet är 
målade med orange clearance!! 

 
Det visar sig snabbt att BYR-O inte direkt förstår RP:s ärende till 

Briefingrummet. Han är helt och fullt övertygad om att RP är 
bostadssökande som vill ha Briefingrum Nr 1 som sin bostad. 

BYR-O:s standardsvar på RP:s försök att tala om att de är beordrade till 
rum Nr 1 är: "Och vad har det att göra med er ansökan om boende i 
Briefingrum Nr 1". 

RP blir dessutom klandrade för att de ansöker om bostad i en orange 
lägenhet. Alla antydningar om missförstånd besvaras med ett hänvisande till 
BYR-O:s 25 oförvitliga och omutliga tjänsteår på bostadsförmedlingen. 

Till slut tröttnar BYR-O på RP och går dem till mötes (på sätt och vis). 
 
Credits - en klons sanna väg till 

lyckan  -ur Klonfadern IV 
 
När RP börjar bli desperata och under 

en längre tid har erbjudit BYR-O en 
större summa credits (eller häftiga 
underkläder) så suckar han djupt och 
innerligt, stoppar på sig RP:s muta och: 

"Okej, okej. Ingen ska säga att jag 
är en klon utan hjärta. Jag ska göra 
allt som står i min makt för att hjälpa 
er." BYR-O krafsar ner någonting på 
ett papper och lägger ner det i ett 
förseglat kuvert. "I vanliga fall vore 
det omöjligt för ett gäng röda Troubleshooters att få tillträde till ett 
orange utrymme, men det här rekommendationsbrevet ger er en 
möjlighet att ansöka om en plats till utlottningen av Akutboende trots 
er patetiskt låga security clearance. Ge det till kontoristerna på 
Direktoratet för Bostadsadministration" säger han och viftar bort mot 
en kö som ringlar bort i fjärran. 

BYR-O & rollspel: BYR-O ska 

spelas som Byråkrat med stort B. 

Han talar oavbrutet om hur upptagen 

han är och är mer intresserad av att 

framhäva sin egen betydelse än av 

service, kan inte göra något utan de 

rätta formulären och vägrar förstå 

rollpersonernas ärende. 

Driv med RP i två-tre minuter med 

många huvudskakningar och 

antydningar om en tre år lång 

bostadskö och hur fruktansvärt 

omutlig BYR-O hela tiden talar om 

att han är. 
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Kuvertet är märkt "Från BYR-O". Om RP 

öppnar kuvertet hittar de en lista - BYR-O:s 
rekommendationsbrev i Appendix. I HPD & 
MC är nämligen RP:s fejkade 
kamikazeuppdrag välkänt och man har 
börjat vadslagning om vem av RP som 
kommer få slut på kloner först under sitt 
uppdrag. Stora summor av credits ligger i 
potten, men BYR-O har bara inte hunnit 
satsat p g a den stora arbetsbördan i BORE-
sektor just nu, så han tog en chansning och 
gav sin tipsrad till offren själva! 

 
EN LÅNG VÄNTAN: Kön som BYR-O 

hänvisade till visar sig vara 500 personer 
lång och full av färska kloner som bär högar 
med färgglada formulär i händerna. RP ser 

inte vart kön leder någonstans men tala om att den imponerande fort. En 
pluton IntSecare går utmed den och gör Datorsanktionerade 
Underklädesinspektioner och kontrollerar att alla håller sin plats i kön. 

Tala om för spelarna att de är mycket imponerade över den fart och fläkt 
som HPD & MC verkar arbeta med. 

Tala också om att ju närmare de kommer desto högre hörs att någon form 
av gräl verkar pågå längst fram i kön. 

Om RP bestämmer sig för att gå ur kön kommer IntSec-trupper och knuffar 
RP tillbaka och säger att alla måste behålla sin plats i kön. 

 
"Efter bara fyra timmar i den långa kön kommer ni fram till ett 

skrivbord som är uppställt i ett hörn av det stora rummet. Skrivbordet 
är fullständigt rent och i en stor hög bakom det ligger en enorm hög av 
sönderrivna formulär och ansökningshandlingar. På en liten skylt på 
bordet står 'Rekryteringsbyrån' och bakom skrivbordet står sju 
stycken ovanligt enorma Vulture Troopers. Deras ledare, en sergeant 
med namnbrickan MUND-O-BAD vrålar åt er: 

- Det här är den värsta samling algsugare jag sett!! Skulle ni ha vad 
som krävs för att bli en Vulture!?  

 
Ett nekande svar retar upp MUND-O, ett jakande svarar retar upp honom 

ännu mer och undanflykter gör honom fly förbannad. Han och hans kollegor 
mer eller mindre slungar RP genom en dörr till ett helt kolsvart, 
angränsande rum där "testerna" pågår. 

 
Ifrån mörkret får RP frågan om de skulle vilja ha tjänst som infanterister 

eller undercoverarbetande specialstyrkor inom Vultureskvadronen. De får tio 
sekunder att hitta på ett svar. 

DEN ENKLA, BREDA 

VÄGEN: Om RP bara 

knuffar sig förbi BYR-O 

och går rakt mot 

Briefingrummet, tala om att 

det blir helt tyst i hela 

rummet. ALLA kloner 

stirrar på RP. Sedan börjar 

alla ivrigt slå vad om stora 

creditsummor vem av RP 

som ska öppna dörren. 

 

OM RP ÄNDÅ öppnar 

dörren slår en blå laserblixt 

ut från en hemlig laserkanon 

i väggen och kvar finns bara 

en bränd stövel. 
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Alla som vill bli undercoveragenter får order att gå mot en lampa som 
precis börjat blinka i ett rött sken långt bort i rummet. De övriga skall stanna 
kvar på sin plats. Om man försöker hävda att man inte vill vara här och att 
allt är ett misstag får man till svar att hela rekryteringskampanjen är 
igångsatt av Datorn själv. Menar RP att Datorn skulle ha begått ett misstag. 
RP blir omedelbart bötfällda 300 credits för att ha yttrat sitt misstroende mot 
Datorn och blir beordrade att välja: infanteriet eller specialstyrkorna. 

 
Vulture Shootout: Om alla har valt specialstyrkorna - alright - om alla har 

valt infanteriet: låt den kroppslösa rösten förklara att det inte finns plats för 
alla rekryter inom infanteriet - en måste anmäla sig till specialstyrkorna. 

Vad som kommer inträffa är inget annat än ett sanktionerat tillfälle för 
spernlaa att terminera varandra. 

 
Specialstyrkors Öde: RP möts vid den röda blinkanden lampan av två 

massiva figurer med stora krökta svärd över ryggarna. 
En av figurerna sätter ett finger över munnen och börjar smyga ljudlöst in i 

mörkret bortom lampan. Den andra figuren knuffar RP uppmanande i 
ryggen för att få dem att följa efter. 

RP famlar i mörkret i ungefär 20 meter i en ytterst smal korridor. 
Sedan stannar den främste Vulturen - något som RP antagligen inte blir 

medvetna om förrän de går in i ryggen på denne. 
Den förste Vulturen börjar sedan viska med knappt hörbar röst. 
 
"Detta är scenariot. Ni är trogna tjänare till Datorn som blivit 

beordrade att ge er in i DIE sektor för att finna och infiltrera den grupp 
av kommunistiska mutantförrädare som förmodas ha saboterat DIE 
sektors breedreaktor. Bär dessa förklädnader under hela uppdraget - 
annars kommer ni bli avslöjade omedelbart." 

 
RP blir givna ett slags varma och sköna höga hattar, tunna tygvästar delas 

ut och stora lösmustascher blir tryckta i deras händer. 
Sedan blir de knuffade i en ny riktning ut i det kolsvarta mörkret. 
Fortsätt nedan vid det stycke som börjar med plötsligt... 
 
Infanteristers Öde: Det är helt knäpptyst i kanske 60 sekunder. Plötsligt 

hör RP hur någon marscherar fram mot dem i soldatkängor. Sedan trycks 
avlånga stålrör (lyckat slag för Moxie eller Laser Weapons - lasergevär) i 
deras händer och en barsk röst ger dem order: 

 
"Detta är scenariot. Ni är trogna tjänare till Datorn som har skickats in 

till DIE-sektor för att försöka finna och terminera de kommunistiska 
mutantförrädare som förmodas ha saboterat DIE sektors breedreaktor. 
Lyckas och Datorn kommer belöna er. Att misslyckas är straffbart med 
något som ni verkligen inte kommer att tycka om." 

 
Ca 10 sekunder efter detta inspirerande pep-talk slås ljuset plötsligt på.  
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Plötsligt slås ljuset på. I ljusskenet finns en tjugo meter lång, gulmålad 

skyttebana. Vid väggen längst bort går några kurande kloner med höga 
babushka-mössor, tjocka, svarta lösmustascher och över sina jumpsuit bär 
de röda västar med hammaren och skäran-tecknet och orden "COMMIE 
TRAITOR" stämplat i vit färg. I taket hänger starka strålkastare som bländar 
klonerna i commie-västarna. 

 
Fråga vad RP gör. "Specialstyrke"-klonerna har -10 på sina vapen i det 

förbländande skenet så om det blir strid blir det en något ojämn sådan. Om 
de försöker fly genom den öppning i den mörka korridor de kom ifrån så 
dyker MEE-B-BAD och sex andra IntSecare ut och utför en 
Underklädesinspektion i laserregnet. 

"Infanteristerna" har det inte lättare. Om de inte terminerar 
"specialstyrkorna" så blir de anklagade för att inte ha terminerat förrädarna 
som gick på en gul-clearad skyttebana. Om de terminerar "specialstyrkorna" 
så blir de anklagade för att ha terminerat vänligt sinnade styrkor. 

 
"Striden" avblåses då "infanteriet" antingen har tömt sina lasergevär eller 

när alla "specialtrupper" har terminerats. Ljuset tänds och bakom 
infanteristerna står MUND-O-BAD och hans kamrater. Han verkar inte glad. 

Om infanteriet terminerade specialstyrkorna anklagar han dem för att ha 
terminerat egna infiltrationsagenter. Om de inte öppnade eld anklagar han 
dem för att inte ha terminerat förrädarna som gick på en gul-clearad 
skyttebana. 

Han frågar om RP har något att säga till sitt försvar - och efter att ha 
lyssnat på det bryter han den RP som först öppnade eld - alternativt den 
som hävdade att man inte skulle öppna eld - i bitar och bötesfäller de övriga 
för att ha förstört värdefull datoregendom och datorns lojala kloner... 

 
Efter dessa smickringar talar han om att RP trots allt har klarat av 

inträdesproven och kommer antas till Vultureträning med omedelbar verkan. 
Sedan talar han om RP:s stora mod och offervilja. Att de vill bli Vultures 
trots den stenhårda träning som leder till att endast 5% av rekryterna 
överlever osv osv. Protester viftas bara bort. Sedan börjar han marschera 
iväg mot RP:s "träningssal" längs den mörka korridoren och vinkar åt RP att 
följa med. Efter en kort promenad passerar man dock en dörr märkt 
"NÖDUTGÅNG - får endast användas vid livsfara". Om RP är smarta 
kommer de dyka in här. Annars kan du antyda att man lite grann från 
"träningssalen" längre fram. Man känner avlägset tryckvågen från 
atomexplosioner cirka var tionde sekund... 

 
"Ni befinner er i ett stort och trevligt inrett kontor i huvudsakligen 

röda färger. Golvet täcks av en långhårig, röd matta och väggarna 
täcks av hyllor fyllda med stora pärmar med papper. Fem njurformade 
skrivbord med fem stolar framför vart och ett står i bortre änden av 
rummet överlastade med meterhöga dokumenthögar. Allt i rummet är 
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täckt med ett ytterst fint lager av damm, trots att fyra scrubots surrar 
runt i rummet och sköljer litervis med vitt rengöringsmedel omkring 
sig. 

Bakom skrivborden sitter fem likadana kloner och skyfflar papper 
från ena sidan av bordet till den andra sidan. På vart och ett av borden 
står en liten skylt med texterna "Första till femte Direktoraten för 
Bostadsadministration".  

 
Nyligen omorganiserades direktoratet för bostadsadministration till fem 

stycken separata direktorat. Ansvariga för dessa är klonerna BYR-O-KRT 1-
5 och de är på alla sätt likadana som sin sjätte klonbroder. Skillnaden är att 
BYR-O 1-5 är intimt sammankopplade med Free Enterprise och försöker 
hela tiden tjäna pengar på RP:s närvaro. RP kan ställa en fråga eller få ett 
formulär vid varje skrivbord. Nästa gång de frågar något får de reda på att 
ett annat direktoriat är ansvarigt i den frågan. 

BYR-O:erna skickar RP fram och tillbaka mellan direktoraten och ut 
avgifter på 5-10 credits för varenda fråga, vartenda formulär de delar ut 
(OBS - även sådana frågor som "Trevlig dagcykel, eller hur?". 

 
Populära avgifter är: 
Hänvisningskostnader (för att 

skicka RP till ett annat bord) 
Allmän Svarsavgift (för att svara 

på någon av RP:s frågor) 
Kopieringskostnader (för att dela 

ut ett formulär) 
Administrationskostnad (för 

precis vad som helst, kombineras 
ofta och gärna med andra 
avgifter) 

BYR-O:erna accepterar även 
varor om RP skulle få slut på krediter (det lär de få...) 

 
Om RP försöker lämna in BYR-O-6:s tips så får RP betala stora summor i 

deponerings-, receptiv- och administrationskostnader och blir skickade fram 
och tillbaka mellan tre olika direktorat. När väl en BYR-O öppnar brevet 
läser han igenom det med rynkad panna och stoppar ner det i sin 
skrivbordslåda. 

 
Efter att ha blivit snytna på stora creditsummor får RP chansen att fylla i 

formulär DB/080:55-B Ansökan om smärre möjlighet att delta i utlottning av 
Akutboende (se Appendix). 

Alla RP måste fylla i testet under övervakande av en BYR-O som hela 
tiden försäkrar om att RP fritt kan svara på alla frågor och att IntSecs 
minitiuösa granskning av svaren bara är en ren rutinsak. 

 
Efter att RP har fyllt i proven tar BYR-O:n in dem och säger: 

En kommentar om terminering: Förr eller 

senare kan det hända att du behöver terminera 

en RP (kanske när de i desperation försöker 

skjuta en BYR-O för att de tröttnat på att bli 

skickade fram och tillbaka mellan 

direktoraten). 

I sådanafall öppnas en lucka i golvet och ett 

starkt sug drar ner RP:n i golvet. 

Om klonen håller i något (ett skrivbord, en 

annan klon) så följer det med ner. 

Klonen dras direkt ner i Alpha Complex 

Klonrecyclingscentral och hörs aldrig av igen. 
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- Gratulerar medborgare! Ni har nu en möjlighet att eventuellt få 

deltaga i Utlottning av Temporärt Akutboende! Om ni erlägger en 
summa à endast 99 credits per klon för att täcka Lotteriskatten så är ni 
dessutom garanterade en plats i utlottningen! 

 
Om RP frågar hur stora deras chanser är om de inte betalar så får BYR-

O:n för första gången ett humoristiskt ryck och säger: "Ungefär lika stora 
som en glob av fryst vatten i HEL sektor". 

RP kan betala eller inte göra det, de kommer ändå med i utlottningen, 
även om de blir upplysta om detta här. Efter detta tal tittar BYR-O:n på 
proven för första gången. Efter att ha bläddrat ett tag så vidgas hans ögon 
enormt och hans underläpp börjar darra. Sedan slår han på en interkom på 
skrivbordet och ber att en IntSec-skvadron ska skicks till Direktoratet för 
Bostadsadministration. 

 
Fråga RP vad de gör. De har 20 sekunder på sig innan IntSec stormar in i 

rummet, men RP börjar höra det distinkta "hup, hup, hup" från grova röster 
efter bara 10 sekunder. Om de försöker fly ut genom någon av dörrarna 
springer de rakt i famnen 10 blåa IntSecare som kommer rusande i 
korridoren utanför. 

 
10 blåa IntSecare stormar in i rummet och siktar med vapnen på RP. BYR-

O ber IntSec med skälvande stämma att ta med RP till Tastecoffee-rummet 
för förhör. 

IntSecarna griper tag RP i håret och släpar iväg dem ut genom 
huvuddörren och igenom en välbefolkad korridor som RP känner igen som 
sin egen bostadssektor. Massor av kloner som RP känner passerar förbi 
med chockade uttryck i ansiktena när de känner igen RP. Flera sparkar till 
RP där de blir släpade av IntSec, men de flesta bara slänger kommentarer i 
stil med "Han som alltid verkade så lojal! Man kan verkligen inte lita på 
någon nuförtiden". 

Efter 5 minuters hårslitande jogging så slänger IntSecarna in dem i en röd 
dörr märkt "TASTECOFFERUMMET - BETRÄDES PÅ EGEN RISK". 

 
Tastecoffeerummet är inte direkt stort, men det ser trevligt och 

bekvämt ut. Det är ett välmöblerat rum med stora, mjuka, röda 
läderfåtöljer. Mitt i rummet sitter en bräcklig klon i en gnistrande ren 
orange jumpsuit och häller upp lite tastecoffee i några röda koppar. 
Hans axelklaffar antyder att han tillhör IntSec och hans namnskylt 
lyder NOTS-O-BAD. 

När ni kommer in vänder han sig förskräckt om och spiller ut lite 
tastecoffee på mattan och stirrar förskräckt på er. 

Tre av de IntSecare som "eskorterade" er hit ställer sig precis 
innanför dörren och stirrar rakt ut i tomma luften, de övriga försvinner 
snabbt ut ur rummet. 
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NOTS-O-BAD är inte riktigt lika tuff som sina -BAD-kollegor. Han kommer 
be RP sitta ned och ta lite tastecoffee, sedan sätter han igång ett förhör 
kring RP:s ifyllda DB/080:55-B. Han frågar lite försynt de RP som valt 
uppenbara förrädiska svar varför de valt just det alternativet, men han 
accepterar den mest långtsökta förklaring och om RP blir irriterade eller 
höjer rösten så erbjuder han dem lite mer Tastecoffee eller om de verkar 
riktigt hotfulla, t o m en Bouncy Bubbly Beverage. 

Efter att lite försynt gått igenom RP:s test så ber han så enormt mycket om 
ursäkt, men han skulle faktiskt behöva utdela bestraffning då RP har gjort 
åtskilliga procedurfel och "svarat fel", som han uttrycker det, på åtskilliga 
frågor. 

Alla som har fyllt i ett svar som kvalificerar honom som commie traitor 
bötesfälls med 1 credit. 

 
När RP pustar ut över att ha kommit undan så lindrigt så ber NOTS-O-

BAD sina tre blåa IntSec-kollegor att eskortera RP till Utlottningen av 
Akutboende. Han ber dem dessutom skynda sig för att de inte ska missa 
hela spektaklet. 

IntSecarna är snara att lyda order och griper tag RP i håret på nytt och 
släpar dem upp RP för tre trappor och sedan nerför samma tre trappor 
innan de slänger in RP i en dörr precis bredvid Tastecoffee-rummet. 

 
Akut Utlottning: Utlottningsrummet är möblerat lite grann som en kyrka. 

Långbänkar som står uppställda framför ett fyra meter högt podium. På 
podiumet finns en genomskinlig plastglob med massor av färgglada bollar 
som rasslar runt inuti. På globen är fastskruvat en skylt med texten 
"TOMBOMBOMBOLA". 

Två stora, barbröstade infraröda står och drar en rostig handvev som får 
globen att rasslande rotera. 

 
På väg ut är ett 20-tal lyckliga, gulclearade kloner som pratar upphetsat 

med varandra (om RP lyssnar: de berättar för varandra vilka fantastiska 6-
rumslägenheter de blivit tilldelade). 

 
Så fort alla gula kloner har lämnat rummet dyker två nya kloner upp vid 

podiet. Den ene är en gänglig klon i en indigo Batman-liknande kappa och 
blått hår som spretar uppåt i en tuppkam - RP känner genast igen honom 
som PART-I-HRD, Teela-O-MLY:s galne kompanjon. 

Den andre är VAPO-R-HED-2, som dreglar slött och stirrar tomt framför 
sig, klädd HPD & MC-uniform. 
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PART-I börjar genast tala om för 
RP vilken tur och hur priviligerade 
Troubleshooterna är som fått en 
chans att delta i Utlottningen av 
Akutboende vars första pris är 
tilldelandet av alla ens drömmars 
bostad. 

Efter att RP fått HURRA för 
Datorn några gånger så ber 
PART-I en RP att gå fram till 
podiet och hoppa så högt och hårt 
som möjligt på den röda STOPP-
knapp som finns innefattad i 

golvet. 
 
Så fort någon nuddar STOPP-knappen sänds en kraftig elchock genom 

veven och de infraröda faller ner på golvet och sprattlar lite slött. PART-I:s 
röst faller ner till en viskning och TOMBOMBOLAN stannar sakta: 

 
- Och nu, kära kloner, hemma och framför vidkamerorna hemma (jo 

det är sant, RP är i direktsändning), TIDPUNKTEN har kommit. 
TIDPUNKTEN då en av dessa lyckliga Troubleshooters skall få alla 
sina boendedrömmar besannade! Klonhimlen nästa för denne och 
BARA här LIVE på AKUTBOENDELOTTERIET!! 

 
När PART-I kommit så här långt lägger RP märke till att TOMBOMBOLAN 

har stannat och att VAPO-R-HED-2 sliter och drar för att få ut en av de 
grönfärgade bollarna som verkar ha fastnat i det lilla hål som finns på 
ovansidan av den genomskinliga globen. 

 
Slå några tärningar och berätta eller skicka lappar till två-tre spelare som 

ser att det är en napalmhandgranat som har fastnat i TOMBOMBOLA-hålet. 
 
RP som försöker fly upptäcker att dörren är låst - Datorn ploppar ut från en 

hemlig lucka i väggen och talar om att anledningen är att den fått reda på att 
en explosion är nära förestående i Lotterirummet och den vill bara skydda 
kloner i övriga Alpha Complex från den. Fråga sedan om RP har något emot 
det - har de det så har de ifrågasatt Datorn och blir skjutna samtidigt som 
napalmgranaten exploderar. De kan stryka en klon. Jag lovar. 

VAPO-R-HED-2 lyckas strax slita ut granaten, men sprinten fastnar i 
TOMBOMBOLAN och rycks ut, VAPO-R själv faller handlöst bakåt och ner 
de fyra meterna ner mot RP med granaten fastklamrad i handen. 

 
Låt alla RP slå DEX/2 för att inte översköljas av brinnande napalm. De 

som blir det tar fyr och dör inom tre rundor om de inte lyckas kväsa elden. 
Övriga får se på medan kloner och bänkar runtomkring dem flammar upp i 

PART-I-HRD: 

Spela PART som en otroligt ytlig och 

forcerad klon. Han flinar hela tiden och 

avbryter sina meningar i tid och otid för att 

be om "ett HURRA för Datorn". 

INGET kan få honom att tappa fattningen. 

Om någon skulle bli avrättad (av den 

allestädes närvarande laserkanonen-i-

väggen-tricket) tar han på sig ett par blåa 

solglasögon för att kolla på laserspelet utan 

att bländas. Varje avrättning är fö. skäl för 

nya HURRA för Datorn. 
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ett inferno. Sprinklersystemet sätts igång samtidigt och sprider hårdklorat 
vatten runtomkring sig, men utan effekt. 

Låt icke antändna RP fly hals över huvud i rummet, försökandes undvika 
brinnande bänkar och kloner. Golvet är halt av vatten och hettas snabbt upp 
till farlig temperatur av elden.  

 Efter ca 1 minut så har allt brännbart (förutom några eventuella RP) 
brunnit upp och elden falnar. Överlevande RP kan pusta ut (ett kort tag): 

 
"Efter explosionen återstår bara några sotiga tänder och något som 

ser ut som en hög fint, svart damm på den plats där VAPO-R-HED-2 
förut var. 

Allt i rummet ryker svagt och taket är helt dolt i ett tjockt lager svart 
rök. Podiet är bara svagt urskiljbart genom röken, men ni ser plötsligt 
en bekant figur stappla ut ur röken svart i hela ansiktet utom där han 
bär ett par blåa solglasögon. 

- Fantastiskt, makalöst, HELA denna FÄRGSPRAKANDE explosion 
levererades helt på HPD & MC:s GENERÖSA bekostnad! Ni NJUTER, vi 
SPRÄNGER! Ge mig ett HURRA för Datorn. 

 
Det är möjligt att RP har tröttnat på att höra en viss klons frenetiska babbel 

och skjuter honom. Inga problem! LÅT dem göra det! Det här äventyret 
behöver alla tillgängliga möjligheter till avreagering för frustrerade spelare 
och det här är ett rätt harmlöst sätt, eftersom PART-I har ett helt gäng av 
kloner som snabbt hoppar in i sin döde broders plats. 

 
PART-I återupptar snabbt Utlottningsceremonin och drar ut en färgglad 

boll ur TOMBOMBOLAN och skruvar isär den. Inuti står ett av RP:s namn. 
Vilket? Ta RP:s ifyllda DB/080:55-B och dra ett av dem. Voilà, en vinnare. 
PART-I går in i extas samtidigt som två kvinnliga kloner i gröna 
bikinjumpsuits dyker in genom dörren (som nu är olåst) och sluter med 
blixtrande leenden upp bredvid RP:n (uppmärksamma kloner ser dock 
deras små IntSec-knappar med texten "Have a nice day, NOW!") 

 
- Vänner, kloner, medborgare. Vi har en vinnare! Den lycklige är (RP:s 

namn). Denne ende lycklige tar ensam hem hela jackpoten! 
 
Låt RP:n sola sig några sekunder i glansen. 
 
- Jackpoten består i ett livstids boende i Alpha Complex allra största 

lägenhet. PLUTONIUM-GRUVORNA I RAD-sektor! 
 
De två bikiniklonerna visar sig vara synnerligen muskelstarka IntSec-

agenter som resolut, men fortfarande leenden, grappar tag i RP:n och 
släpar ut honom ur rummet under PART-I:s uppmuntrande applåder. 

Om de övriga RP försöker gå eller beklagar sig över sin förlust hos PART-I 
så brister han snabbt ut: 
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- Men, men, men, inga deppiga miner här, tack! Jag är ingen otrevlig 
och känslokall typ som inte bryr sig om mina medkloners bästa! O nej! 
Ni glömmer väl inte vårt MI-RA-KU-LÖÖÖSA andrapris! (om RP försöker 
fly vid det här laget så låses dörren igen precis innan de hinner ut). 
Akutboende tilldelat i Briefingrum Nr 1! 

 
PART-I frågar varje RP om han vill bo på över- eller undervåningen av rum 

Nr 1. Sedan spottas boendeformulär ut från en Datorterminal som fälls ut ur 
väggen. Formuläret består dock rakt igenom av långa, kodade textharanger. 
Bara RP:ns namn står tydligt läsbart längst upp på pappret. Triumf till sist! 
Vi får anta att RP nu snabbt vill ta sig till Briefingrummet. Tyvärr kan inte 
PART-I berätta vart det finns, han håller på och talar om för alla som tittar 
på Akutboendelottningen på vids att han kommer tillbaka samma tid, 
samma dagcykel, nästa veckocykel. RP får klara sig själv. 

 
INKVARTERING (del 1:4) 

 
RP märker att sektorn de är i är mycket välbefolkad. Kloner i alla former 

och färger väller fram och tillbaka i sektorns korridorer och trappor. Om RP 
försöker fråga sig fram till Briefingrummet märker de att alla andra kloner i 
sektorn kommer direkt ur klonkaren. Flera luktar till och med av färskt kar-
slem och protoplasma. Men alla är väldigt lyckliga och väldigt nyfikna över 
den nya världen. Eftersom Datorn inte har hunnit ge några av klonerna ett 
arbete eller en bostad så börjar de följa efter RP som verkar vara 
världsvana och spännande människor. Hela tiden frågar ställer de frågor om 
Alpha Complex, Datorn och alla dess regler (typ: Vad är en kommunist? Hur 
blir man medlem i ett secret society? Varför måste vi vara lyckliga hela 
tiden? Vad är en termination? mm mm mm mm mm etc). 

Det enda vettiga RP kan få ut ur dessa kloner är att de befinner sig WER-
sektor, mitt emellan HEL och DIE-sektor. 

 
När RP vällt omkring planlöst i ca 10 minuter med en allt mer växande 

skara av beundrare ser de plötsligt hur folkmassan framför dem delar sig. 
De hör folk viska i beundran och fruktan, lösryckta fraser "Det är dem, det är 
faktiskt dem" hörs i det allt mer stigande sorlet. Sedan hörs en välkänd 
stämma över sorlet: 

 
- Lyssna upp kloner! Den här Underklädesinspektion är sponsrad av 

IntSec, er Favorittjänstegrupp! Ner med jumpsuitsen, NU!!" 
Genom folkmassan ser ni den notoriske IntSec-soldaten MEE-B-BAD 

och hans pluton bistra kamrater. Era ögon möts och från hans läppar 
sipprar ett ord alltmedan näsborrarna börjar fladdra: "NI?" 

Vad gör ni? 
 
Flykt går inte, klonmassan bakom dem är så hårt hoptryckt i ivriga försök 

att se vilka de nya spännande klonerna är. 
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Hur som helst är MEE-B arg (det är han förvisso konstant, men ändå). Han 
skickade iväg RP till Briefingrummet, för att de sedan skulle bege sig till DIE 
sektor för att aldrig återvända från sitt Uppdrag Utan Återvändo, istället 
finner han dem i WER-sektor med en hel armé av beundrande medborgare. 
Han tänker råda bot på situationen. Snabbt. 

 
Han frågar Team Leadern varför RP inte är i Briefingrummet. Om de 

påstår att de redan varit där så säger han bara att de inte kan ha varit där 
eftersom briefingen fortfarande pågår. 

Sedan deklarerar han han att en sådan förnedrande försening endast kan 
vara resultatet av undercoverarbetande kommunistagenter inom 
Troubleshooternas egen grupp. Han ber loyalty officern peka ut förrädarna 
och MEE-B:s PRAO-elev, den 1.20 höge GONNA-B-BAD terminerar 
omedelbart alla som nämns vid namn. Om loyalty officern vägrar peka ut 
någon så terminerar GONNA-B loyalty officern istället. 

 
MEE-B raljerar sedan en stund om hur illa Team Leadern och de övriga 

har skött sitt ansvar som T-shooters då de vägrat bege sig till sitt 
briefingrum. Han undrar om de kanske tycker illa om Datorn eftersom de 
ignorerar dess order så uppenbart. 

Vad jag söker att få till är att RP ska be MEE-B och hans kamrater att tala 
om vägen till briefingrummet. Så fort de antyder något i den riktningen så 
griper MEE-B och de övriga IntSecarna RP i håret och släpar iväg dem i 
farlig fart (alla tar I7 i skada efter att ha släpats nerför och uppför ett antal 
hårda trappor mm mm). 

 
Till sist kommer RP ut i Hall 111 där Briefingrummet låg. MEE-B släpar 

dem fram till disken där BYR-O-6 sitter och släpper dem brutalt i golvet 
innan han stövlar därifrån med farlig fart, trampandes ner ett antal kloner på 
vägen ut ur rummet. 

 
BYR-O-KRT tittar ner på er från sitt skrivbord där ni ligger på golvet. 
- Ah, Troubleshooters! Jag hoppas att ni har bättre ordning på era 

dokument den här gången. Men jag är rädd att jag måste påpeka att ni 
är mycket försenade. Er Briefing Officer var ganska upprörd är jag 
rädd. Och Briefingen har redan hållit på i 5½ timme. Jag hoppas 
verkligen att ni inte har missat något viktigt. 

 
BYR-O insisterar på att få titta igenom RP:s Akutboende-tillstånd. Han 

dechiffrerar dem med en TJOCK kodbok i nästan en timme och nickar 
sedan belåtet, säger att allt verkar vara i sin ordning och att deras tillstånd 
gäller i, han tittar på en ChronoBot på skrivbordet, fem minuter till. 

 
BYR-O-CRT-6 går sedan bort till Briefingrum Nr 1 och lägger handflatan 

på en platta bredvid blastdörrarna som slungas öppna. 
 

BRIEFINGRUM NR 1 (del 2:1) 
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Ni har anlänt! Briefingrummet, till sist. Rummet är lite mindre än vad 

ni tänkt er, i röd clearance och möblerat med ett plaxbord. Bara ett 
bord. Faktiskt tar bordet upp hela rummet som är 2 x 2 meter i kvadrat 
och delar det i två delar ojämnt höga delar. 

På andra sidan av rummet finns ytterligare ett par blastdörrar som är 
stängda och målade i rött. 

- Under- och övervåning, ler BYR-O och pekar under respektive över 
bordet. Ni kan inkvartera er nu. 

Nu lägger ni också märke till en röst som talar från en plats högre 
upp och utom synhåll för er. 

 
Rösten tillhör IGNOR-G-ANT-4 som läser upp RP:s briefing. Han pausar 

aldrig för frågor, tar inte notis om någonting och ignorerar i allmänhet allt 
och alla. 

Så fort RP "inkvarterat" sig (BYR-O ser till att RP får den våning som de sa 
till PART-I att de ville ha) lägger de som har "över"-våning märke till att 
rummet är sex meter högt och utan tak. Däruppe ser de en klon i grön 
jumpsuit som sitter med en TJOCK bunt papper och läser innantill (läs 
följande paragraf så snabbt som möjligt): 

 
-...ifall livsfara skulle uppstå på några andra sätt än vad paragraf 32 

till 141 tar upp så skall situationen alltid lösas med hjälp av de vapen 
och den utrustning som är beskriven i paragraf 12. De 
armbandskomlänkar som har blivit tilldelade er grupp får endast, jag 
repeterar, endast, användas för att meddela att uppdraget har utförts 
till förnöjelse. Använd i detta fall er grupps kodnamn: Ultra Death 
Squadron - X.  

Under er färd i DIE-sektor ombeds ni att helt ignorera de rykten som 
antyder att inga kloner skall ha passerat ut ur sektorn efter det att 
väggarna i hyperbreedreaktorns omgivning blivit självlysande i en 
pulserande sjukligt grön färg strax efter den stora explosionen. 

Då uppdraget är både lätt och roligt och helt säkert kommer ni inte 
annat än i nödfall behöva använda de Akutlivsfareutgångar som 
installerats vid referenspunkt X1-4 och Y1-6, ignorera därför helt dessa 
punkter på er tidigare bifogad kartmapp de kommer absolut inte 
komma till användning! 

Om ni någon gång under uppdraget känner att ni skulle vilja slippa 
det välförtjänta ansvar som Datorn har förärat er kan ni när som helst 
avsluta ert deltagande i Kommando ScruBot genom att lugnt gå fram 
till en av Datorns säkerhetskameror och högt och ljudligt säga säga ert 
namn och därefter: "Jag är en kommunist!" Alternativt kan frasen "Jag 
är en mutantförrädare" användas för att uppnå full effekt. Ni kommer 
omedelbart omplaceras till en helt annan plats där ni bättre kan tjäna 
Datorn efter just er, specifika, förmåga. 

Ni kommer nu att tilldelas all den tidigare nämnda utrustning som ni 
skall använda till ert uppdrag (Plötsligt dyker en andra figur upp uppe på 
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kanten av hålet där uppe. RP känner genast igen VAPO-R-HED-3 i en dåligt 
passande PLC-jumpsuit). Gå högryggade och ärorikt framåt i ert 
meriterande och förtjäntfulla tjänande av Datorn, känn den stora 
lyckan i det faktum att hyperbreedreaktorns sabotörer är en mycket väl 
utrustad elitkader av specialtränade kommunistiska 
kommandosoldater. Ert gloriösa terminerade av dessa Datorns fiender 
kommer helt uppväga förlusterna i ert Kommando ScruBot som 
förväntas bli överväldigande höga. Ni kan dock förhindra att smutsa 
ner Datorns egendom med era kloners kroppsvätskor genom ett 
lämpligt användande av Vaporcleen-pulvret (VAPO-R-HED börjar kasta 
ned färgglada pappaket - alla med "övervåning" får slå DEX-slag eller få I3 i 
skada). Även ett propert användande av era spränghandgranater kan 
utnyttjas för att... 

 
Här börjar VAPO-R-HED-3 slänga ner granater i klasar om fyra. RP, som 

förhoppningsvis börjar lära sig vad de kan vänta av VAPO-R-HED, ser 
snabbt att två av de första saknar sprintar. Ett uttryck som nästan kan liknas 
vid förvåning sprids över VAPO-R-HED:s ansikte då han inser detta och 
slött kastar sig över kanten efter de nedsinglande granaterna. 

 
Granaterna är mycket tryckkänsliga. Om någon griper tag i dem så 

exploderar de genast. Annars dröjer det fem sekunder tills alla går av i en 
smäll. Granaterna gör 14P i skada och förvandlar "undervåningen" till en 
hög av plaxflisor. Bordet absorberar dock 7P från granatexplosionen, något 
som de RP som "bor" på "övervåningen" inte kan tillgodoräkna sig. 

 
Efter explosionen är VAPO-R-HED-3:s kropp helt försvunnen medan 

IGNOR-G-ANT inte tar någon notis om explosionen utan fortsätter bara läsa 
RP:s Mission Briefing. Explosionen har också slitit upp en del av 
Vaporcleen-paketen och spridit ett gulaktig pulver över allt och alla i 
Briefingrummet. De överlevande RP ser hur kropparna av deras kamrater 
sakta upplöses i intet medan de ser på (Vaporcleenet upplöser endast död, 
organisk materia, men det bör kunna göra de överlevande rätt så nervösa). 

 
Under tiden håller tre stycken storvuxna oranga kontorister från PLC på att 

släppa ner stora lådor med utrustning i Briefingrummet. De höga krascharna 
gör att IGNOR-G-ANT:s röst dränks i oljudet. På en av lådorna finns en lista 
på all RP:s mission equipment (listan finns längst bak i äventyret). 

 
Medan RP desperat försöker undgå att krossas av stora lådor öppnas 

blastdörrarna RP kom in igenom och in väller ett dussintal nya kloner i fina, 
välvårdade gröna jumpsuits. De agerar som typiska turister och frågar och 
pekar på allt och alla. BYR-O visar sig vara deras guide och han förklarar 
glatt att detta är deras nya Akutbostad - så snart de senaste hyresgästernas 
tillstånd går ut, vilket det gör om fem sekunder. 
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RP blir summariskt utschasade ur Briefingrummet av BYR-O genom den 
bortre blastdörren. Medan de blir bortjagade hör de IGNOR-G-ANT mala 
vidare på Briefingen om något om "särskilda säkerhetsrutiner". 

Bortom blastdörren finns en luftsluss som RP blir instängda i under ca 2 
minuter. Efter 1 1/2 minut börjar luften ta slut... Alla som klarar END-slag 
bevittnar hur slussens bortre dörr öppnas och alarmklockor börjar ringa, 
röda varningsljus blinka och en myndig röst dånar ut från dolda högtalare:  

 
"Varning, varning! Strålningsnivån närmar sig nu dödlig, jag 

repeterar dödlig nivå i hela DIE-sektor. Radiakskyddsnivå K, repeterar 
K gäller i hela sektorn." 

 
RP finner sig stirrar ut i en mörk korridor som bara fläckvis lyses upp av 

den röda, blinkande nödbelysningen. 
 

Kommentarer kring RP:s utrustning: 
 
Vaporcleenet löser upp död, organisk vävnad den kommer i kontakt med. 
Treatya-G-OOD en mycket kunnig och skicklig docbot som i sig har en 

hoper användbar medicinsk utrustning. Kommer ofta med snusförnuftiga 
kommentarer som "Ert liv kommer ända inom 30 sekunder om inte..." o dyl. 
Vägrar befatta sig med kloner av lägre clearance än sin egen. 

Reservbreedreaktor är en låda som står i Briefingrummet märkt, men 
lådan är helt tom. Kommer ge RP problem i Briefingrum 2... 

Handgranaterna. När RP börjar kasta dem så får du själv bestämma vilken 
slags granat det är. 

Geigermätaren fungerar alldeles utmärkt, om någon bara har ett batteri till 
den... 

 
ATT LYCKAS MED SITT UPPDRAG (del 2:2) 

 
I och med att spelarna kommer in i DIE-sektor så tar äventyret en ny 

vändning. Allting är helt tyst och lugnt i hela DIE-sektor. Inte en levande 
varelse syns till någonstans (om du vill kan du slänga in några av rekryterna 
från del 1:1 som fortfarande står i nervös givakt), alla Datorns skärmar är 
mörka och svarta och svarar inte på tilltal (!!!!), ingenstans står en storväxt 
IntSecare och övervakar området. Alla ljud högre än viskningar fortplantar 
sig ekande ut i DIE-sektor. 

Börja tala tystare och tystare. Beskriv rummen och korridorerna i ingen 
högre ton än viskningar. Få spänningen att byggas upp än värre genom att 
berätta att här och där längs väggarna ligger vita rester av kloner klädda i 
olikfärgade jumpsuits (om man undersöker klonresterna upptäcker man att 
det bara är plastskelett). Här och där glimmar väggar, golv och tak i en 
sjukligt, grön pulserande färg (är inte radioaktivitet utan självlysande färg). 

 
Låt spelarna leta igenom DIE-sektor ett tag efter den saboterade 

breedreaktorn medan du då och då ber om END-slag och talar om att de 
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känner sig lite yra och/eller illamående så att de tror att "radioaktiviteten" 
håller på att ta död på dem. 

 
Plötsligt, när RP smyger omkring i en 

självlysande del av DIE-sektor bryter så all 
den samlade spänningen lös då en röst 
som bryter kraftigt på ryska vrålar "Da e 
de kapitilischskij Troubleshooskij, 
ELDSKI!". Ett häftig laserspel bryter ut då 
ett dussin laserkanoner laddar ur för full 
kraft. 

 
Efter att några RP strukit med och de 

övriga besvarat elden börjar RP höra steg 
som verkar springa ifrån dem och ropa 
förskräckt om flykt. 

Nu börjar en vild jakt genom hela DIE-
sektor där högtalare driver RP i allt 
snävare cirklar runt sektorns centrum. Då 
och då avfyras "skrämskott" från dolda 
laserkanoner i väggarna för att jakten ska 
bli lite mer "realistisk". Plötsligt: 

 
"Plötsligt kommer ni in i en jättelik 

välvd sal med en takhöjd på minst 20 meter. Små trappor leder ner i 
rummet som lyser svagt i grönt från det mansdjupa, självlysande 
vatten som flyter omkring överallt.  I salen finns en enorm siloliknande 
byggnad i betong i vars sida ett stort hål har sprängts upp. Rester av 
betong ligger på golvet nedanför medans lätt grönskimrande vatten 
droppar ut ur hålet. Stora datakonsoler står på golvet nedanför 
betongsilon. De är alla brutalt sönderslagna och sprängda. 

Förtvivlat plaskande försöker tre kloner i röda jumpsuits, stora 
babushka-pälsmössor och grova mustascher hålla sig över ytan i det 
skimrande vattnet medan de skriker på hjälp." 

 
Detta är skådespelare från HPD & MC. De bryter akut kraftigt på ryska och 

om RP hjälper dem upp ur vattnet håller de alla för sitt högra bröst (där 
hammar- och skärantecknet är målat). Deras instruktioner: Spela 
ärkekommunistiska kommandosoldater och erkänn alla former av brott mot 
Datorn. 

Detta är också vad de mycket förskrämt kommer att göra. De är dock 
patetiskt dåliga skådespelare och om någon försöker inleda en avancerad 
kommunikation så drar de upp blöta manus och stammar ur sig någon 
slumpad mening. 

 
Efter det att kommunisterna är avrättade eller arresterade så har RP klarat 

av "uppdraget". Frågan är om de själva vet om det? 

REALISM: För att göra 

uppdrag-et lite mer 

verklighetstroget har HPD & 

MC monterat upp hemliga 

högtalaranläggingar över hela 

DIE-sektor som då och då spelar 

upp ljudet av marscher-ande 

fötter, kommunistiska slag-ord 

och ryska kommandorop. 

Alla DIE-sektors vapensystem 

har också programmerats för att 

då och då avlossa skrämskott 

mot RP. Då de programmerats 

att missa är det bara 25% att de 

träffar slumpvis utvald RP. 

Vapnen beskjuter alltid RP från 

en vinkel som RP inte bevakar 

så att de inte ska se att det är de 

automatiska systemen som är ute 

efter dem. 
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Om man börjar undersöka reaktorn och kontrollpanelerna så upptäcker 
man snabbt att hela rasket är synnerligen hafsigt uppsatta och instabila 
kulisser i huvudsakligen papier-machié. 

 
BRIEFINGRUM NR 2 (del 3:1) 

 
Efter att RP har klarat av sitt uppdrag så beger de sig antingen iväg från 

reaktorrummet eller stannar kvar och är förvirrade. Oavsett deras handlingar 
så får de syn på en klon i illa passande HPD & MC-jumpsuit som står och 
tvättar golvet med en mopp. Hans namnskylt lyder VAPO-R-HED-4... 

 
Låt RP få några sekunder på sig att uttrycka sin förfäran över VAPO-R-

HED:s uppdykande. Sedan råkar han slå till en spak i väggen över vilken en 
liten skylt med texten "VARNING! LIVSFARA! EXPLOSIONSRISK!". Efter 
detta sätter ett mullrande maskineri igång som får väggarna att vibrera. Om 
VAPO-R blir skjuten direkt så faller han ner över spaken och sätter igång 
maskineriet. 

En stor lucka öppnas i väggen och alla RP dras in i en enorm vakuumsug. 
VAPO-R-HED har dock fastnat i spaken och följer inte med. 

När RP dras igenom ett komplett mörker hör de en explosion i den riktning 
där VAPO-R förut stod... 

 
Efter någon halvminuts halsbrytande färd landar RP med ett kladdigt 

"SPLASCH" i en knädjup dypöl. Beckmörkret är fortfarande komplett... 
Så fort någon tänder ett ljus eller börjar röra sig åt något håll så tänds en 

lampa på ett skrivbord ca 6 meter bord. Bakom det sitter PART-I-HRD i 
egen hög person! Ovanför honom finns en bildskärm som visar korridoren 
de förut stod i. Väggarna är svartbrända och där VAPO-R-HED-4 förut stod 
finns bara en djup krater... 

 
- Välkomna medborgare i Datorns namn. Låt mig gratulera er till ert 

framgångsrika upptäckande av ert nya Briefingrum. Team Leader - var 
vänlig överlämna muntlig rapport kring ert föregående uppdrag. 

 
Medans Team Leadern redogör för hur uppdraget gick tar PART-I upp ett 

litet videospel och börjar lira - han avbryter Team Leadern hela tiden med 
utrop som "WOW, jag sprängde kommunistbasen - 25.000.000 poäng!!". 

Efter ca 1 minut slutar han spela och vänder sig leende mot gruppen och 
säger (oavsett ifall de är klara med redogörelsen eller inte): 

- Ja, ja. Det var bra det. Ert föregående uppdrag var ändå bara en övning, 
ett avancerat cover inför ert RIKTIGA uppdrag - det som JAG PART-I-HRD, 
er alldeles Egen Briefing Officer kommer att förmedla till er!! 

Låt spelarna uttrycka sin bestörtan över detta faktum innan PART-I åter tar 
till orda och frågar RP hur det känns att deras kloner har dött i mängder i ett 
uppdrag som ändå bara var fejk och lurendrejeri (rätt svar: "Underbart, han 
dog tjänandes Datorn"). 
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PART-I plockar sedan upp en hög tidskrifter på skrivbordet och berättar: 
- R&D har nyligen avslutat forskningsstudier av några 

dokumentärtidskrifter från den barbariska tiden 500 ID (Innan Datorn). Man 
har nu funnit att det fanns en särskild ras av mutanter kallad Bamsar som 
drack en särskild dunderstärkande dryck kallad Hån-Ingen. Ert uppdrag blir 
att söka upp Ledarbamsaren - en blåclearad mutantbjörn och se till att få 
tag på Hån-Ingen. I ert uppdrag ingår också att ta med Ledarbamsaren 
tillbaka hit samt fälttestandet av sagda dryck. Era rapporter kring dryckens 
effekter på kloner skall genast skriftligen lämnas in till mig då ni återvänder 
efter slutförandet av ert uppdrag. För att ert identifierade av Ledarbamsaren 
skall underlättas kommer ni alla tilldelas exemplar av dokumentärskrifter 
från tiden Innan Datorn. 

 
(Varje spelare får en sida ur bifogad Bamse-tidning - lägg märke till att RP 

inte kan det udda språket) 
 
Om RP har några frågor så svarar PART-I-HRD lite vagt på dem. (typ: 

"Vart bor Bamsarna?" - "Närmare än ni tror". För noggrann utfrågning 
kommer leda till att PART-I vägrar svara med hänsyftning till Alpha Complex 
säkerhet. 

 
När RP är nöjda eller när du som SL tröttnar på utfrågningen så säger 

PART-I "Lycka till" och trycker på en knapp. RP faller ner i ett becksvart hål. 
 

 
BAMSELAND (del 4:1) 

 
Bamseland är helt uppbyggt i en 

studio i HPD & MC:s 
inspelningslokaler. Om man går för 
långt utanför de centrala delarna ser 
man att skogarna är målade direkt på 

väggen. Taket är 100 meter upp och målat i himmelsblått, men är 
fortfarande bara ett tak. Golvet består av radioaktivt gruskross från 
plutoniumgruvorna i RAD-sektor och skimrar därför här och där i neongrönt.  

Dolda bakom kamouflageprojektorer finns dessutom ett helt 
inspelningsteam från HPD & MC som spelar in hela spektaklet för Datorn att 
visas på Roliga Timmen på Alpha Complex Holovision. Därför kommer RP 
med jämna mellanrum höra en regissör skrika ut sceninstruktioner till dem. 
Då och då kommer han kräva "omtagning" eller skrika åt någon att kolla 
manus innan han snackar osv osv... 

Alla invånare i Bamseland är genmanipulerade straffångar som muterats 
till Skalmän, Bamsar osv. De har fått ett löfte om frigivning ifall de spelar 
sina roller korrekt och kommer alltså inte avslöja någonting om att alltihop 
bara är en bluff för RP. 

 

Till SL: Fallet kan om RP har för 

många kloner kvar användas till att 

döda av några stycken. Annars faller 

de i en halvminut genom 

totalmörker 

tills de landar på en skumgummi- 

madrass. 
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Efter fallet befinner sig RP i ett totalt mörker. Efter någon minut hörs en 
röst: "Bamseland akt 1, scen 24, tagning 6991. ACTION". 

Strålande ljus slås på och RP bländas. De står uppe på en kulle och 
nedanför finns fyra bizarra byggnader (farmors hus, Skalmans, Lille Skutts 
och Bamses). Bakom dem och på alla sidor finns en enorm skog - vilket de 
naturligtvis aldrig har sett förut). På vägarna nedanför dem väller mängder 
av små vita, pälsiga och långtandadade samt gängliga grönpansrade 
varelser fram och tillbaka (små skuttar och skalmän). 

 
Om man försöker tala med en liten skutt är den otroligt snobbig (p g a sin 

vita clearance) och nedlåtande. De gröna skalmännen kommer att vara 
möjliga att prata med, men de pratar och svarar otroligt långsamt och tappar 
ibland intresset för diskussion och går iväg. 

Vid strider kommer Skuttarna att göra flygande dubbelsparkar med sina 
ludna tassar (skada I9) medan Skalmännen kommer dra fram väckarklockor 
med extremt kraftigt ljud som gör skada som en sonicpistol. 

 
LILLE SKUTTS OCH SKALMANS HUS: Ut ur dessa hoppar respektive går 

en jämn ström av respektive varelse. Om RP försöker ta sig in i husen 
hindras de våldsamt av omkringmyllrande Skalmän/Skuttar med 
hänsyftningen att husen är grön respektive vitclearade. 

 
BAMSES HUS: På en skylt på dörren står. "Jag är inte hemma. Jag 

närvarar på Bamsarnas Secret Society-möte med målet att ta över hela 
Alpha Complex och förslava Klonligheten Som Vi Känner Den." 

Om RP försöker bryta sig in märker de att huset bara är en kass paper-
machie-modell som faller samman som...ett...papper-machie-hus. Den som 
orsakade förödelsen förintas samtidigt av en blixt som kommer ner ur 
himlen. En röst dånar: "Att förstöra scenkulisser är förräderi och bestraffas 
med omedelbar terminering. Kolla in manus innan ni gör några andra 
dumheter!" 

 
FARMORS HUS: Ligger på ett högt berg. Alla RP får slå END-slag när de 

går upp längs stigen som slingrar sig runt berget (eftersom berget är särskilt 
högstrålande radioaktivt matrial). De som misslyckas förlorar medvetandet 
och faller handlöst nedför berget... 

 
"Högst upp på kullen ligger ett instabilt ruckel som eventuellt skulle 

kunna kallas hus. Innifrån strömmar en tjock svart rök ut (som kräver 
END-slag för att inandas utan att falla omkull medvetslös). På en 
plastskylt står skrivet med kantiga och oregulerade bokstäver: Dörren 
in till Bamsarfarmorens hus där Dunder-Hån-Ingen kokas under en 
torrlagd reaktorkärna." 

 
När RP tagit tillräckligt mod till sig för att gå in: 
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"Inuti huset är sikten knappt några meter p g a den tjocka, svarta 
röken som här ligger som en dimma. Vid en enorm bassäng i mitten av 
huset (som består av ett rum) kan RP se tio kärnbränslestavar stå i 
knappt till fjärdedelen täckta av vatten. Ovanför bassäng står hänger 
en stor gjutjärnsgryta i vilken en gyllengul vätska bubblar och kokar. I 
grytan rör en över två meter lång mutantbjörn med en lång grön kåpa 
omkring med en slev. På en namnskylt står "Bamsefarmoren". Bakom 
Bamsefarmoren står två bizarra mutanter: en tvåmeters fet, gul råtta 
och en lika fet och stor svart kattvarelse som ligger och sover på en 
stor hög med röda burkar som är märkta "Dunder-Hån-Ing". Bredvid 
de två mutanterna finns en stor mathiss som är fullproppad med Hån-
Ing och precis börjar åka ned i ett svart schakt i väggen." 

 
Mutanterna kommer ivrigt vägra lämna ifrån sig någon Hån-Ing. 

Mutanterna är immuna mot strålningen från kärnbränslet, men det är inte 
RP. Om de inte skyndar sig kommer de börja tappa tänder, hår och få stora 
blödande sår över hela kroppen. 

Om RP börjar fråga efter Bamsarna så pekar Farmoren på mathissen och 
säger att de har ett secret-society-möte just nu, men att RP säkert är 
välkomna. 

 
I en strid mot mutanterna så gör de alla I11 i skada och deras muterade 

skinn absorberar (All 2). 
 

TROUBLESHOOTERS MEET WITH ARCH-COMMIE MUTANT 
TRAITOR-BEARS BEFORE GETTING BRUTALLY SLAUGHTERED TO 

TINY MEATY PIECES (4:2) 
 
Mathissen far neråt i en ruskig fart innan den stannar med ett ryck och 

vänds upp och ner och tömmer ut RP i Bamsarnas Secret Society HQ. 
 
"Rummet är cirka 20 x 20 meter i yta. Längst fram i rummet finns ett 

podium som ni just har dimpt ner på. Ovanför er finns en 3-D projektion av 
Alpha Complex med mängder av komplicerade truppsymboler utmärkta. En 
stor Bamse står iklädd blå luva och byxor med en tjock bunt papper bredvid 
er på podiet och stirrar irriterat på er. I rummet finns ytterligare något 
hundratal Bamsar och smaskar ur stora röda burkar Hån-Ing och stirrar 
intresserat på nykomlingarna". 

 
Om RP kollar på papprena som Ledarbamsaren håller i ser de att det står 

"Övergripande strategisk plan för att överta Alpha Complex och förändra 
Klonligheten Som Vi Känner Den." 


