
- Heifler har Reutovs agentbevis. Agentbeviset kommer behövas om Reutov ska 
övertyga kejserliga soldater vid Reubern att han är en agent.

- Heifler har såpass många doser att hen har en dos när de når staden.

- Reutov hade 8 revolverpatroner (lätt kaliber) med sig.

- Låt Adler bara behöva göra en Concentrate-action. När mystikern väl fått 
kontroll över sina krafter kan ni istället låta bränna FP vid utvalda 
tillfällen.

- Kostavien är en ö som ligger strax norr om Unionsgränsen. Tågrälsen går från 
Stahlheim över en bro (ca 1km) och sen direkt in till Unionen. 

- Det är mellan 4-5 timmars marsch mellan Stahlheim och där de befinner sig nu. 
Det är tidig morgon när de når Stahlheim.

- Om rollpersonerna försöker rekvidera hjulfordonet i introduktionen kommer den 
börja havera och bråka inne i staden.

- Om rollpersonerna bestämmer sig för att gå runt staden kommer de få gå längs 
stranden. Stahlheim har ingen hamnverksamhet utan förlitar sig på tågrälsen.

- I Akt I kommer rollpersonerna istället stöta på en ensam korrupt som håller 
ett järnrör i handen. Om rollpersonerna tar lång tid på sig eller gör ljud ifrån
sig så kan en grupp korrupta börja uppenbara sig bakom dem. Detta möte kommer 
triggas oavsett om rollpersonerna är i staden eller på stranden.

- I mötet "Prickskytten" kommer prickskytten att skjuta mot Frost först. Detta 
är om hela gruppen är samlad. Frost går självklart att byta ut mot annan 
rollperson för att skapa andra slags intriger.

- När rollpersonerna kommer upp till prickskyttenästet kan de se ett krossat 
fönster i rummet (åt andra hållet än skottet kom ifrån) och en korrupt med en 
kniv i ögat.

- "Patrullen" kommer också uppenbara sig om rollpersonerna gjort mycket ljud av 
sig som t.ex skjutit flera gånger eller använt sprängmedel (mysticism inräknat).


