


BAKGRUND

Rollspelet utspelar sig i en viktoriansk fantasyvärld där ett 
splittrat Imperium fungerar som centrum för äventyr.

Förr var Imperiet det mäktigaste och vackraste som 
världen lagt sina ögon på. Lärda och maktutövare kom 
från fjärran för att beskåda Imperiets skönheter. De 
kejserliga arkitekterna gjorde de mest häpnadsväckande 
byggnader, smederna tillverkade verktyg gjort endast på 
det finaste stålet bergen kunde ge och de stora 
universiteten låg alltid i vetenskapens framkant. 

Ett stort hot mot Imperiets skönhet var de vidsträckta 
rikena i söder. Där hade mystiker (magiker), som länge 
levt under förtryck, äntligen tagit sin rättmätiga plats som 
härskare och erövrare. En kapprusning påbörjades och i 
flera år pumpade Imperiets fabriker ut ändlösa mängder 
av vapen, bomber och stridsmaskiner. Den militära 
positionen stärktes men på stor bekostnad. Att mobilisera 
ett helt kejsardöme visar sig vara en mycket kostsam 
process som inte alla verkar vilja vara en del utav. 

I de östra delarna av Imperiet ligger många av dess mest 
blomstrande industrier och deras ägare. Dessa har i ett 
hemligt möte sagt att Imperiet inte har en chans emot 
herraväldet i söder och man beslutar att avgå från staten 
för att inte stödja mobiliseringen. Men kriget kom aldrig. 

Södern hade stängt sina gränser tidigt, inget kom in och 
inget kom ut. Så nu satt Imperiet och dess undersåtar med 
en armé utan krig och en statskassa som körts ned i 
backen rejält. Ögonen vänds då mot de förrädiska 
industriägarna och kejsaren kräver en förklaring. När 
staten inte får något besked, marscherar man österut för 
att återta industrierna med våld – en invasion.

Väl på provinsgränsen stöter man på ett våldsamt 
motstånd; industrierna hade egna arméer för att försvara 
sina gränser tappert. De största företagen hade ingått i ett 
kartell, en Union, för att stärka sin politiska och militära 
position bland folket, vilket enade deras väpnade styrkor 
likt en nation. 

Utan sina bästa tillverkare låg det kejserliga gardet i 
teknologisk nackdel och såg sig snabbt övermannade av 
Unionens trupper. Imperiets generaler kunde inte se sig 
själva med skammen att kapitulera och stridandet 
fortsatte ända in till den kejserliga huvudstaden, varpå 
kejsaren avrättas och staden bränns ned.

Kejsardömet splittras. En kärndel som kretsar kring 
huvudstaden håller sig lojala till staten. Resterande 
provinser av Imperiet ser det som en chans att bryta sig 

loss från statens tunga bojor och en rad 
självständighetsförklaringar börjar rulla in. 

Den avlidne regentens dotter tar då sin plats på tronen. 
Hon förstår att innan kejsardömet kan återfå sin forna 
skönhet, måste man vinna tillbaka folkets förtroende. Med 
detta sätter hon en rad politiska reformer igång, som 
bland annant medborgarförsäkringar och en offentlig 
sektor. Man erbjuder närliggande stater att skriva under 
ett välfärdsavtal, där staterna betalar skatt till Imperiet 
och i gengäld får utbildning och vapen till sina invånare.

Unionen ser detta som ett hot och tar då tag i sin 
utrikespolitik. De erbjuder militärt skydd och avancerad 
teknologi till sina grannar, i utbyte mot staternas lojalitet.

Så även om de fria staterna värnar om sin själv-ständighet, 
så ingår de flesta i någon sorts politisk allians med något 
av de större blocken.

INFORMATION TILL SPELLEDAREN

Äventyret kommer till stor del cirkulera kring föraktet 
mot Mysticism. I Unionen har man lagstadgat ett förbud 
mot Mysticism som är straffbart med döden. Inom K-Säk 
(Korporationernas Säkerhetspolis) har man ett speciellt 
utskott som arbetar med att leta upp mystiker och föra 
dem till särskilda anstalter, gjorda för att "behandla" 
personer med underliga fenomen. 

K-Säk får dock bara verka inom Unionens gränser, det vill 
säga industristäderna själva inklusive de stater som 
undertecknat ett skyddsavtal. Det innebär att så fort en 
mystiker, eller annan statlig fiende tar sig utanför 
statsgränsen, lämnas uppgiften över till Unionens 
underrättelsetjänst. Det är strängt förbjudet för agenter 
inom K-Säk att utföra uppdrag på annat än Unionsmark.

Imperiet ser dock inte mystiker som ett hot, utan snarare 
som en kontrollerbar tillgång. En bieffekt av att besitta 
mysticism är ett ovanligt skarpt intellekt. Mystiker sitter 
då istället på högt vördade positioner som både rådgivare 
och lärare för Imperiets många generaler och politiker. I 
sin tur har därför staten en egen gren inom 
Specialstyrkorna som ägnar sig åt att agera livvakter för 
mystiker i fält och smuggla ut de mystiker som lever 
förtryckta inom Unionen.

Det var knappt ett år sedan som läkarstudenten Adler 
flaggades för mysticism av K-Säk på grund av henoms 
begåvning inom naturvetenskap. När myndigheterna väl 
tog in henom på förhör och utsatte henom för tester blev 



det snabbt uppenbart att hen besatt ovanligt starka 
mystiska krafter. Adler skulle bli deporterad till en hemlig 
forskningsanstalt där hen hade fått ingå i omänskliga, 
tortyrartade experiment.

Imperiet hade dock fått nys om denna ”supermystiker”. En 
agent ur specialstyrkorna, Reutov, fick i uppdrag att leta 
upp och smuggla ut Adler ur Unionen för att sättas i 
säkerhet hos kejserliga myndigheter. Reutov och Adler var 
länge på flykt innan de hamnade på ett tåg till det neutrala 
landet Kostavien. Där skulle de sedan kunna åka vidare till 
Imperiet relativt obehindrat.

Huvudansvarige inom K-Säk för att återfinna Adler, 
Kapten Heifler, hade inga planer på att misslyckas med 
sin operation. Ännu mindre ville hen ta konsekvenserna 
när hens överordnade skulle få reda på att hen låtit en av 
Unionens farligaste statsfiender fly. Kaptenen tar då saken 
i egna händer och ger sig ut i fält med sin personliga 
livvakt, Frost, för att personligen slutföra uppdraget. Till 
hjälp har hen kontaktat den före detta häxjägaren, 
fältagenten och numera prisjägaren Wulf. Wulf tror att 
Kapten Heifler och hens kollega är medlemmar i Unionens 
underrättelsetjänst, varpå hen antar att de har tillstånd 
för verksamheter utanför Unionsgränserna. Men hen 
ställer inga onödiga frågor; Kaptenen betalar ju i alla fall.

I Kostaviens huvudstad, Stahlheim, blir de båda 
flyktingarna utsatta för ett bakhåll. Kaptenen och hens 
lakejer får ett klart övertag i striden och övermannar 
snabbt sina fiender. Mysticism är dock en oberäknelig 
pina. När Adler grips av total panik frigör hen kopiösa 
mängder energi som kastar runt alla likt trasdockor. I 
tumultet lyckas Reutov och Adler fly varpå de börjar bege 
sig mot kusten -  en flyktväg via vattnet. Adler är dock 
väldigt svag och det tar inte lång tid innan Heifler och 
resten hinner ifatt dem. Reutov sätter upp ett bakhåll med 
improviserade sprängmedel som sista utväg. Bomben 
förstör trions färdmedel men gruppen överlever och 
flyktingarna tas till fånga.

Den energi som Sophie släppte loss skapade däremot en 
kraftvåg av korrupt magi. Med ett epicentrum i de 
fattigare kvarteren har magin spridit sig runtom stan och 
förvridit alla i sin väg. Människor har förvandlats till 
missbildade monster och stryker runt på gatorna för att 
släcka en instinktiv blodtörst. Kostaviska militären är 
maktlös. Flera barrikader har upprättats och fallit, det som 
återstår nu är en förläggning i utkanten av staden där 
ledningen sitter och kallar på förstärkningar för glatta 
livet.

Civila har rustat upp sig med de vapen de hittat. Vissa har 

försökt slå sig ut ur staden för att fly medan andra har 
spikat igen sina bostäder i väntan på hjälp. Stahlheim 
ligger i ruiner och allt på grund av en mystikers misstag.

INTRODUKTION

Flyktingarna är fångade och sällskapet är på väg tillbaka 
till staden. I och med att deras fordon, ett lätt hjulfordon, 
förstördes i bakhållet så får rollpersonerna fortsätta till 
fots. 

På vägen kommer de se ett hjulfordon komma åkandes 
mot dem i hög hastighet. Alla försök till att stanna 
fordonet kommer misslyckas om de inte använder våld. 
Om rollpersonerna försöker ställa sig i vägen kommer 
föraren fortsätta och eventuellt köra på dem som om hen 
inte såg dem.

Ett lyckat slag mot Perception (-2) eller Observation 
avslöjar att fordonet var hastigt packat som om de flydde 
från något. Ett perfekt slag avslöjar även att föraren var 
blodig och såg ut att vara i fullständig chock.

AKT I – STAHLHEIM

När rollpersonerna anländer till Stahlheim får de direkt en 
känsla av att något är väldigt fel. En kuslig tystnad ligger 
över staden förutom enstaka gevärsknall som kan höras. 
Hela staden är insvept i en relativt tjock krutdimma, ett 
lyckat slag mot IQ (-2) eller Tactics avslöjar att det måste 
ha skjutits med krutvapen oavbrutet i 6-8 timmar för att få 
den här effekten.

Byggnaderna vid utkanten verkar helt övergivna och det 
är nästan omöjligt att se längre in i staden på grund av den 
tjocka dimman. Låt rollpersonerna vandra runt lite 
planlöst i staden en stund, kanske utforskar de någon 
övergiven butik eller annan byggnad. De kan hitta 
blodspår eller tecken på stridigheter.

När rollpersonerna kommer ut på gatan igen så kommer 
4+1T6 korrupta invånare att lösgöra sig från dimmorna 
och gå till attack.

Efter striden är avklarad är rollpersonerna fria att 
utforska staden som de behagar. Observera att dimman 
gör det svårt för dem att hålla ett bra lokalsinne. Om 
rollpersonerna vill hitta tillbaka till en plats de varit på 
tidigare måste de lyckas med ett slag mot IQ (-2) första 
gången, omodifierat andra gången och därefter lyckas de 
automatiskt.



AKT II – TYSTA GATOR

Andra akten i äventyret är betydligt friare. Rollpersonerna 
kommer vilja söka igenom staden efter ledtrådar, 
förnödenheter eller flyktvägar. Dimman gör det svårt för 
dem att navigera så bästa sättet blir att bara ta en gata och 
fortsätta gå. Nedan kommer därför en rad händelser som 
ni kan köra i valfri ordning. Om tempot börjar dö eller 
rollpersonerna har flyt, kan du som spelledare slänga in 
2T6 korrupta mellan händelserna. Ge gärna spelarna en 
känsla av att gatorna är farliga.

PATRULLEN

En Kostavisk vaktpatrull kan höras lite längre bort. 
Patrullen består av fem soldater och en lätt 
stridsvandrare. 

Om rollpersonerna väljer att gömma sig och vänta ut dem 
kan de välja att tjuvlyssna på deras samtal (lyckat slag mot 
Perception). Soldaterna pratar om eventuella planer på att 
brandbomba staden och rykten kring förstärkningar från 
Imperiet.

Skulle rollpersonerna bli upptäckta eller visa sig för 
soldaterna kommer de genast bli bemötta med 
misstänksamhet. Rollpersonerna ombeds att lämna över 
sina vapen och visa ID-handlingar. Sedan kommer 
patrullen eskortera rollpersonerna till ”basen”. I själva 
verket kommer de ledas in i en gränd där de sedan ska 
arkebuseras. Om rollpersonerna ser ut att dö redan här 
kan ett par korrupta (kanske en hord?) fungera som en 
deus ex machina.

MASSGRAVEN

På gatan ligger det några kroppar under en blodig filt, två 
av kropparna bär Kostavisk uniform. Ett lyckat slag mot 
Perception (-2) eller Observation avslöjar att det finns 
blodfläckar på väggen bakom kropparna i ungefärlig 
huvudhöjd som pekar mot att personerna blivit 
arkebuserade. 

Om rollpersonerna söker igenom kropparna finner de att 
vissa av dem har bölder och blåsor likt de korrupta 
invånare de stött på innan. En av kropparna har skotthål i 
både strupen (grovkalibrig) och tinningen (lättkalibrig).

En av soldaterna har en ammunitionsväska med 5 st 
gevärspatroner och en handgranat. En av de andra 
kropparna bär en fulladdad lätt revolver gömd innanför 
rocken. Båda finnes med lyckade slag mot Search.

PRICKSKYTTEN

Medan rollpersonerna rotar runt i gränder, slåss med 
korrupta eller bara spatserar oskyldigt på gatan, blir de 
plötsligt beskjutna. Det handlar om en ensam skytt i en 
byggnad lite längre fram. Det är en Kostavisk prickskytt 
som bunkrat upp sig med order om att skjuta på allt som 
rör sig. Prickskytten använder ett lufttrycksgevär vilket 
inte avger några skottknall eller krutrök. Om 
rollpersonerna tar sig upp till byggnaden kommer de hitta 
ett nyligen övergivet prickskyttenäste. Denna scen kan 
användas flera gånger i äventyret.

Alternativt kan prickskytten ge rollpersonerna 
eldunderstöd när de slåss för sina liv, men kommer ändå 
att ha gett sig av om rollpersonerna tar sig upp i 
byggnaden.

Vid något tillfälle kan rollpersonerna hitta prickskytten 
dödad av två korrupta. Där ligger soldatens 
lufttrycksgevär och en väska med 5 patroner.

REBELLERNA

När rollpersonerna är ute och går hör de plötsligt 
krutvapen smattra frenetiskt en bit bort. Om de går åt 
ljudets riktning hittar de strax en grupp på 8 korrupta 
invånare som försöker slå sig in i en barrikaderad 
byggnad. Det verkar finnas folk som skjuter panikartat 
inifrån.

Om rollpersonerna hjälper till att döda de korrupta 
kommer en man ut ur byggnaden och presenterar sig som 
”Hans Schreiber, ledaren av Kostaviska 
Motståndsrörelsen”. Han är mycket tacksam och bjuder in 
rollpersonerna för samtal och vatten. Väl inne är det 
mycket slitet. Gruvarbetare och skomakare beväpnade 
med jaktbössor. Några är skadade och ligger jämrandes på 
golvet medan andra rengör vapen och inventerar. ”Vi tog 
en hård smäll vid förra anfallet, men det är en modig 
skara”, säger Hans.

Hans svarar gärna på frågor angående flyktvägar och var 
de kan hitta förnödenheter. Han är även nyfiken på vad 
rollpersonerna gör i Stahlheim (ännu mer om Adler och 
Reutov fortfarande är bundna!) men accepterar om de inte 
vill berätta. 

Tyvärr kan han inte avvara några förnödenheter själv då 
han behöver dem till sin ”revolution”, men om någon 
skulle kunna reparera deras telegraf (tar en timme per 
slag mot Electronics Repair) är han villig att förhandla en 
belöning. Rollpersonerna kan då välja mellan följande:



– Fem brandbomber

– En hagelbössa med 6 patroner

– 12 lätta revolverpatroner

– Första-hjälpen kit

Hans är såklart villig att förhandla kompromisser och 
lyckade slag mot Fast-talk och Diplomacy räcker långt i 
prutandet.

POLISSTATIONEN

Här syns tecken på hårda strider. Det ligger kroppar lite 
utspritt utanför stationen och man ser hastiga barrikader 
som brutits upp. Stationen har två våningar. På nedre 
våningen finns det 4 korrupta utspridda och en hel del 
döda poliser. Poliserna bär på lätta revolvrar men verkar 
ha skjutit slut på det mesta. Ett lyckat Search-slag ger 1T6 
lätta revolverpatroner.

På övervåningen finns en kommandocentral med 
fungerande telegraf och ett förråd med uppbruten dörr. 
Förrådet verkar ha plundrats men man kan ändå finna ett 
gevär, 8 gevärspatroner, två hjälmar och en bröstplåt.

SYSKON

Rollpersonerna stöter på tre syskon som flyr genom 
gatorna: två bröder och en syster. Äldste brodern har en 
hagelbössa systern har en revolver. Yngre brodern verkar 
inte mer än åtta år gammal och har en docka som han 
håller hårt om. 

Äldste brodern försöker uppträda väldigt hotfull för att få 
rollpersonerna på flykt men det syns igenom att han är 
vettskrämd. Om rollpersonerna går till angrepp kommer 
de två yngre syskonen fly medan äldste brodern "täcker" 
deras reträtt.

KRAVALLSOLDATEN

Det hörs stridigheter längre ned på gatan och beger 
rollpersonerna sig i den riktningen stöter de snart på en 
kravallsoldat, dvs en pansardräkt gjord för att bekämpa 
kravaller, som besvärat försöker avvärja fem korrupta.

Om rollpersonerna hjälper kravallsoldaten kommer han 
bli väldigt tacksam. Han presenterar sig som ”Feldwebel 
Kauffman”. Kauffman frågar rollpersonerna om deras 
ärende. Svarar rollpersonerna avvikande eller inte alls 
kommer han låta dem gå ”för den här gången”. Kauffman 
kan även ge förslag på flyktvägar och föreslår snabb flykt 
då militären planerar att brandbomba hela staden. 

Om rollpersonerna istället väntar ut striden kommer 
kravallsoldaten snart bli övermannad och dödad.

AKT III – JAGAD

Nu när rollpersonerna har fått klart för sig om hur de ska 
ta sig ifrån Stahlheim så börjar tiden bli knapp. Båda 
parterna vill åt olika håll och intrigerna kommer vid den 
här punkten att nå sitt klimax. För att krydda till det lite 
extra kan du låta den Kostaviska patrullen i förra akten 
stöta på rollpersonerna med fientlig inställning. Om 
rollpersonerna tagit itu med patrullen kanske det är en 
annan patrull som letar efter sina försvunna kamrater 
eller om någon som flydde hämtat förstärkningar. 
Alternativt kan en hord korrupta stå mellan 
rollpersonerna och slutmålet.

Vad gäller flyktvägar så kommer rollpersonerna ha två 
alternativ. 

STRANDEN

Om rollpersonerna fortsätter mot kusten kommer de snart 
ned till en strand. Nere vid stranden finns en roddbåt som 
tillhör Hans Schreiber (se scenen Rebellerna). Med den kan 
rollpersonerna ro över till hamnstaden Reubern. Reubern 
är dock lojala mot Imperiet och har ett kompani förlagt 
där.

TAGSTATIONEN

Vid tågstationen finns en evakueringsvagn som går över 
bron till fastlandet och vidare till den neutrala staden 
Hauptburg. Vagnen vaktas av sex Kostaviska soldater som 
har order att inte släppa på någon förrän högkvarteret 
säger till. 

Väl i Hauptburg finns det en agent ur Unionens 
Underrättelsetjänst som står i skuld till Heifler sedan 
tidigare. Med hans hjälp kan Sophie föras tillbaka till 
Unionen och Heifler går fläckfri.

Om Lukacs har kontaktat sina kollegor så kommer de att 
ändra räls på spåret så att vagnen istället beger sig till 
Reubern där en pluton kejserliga soldater väntar på dem.

EPILOG

Vad hände sedan?

Epilogen kommer självklart att bero på rollpersonernas 
handlingar i äventyret, men här är det nästan helt upp till 
dig som SL (eller kanske till spelarna!) att sammanställa 
ett slut. 



Kanske fullbordade Heifler sitt uppdrag och fick tillbaka 
Adler till Unionen? Då lär mystikern bli deporterad till en 
särskild anstalt för att aldrig höras av igen. Eller 
övertalade Reutov både Heifler och Wulf att defektera till 
Imperiet? Heifler kanske blev den nya 
informationsansvarige för Underrättelsetjänsten eller 
kanske förhörd och avrättad? Vad hände med Frost? 

Ta några minuter efter sista scenen och diskutera fram ett 
slut med spelarna. Det blir roligare om ni kommer fram till 
en logisk lösning tillsammans.

APPENDIX

KOSTAVIEN

Kostavien frigjorde sig från Imperiets klor strax efter 
inbördeskriget. Det var från början en ö strax norr om 
fastlandet och det blev lätt att fastställa en statsgräns då 
Kostavön redan räknades som en region. Förutom 
gruvstaden Stahlheim finns det även lite mindre byar och 
samhällen på ön, alla officiellt under den nya Kostaviska 
fanan. 

Mycket av inkomsterna kommer från de stora 
malmgruvorna längre in på ön där nästan 95% av allt som 
bryts exporteras som handelsvaror. Med en stabil ekonomi 
har Kostavien därför råd att upprätthålla sin egna, 
fristående militär och har därför inte sökt sig till något av 
de större maktblocken.

Kostaviska språket var från början bara en dialekt av det 
kejserliga modersmålet, men i och med självständighets 
förklaringen fick landet en stark nationalromans och 
skrev en egen ordbok där bland annat slangord och 
stavelser infördes som ett korrekt språk.

STRIDSVANDRARE

Efter tröttsamma skyttegravsdoktriner fick de kejserliga 
ingenjörerna i uppdrag att försöka bryta det ohållbara 
dödläge som uppstod när två militära styrkor grävde 
skyttevärn på varsin ände av ingenmansland. Man 
experimenterade med att bepansra hjulfordon för att få 
ett mobilt skydd mot kulor och granatsplitter, men hjulen 
körde ofta fast i leran och fastnade i skyttevärnen. Istället 
satte man mekaniska ben på en bepansrad förarhytt som 
sedan kunde röra sig fritt över skyttevärn och annan svår 
terräng. 

Flera modeller gjordes för olika ändamål: en lätt 
stridsvandrare för spaningsuppdrag eller lättare 
infanteriunderstöd, en mellantung för hårdare offensiver 
och lättare försvarsställningar samt en tyngre 
stridsvandrare för mobilt artilleriunderstöd. 

Den lättare stridsvandraren som förekommer i äventyret 
har två ben med en lätt bepansrad förarhytt (DR 9 body, 
legs) för två personer (förare och skytt). Den monterade 
kulsprutan är ångdriven och får sin kraft från ångmotorn 
bak på vandraren. 

KORRUPTA

När en människa utsätts för korrupt magi via en mystikers 
medvetna eller omedvetna utlösning, förvrids både sinne 
och kropp. Huden kokas och stora blåsor börjar bildas på 
kroppen likt tumörer. Samtidigt börjar offret hallucinera 
och få vansinnestankar vilket resulterar i att offret blir 
extremt aggressiv. Inga officiella rapporter har skrivits om 
dessa ”korrupta”, men det har ryktats om att ett fåtal 
patruller stött på liknande varelser i samband med 
incidenter där mystiker är inblandade.



Korrupta besitter en omänsklig adrenalinkick som gör 
dem starkare och mer resistenta till fysisk chock. De är 
därför oförmögna till att svimma varpå de måste helt och 
hållet dö för att stoppas. En korrupt kan dessutom inte 
kommuniceras med över huvud taget utan all 
språkförmåga har reducerats till instinktiva läten som 
stönande, skrik och frustande.

KRAVALLSOLDAT

En kravallsoldat är en specialtränad soldat eller polis som 
är utrustad med en pansardräkt för att bekämpa upplopp. 
Pansardräkten är utrustad med ångdriven hydraulik som 
hjälper soldaten att röra på sig och ger en extra slagkraft. 
Kravallsoldaten är oftast beväpnad med batong och sköld 
men har också en grovkalibrig revolver i bältet för 
farligare situationer. Om man försöker bruka 
pansardräkten utan att ha särskild träning så får man -4 
på alla rörelsebaserade färdigheter i och med att man är 
ovan vid hydrauliken.



NORA / LUKACS REUTOV

Medbrottsling, kejserlig agent

Innan du blev rekryterad av Imperiets Underrättelsetjänst 
tjänstgjorde du i det Kejserliga Gardet som spaningssoldat. 
Spaningsdivisionerna blev skickade söderut bortom 
Fronten för att  samla information om varför Söderrikena 
plötsligt blev tyst. Det du fick uppleva hemsöker dig 
fortfarande på nätterna och det kändes befriande när du 
blev omplacerad i Underrättelsetjänsten. 

Ju längre in i landet ni begav er, desto sjukare blev det. 
”Magisk Överladdning” hette det på rapporterna, 
”Korruption” kallades det bland soldaterna. Växter och 
djur hade blivit förvridna och aggressiva monster. Allt ni 
stötte på försökte döda er och bara de hårdaste i plutonen 
överlevde era spaningsuppdrag.

Efter att ha visat exceptionell skicklighet under dina 
uppdrag blev du rekryterad av Underrättelsetjänsten som 
fältagent inom speciella utskottet för mysticism. Där 
skulle dina uppdrag innebära uppsökande, inhämtning 
och beskydd av mystiker. En position du kanske inte var 
bekväm med från början, men du inser snart att det du 
sett som spaningssoldat är en extrem av vad de starkaste 
mystiker kan åstadkomma. De flesta mystiker du träffar är 
relativt veka och inte mindre människa än vad du själv är.

Ditt nästa uppdrag är att hitta och smuggla ut en mystiker 
vid namn Adler från Unionen. Det har poängterats att 
Adler är av yttersta vikt för Imperiets intresse och måste 
återföras till Imperiet oskadd. Efter en djärv fritagning 
från en Unionskonvoj blev det en hektisk flykt från 
Korporationernas Säkerhetspolis (K-Säk) som också 
verkade visa stort intresse för att få tillbaka mystikern. 
Unionen har försökt ta tillbaka mystiker som du försökt 
smuggla ut innan men den här gången har de gjort det 
riktigt besvärligt för dig. 

Efter flera månader av flykt på Unionsmark fann ni er 
tillslut på ett tåg mot den neutrala staten Kostavien, där 
kan ni sedan ta er enklare mot Imperiet. Dock fick du 
snabbt klart för dig att Unionen var er hack i häl - de är 
nästan aldrig såhär envisa. 

Väl i Kostavien blev ni överfallna av tre agenter. Du blev 
snabbt övermannad och för en minut verkade det kört. 
Adler fick dock panik och släppte i sitt tillstånd ifrån sig en 
mäktig kraftvåg som slängde iväg agenterna likt 
trasdockor. En utmärkt demonstration som visar vad 
mystiker kan göra och i tumultet fick ni en oväntad 

flyktmöjlighet. Adler hade dock svimmat av den mentala 
påfrestningen och du fick ta mystikern över axeln när ni 
flydde staden till fots. Ni behövde ta er till kusten och hitta 
en väg över vattnet till den självständiga hamnstaden 
Reubern. Där finns en kejserlig pluton som ni kan finna 
skydd hos.

Du kan dock inte springa till fots för två och det skulle inte 
ta lång tid innan agenterna hann ikapp er. De måste göras 
av med. Med det du hade kvar i din packning satte du ihop 
ett improviserat bakhåll i hopp om att ni skulle bli av med 
dem för gott. Dock var bomben du tillverkat alldeles för 
svag och den förstörde bara fordonet som agenterna kom 
farandes i. Efter en snabb eldstrid blev ni därför 
övermannade igen och är nu påväg tillbaka till Kostavien.

DE ANDRA

ADLER – Under tiden ni var på flykt fick du möjlighet att 
lära känna Adler. Stackarn skulle bli läkare när K-Säk kom 
och knackade på dörren. En månad spenderade Adler på 
en anstalt för mystiker som utövade tortyrliknande 
experiment. Adler måste till Imperiet, det är första 
prioritet, även om det skulle kosta dig ditt liv.

HEIFLER – Du skulle gissa på att det här är ledaren för 
gruppen. Det är i alla fall Heifler som ger order och de 
andra följer. Men du har sett tveksamhet i denne när ni 
togs till fånga som bland annat protesterade i sista 
sekunden när Frost föreslog att ni båda skulle skjutas. Om 
du inte visste bättre skulle du nästan kunna tro att Heifler 
inte tror på sin sak.

FROST – Underhuggare, patriotisk och fullständigt 
livsfarlig. Närkamp fick ni noga studera i militären, men 
Heiflers personliga vakthund övermannar dig totalt. Om 
Frost ska göras av med måste det komma helt oväntat. Får 
se hur väl Unionsagenter parerar kulor.

WULF – Så vitt du är med är Wulf inte fältagent. Attityden, 
stridstekniken och talesättet visar på att denne antagligen 
är prisjägare av något slag. En prisjägare kan köpas och 
användas till din fördel. Imperiet lär belöna den som 
hjälper staten med en förmögenhet. Kanske till och med 
en fast anställning av något slag?

UTRUSTNING

Wulf tog din packning när ni tillfångatogs.

Lätt revolver, 6 revolverpatroner, handgranat, agentbevis, 
order.



EGENSKAPER

FLEXIBILTY – Som kejserlig agent gäller det att kunna röra 
sig obehindrat och arbeta under alla sorters förhållanden och 
utrymmen.

+3 på Climbing, Escape samt alla rolls i strid där du ska 
bryta dig ur ett grepp. Du får också bortse upp till -3 
modifikationer för handlingar i trånga utrymmen.

HIGH MANUAL DEXTERITY 1

+1 mot alla DX-baserade rolls som innefattar finmotorik.

FANATICISM (IMPERIET) – Det Unionen gjorde mot er 
under inbördeskriget var oacceptabelt. Kejsarinnans sak är 
rättfärdig och en dag ska ni resa er till makten igen. Liv och 
blod för Imperiet!

Du sätter Imperiets vilja och välstånd före dig själv, även 
om det skulle kosta dig livet. Rollspela det!

IMPULSIVENESS – Att tveka är att riskera livet, att agera är 
att rädda situationen. Detta ordspråk från Kejserliga Gardet 
har blivit en kod för dig.

Vid situationer där dina kamrater tvekar måste du klara 
ett self-control roll (12) för att inte agera impulsivt.

OVERCONFIDENCE – Din stolthet går dig ibland över 
huvudet och du tar mer risker än du egentligen borde

Spelledaren kan låta dig ta ett self-control roll (12) om du 
uppträder alltför försiktigt. Rollspela din självsäkerhet!

SENSE OF DUTY (IMPERIET) – Du gör allt för att tjäna 
Imperiets vilja och dess folk. Du skulle aldrig svika ditt 
fosterland eller se det lida nöd.

Du känner ett starkt åtagande gentemot ditt land. 
Rollspela det!

STUBBORNNESS – Din hårda träning i spaningstrupperna 
har lärt dig att aldrig ge upp i första taget. 

Dina metoder fungerar alltid, i din mening. Rollspela det!



TANJA / ERWIN HEIFLER

Gruppledare, poliskapten

Du har alltid överträffat alla du träffat på, även dina lärare 
som ung hade svårt att hantera dig när du gång på gång 
tillrättavisade dem. Detta följde dig när du gjorde 
militärtjänst i Unionen där du ifrågasatte officerare och 
andra befälhavare när de gjorde misstag i planering eller 
logistik. Det var nära att du skulle bli piskad för 
respektlöshet innan Korporationernas Säkerhetspolis (K-
Säk) tog särskilt intresse av dig, varpå du blev rekryterad.

I K-Säk fick du anställning inom speciella utskottet för 
Information och rekognoscering – en position du trivdes 
otroligt bra i. Här fick du visa din fulla potential och det 
skulle inte ta lång tid innan du hade ansvar för hela 
utskottet. Dock sågs du som ett hot av de mycket 
karriärsmedvetna cheferna inom K-Säk och under en 
fältoperation blev du utsatt för ett attentat där du skadade 
benet. I fruktan för ditt liv anställde du en av dina 
fältagenter, Frost, som personlig livvakt. En uppenbart 
mutad psykolog dömde dig olämplig som fältagent varpå 
du blev omplacerad till utredare vid speciella utskottet för 
Mysticism. 

Imperiet smugglar årligen ut flera mystiker ur Unionen 
och de gör det väldigt bra. Ditt jobb blev således att skriva 
rapporter om försvunna mystiker som du stämplar över 
till Underrättelsetjänsten. K-Säk måste nämligen lämna 
över utredningen så fort flyktingen tar sig utanför 
Unionens gränser. 

En dag blir en Unionskonvoj överfallen och en mystiker av 
särskilt intresse för Unionen, Adler, försvann. Istället för 
att låta K-Säks egna inkompetenta agenter sköta jakten 
gav du dig ut i hemlighet för att återigen arbeta i fält. 
Ingen, inte ens Frost, vet om att du egentligen är under 
husarrest för att förhindra din karriär. Därför har du 
förfalskat en undantagsorder från Polischefen i K-Säk där 
det står att du har rätt att jaga och hämta hem Adler var 
det än leder dig.

Till hjälp har du hyrt in en prisjägare med ett förflutet i 
Unionens Underrättelsetjänst, Wulf. I rapporterna står det 
att Wulf har ett välkänt rykte för att hitta mystiker på 
flykt, men blev avskedad och utesluten från Unionens 
myndigheter av hemligstämplade skäl. Du har lovat Wulf 
att Unionen kommer utfärda en officiell pardon 
tillsammans med en saftig summa pengar.

Du, Wulf och Frost jagade Adler över hela Unionen. Ni 

verkade hela tiden vara ikapp men i sista stund lyckades 
alltid mystikern slinka undan. Agenten som hjälper Adler 
är väldigt skicklig. Tillslut fann ni dem i Stahlheim, i den 
neutrala staten Kostavien, strax norr om Unionsgränsen 
där ni satte upp ett bakhåll. Flyktingarna blev snabbt 
övermannade och för en sekund verkade det som att ni 
hade dem. Innan du hann ta fram din sinneshämmande 
drog greps Adler av total panik och släppte i sitt tillstånd 
ifrån sig en mäktig kraftvåg som slängde iväg er likt 
trasdockor. När dammet hade lagt sig var de båda borta.

Du förstod att de hade lämnat staden varpå ni stal ett 
hjulfordon för att leta rätt på paret. Medan ni åkte har du 
insett att den här jakten har dragit ut över snart ett 
halvår. Kollegorna hemma har antagligen märkt att du är 
frånvarande men du har inte fått någon efter dig. De 
kanske tror att du övergivit din post och är snarare glada 
för att slippa se dig. Eller så inväntar de kanske din 
ankomst för att få ytterligare anledning att trycka ned dig 
i smutsen? Var det här verkligen värt all möda du lagt ned 
för att hitta flyktingarna?

Du hann inte tänka längre innan en vägbomb exploderade 
och totalkvaddade ert hjulfordon. Den kejserliga agenten 
hade försökt ta död på er, men misslyckats och efter en 
snabb eldväxling med den gömda agenten var de äntligen 
fasttagna. Frost var nära på att skjuta agenten på plats, 
som ni hade bestämt, men du hindrade processen i sista 
minuten. Om du inte åker tillbaka till Unionen behöver du 
antagligen agenten i din reservplan. Men tills vidare måste 
ni bege er tillbaka till Stahlheim. 

DE ANDRA

REUTOV – Det här är alltså den kejserliga agenten som 
lyckats gömma undan Adler från er hela tiden. Reutov är 
otroligt listig, påhittig och tveklös. Du kanske gjorde ett 
misstag när du hindrade Frost från att skjuta, men Reutov 
kan komma till nytta i fortsättningen. För tillfället har 
Wulf tagit deras packning där bland annat Reutovs 
agentbevis ligger. 

ADLER – Att tillslut träffa denne flykting öga mot öga var 
kanske inte något du var beredd på. Du har läst 
rapporterna och analyserna om vad mystikern är kapabel 
till att göra. Skrämmande och högst onaturliga ting. För 
tillfället har du drogat Adler för att förhindra att det som 
hände i Stahlheim händer igen, men vägbomben tog med 
sig de flesta av dina doser. Det gäller att agera fort innan 
Adler återfår sin fulla styrka.

FROST – Din personliga livvakt är någon du kan lita på, till 
viss grad. Under tiden ni rest tillsammans har du förstått 



att Frosts lojalitet kanske snarare ligger gentemot 
Unionen än den ligger mot dig. Att vara representant för 
en av Unionens mest nationsdefinierande myndigheter 
har självklart hjälpt dig, men om du skulle avslöja dina 
tvivel är du inte säker på hur Frost kommer reagera.

WULF – Prisjägarens lojalitet vet du precis vart den ligger. 
Pengar är Wulfs regering och den som har mest att 
erbjuda vinner. Men du har också något som bara Unionen 
kan erbjuda: en officiell pardon. Det här verkar vara mer 
värdefullt än pengar och Wulf tackade tveklöst ja till 
jobbet när du erbjöd detta.

UTRUSTNING

Lätt revolver, 5 revolverpatroner, sinneshämmande drog, 
vapenrock, Reutovs agentbevis.

EGENSKAPER

PHOTOGRAPHIC MEMORY

Ditt skarpa intellekt låter dig komma ihåg saker mycket 
tydligare. Du kan när som helst göra ett IQ-roll för att 
minnas något. Du får till och med minnas specifika 
detaljer.

SOCIAL REGARD (FEARED) – K-Säk har skapat ett rykte om 
sig över världen att vara en av de mest obarmhärtiga och 
fruktade organisationerna i världen. Det är få som skulle vilja 
hamna i deras väg.

Andra personer reagerar på dig som om du precis lyckats 
med ett Intimidation-roll

VOICE – Du talar med övertygelse och auktoritet. Folk 
tenderar att lyssna till dig med respekt.

+2 mot alla sociala rolls som innefattar din röst.

LAME (CRIPPLED LEGS) – Ditt skadade ben ger dig en viss 
belastning och du är tvungen att använda käpp när du går.

-3 mot alla rolls som involverar dina ben. Basic Speed 
halveras.

OBSESSION (REGAIN POSITION) – Du är så besatt av att 
återfå din sysselsättning att du känner extra drivkraft när du 
kommer närmare ditt mål.

Du måste rationalisera alla dina handlingar till att återfå 
ett arbete som du trivs med. 

PACIFISM (RELUCTANT KILLER) – Även om ditt arbete 
innefattar hemska handlingar har du faktiskt aldrig haft ihjäl 
en människa själv. Ditt nyfunna tvivel har konverterat det till 
ett lätt pacifistiskt tankesätt.

-4 mot alla dödliga hit-rolls mot en person vars ansikte är 
synligt. Detta gäller inte mot varelser som rollpersonen 
inte anser vara personer.

STUBBORNNESS – Din hårda träning i militären har lärt dig 
att aldrig ge upp i första taget. 

Dina metoder fungerar alltid, i din mening. Rollspela det!



SOPHIE / PAUL ADLER

Mystiker, läkarstudent

Du är född och uppvuxen bland de fria staterna. Tidigt fick 
du beröm för ditt skarpa intellekt och många såg på dig 
som ett underbarn. Din far arbetade som läkare på 
allmänvården där du bodde. Du fick snabbt en passion för 
yrket när du hjälpte till i kliniken varpå du vid första 
möjliga chans reste till de stora industristäderna i Unionen 
för att studera medicin. 

Efter tröttsamma gränskontroller och intervjuer med 
ambassader fick du tillslut tillstånd att studera på det mest 
förnämsta universitetet i staden. Efter ett år av 
framgångsrika studier insåg du att det inte låg till fördel 
att sticka ut bland klasserna - en av dina lärare hade 
flaggat dig för ”mysticism”.

Du trodde du hade nära vänner, som du både skålat och 
studerat med, men det var ingen som reagerade när K-Säk 
(Korporationernas Säkerhetspolis) kom och släpade ut dig 
mitt i en föreläsning. Du förstod inte alls vad som pågick. 
Efter en långvarig intervju med män i besmyckade 
uniformer blev du utsatt för elektrisk tortyr. Ett ”test” 
som det så fint blev kallat. Mitt i akten hade du lyckats 
förstöra hela rummet, med dess anordning och personal 
med en slags kraft du inte trodde du besatt. 

Du skulle bli deporterad till en annan anstalt, men 
konvojen kom inte långt innan den blev utsatt för ett 
bombattentat. Strax därpå blev du fritagen av en kejserlig 
agent som presenterar sig som Reutov. Därefter skulle det 
pågå en flera månader lång flykt inom Unionens gränser. 
K-Säk var er hack i häl, men ni lyckades alltid smita undan 
i sista minuten. 

Till slut hamnade ni ombord på ett tåg som skulle ta er till 
Stahlheim i den neutrala staten Kostavien. Där skulle ni 
ligga lågt ett tag för att invänta nästa fas i planen. Men det 
tog inte lång tid innan agenter från Unionen hade hittat 
er. I en gränd blev ni utsatta för ett bakhåll och agenterna 
övermannade er med lätthet. Medan av agenterna höll dig 
nere såg du hur en annan plockade fram en väldigt hotfull 
spruta. Du ville skrika, gråta och flänga vilt med armarna 
men allting verkade hållas inom dig. En sorts blandning av 
alla de starkaste känslor som bara kokar inom dig. 
Plötsligt kändes det som att alla känslor och bekymmer 
lämnade kroppen samtidigt. 

Därefter är ditt minne lite luddigt. Du måste ha svimmat 
eller hamnat i en dvala. När du vaknar upp igen är dina 

händer bundna och du känner dig väldigt yr. Framför dig 
sitter Reutov, också med bundna händer, och bakom står 
de tre Unionsagenterna som ni stötte på tidigare.

DE ANDRA

REUTOV - Förvisso har den kesjerliga agenten hållit dig 
säker under er flykt och är anledningen till att du inte 
sitter på en anstalt och ruttnar. Men du känner knappt 
Reutov och du har inte riktigt fått klart för dig vad som 
kommer ske när ni hamnar i Imperiet. Men hellre det än 
tillbaka till Unionen

Eftersom du inte varit vaken särskilt länge har du inte fått något  
vidare intryck av de andra.

EGENSKAPER

TELEKINESIS (MYSTICISM) – Mysticism är fortfarande 
relativt nytt för vetenskapen. Det är inte mycket man vet och 
det man vet hemlighetsstämplas ofta för att aldrig skådas av 
allmänheten.

Mysticism fungerar som en extra ST20-hand i spelet. När 
du vill utföra en handling gör din karaktärer en s.k 
”Concentrate” varpå du konstaterar vad din mysticism 
gör för handling. Varje misslyckad handling kostar dig 2 
FP och du måste vänta 5 sekunder innan du kan använda 
det igen.  I stressiga situationer måste du lyckas med ett 
Will-roll för kunna kontrollera mysticismen. Misslyckas 
du tar spelledaren över och spelar den som om den hade 
eget liv. Detta gäller bara en gång per handling.

PACIFISM (RELUCTANT KILLER) 

-4 mot alla dödliga hit-rolls mot en person vars ansikte är 
synligt. Detta gäller inte mot varelser som rollpersonen 
inte anser vara personer.

POST-COMBAT SHAKES

Efter varje strid måste du göra ett self-control check (12). 
Misslyckas du slår du 3T6 plus differensen på ditt 
misslyckande. Resultatet blir således som om du precis 
slagit ett Fright Check.



NINA / STEPHAN FROST

Livvakt, specialstyrkorna

Din historia börjar på ett barnhem bland de fria staterna. 
Ovetandes om dina föräldrar försökte du ändå leva med 
den lilla familj du hade. Dålig ekonomi och hårda vintrar 
gjorde att flera av dina vänner förlorades till sjukdom och 
svält, men på något sätt lyckades du alltid ta dig igenom 
det värsta. På din sextonde årsdag var du det äldsta barnet 
på barnhemmet. Det var ungefär vid den tiden din by 
skrev på ett skyddsavtal med Unionen.

Tveklöst anmälde du dig frivilligt till militärtjänst, allt för 
att komma bort från dina hemtrakter. Under din 
utbildning gjorde du så bra ifrån dig att du blev utvald till 
specialstyrkorna – en utmaning du gladeligen tog emot. 

Efter ett uppdrag bakom fiendelinjer blev hela din pluton 
utplånad efter att en av dina kamrater sålt information till 
Imperiet för personlig vinst och sedan flytt över gränsen. 
Du hann ta dig undan med nöd och näppe men det har 
lämnat tydliga ärr i din mentala hälsa. Strax därpå blev du 
avskriven från fältarbete och istället satt i tjänst hos en 
utredare i K-Säk (Korporationernas Säkerhetspolis), vid 
namn Heifler, som personlig livvakt. 

Heifler har fått ett uppdrag personligen från högsta chefen 
inom K-Säk att finna och föra tillbaka en mystiker – Adler. 
Fälttjänst tackar du inte nej till och ni ger er genast av på 
jakt efter denne. Adler verkar få hjälp från kejserliga 
myndigheter varpå ni har anlitat en prisjägare, Wulf, med 
erfarenhet av att hitta smugglade mystiker.

Du, Wulf och Heifler jagade Adler över hela Unionen. Ni 
verkade hela tiden vara ikapp men i sista stund lyckades 
alltid mystikern slinka undan. Agenten som hjälper Adler 
är väldigt skicklig. Tillslut fann ni dem i Stahlheim, i den 
neutrala staten Kostavien, strax norr om Unionsgränsen 
där ni satte upp ett bakhåll. Flyktingarna blev snabbt 
övermannade och för en sekund verkade det som att ni 
hade dem. Innan Heifler hann ta fram sin 
sinneshämmande drog greps Adler av total panik och 
släppte i sitt tillstånd ifrån sig en mäktig kraftvåg som 
slängde iväg er likt trasdockor. När dammet hade lagt sig 
var de båda borta.

Ni förstod att de hade lämnat staden varpå ni stal ett 
hjulfordon för att jaga ifatt dem. På vägen exploderar en 
vägbomb och ni förstår att agenten satt upp ett bakhåll 
mot er. Bomben var dock för svag för att göra någon skada 
på er utan kvaddade endast fordonet som ni färdades i. 

Då bomben verkade vara huvudattraktionen i attentatet 
fick ni tag i flyktingarna strax därpå. Efter en snabb 
eldstrid hade ni återigen fångat dem. Strax innan du skulle 
skjuta agenten, enligt vanlig ordning, beordrade Heifler 
att agenten ska tas levande. Högst ovanligt för K-Säk. 
Adler är drogad och ni är nu på väg tillbaka till Stahlheim 
för att sedan fara vidare till Unionen.

DE ANDRA

REUTOV – Det här är alltså den kejserliga agenten som 
lyckats gömma undan Adler från er hela tiden. Reutov är 
otroligt listig, påhittig och tveklös. Du vinner självklart i 
närkamp, men en sådan farlig individ bör oskadliggöras 
snarast. Det är för säkerligen för allas bästa.

ADLER – Flyktingen ni jagat i flera månader. Rapporterna 
föreslår att Adler är fullkomligt livsfarlig och bör hållas 
neddrogad för att undvika konflikt. Du har sett vad 
mystikern är kapabel till och är inte särskilt intresserad av 
att få känna på det igen.

HEIFLER – Din befälhavare och chef. Heiflers ord är din 
lag, men även du har gränser. Denna poliskapten är 
otroligt intelligent, metodisk och framförallt 
målmedveten. Så länge dina order är för Unionens bästa 
kommer du dö för dess sak. 

WULF – Prisjägare kan man aldrig lita fullt ut på. Även om 
Wulf har ett förflutet i Unionens underrättelsetjänst vet 
du mycket väl att det är hos pengarna som lojaliteten 
ligger. Wulf har skött sig hittills men du kommer fortsätta 
att hålla ett misstänkt öga på denne.

UTRUSTNING

Vapenrock, kniv, lätt revolver.

EGENSKAPER

COMBAT REFLEXES – Att tjänstgöra inom specialstyrkorna 
innebär att man hela tiden är på sin vakt och alltid förväntar 
sig ett angrepp.

Du får +1 på alla Active Defense rolls och +2 på alla Fright 
checks. Dessutom kan du aldrig ”frysa till” när du blir 
överraskad i strid.

HARD TO SUBDUE 2

Du får +2 på alla rolls mot medvetslöshet.



HIGH PAIN THRESHOLD – Den outhärdliga utbildningen för  
specialstyrkorna har gjort smärta till din vän.

Du får +3 på alla HT-rolls som involverar smärta och 
fysisk chock.

CODE OF HONOR (SOLDIER) – En officer ska vara hård men 
rättvis och leda i fronten. En soldat ska ta hand om sina 
kamrater och sin utrustning. En värdig fiende förtjänar 
respekt, en ohederlig fiende förtjänar ett nackskott. Varje 
soldat ska följa order, vilja dö för sitt land och bära sin uniform 
med stolthet.

Du har en hederskod för soldater som du lärt dig i 
militären. Rollspela det!

FANATICISM (UNIONEN) – Unionen är en symbol för hopp i 
mitten av en värld i kaos. 

Du sätter Unionens vilja och välstånd före dig själv, även 
om det skulle kosta dig livet. Rollspela det!

HIDEBOUND – Hela ditt liv har du följt order och agerat efter 
regler och instruktioner. Detta har gjort det svårt för dig att 
tänka kreativt.

Du får -2 på alla rolls mot kreativt tänkande och 
skapande.

OBLIVIOUS – Du kan förstå andras känslor men inte deras 
motivationer.

-1 på alla rolls som innefattar Influence.



BIRGIT / FREDERICK WULF

Legosoldat, prisjägare

Du är född och uppvuxen i slummen bland de stora 
industristäderna – ett distrikt som officiellt inte existerar. 
Det var ett hårt liv som fick dig att ofta gå hungrig och det 
tog inte lång tid innan du hamnade i den kriminella banan.

Först som sändebud, sedan gängmedlem och till sist 
hamnade du i klorna hos en av de större brottssyndikaten 
i Unionen. Du hade en naturlig förmåga att spåra upp 
personer som var av särskilt intresse för syndikatet, något 
som gynnade dig när du gång på gång blev inkallad till att 
hitta folk som syndikatet ville ha tag på.

Efter en razzia till följd av ett anonymt tips hamnade du i 
polisens händer. Dina kamrater har du inte sett sedan 
dess, men du fick ett erbjudande till att börja arbeta för 
Unionens Underrättelsetjänst. Erbjudandet lät mer 
frestande än att bli hängd på torget så självfallet tackade 
du ja.

Ofta handlade dina uppdrag om att du diskret skulle 
uppsöka och eliminera mystiker som flytt Unionsgränsen. 
Du var bra på ditt jobb och började skapa ett rykte om dig. 
Men en dag var det ett barn som syntes i kikarsiktet. Du 
visste att personen skulle vara ung, men inte såhär ung. 
Du blev anklagad för ordervägran av de högre befälen, 
men gick med livet i behåll på grund av ditt värdefulla 
arbete. Du gav dig således iväg för att leva ett liv som 
prisjägare bland de fria staterna.

I åtta år hade du avnjutit ditt nya liv innan du fick ett 
särskilt erbjudande från K-Säk (Korporationernas 
Säkerhetspolis) som du inte kunde tacka nej till. Du ska 
tillsammans med två representanter från K-Säk, 
poliskapten Heifler och löjtnant Frost, finna en mystiker 
vid namn Adler. Mystikern verkar få hjälp av en utländsk 
agent och de behöver dina kunskaper för att fullfölja 
uppdraget. I utbyte får du en saftig summa pengar samt en 
möjlig återanställning inom Underrättelsetjänsten, något 
som du suktat efter i åtta år.

Du, Wulf och Heifler jagade Adler över hela Unionen. Ni 
verkade hela tiden vara ikapp men i sista stund lyckades 
alltid mystikern slinka undan. Agenten som hjälper Adler 
är väldigt skicklig. Tillslut fann ni dem i Stahlheim, i den 
neutrala staten Kostavien, strax norr om Unionsgränsen 
där ni satte upp ett bakhåll. Flyktingarna blev snabbt 
övermannade och för en sekund verkade det som att ni 
hade dem. Innan Heifler hann ta fram sin 

sinneshämmande drog greps Adler av total panik och 
släppte i sitt tillstånd ifrån sig en mäktig kraftvåg som 
slängde iväg er likt trasdockor. När dammet hade lagt sig 
var de båda borta.

Ni förstod att de hade lämnat staden varpå ni stal ett 
hjulfordon för att jaga ifatt dem. På vägen exploderar en 
vägbomb och ni förstår att agenten satt upp ett bakhåll 
mot er. Bomben var dock för svag för att göra någon skada 
på er utan kvaddade endast fordonet som ni färdades i. 

Då bomben verkade vara huvudattraktionen i attentatet 
fick ni tag i flyktingarna strax därpå. Efter en snabb 
eldstrid hade ni återigen fångat dem. Du samlade ihop 
agentens tillhörigheter i en säck. Adler är drogad och ni är 
nu på väg tillbaka till Stahlheim för att sedan fara vidare 
till Unionen.

DE ANDRA

REUTOV - Det här är alltså den kejserliga agenten som 
lyckats gömma undan Adler från er hela tiden. Reutov är 
otroligt listig, påhittig och tveklös. Heifler har beordrat att 
agenten ska behållas levande, av oklara anledningar, men 
du gör bäst i att hålla ett skarpt öga på Reutov.

ADLER – Flyktingen ni jagat i flera månader kan inte vara 
mycket äldre än tjugo. Rapporterna föreslår att Adler är 
fullkomligt livsfarlig och bör hållas neddrogad för att 
undvika konflikt. Du har sett vad mystikern är kapabel till 
och är inte särskilt intresserad av att få känna på det igen.

HEIFLER – Ledaren för eran grupp och poliskapten inom K-
Säk. Du är fullt medveten om att K-Säk inte får verka 
utanför Unionsgränsen, oavsett vad Heifler påstår. Men 
det är nog bäst att hålla sig på kaptenens goda sida om du 
ska få betalt.

FROST – Löjtnant Frost verkar slåss i närkamp lika 
naturligt som vi andra andas. Även om ni står på samma 
sida är du inte riktigt säker på om löjtnanten går att lita 
på. Frost är väldigt patriotisk; skulle det komma ut att du 
blivit avskedad för ordervägran kan det nog sluta illa. Bäst 
att hålla en stadig hand nära revolvern.

UTRUSTNING

Din egen packning – Grov revolver, 10st revolverpatroner, 
vapenrock.

Reutovs tillhörigheter – Lätt revolver, 8st revolverpatroner, 
handgranat.



EGENSKAPER

COMBAT REFLEXES – Att ha tjänstgjort inom 
underrättelsetjänsten innebär att man hela tiden är på sin vakt  
och alltid förväntar sig ett angrepp.

Du får +1 på alla Active Defense rolls och +2 på alla Fright 
checks. Dessutom kan du aldrig ”frysa till” när du blir 
överraskad i strid.

DANGER SENSE – Du har en slags ”magkänsla” om när något  
är fel. Det är något som har räddat dig ur livshotande 
situationer många gånger.

Spelledaren kan göra ett dolt Perception-roll. Om det 
lyckas kan du få en varning som låter dig utföra en 
handling i förväg.

FIT

Du får +1 på alla HT-baserade rolls. 

APPEARANCE (UNATTRACTIVE) – Ett ärrat och väderbitet 
ansikte tillsammans med en bitter attityd ger andra personer 
ett dåligt intryck av dig.

-1 på alla reaction rolls.

BAD TEMPER – Du har ibland svårt att kontrollera dina 
känslor i stressiga situationer.

Under ett stressigt förhållande behöver du göra ett self-
control check. Misslyckas du måste du agera aggressivt 
gentemot den stressande källan.

CHRONIC PAIN – En gammal skada från en 
sammandrabbning med en mystiker kommer och hemsöker dig 
vid vissa tillfällen.

Varannan timme i spelet måste du slå 3T6. Blir resultatet 
över 9 lider du av smärta och får -4 på alla IQ och DX 
baserade rolls samt alla self-control checks.

CODE OF HONOR (BOUNTY HUNTER) – Man ska avsluta 
ett kontrakt, inte förråda sin arbetsgivare och behandla jobbet 
med respekt.

Du har en hederskod för prisjägare som du anammat 
under dina år. Rollspela det!


