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Karaktärer



Marianne Bernard

ST 12
DX 12
IQ 10
HT 11

Speed 5.75, Move 5
Dodge 5, Parry 9 (brawling), 6 (batong)

Advantages :
• attractive
• legal enforcement power (policeman)
• patron (police department)
• status 1 (policeman)
• literacy

Disadvantages :
• duty (police force)
• sense of duty (police force)

Skills :
artist - 12  law - 12   detect lies - 10
guns (pistol) - 15 criminology - 10  streetwise - 11
shortsword - 13 area knowledge (beat) - 11  shadowing - 11
brawling - 14  fast-draw (gun) - 12
first aid - 12  speed-load (gun) - 15

Viktigare utrustning :
polisuniform
lätt monocry-väst (PD 2, DR 8) 3 lbs.
batong (swing 1d+2cr, thrust 1d-1cr) 1 lb.
Baretta 92, 9mm (2d+2cr) 2,5 lbs.

Utseende :
Du är 24 år gammal, är 175 cm lång och väger 66 kg. Du har kortklippt rött (färgat) hår som du 
lägger ner en hel del möda på att styla varje morgon, samt djupa blåa ögon. Du är tämligen slank 
och vältränad, och går ofta under beteckningen ‘vacker’, alternativt ‘snygg’.

Bakgrund :
Dina föräldrar har alltid velat att du skulle bli polis liksom de båda var. Tack vare den tilltagande 
arbetslösheten inom poliskåren blev de båda förtidspensionerade vid 46 respektive 47 års ålder, 
ett år innan du själv ansökte till polishögskolan, 18 år gammal. Du har nu jobbat på stadens gator 
i två års tid och börjar redan bli lite smått trött på att uppleva den stränga misär som där ständigt 
gör sig påmind. Du bor tillsammans med din arbetskollega Stephen Robson i en mindre tvårums-
lägenhet i centrala delen av stan. För några månader sedan när ni flyttade ihop kändes det väldigt 
bra men på senare tid har du betraktat honom mer som en vän än som en partner. Ni har det fort-
farande väldigt trevligt tillsammans, men det är på något vis som om han lutat sig tillbaka och 
slutat att sträva efter att nå sina mål. Det hela blir alldeles för hemtrevligt och uddlöst. Du blir 
helt enkelt uttråkad!



Genom Stephen har du lärt känna Raymond Lange. Raymond är ungefär i din ålder och han job-
bar på en av Genic Incorporateds enorma arbetskomplex ett par mil utanför stadskärnan. Han 
har deltagit på ett par gemensamma spelkvällar som du och Stephen anordnat. Här har vi då en 
man med ambitioner! Sällan tidigare har du mött någon som talar så passionerat om sina intres-
sen. Visserligen talar han mest om bilar och motorer, vilket inte intresserar dig det minsta, men 
bara att se glöden i hans ögon när han berättar om sina maskiner gör att du känner ilningar ge-
nom hela kroppen. Senast ni träffades gjorde du till och med några halvtaffliga försök att flirta 
med honom medan Stephen var ute i köket, men det verkade inte som om han uppfattade nå-
gonting och hela situationen kändes något prekär. Lyckligtvis verkade det inte som att Stephen 
förstått någonting, för han bjöd in Raymond även till nästa helg. Du har dock inte hunnit ägna 
det hela någon större eftertanke. Polisyrket upptar faktiskt en hel del av din lediga tid också. Det 
skulle vara skönt att komma bort ett litet tag. Eller varför inte för överskådlig framtid?

Personlighet :
Du är i grund och botten en energisk person (inte undra på - du är ju tvilling), men på senare tid 
har din energi mer och mer ersatts av en sorts apati inför ditt yrke och inför din ‘partner’. De fles-
ta i poliskåren är tämligen ambitionslösa och genomför sitt jobb mer av gammal vana än av ett 
intresse för uppehållandet av lag och rättvisa. Det här med rättvisa är dessutom ett svårt begrepp. 
Till vem skipar man egentligen rättvisa genom att följa en uppsättning lagar som tydligt för-
trycker de svaga och fattiga i samhället? Mänsklig frihet är nog ändå den rättvisa som ligger dig 
varmast om hjärtat. Rättvisa och respekt. Hemma förbättras inte läget Stephens lealösa leverne. 
När folk på jobbet frågar hur ni har det brukar du känna dig illa till mods, men ändå le och svara 
att allting är bra. Det är det dock inte. Bäst trivs du när du kan få utlopp för dina kreativa resur-
ser. Du tycker om att måla storstadsmotiv, och har spenderat otaliga nätter med att försöka teckna 
av den av liv och rörelse ständigt pulserande stadskärnan. Du utmärkte dig aldrig i de teoretiska 
ämnena i skolan, men tycker om att tänka och fundera över tillvarons alla gåtor. Allting håller på 
att bli stelt och slentrianmässigt. Någonting annorlunda behövs i ditt liv - och det snarast!



Raymond Lange

ST 11
DX 11
IQ 10
HT 13

Speed 6.00, Move 6
Dodge 6, Parry 8 (brawling)

Advantages :
• attractive
• strong will (+3)

Disadvantages :
• struggling

Skills :
mechanic (electric motor) - 16 survival (urban) - 13
mechanic (robotics) - 12  brawling - 13
climbing - 12
biochemistry - 8
driving (private car) - 14

Viktigare utrustning :
burk med ‘GenicOne’
burk med ‘GenicTwo’
officiellt papper från Genic Inc.
läderjacka (PD 1, DR 1) 4 lbs.
mobiltelefon Toshiba MM2

Utseende :
Du är 27 år gammal, är 183 cm lång och väger 70 kg. Du har svart hår som du arrangerat i vad 
du själv uppfattar som en riktigt häftig frisyr - enkelt, bekvämt och stilfullt. Du uppskattar de 
flesta former av idrott och är i god fysisk form. Du har kraftiga kindben och något rektangulär 
form på ansiktet. Det händer inte helt sällan att kvinnor attraheras till dig. När du är ledig klär du 
dig gärna i läderjacka och boots.

Bakrund :
Varje morgon stiger du upp 06:00 för att ta din elbil till Genic Inc. Labour Complex 14 (GILC 
14) som ligger fyra mil utanför stadskärnan. Genic Inc. är ett enormt företag med produktionen 
fördelad på ett stort antal länder och med nästan en miljon anställda. Arbetskomplexen finns lite 
överallt, ofta placerade en bra bit utanför stadskärnan, men allt administrativt arbete sköts ifrån 
koncernens huvudkontor i Chicago. Genic Inc. arbetar främst med produktion åt genindustrin. 
GILC 14 producerar huvudsakligen analysutrustning för biokemisk forskning. Du arbetar som 
övervakare av förpackningen av maskinerna. Det mesta av det tunga arbetet sköts av robotar, 
men det finns ändå en hel del som behöver kontrolleras. Du är inte direkt någon skoltyp, men har 
lyckats snappa upp en hel del angående reparation av maskinerna, samt även en del teori bakom 
biokemin inom vilken maskinerna används.



Du trivs någorlunda med ditt yrke - du har ju till skillnad mot många andra åtminstone ett jobb. 
Ganska långa dagar, men lönen är okej jämfört med vad andra tjänar.
Guy Mayfole är en gammal vän till dig som du umgåtts med, mer eller mindre frekvent, de se-
naste tre åren. Ni träffades på en fest hos en gemensam bekant och blev efter detta mycket goda 
vänner. Guy arbetar som programmerare för Wettex Inc. som tillverkar någon sorts material för 
klädesplagg. Han är visst en höjdare - åtminstone om man får tro hans lönecheck. När ni träffas 
talar ni ofta om de senaste nyheterna inom idrottsvärlden. De allra blodigaste sporterna tilltalar 
er inte riktigt, men det får gärna vara lite hårda tag. Guy är däremot intresserad av vildmarksliv, 
vilket du inte alls är. Den enda riktiga nackdelen med honom är att han ibland tenderar att bli lite 
väl självbelåten. Det stör inte dig så mycket, men du kan tänka dig att människor som har det 
sämre ställt lätt kan ta illa upp när han sätter igång och tala om ”arbetets lön” och att ”man får 
vad man förtjänar”, vilket för övrigt inte är sant.
Marianne Bernard lärde du känna genom hennes sambo Stephen Robson som du har spelat ten-
nis med i två år. Hon arbetar som polis i New York och verkar faktiskt vara genomhederlig - nå-
got som inte är alltför vanligt i dessa dagar. Du brukar ibland åka över till henne och Stephen för 
att deltaga i några lättsamma sällskapsspel. Förra fredagen hände dock någonting oväntat. Du har 
alltid tyckt att Marianne är en trevlig, och dessutom vacker, kvinna. Hon är intressant att samtala 
med och du uppskattar verkligen hennes stora engagemang i poliskåren - sådant tyder på god ka-
raktär! Runt åttasnåret i fredags försvann Stephen ut i köket för att förbereda middagen. Du och 
Marianne satt själva kvar i vardagsrummet, och trots att du inte är känd för att vara särskilt em-
patisk kunde du svurit på att hon försökte stöta på dig. Normalt sett skulle situationen naturligtvis 
varit oerhört trevlig, men nu handlade det om en av dina bästa vänners sambo! Du greps av nå-
gon form av panik och reagerade förmodligen väldigt konstigt. Du minns inte längre. Det är inte 
det att du inte är attraherad av henne - det är en principfråga; man lägger inte an på sin bäste väns 
kvinna!  I och för sig borde själva faktumet att hon verkade visa intresse för dig betyda att deras 
förhållande inte längre var allvarligt, men å andra sidan..... bäst att försöka förtränga det hela. 

Personlighet :
Du har alltid betraktat dig själv som en mycket sansad och viljestark man. Fysisk och psykisk 
hälsa hör oundvikligen ihop, och du måste säga att i bägge fallen känns läget tämligen stabilt. 
Självklart finns det osäkerheter även hos dig, bl.a. har du alltid haft problem med att veta vad du 
skall göra när du träffar kvinnor annat än som vänner, men på det stora hela är du en trygg man. 
Principfasthet och målinriktat beteende är viktiga komponenter i ditt liv. Du växte upp under 
torftiga förhållanden i ytterstadens misär, och har lätt att identifiera dig med de miljontals män-
niskor i stadens yttre delar som lever på existensminimum. Pengafördelningen i samhället idag 
är klart obalanserad. Hur hårt man än kämpar, gör man det alltid i motvind så länge man inte är 
född i en rik innerstadsfamilj.
Dina stora intressen här i livet är motorer och idrott. Du älskar att meka med din elbil och har 
efter många långa nätter i byggnadens garage blivit så duktig på det att du förmodligen skulle 
kunna ta arbete som bilmekaniker om du ville. På sportsidan gillar du alla former av idrotter som 
på något sätt innebär att man blir ordentligt andfådd. Tennis, badminton och boxning är favoriter. 
Du tycker även om att gå som åskådare på större idrottsarrangemang.
Du trivs ganska bra med ditt eget utseende. Kläderna (och frisyren) gör mannen!



Guy Mayfole IV

ST 14
DX 9
IQ 13
HT 10

Speed 4.75, Move 4
Dodge 4

Advantages :
• comfortable
• reputation (+2, dataföretag i Prag)
• literacy

Disadvantages :
• bad sight
• addiction (tobak)

Skills :
naturalist - 11  computer programming - 16
climbing - 8   mathematics - 11
survival (mountains) - 13  bicycling - 11
computer operation - 17
electronics operation (computers) - 12

Viktigare utrustning :
mobiltelefon Fuji-Mitsumi 445 XP2
stun wand (swing 2dcr, thrust 1dcr) 1 lb.

Utseende :
Du är 28 år gammal, är 178 cm lång och väger 81 kg. Du är kraftigt byggd och ser förmodligen 
något osmidig ut. Du har rödbrunt hår och har skaffat dig matchande röda spegel-solglasögon, 
som du faktiskt är ganska stolt över. Du har ofta ett belåtet leende på läpparna. När du rör dig i 
sociala sammanhang eller knackar på datorn röker du kontinuerligt.

Bakgrund :
Du växte upp som det enda barnet i en välbärgad innerstadsfamilj och spenderade det mesta av 
din barndom framför datorerna i dina föräldrars våning. Din skolgång var tämligen problemfri 
och lyckad, och det föll sig naturligt både för dig och dina föräldrar att du skulle läsa vidare efter 
den obligatoriska skolgången.
Du arbetar numera som programmerare av leveranssystem för företaget Wettex Inc. vars lokaler 
ligger mitt i centrala Prag. Wettex Inc. tillverkar högkvalitetskläder främst för hårda väderförhål-
landen. Du anser själv att du är ganska duktig på vad du gör. Det verkar även företaget tycka. 
Förra veckan fick du en rejäl löneförhöjning mot att du skrev ett arbetskontrakt med företaget på 
fyra år. Det är en ganska lång period, men du gillar ditt jobb och särskilt din nya lön. Du har en 
glassig fyrarumslägenhet i centrala innerstaden.
På fritiden tycker du om att röra dig i de få små bergiga vildmarksområden som fortfarande exis-
terar utanför stan. Lite tråkigt är att det kostar en hel del att få vistas på området. Företaget som 
äger ytan vet mycket väl att där finns stora pengar att tjäna. Lyckligtvis sponsras det mesta av 



ditt friluftsliv av Wettex, som vill förbättra sitt anseende som ”företaget som tillverkar kläder för 
alla väder” genom att ha hälsosamma anställda. Denna fritidssysselsättning har medfört att du 
är i ganska god form - trots att du har ett stillasittande jobb och att du röker alldeles för mycket 
och alldeles för ofta. Förutom dessa aktiviteter brukar du ibland styrketräna på företagets privata 
gym.
Raymond Lange känner du sedan ett par år tillbaka. Ni kan nog klassas som riktigt goda vänner 
och ert största gemensamma intresseområde är idrott i de flesta former. Raymond arbetar på ett 
av Genic Incorporateds stora produktionskomplex utanför stan. Du vet att han övervakar för-
packningen av olika maskindelar. Raymond är en samlad människa och en god samtalspartner. 
Du förundras dock ständigt över att en så medveten människa som Raymond fortfarande mer 
eller mindre är en simpel industriarbetare. Av denna anledning brukar du försöka peppa honom 
att ta tag i sin karriär. Så svårt är det faktiskt inte - se bara på dig själv!

Personlighet :
Det har alltid gått bra för dig. Du har jobbet, du har utseendet, du har attityden. Din inställning 
till livet har alltid varit att man får mer eller mindre vad man förtjänar. Det är inte det att du inte 
tycker synd om människor som har det dåligt, men vem skall göra någonting åt saken om inte de 
själva? Personligen vet du att din egen förmåga med datorer härrör från de långa nätterna i din 
ungdom du spenderat framför dataskärmen. Man blir inte mer lycklig än man gör sig själv - och 
du har själv lyckats rätt bra på den punkten. Det här verkar vara någonting som de flesta män-
niskor ännu inte insett, därför gör du ditt bästa för att informera dem. På ett finkänsligt sätt natur-
ligtvis.



Jacob Sinner

ST 9
DX 15
IQ 11
HT 10

Speed 6.25, Move 6
Dodge 6, Parry 8 (knife)

Advantages :
• alertness (+2)
• acute vision (+3)
• patron (Embrazor)

Disadvantages :
• poor
• enemy (Genic Inc)
• sense of duty (Embrazor)
• status -1 (poor)
• bad temper
• illiteracy

Skills :
area knowledge (hemområde) - 14 shadowing - 16
acrobatics - 14  survival (urban) - 15
knife - 16   climbing - 15
stealth - 16   fast-draw (knife) - 15
streetwise - 13

Viktigare utrustning :
large knife, very fine quality (swing 1d-1cut, thrust 1dimp) 1 lb.

Utseende :
Du är 19 år gammal, är 182 cm lång och väger 62 kg. Du har långt blåsvart hår sammanbundet 
av ett svart sidenband, och med lång lugg som täcker det mesta av ditt ansikte. Du använder vitt 
puder samt rikligt med mascara och ögonskugga. Dina läppar är svartmålade, och i vänster öra 
bär du ett silverkors. Du går alltid klädd i ditt gängs karaktäristiska outfit - svarta heltäckande 
kläder med röda vassa linjer löpandes kors och tvärs över dem. Du rör dig smidigt och graciöst.

Bakgrund :
Du växte upp på ett fosterhem där du placerats som spädbarn av dina föräldrar som därefter 
försvann för gott. Vid 15 års ålder kunde inte fosterföräldrarna försörja dig längre, så du befann 
dig helt plötsligt ensam på gatan utan någonstans att ta vägen. På en nattklubb tre dagar efter du 
blivit utslängd träffade du Lily. Hon visade sig tillhöra Embrazors - ett av det oräkneliga antalet 
gatugäng som stryker över staden i ständig jakt på någonting att göra. 
Allteftersom du och Lily blev närmare bekanta kom du också närmare de övriga gängmedlem-
marna, för att själv slutligen bli fullvärdig medlem. Din relation till Lily har svalnat på sista ti-
den, men din förankring i gänget har bara blivit starkare.
Attribut som kännetecknar en Embrazor är de svarta heltäckande kläderna med röda vassa linjer 



som löper kors och tvärs över dem, vitsminkade ansikten med mörka ögonpartier samt långt hår. 
Egenskaper som uppskattas är smidighet framför styrka, stil framför effektivitet och kyla framför 
spontanitet. Varje medlem bär på gängets eget designade vapen - en enorm dolk med svart blad 
och röda strimmor.
Gänget består av ett tjugotal medlemmar mellan 14 och 30 år, kvinnor och män. Den mesta tiden 
spenderas på stadens gator, både i inner- och ytterstaden, med målsättningen att skaffa inkomster 
för den egna överlevnadens skull. De flesta i gänget är, liksom du själv, skickliga tjuvar. Detta 
medför att våld är ganska ovanligt i pengasammanhang. Däremot konfronteras ni ofta med andra 
rivaliserande gäng, och då kan det utan vidare bli blodsutgjutning. Då detta händer i innerstads-
området dröjer det inte många minuter innan polisen är på plats, vilket får även de allra tuffaste 
medlemmarna att dra sig tillbaka. Åtminstone tillfälligt.
Polisen vet om att gängen håller till i innerstaden, men har förmodligen inte tillräckligt med re-
surser för att driva ut dem, annat än vid konflikter. I ytterstaden gäller gatans egen lag. Det är i 
ytterstaden de flesta av medlemmarna i Embrazors, inklusive du själv, bor. Stämningen där kan 
vara oslagbar på kvällstid, men det är i innerstaden som man tjänar pengar!

Personlighet :
Du är en del av ditt gäng till själ och hjärta. Det var de som räddade dig när du var hemlös, det 
var de som gav dig en orsak att fortsätta kämpa, och det är framförallt de som ser till att du har 
någonting att göra om dagarna nuförtiden! Du kan i och för sig förstå att de som är lyckligt lot-
tade och har gott om stålar vill behålla dem för sig själva. Det skulle du förmodligen också vilja 
göra om du någonsin hade några. Det du har ett problem med är när bortklemade innerstadsräkor 
kommer och påstår att de är finare än dig eller att du skall rycka upp dig och bara har dig själv 
att skylla för din situation. I sådana situationer är det lätt hänt att du tappar humöret, och med 
det ofta även vettet. Du har ofta funderat på att försöka tygla dina utbrott, men va fan; om dom 
ber om det skall dom bara ha det. Ditt ogillande av rika människor överskuggas dock av en bit-
ter avsky gentemot samtliga större företag i staden, och även i resten av landet för övrigt. Det är 
megaföretagen som styr världen efter sitt eget godtycke. Det är megaföretagen som trycker på 
alla pengar som rättmätigen borde delas ut till de stackare som mest behöver dem, inklusive dig 
själv. Det är framförallt företagen som sätter käppar i hjulen för dig och dina kamrater i er kamp 
för överlevnad. Det är inte statliga poliser som kontinuerligt trakasserar er så fort ni rör er innan-
för stadsgränsen – det är anställda vakter hos de fördömda korporationerna! Fick du bestämma så 
skulle du köra dem alla i botten. Hellre anarki än förtryck och utsugning! När det osar hett är det 
hundra gånger säkrare att lita på vanliga människor än att ta någonting som en kostym yttrat på 
allvar.


