
Mutant 
I MUTANT: Undergångens arvtagare slungas du in i världen efter katastrofen. Civilisationen har brutit 
samman och människor, mutanter och robotar kämpar för att överleva i undergångens skugga. Det 
är en mörk framtidsvärld där jordytan förvridits av krig, föroreningar och fasansfulla epidemier. En 
utslocknad värld av spökstäder och förbjudna zoner. Men också en gryningsvärld som präglas av 
hopp och nybyggaranda. En värld där energiska visionärer försöker återuppbygga  ”Det goda 
samhället” medan orädda äventyrare gräver bland ruinerna efter skatter från den gamla tiden.  
    Den märkliga världen som rest sig efter katastrofen I MUTANT: Undergångens arvtagare är en 
primitiv värld. Här trängs ångkraft, svartkrutsvapen och anletets svett med högteknologiska 
artefakter från forntiden. Tankar om industrialism har precis börjat få fäste i de riken som bildats och 
befolkningen flyttar gradvis in från landsbygden för att fylla de gryende manufakturernas 
underbetalda hallar.  Världen efter katastrofen befolkas i huvudsak av fyra sorters varelser. 

Icke-muterad människa 
De icke-muterade människorna ser sig själva som ättlingar till katastrofens överlevare, härdade 
genom ett grymt urval i undergångens skugga. De utgör kejsardömets härskande klass och besitter 
nästan alla betydelsefulla positioner. 

Mutant 
Mutanterna utgör en vid och brokig skara, men två huvudgrupper kan urskiljas: människomutanter 
och muterade djur. Mutanternas ursprung är oklart men den förhärskande uppfattningen i världen 
är att de skapades som en bieffekt av katastrofen. Man säger att pesten och krigen gjorde naturen 
osund och att djur och människor som levde i särskilt förpestade områden förvreds till mutanter. 
    De muterade djuren har fått människolik intelligens, dessutom går de upprätt på baktassarna och 
har framtassar som omformats till händer. En del har behållit fragment av det ursprungliga 
sinnelaget och levnadssättet; många älgkarlar strövar till exempel omkring i mutantvärldens 
vidsträckta ödemarker. 
    De muterade människorna är en heterogen grupp som lever överallt och på alla tänkbara sätt. 
Vissa människomutanter kan vara svåra att skilja från vanliga människor men hos många är 
mutationerna så iögonfallande att de omöjligen kan döljas. 

Psi-mutant 
Psi-mutanterna har muterats mentalt och därigenom utvecklat avsevärda psykiska krafter såsom 
telepati och förmågan att flytta föremål med tankekraft. De är vanligtvis av mänskligt ursprung men 
det finns även mentalt muterade djur. Psi-mutanterna är hemlighetsfulla varelser. En del lever i 
vanliga samhällen men de försöker ofta dölja sina krafter. De finns visserligen som lever öppet med 
sina krafter, men de flesta är plågsamt medvetna om att deras krafter skapar lika mycket rädsla som 
beundran. 

Robot 
Robotarna är människotillverkade varelser med artificiell intelligens. De kommer från tiden före 
katastrofen, frambringade i syfte att lyda och tjäna förfäderna. De flesta har hört talas om robotar – 
ofta kallade ”automater” – och några har mött en robot någon gång under sin livstid. Inte desto 
mindre är robotar förhållandevis ovanliga inslag i vardagen. Robotars minneskretsar tycks inte kunna 
lagra obegränsat med information och sannolikt raderas deras minnen ut med jämna mellanrum, 
vilket skulle kunna förklara varför få eller inga robotar minns den stora katastrofen och vad som 
egentligen hände under den tiden. 



Fiskebåten Gammskorva och dess besättning 
I äventyret ”Ön” spelar ni delar av besättningen på fiskebåten Gammskorva. Gammskorva hade 
egentligen ett mycket finare namn, men det elaka öknamn som de andra fiskarna i trakten gav 
henne fastnade likt jolmsmör på ulkull och nu heter hon som hon heter. Hon är ett fint skepp, som 
går för två segel. Inne i skrovet döljer sig en dyrbar förbränningsmotor som långt bak i tiden stals 
från motormarodörerna på frihetens slätter. Hennes huvudsakliga syfte är fiskebåt, men det händer 
att hon agerar godstransport och passagerarfärja. 
 
Gammskorvas besättning består av följande: 
 
Levald Gute – Spänningssökare, muterad get 
Levald Gute är egentligen inte någon fiskare eller sjöman. Han har köpt sig en plats på båten för att 
få uppleva, som han själv uttryckt det: spänning och saltstänk. 
 
Frigolina Fridentjyv – Fiskare, muterad hund 
Frigolina är en ung, vaksam hund som alltid är på jakt efter nya utmaningar. 
 
Karlos Krustjev – Styrman, muterad grävling 
Karlos är ansvarig för att styra Gammskorva på rätt kurs. Han är en livsbitter vän av ordning som ser 
sig själv som näst viktigast ombord, efter kapten Viveka. 
 
Viveka Jolmström – Kapten, muterad människa 
Viveka är skutans kapten. Ombord på däck är hennes ord lag, och de som inte förstår det får snabbt 
lära sig av hennes stenhårda handrygg. 
 
Dallas Krabat – Kartläsare, psimutant 
Dallas är båtens kartläsare. Egentligen trafikerar Gammskorva mest kända vatten och Dallas är ofta 
överflödig. Men ibland vill Viveka utforska nya fiskemarker, och då kommer hans kunskaper väl till 
pass. 
 
Valdemar Greig – Storfiskare, människa 
Valdemar är en storfiskare och äventyrare av rang. Trots sin relativt unga ålder har han varit med om 
mycket. Han skryter ofta om att han kan hantera en bössa, en värja och en fiskekrok med samma 
expertis. 
 
Janna-Hanna – Prisjägare, människa? 
Janna-Hanna är en hemlighetsfull prisjägare, som vaktar Hedvig Hansen. 
 
I-F-E-L-S-E – Potatisskalarrobot, robot 
I-F-E-L-S-E är en robot från forntiden. Hennes ursprungliga syfte har hon ingen aning om, men 
hennes talang för att skala potatis gör henne till ett uppskattat tillskott till skorvens besättning.  
 
Abbar-Labbas – Uråldrig storfiskare, människa 
Abbar-Labbas är båtens i särklass mest rutinerade fiskare. Ingen vet hur gammal man är, och frågar 
man honom får man bara en iskall blick från hans emaljöga till svar. 
 
Hedvig Hansen – Brottsling, muterad människa 
Ibland får Gammskorva uppdrag som sträcker sig bortom vanlig godstransport och personbefodran. 
Hedvig Hansen är ett sådant uppdrag. Hon är en brottsling som fångats av prisjägaren Janna-Hanna 
och kedjats under däck. 


