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KilliMikki
KilliMikki är ett mindre äventyr med färdiggenererade karaktä-
rer, och är avsett att agera som en inkörsport till reglerna och 
koncepten som återfinns i Sodalitas. Du kommer med lätthet 
kunna se hur äventyret är uppbyggt eftersom det är uppdelat i 
segment. Strukturen kan du använda som mall när du konstrue-
rar dina egna äventyr. Detta äventyr är ganska ledtrådstungt men 
precis denna uppbyggnad är inte nödvändig men ger stor insikt 
i hur ledtrådar används. Karaktärerna tillhör en mindre Branch 
94 avdelning med bas i Charlotte USA. 

Upptakten är ganska lugn och har en lagom takt som tillåter ova-
na spelare att göra sig bekanta med utredningar, när de har blivit 
varma i kläderna kommer spåren snart att leda dem till deras mål 
och då ombyts lugnet till blodisande kaos.

Vid vissa delar finns ett värde inom parantes. Värdena påvisar 
svårigheten för en viss utredande handling. Kemi (+4) betyder 
exempelvis att det krävs färdigheten kemi för att få reda på infor-
mation och att svårigheten är +4. Under en del ledtrådar står det 
ett antal resurspoäng och ytterligare information. Detta är ting 
personer med de gällande specialiseringarna kan utröna om de 
spenderar antalet resurspoäng som står listade. 

Spelare kan välja att utreda alla möjliga vägar och det är omöjligt 
att täcka alla tänkbara sätt. Om de väljer en väg som du inte räk-
nat med får du improvisera eller putta dem åt rätt riktning.

Notis: Om spelare är ovana vid att agera utredare så bör du inte 
vara rädd för att hjälpa dem på traven. Se äventyret som en slags 
träning för både dig och dem. Vid avslut kan du även gå igenom 
fakta och detaljer som karaktärerna inte fått reda på gällande 
bakgrund och uppbyggnad. Detta kan vara bra för att ge spelare 
mer insikt i hur denna typ av äventyr kan lösas och spelas ige-

nom. Du kan till och med ge dem tips för att se till att de spende-
rar resurspoäng när det passar för att påvisa systemets funktion. 
Se till att inte avslöja för mycket om Society 9 eller deras riter om 
du vill att spelare ska vara ovetande om dessa ting.

Bakgrund 
Under sextiotalet var Society 9 i stånd att utföra en av sina riter 
i den lilla byn Ashville. De ville försöka väcka liv i en gammal 
myt i det lilla samhället som under sent 1800-tal fram till tidigt 
1900-tal vandrat runt. År 1746 hade en bonde vid namn Michel 
Soin drivits till vansinne av sin familjs död. En rik handelsman 
som hette Carl Lorens hade velat köpa upp Soins gård och mark 
för att utöka sina ägor, men Soin hade vägrat. Under lång tid 
trakasserades familjen Soin av Lorens mannar. De bad de andra 
byborna om hjälp men dessa fruktade Lorens som var traktens 
mäktigaste man.

 Till slut hade Lorens skickat mannar för att döda Soin och den-
nes familj. Den kvällen var Soin inte hemma, han hade begett sig 
söder ut för att köpa mer boskap. Familjen, hans fru och två tolv-
åriga tvillingpojkar, blev mördade av Lorens mannar. Soin kom 
hem senare samma natt och fann till sin förskräckelse blodbadet. 
Med ilska och sorg i sitt hjärta begav han sig med sin skära till 
Lorens hus för att utkräva hämnd. 

Lorens var beredd på att Soin skulle komma och lät sina mannar 
infånga honom. De förde honom sedan tillbaka till hans gård där 
de misshandlade honom brutalt. De hällde sedan fotogen över 
honom och hans döda familj. Innan de tände eld på gården svor 
Soin att utkräva en gruvlig hämnd på sina mördare och även på 
de i byn som vägrat hjälpa honom. Huset sattes i lågor och Lo-
rens fick sin mark. Inga rättsliga åtgärder drabbade Lorens.

Fyra år senare talades det inte om incidenten men under loppet 
av en kall vintermånad dödades fem män. En var Lorens själv och 
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de andra fyra var de hejdukar som dödat Soin och dennes familj. 
Det viskades om att Soin kommit tillbaka för att hämnas. Inget 
mer skedde på decennier och berättelsen glömdes nästan bort.

Drygt ett halvt sekel senare mördades fem slumpmässiga perso-
ner, detta var år 1854. Genom rykten framkom de att de fem per-
soner som mördats tillhört de ätter som förnekat Soin sin hjälp. 
Det viskades om att Soin vandrade som en ohelig vålnad med sin 
skära i hand sökande hämnd (det är oklart vem som mördade 
dem). Inget mer skedde men berättelsen levde kvar till slutet av 
1800-talet. Namn och detaljer ändrades, Michel Soin blev kal-
lad för bara Mickey. Legenden växte medan den vandrade från 
förälder till barn, från barnet till sin yngre syster, från syster till 
sina kamrater och från dessa kamrater till sina föräldrar. Till slut 
hade myten och dess huvudkaraktär, Soin, blivit en sann vand-
ringssägen och sanningen var nästan glömd. Michel Soin var nu 
känd som KilliMikki, den blodtörstiga vålnaden som vandrade 
rastlöst fram om natten för att spilla blod med sin krökta och 
blänkande skära. 

Runt år 1940 hade myten dött ut och inget mer hade skett. Det 
gick endast att läsa om den i de mest dammiga och lokala böcker 
och tidningsklipp. Society 9 fick nys om denna myt och beslöt sig 
för att försöka väcka den till liv genom både ryktesspridning och 
skapandet (eller återuppväckandet) av Michel Soin, KilliMikki. 
Likt så många gånger förut ville de ha en plats att utföra sina 
ritualer på och ett litet samhälle med en myt att bygga på passade 
utmärkt. 

Det var en ren slump att Branch 94 agenten Nathan Harris rå-
kade på dem. Han var på genomresa, på väg hem från ett tidigare 
fall i en annan stad. Han fick punktering strax utanför Ashville 
en kylig vinternatt och tog sig in till staden för att byta däck. 
Han fann sig snart i en situation där han kunde välja mellan att 
försöka kontakta sina chefer eller ge sig av efter en grupp män 
som givit sig på och tvingat med sig en kvinna. Nathan valde att 
ge sig av efter kvinnan. Det visade sig snart att männen var med-
lemmar i Society 9 och de var mitt uppe i införskaffandet av sitt 
offer inför sin ritual. Under denna natt kämpade Nathan febrilt 
i det fördolda och utan hjälp mot fem medlemmar, han lyckades 
inte rädda flickan men stoppade ritualen. Nathan dödade även 
tre av medlemmarna men blev mördad av de överlevande. Stri-
den hölls i ett nybygge i staden. Sektmedlemmarna röjde undan 
så gott de kunde, de visste inte vilken organisation Nathan till-
hörde men ville inte ta några chanser. De rullade in honom i plast 
och begravde honom i en skogsdunge, kvinnan (som de skjutit i 
huvudet) dumpade de i ett dike eftersom hon var en kidnappad 
prostituerad från Miami som ingen skulle sakna. De tog med sig 
sina döda, röjde upp blod och gav sig av. De tog även agentens bil 
som de dumpade i en sjö några delstater därifrån. Society 9 ville 
inte riskera något. Men de gjorde en miss. Nathan Harris iden-
titetskort föll ur hans ficka och hamnade vid byggplatsen där de 
slogs. Nu har det nästan gått fyrtio år och kortet har upphittats. 
Branch 94 skickar ett team för att utreda, men ödet är minst sagt 
nyckfyllt. 

Det ter sig som att Society 9 beslutat sig för att väcka myten om 
KilliMikki till liv igen och oturligt nog samanfaller detta med 
tidpunkten för Branch 94 agenternas ankomst till den lilla söm-
niga staden Ashville. Fem Society 9 medlemmar har varit i sta-
den i tre veckor och börjat sprida rykten om KilliMikki. De har 
även utfört ritualen Primoris Atrox och placerat cirkeln under 
stadens centrum i kloakerna. Dagen innan karaktärerna anlände 
lyckades de utföra Palam Infidelis Veritas och frammanade sin 
egen version av KilliMikki. Det kommer inte dröja länge innan 
det första mordet sker. Problemet är att de inom kort kommer 
tappa kontrollen över sin skapelse och nu, i denna tid, har de 
även kunskap om Branch 94 och kommer inte fly när de blir 
varse om deras närvaro.

Incitament 
Lokalpolisen i Ashville har hittat ett gammalt, och delvis sönder-
ruttnat, Private EYE id. Id-kortet återfanns av en grupp byggar-
betare när de renoverade ett gammalt statligt lägenhetskomplex. 
De flesta poliser har hört talas om Barstow och Private EYE, och 
efter att de fann kortet ringde de till den närmaste Barwtow Se-
curity avdelning. Karaktärerna ges i uppdrag att ta reda på vem 
id kortet tillhör, vad som hänt, och följa upp möjliga spår.

Segment 1: Grundläggande Utredning 
Spelarna själva får avgöra om de direkt vill åka till Ashville eller 
om de vill stanna kvar på avdelningen till en början. Mycket av 
researchen runt om kan göras från avdelningen, men förr eller 
senare måste de ta sig till Ashville. Här får även du som spel-
ledare avgöra om polisen skickat id-kortet till avdelningen där 
karaktärerna kan undersöka det eller om det är kvar i polisens 
bevisavdelning i Ashville.

Poliskontakt: Polisen de talar med om de ringer är tillträdande 
sheriff Bryan Stallinger. Det enda han kan säga är att id-kortet 
hittades av en slump. Han var och pratade med sin vän, Jonas 
Halcom, som jobbar som byggarbetare och när några byggare 
rev upp en gammal heltäckningsmatta såg Stallinger kortet. Som 
polis kände han igen emblemet. Kortet var i dåligt skick eftersom 
de haft problem med vattenskador i huset och laminatet verkade 
vara skadat sedan innan. Vattenskadorna har gjort att stora de-
lar av informationen på kortet gjorts oläsbar. Han personligen 
skulle tro att kortet är minst tjugo år gammalt. Han upphittade 
det för två dagar sedan.

Informationssökning om staden (-4): Kollar någon upp Ash-
ville kan man få reda på att staden ligger vid östkusten, ungefär 
tjugo mil från Charlotte. Det är en liten kuststad som försörjer 
sig på sommarturism och liten del fiske och jordbruk. På som-
maren kan det vara så mycket som femtusen individer i staden, 
men endast tvåtusen bor där permanent. Det finns en uppsjö av 
campingplatser och motell. Ashton In är det mest prisvärda och 
troligen det karaktärerna kommer att ta in på. Ingenting sticker 
ut gällande stadens historia, brott eller annat. Gör man research 
gällande byggnadskomplexet där kortet hittades får man bara 
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fram att det började byggas 1969 och stod klart 1970. Staden 
använde sig av diversearbetare och det finns inget direkt utmär-
kande.   

Ashville 
Att sitta på avdelningen och forska är inte särskilt spännande 
eller givande och de flesta spelare kommer ganska snart att ta 
karaktärerna till staden. Ashville är hemtrevligt och folket är 
vänligt. På sommaren är det nog underbart men nu regerar en 
växelvarm vinter, detta gör att dimman ligger tät dagarna och 
nätterna i ända. 

Även om folk är vänliga kan man lägga märke till att de verkar 
oroliga eller nervösa. De verkar inte dölja något men de är en 
aning nojiga, detta är ett resultat av ritualen Primoris Atrox 
som sektmedlemmarna har genomfört. Staden har fyra poliser. 
Förutom Stallinger finns det ytterligare två visesheriffer, Jenna 
D’Onafrio och Gabriel Elridge. Sheriffen heter Harry Barrow. 

Under vinterhalvåret finns det ingen riktig obducent på plats ef-
tersom det är sällan någon omkommer annat än i enstaka olyck-
or eller naturliga orsaker. På sommaren hyr de in en rättsläkare 
eftersom det inträffar fler våldsdåd när turister strömmar in från 
storstäderna. Charley Musgrave, den lokala begravningsentre-
prenören, agerar som patolog under lågsäsongen. 

Utredning på plats 
Nu gäller det att spelarna sätter sig in i rollen som utredare och 
jobbar metodiskt. Nedan finns det ting av intresse som de kan 
kolla upp. Namn, id-nummer och fotografi är utplånat. 

Id-kortet: Det finns tre saker de kan testa på id kortet. 

Rättsmedicin eller Brottsplatsundersökning (+3): Genom att 
spreja kortet med luminol och använda UV lampa kan man se 
väldigt små mängder blod. Trots alla år och fuktskador har en 
minimal mängd av blod hängt kvar i papperscellulosan. Letar 
man efter fingeravtryck så står inga att finna. 

Resurspoäng 4: Blodet är gammalt och så pass nedbrutet att det 
är svårt att ta prover på det, men med resurspoängen kan man 
lyfta ett minimalt men godtagbart prov. Med passande medi-
cinsk färdighet eller labbarbete kan man testa blodet. Det man 
kan få fram är att blodet är från en man och att det är blodtyp B. 
Strukturen är för nedbruten för att få fram pålitligt DNA.   

Lingvistisk struktur, konsthistoria, litteraturhistoria eller 
labbarbete (+2): Testar man pappret kan man komma fram till 
att det är en vanlig papperssort som användes mellan 1965 och 
1973.

Kemi (+3): Den trasiga plasten är en vanlig typ som användes i 
id-kort från 1967-1975.

Om de väljer att utreda byggplatsen.
Om de utför brottplatsundersökning eller använder rättsmedicin 
i rummet och de angränsande rummen där kortet hittades kan 
de finna en del saker. Dessa ting är svåra att hitta och inte särskilt 
uppenbara eftersom allt skedde för ungefär fyrtio år sedan. Det 
är fullt möjligt att gå vidare i fallet och klara det utan dessa ting 
men de underlättar och förstärker verkligen känslan av att karak-
tärerna är utredare på elitnivå. 

Brottsplatsundersökning eller rättsmedicin (+6): Är man 
noggrann och går över rummet där kortet hittades med luminol 
och UV lampa så kan man finna små mängder blod. Det finns ett 
par fläckar på golvet och om man tänker på att riva bort de slitna 
tapeterna kan man även finna blod där med hjälp av samma till-
vägagångssätt. Blodet är alldeles för nedbrutet för att ta någon 
form av prov, det går bara etablera att det är blod.

River man bort tapeterna kan man även finna ett kulhål. Kulan 
är intakt och tillhör en pistol av kaliber .45. Kör man den ge-
nom den ballistiska databasen framkommer det att den avfyrats 
från Nathan Harris tjänstevapen. Detta upptäcks bara om man 
tänker på att köra den mot den egna databasen gällande egna 
agenter.

Resurspoäng brottsplatsundersökning (4): Detta är bara möj-
ligt om man rivit ned tapeterna och funnit blodet där. Genom att 
tolka de svaga blodspåren kan man utröna att det var mellan tre 
till fyra personer som var i rummet. Två blev skjutna och en blev 
knivhuggen. Blodstänket som matchar skottskadan tyder på att 
personen blev skjuten på nära håll, förmodligen i halsen eller hu-
vudet, av en grovkalibrig pistol. Möjligtvis en .45:a eller en .44:a. 

Saknade agenter
Det är möjligt att spelarna vill kolla upp detta tidigare. Om de 
ber sin överordnad så kommer han att ge dem en rapport angå-
ende försvunna agenter längs västkusten. Men eftersom de från 
början inte har en tidsrymd tjänar detta lite till. När de har testat 
kortet så har de åtminstone en tidsperiod av intresse, 65-73. Un-
der denna period finns det tre agenter som har försvunnit längs 
med västkusten inom en radie av tjugo mil från Ashville. Arkiven 
är gamla och det finns inga tandkort tillgängliga. Endast blod-
typ och fotografier. Det är enkelt att få tillgång till agenternas 
mappar med grundläggande information eftersom karaktärerna 
endast behöver göra en skriftlig ansökan till Tabula Rasa för att 
få dem skickade till sig elektroniskt. 

Nathan Harris: Harris försvann 1967 den tredje januari när han 
var på väg hem från den lilla staden Sumter (ligger på vägen mel-
lan Charlotte och Ashville). Han hade utrett ett mord de trott 
var sektrelaterat. Det visade sig att så inte var fallet. Ingen har 
sett honom sedan han lämnade Sumter och det är oklart vilken 
väg han körde hem. Nathan var trettiosex år gammal när han 
försvann och hade blodtyp B.



84 85

D
E
L
 
I
V

D
E
L
 
I
V

KilliMikki 

84 85

D
E
L
 
I
V

D
E
L
 
I
V

Janice Wood: Wood försvann spårlöst från sitt hem 1970. Det 
fanns inga tecken på inbrott och hennes bil stod kvar. Hon ut-
redde inget av vikt under tiden och var trettiofyra år gammal. 
Blodtyp A.

Cain Edwards: Edwards var på uppdrag i Jacksonville och ut-
redde sektaktivitet. Han blev kidnappad av Society 9 och hitta-
des aldrig igen. Agenterna på plats lyckades upplösa kadern och 
lösa fallet gällande sekten men de återfann aldrig agent Edwards. 
Han var femtiett år gammal. Blodtyp O.

John och Jane Doe
Det är troligt att agenten som id-kortet tillhör faktiskt har hit-
tats död i Ashville men inte identifierats. Nu gäller det att reda 
ut hur många oidentifierade personer som hittats döda i Ashville 
under perioden.

Under dessa omständigheter har polisen ingen anledning att 
sätta käppar i hjulet för agenterna och det borde inte vara några 
problem att få tillgång till deras arkiv. Men om du vill ha lite mer 
spänning och utmaning kan du bestämma att sheriffen är tvär. I 
detta fall får agenterna inte tillgång till arkivet. De måste nu bry-
ta sig in nattetid för att komma åt mapparna. Låset är mediokert 
och att söka igenom arkiven görs med informationssökning (+3) 
och räknas som en ihållande handling. Mapparna de letar efter 
är gamla och ligger inte särskilt organiserade. Om dina spelare 
gillar lite action kan du besluta att lokalen har en civil nattvakt 
beväpnad med batong. 

Mellan år 65-73 har fyra oidentifierade personer hittats. Läkaren 
som utförde obduktionerna, dr Edward Leitfeldt, dog 1984 av 
hög ålder. Bevisning, såsom kläder och annat, försvann eller för-
stördes 2001 när staden drabbades av en översvämning. 

17 Dec, 1968: Flicka som var runt tio år hittades död i en lada ute 
vid Tillinger road, ungefär en kilometer utanför staden. Gården 
var övergiven då och är lika övergiven och förfallen nu. Troligen 
hade hon klättrat upp till höskullen och ramlat. Inga släktingar 
hittades och man fastställde aldrig hennes identitet. Hon dog av 
inre blödningar orsakade av fallet. Flickan hade blodtyp B-. Två 
ungdomar som var tillsammans (Patty Dart och Roy Saint) fann 
liket när de letade efter en plats att ”umgås” på. De har flyttat 
från staden nu, Patty bor i Miami och Roy bor i New York. De är 
femtioåtta år gamla nu, kan vara bra att veta om karaktärerna av 
någon anledning skulle vilja kontakta dem.

10 Jul, 1969: En man hittas mördad i en avlägsen skogsdunge. 
Han tros ha legat där i ett flertal år invirad i plast i en grund 
grav. Han hade inget id och tros blivit mördad. Han dog av en 
avskuren halspulsåder. Åldern uppskattas till trettiofem till fyr-
tio. Blodtyp B. Denna man är Nathan Harris som hittades först 
två år efter att han begravts. Han hittades av den förre sheriffen, 
Timmy Wilson. Wilson dog 1992 av hjärtattack. Skogsdungen 

ligger ungefär två kilometer norr om staden. Området kallas för 
Far Grove och Wilson råkade finna liket som delvis grävts fram 
av djur medan han var i området och letade efter tjuvjägare. 

19 Feb, 1967: Kvinna i sena trettioårsåldern hittades skjuten i 
huvudet i ett dike några kilometer norr om staden. Kulan var för 
fragmenterad för att kunna göra ett ballistiskt test. Ingen id hit-
tades på henne. Denna kvinna är den prostituerade som Society 
9 skulle offra men sköt när Harris var efter dem, hon dog samma 
natt som Harris men hittades tidigare eftersom hon lämnats så-
pass öppet. Blodtyp A. Hon hittades av nuvarande sheriffen när 
han endast var en tjugoårig polisaspirant medan han var ute på 
en rutinpatrullering.

20 Mar, 1972: Äldre man hittades död i ett motellrum, en kom-
bination av en extremt alkoholskadad lever och TBC var dödsor-
saken. Han hade inget id och skrev in sig som Mr Smith. Blodtyp 
A. Mannen hittades vid Holiday Blue, av den nu döda dåvarande 
ägaren Carl Sark. Motellet har rivits och nu ligger det bostads-
hus på platsen.

Gravplundring 
Mannen från 69 och kvinnan från 71 är de enda av intresse ef-
tersom deras ålder överinstämmer med de saknade agenterna. 
Blodtypen på mannen stämmer med agent Harris, likaså blod-
typen de återfann på korten. Detta borde göra spelarna mest in-
tresserade av mannen från 69. 

Nu måste man gräva fram liket och utföra en egen obduktion och 
en rättsantropologisk rekonstruktion och jämföra resultatet med 
ett foto. Likt med arkiven så har inte polisen någon andledning 
att stoppa agenterna. Det finns inga släktingar som blir upprörda 
av utgrävningen eftersom ingen känns vid liken och dessutom ser 
det endast bra ut om de lyckas klara upp ett ouppklarat fall. Om 
du vill ha en mer makaber lösning kan du göra sheriffen vresig 
och då måste karaktärerna hitta en bra övergiven plats där de 
kan utföra en obduktion på egen hand. Sedan måste de bege sig 
ut på natten och gräva upp graven själva och täcka igen den. Om 
kroppen tillhör en av deras agenter kommer de kunna begära 
frakt och då hämtar en Branch 94 bil upp kistan. Om de tar fel 
lik måste de återbörda liket. Det tar ungefär två timmar för två 
personer med spadar att gräva upp liket.

Obduktion och rekonstruktion 
Nu gäller det att utföra en obduktion på kvarlevorna. Liken be-
står mest av skelett men det går att utröna vissa saker. Förutom 
en obduktion så måste karaktärerna utföra en rekonstruktion. 
Tandkorten på Nathan och de övriga agenterna är inte tillgängli-
ga eftersom man inte lagrade dem elektroniskt för fyrtio år sedan 
och inte heller var det standard att bokföra dessa inom Branch 
94. Det man måste göra är att rekonstruera det okända manliga 
likets utseende och jämföra det med bilden man har av Nathan 
Harris. 
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Rättsmedicinsk antropologi (-): Nathans lik (och kvinnan om 
de väljer att gräva fram henne) är inte i bra skick men de är inte 
svårt skadade och alla ben är intakta. Utan extra ansträngning 
kan man inte få fram ögonfärg eller hårfärg i detta fall.

Resurspoäng (Nathan Harris): Spenderar man 3 eller fler re-
surspoäng får man fram ögonfärg och hårfärg och kan jämföra 
dessa med Nathans personinformation (kortet är svartvitt men 
det framkommer skriftligt). Spenderar man 5 eller fler resurspo-
äng går det att utröna att personen bröt benet som ett resultat av 
en hård yttre verkan vid sena tonåren. 

Ber man Tabula Rasa om ytterligare bakgrundsinformation 
(informationssökning mot normal svårighet) gällande Nathan 
framkommer det att han spelade amerikansk fotboll i unga dar 
och blev svårt tacklad när han var sjutton. Han bröt det vänstra 
smalbenet. Denna lilla bit av information borde skingra (om det 
finns något) tvivel om att liket verkligen tillhör Nathan Harris. 

Rättsmedicin (+4): Det är svårt att obducera skelett för att 
komma fram till dödsorsak men man har tidigare protokoll att 
gå efter. När det gäller Nathans lik kan man utröna att halsen har 
skurits av med kraft. Detta syns på tungbenet som har en djup 
skåra i sig. Utan större svårighet kan man även få fram att vapnet 
som användes förmodligen var en jaktkniv med delvis sågtandat 
blad. 

Skelettet har en del lättare hårfina frakturer (går även att se med 
rättsmedicinsk antropologi om man letar efter det). Det har inte 
skett någon kalcifiering kring dessa frakturer, med andra ord 
hann de inte börja läka innan han dog. Detta betyder att han dog 
inom fyrtioåtta timmar efter att de orsakades. Frakturerna finns 
på handleder, nyckelben och fingrar. Deras mönster tyder på att 
han blev svårt slagen men sprickorna i fingerbenen visar även att 
han delade ut en del kraftiga slag. Exakt tidpunkt för döden är 
svår men det är ingen tvekan om att han omkommit ungefär då 
han hittades, ge eller ta några år. 

Segment 2: Mord och hemligheter 
>>Aktiverad Händelse<< 
Ashville är en liten stad och de medlemmar av Society 9 som är 
på plats håller koll på polisen. Efter att karaktärerna har grävt upp 
liket (hur de än går tillväga) kommer Society 9 att lägga märke till 
dem. De är säkra på att agenterna kommer att snoka vidare och ser 

ingen andledning till att inte iscensätta sitt makabra spel. Väljer de 
att vänta kanske de misslyckas igen. Efter att spelarna har lyckats få 
fram all vital information i segment ett kommer KilliMikki att ge 
sig ut och döda sitt första offer så fort solen har gått ned. Offret heter 
Harriet Dascomb och är en tjugofyra år gammal servitris. Om du 
vill knyta an spelarna ännu starkare kan du låta denne servitris ha 
serverat dem medan de åt vid en lokal restaurang. Vilken restaurang 
är oväsentlig eftersom hon ströjobbade här och var. 

Harriets mord 
Du kan själv välja om Harriet blir mördad i skogen vid Far Grove 
eller i sin lägenhet, detta beror lite på vilken stämning du vill ha. 
Det spelar ingen roll om mordet skett i hennes lägenhet eller 
i skogen. Harriet bor i en byggnad där de flesta grannar är ål-
derdomliga och de har varken sett eller hört något om hon blev 
mördad där. I skogen finns det inga vittnen som kan ha sett något 
heller. Bevisen de kan finna på mordplatsen är samma oavsett var 
mordet har begåtts. 

Det är Stallinger som ber karaktärerna att komma till platsen. 
Han säger att ett mord har skett och att de förmodligen är bättre 
kvalificerade för att ta itu med det, han låter väldigt upprörd och 
illa till mods, staden är så pass liten så han kunde med enkel-
het identifiera henne. En hel del stadsbor har samlats utanför 
avspärrningarna, oavsett var mordet har begåtts.

Vad man kan se: Direkt när man anländer kan man se att mor-
det har element som gör det rituellt eller åtminstone avvikande 
till sin natur och det lär knappast vara en slump att det inträffat 
ett bisarrt mord i den annars lugna staden i samband med att 
agenterna är på plats. Kroppen ligger delad i elva delar. Armar 
och ben är avhuggna och sedan delade itu. Huvudet är av och 
kroppen är kluven på mitten och det är enormt mycket blod. På 
ett träd eller en vägg (beroende på brottsplats) står det karvat: 
Det jag tar från er har gjort mig till den jag är nu. Det kryptiska 
meddelandet hänvisar till Soins mördade familj. Mordet på hans 
familj gjorde honom till varelsen han är och nu tar han familjen 
från de som svek honom. KilliMikki är inte Soin utan en före-
ställning av vandringssägen skapad av Society 9. Men denna var-
else drivs av samma sjuka hämndbegär som man kan föreställa 
sig att Soin skulle ha drivits av om han kommit tillbaka från de 
döda.   

Brottsplatsundersökning (+2): Man kan se att någon har ta-
git i kroppen hårt, det finns ett flertal blåmärken som tillfogats 
innan döden vilket tyder på att hon hållits fast av en någon rik-
tigt stark. Det finns inga fingeravtryck, åtminstone inte i vanlig 
mening. Man hittar bara grova diagonala ränder, som om perso-
nen haft på sig ett par underliga handskar. Handavtrycken visar 
även att personen ifråga har händer som är mycket större än vad 
som är normalt, abnormt stora. Mängden blod indikerar att hon 
var vid liv under stora delar av stympningen. Man finner fotspår 
(antingen i blod om det är i lägenheten eller i jorden om det är i 
skogen). Avtrycken är likt händerna enormt stora, fotavtrycken 
liknar någon typ av arbetskängor och kan uppskattas till storlek 

Notis: Var hon än mördats så borde karaktärerna undersöka hen-
nes lägenhet. Hon bor i en fin liten tvåa på tredje våningen ganska 
centralt. Det enda som sticker ut i den annars moderna inredningen 
är två gamla fotografier. De är daterade 1853 och visar en bild på 
fem män. Alla är bönder och står framför en gammal lada. Om Har-
riet mördades i skogen kan en eller två karaktärer åka till lägenheten 
medan de andra fortsätter att bearbeta scenen. 
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femtiotre. Hon är fullt påklädd och inget pekar på någon form 
av sexuellt våld. Fotspåren försvinner ett dussintal meter från 
brottsplatsen (in i skogen, ut genom trapphuset etc.). Man finner 
även en mörk substans under hennes naglar. Stänkmärken från 
blodet är ologiska. De är spridda omkring kroppen men man kan 
inte avgöra hur de hamnade där och hur de fick sitt mönster som 
är avvikande. 

Profilering (+5): Gör man en preliminär bedömning av gär-
ningsmannen endast med hjälp av vad man kan se på plats så 
kan man komma fram till att mordet var passionerat och per-
sonligt. Det verkar röra sig om hämnd och gärningsmannen har 
riktat meddelandet till någon annan och inte själva offret. Det 
är mycket möjligt att personen redan har ringat in fler måltav-
lor och kommer slå till inom kort på grund av sin vrede. Av vad 
man kan bedöma verkar det som mördaren anser att offret utsatt 
honom för något fruktansvärt som han nu känner sig berättigad 
att utkräva hämnd för och detta kommer förmodligen att gälla 
nästa offer med. 

Psykologi eller antropologi (+3): Genom att bara iaktta folket 
som har samlats kan man se att de inte bara tycker att mordet i 
sig är groteskt, de verkar på något sätt ha väntat sig det. Massan 
av folk (och de flesta i staden) reagerar som om detta inte är det 
första mordet utan en fortsättning på en serie. Stämningen är 
väldigt orolig och även om man inte kan placera fingret på det 
helt så är oron en aning avvikande från vad en grupp av folk bru-
kar visa vid dessa tillfällen. 

Kryptozoologi (+4): Genom att studera fotavtrycken och hand-
mönstren kan man se att gärningsmannen är långt ifrån normal. 
Vikten kan man uppskatta till ungefär trehundra kilo och läng-
den borde ligga på nästan två och en halv meter. Ännu är det 
omöjligt att knyta det till någon specifik mytologisk varelse.

Resurspoäng 4: De underliga ränderna vid handavtrycken kom-
mer inte från en handske. Tryckfördelning, fläckarna och mönst-
ret visar att ”personen” inte använt handskar, om handskar har 
använts är de väldigt tunna och avtrycken kommer faktiskt från 
personens naturliga hudtopografi.   

Mytologi (+5): Även om man inte har en lokal myt att gå efter 
kan man se på folket att de beter sig så som småstadsindivider 
kan uppträda när en fruktansvärd myt bekräftas. Det hänger en 
känsla av vidskepelse i luften. Mer än så kan man inte se men det 
ger något att ställa frågor om.

Att prata med folk
Ingen har sett eller hört något och om de frågas om sin orolighet 
säger de endast att de helt enkelt är chockade av det som hänt, 
detta är en ganska trolig förklaring men en psykolog eller antro-
polog kan urskilja att något annat ligger bakom. Frågar man om 
Harriet säger folk att hon mest höll sig för sig själv och att hon 
var trevlig och glad. Om någon frågas direkt om de är rädda för 
en vandringssägen ser man direkt på dem att de slår bort blicken 
och inte riktigt vet vart de ska ta vägen, vartefter de skakar på 

huvudet och återigen framhäver att det endast är chocken som 
gör dem nervösa. Talar man med Stallinger eller någon annan av 
poliserna om det så säger de att småstäder fungerar på det viset 
och att de borde fokusera på fallet och inte skrönor. Ett lyckat 
slag mot retorik, förhörsteknik eller psykologi resulterar i att de 
förklarar att folk på senare tid har börjat berätta om en gam-
mal sägen, sägnen om KilliMikki (förhörsteknik kan göra dem 
irriterade och en aning motvilliga att samarbeta med karaktären 
som frågade ut dem men man får fram informationen). Det är 
faktiskt få (inklusive poliserna) som vet exakt vad myten handlar 
om. Det enda de vet är att den är gammal och handlar om en 
man som kom tillbaka från de döda för att söka hämnd. Man 
ser på dem att de blir skärrade av att prata om det. Frågar man 
dem om de tror att berättelsen har något att göra med mordet 
tvingar poliserna fram ett krystat leende och säger att en sådan 
sak är rent löjligt, men det är uppenbart att de ljuger. För tillfället 
går det inte att få fram mer ur dem och om man tjatar blir de en 
aning upprörda. Antingen när de anländer till platsen eller när 
de avslutat sin undersökning av den direkta mordscenen berättar 
Stallinger att Harriet har en syster. Hon är en alkoholist som bor 
i en liten etta i staden och har ännu inte informerats. Alternativt 
kan du låta en karaktär finna bilder på systern i Harriets lägenhet 
och sedan hitta hennes nummer genom att trycka på återupp-
ringning på telefonen.

Obduktion av Harriet 
Rättsmedicin (-): Det första som slår en är hur kroppsdelarna 
avlägsnats. Det verkar som ett relativt vasst, långt, tungt och 
krökt blad har använts. Endast ett hugg har gjorts per kroppsdel 
och bloddistributionen kring såren och handmärkena tyder på 
att mördaren höll offret ovanför marken med ena handen och 
högg med den andra. Mördaren verkar även vara högerhänt. Me-
toden verkar helt omöjlig och styrkan som krävs är inte mänsklig. 
För de med brottsplatsundersökning som innan inte kunde för-
stå hur blodstänket fördelats inser nu att endast genom just den 
metoden kan blodet ha stänkt på det viset. En rättsmedicinare 
kan även nu avgöra att förövaren är runt två och en halv meter, 
detta ger stöd åt den kryptozoologiska bedömningen. Dödsor-
saken var ett akut slaganfall orsakat av enormt fysiskt trauma. 
Harriet levde tills hennes sista ben höggs av vartefter hon drab-

Alternativ: Större hotbild 

För att bygga på känslan och öka mysteriet kan du låta en liten grupp 
om tio av de gömda bo i staden. De har blivit tvingade att lämna en 
större närbelägen stad och har temporärt flyttat in i ett nedlagt och 
övergivet skrotupplag strax utanför Ashville. En del spår kan peka 
ditåt och folk säger att dessa uteliggare kanske vet något. När karaktä-
rerna kommer dit kan de gömda avslöja småbitar om KilliMikki, de 
påstår att de har ”känt” av något. De avslöjar inte att de förstår sig på 
att varelsen har ett övernaturligt ursprung. Eftersom de gömda kom-
mer att vilja veta vad som pågår för att få reda på om de är hotade 
kommer de kalla fram en Siare. Denna varelse kommer sedan att 
följa efter karaktärerna. Att hitta mindre spår av denna och att få se 
glimtar av den kan leda till en större hotbild och ökad spänning.
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bades av slaganfall. Efter närmare undersökning finner man även 
en substans som verkar vara rostflagor i hennes hår. Toxikologi 
visar inga spår av droger eller andra avvikelser och Harriet var en 
fullt frisk ung kvinna.

Labbarbete (-): Substansen som återfanns under hennes naglar 
visar sig vara ett biologiskt ämne men det är tidigare okänt och 
matchar ingenting i databasen. Det är även svårt att få fram en 
exakt DNA profil. Efter att man har undersökt det märker man 
snart att ämnet förändras snabbt (förmodligen mitt framför ögo-
nen på den chockade karaktären). Det luckras upp, ryker svagt, 
varpå det upplöses till ingenting. En svag stank av ruttet kött föl-
jer efter denna makabra uppvisning. Flagorna av rost visar sig 
vara malm med spår av bly. 

Research om KilliMikki
Man kan finna information om KilliMikki på en del olika sätt. 
Det är möjligt att prata med folk men de vet inte mycket mer än 
poliserna. De kan dock avslöja namnet Soin och att myten rörde 
något hemskt som hände denne man kring 1800- eller 1700 ta-
let. En del säger även att de bara för några veckor sedan blev på-
minda om berättelsen och plötsligt cirkulerade den här och var. 
De säger sig även inte riktigt förstå varför den har skärrat dem så 
eller varför den blossat upp helt plötsligt.

Efter detta gäller det att ta sig till biblioteket och undersöka. 
Detta görs med informationssökning. Med årtalet och namnet 
Soin så kan man hitta gamla lokala böcker och mappar med bit-
vis information om dennes öde. Man hittar informationen ut-
spridd i tre olika dokument och böcker. Den sista punkten skrevs 
under tjugotalet, men det är oklart vilka författarna var eftersom 
allt var utspritt i arkiverade klippböcker i bibliotekets arkiv. 

Vad man får reda på genom research 
· År 1746 levde en man i Ashville som var bonde och 
hette Michel Soin (exakt var är oklart).

· Han kom i olag med en affärsman vid namn Lorens 
och denne mördade Soins två barn och fru. 

· Innan de även mördade Soin och brände gården så svor 
Soin att hämnas på mördarna och de bybor som vägrat hjälpa 
honom när han frågat dem.

· 1750 mördades Lorens och fyra av hans män som sägs 
varit de som mördade Soins familj. De höggs i stycken. Det ryk-
tades om att Soin kommit tillbaka för att hämnas.

· 1854 mördades fem personer genom att hackas i bitar 
under en och samma natt. Det ryktas att det senare framkom att 
dessa tillhörde de ätter vars familjer en gång i tiden vägrat hjälpa 
Soin.

· Senare växte myten och Michel Soins ”vålnad” blev nu 
kallad för KilliMikki.

Mytologi (+3): Om man spenderar en dag och intervjuar folk 
angående myten med hjälp av ovanstående information och an-
vänder sig av mytologi kan man räkna ut att folk som bor nära 
centrum av staden är de som är mest rädda för myten och hyser 
starkast tro. Man hittar ingen person eller incident som kan age-
ra som källa för att myten blossat upp igen och en mytolog kan 
med lätthet förstå att något står väldigt fel till. Mytens plötsliga 
uppblossning och geografiska spridning är ologiskt. 

Prata med systern
Systern, som heter Diana, bor i en liten sliten lägenhet. Hon har 
försörjt sig på socialbidrag och ett och annat ströjobb, Harriet 
har även hjälpt henne ekonomiskt. När man hälsar på henne har 
hon ingen aning om vad som hänt. Hon är lätt påverkad men 
fullt närvarande. När hon får höra vad som hänt reagerar hon 
som förväntat och bryter samman och måste samla sig ett tag 
innan hon kan svara på frågor (har man berättat för henne nyli-
gen över telefon är hon helt till sig när man anländer). En person 
med psykologi eller retorik kan få henne att lugna sig fortare, svå-
righeten är +2 (se till att det rollspelas).

Diana har bara bra saker att säga om sin syster. Hon känner inte 
till mycket om hennes kärleksliv eller privatliv, de talade inte så 
mycket. Hon kan inte förstå hur någon kunde göra något sådant 
mot en så snäll och oskyldig människa. Syskonens föräldrar dog i 
en bilolycka för sju år sedan och det var efter detta Diana började 
dricka. Något man kan lägga märke till i lägenheten är att Diana 
har ett likadant äldre fotografi som sin syster. Till skillnad från 
Harriets foto står det namn under individerna på detta. 

Från vänster: Mordecai Descomb, Isaac Tarnic, George Stal-
linger, Anders Swenson och David Patterson. Hon kan berätta 
att Mordecai Descomb är en av hennes förfäder om hon frågas 
om fotografiet. Han var en av de tidiga byborna. Om Stallinger 
frågas om kortet säger han att George Stallinger var en av hans 
förfäder och att hans släkt bott i trakten i generationer.

Om spelarna kopplar ett vagt samband mellan släktingarna och 
KilliMikki är det möjligt att de kommer till att söka upp de an-
dra kvarlevande släktingarna till männen på fotografiet. Se Infor-
mationsökning om fotografiet i segment tre.

Informationssökning angående rostflagor
Söker man efter ett geografiskt område som kan vara ur-
sprungskällan till flagorna finner man en passande plats. Ungefär 
två kilometer väster om Ashville ligger en gammal metallbehand-
lingsstation. Den lades ned för ungefär tjugo år sedan när malmen 
sinade i en gammal gruva i närheten. Gruvan har nu sprängts och 
blivit ointaglig av säkerhetsskäl. Metallstationen användes för att 
anrika metaller och för att separera metaller från varandra och 
är ägd av staden. Inget har gjorts åt den ännu eftersom den inte 
är i vägen och inte utgör ett miljöhot. Det skulle kosta onödiga 
pengar att riva den. Stationen heter Ash Steel Mill. 



88 89

D
E
L
 
I
V

D
E
L
 
I
V

KilliMikki 

88 89

D
E
L
 
I
V

D
E
L
 
I
V

Notis: Om karaktärerna av någon anledning får för sig att undersöka 
Ash Steel för tidigt så kommer de inte att hitta något av värde. Dör-
ren till källaren är i detta fall stängd och väl dold, detta gör att de inte 
heller känner stanken av förruttnelse. Först när de återvänder genom 
att ha följt ledtråden är sektmedlemmarna på plats och dörren är nu 
synlig och öppen eftersom de nyligen har begett sig ned i mörkret. 

X

X

X
X

Palam Infidelis Veritas

X

X

    Ash Steel: Källaren

Man kan få fram informationen genom att fråga runt eller ge-
nom att använda sig av informationssökning (-). Det är du som 
beslutar när denna ledtråd görs tillgänglig men den bör göras 
tillgänglig först efter att karaktärerna har pratat med systern. Du 
kan reglera tiden genom att göra databaser långsamma eller ge-
nom att låta folk de frågar vara osäkra och de måste återkomma 
till karaktärerna efter att de undersökt saken närmare. Om inte 
annat kan du baka in stålverket tidigt i berättelsen på ett sådant 
sätt att spelarna kan dra sig till minnes platsen och koppla an den 
till upphittade bevis. I detta fall ges spelarna en chans att minnas 
platsen när det är dags att byta segment. 

Segment 3: Ett steg närmare 
sanningen och en annalkande fara
I detta segment bör spelarna ha fått fram vad de kan ur segment 
två och precis blivit varse om Ash Steel och påbörjat research 
kring fotografi erna av släktingarna. Om karaktärerna av någon 
anledning anser att mordet inte hänger samman med försvinnan-
det av agenten kan du låta deras överordnad säga till dem att det 
knappast är en slump och att omständigheterna i vilket fall som 
helst kräver att de utreder det.

Informationsökning om fotografi et (-): Genom att få tillgång till 
kyrkböckerna kan man spåra släktingarna till männen på fotot. 
Harriet var en släkting, likaså är Diana och Stallinger släktingar 
till männen. Det fi nns ytterligare en släkting som fortfarande är i 

livet, de andra ätterna upphörde 1854 (två av de fem som dog var 
de sista i sitt led). Den enda levande heter Alice Swenson och bor 
i Ashville. Det är fullt möjligt att karaktärerna har träff at henne 
eftersom hon jobbar som bibliotekarie i stadsbiblioteket. 

Profi lering (+2): Om spelarna inte har kopplat allt ännu så 
kommer en person med profi lering (insikt) känna på sig att mör-
daren har valt ut Diana, Bryan Stallinger och Alice Swenson som 
sina nästa måltavlor och att de borde bevaka dem. Alternativt 
kan du be spelarna göra en liten mindmap och sammanfatta alla 
spår de har. När man gör detta är det ofta enklare att se helheten. 
Det kan bli svårt att bevaka tre personer men Stallinger erbjuder 
sig att låta de båda kvinnorna bosätta sig temporärt i polishuset 
där Stallinger och de övriga borde vara säkra tillsammans med 
resten av poliserna.

Ash Steel
Anläggningen är svåråtkomlig. Man måste kliva ur bilen och 
vandra de sista femhundra metrarna eftersom vägen är helt igen-
växt. Lokalen är imponerande men skrämmande. Det är ett stort 
rostfl äckat och övervuxet monument av en svunnen tid. Utanför 
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löper rälsar där lastvagnar står fastrostade. I samma ögonblick 
karaktärerna kliver innanför en av dörrarna är de i fara. De fem 
sektmedlemmarna har denna plats som sitt rituella tillhåll. De 
har tagit sig dit på fyrhjulingar som står gömda på baksidan och 
de har färdats dit längs en bakväg som inte finns på kartorna. 
Frontdörren är öppen och det är inga problem att ta sig in. Det 
första man känner är en lätt stank av förruttnelse, den är gan-
ska enkel att följa. Stanken leder karaktärerna längre in och ned 
för en fuktig stentrappa. Stanken blir tätare nere i mörkret och 
väggarna är nu täckta av underliga ockulta symboler (som talar 
om ett heligt mörker om någon med ockultism tittar närmare på 
dem). På vissa trappsteg står stearinljus som fortfarande brinner. 
De kommer ned till ett gammalt förrådsrum. En bit in ser de 
spår av folk. Det ligger gamla konserver, sovsäckar, ficklampor 
och annat. Här och var är även namnet KilliMikki målat med 
röd sprayfärg. När de kommer längst in ser de en naken död 
kvinna som ligger på golvet. Hennes hals är avskuren och hon 
är placerad i en underlig cirkel på marken omgiven av utbrunna 
stearinljus, blodet är tjockt och levrat sedan länge. Här och var 
står stearinljus som fortfarande brinner vid cirkeln. Vad de inte 
vet är att sektmedlemmarna gömmer sig i närheten. Endast käl-
larplanet har ritats upp som karta eftersom det är här karaktä-
rerna kommer attackeras. Fyrkanterna representerar stödpelare 
man kan ta skydd bakom och X-markeringarna vid väggarna är 
dolda gångar där medlemmarna gömmer sig och genom vilka 
de kommer fly om de möter för mycket motstånd. Du får själv 
välja exakt hur de är gömda. Gångarna är smala och krokiga tun-
nelsystem som var till för att ventilera utrymmet, de leder ut till 
deras gömda fordon.

Fyra av de fem medlemmarna attackerar medan en av dem flyr 
direkt för att försäkra sig om att en kommer undan och kan fort-
sätta med arbetet, det är ledaren Susanne Hilly som flyr direkt. 

De attackerar med blodisande skrik. Sektmedlemmarna som 
slåss flyr när minst två av dem förlorat hälften av sina skadepo-
äng eller om en av dem har dödads. De drar sig undan till sitt 
alternativa gömställe efter att de har flytt. 

Om karaktärerna överlever
Med antingen rättsmedicin eller brottsplatsundersökning (-) 
kan man med lätthet avgöra att kvinnan varit död i några veckor 
och att hon dog av blodförlust. Skulle karaktärerna utföra en 
obduktion kommer de inte fram till mycket mer. Kvinnan i sig 
kommer man inte att kunna identifiera. Det finns dock en del 
andra fingeravtryck (inte offrets) man kan lyfta från föremål. Kör 
man dessa mot polisens databas får man en träff. Susanne Hilly. 
Hon bötfälldes 2001 i New York för djurplågeri i samband med 
någon form av rituellt utförande. Om man lyckats fånga någon 
av sektmedlemmarna från striden levande har de inget att säga. 
De kommer att mässa obehagligt och stirra rakt fram. Profilerar 
man dem kan man utröna att de är extremt fanatiska, lyckas man 
med ett slag mot psykologi eller förhörsteknik kan man få dem 
att svamla om att döden från det förflutna kommer att hämta 

karaktärerna, och kanske även de själva om de inte kan bibehålla 
kontrollen. Om karaktärerna gör en bakgrundskoll på dem (eller 
tar fingeravtryck och kör) kommer det fram att de verkar vara 
förvånansvärt vanliga personer. De har yrken som lärare, bygg-
arbetare och dataprogrammerare. Detta är på sitt sätt skräm-
mande eftersom det påvisar att sektmedlemmar kan vara vem 
som helst. 

Ockultism (+4): Ritualcirkeln är ett underligt hopkok men det 
går att avgöra att den är till för att frammana någonting och de 
sporadiska latinska orden påvisar att kvinnan offrats som någon 
form av betalning för att frammana vad det nu är som framma-
nats. 

Resurspoäng (3): Det framkommer att ritualen (om den funge-
rade) är en aning instabil och det finns inga garantier att det som 
frammanats kommer till att lyda sina mästare. Man behöver inte 
tro för att inse detta eftersom det är en rent teoretisk analys. 

Iakttagelse (-): Genom att genomsöka tillhörigheterna kommer 
karaktärerna att finna en gammal anteckningsbok. Den tillhör de 
två sektmedlemmar som överlevde konfrontationen med Nathan 
Harris. Hilly har läst den för att söka inspiration. De flesta sidor 
är utrivna men en del av intresse står att finna. Denna berättelse 
gör sig bäst när den läsas upp och inte spelas eftersom det endast 
finns en karaktär involverad som spelarna kan gestalta och den 
är även kort.

1969, den tionde januari 

Vi misslyckades med vårt värv. Vi vågade inte ta några chanser ef-
ter att den beväpnade mannen dök upp. Det är ännu oklart vilken 
organisation han tillhörde, kanske en annan sekt? I vilket fall beslöt 
vi oss för att ge oss av. Myten om KilliMikki vore gynnsam att dra 
nytta av för att frammana de osedda krafterna och skapa en plats där 
våra övriga riter har större chans att lyckas. Mannen dödade två av 
oss men vi besegrade honom till slut. Vi gömde liket och sköt kvinnan 
som vi sedan dumpade. Kanske var det ett misstag att ge upp men vi 
ville inte riskera att avslöjas. 

Vi har nu lagt all vår energi på att ta reda på vem som skickade 
honom. Varför var han ensam? Var det en ren och skär slump att 
han kom i vår väg? Det är min förhoppning att vi någon gång i 
framtiden, eller de som kommer efter mig, kan dra nytta av Ashvil-
les mörka arv. Att ätterna till de svekfulla fortfarande lever kommer 
garantera att KilliMikki kan frammanas.   

Lingvistisk Struktur (+2): Personen som skrev det är en man. 
Han kan vara konstnärlig med tanke på handstilen. När det 
skrevs var han en aning aggressiv och besviken, detta framkom-
mer av de hårda tryckpunkterna i sammanbindningarna.

Resurspoäng (2): Personen var även rädd, väldigt rädd. Kanske 
kunde hans misstag leda till en hård bestraffning? Detta kan man 
se på de tveksamma pauserna han tagit i mitten av vissa ord vil-
ket har fått bläcket att klumpa sig en smula.
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>>Aktiverad Händelse<< 
Direkt efter att karaktärerna har samlat in alla bevismaterial och 
alla ledtrådar de kan behöva från platsen kommer sektmedlemmar-
na skicka KilliMikki på dem. Han kommer att ge sig på dem innan 
de lämnat fabriken. Om karaktärerna försöker anropa polisen kom-
mer de få till svar att de har fullt upp. Folket i stan är oroligt, men de 
lovar att skicka ut en bil senare. Man måste vara ute vid vägen för 
att kunna använda mobiltelefoner eftersom mottagningen är väldigt 
dålig vid fabriken.

Denna scen är till för att låta karaktärerna få syn på den övernatur-
liga fienden. KilliMikki kommer att hålla sig delvis på avstånd och 
till en början kommer han endast att morra, vråla och skrämma upp 
karaktärerna. När de väl har tagit sig ur fabriken och är nära sin bil 
kommer han att fysiskt ge sig efter dem. Ingen sann konfrontation 
kommer att ske, men han kommer att jaga dem och nästan få tag 
i dem. I sista sekund hinner de in i bilen efter vilket KilliMikki ger 
sig av in i skogen. Om en karaktär stannar och slåss får de skylla sig 
själva. Risken är stor att de dör.

Kryptozoologi/Ockultism (-): Efter att man lagt ögonen på Kil-
liMikki kan man avgöra att varelsen är en fysisk gengångare, ett 
skräckkoncept givet liv. Rörelsemönstret och storleken gör att man 
kan få insikt i att varelsen är extremt stark, tålig och förmodligen 
drar kraft från ett föremål eller annan form av fokus. I de flesta fall 
försvagas eller förstörs dessa ting när föremålet de drar styrka från 
har förstörts enligt legenderna.

Spåra Susanne Hilly
För att finna Hilly krävs det en del informationssökning. Men 
genom att utnyttja Tabula Rasa, och telefonsamtal till de mång-
faldiga motellen och kampingplatserna i området, finner man att 
Susanne Hilly har hyrt en stor husvagn vid Rolling Home Inn, 
som är ett åretrunt- motell där man kan hyra husvagnar att bo i 
under längre perioder. Likt andra ledtrådar i slutet av ett segment 
bör du tidsanpassa att de får fram informationen efter de funnit 
allt annat som var relevant i segmentet så att de kan röra sig till 
nästa segment med alla ledtrådar de behöver för att fortsätta.

Segment 4: Död och befrielse 
Direkt när de fått reda på var Susanne Hilly bor ringer Stallinger 
(eller en annan polis) till karaktärerna. De kan höra vild skott-
lossning och skrik i bakgrunden. Personen som ringer är panik-
slagen och svamlar om att ”Den är här, den dödar oss!” sedan 
bryts förbindelsen. Om karaktärerna är vid polisstationen när 
KilliMikki attackerar så bryts strömmen varpå varelsen hoppar 
in genom ett fönster och går loss med sin skära. Är det dagtid 
sänks ändå ett oroväckande mörker över staden i form av moln 
medan en tjock dimma sveper in. Detta sker strax innan varelsen 
slår till. KilliMikki attackerar endast de han vill ha hämnd på 
med dödlig utgång. Andra kastar han åt sidan eller slår medvets-
lösa. Om man håller sig ur hans väg blir man inte attackerad och 
han fokuserar på att utkräva hämnd. Under attacken dödar han 

Diana och Stallinger. Efter detta stormar han ut och försvinner i 
den tjocka dimman. Morden är snabba men brutala och ett svårt-
skräckslag bör göras för alla inblandade. 

Rolling Home Inn
Denna plats består av ett område med ungefär femtio stora hus-
vagnar. Susanne har hyrt husvagnen i mitten, plats 23. Hon och 
de övriga sektmedlemmarna (om de lever) befinner sig här. Visar 
man mannen i receptionen en bild av Hilly säger han att han har 
sett henne ett flertal gånger i sällskap av några tystlåtna män. 

Om ingen sektmedlem (förutom Susanne som flydde direkt) 
överlevde striden i källaren så är det fritt fram för karaktärerna 
att ta sig in i husvagnen, om de fortfarande är i livet kommer de 
att kämpa. Susanne är tyvärr inte där.

Inne i husvagnen
Det man kan finna av intresse i husvagnen är en mindre samling 
dokument. De är fyllda av underliga ritningar av rituella mönster 
och det är ganska svårt att få ordning på dem. Undersöker man 
dem närmare kan man utröna att några sidor representerar en 
stadskarta över Ashville och att de verkar som om de placerat 
någon form av fokus under staden. 

Man kan även utläsa att varelsen kommer att förgöras om fo-
kuspunkten förstörs. Detta framkommer genom sporadiska an-
teckningar som vem som helst kan tolka utan tillgång till någon 
färdighet. Det enda sättet att komma åt de djupa tunnlarna där 
sekten har placerat sin cirkel är genom ett utdömt hyreskomplex 
som ligger centralt. Detta ska rivas men ännu har staden inte ta-
git tag i saken. 

>>Aktiverad händelse<< 
KilliMikki är nu kastad in i en vild blodtörst och kommer mörda 
upp till fyra personer per natt (eller fler). Han struntar i släktskap 
och hämnd nu, och vill bara döda. Kontrollen över honom håller 
på att tappa sitt grepp. Susanne har precis anlänt till det utdömda 
hyreskomplexet för att ta sig ner till cirkeln. 

Hon ska försöka utföra en förstärkande ritual i syfte att kontrollera 
varelsen. Hon kommer att vara där när karaktärerna finner vägen 
dit. Om du vill ha det riktigt ”apokalyptiskt” och om det passar så 
kan du välja att KilliMikki härjar rejält, staden kan vara i vild pa-
nik och stå delvis i lågor då karaktärerna ger sig av efter Susanne.

Jakten
Hyreskomplexet är relativt stort och är fyllt av gammalt bråte. 
När karaktärerna har gått innanför dörren får de syn på Susanne 
en bit bort. Hon är iklädd sina rituella kläder och har målat sek-
tens symbol i pannan. Så fort hon ser dem springer hon längre 
in i byggnaden, mot källartrappan. Karaktärerna kommer att få 
jaga henne, först genom de trasiga och vindlande korridorerna 
och sedan ner i källaren. Susanne har en revolver och kommer 
att skjuta mot dem, detta är mest skrämselskott, hon kommer 
att missa eftersom hon skjuter bakåt medan hon springer. När 
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revolvern är tom slänger hon den helt sonika. Efter detta tar hon 
sig ner i källaren och mot tunnelnedgången, här kommer karak-
tärerna att kunna komma ikapp henne eftersom hon måste flytta 
en ganska tung hylla för att komma åt ingången. Susanne kom-
mer till att kämpa ihärdigt mot dem och räknar med att vinna 
slaget eller dö medan hon försöker. Medan de slåss med henne 
kommer hennes sanna ondska att visa sig (se i mörkrets spår och 
att skåda mörkret i grundboken, sida 208). Om de besegrar hen-
ne kan de flytta hyllan tillsammans och bege sig ned i tunnlarna. 

Stadens kloaksystem är gammalt och stort. Det kommer att ta 
karaktärerna en stund att hitta rätt. Se till att du inte gör det till 
en tråkig korridorvandring där spelarna tvingas välja höger och 
vänster hela tiden. Ingen karta kommer att ges över kloaksyste-
met eftersom det är ytterst tråkigt att navigera i dessa för spelare. 
Spela igenom hur de vandrar fram bland mörka gångar och vatt-
niga tunnlar. Här nere är mättningen relativt hög (efter ditt eget 
tycke) och ta dig friheten att trakassera karaktärerna med synvil-
lor, aktiverade svagheter och mindre mörkervarelser som rör sig 
i deras ögonvrå innan de når fram till ritualcirkeln. Väl framme 
kommer de med lätthet att kunna torka bort cirkeln från betong-
golvet och när det är gjort känner de hur den tryckande ondskan 
lättas och KilliMikki kommer att vara utplånad likväl. Fallet är 
avslutat. Du får själv välja om du vill ha ett abrupt slut eller om 
du vill spela igenom en liten epilog. Vill du göra det till ett mer 
stressfyllt klimax kan du skicka ned KilliMikki i tunnlarna efter 
karaktärerna. De måste nu hinna fram innan han får tag i dem 
och sliter dem i stycken.

Spelarkaraktärer 
Jeff Richards 
Jeff var en rättsmedicinare som råkade springa på en mörk till-
bedjare i koma. Han trodde mannen var död och obducerade 
honom. Det dröjde inte länge förrän sporparasiten frigjorde sig 
och attackerade Jeff. Han kom undan men blev svårt mentalt 
uppriven av händelsen. 

Efter att ha spenderat två år på ett mentalsjukhus släpptes han 
ut, han var fortfarande övertygad om att det han sett var sant 
men ljög för personalen för att bli friskförklarad. Strax efter hans 
frisläppning blev han kontaktad av Branch 94 som sa att de be-
hövde hans kunskap och upplevelser. Jeff är ganska tillbakadra-
gen men vet när det är dags att lossa tungans band. 

Han är noga med att delge sina fynd till gruppen eftersom han vet 
att de är starkast tillsammans. Jeff har inte stött på något överna-
turligt sedan sin tid som rättsmedicinare och detta är hans första 
stora fall. Han är nervös inför vad han kommer till att finna men 
har beslutat sig för att besegra sin rädsla den här gången. 

STY 2 FLX  3 INT 6 UTS 4 PSY 5
VAK 6 REF 5 FF 9  FYS 3  SB 1
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Färdigheter 
Anatomi 3, Informationssökning 3, Kemi 6, Iaktta 3, Labbarbete 
6, Rättsmedicin (spec) 7, Rättsmedicinsk antropologi (spec) 6.

Bedövande skadepoäng
Generella: 12
Vitala: 9

Svagheter 
Paranoid.

Amy Kinji 
Amy var nära att bli en fullvärdig medlem i UCS i sina unga år 
när hon själv mådde enormt dåligt som ett resultat av sexuellt 
utnyttjande och ett splittrat hem. Innan hon dödade någon å 
sektens vägnar insåg hon att de var galna och alldeles för bru-
tala, man kan säga att Amy plötsligt insåg värdet av sitt eget liv 
och andras. Hon flydde och gömde sig för dem i flera år. Till slut 
tröttnade hon på att fly och tränade upp sig. Amy blev expert på 
både det ockulta såväl som på vapen och själförsvar. 

Snart började hon jaga de som en gång jagat henne. En av hennes 
tillslag sammanföll med ett som Branch 94 gjorde mot en kader. 
Hon räddade livet på en av deras agenter och fick ett erbjudande 
hon inte kunde motstå. Amy brinner fortfarande för att krossa 
sekter men har nu en organisation i ryggen. Hon kan vara gan-
ska grabbig, surmulen, en aning taktlös och brysk, men hon får 
oftast jobbet gjort. Visserligen kan hon bli otålig och styrs ofta 
av sina instinkter men hon har förstått värdet av en noggrann 
utredningsprocess. 

STY 4 FLX  5 INT 4 UTS 3 PSY 6
VAK 4 REF 5 FF 15  FYS 5  SB 2

Färdigheter
Handgemäng 4, Iaktta 4, Informationssökning (spec) 6, Kon-
taktnät: Ockulta sällskap 5, Latin 4, Ockultism (spec) 7, Pistol, 
Skugga 5.

Bedövande skadepoäng
Generella: 20
Vitala: 15

Svagheter 
Avhoppare. 
Maran (om sin tid som sektmedlem).

Dexter Orlando
Dexter var en hängiven kryptozoolog som jagade mytologiska 
varelser så väl som myter. Han struntade i att han föll i onåd i 
den akademiska världen och till slut fick sparken. I Kanada hade 
han spårat en varelse som lokalbefolkningen i en liten by trodde 

var bigfoot. Vad han inte visste när han icke ont anande begav sig 
ut i skogen utrustad med ett bedövningsgevär och en kamera var 
att han var en livs levande varulv på spåren. 

Dexter blev överfallen och svårt riven. Varelsen blev skjuten av 
ett team Branch 94 agenter som även de spårat den. I med om-
ständigheterna blev Dexter erbjuden ett jobb. Dexter klarade sig 
undan den lykantropiska förbannelsen. Spåren varelsen har läm-
nat är ett flertal ärr över hans överkropp och ett långt ärr som 
löper från vänstra ögat ned till hakan.   

Dexter är en väldigt metodisk och social person. Han är extremt 
hängiven i spårandet av myter och mytologiska varelser. Han har 
en tendens till att bli en aning insnöad och enkelspårig. Hans 
relativt goda fysik, längd och ärr får honom att se mer ut som än 
militär än en akademiker.

STY 3 FLX  4 INT 7 UTS 2 PSY 6
VAK 4 REF 5 FF 12  FYS 4  SB 2

Färdigheter
Första hjälpen 4, Iaktta 6, Informationssökning 5, Kryptozoo-
logi (spec) 7, Mytologi (spec) 7, Pistol 3, Överlevnad 4.

Bedövande skadepoäng
Generella: 16
Vitala: 12

Svagheter 
Märkt (ärr över ansiktet och överkroppen). 
Övervåldsam (minimalt spår av den lykantropiska förbannel-
sen).

Joseph Smythe 
Joseph var en gång i tiden en FBI agent men blev utbränd med-
an han jagade en särskilt brutal mördare. Han lyckades aldrig 
knäcka fallet. Han tog jobb som en specialist på beteende vid en 
säkerhetsfirma, nämligen Barstow Security.

Det var när han fått i uppdrag att kartlägga och spåra en av de-
ras egna anställda som misstänktes för att spionera på dem som 
han kom i kontakt med mörkret. Det visade sig att denne per-
son var en Adept. Joseph hamnade i en sitts där han var tvungen 
att fysiskt slåss med denne man och han lyckades med nöd och 
näppe klara av honom. Efteråt ringde han in och svamlade till 
huvudkvarteret om att mannen vägrat dö när han sköt honom. 
Efter detta fick han jobb för Private Eye avdelningen och blev 
informerad om vad Barstow egentligen sysslade med. 

Joseph är en ledare, han har inget behov av att inta rollen som 
en ledare men är ofta den som kommer med förslag som koor-
dinerar ett teams arbete. Han är professionell, hövlig och mycket 
metodisk.
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STY 3 FLX  3 INT 5 UTS 5 PSY 4
VAK 6 REF 5 FF 9  FYS 4  SB 2

Färdigheter
Brottsplatsundersökning (spec) 6, Psykologi (spec) 6, Profilering 
6, Pistol 4, Lingvistisk struktur 6, Förhörsteknik 6, Iaktta 5, In-
formationssökning 4.

Bedövande skadepoäng
Generella: 16
Vitala: 12

Svagheter
OCD (Ordningstvång). 

SLP
Susanne Hilly
Susanne Hilly är ledaren av den lilla gruppen. Hon är en häm-
tare och en väldigt kraftig Adept. Susanne är född inom sekten 
och har alltid varit hängiven, KilliMikki-projektet är hennes 
stora chans till att stiga i graderna och hon kommer till att käm-
pa till sista blodsdroppen för att besegra karaktärerna när hon 
konfronterar dem. Förutom en Adepts vanliga krafter så har Su-
sanne även förmågan att låta långa svarta klor växa fram från sina 
fingertoppar. Hon har även en total rustningsfaktor på +2.

STY 6 (10) FLX  5 INT 6 UTS 5 PSY 7
VAK 4 REF 5 FF 15  FYS 6  SP 35
SB 3 (6)

Färdigheter
Bluffa 5, Dolk 6, Förhörsteknik 7, Klor 5, Ockultism 9, Retorik 
5, Rörliga manövrar 4, Skugga 5.

De övriga medlemmarna
De övriga är Sökare och deras statistik kan du finna i stycket om 
Liakareth. De kommer inte beskrivas i detalj eftersom de inte är 
särkilt viktigt att veta deras bakgrund och exakta personlighet. 
Om du har ett behov så är det bara att komma på deras namn 
och personlighet. De är beväpnade med en Ruger .22 var.

KilliMikki
Typ: Halvblod 

Denna varelse är ungefär två och en halv meter lång och väger 
runt trehundra kilo. Han ser ut som en perverterad köttig och 
svårt missbildad hybrid mellan en fågelskrämma och en männis-
ka. Han kan yttra små korta ord och fraser men frustar, morrar 
och skriker blodisande när han dödar. Han har en enorm skära 

som räknas som ett tungt eggvapen (svärd). Han är oerhört smi-
dig för sin storlek och har förmågan att hoppa långa distanser. 
Han gömmer sig ofta i skogarna när han inte mördar.

STY 15 FLX  4 INT 2 UTS - PSY 5
VAK 7 REF 5 FF 16  FYS 10  SP 50
SB 6

Färdigheter
Gömma sig: 6, Handgemäng: 4, Iaktta: 5, Rörliga manövrar: 7, 
Skära: 6,Smyga: 4.

Förmågor och svagheter

Regenerering: Läker 4 SP per stridsrunda 

Skadereducering: Minskar all skada som tillfogas honom med 
–4.

Transparant: KilliMikki kan bli delvis transparant och när han 
väljer att använda förmågan får man –2 på alla handlingar som 
kräver vaksamhet (även som bas) för att interagera med honom.

PSY Svår: +6 
Skräck Mod: 1T10
Förlust: 1T10 

Poliserna 
Använd mallarna i grundboken för patrullerande poliser när det 
kommer till färdigheter och egenskaper på alla poliser. Bryan 
Stallinger är trettio år gammal och en allmänt hjälpsam och 
gladlynt typ. Sheriffen kan verka lite butter men är en man med 
ett gott hjärta och han är även en rättvis och bra chef, han är i de 
tidiga sextio. 

Fader Archie Mullins 
Fader Mullins har hand om kyrkan i staden. Han är en liten rund 
man som ofta ler. Han är runt femtio år och har tunn hårväxt och 
rosiga kinder. Han har färdighetsvärde 8 i teologi och 5 i infor-
mationssökning. Dessa färdigheter är de viktigaste att ha i åtanke 
om karaktärerna skulle behöva hans hjälp.

Charley Musgrave
Begravningsentreprenören Musgrave är en fyrtioårig långsmal 
man. Han är ofta på glatt humör och det verkar inte som om 
hans arbete har påverkat honom. Musgrave visar respekt för sina 
klienter, såväl de levande som de döda. Viktiga färdigheter för 
honom är:  Anatomi 3, Balsamering 7, Psykologi 4 och Rätts-
medicin 3.

Tips & Råd
Skräddarsy äventyret som du tycker det passar. Om du vill byg-
ga upp en större hotbild tidigare kan du låta KilliMikki stryka 
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runt i stadens täta dimma om nätterna, undangömd på tak och i 
gränder. Karaktärerna kan känna sig konstant iakttagna och få se 
glimtar av varelsen när den försvinner i dimman. Du känner dina 
spelare och bara du vet vad de vill ha. Samma gäller för ledtrådar. 
Se till att utöka eller göra om ledtrådar, eller hur resurspoäng 
kan användas, beroende på dina spelares tankeprocess. Om du 
vill bygga på staden kan du välja att skapa bakgrunder och namn 
till andra personer också. Glöm inte att ge utrymme för interak-
tioner mellan karaktärerna och spelledarpersoner. Ett bra sätt att 
bygga på äventyret är om en grupp väldigt vidskepliga bybor har 
satt upp kors, vitlök, salt vid dörren, eller andra ting som sägs 
hålla borta vålnader och mytologiska varelser. Med detta kan du 

låta bitar av KilliMikkis myt avslöjas genom att karaktärerna frå-
gar ut dessa personer. Glöm inte att göra passande skräckslag vid 
fynd som är extra makabra, du beslutar själv när dessa bör göras 
och hur kraftigt det påverkar karaktärerna. Det ges ingen karta 
över Ashville, men de geografiska detaljerna är inte av större 
vikt. Föreställ dig en ganska typisk amerikansk småstad (som 
du onekligen har sett i dussintals filmer) så har du den grund-
läggande layouten. Tänk på att detta uppdrag är skrivet för att 
andra ska kunna spela det och av den anledningen innehåller det 
många detaljer. När du skriver uppdrag själv behöver du sällan 
vara lika rigorös. Det viktiga är att du skriver ned de vitala ledtrå-
darna och lagt in dem i segment enligt eget tycke. Karaktärerna 
är skapade enligt de utökade one-shot reglerna så det är bara att 
föra över dem till formuläret. 



Obduktionsprotokoll 

Fallnummer: 
Namn på avliden:   
Identifi erad av: 
Personnummer: 
Kön:
Etnicitet: 
Nationalitet: 
Hudfärg:
Ålder: 
Födelseort:
Adress:
Yrke:
Kroppsbyggnad/Längd:
Vikt: 
Ögon/Hår:     /     
Hittad av:
Levertemperatur vid upptäckt:
Döden inträffade:
Blodtyp:

Obducent: 
Stad:
Delstat: 
Datum:
Tid:

Sår/Beskrivning av kroppstillstånd: 

Trolig dödsorsak:

Omständigheter

Dålig hälsa 
Självmord:
Naturliga:  

Olycka:
Mord:

Oklar:
 

Delvis klädd:
Avklädd:
Påklädd

 

 

 Passageare:
Fotgängare:

Okänt:
Förare:

 

(Om bilolycka) 

Ärr/märken/tatueringar:

Toxikologi:



 Figur E Figur F

Obduktionsprotokoll 

 Figur Figur 

Figur A Figur B  Figur C Figur D

 Figur G Figur H

Noteringar Noteringar

Noteringar Noteringar



Informationsbyrån 

Fallnummer:
Namn: 
Aktuellt brott:
Arresterad: 
Kön:
Etnicitet:
Födelseort: 

Nationalitet: 
Ålder: 
Födelsedatum: 
Vikt/Längd:       /
Yrke: 
Ögon/Hår:           /
Personnummer:
Adress:
Närmaste anhörig: 

Kända bekanta: 

Alias: 

Foto 

Personlighetsdrag: 

Brottsrapport/Noteringar:  

Arresterande polis: Fall nr. Arresterades vid Datum Brottsrubricering Dömd till:

Tidigare brottshistoria  

             

Höger 

Vänster

Tumme       Pekfi nger    Långfi nger    Ringfi nger    Lillfi nger 

Tumme       Pekfi nger    Långfi nger    Ringfi nger    Lillfi nger 

Stad:
Delstat: 
Rapportförfrågan: 
(Namn, befattning och/eller titel) 
Institution/organisation:  
(Polisen, hälsovård, sociala myndigheter etc.)

Saknad person  
Kredithistoria  

Kriminell historia  
Allmän bakgrundskontroll

Efterlysning/Arrestrapport

Tillägg

Ursprunglig sammanställare:
(Socialarbetare/arresterande polis etc.)

(Typ av rapport)



Informationsbyrån 

Arresterande polis: Fall nr. Arresterades vid Datum Brottsrubricering Dömd till:

Fallnummer:
Avdelning: 
Rapport skriven av:
Utredande agenter:
Datum:

Private EYE Investigations

Sign:



Sty            [      ]
Uts            [      ]
Vak            [      ]
Flx            [      ]
Int            [      ]
Psy           [      ]

Egenskaper                 Sekundära Egenskaper

Ref           [      ]
Up            [      ]
Fys           [      ]
Krf           [      ]
Sb            [      ]
FF           [      ][      ][      ]

Egenskaper                 Sekundära Egenskaper

ÖDE                    [      ]    Resurspoäng    [      ]

Färdigheter                                     FV

Resursinriktningar 

Skräckpoäng Mod

0 Lugn                          

1 Orolig                       

2 Nervös                     -1

3 Skakis (+1)                 -1

4 Rädd (+2)                   -2

5 Vettskrämd (+2)         -3

6 Skräckslagen (+3)         -4

7 SAMMANBROTT          X

[       ]

[       ]

[       ]

[       ]

[       ]

[       ]

[       ]

[       ]

Namn: 

Profi l:

Tidsera:

Personlighetsdrag:

Resurstillhåll:

Spelare:

Svagheter

Vapen Lätt  [PV] Medel   [PV] Svårt   [PV] Kritiskt  [PV] Skadevärde Mag Eldg Kort Medelångt Långt

          [     ]                [     ]              [     ]                [     ]

          [     ]                [     ]              [     ]                [     ]

          [     ]                [     ]              [     ]                [     ]

Utrustning/Anteckningar

Specialiseringar:

Område RV Dödliga Skadepoäng Bedövande

Lätt Sår (mod:-) Medelsår (mod: -3) Svårt Sår (mod -5) Kritiskt Sår (mod -6)

Vitala  (1-5) OOOO OOOO OOOO OOO Totalt [       ]> Tappade

Generella (6-10) OOOOOO OOOOOO OOOOO OOOO Totalt [       ]> Tappade

Blödning >>
Chock >>

Blödning: Nej
*Chock: Nej
*Endast vid huvudträff  slås för 
chock, svårighet normal.

*Blödning: 1 BP/min
Chock: Svårighet normal.
*SL beslutar om blödning 
inträff ar.

Blödning:  1 BP/30 sek
Chock: Svårighet +5
Fys-slag var 5:e min för att hålla sig 
på fötter. Vid misslyckande tvingas-
karaktären krypa i 10 SR. 

Blödning: 2 BP/30 sek
Chock:  Svårighet +10
Blir medvetslös i 20 min vid 
huvudträff . Fys-slag var 5:e min 
för att hålla sig på fötter. Vid 
misslyckande blir karaktären 
liggande i 10 SR. Dödslag vid 
huvud- eller torsoträff .

Totala BP:

Tappade BP:

Blödningstakt:

1 Min        

30 Sek    

Vid sammanbrott svimmar karaktären eller 
drabbas av hysteri. Båda tillstånd varar i 
1T10+2 min.  Skräckpoäng minskar i en takt 
av 1 poäng per timmes lugn.

1. 2.
3. 4.

5.



Utrustning/Anteckningar

Specialiseringar:

SKRÄMD
Ref +1:_____
Vak +1:_____

Skjutvapen +1:_____

RÄDD
Ref +2:_____
Vak +1:_____
Sty +1:_____
Up +5:_____

UPPJAGAD 
Ref +2:_____
Vak +2:_____
Sty +1:_____

Fys +1 :_____
Psy +1:_____ 

FF+2: _____
Närstridsvapen +1: _____

Handgemäng +1:_____ 
  Färdigheter -2:_____

Up +10:_____
SB:_____

RABIAT
Ref +2:_____
Vak +2:_____
Sty +2:_____

Fys +2 :_____
Psy +2:_____ 
FF +3: _____

Närstridsvapen +2: _____
Handgemäng +2:_____ 

Färdigheter -4:_____
Up +10:_____

SB:_____
(Halv blödning)

AMOK
Ref+2:_____

Vak +2:_____
Sty +3:_____

Fys +3 :_____
Psy +3:_____ 
FF +3: _____

Närstridsvapen +2: _____
Handgemäng +2:_____ 

Färdigheter (X):_____
Up +15:_____

SB:_____
(Halv blödning)

1. 2.
3. 4.

5.
Fight

or
Flight

Sty            [      ]
Uts            [      ]
Vak            [      ]
Flx            [      ]
Int            [      ]
Psy           [      ]

Egenskaper                 Sekundära Egenskaper

Ref           [      ]
Up            [      ] [      ]
Fys           [      ]
Krf           [      ] [      ]
Sb            [      ]
FF           [      ][      ][      ]

Egenskaper                 Sekundära Egenskaper

ÖDE                    [      ]    Resurspoäng    [      ]

Färdigheter                                     FVFärdigheter                                     FV

Specialiseringar

Resursinriktningar 

Lätt sår: -
Medelsår: -2
Svårt sår: -3
Kritiskt sår: -4

UPPJAGAD

Lätt sår: -
Medelsår: -1
Svårt sår: -2
Kritiskt sår: -3

Känner ej
smärta.

Mentalitet
Procent Mod

100%      [         ]

90%        [         ]

80%        [         ]

70%        [         ] 

60%        [         ] -1

50%        [         ] -2

40%        [         ] -3

30%        [         ] -4

20%        [         ] -5

10%        [         ] -6

0% Hysterisk/Katatonisk

Namn:
Profi l:

Ålder:
Personlighetsdrag:

Spelare:

Private EYE Investigations 



Kroppsdel RV Dödliga Skadepoäng Bedövande

Lätt Sår (mod:-) Medelsår (mod: -3) Svårt Sår (mod -5) Kritiskt Sår (mod -6)

Huvud  (1) OO OO OO O Totalt [       ]> Tappade

Torso (2-4) OOOO OOOO OOO OOO Totalt [       ]> Tappade

V Arm (5) OOO OOO OOO OO Totalt [       ]> Tappade

H Arm (6) OOO OOO OOO OO Totalt [       ]> Tappade

V Ben (7-8) OOO OOO OOO OO Totalt [       ]> Tappade

H Ben (9-10) OOO OOO OOO OO Totalt [       ]> Tappade

Blödning >>
Chock >>

Blödning: Nej
*Chock: Nej
*Endast vid huvudträff  slås för 
chock, svårighet normal.

*Blödning: 1 BP/min
Chock: Svårighet normal.
*SL beslutar om blödning 
inträff ar.

Blödning:  1 BP/30 sek
Chock: Svårighet +5
Fys-slag var 5:e min för att hålla sig 
på fötter. Vid misslyckande tvingas-
karaktären krypa i 10 SR.

Blödning: 2 BP/30 sek
Chock:  Svårighet +10
Blir medvetslös i 20 min vid 
huvudträff . Fys-slag var 5:e min 
för att hålla sig på fötter. Vid 
misslyckande blir karaktären 
liggande i 10 SR. Dödslag vid 
huvud- eller torsoträff .

Totala BP:

Tappade BP:

Blödningstakt:

1 Min        

30 Sek    

Svagheter Nivå Insikt Detaljer

Vapen Lätt  [PV] Medel   [PV] Svårt   [PV] Kritiskt  [PV] Skadevärde Mag Eldg Kort Medelångt Långt

          [     ]                [     ]              [     ]                [     ]

          [     ]                [     ]              [     ]                [     ]

          [     ]                [     ]              [     ]                [     ]

Anteckningar/Utrustning Mentala störningar                                             Regression

Psykiska förmågor/Ritualer


