
 

 

Errata 
 

Av någon underlig anledning föll vissa detaljer av äventyret bort. Nedan kommer vissa 
tillägg som ni kan använda er av, om ni vill. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt. 
 
Inspirationspoäng 
 
Speledarkaraktärernas inspirationspoäng har fallit bort och presenteras här nedan. Det är 
upp till spelledaren att modifiera dessa som den finner lämpligt, tex i slutet av scenariot 
då det kan vara så att spelarna har gjort slut på sina egna poäng. 
 
DeConcini: 3p 
Herman Blüchen: 4 p 
De 6 frimurarnazistlönnmördarna: 2p vardera 
 
Club Raki Turkey 
 
Markplan 

• Entrén leder rakt in i klubblokalen. Här finns många små runda borde med en fyra, 
fem stolar runt. En del av det innehåller även en lite scen, där det spelas 
harmonisk Jazz och hålls vissa föreställningar. Sköna Beatrice håller även ett 
soloframträdande någon gång i veckan, vilket klubbens besökare uppskattar. Här 
finns även en bar men givetvis förekommer bordsbeställning. Ljuset i lokalen är 
dunkelt och ciggar röken ligger tät.  

• Från klubblokalen kan man träda in i spelrummet, där det bjuds på allehanda spel 
i form av roulette och black jack. Insatserna håller relativt höga nivåer. Rika 
vänner till Abd’Allah kan hyra rummet för privata poker sessioner. En av 
Abd’Allahs underhuggare står i ett hörn och kontrollerar att inget fuffens från 
spelarena sida förekommer. 

• Köket är i en salig röra och här pågår konstant stress. Kökschefen står antigen och 
gastar på personalen eller sussar i lagret bakom köket med en tom flaska sprit 
bredvid sig. Hettan är värre än ute på gatan. 

Övervåning 
• Från en trappa på markplan kan man, om man är rätt person eller vacker, ta sig 

upp till ”VIP loungen”. Där umgås Abd’Allahs vänner, rika, kända, 
internationella journalister och vackra människor med varandra. Här finns även 
riklig tillgång på hasch och absint. Abd’Allah har ett bord precis vid balkongen 
och spanar ner mot entrén för att se ifall några intressanta gäster kliver in. 

• På ena sidan om VIP avdelningen är Abd’Allahs kontor placerat, där har han sin 
bokföring och ett kassaskåp som innehåller växelpengar. Här finns även hans 
skumraskaffärer dokumenterade och en revolver. Här inne förvara han även en 
nyckelknippa som leder till klubbens alla dörrar. 



 

 

• På andra sidan finns Abd’Allahs privata svit. Den använder han när han inte 
orkar ta sig hem till sitt luxuösa hus eller fått tag i ett temporärt kvällsintresse. I 
värsta fall, av desperation, kan de som får och har råd låna eller hyra den, för 
nattliga aktiviteter. 

 Källarplan 1 
• Från en trappa i köket kan man nå ner till en lite arena, där klubbens tvivelaktiga 

individer kan delta eller satsa pengar på matcher, man mot man. Dessa brukar 
hållas varje kväll och är en stökig tillställning, då kan vara lätt att slinka omärkt 
vidare in i vinkällaren utan att någon lägger märke till det. Dessa matcher 
uppskattas av Abd’Allah, vilken brukar bjuda upp vinnarna i VIP rummet. 

• Vidare kan man komma in i vin källaren där det förvaras flera fina årgångsviner 
och annan sprit. Här inne finns en dåligt dold lönndörr, som det räcker med en 
extra titt i rummet, för att upptäcka. 

• Bakom lönndörren finns ett rum med där Abd’Allah förvarar smuggelgods och 
hasch. En lite trappa leder djupare ner mot Hashashins HQ. 

Källarplan 2 
• Ut från trappan kommer man rakt ner i Hashashins möteslokal, där de invigda 

fraternisera. Här finns alltid en grupp (minst 3-4) kultister, även ifall dessa 
ofta är påverkade av alkohol eller hasch. 

• Bakom en låst dörr kommer man in i en liten korridor med celler och en gång 
vidare in till ett förrådsutrymme. I en av dessa celler, förvaras DeConcini. 
Hon är i gott skick på grund av Abd’Allahs förälskelse. 

• I förådsutrymmet förvarar kultisterna diverse vapen och utrusting. Här finns 
även en del gamla oläsliga skrifter och en kopia av ”Vägen till det heliga 
landet” som är det enda läsliga. En låda dynamit kan även finnas. 

 
Händelser på Klubb Raki Turkey 
 

• I och med att Abd’Allah inte har träffat karaktärerna har han bara vaga 
beskrivningar av hur de ser ut. Därför kan spelarna röra sig fritt på klubben, ty de 
ser ut som de flesta västerlänningar som besöker klubben. 

• Att komma in är inga problem om man är en välklädd västerlänning och har en 
dollar över till vakterna. Vackra kvinnor behöver givetvis inte betala. 

• Att ta sig upp i VIP rummet kan vara lite svårare, världsvana personer kan med 
hjälp av sin charm eller plånbok få tillträde, men Abd’Allah kommer att bli 
informera av en av vakterna. Ett sätt kan vara att få en personlig inbjudan av 
klubbägaren, han är alltid intresserad av att ha vackra och intressanta personer i 
sin omgivning. Ett annat sätt kan vara att visa intresse för matcherna i källaren 
och där visa sig duktig. Abd’Allah kan även bjuda potentiala kämpar att komma 
ner i källare och gå några ronder mot någon av hans underhuggare. Han 
intresserar sig även för duktiga människor i spelrummet. 



 

 

• Om spelarna inte har någon aning om att hybriden förvaras i källaren, kan det 
hända att de ser frimurarnazister med herr Blüchen i spetsen försöka ta sig ner i 
källaren genom köket. 

 
Övriga / valfria händelser 

• Om karaktärerna har fastnat helt, kan Ali ha fått nys om att en bil med fezprydda 
män har forslat in en brunhårig kvinna på Club Raki Turkey. 

• Någon gång när rollpersonerna anländer tillbaka till hotell Rif, så har deras rum 
blivit ordenligt genomsökta. Ifall de förvarade några av ”handoutsen” på 
rummen, så har nu dessa försvunnit. Fönstren är öppna och det är skoavtryck 
längs med kanten utanför. Modell tysk armékänga. 

• Om spelarna tar sig in något av lönnmördarna rum, så hittar de snabbt en order 
från en Herr Blücher, att de ska vakta DeConcini till undertecknad anländer. Ali 
kan även lämna över denna, efter att ha ”städat” rummet, där han hittade den i 
papperskorgen. 

• En av guvernörens officerare kommer i början av Akt 2, under utfrågningen av 
DeConcinis kidnappning, att ha misstankar mot karaktärerna. Han råder dem att 
inte lämna Tanger och att hålla sig på hotellet. Detta borde få spelarna att 
försöka ta reda på mer om hennes försvinnande och att samarbeta. 

• Herman Blüchen finner karaktärerna för näsvisa och väljer att låta de 6 
frimurarnazistlönnmördarna kidnappa en av karaktärerna, för förhör i 
guvernörspalatset. Detta kan vara användbart för att dra ut på tiden, om spelarna 
går för snabbt framåt.(lämpligt mål kan vara J.Stein, då denna inte kommer att 
vilja förråda någon igen). 

• Herman Blüchen kontaktar H.Zimmer för rekrytering, då han har fått 
information om dennes riktiga identitet som spion åt riket. 

• Guvernörens mannar väntar på hotellet för att gripa B. McClean för 
de ”krigsbrott” han är anklagad för i Spanien. De har fått information om att han 
finns i staden. (kan vara ett bra stressmoment). 

• Om man fråga sig runt i staden, kan man få reda på att det finns en gammal 
kristen kyrka, som inte längre används. Detta är korsriddarnas gamla tempel. 
Denna information kan även fås av den korrupte munken i kapellet. Kan vara 
användbart då det inte finns några direkta kopplingar till templet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


