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Trubbel i Tanger 
 

 At first glance, Tanger is a normal looking city.  
At first glance. 

Förord 
 
 Tanger började spånas på hösten 2001. Den mesta av inspi-
rationen kom från Naked lunch och var tänkt att bara vara 
ett surrealistiskt äventyr men efter hand fick den en gnutta 
humor, rollspelet Adventure kom även att vara en stor inspe-
rationskälla. Man får väll se det hela som en blandning av 
Naked lunch, Over the Edge, film noir (Casablanca), India-
na Jones, pulp, Advenure från WW och givetvis The Kristet 
utseende. Så låt scenariot spela mellan realism, surrealism 
och äventyr. 
Själva idén med unisexroller har vi fått efter att vi tröttnat på 
att spela våpet som alltid finns med i konventsäventyr. Idén 
bygger på att alla karaktärerna kan ”ändra” kön (förutom en) 
och kommer därför kommer de benämnas vid efternamn i 
scenariot. Tanken är att spelarna ska får spela sina egna kön, 
eftersom det kan vara toksvårt att få insikt i mottsatta könets 
psykologi. 
Har ni några frågor är det bara att höra av er till av oss kon-
struktörer 
 
 Torbjörn Arnoldsson;  torbjorn@cyberbabies.com 
Johan Broman; hybris@imneverwrong.com 
 
Ploten kan kanske lätt kännas linjär, men det finns gott om 
svängrum och valmöjligheter. Vi föreslår er också att läsa 
igenom karaktärerna nog för att använda dessa maximalt 
tillsammans med de ”hemligheter” de har, för ett spännande 
karaktärsspel. Och givetvis; är det nått som ni inte vill ha 
med, eller ändra på, så varsågoda att göra det. 
 
 Lycka till! 
 
 /feta holkar & ond bråd död productions 
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Historia 
 

 För en cirka 50 000 är sedan härskade (och härskar fortfa-
rande) ett stort rymdimperium i ”de kända” solsystemen. 

Imperiet koloniserade flera planeter med behagliga atmosfä-
rer och terraformerade resten. De behärskade överljusför-

flyttning och deras teknologi var över alla nuvarande dröm-
mar. Deras teknologi bygger på Astronomi och komplicera-
de urverk och kan estetiskt jämföras med Aztekerna eller de 
andra latinamerikanska högcivilisationerna. Detta rymdim-
perium upptäckte en liten behaglig planet som de började 

kolonisera och döpte den till Tellus. På denna planet fanns 
ett litet spår av intelligens i form av små flockar av intelli-

genta apor (läs Neandertalare). Kolonisatörerna insåg att om 
de förfinade denna art, så kanske de kunde skapa en bra 

slavras. De började laborera med arten och fick till slut fram 
homo sapiens. Denna avkomma visade sig dock inte vara 
bra slavras då de inte fungerade som kollektiv utan som 

makthungriga individer. Inte nog med det, utan de förökade 
sig t.o.m. som skadegnagarna på rymdskeppen. Kolonisatö-
rerna blandade ut sitt blod, i ett desperat försök, med männi-
skorna i hopp om att deras blod skulle tämja slavrasen, men 

detta resulterade i en überras, som fick de båda rasernas 
bästa fördelar och lite till. Den enda nackdelen var att deras 
blod tunnades ut med tiden och att de krävde en ritual för att 

återfå sina krafter och efter ett visst antal ritualer så skulle 
deras krafter vara för evigt. Själva ritualen är ingen magisk 
ritual, men beskrivs som ritual just för att kolonisatörernas 
teknologi liknar mer en ritual än någon vanlig insulin injek-
tion och är beroende av himlakropparnas placering. Koloni-
satörerna försökte larmslagna ha ihjäl alla hybriderna (men 
vissa överlevde och spred blodet vidare). Projektet ansåg 
vara misslyckat och kolonisatörerna övergav solsystemet. 

Dock med några undantag i form av försvaga, psykiskt han-
dikappade och vissa som vägrade tro på misslyckande, samt 
drömde om en utopi. Och i vissa fall bara stannade kvar och 

vaktade underraserna. Givetvis hade kolonisatörerna en ö 
som huvudcentra i mitten av atlanten, som de sänkte, när de 
lämnade planeten, för att inte människorna eller hybriderna 
skull få tillgång till deras teknologi. Som sagt så överlevde 

vissa av hybriderna, men med åren så utvattnades deras blod 
och krafter. Vid flera tillfällen har de utfört ritualen (vars tid 
och plats är beroende av stjärnornas position) och ibland har 
de lyckats och i det fallet har det uppstått en storcivilisation 
som t.ex. Romariket. Ibland har de stoppats av olika fraktio-

ner (ibland mänskliga, ibland kolonisatörer) som t.ex. av 
korsriddarna 1204 i Konstantinopel, då hela staden brändes. 

Andra högt uppsatta personer har varit hybrider t.ex. var 
Jesus var en hybris som led av en sinnessjukdom så han 

hybris som led av en sinnessjukdom så han älskade männi-
skorna och såg dem som sina barn vilka borde frodas och 
älska varandra. Han korsfästes av några av den gamla rasen 
som fans kvar. De visste då inte vilken skit de ställde till 
med. hade han bara fått leva och dö hade ingen brytt sig. 
Men hans martyrdöd skapade kristendomen. Dock har i de 
flesta hybriderna och kolonisatörerna levt i skymundan av 
de mänskliga civilisationerna och nöjt sig med att dra i trå-
darna, men efter den sista revitaliseringsritualen skulle hy-
briderna var så kraftiga att de skulle vara en fråga om World 
Domination. 
Det är nu skrivet i stjärnorna att den sista revitaliseringsritu-
alen är på ingång. Platsen är den internationella freeporten 
Tanger och året är 1941. 
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Tanger 
 
 Tanger ligger där just en bra hamn skall ligga, vid Atlanten, 

med ett spottavstånd till 
Medelhavet. Närmare bestäm vid Gibraltarsund på en Ma-
rockanska sidan.  Staden har genom seklerna gått igenom 
Medelhavskustens vanliga marsch genom seklerna i form av 
kartager, romare, araber, berber, vandaler och slutligen den 
nya tidens européer. Först av de senare var portugiser avföljt 
av spanjorer och engelsmän. I sluter av 1700 talet samman-
träde fler stater (bl.a. Sverige) och blev en fristad, handel 
och diplomatisk centra. 1923 förklarades Tanger som en 
internationell zon. Således har staden haft flera namn (kärt 
barn har många namn), såsom Tanja, Tangier, Tánger, Ting-
is och det senaste; Tanger. Tanger är en typisk arabisk stad 
med trånga gränder och gator och det är lätt av villa bort sig 
själv och andra bland dessa. I och med att det är en interna-
tionell zon finns det även fina restauranger, caféer och hotell 
( Hotell Rif, Café de Paris) där turister från alla världens 
hörn besöker och Europas intellektuella/cosmopolitianer 
samlas och dricker absint eller röker hashashis. Även nattli-
ver är hektiskt och vill man bevittna slagsmål mellan fascis-
ter och ickefascister så kan man alltid bege sig till restaurant 
Roma. Och nu när kriget ligger och gro finns det spioner 
etc. från de olika makterna om i världen och det är i många 
fall svårt att räcka över en papperslapp utan att genomborras 
av de kringsittandes blickar… Medan det i staden är över-
flöd av whiskey så lider den av brist på mat. Rykten går att 
Franco sänder mjöl ris och olja till staden och över guver-
nörspalatset vajar nazistflaggan (Francos guvernör är nazist-
sympatisör). Den varma luften är fylld av dofter från kryd-
dor, hashasish, konstiga meddelanden från oidentifierade 
radiostationer och raimusik. Tanger är en värld som balanse-
ra på kanten av den ordinarie. En rörmokare finns kanske 
inte alltid till hands, men kan alltid få tag i en sierska eller 
trollkarl. Butikerna har inte samma urval som i Västeuropa, 
men det finns alltid någon som kan sälja en kärleksdrog. 
Dessutom så utgör sig alla skumma personer för att vara 
journalister eller författare. Spanien är den stat som äger 
mest mark i Tanger och därför är spanska tillsammans med 
arabiska de språk som går lättast. Men man kommer undan 
med både franska och engelska.  

Regelsummering 
 
 För er som inte känner till Over the Edge’s regelsystem 
kommer här en kort summering. Dock har vi lagt till en lite 
egen husregel, i form av en sorts hjältepoängs system, inspi-
rerat och namngivet från Adventure. Det är upp till var och 
en om det vill användas, men vi rekommenderar det för att 
förhöja spelkänslan, så ta er gärna en titt på det, även ni 
gamla OtE spelledare. 
 
 Som det kanske kommer att märkas är systemet inte direkt 
ad&d, utan ett ganska fritt lätt system som passar sig ut-
märkt för just konventsäventyr. Presentationen nedan är 
dock ganska reviderad, men tar upp det viktigaste i stora 
drag. 
 
 Handlingar 
Over the Edge´s spelsystem bygger på ett enkelt T6 system. 
Man slår fler T6 ju duktigare man är mot ett svårighetsvärde 
som spelledaren sätter. Nedan finns en tabell som måttstock 
till svårighetsgraderna. Det är fritt fram för spelledaren att 
dela ut en eller flera bonus tärningar beroende på situatio-
nen. Spelledaren kan även dela ut en eller flera 
”penaltydice” beroende om hur han finner det lämpligt. Man 
slår en penaltydie eller en bonus die tillsammans med resten 
av tärningarna. Det som sker är att man tar bort det högsta 
värdet och räknar ihop resterande tärningar i penelty fallet. 
När man använder bonus die plockar man bort det lägsta. 
Det kan hända att man får en bonus tärning och en penalty 
på samma slag och i det fallet så tar de båda tärningarna ut 
varandra. Själva tärningskombinationen är beroende på 
egenskaperna. 
Skulle alla tärningarna i slaget utfalla som ettor blir det fum-
mel. Ifall en tärning utfaller som sexa, slår man ytterligare 
en tärning och lägger till summan och skulle även denna 
visa en sexa, så upprepas proceduren. En lite extra regel är 
dock att ju fler sexor man slår, desto kraftigare blir 
”förlorarens hämnd”. 
Det är helt ok att försöka sig på flera handlingar per runda, 
men för varje extra handling tillförs en penaltydie till alla 
handlingar.  

Handling  Svårighetsgrad 
Lätt 4 
Normalt 7 
Svårt 11 
Riktigt svårt  14 
Nästintill omöjligt 18+ 
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Egenskaper. 
Egenskaperna är själva stommen i tärningsslaget som man 
slår vid en handling. Egenskap innefattar även färdigheter, 
vilka termer kommer att blandas nedan. Egenskaperna är 
uppdelade i en central egenskap och två sidoegenskaper och 
är väldig fria för tolkning, speciellt huvudegenskapen, me-
dan sidoegenskaperna är oftast lite snävare. Den centrala 
egenskapen är oftast konceptet på karaktären och innefattar 
en mängd av handlingar. Har man tex. läkare 3t som central 
egenskap innebär det att man slår 3t när man utför nått som 
innefattar yrket. 
Vanligtvis har man en tärning i baschans, men detta gäller 
inte tekniska färdigheter såsom t.ex. akupunktur. Viket även 
innefattar att 1t i akupunktur gör att man kan gör lika myck-
et som 3t i en vanlig färdighet. 
 
 Insperationspoäng 
Detta är det enda vi ändrat på från Over the Edge´s spelsy-
stem och är taget från Adventure från White Wolf. Inspera-
tionspoäng är det som skiljer ”vanliga dödliga” från hjältar 
och superskurkar. Insperationspängen är det som skiljer 
hjältarna och skurkarna från de vanliga dödliga (och antalet 
gers på karaktärsbeskrivningarna). Med insperationspoäng 
kan man ändra på historien och ju mer man ändrar desto mer 
poäng kostar det och dels kan man använda en insperations-
poäng för att dubblera sina tärningar inför ett slag mot en 
svårighetsgrad. Det där med att ändra historien kallas dra-
matisk editering och att man kan ändra på historien. Dock är 
det viktigt att spelledaren har sista ordet och är det någon 
som inte passar in, eller förstör plot:en accepteras det inte. 
Spelledare har som redan känt sista ordet.  
 
Minor offscreen effect(1 insperationspoäng) 
Kan inte rädda karaktärerna direkt utan hjälpen anländer om 
en stund. Fungerar bra för icke direkt dödliga händelser. Tex 
ett flygplan ser karaktärernas SOS signal. 
Minor extension(1 insperationspoäng) 
Åh titta! Här ligger en annan fallskärma bakom den vi just 
hittade.. 
Minor Onscreen effect(2 insperationspoäng) 
Kan vara i stil med att man har någon utrustning man 
”glömt bort” eller flytande skräp från ett vrak precis när man 
håller på att drunkna. 
Major onscreen effect(3 insperationspoäng) 
Kan vara vad som helst, som inte bryter mot spelledarens 
summering av situationen; nedan för klippan och karaktärer-
na finns en utskjutande sten som leder till säkerheten.  

Obvious continuity violation(4 insperationspoäng) 
Lönnmördaren visar sig vara en gammal vän, eller tunnorna 
märkta bensin, som lågorna håller på att sluka innehåller 
vatten. 
Plot ramification(+1 insperationspoäng) 
Gör att ploten lättas upp lite, såsom att vakten i fängelsehå-
lan kommer med någon liten “present”. 
Plot complication(-1 insperationspoäng) 
Komplicerar ploten efter användandet av insperationspoäng-
en, såsom att kastas i fiendernas händer när man lyckas hop-
pa av den brinnande bilen som far ner för klippan. 
 
 Strid 
Initiativ: 
Det första som sker i en strid att alla rullar för initiativet och 
då används den egenskap som känns passande och ifall det 
saknas någon sådan slår man 2 tärningar. Givetvis slår Spel-
ledaren en tärningskombination för alla spelledarpersonerna, 
så att de handlar på samma initiativ. 
Attack: 
När det är ens tur slår man en relevant attack färdig-
het/egenskap, såsom ”stark” eller ”soldat”. Bonus tärningar 
kan delas ut för bättre position, större vapen eller att övrask-
ningsattack. Målet för attacken slår ett defensivt slag, som är 
svårighetsgraden för attacken, användandes av en passande 
egenskap. Blir attackslaget lika eller under det defensiva 
slaget, missar attacken. Är det över så är det en träff och 
sålunda blir det skada. Skadan görs genom att man tar mel-
lanskillnaden och multiplicerar med typen av vapen man 
använder (se tabell nedan) och voilá, så har man den summa 
som ska dras av från den totala HP:en. Har man förlorat mer 
än hälften av sina HP så får man en penelty die på allt man 
gör och har man förlorat alla sina HP är man ”ur stridbart 
skick”. Det är dock givetvis skillnad på att vara satt i ur 
stridbart skicka av knytnävar och skjutvapen. Det senare 
räknas som dödligt.  
Rustning: 
Skydd finns i två typer: vanlig och skottsäker. Båda drar av 
ett visst antal tärningar från skadan (Sky). Vid eldvapen drar 
skottsäkert pansar av som vanligt medan vanlig rustning 
drar av halva. Militärt skydd ger även en penelty die vid 
handlingar som kräver rörlighet. (se vidare rustningstabellen 
nedan) 
Avståndsvapen: 
Avståndsvapen skiljer sig lite från närstrids med att det inte 
finns nått aktivt defensivslag utan SL slår en tärningar bero-
ende på avstånd och andra faktorer. (se tabellerna nedan)  
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Vapen Skademultipel   Vanligt skydd Sky 
Obeväpnat X1   Läder 1 
Knivar, vattenpipor, stolsben, etc. X2   Förstärkt 2 

Sablar eller liknande X3   Skottsäkert   

Liten pistol eller Kpist X4   Kevlar 1 
Stor pistol eller Kpist X5   Militärt 2 

Gevär X7     
Hagelgevär X10 

(dela med avstånds 
tärningen) 

  

Gatlin, kanon, etc. X15   

Vapen                                antal tärningar för defensiva slaget 

                                             1              2            3            4           5  
Kastvapen, balanserat 2m 4m 8m 16m 32m 
Kastvapen, obalanserat 2m 4m 6m 8m 10m 
Pistol 2m 10m 20m 40m 80m 
Kpist 2m 25m 50m 100m 200m 
Gevär 2m 50m 100m 200m 400m 
Hagelgevär 2m 8m 16m 32m 64m 
Tunga vapen 20m 80m 160m 320m 640m 

Avståndsfaktorer   
Bakom skydd 1-2 
Målet rör sig 1 
I rörelse 1 
Mörker, dimma.. 1-2 

Plot:en 
 
 Spelarna är alla journalister som har hamnat i Tanger, efter 
att känt dragning till staden av olika anledningar, i form av 
intresse för arabkultur eller staden, rotlösa eller helt enkelt 
en dragning till staden etc.. (den egentliga undermedvetna 
anledning är att de alla har korsriddararv och undermedvetet 
känner dragningen till att stoppa revitaliseringsritualen som 
en hybrid tänker genomföra). De har tagit in på hotell Rif. 
På hotellet finns även Hybriden ”undercover” och utger sig 
för att vara modefotograf och hon ger sken av att vara ett 
riktigt våp. På hotellet finns även sex professionella mördare 
som tillhör en frimurarnazistisk fraktion och utger sig för att 
vara journalister. De går alla i svart rockar och hattar. Den 
frimurarnazistiska fraktionen har fått legenden om bakfoten 
och tror att den på nått sätt kan få übermensch att nå världs-
herravälde. Inom kort blir hybriden kidnappad av en femte 
fraktion ( en ytterliggare förutom hybriderna, korsriddare, 
kolonisatörer och frimurarnazister) som är de goda hasha-
shins som är ute efter att stoppa revitaliseringsritualen. Spe-
larna får givetvis bara lite information från hybridens hotell-
rum och kommer att tro att hon god. 

Här kommer det en ganska fri del när rollspelarna reser runt 
i Tanger och samlar information, även i form av legender 
och profetior om revitaliseringsritualen och givetvis vart de 
”onda” kidnapparna har fört den stackars modefotografen. 
Givetvis motarbetar frimurarnazisisternas mördare dem hela 
tiden och de kommer få en massa problem med hashashins 
(rai rai killar med fez, stora mustasch och sablar). 
 
 När spelarna till slut finner vart de fört hybriden (som de 
förhoppningsvis tror är god) och tänker frita henne kommer 
hon att använda sin karisma för att tala om för spelarna att 
rai rai:erna med fezarna etc. är onda och att de måste hjälpa 
henne att stoppa deras ritual. Därefter kommer hon att ge-
nom föra ritualen på angiven tid och plats i Tanger. Om inte 
spelarna fritar hybriden kommer frimurarna att göra ett fri-
tagningsförsök som lyckas och i det fallet kommer spelarna 
få mer problem då frimurarna deltar vid ritualen. Slutmålet 
är att nånstans på den här vägen ska spelarna komma på 
plot:en och stoppa hybriden från att genomföra ritualen och 
rädda världen från hybridernas World Domination… Hurray 
for the heroes. Om inte så kommer ritualen att genomföras 
vilket resulterar i att hybriderna blir fullkomliga och försla-
va alla, inklusive de missledda frimurarnazisterna.  
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Fraktionerna 
 
 Kolonisatörerna 
Kolonisatörerna kommer inte att figurera i scenariot och 
därför lämnar vi dem som något som spelar i bakgrunden, 
lite övernaturliga.  
 
 Hybriderna 
Hybriderna har sedan deras ras begynnelser manipulerat och 
spelat från skuggorna. Det har inte direkt funnits någon sam-
manhållning utan de flesta har konspirerat på olika håll och 
emot varandra. De har stått i bakgrunden för diverse olika 
civilisationer och grupperingar, såsom inkvisitionen och har 
med sina krafter lurat det mänskliga sinnet för att få sin vilja 
igenom, såsom förklätt sig till änglar. Vilket dock skulle 
vara närmast deras naturliga form. Alla är väldigt fysiskt 
välmående och har skarpa drag, vilket kan vara en av frimu-
rarnazisternas anledningar till att de fått legenden om bakfo-
ten.  I scenariot har en hybrid snappat upp legenden och har 
under namnet Isabella DeCincini begett sig till Tanger. 
 
 Korsriddarna 
Runt år 1000 lyckades en hybrid krossa de sista av en magi-
kerorder som svurit att bekämpa de ”onda” kolonisatörerna 
och hybriderna. Som av en slump lyckades några av magi-
kerna fly och genom en ritual förde de med sig sitt hat i sina 
blodådror de grundade därefter en riddarorder och gav sina 
efterföljare detta undermedvetna hat. Denna undermedvetna 
drift gjorde att korsriddarna brände ner Konstantinopel och 
att karaktärerna idag 1941 hamnat i Tanger. 
 
 Hashashins 
Hashashins har även de varit en fraktion som motarbetat 
hybriderna och kolonisatörerna, fast fört traditionen munt-
ligt vidare och alltid arbetat under jord. Ledaren i för Hasha-
shin i Tanger är Abd’Allah som även äger Club Raki Tur-
key. 

Frimurarnazisterna 
Frimurarnazisterna är ondast av dem alla (surprise, surpri-
se…) och en innersta cirkel inom nazismen och hemlig order 
även för Adolf. De har länge varit medvetna om hybriderna, 
men tolkat dem fel, i tron om att de är de äkta Arierna.  Un-
der den senaste tiden har de följt DeConcini, till Tanger. De 
har hört legender om ritualen och lyckats få den om bakfo-
ten, i tron om att de kommer leda till Ariernas världsherra-
välde. På plats har de haft sex stycken spioner på hotell Rif 
och är nu på väg att skicka in en av dem själva. Strax efter 
scenariots början kommer denne, i form av Hermann Blü-
chen anlända till Tanger. Guvernören är som känt nazist-
sympatisör och kommer att lyda alla order från Herr Blü-
chen. 
 

Ritualen 
 
 Ritualen är en blodsritual som frigör energi som sprider sig 
över atmosfären lite a la ”highlander” fast är en ren teknisk 
pryl. Hybriden låter sitt blod droppa ner i en skåra i ett av de 
gamla kolonisatörernas tempel. Ritualen är som tidigare 
nämnt beroende på stjärnorna och även denna natt är det 
fullmåne. Ritualen är till för att revitalisera hybriden och 
hindrar karaktärerna hybriden ifrån att genomföra den, är 
världen räddad.  
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Tidslinje + Karta + Platser 
Tidslinje 

 
 Karaktärerna anländer till Tanger den 14 Juni 1941 

 
 Dag 1 

 
 15:00 

Karaktärerna äter middag och socialiserar med besökarna på 
Hotell Rif 

 
 17:00  

Isabell DeConcini blir kidnappad av hashashins på Hotell 
Rif. 

 
 18:00 

Hermann Blüchen anländer till Tanger och beger sig till 
Guvernörens palats. Fruktat arg över att hans lönnmördare 

tappat bort DeConcini. 
 

 19:00 
Modeshowen på Club Raki Turkey inleds. Första kvällen av 

två. 
 

 Dag 2  
 

 19:00  
Del två av Modeshowen inleds på Club Raki Turkey. 

 
 20:00  

Frimurarnazisterna har kommit hashashins på spåret. Guver-
nören som är nazistvän gör en razzia på Club Raki Turkey 

och fritar DeConcini. Hon tar sig med hjälp av spanska trup-
per och frimurarnazister till moskén för att sätta igång ritua-

len. 
 

 21.00  
Ali söker upp karaktärerna o m de inte har pratat med honom 
tidigare. Och ger slutgiltig information, såsom att t.ex. han 
såg den svarta cabrioleten, med miss DeConcini köra in på 

Club Raki Turkey. 
 

 24:00 
Tiden för ritualen. 

Karta 
 
 Tangers gatunät är totalt överskådligt och det existerar inga 
kartor över staden. Som icke infödd så får man orientera sig 
efter riktmärken eller bli mer eller mindre guidad runt i sta-
den, givetvis för en liten penning. För enkelhetens skull har 
vi för att eventuellt lätta det för spelledaren gjort en över-
sikts karta så att man ser hur stora riktmärken och viktiga 
byggnader eller platser, förhåller sig till varandra.  

Platser 
 
 Hotel Rif – Hotellet där karaktärerna tar i. 
 Biblioteket – Kan finnas bra historisk fakta 
 Oraklet – Det allvetandes oraklet är bra  att rådfråga 
 Moskén som även är kolonisatörernas tempel – En av de 
mäktigaste byggnaderna i Tanger om man bortser från gu-
vernörspalatset. 
 Nattklubben Club Raki Turkey som modevisningen kom-
mer att vara på och som även är Hashashins HQ och tillika 
fångcell för Hybriden – Abd’Allah och hans lakejers domä-
ner. 
 Korsriddarnas gamla tempel / kyrka – En gammal, sedan 
länge oanvänd kyrka, som tillhörde de gamla korsriddarna. 
 Guvernörspalatset -  Francos lakejers domäner 
 Hamnen – En vacker och nog den vackraste hamnen, denna 
sidan Gibralta. Dock ska man undvika detta under dygnets 
mörka timmar, då mörkret lockar fram allehanda busar. 
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Trubbel i Tanger, ”Scenariot” 
 

 Tanger ligger där just en bra hamn skall ligga, vid Atlanten, 
med ett spottavstånd till Medelhavet. Tanger är en typisk 
arabisk stad med trånga gränder och gator, samtidigt har den 
all lyx en västerlänning kan önska sig. I krigets skugga finns 
det spioner och agenter från de olika makterna i Europa, det 
är i många fall svårt att räcka över en papperslapp utan att 
genomborras av de kringsittandes blickar. Den varma luften 
är fylld av dofter från kryddor, hashish, konstiga meddelan-
den från oidentifierade radiostationer och rai-musik. Trots 
Tangers status som internationell zon sedan 1923, vajar ör-
nen och hakkorset över guvernörspalatset. 
Det var till den här staden jag alltid känt en mystisk drag-
ning. Föga anade jag att mina nästkommande dagar skulle 
vara fyllda av slokmustaschprydda lönnmördare, profetior 
och en cykel som sedan urminnes tider väntat på sitt slut. 
Året var 1941 och jag klev ovetandes av HMS Morningstar i 
Tangers hamn... 
 
 Akt 1 Kvällsmål på Hotell Riff 
 
 Det är otroligt hett i Tanger så här års. Gatan är i full rörel-
se utanför hotell Rif där karartärerna sitter i kvällsvärmen 
för att inmundera kvällsmåltiden. Hotellet är ett ombyggt 
palats och således vitt och luftigt. Matsalen är stor men gi-
gantiska kristallkronor som hänger ned från taket. Karaktä-
rerna sitter med ett flertal gäster i matsalen efter att just ha 
anlänt till Tanger. Karaktärerna har fått sina rum och packat 
upp sina saker, som Ali, Hotel Rifs bellboy, burit upp på 
rummen. Det har fått rum tilldelade till sig på andra våning-
en förutom Stein (om Stein inte är närvarande så välj god-
tyckligt någon annan karaktär) som har sitt rum på tredje 
våningen, jämte Isabella DeConcini (läs: hybriden). Karak-
tärerna får under middagen tid att socialisera med resterande 
gäster på Rif.  

De närvarande på hotellet är: 
1. De fem karaktärerna ( är spelarna färre så är de reste-
rande karaktärerna där som gäster) 
2. Isabella DeConcini. Modefotograf som ska göra en arti-
kel om modeshowen i Tanger. 
De sex journalisterna (lönnmördar frimurarnazisterna) i 
mörka rockar och hattar, som ska göra en ”story” åt en tysk 
tidning ”Berliner Morgenpost” om Tanger. De berättar gär-
na inget om sig själva, mer än att artikeln ska täcka det poli-
tiska läget i Tanger, utan är mer intresserade om vad de 
andra hotellgästerna gör på hotellet. De lyder direkt under 
frimurarnazisterna och svarar endast för Hermann Blüchen. 
De har fått order av Blüchen att hålla DeConcini under upp-
sikt. 
  
 Efter middagen drar sig DeConcini tillbaka för att göra sig i 
ordning, inför modeshowen senare på kvällen. Det kan tän-
kas att DeConcini har flörtat vilt med Stein och i så fall ger 
hon några dunkla inviter till hennes hotellrum. Precis när 
Stein knackar på till hennes rum så har en bunt med araber 
(hashashins) brutit sig in i hennes rum, tagit DeConcini till-
fånga och håller på att binda henne för fullt. Alternativ kom-
mer de andra karaktärerna att höra tumultet på hennes rum. 
Även ifall karaktärerna kämpar KOMMER (annars får du 
lösa det på nått sätt, med att de försöker kidnappa henne på 
modeshowen, vilket skulle i o f vara opraktiskt då de göm-
mer henne där). Ifall de blir kamp kommer en del av hasha-
shinsen fly ut med DeConcini genom fönstret till den svarta 
cabrioleten utanför och gasa iväg i full fart. Det sitter redan 
en förare i bilen som han låtit stå på tomgång. Låt gärna 
karaktärerna kasta sig ut efter. Hoppet är Normalt men Rik-
tigt svårt om man ska kasta sig hjältemodigt på bilen (Dock 
är det bara Svårt om man ska landa på kamelen som står 
nedanför), som är på väg därifrån. Följer karaktärerna efter 
bilen så låt de bli en hissnande jakt. Dock kommer den efter 
en kort stund avslutas då kamelflock ledsen över vägen av 
en slump (ett utarbetat sätt av hashashins för att bli av med 
förföljare). Om karaktärerna skulle klaga, kan du bara insi-
nuera på att skurkarna kan ha insperationspoäng, även de.  
DeConcinis rum. 
 
 DeConcinis rum är som väntat lika de andra rummen på 
hotellet. Där finns en stor säng, nattduksbord, en garderob, 
tvättställ med spegel och en tvättskål med kanna, tre stolar 
och en öppen spis. 
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Den stora sängen är fint bäddad och under den ligger inte 
den minsta lilla tuss damm. 
I gardroben finns ett antal uppsättningar kläder, som är mo-
deriktiga efter det senaste i Paris. Här är även DeConcinis 
reskoffertar dock tomma. 
 
 På tvättstället finns, förutom spegeln, smink, vattenskål och 
kanna, ett halvtomt paket cigaretter och smyckeskrinet, en 
ask tändsticker med en logga från Club Raki Turkey. 
 
 I nattduksbordet finns en inbjudan till privatavdelningen på 
Club Raki Turkey och en lapp på en bok som hon vill ha 
från biblioteket. Titeln är; ”Vägen till det heliga landet”.  
 
 I den öppna spisen finns givetvis en lite lapp bland askan. 
Den är eldad i hörnen, men har inte brunnit upp helt. Lappen 
är ett gammalt brev från en man vid namn Abdull al 
as…någonting. Brevet är skrivet på arabisk och svårt att läsa 
efter att det bränns. Men lite går att utläsa. Abdull är i själva 
verket en annan hybrid som DeConcini fört korrespondens 
med. 
 
 Föremålen på rummet. 
1. En lapp med boktitel 
2. Tändsticksask från club Raki Turkey 
3. Lappen i askan (handout 2) 

Ali, Hotell Rifs bellboy 
 
 Ali kan användas för att hjälpa karaktärerna. Ifall de inte 
söker upp honom själva kommer han att söka upp karaktä-
rerna senas  

Akt 2 Jakten på den försvunna kvinnan. 
 
 Efter ett tag kommer den loka ordningsmakten att komma 
på plats och en officer fråga ut de närvarande om kidnapp-
ningen. Officeren lovar att undersöka saken och de kommer 
att göra allt i sin makt för att hitta miss DeConcini (jada 
jada). 
Karaktärerna har nu en försvunnen kvinna på halsen och 
kommer antagligen att följa upp ledtrådarna det fått. När 
karaktärerna kommer till Club Raki Turkey i mån av leta 
efter/fritaga DeConcini kan du fortsätta med akt 3. 
 
 Händelser 
 
 Ett antal händelser du kan dryga ut scenariot med eller göra 
det mer intressant: 
 
  
• 1t6 av lönnmördarna från hotellet skuggar karaktärer-
na och rapportera med jämna mellanrum till Hermann Blü-
chen. Skulle karaktärerna göra något skumt eller nått som 
direkt motarbetar frimurarnazisterna, så anfaller lönnmör-
darna. 
 
  
• Från en mörk gränd eller när karaktärerna är oförbe-
redda kommer en kastkniv med ett brev på, den sätter sig på 
lämplig nära vägg, dörr, bord eller liknande. Dolken är en 
snirklig dolk (ceremoni dolk från hashashins) med givna 
arabiska inslag. (hand out 3) 
 
 
• Förstår inte karaktärernas hashashinsen första var-
ning så sker följande; En arab (i fez) kommer fram för att 
sälja cigaretter, från lådan på magen. Dock drar araben en 
pistol och försöker döda karaktärerna. Araben vägrar att 
avslöja något om han blir infångad och kan motstår de flesta 
av former av förhör. 
 
 
• Slagsmål utanför Restaurant Roma mellan fascister 
och ickefascister. Soldater kommer komma inom kort stund 
och bryta upp bråket. Ickefascisterna kommer att anklagas 
som uppviglare och släpas med till husarrest. 
 
•  Ett antal kameler löper amok längst Tangers trånga 
gator. Kan det vara ett verk av Hashashins som vill bli av 
med karaktärerna.  
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Rykten: 
 
• På Club Raki Turkey är det en stor modeshow vilket 
 är passande, för på den klubben händer alltid det se
 naste. Ägaren  Abd’Allah är en sniken och flåtig 
 man som tar ut  ockerpriser om besökarna inte är 
 unga vackra kvinnor. 
  
• Det är allmänt känt att Oraklet är allvetande. För en 
 smärre summa pengar kan säkert någon visa vägen. 
 
•  Café de Paris är ett ypperligt fint ställe med duktiga 
 gourmet kockar.  

Biblioteket 
 
 Biblioteket ligger i de finare delarna av Tanger och är av 
gammal morisk arkitektur. Trotts att biblioteket är stort och 
luftig tycks bokdammet ligga tungt i den gamla byggnaden. 
Bibliotekarien är en gammal nordafrikansk man som blir sur 
och motsträvig om man inte tilltalar honom på arabiska. Hur 
som helst måste man har någon meritförteckning, universi-
tetslista eller nått annat bevis för att man arbetar inom uni-
versitetsvärlden för att få tillgång till böckerna på bibliote-
ket. Man skulle kunna tänkas att man kan muta mannen 
(dock får man då inlett samtalet på arabiska) eller så kan 
någon ung vacker kvinna kanske fixa till det så att hon får 
titta på böckerna. Utan att veta vad man är ute efter på bibli-
oteket så är det nästintill omöjligt att hitta något vettigt. Kan 
tänkas att man får slå något slag mot någon akademisk fär-
dighet eller liknande. 
Givetvis finns böckerna Vägen till det heliga landet 
(handout1) och I Kristi fotspår inne på biblioteket. Att låna 
böckerna är inte på tal men det går bra att studera dem på 
plats.  

Oraklet 
 
 Oraklet är en gammal och rynkig kvinna vid namn Fatimah 
bint Saleh. Hon har en liten lägenhet i en trång gränd! 
Många av Tangers invånare kommer dit för rådfrågning och 
hon är högt aktat, likväl fruktad av stadens invånare. När 
karaktärerna kommer dit ber vägvisaren dem att själva 
knacka på, då han själv inte vill störa henne i onödan. När 
karaktärerna knackar på hör de en gammal kvinnas röst in-
ifrån dörren, på arabiska, som ber dem stiga in. Rummet är 
ett täckt av ett dunkel och en det luktar sött av myrra och 
rökelser. Runt om i rummet finns hyllor med bisarra flaskor, 
krukor och prylar. Stavar och oidentifierbara prylar står luta-
de mot väggarna eller hänger från taket. Vid ett runt litet 
bord, som endast upplyses av en snart utbrunnen ljusstump 
sitter en gammal kvinna. Framför bordet finns endast en stol 
och kvinnan ber den främste att slå sig ner. Kommer någon 
av karaktärerna titta närmare på prylarna i rummet kommer 
hon att bli förgrymmad och svärandes kasta ut karaktärerna 
(kanske tom lägga en förbannelse över dem). Om karaktä-
rerna ställer en fråga eller om de sitter tysta, kommer hon i 
vilket fall som helst att plocka upp en tarotkortlek och börja 
vända upp korten… 
 
 Den gamla berättar att hon redan sett karaktärerna i hennes 
tidigare visioner och att de inte kan närvara för länge då hon 
är rädd för att uppröra andarna för mycket. Hon berättar att 
hon ser i tarotkorten män och/eller kvinnor i skinande rust-
ningar som följer i dödens fotspår. Männen/kvinnorna är tätt 
följda av en stor svart örn och i bakgrunden finns en stor 
pyramid som tycks leva då det har ett besynnerligt öga. 
  
Den gamla kvinnan börjar vidare yra på en historia om Djins 
(arabiska ökenandar för de bildade, normalt mot någon aka-
demisk färdighet) som fick barn med människor. Vilka gjor-
de uppror mot sina föräldrar och drog skam över sig. De 
besudlade guden och som straff, gav han dem förbannelsen 
att sakta tyna bort och vände deras ena förälder, människor-
na emot dem och deras andra förälder, Djinsen tog han mak-
ten ifrån. Men med hjälp av krafter från sina gamla fäder 
Djinsen, så finns risken att de åter reser sig. 
 
 Sedan ber hon dem lämna hennes hem och vägrar hon ge 
mer svar och hänvisar till att hon redan upprört andarna.  
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Nattklubben Club Raki Turkey 
 
 Se; Akt 3 
 
 Moskén som även är kolonisatörernas  tempel 
 
 Se; Akt 4  

Korsriddarnas gamla tempel / kyrka 
 
 Det gamla korsriddartemplet är en gammal kyrka som lig-
ger i utkanten av Tanger. Kyrkan har inte används sen kors-
riddartiden och är lite förfallen, men står fortfarande intakt. 
Förfallet var ganska självfallet då den lilla minoriteten kato-
liker i staden, beger sig till kapellet i närhet av guvernörspa-
latset. Kapellet där sköts av en korrumperat avdankad munk 
som är helt i händerna på guvernören. Han är helt okapabel 
att ge rollpersonerna någon information eller hjälp. Han är 
däremot bra på att ge syndernas förlåtelse och ta emot kol-
lekt. Hur som helst är det gamla korsriddartemplets dörr 
igenbommad. Men kyrkan är som sagt förfallet, så det är 
ingen svårt att bryta sig igenom dörren. Inne i kyrkan är det 
ett tjock dammlager och alla reliefer är  bleknade. 
De färgade glasfönstren ger ett behagligt ljus och ett mäktigt 
intryck. Allt ljud från staden tycks försvunnen endast ljudet 
av karaktärerna hörs när de går framåt i kyrkan. Förutom 
helgonabilderna  är det även bilder på korsriddare som käm-
par mot demoner. 
Bakom Jesuskorset finns Judasklingan (krävs ett svårt slag 
att hitta om inte följande händelse inträffar;) 
 
 Följande händelse är en frivillig händelse och upp till dej 
som spelledare: 
 
 När de närmar sig närmar sig altaret, som avbildar korsrid-
dare som dricker ur en kalk, blir ljuset intensivare och inten-
sivare. Ljudet av kyrkklockor börja höras och ljuset omslu-
ter karaktärerna. Allt när upp till ett crescendo av ljud och 
ljus. Karaktärerna får en vision av demoner, döda människor 

och änglar, och apokalypsens fyra ryttare som rör sig över 
jorden. Allt eskalerar och plötsligt försvinner allt ljus och 
ljud. Framför karaktärerna som nu står på knä, har nu Jesus-
korset och blottat ett gammalt rostigt svärd. 
Skulle någon spelledarperson följa med in, typ Ali, så ser de 
bara hur karaktärerna faller ner på knän framför altaret och 
sedan kort efter faller Jesuskorset ihop. 
 
 Svärdet är det omnämnda Judasklingan. Det är gammalt 
och rostig och gör endas X2 i skadade, men används den 
mot Hybriden så gör den X5 i skada. Hybriden kan inte på 
något vis förnimma att vapnet heligt förrän hon får ”känna” 
på dess klinga. 
Vapnet smiddes av Kolonisatörerna för att dräpa sina uppro-
riska barn och själva ”visionen” av deras teknologi.  

Akt 3 Räddningen eller (Nattklubben Club Raki Turkey) 
 
 Abd’Allah, ledare för hashashins och klubbägaren har blivit 
förälskad i den vackra DeConcini och har därför valt att inte 
avrätta henne. Han har istället beslutat sig för att hålla henne 
fången tills det att tiden för ritualen är över. Han då anser då 
att hotet är neutraliserat och hoppas på att han kan få sin 
käras kärlek. 
 
 Club Raki Turkey är den hippaste klubben i Tanger och 
Abd’Allah är inte sen med att skryta om det. Precis när sce-
nariot börjar, är Club Raki Turkey i full gång med att husera 
en modeshow. I showen ingår de senaste modekläderna från 
Milano och Paris, men även en inhemsk designer. Klubben 
är stängd på dagarna och öppnar inte förrän kl 18:00 och 
modeshowen börjar kl 19:00. Modeshowen håller bara på 
tre kvart, men efteråt är det fest och Raki Turkey stänger 
inte förrän kl 05:00. Efter showen bjuds det på tilltugg och 
man kan köpa drycker i baren. I ”specialavdelningen för de 
speciella gäster” bjuds det på ordenligt middag (dock är 
drycken fortfarande lika dyr), fast tyvärr krävs det en per-
sonlig inbjudan från Abd’Allah för att komma in där. I den 
avdelningen frossar sig rika bekanta, både inhemska och 
utländska, till Abd’Allah, vissa av designerna och modeller-
na. Abd’Allah beskådar ”hela skådespelet” från en balkong 
med överblick över hela klubben och VIP avdelningen. 
Hans kontor ligger i anslutning till balkongen och han kom-
mer att lämna denna senare under kvällen, för att ta en när-
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mare titt på modellerna i VIP avdelningen. Vägen in till 
specialavdelningen vaktas såväl som till ingången av två 
stora araber i fez. 
 
 Under klubben finner man Hashashins högkvarter. Detta 
kan man nå genom en trappa från köket på klubben. Längst 
inne i ett av rummen håller de DeConcini fången, bunden 
för händer, fötter och munkavel. Hon vaktas alltid av minst 
två hashashin.  
 
 När karaktärerna finns det ett antal alternativ; 
1.Karaktärerna antar att hybriden är god och att hashashins 
är onda. 
De vill antagligen ha vissa förklaringar och det ger DeCon-
cini dem gärna. Hon berättar att araberna som tillfångatog 
henne är medlemmar i en kult som heter Hashashins och 
som tillber en sorts gudar som fanns på jorden för länge 
sedan. De lämnade sina skapelser människan i sticket. Det 
är nu tid för Gudarna att ta sig tillbaka (dvs. dag två kl 
24:00) och DeConcini fann en ritual för att hindra dem att 
komma tillbaka och därmed apokalypsen. Hashashins kom 
dock på henne och tog henne tillfånga för att hindra henne 
från att genomföra ritualen. 
2.Karaktärerna antar att hybriden är ond och hashashins är 
goda. 
Hybriden kör med samma snyft historia som ovan för att 
övertala dem. 
3.Karaktärerna vet om att hybriden är ond och vägra ändra 
sig. 
Mitt under tumultet så anfaller spanska soldater under Her-
mann Blüchens befäl. De lyckas släpa med sig den lyckliga 
hybriden till ritualplatsen (och om det nu skulle vara tokti-
digt så för de henne till Guvernörspalatset). Nu gäller det 
bara för karaktärerna att ta reda på var ritualplatsen är nå-
gonstans. Alternativt tar de med karaktärerna för att vittna 
på den ariska rasens övermäktighet. 

Akt 4 Ritualen (eller Moskén som även är kolonisatörernas  
tempel) 
 
 Moskén är jättelik och tillhör en av Tangers stoltheter, till 
insidan lik alla andra moskéer, vilket är en av moskéernas 
egenhet. Vilket endast hybriden vet om och ev. karaktärerna 
om de luskat duktigt, är att under moskén ligger gammalt 
tempel som tillhör de gamla kolonisatörerna. Ifall man letar 
runt i moskén, vilket imamerna (motsvarigheten till de ka-
tolska prästerna) inte borde gilla, man hitta en bild på en 
ängel i nisch. Om du valde att ha med visionen i kyrkan, kan 
du låta en ljusstråle strömma in genom moskén och träffa 
nischen. Med ett lätt slag mot någon akademisk färdighet 
borde man veta att muslimer aldrig avbildar något, utan mo-
skéerna bara har symetriska mönster och inga bilder (i vanli-
ga fall). Undersöker man nischen närmare upptäcker man att 
den går att skjuta åt sidan. Innanför slutar en brant 
spiraltrapp nedåt trappan mot ned mot mörkret… 
 
 Om frimurarnazisterna fritagit hybriden från hashashins så 
hörs ett mässande nerifrån trappan, då hybriden börjat på 
ritualen. I annat fall är det lika tyst som i en krypta. 
 
 Trappan mynnar ut i en stor sal med flera stora valv. Allt 
täcks av mönster och bilder vilka påminner om de i latin-
amerikanska kulturer. Längst fram vid finns något som kan 
liknas vid ett altare. Från altaret leder det ut skåror som le-
der fram emot väggarna där de uppslukas av dem. 
 
 Ifall Hermann Blüchen och hans lakejer släpat hit hybriden, 
står hon och mässar på altaret och herr Blüchen med följe 
står utspridda i rummet. De kommer göra allt för att stoppa 
karaktärerna  och låta Hybriden sköta ritualen ostört.  
 
 Ritualen tar exakt 10 minuter att genomföra, dvs. 200 run-
dor =). Under de sista 20 rundorna börja hybriden antaga 
hybriden antaga sin naturliga form, som närmst kan beskri-
vas som änglalik, vilket hon måste för att genomföra ritua-
len. Ifall ritualen är igång när karaktärerna kommer ner, 
resterar max 30 rundor av ritualen. 
 
 Under de sista 10 rundorna har hybriden nått sitt maximala 
jag och är hur mäktig som helst, men behöver de sista för att 
få det för evigt. Hur du gör med hennes krafter är upp till 
dig som spelledare och ett alternativ är att bra svärdet ifrån 
kyrkan fungerar på henne, om du nu valde att ta med det. 
Om ritualen genomförs kan du läsa upp epilog 2 och om den 
misslyckas kan du läsa upp 1, för här är scenariot slut.  
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Epilog 
1.  

Hybriden faller livlös till marken och allt tystnar. Ritualen är 
över och efter en kort stund strömmar spanska trupper in i 

salen. Karaktärerna sätts i arrest och blir utfrågade om hän-
delsen. De släpps sedan ut, mot at de lovar att de glömmer 
hela händelsen. Guvernören vill inte att Franco ska få reda 
på att det är oroligheter i en av hans provinser. Om dessut-

om Blüchen omkommit är han väldigt mån om att allt tystas 
ner.  

Jorden är räddad från Hybriden och karaktärerna är fria att 
stanna i Tanger eller vill resa vidare, DeConcini var trots allt 

inte den ende hybriden………..  
 

 Tanger 
Hösten 1945 är kriget som känt över, och de spanska trup-

perna lämnar Tanger. Och dessutom gör sultanen för frihets-
partiet i Marocko ett besök. Tanger hamnar dock långt bort 
från den politiska scenen. Men det glamorösa, omoraliska, 
exceptionella livet fortsätter i Tanger. Tanger kommer att 

uppleva sin storhetstid under början 50-talet. Turisterna fort-
sätter att strömma till. Främst på grund av dess tillgång på 

droger och på minderåriga prostituerade, samt dess automa-
tiska skattelättnader. Dessutom fortsätter folk flytta hit helt 

enkelt för att de inte är välkomna någon annan stans. 
År 1956 blir Marocko en egen stat och några månader sena-
re upplöses den internationella zonen Tanger och tillfaller 
Marocko. Omkring 50 000 bofasta utlänningar lever då i 

Tanger. De flesta stannar kvar… 
 

 2.  
Ritualen när sitt crescendo och allt omsluts starkt vitt ljus. 

Allt blir tyst… 
Apokalypsen har landat. Mänskligheten blir förslavad till-

sammans med det de resterande kolonisatörerna. Evigt döm-
da att vandra i plåga och evigt förslavad. 

(måla på som du själv vill..)  
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Appendix 
Karaktärerna 
 
 Frukta ej, för här kommer endast en kort presentation av 
karaktärerna. Vill du läsa in dig djupare på dem, så titta på 
de medföljande karaktärsbladen. Gemensamt för alla är att 
de har rest mycket och känner sig lite rotlösa. 
 
 John/Jennie Stein 
 
 Nationally: American 
Central trait: Fotograf för National Geographics 3t6 
Side trait: Författare 3t6 
Side trait: Berättar bra skämt 4t6 
Flaw: Notorisk förförare 
Secret: Jude 
Languages: Engelska, Arabiska, Baskiska, Hebreiska 
HP: 14 
Insperationspoäng: 4 
 
 Fotograf åt National Geographics för att göra en artikel om 
Tanger.  
 
 Hans/Helga Zimmer 
 
 Nationally: Tysk 
Central trait: Spion 4t6  
Side trait: Arkeologi 3t6 
Side trait: Journalistik 3t6 
Flaw: Kort temperament.  
Secret: Nazist 
Languages: Tyska, Engelska, Arabiska 
HP: 21 
Insperationspoäng: 4 
 
 Tysk spion för Das Ahnenerbe för att få ut så mycket som 
möjligt om de kristna myterna. Vilka som grundade Tanger 
o dylikt. Zimmer agera undercover som journalist för tid-
ningen Die Spiegel.  
 
 Brian McClean 
 
 Nationally: Britt 
Central trait: Soldat 3t6 
Side trait: Perfect poise, man of all weather. 2t6 
Side trait: Krigskorrespondent 4t6 
Flaw: Tror gott om alla. 
Languages: Engelska, Spanska, Arabiska 
Secret: Efterlyst krigsbrottsling I Spanien. 
HP: 21 

Insperationspoäng: 4 
 
 Har varit i flera olika länder eller krigszoner tex. Indien, 
Spanska inbördeskriget, Första världskriget. Bra hållning. 
Renlig. Kläderna blir aldrig smutsiga. Kommit till Tanger 
i rollen som krigskorrespondant. Intresserad av att veta om 
Franco tänker blanda sig i WWII. 
 
  
 Francois/Felicia deGaulle 
 
 Nationally: Fransk 
Central trait: Journalist för le bon table (mat och dryck) 
3t6 
Side trait: Vacker 4t6 
Side trait: Savate 3t6 
Flaw: Absintberoende 
Languages: Franska, Engelska (med tung brytning), Itali-
enska, Spanska 
HP: 14 
Insperationspoäng: 4 
 
 Erkänd som en av de bästa mat och dryck recensenterna i 
hela Frankrike. Drogs till Tanger för att studera Nordafri-
kansk mat och dryck kultur. 
 
 Gunnar/Gunvor Arvidsson 
 
 Nationally: Svensk 
Central trait: Akademiker / historiker 4t6 
Side trait: Konstnärlig ådra 3t6 
Side trait: Jakt 3t6 
Flaw: Stammar och svettas vid kontakt med motsatta kö-
net  
Languages: Svenska, Engelska, Latin, Gammelgrekiska, 
Arabiska, Spanska  
HP: 14 
Insperationspoäng: 4 
 
 En akademiker från Uppsala som är fast besluten att vi-
kingarna grundade Tanger som han söker rön för.  
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Spelledarpersonerna 
 
 Hybriden 
A k a: Isabella DeConcini 
  

Nationally: Al Amarja 
Traits: 
Manipulativ 
4t6 
Asläcker 
3t6 
Strategiskt sinne 
3t6 
Stridserfarenhet 
3t6 

 
 Flaw: Maktgalen 
 
 Languages: Mer eller mindre alla.. 
HP: 35 
Powers: Godtyckliga för spelledaren 

 
 Isabella skapades för tusentals år sedan, hon insåg 

snabbt att det var män som satt i de ledande positionerna i 
samhället, hon lärde sig därför vad det var som styrde män 
och bemästrade sedan manipulationens och förförelsens 
konster. Hon blev invigt i hemligheten om sitt arv och insåg 
att hon en dag skulle kunna vara med och styra jorden om 
bara allt gick hennes ras väg. Under civilisationernas ut-
veckling försökte hon ständigt arbeta för att hennes ras och 
människorna skulle nå nya höjder. Hon ville ju inte styra 
över en outvecklad civilisation. Hon och hennes systrar har 
haft otaliga namn genom historian, Lillith, Hélena, Cleopat-
ra och Jeanne d´Ark är bara några av dem. Isabella har äntli-
gen funnit tiden för då den sista ritualen ska utföras. Hon 
kommer att genomföra den för att sedan styra jorden till-
sammans med sina gelikar. Isabella vet att hon är starkare än 
vilken människa som helst men har en svaghet, hon älskar 
att se människor slåss mot varandra, helst om henne. Hon 
gillar att uppmuntra flera kavaljerer samtidigt för att sedan 
se dem kämpa om henne. Hon har tillslut tagit sig till Tanger 
för att genomföra den slutgiltiga ritualen. Isabella har lurat 
en grupp av frimurarnazister och fått dem att tro att de kom-
mer att få otroliga krafter som kommer att göra dem till 
”Ûbermench”. Hon var inte beredd på att bli kidnappad av 
människorna och är för tillfället upprörd över att de vågar 
sätta sig emot henne. Dock vet hon att hon kommer att kun-
na använda sin charm för att klara sig. Men klockan tickar 
och snart är tiden förbi. Hon vill inte vänta längre på att 
genomföra ritualen utan kommer att försöka att komma till 

att genomföra den slutgiltiga ritualen. Isabella har lurat en 
grupp av frimurarnazister och fått dem att tro att de kommer 
att få otroliga krafter som kommer att göra dem till 
”Ûbermench”. Hon var inte beredd på att bli kidnappad av 
människorna och är för tillfället upprörd över att de vågar 
sätta sig emot henne. Dock vet hon att hon kommer att kun-
na använda sin charm för att klara sig. Men klockan tickar 
och snart är tiden förbi. Hon vill inte vänta längre på att 
genomföra ritualen utan kommer att försöka att komma till 
ritualplatsen på vilket sätt som helst. 
Isabella är otroligt vacker, hon vet hur hon ska föra sig och 
kan förföra vilken man som helst. Hennes krafter vandrar 
förbi det mänskliga, men detta är upp till spelledaren att 
avgöra hur långt han vill sträcka dem. Levitation och teleke-
nesi kan dock vara mycket troliga.  
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Spanska soldater ur Guvernörens garde  
 
 Nationally: Spanien 
Trait:  
Sabel 
2t6 
Millitärutbildning 
2t6 
Languages: Spanska och lite arabiska och franska.  
HP: 21 
 
 Guvernörens soldater är övertygade fascister, de 

anser sig ha rätten att styra över människor som de ser som 
lägre än sig själva. De är brutala och vältränade. Om spelar-
na uppträder ohyfsat mot dem kan de mycket väl få för sig 
att ta till våld. Dock vill det inte skjuta västerlänningar då 
det skapar problem med de olika länderna. De är dock inte 
främmande för att ge ett kok stryk till dem som sätter sig 
upp mot dem. De är utrustade med gevär och batonger. De 
är klädda i svarta uniformer med kepsmössor. De opererar i 
grupper om fyra som leds av en sergeant. De flesta är span-
jorer men vissa är tyskar eller italienare. De kan alla tala 
spanska och franska till viss del, de kan också en del arabis-
ka fraser och uttryck. 

Abd’Allah; Hashashin ledare till lika ägaren av Club Raki 
Turkey 
 

 Nationally: Nordafrikan 
Traits: 
Kultledare 
2t6 
Charmör 
3t6 
Millitärutbildning 
2t6 
 
 Flaw: Svaghet för unga vackar kvinnor. 
Languages: Aribiska. Engelska. Franska 

och Spanska. 
HP: 14 

 
 Abd’Allah är en snål man med smak för unga 

vackra kvinnor och alla dess droger som finns på denna 
jord. Han föddes och växte upp i Tanger och på grund av sitt 
arv från den förra hashashinledaren, hans far, tvingades han 
att ta över sekten. Han är måttligt road av detta men har som 
tur sin klubb som han kan ägna tiden åt (läs: droger och 
kvinnor), men han glömmer ändå inte bort sitt arv, utan skö-
ter det som det ska skötas. Han är helt införstådd i kolonisa-
törernas och hybridernas historia och har nu bestämt sig för 
att kidnappa och döda DeConcini för att förhindra att ritua-
len genomförs. Ett problem uppkommer dock; Deconcini 
visar sig vara en vacker kvinna, vilken Abd’Allah genast 
förälskar sig i. Hans plan är nu att vänta ut ritualtiden för att 
sedan vinna hennes hjärta. 
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Vanlig Hashashin (i fez) 
 

 Nationally: Nordafrikan 
Traits: 
Sabel 
2t6 
Rida på kamel 
3t6 
Languages: Arabiska  
HP: 14 

 
 Medlemmarna i sekten är införstådda med att det 

finns mer än människor på jorden. De kallar dem djinns och 
fruktar dem mycket. Brödraskapet har funnits i århundraden, 
de kämpar för att stoppa djinnerna från att ta över jorden. De 
är alla troende muslimer och litar på sina ledare. De utgörs 
uteslutande av män och de har alla arabiskt ursprung. Män-
nen är klädda i kaftaner och långa skjortor. På huvudena bär 
de ofta fezer eller huvuddukar. De bär sablar eller långa 
dolkar och vissa av dem kan använda skutvapen. Männen 
har alla skägg eller mustascher. De tror att de kommer till 
paradiset efter döden och många av dem är inte rädda för att 
dö, (dock inte alla). De har familjer och försöker att hålla sin 
identitet dold då detta annars skulle kunna skada deras barn 
och fruar. De ber fem gånger om dagen så smarta spelare 
kan kanske utnyttja det. Majoriteten av männen kan bara tal 
arabiska.  

Frimurarnazisten Hermann Blüchen 
   

Nationally: Tysk 
Traits: 
Officersträning 
3t6 
Förhör och tortyr 
4t6 
Languages: Tyska och lite spanska 
HP: 14 

 
 Hermann är en gammal cynisk nazist. Han är varit 

med i ligan länge och blev invald i unga år i den frimuraror-
den. Han är nu blivit skickad av sina kollegor till Tanger för 
att hålla kontrollen över situationen med den unga Isabella. 
Hans order ramlade för ett tag sen över denna unga dam, när 
de sökte efter en plats beskriven i gamla legender. Legen-
derna berättade om människor med  övermäktiga krafter, 
vilket orden direkt drog paralleller till ”Ûbermench”. 

Denna unga kvinna berätta att hon hade aningar om 
vad platsen låg och hur man genomförde ritualen. I förväg 
skickades det ut 6 stycken lönnmördare för att hålla koll på 
Isabelle och beskydda henne, men nu har då Hermann blivit 
skickade efter. Han är måttligt road över att befinna sig en 
stad full av icke-arier, men vad gör man inte för den ariska 
rasen. Dessutom är guvernören en nära vän och skyldig ho-
nom några tjänster sen tidigare.  
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De 6 frimurarnazistlönnmördarna 
   

Nationally: Tyskar 
Traits: 
Lönnmördare 
3t6 
Journalistik  
1t6 
 
 Languages: Tyska och arabiska 
HP: 21 

 
 De sex journalisterna (läs: lönnmördar frimurarna-

zisterna) i mörka rockar och hattar, som ska göra en ”story” 
åt en tysk tidning ”Berliner Morgenpost” om Tanger. De 
berättar gärna inget om sig själva, mer än att artikeln ska 
täcka det politiska läget i Tanger, utan är mer intresserade 
om vad de andra hotellgästerna gör på hotellet. De lyder 
direkt under frimurarnazisterna och svarar endast för Her-
mann Blüchen. De har fått order av Blüchen att hålla De-
Concini under uppsikt och beskydda denne. De har alla elit-
träning inom den tyska armén, där de gått ut med toppbetyg. 
Under sina mörka rockar bär de pistoler, knivar och garro-
ter. Skulle något komma ivägen för dem eller DeConcini är 
de inte sena att dra vapen.  

Vanlig Tanger Arab (i fez) 
 
 Nationally: Nordafrikan 
Traits:  
Pruta och ta utockerpriser  
3t6 
 
 Languages: Arabiska, ibland lite spanska  
HP: 14 
 
Vanlig nordafrikan i Tanger. För denne går 

livet sin stilla gång och går mest ut på att blåsa den mängd 
av turister, som strömmar till, på pengar.  

Ali, Hotell Rifs Bellboy 
 
 Nationally: Nordafrikan 
Traits:  
Skugga 
2t6 
Orientering i Tanger 
3t6 
Kontaktnät 
2t6  
 
 Languages: Arabiska, Engelska, Tyska, 

Spanska och Franska   
HP: 7 
 
 Ali är en liten taning nordafrikan och har 

inte ens kommit upp i tonåren ännu. Ali har jobbat nästan 
hela sin barndom på Hotell Rif och känner till Tanger väl. 
Han tycker om alla exotiska turister och är till skillnad från 
resterande invånare i Tanger, vänligt inställd till dem. Han 
kräver dessutom inte lika mycket pengar för att lotsa runt 
karaktärerna i staden eller leta upp information de är intres-
serade av. 
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Arabiska namn 
Patronymer används nästan alltid som förnamn. För en ogift 
man har patronymen ”ibn” eller ”bin” som betyder ”son av”. 
En gift man med barn tar patronymen ”abu” och namnet på 
sin förstfödde son, vilket betyder ”fader av”. Yrken använd 
också vilket föregås av prefixet ”al” Ogifta kvinnor använ-
der patronymen ”bint ” som betyder ”dotter av” eller ”umm” 
följt av den förstföddes sons namn, vilket då betdyder 
”moder av”.  

Mansnamn  Kvinnonamn  

 

Abdul  

Aziz 

Abdullah 

Ahmad 

Ali 

Amin 

Bassam 

Fahd 

Faisal 

Farid 

Habib 

Hani 

Hashim 

Hassan 

Hyssein 

  

 

Ibrahin 

Kareem 

Malik 

Mustafa 

Muhammad 

Nabil 

Omar 

Rafiq 

Sa’id 

Saleh 

Samir 

Salim 

Saud 

Suhail 

Tawfiq 

Waleed 

Yussef 

Ziyad 

  

 

Aliah 

Afifah 

Aminah 

Farah 

Fatimah 

Gahadah 

Haifa 

Hanan 

Jamilah 

Johara 

Khadijah 

Latifah 

Mariama 

Mufeeda 

Nawal 

Rana 

Salma 

Samira 

Suhu 

Widad 

Yasmine 

Poängräkning 
Vi tillhör antagligen en av de få som fortfarande tror på att 
man fortfarande kan tävla i rollspel. Nedanför finns en lite 
lista på poäng man kan skrapa ihop i äventyret. Plita ner 
poäng och lämna in till någon av arrangörerna.  
 
 Akt 1 
 
 Karaktärerna jag efter för att rädda DeConcini som är fång-
ad i bilen. Hjältemodigt: 1p 
Karaktärerna letar igenom hennes rum och hittar ledtrådar-
na: 1p 
Karaktärerna blir bundis med Ali: 1p 
 
 Akt 2 
 
 Karaktärerna besöker Oraklet: 1p 
Hittar det svärdet Judasklinga: 1p 
 
 Akt 3 
 
 Karaktärerna lyckas komma in på den privata delen av Club 
Raki Turkey: 1p 
 
 Akt 4 
 
 Karaktärerna hittar nedgången till templet: 1p 
Karaktärerna lyckas stoppa ritualen och rädda världen: 3p 
Karaktärerna övertalar Hybriden, att om de hjälper henne, 
ska de få en bra position i hennes rike…:3p 
 
 Allmänt 
 
 Karaktärerna har spelat med inlevelse: 1-3p 
Karaktärerna har roat spelledaren: 1-3p 
Spelledaren tvingas hjälpa karaktärerna med Ali: -1p 
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Överst: Kyrkan 
Till höger: Kolonisatörernas tempel 
Nederst: Moskén 
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Handout 1 
 
Ur boken ”Vägen till det heliga landet”. 
 
 Anno Domine 1202 Krakow Mikaelsmäss 
 
 Broder Alberto del Compostila språkade och fick oss att inse hur påtaglig djävulens demoner var. 
De fanns i varje stad, de frestade kungar och korrumperade påvar. 
Han fick oss att förstå att vi inte kunde lita på någon annan än oss själva och den gode gud under vilkens sol vi vandrar.  
Vi beslutade att de bröder inom vår order som hade modet och styrkan skulle ge sig ut på en resa som kunde betyda deras 
död.  
De tog villigt på sig uppdraget och vi avundades dem alla ty i deras händer låg ödet. 
Om de misslyckades skulle Djävulen få fäste i hedningarnas vidriga fäste och därifrån sprida sig över vår guds vackra 
fält och flockar.  
Broder Stephan deCroix riddare av tempelherraordern, Broder Otto auf Lichten riddare av tempelherraordern, broder 
Thomas Trivet riddare av tempelherraordern, broder Erik av Tre Nycklar riddare av tempelherraordern och  Roberto 
del Ronda, ska vandra i korståg till staden som kallas Tanger. 
Vi litar på deras gudstro och vishet och vet att de kommer att ledas av den heliga anden  
Med sig på färden för de Judasklingan, förgöraren av demoner, dräparen av förrädare, slukaren av kättare. 
De kommer att finna hedningarnas tempel, ta sig ned i dess inre, där kommer de att krossa deras avgudabilder, döda deras 
ledare och stoppa odjurets ankomst. 
Ordern kommer att fortsätta arbeta för att förgöra demonernas stad, vi vet att tiden är knapp och vi måste lyckas inom 
tre år annars är allt hopp ute. Dessutom har de stränga order att föra upp guds hus, för att sprida hans ljus över hed-
ningarna. 
Kättarnas nod måste krossas och detta innan Anno Domine 1205.  
Vi sätter vår tilltro till våra bröder och vårt förbund med Venedig, han vet likväl som vi att demonerna måste stoppas. 
 
 Må Fadern, Sonen och den heliga Anden skänka oss styrkan att genomföra vår kamp 
Broder Frederic auf Haptburg Anno Domine 1202.  
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Handout 2 
 
[Bränt] 
 
Äntligen har tiden kommit då vi inte längre behöver röra oss i skuggorna. Vår tid har kommit. Det eviga riket kommer 
att upprättas, våra skapares ok kommer att kastas av oss och vi kommer att inta vår rättmätiga platts i kosmos. 
 
 Din vän och broder Abdulla al Harrad  

Handout 3 
 
Otrogna hyndor!! 
Sluta genast med era undersökningar och lämna vår stad.  
Ge er av annars kommer nästa kniv att sitta i er.  
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Brian McClean Brian MCClean 

Gunnar Arvidsson Gunvor Arvidsson 

Hans Zimmer 
Helga Zimmer 
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John Stein 
Jennie Stein 

Francois deGaulle 
Felicia deGaulle  
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Abd’Allah  

Isabella DeConcini  

Hermann Blüchen  Vanlig Tanger 
Arab (i fez)  

Vanlig Tanger Arab  
(i fez)  

Spanska soldater ur 
Guvernörens garde  
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B. McClean 
 
 Din far var soldat och hans far före det. Det fanns 
ingen annan väg som kändes naturlig för dig än att 
följa deras fotspår. Redan som liten pojke på den 
engelska landsbygden växte du upp med berättel-
ser om strid och ära från boerkrigen och Indien. 
Du gick på internat tillsammans med dina bröder 
och vänner och när Europa slutligen slungades ut i 
krig såg du din chans att bringa ära åt din familj. 
Givetvis var du officer och du såg fram emot de 
äventyr som skulle komma i de bataljer du skulle 
vara med om. Inga av de berättelser som du hade 
hört kunde förbereda dig för de ohyggligheter som 
skulle möta dig. 
 
 Den första tiden var fylld av gott mod och muntra 
tankar. Kriget skulle vara över på två månader och 
du skulle komma hem till Storbritannien som en 
dekorerad hjälte. När du väl klev ned i de franska 
skyttegravarna och insåg att det glamorösa krigets 
tid var förbi krossades dina ideal. Tiden i Frankri-
ke var fruktansvärd men inget kunde förbereda 
dig på de fasansfulla månaderna du skulle till-
bringa vid Gallipolli. De allierades försök att ge 
sig in i Turkiet var fruktansvärt, inget störde dig 
så mycket som de höga officerarnas totala inkom-
petens och deras oförstånd för de fasanfulla situa-
tionerna i skyttegravarna. Du upplevde kokande 
hetta och bitande kyla. Tyfus och andra sjukdomar 
skördade sina offer medan dina män dog runt om-
kring dig i strid. Du kämpade hela kriget ut men 
kunde aldrig förlåta de officerare som lät unga 
män rusa rakt in i dödens käftar. När du kom hem 
till England fick du flera utmärkelser, men allt 
kändes som ett hån mot de män som hade stupat 
under denna fasanfulla tid i Europas historia. Du 
kunde inte längre tala med din familj då de inte 
förstod hur du led. De såg dig som en hjälte. Du 
insåg att din kallelse var att visa hur de fasor som 
krig frambringade förstörde mänskligheten. Du 
lämnade England och har aldrig sett det sen dess.  

Under flera år reste du runt som krigskorrespe-
dant, du beskrev de vidriga krigshärdar i världen 
och var väldigt kritisk mot kolonialsystemet. Du 
skapade flera ovänner men samtidigt började du 
förstå att det inte fanns någon ondska i världen, 
alla drevs av mål och ideologier och alla kunde 
ändra på sig. När kriget i Spanien utbröt begav du 
dig dit för att skriva om hur Francos rebellarmé 
försökte att störta det sittande styret. Du använde 
Gibraltar som din bas och reste genom hela Spani-
en för att träffa alla sorters människor för att ska-
pa en enhetlig bild av kriget. Där träffade du en 
kvinna som du föll för. En spansk kvinna som 
hade tagit till vapen för att försvara sin övertygel-
se mot de fascistiska trupper som vill förtrycka 
och kontrollera henne. Du och Maria förlovade er 
och du gick med i kampen. Du fascinerades över 
hur individer av olika nationallitet kunde enas i ett 
mål. Du träffade irländare och skottar som såg dig 
som en vän, ingen brydde sig om var man kom 
ifrån, alla var vänner och allt bestämdes med de-
mokratiska omröstningar. Tre dagar innan ni skul-
le gifta er vaknade ni upp av hur ni kunde höra 
fascisternas flygplan närma sig. Ni rusade ut för 
att komma i skydd men ni hamnade rakt i deras 
bombmatta och Maria blev träffad av ett splitter i 
bröstet, hon dog i dina armar medan bomberna 
föll omkring dig och stukasirenena ven. Du för-
sökte att kämpa vidare men din sorg var för stor. 
Er cell krossades och du lyckades knappt fly från 
landet.  
 
 Du tog dig till Kairo och levde där tills ett nytt 
krig bröt ut; WWII. Än en gång är Europa i flam-
mor, men denna gången tänker du berätta för om-
världen vad som försegår. Du har tagit dig till fri-
hamnen Tanger för att där försöka att utröna om 
Franco kommer att lägga i sig i kriget eller inte.  
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Du kommer aldrig att glömma Maria, men hoppas 
på en ljusare värld utan krig. Även om du är för-
ändrad är du fortfarande britt, du håller dig ren 
och prydlig och behandlar människor på ett bra 
sätt. Du är övertygad om att ingen föds ond och 
att alla går att resonera med. Soldaten i dig finns 
dock där fortfarande och du skulle onekligen kun-
na ta upp till kamp för att hjälpa dem som är för-
tryckta. Du vet att Tanger styrs av en fascistisk 
guvernör men ändå har något dragit dig till denna 
plats.  

Stats 
Brian McClean 
Nationally: Britt 
Central trait: Soldat 3t6 
Side trait: Perfect poise, man of all weather. 2t6 
                 Är alltid snyggt klädd och kläder tycks 
stå emot smuts och att bli skrynkliga. 
Side trait: Krigskorrespondent 4t6 
Flaw: Tror gott om alla. 
Languages: Engelska, Spanska, Arabiska 
Secret: Efterlyst krigsbrottsling I Spanien. 
HP: 21 
Insperationspoäng: 4  
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G. Arvidsson 
Du föddes i Uppsala, Sveriges akademiska metropol. Din far 
var professor i historia och klassiska språk. Han ansåg att du 
liksom dina systrar skulle få en akademisk uppfostran, ni 
skulle lära er språk och kunskap om historia och naturveten-
skap. Från en tidig ålder lärde du dig läsa, skriva och räkna. 
Han ansåg även att ni skulle kunna er teologi, både den stora 
och lilla katekesen kunde du innan du var tio år. Under hela 
din uppväxt följde du och din familj din far på hans resor 
runt i världen. Innan du var arton hade du sett mer än de 
flesta akademiker hade sett under hela sin livstid. St. Peters-
burg, Theobe, Rom och Istanbul, alla tänkbara platser be-
sökte ni och du likväl som din far fascinerades av den konst-
närliga och arkitektoniska skönhet ni upplevde. När du var 
tjugo hade du en position på universitetet och respekt bland 
dina kollegor. Tyvärr dog din far när du var tjugotre år gam-
mal och alla sörjde honom djupt. Vetenskapsmän från hela 
Europa kom till hans begravning och du knöt mycket nya 
kontakter. 
  
Du delade dock inte riktigt din fars äventyrliga ådra, du 
mådde bättre av att sitta hemma och studera. Dina syskon 
blev likt du akademiker men ni tappade all kontakt förutom 
på det vetenskapliga planet. När ni ses är det som akademi-
ker och inte som syskon. Oftast träffar du dem bara vid ve-
tenskapliga tillställningar och på nobelmiddagen. Du har vid 
två tillfällen haft privilegiet att träffa och språka med Albert 
Einstein, en gång då han satt mitt emot dig på nobelmidda-
gen, och en gång när du var på resa i Förenade staterna. Du 
skulle väldigt gärna vilja träffa Nikola Tesla och språka med 
denna fascinerande ryss. Du har länge varit influerad av 
vetenskapsmän som Rudbäck. Hans teorier har fått dig på 
spåren av en upptäckt vilken du har tolkat som att Tanger 
grundades av skandinaver under tidigt fyrahundratal. Detta 
är en teori som du har fått utstå mycket kritik för, men du 
har hittat romerska texter som bevisar att Vandalkungen 
Geiseric var son till en sveahövdings son som reste till Spa-
nien och där gifte sig med vandalprinsessan Theolina. 
  
Du har aldrig brytt dig mycket om det motsatta könet men 
inser att du måste gifta dig och skaffa barn om dina intellek-
tuella gåvor ska vandra vidare. Du bryr dig inte mycket om 
ditt utseende och anser att det är det inre som räknat. Intel-
lekt och intelligens är viktigt, utseende är förgängligt. Trots 
denna inställning har du väldigt svårt för att umgås med 
individer av det motsatta könet. Du börjar svettas och stam-
ma och detta ser du som en stor svaghet, du försöker kon-
stant att förbättra dig själv men det är mycket svårt. Du kan 
inte kontrollera hur din kropp reagerar och det stör dig.  

Det enda som får dig att koppla av är att jaga, du är en duk-
tig skytt och gillar att tillbringa tid i skogen. De enda riktiga 
vännerna du har är de som du jagar med och du reser ibland 
till olika delar av norden eller Tyskland för att jaga. När 
dina jakter har uteblivit har du börjat känna dig lite ensam. 
Nu när kriget har brutit ut oroar du dig en del för hur dina 
akademiska kollegor i världen klarar sig. Du har inte riktigt 
tagit ställning till kriget men du gillar inte att människor 
strider mot varandra när de i stället kan forska tillsammans. 
Din far övertygade dig vid tidig ålder om att rasbiologi och 
frenologi var vidskeplighet utan vetenskaplig substans.  
Du gillar även konst och njuter av att gå på museum och 
titta på tavlor, du är väldigt fascinerad av konstnärer som 
Zorn och andra impressionister. Du målar en del själv och 
gör väldigt vackra illustrationer till dina verk, men har inte 
haft tid att verkligen utveckla din talang, din forskning tar 
för lång tid. 
 Under de senaste tre åren har du studerat din faders forsk-
ning, han har lagt fram tankar om att det kanske kan finnas 
andra varelser är människor på jorden. Han kallar dem för 
Asar efter de gamla fornnordiska gudarna. Han tror att de 
bland annat kan ha grundat Rom, upptäckt Amerika och 
dyrkats i flera kulturer, till exempel Egypten, Sydamerika 
och Norden. Han går så långt som att föreslå att Jesus Kris-
tus kanske var en av dessa varelser. Hans teorier berör allt 
från bronsåldersristningar till hieroglyfer och skaparberättel-
ser från olika delar av världen. Du vet att din far var en sund 
och vetenskapligt lagd man. Men ändå kan du inte lita på 
hans forskning vilket gör dig illa till mods. Tänk om männi-
skorna inte är ensamma, tänk om din far var galen, båda 
situationerna skrämmer dig. 
Just nu är du i Tanger för att finna fler spår efter Geiseric 
och hans släktträd. Du hoppas att du ska kunna bevisa din 
teori. Du är väldigt intresserad av allt som kan ge dig en 
ledtråd till Tangers historia. Du vill även lära känna lite nya 
kontakter då du under den senaste tiden har börjat känna dig 
ensam. Din fars tankar ligger och gror någonstans i ditt bak-
huvud men du är rädd för att behandla dem.  
 
Stats 
Gunnar/Gunvor Arvidsson 
Nationally: Svensk 
Central trait: Akademiker / historiker 4t6 
Side trait: Konstnärlig ådra 3t6 
Side trait: Jakt 3t6 
Flaw: Stammar och svettas vid kontakt med motsatta könet  
Languages: Svenska, Engelska, Latin, Gammelgrekiska, 
Arabiska, Spanska  
HP: 14 
Insperationspoäng: 4  



 31 

H. Zimmer 
 
 Dina första minnen består av tiden då hela europa 
låg i strid och ditt land krigade med Frankrike, 
Storbritannien och Förenta staterna. Du kommer 
ihåg den svåra tiden då ditt land sögs ut av kriget 
och hur din far och mor svor över hur de 
behandlades efter Versaillesfreden. Du kommer 
aldrig att glömma hur din mor grät när ni fick 
budskapet om att din morbror och din egen äldre 
broder hade dödats i skyttegravarna.  
 
 Långsamt återgick livet till dess vanliga gång. 
Bättre dagar kom och ni började leva ett glatt och 
rikt liv, du gick i skola och utväcklades både 
mentalt och fysiskt. Ditt intresse för gymnastik 
och journalistik uppmärksammades 1934 då den 
nya ledaren, Adol Hitler höll på att skapa en ny 
ordning. Du insåg att du ville hjälpa ditt fosterland 
att resa sig från skammen och hämnas de som 
hade krossat ert land och bringat så mycket smärta 
och ondo till ditt folk och dina föräldrar. Du skrev 
in dig i det millitära och snabbt insåg dina befäl 
att du hade färdigheter som var lämpade för 
underrättelsetjänsten. Under fyra år tränades du i 
de kunskaper som krävdes av en 
underrättelseagent; kommunikation, kryptering, 
skådespeleri och självförsvar. Du blev en 
övertygad nazist och läste mycket av den 
forskning om rasbiologi som Gustaf Kossina hade 
skrivit under tjugotalet.  
 
 Efter din utbildning sökte du dig direkt till Das 
Ahnenerbe. Detta var en gren av SS som letade 
efter historiskt och arkeologiskt betydelsefulla 
föremål och bevis för den ariska rasens överläg-
senhet. Ditt första uppdrag var i Persien. 1939 
lyckades du där komma över flera viktiga gamla 
skrifter som bevisade att det hade suttit kungar där 
under trehundratalet som hade varit av arisk ras 
och leverne. Så när väl kriget bröt ut tvivlade du 
inte på de fördelar tredje riket hade mot sina fien-

kommer ditt fosterland att segra.  
 
 Du har sedan dess rest runt tillsammans med 
andra agenter och försökt att finna nya bevis och 
upptäckter som kan hjälpa ditt moderland i kam-
pen mot de förhatliga västmakterna. Du har flera 
gånger tvingats att döda människor för att komma 
åt det som du är ute efter. Du njuter inte av att 
döda vita människor men det är ibland sådant som 
måste göras. Judar, araber, zigenare och liknande 
har du inga större problem med att döda.  
 Du har blivit skickad av Das Ahnenerbe till Nord-
afrika för att göra en studie på dess kulturer och 
myter. Du ska agera som journalist för tidningen 
Die Spiegel och försöka att få fram så mycket som 
möjligt om gamla kristna myter. Även legender 
om vandalerna och dess likar skall du försöka och 
få klarhet i. Flera kristna artefakter stals av morer-
na under medeltiden och du tror att de kanske kan 
vara gömda här. Även om Tanger är en neutral 
zon, så inser du att det kan vara bra att ligga lugnt 
med dina politiska övertygelser tills du kan få reda 
på var andra människor står. 
 Du är envis och vet vad du vill, det kan ofta vara 
svårt att samarbeta med individer som inte kan 
sköta affärer genom de rätta kanalerna. Du har ett 
ståtligt ansikte och rör dig stolt. Men samtidigt har 
du inget som är ovanligt med dig, det är lätt att 
glömma bort dig om du vill att människor ska 
göra det.  
 
Stats 
Hans/Helga Zimmer 
Nationally: Tysk 
Central trait: Spion 4t6  
Side trait: Arkeologi 3t6 
Side trait: Journalistik 3t6 
Flaw: Kort temperament.  
Secret: Nazist 
Languages: Tyska, Engelska, Arabiska 
HP: 21 
Insperationspoäng: 4 
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J. Stein 
Du föddes i en liten mellanamerikansk stad för ca 
trettio år sedan. Dina föräldrar som var judiska 
invandrare drev den lokala lantbutiken och du 
brukade tillbringa mycket tid där när du inte gick i 
skolan. Du var speciellt intresserad av alla de tid-
ningar och magasin som kom från storstäderna 
med reportage om vad som hände i den stora värl-
den. När första världskriget bröt ut var du bara 
barnet men du kommer fortfarande ihåg hur din 
mor brukade läsa för dig ur tidningarna och hur 
det för dig var som en lång saga där olika kungar 
och styrande slogs mot varandra i en annan värld. 
Då du började i skolan kunde du redan läsa tack 
var din moder, och du hade inga problem med att 
skriva och tala inför klassen. Det som du dock 
tyckte hade störst dragningskraft var bilderna i 
magasinen, bilder på stora upptäcktsresande, pilo-
ter, soldater, stumfilmsstjärnor och vetenskaps-
män. Platserna och miljöerna dessa rörde sig i var 
fantastiska.  
 
 Du bestämde dig vid en väldigt tidig ålder för att 
du skulle bli fotograf, skulle resa över hela värl-
den, från nordpolen till Sydafrika, Kairo till Kina. 
Du skulle se allt som var värt att se. Dina föräldrar 
ansåg inte att ditt val var så vist, men de stödde 
dig och när du var sexton fick du anställning som 
assisten åt Mr Braxton. Mr Braxton var fotograf i 
Boston och hade varit frivillig i kriget där en av 
dina bröder hade tjänstgjort tillsammans med ho-
nom. Du lämnade din slumrande stad och sökte 
dig till storstaden. Mr Braxton var en väldigt snäll 
och vis man som hade sett mycket av världen och 
kunde berätta om alla sina äventyr på ett ytterst 
underhållande och lättsamt sätt. De tre första åren 
var en stor besvikelse för dig, det enda ni ägnade 
er åt var porträttfoton och du började smått tvivla 
på att du någonsin skulle få se de platser du hade 
drömt om. Under tiden läste du några kvällskurser 
och försökte dig på att skriva noveller som du 
ibland lyckades sälja till olika damtidningar och 

veckotidningar. Så kom plötsligt dagen, då Mr 
Baxter informerade dig om att ni skulle resa till 
Kairo för att göra ett reportage om Nilen och de 
olika platserna längs den som var värda att besö-
ka. Hela resan var himmelsk för dig, du fattade 
tycke för den arabiska kulturen och det dynastiska 
Egypten. Efter ni hade kommit hem studerade du 
arabiska och lärde dig mer om de arabiska länder-
na.  
 
 1935 ordnade Mr Baxter ett jobb åt dig på Natio-
nal Geographics som fotograf. Ditt första uppdrag 
var att göra ett fotoreportage om Nordafrika. Du 
begav dig dit men ganska snabbt utbröt det spans-
ka inbördeskriget och du bestämde att dig på eget 
bevåg ge dig in i Spanien för att göra ett reportage 
om kriget. Alla andra i ditt team ansåg att du var 
galen och vägrade att följa med, men det stoppade 
inte dig. Du levde de följande tre åren i Spanien. 
Genast fascinerades du av den livsglädjen och 
uppriktiga solidaritet som existerade bland de 
kommunistiska och anarkistiska grupper som 
kämpade för att slå ned Franco och hans fascistis-
ka rebeller. Du blev dock tillfångatagen av fascis-
terna och de tvingade ur dig information angående 
de européer som stred på anarkisternas sida. Du 
blev utslängd ur Spanien och återvände hem till 
USA. Tillsammans med Mr Baxter lyckades du 
sätta ihop en riktigt bra artikel angående situatio-
nen i Spanien. Den väckte blandade känslor i sta-
terna och flera stämplade dig som kommunist. Du 
vet inte riktigt själv var du står men du känner 
fortfarande skuld för vad som hände i Spanien, 
samtidigt som du inte kan glömma den livsglädjen 
och passionen som fanns i skyttegravarna bland 
individer från hela världen.  
 
 Du har nu återvänt till Nordafrika för att avsluta 
artikeln åt National Geographics du en gång bör-
jade på. Det känns som att du är på väg hem. Nå-
got i Tanger drar dig till sig och du har på känna 
att något stort snart är på väg att hända. Du gillar 
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inte kriget, både dina egna och Mr Baxters upple-
velser av krig har fått dig att avsky de makthavare 
som startar dem. Du har förståelse och sympati för 
soldaten medan officerare och politiker bara för-
tjänar ditt förakt. Du har blivit varnad av din re-
daktör att tyskarna inte gillar judar och att det 
vore bäst för dig om du inte avslöjade din religion 
för dem. Frågan är om din stolthet kan tillåta dig 
det?  
 
 Du är inte gift och har inge direkta planer på att 
bli det heller. Ditt yrke gör att du ofta har korta 
romanser över hela världen och du finner det in-
tressant att prova på nya erfarenheter. Det kan 
ibland vara svårt för dig att låta bli och lägga an 
på en vacker eller tilldragande person, det blir 
nästan som en utmaning för dig.   

Stats 
John/Jennie Stein 
Nationally: American 
Central trait: Fotograf för National Geographics 
3t6 
Side trait: Författare 3t6 
Side trait: Berättar bra skämt 4t6 
Flaw: Notorisk förförare 
Secret: Jude 
Languages: Engelska, Arabiska, Baskiska, Hebre-
iska 
HP: 14 
Insperationspoäng: 4 
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F. deGaulle 
Du föddes i Paris, din far var läkare. Du växte upp efter 
kriget, ni hade det bra då flera av era släktingar hade 
emigrerat till Förenade staterna och hjälpte er ekonomiskt. 
Din far ansåg att du skulle få en bra utbildning och du 
började studera vid Sorbonne. Du läste klassiska ämnen och 
medicin men ditt intresse låg riktat åt andra håll. Din 
passion för mat och matlagning kunde aldrig släckas. Alla 
dina pengar och din tid gick till att äta, laga mat och att 
träffa andra intresserade. Ganska snabbt märkte du dock att 
din kropp förändrades på grund av alla mat och du började 
bli rädd för att din skönhet skulle försvinna. Ett tag försökte 
du att hålla dig borta från maten men ditt psyke led av det 
hela. 
 
 Du var nära att ge upp då en av dina vänner föreslog att du 
skulle följa med för att se på en uppvisning i savate. Du föll 
direkt för kampsporten, du insåg att du skulle kunna 
fortsätta ditt liv som konnässör och samtidigt behålla din 
skönhet. Savate var som skapat för dig, du tränade din vilja 
och kropp, det passade din läggning perfekt då du även fick 
medel att visa de människor som inte höll med dig vad du 
kunde göra mot dina ovänner. Du började recensera 
restauranger för en tidning i Paris och snabbt blev du erkänd 
som en av Frankrikes bästa matrecensenter. 
 
 Du har en svaghet för mat men även för vin och andra 
dryckesvaror. Inspirerad av de konstnärskretsar som florera-
de i din hemstad hela ditt liv började du dricka absint. Du 
njöt i fulla drag av ruset och skrev ofta dina recensioner 
under influens av denna dryck. Du började även att dricka 
den innan du konsumerade maten för du tyckte att den 
förfinade dina sinnen. Du är nu absintberoende, något du 
aldrig skulle erkänna för någon, det gör du knappt ens för 
dig själv, men du har börjat märka att du har svårt att njuta 
om du inte har lite av dess rus i kroppen. Allt blir grått och 
tråkigt utan absinten. Det enda som du fortfarande kan njuta 
av i nyktert tillstånd är savate, och därför har du börjat träna 
det mer och mer.  Det enda du är rädd för är att ett slag eller 
en spark skulle förstöra ditt vackra ansikte, därför har du 
inte mött de värsta busarna ännu. Men kicken av att veta att 
ett slag kan fördärva dig börja locka mer och mer. Du har 
upptäck att fara är en kick som till och med är bättre än 
absinten. 
 
Du har som journalist rest världen runt och prövat på smaker 
och rätter på de mest excentriska och fashionabla platser. De 
senaste två åren har du tillbringat i Förenade staterna. Du 
finner detta land vara fruktansvärt, utan kultur och finess, 
den enda platsen som du har gillat där är New Orleans.  

Du är medveten om att du ser mycket bra ut och gillar att bli 
uppmärksammad för det, du gillar att försöka och charma 
någon som en annan person verkar vara intresserad av. Du 
har inga direkta planer på att stadga dig men du vet att en 
dag kommer det att krävas av dig. Du är en inbiten patriot 
som vet att Frankrike är det land som är vackrast och bäst på 
jorden. Du har därför tagit mycket illa vid dig, nu när tys-
karna haft fräckheten att invadera ditt land. Du har tagit dig 
till Tanger för att studera den Nordafrikanska matkulturen. 
Du har inte riktigt förstått varför du fick detta jobb, dock 
slipper du vara kvar i staterna och det är du glad över. Du 
kan säkert hitta intressant mat och kanske en romans och ett 
äventyr i en så internationell hamn som Tanger.  
 
 Stats 
 
 Francois/Felicia deGaulle 
Nationally: Fransk 
Central trait: Journalist för le bon table (mat och dryck) 3t6 
Side trait: Vacker 4t6 
Side trait: Savate 3t6 
Flaw: Absintberoende 
Languages: Franska, Engelska (med tung brytning), Italiens-
ka, Spanska 
HP: 14 
Insperationspoäng: 4 


