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BAKGRUND
I de outforskade farvattnen väster om Göborg ligger en liten och okänd ö, bortglömd eller förbisedd av 
sjöfarare och kartografer. På denna ö fanns en stor och värdefull hemlighet, nämligen en gammal forn-
tidsbunker, fylld till bredden med skatter från tiden innan katastrofen. För många år sedan upptäcktes ön 
av en båt som irrat sig dit av misstag. Besättningen upptäckte öns dyrbarheter och beslöt sig för att slå 
sig ner och slå mynt av sin upptäckt. Med hjälp av bulvaner sålde och bytte de bort forntidsskatterna mot 
föremål och förnödenheter som de behövde på ön. Tillvaron blev således mycket behaglig för öns befolk-
ning. Men bunkerns skatter sinade snart och öborna började då ta till andra medel för att införskaffa sitt 
bytesmaterial. Med hjälp av en falsk fyr har de börjat locka fartyg på grund,  plundra fartygens innehåll 
och göra sig av med besättningen.

ÄveNtyRet
RP spelar besättningen på fiskebåten Gammskorva, som lurats av öns falska fyr och gått på grund. RP 
möts på stranden av öns befolkning som anfaller oprovocerat. RP flyr eller tas till fånga. Tillslut får de reda 
på att det finns en båt som kan ta dem från ön. Om RP spelar sina kort rätt kan de ta sig till bunkern på 
ön och skaffa sig en vapenarsenal. Beväpnade eller inte måste de stjäla båten och fly från ön. Just när de 
tror faran är över upptäcker de att en av öns mer våldsamma innevånare gömt sig ombord på båten och 
har tänkt kapa lite.

Under äventyrets gång är det möjligt att en eller flera RP dör. Dessa ersätts då med andra medlemmar 
ur Gammskorvas besättning som spolats upp på ön på olika platser. Äventyret består i sin helhet av sex 
olika scener. Beroende på hur spelarna agerar kan vägen mellan scenerna skilja sig åt och det är möjligt 
att spela igenom äventyret utan att gå igenom alla scener. Beroende på vilka scener som RP tar sig ige-
nom har de olika förutsättningar att lyckas med den sista scenen. Varje scen innehåller en beskrivning av 
platsen där den utspelar sig samt de händelser som inträffar när RP når platsen.

Scen 1. Skeppsbrutna
Båten Gammskorva har gått i kvav. På väg hem från en kustby en bit bort från Göborg överraskades hon 
av en plötslig och hård storm. I stormens yrväder fick besättningen till slut syn på en fyr att navigera efter. 
Någonting måste ha gått fel, för plötsligt gick skutan på grund och slogs i spillror. Besättningen hamnade 
i vattnet och mirakulöst nog klarade sig samtliga. Klamrandes vid vrakspillror har de nu kastats upp på en 
okänd ö, någonstans i havet öster om Göborg. Spelarna får själva bestämma vilka fem RP ur Gammskor-
vas besättning som de vill spela. Dessa fem har spolats i land på samma plats. Platsen där RP spolas upp 
är en stenig strand. Vrakdelar från Gammskorva ligger utspridda över hela stranden. Stormen som slet 
skeppet i bitar har bedarrat, och himlen är nu klarblå. Det är tidigt på morgonen. Den klippiga stranden 
fortsätter till norr och söder. I öster övergår stranden till en tät och olycksbådande skog. 

När äventyret börjar har RP precis tagit sig upp ur vattnet och fått syn på varandra. Efter en kort stund 
får någon av RP syn på en samling figurer som närmar sig från skogspartiet i öster. Den lilla skaran be-
står av tio öbor, däribland Tigris Mänken, Fängust, Läder-Leffe och Diagusta. Öborna är beväpnade med 
hackor, spadar och grepar. Tigris Mänken tar till orda. Hon är trevlig till en början, och ställer nyfikna frågor 
om hur RP kommit till ön, och om det förväntas dyka upp fler personer till ön. Medan hon pratar cirklar 
övriga öbor runt RP. Om RP försöker ställa några frågor till Tigris svarar hon undvikande och säger att de 
kan få svar på alla sina frågor över en kopp te om de vill följa med till byn.

Plötsligt och utan förvarning anfaller öborna RP. Det är Fängust som tar initiativet och sticker sin grep 
i ryggen på närmaste RP. Eftersom RP vid det här laget inte har några vapen eller andra tillgångar har de 
inte så stor chans mot öborna och om de inte lyckas fly blir de övermannade och bundna till händer och 
fötter.  Diagusta deltar inte aktivt i stridandet, utan står bredvid och ser på med likgiltig blick. Med råa 
skratt släpas RP iväg till ett okänt öde.

Om RP inte blir tillfångatagna kan de välja att försöka fly upp i skogen eller längst med kusten. Flyr de 
upp i skogen hamnar de tillslut i gläntan, se scen 3. Flyr de längst med kusten hamnar de vid vapenför-
rådet, se scen 4.

Scen 2. Fångade
RP har blivit tillfångatagna, bundna och släpade till en jordhåla mitt på ön. Nedgången till jordhålan döljs 
inuti ett ruttet skjul. En tung lucka täcker en trappa som leder ner till jordhålan. I slutet av trappan finns 
en ståldörr med ett primitivt lås. Bakom ståldörren öppnar sig en stor och obehaglig jordkula. Själva hålan 
är stor nog att rymma tio personer, och golvet består av trampad jord. Det droppar från taket, och hålans 
enda belysning är en fotogenlykta som hänger på en krok i taket. En liten stig leder från stranden upp till 
hålan och vidare in i skogen. Om någon eller några RP blev dödade i scen 1 befinner sig nya RP i hålan. 
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De har gått ett liknande öde till mötes, tagit sig upp på stranden, blivit tillfångatagna och kastade i hålan. 
Spelare som blivit av med sina RP får själv välja vilka som ligger i hålan.

Kort efter att RP kastats in i hålan kommer den vidrige Läder-Leffe in tillsammans med den stumma 
Diagusta. Läder-Leffe har med sig en rostig kniv och beter sig som om han vill döda RP på plats. Diagusta 
låter honom hållas en stund innan hon gör en menande gest som får honom att sluta. Läder-Leffe skrat-
tar rått och förklarar för RP att det var tur för dem att bossen vill prata med dem, och brer på med lite 
detaljer vad han ska göra med RP när bossen är klar med dem. Situationen är ytterst obehaglig. Efter lite 
okynnestortyr lämnar Läder-Leffe och Diagusta RP ifred och försvinner iväg.

En kort stund efteråt skjuts ett paket in under dörrspringan till jordhålan. Paketet innehåller en vass 
kniv och en lapp (Handut #1). Lappen har skrivits av Diagusta. Hon har fattat tycke för RP och vill hjälpa 
dem från ön. Medan RP sågar av sina rep med hjälp av kniven så dyker Fängust upp (om Fängust har dött 
dyker ingen upp). Om inte RP övermannar honom kvickt tar han till flykten och varnar de andra, vilket får 
konsekvenser för fortsatta scener.

Scen 3. Dödsgläntan
När RP kommer till gläntan möts de av en ytterst obehaglig syn. Utspritt i gräset ligger resterna av tidi-
gare expeditioner som blivit strandsatta på ön. Är Abbar-Labbas med bland RP känner han igen en av 
kropparna, den försvunna storfiskaren Fisk-Olle. Tre stigar leder ut från gläntan, en till stranden, en till 
vapenförrådet och en till båtskjulet. Om någon RP dött i tidigare scener dyker en ny RP upp i gläntan. De 
nytillkomna har spolats upp på stranden och irrat sig till gläntan. Spelare som blivit av med sina RP får 
själva välja vilka som dyker upp i gläntan.

Efter en stund dyker upp Diagusta upp i gläntan. Hon försöker göra ett vänligt intryck, vilket är lite 
svårt med tanke på att hon inte kan prata. Om RP inte anfaller henne försöker hon med gester att förklara 
att det finns en båt gömd i ett båtskjul vid kusten. Hon ger RP en nyckel som leder till båtskjulet. Tillslut 
tar hon fram en kolkrita och lite papper och ritar en skruttig karta över ön (Handut #�). Om RP lyckades 
oskadliggöra Fängust eller om RP lyckades fly i scen 1 har Diagusta lite mer tid på sig, hon ritar då även 
in Vapenförrådet på kartan (Handut #3). 

Om RP inte lyckades oskaddliggöra Fängust dyker en skock arga öbor upp innan Diagusta hunnit rita 
färdigt kartan. Diagusta flyr omedelbart när öborna anfaller. Hon viftar till RP att fly in i skogen, i riktning 
mot båtskjulet. Om RP tar striden blir det förmodligen det sista de gör. Byborna är tio till antalet, däribland 
Tigris Mänken och Fängust. Läder-Leffe är inte med.

Efter scenen i gläntan kan RP välja att ta sig till båtskjulet, scen 6. De har nyckeln som leder till skjulet 
och en karta som visar vägen dit. Om Diagusta hunnit rita in Vapenförrådet på kartan kan de istället välja 
att gå dit och skaffa sig en arsenal, scen 4. Om RP dödat Diagusta eller jagat henne på flykten har de ingen 
nyckel, och vet ingenting om båtskjulet. Nästa scen beror på vilken riktning de väljer att gå. Går de norrut 
hamnar de vid vapenförrådet, scen 4. Går de österut hamnar de i vid båtskjulet, scen 6.

Scen 4. Vapenförrådet
Vapenförrådet består av ett högt torn i forntida material. I tornets sockel finns en dörr som leder till en 
trappa som brant slingrar sig nedåt under tornet. I slutet av trappan finns ett avskalat rum innehållandes 
en forntida vattenslang som fortfarande fungerar. En dörr leder ut från rummet. Bortom dörren finns ett 
stort förrådsrum fyllt till bredden med forntida manicker. Roboten ONOFF befinner sig normalt i förråds-
rummet.

Om några RP dött i tidigare scener dyker nya RP upp vid vapenförrådet. De nytillkomna har spolats 
upp på stranden och irrat sig till platsen. Spelare som blivit av med sina RP får själva välja vilka som dyker 
upp.

Om RP kommit till Vapenförrådet via andra platser hittar de direkt till förrådets inre rum där den onde 
roboten ONOFF vaktar skatten. Om I-F-E-L-S-E är med i sällskapet uppstår en visuellt betingad kortslut-
ning i ONOFFs romantikcentrum. Han blir med andra ord störtförälskad i den bistra I-F-E-L-S-E. Om 
roboten inte är med i sällskapet måste de klara av ONOFF på något annat sätt. Det enklaste är förstås att 
anfalla honom med vattenslangen som finns i Vapenförrådets entré. När ONOFF kommer i kontakt med 
vatten slutar han omedelbart att fungera. I Vapenförrådet kan RP hitta följande:

• 1 lätt skyddsväst (s99) ABS 6
• 1 Energigranat (s91) 8T6
• 1 Neutrongevär (s89) 4T6
• � Pumphagel (s85) 6/5/4/3/�/1 T6
• � Pistol 9mm (s85), skada 3T6
• 10 skott till varje vapen

Förutom dessa artefakter kan RP även hitta lite andra slumpvis utvalda artiklar från forntiden. Använd 
fyndtabellen eller fantasin.
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Från tornet som reser sig ovanpå vapenförrådet erbjuds en mycket bra utsikt över ön. När RP befinner 
sig uppe i tornet kan de blicka ut över fånghålan, gläntan i skogen, byn och båtskjulet. När de står där får 
de syn på Golges båt som lägger till vid båtskjulets brygga.

Efter att RP besökt Vapenförrådet beger de sig förmodligen till båtskjulet, scen 6. Om RP inte känner till 
båtskjulet och inte tar sig upp i tornet och får syn på det har de förmodligen ingen aning var de ska ta vä-
gen. Följer de kusten kommer de till byn, scen 5. Vandrar de in i skogen kommer de till gläntan, scen 3.

Scen 5. Byn
Byn består av ett dussin timrade och hemtrevliga stugor, komplett med rutiga gardiner och välskötta ra-
batter. Husen ligger utspridda i en halvcirkel mot vattnet och mitt i halvcirkeln ligger en stor stockstuga 
som fungerar som möteslokal och allmänt samkvämsutrymme.

När RP kommer till byn håller byborna ett möte i den stora stockstugan i byns mitt. RP kan smyga 
fram till stugan och tjyvlyssna. Inifrån stugan hörs Golges starka stämma där han förklarar att främlingar 
återigen har siktats på ön och att de måste oskadliggöras. Golge säger också att det är extra viktigt att 
skydda båtskjulet när det är främlingar på ön. Han beordrar Tigris Mänken och Fängust (förutsatt att de 
fortfarande lever) att omedelbart bege sig till båtskjulet och förstärka bevakningen där. Resten av alla bybor 
beordras att bege sig ut tillsammans och leta rätt på inkräktarna.

Efter att RP tjyvlyssnat färdigt kan de försöka följa efter Tigris Mänken och Fängust. Det leder dem till 
båtskjulet, scen 6. Om RP inte följer efter dessa två hittar de förhoppningsvis för eller senare till gläntan, 
scen 3. Om RP är blodtörstiga kan de naturligtvis ta strid med Golge och byborna redan här.

Scen 6. Båtskjulet
Båtskjulet består av en träram täckt av tålig och exotisk korrugerad forntidsplåt. Huset står på en brygga 
som skjuter ut från den klippiga stranden. En liten, olåst dörr leder in från ena kortsidan. Andra kortsidan 
består av två stora plåtdörrar som kan öppnas för att släppa ut båten inuti skjulet. Dörrarna spärras från 
utsidan av en rejäl kätting med ett hänglås på. Golges båt är utrustad med en forntidsmotor, ett segel 
och ett avancerat navigationsinstrument från forntiden som varnar för rev och olyckor. På båten ligger ett 
antal gamla presenningar.

Båtskjulet bevakas oftast av Tigris Mänken och Fängust. Om RP kommer till skjulet direkt efter en strid 
med dessa, exempelvis från scen 3, så bevakas det istället av Dambert och Kryckan (typiska öbor). Inuti 
skjulet gömmer sig den obehaglige Läder-Leffe, men det vet inte RP om. Om några RP dött i tidigare scener 
dyker nya RP upp vid skjulet. De nytillkomna har spolats upp på stranden och irrat sig till platsen. Spelare 
som blivit av med sina RP får själva välja vilka som dyker upp.

Efter att RP besegrat Tigris Mänken och Fängust (förutsatt att de lyckas) måste RP ta sig in i skjulet. 
Om de har Diagustas nyckel kan de låsa upp hänglåset som spärrar vägen in till skjulet. Om de saknar 
nyckeln måste de knäcka hänglåset med våld. Detta tar lite tid, vilket gör att öborna dyker upp, anförda av 
Golge. En vild strid bryter ut. Om RP inte har några vapen överlever de förmodligen inte en konfrontation 
med Golge och hans anhängare.

När RP äntligen tagit sig in i båtskjulet finner de Golges båt där. De kan utan problem starta båten och 
tuffa ut ur båtskjulet. När de kommit en bit från ön och pustat ut från de blodiga eskapaderna överraskas 
de av den stora Läder-Leffe som gömt sig under en presenning. Läder-Leffe är nu beväpnad med en mo-
torsåg från forntiden och är väldigt sugen på att kapa lite.

Om RP lyckas besegra Läder-Leffe är äventyret över.

PeRsoNeR oCH vAReLseR
Tigris Mänken – Golges högra hand

Tigris Mänken är en muterad katt som fungerar som Golges högra hand. Han är mycket respekterad på ön och förväntas ta 
över rollen som ledare när Golge trillar av pinn.

Utseende: Tigris är lång och kraftigt byggd, och går alltid klädd i en blå torparoverall med skinnlappar på knäna. 

Karaktär: Tigris är lömsk och listig, men aningen feg när det kommer till strid. Han talar med en nasal stämma och liksom de 
flesta öbor har han en bred lantlig dialekt.

STy:15 FyS: 15 STo: 15 SMi: 15 inT: 15 Vil: 15 per: 15

SB: +1T4 BF: 15 Kp: 30 TT: 15 iB: 15 reA: 75

Förflyttning: 6/30/60 m/sr

Klass: MD Katt

Förmågor: Inga väsentliga

Färdigheter: Inga väsentliga
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Utrustning: Spade

Vapen INIT % Skada pen pål/Tål

Spade +� 45 1T8 - -

Fängust
Fängust är en högljudd och slösint öbo. 

Utseende: Fängust har ett stort runt ansikte med tättsittande ögon och utåtstående öron. Han är liten till växten men har 
onaturligt stora händer.

Karaktär: Fängust är korkad och högljudd. Han verkar inte kunna kontrollera sin röstvolym, och  skriker nästan när han 
pratar.

STy:11 FyS: 1� STo: 13 SMi: 10 inT: 7 Vil: 8 per: 6

SB: +1 BF: 11 Kp: �5 TT: 1� iB: 10 reA: 30

Förflyttning: 3/15/30 m/sr

Klass: MM

Förmågor: Stora händer. Kan greppa en sockerboll med en  hand.

Utrustning: Kniv och Grep

Vapen INIT % Skada pen pål/Tål

Högaffel +3 35 1T10+� - -

läder-leffe
Läder-Leffe är öns mest motbjudande varelse. Ingen på ön gillar honom egentligen, men ingen förutom Golge vågar säga 
emot honom. Han hyser en respekt som gränsar till fruktan för Golge.

Utseende: Läder-Leffe är stor som ett hus och har ett litet huvud med små plirande ögon som trängs kring en groteskt ful 
grisnäsa. Han har ofta en mask av läder som täcker halva ansiktet. 

Karaktär: Läder-Leffe har inget gott i sinnet. Han är genuint elak och sadistisk och älskar att se levande varelser lida.

STy: 18 FyS: 1� STo: 30 SMi: 7 inT: 5 Vil: 11 per: 1

SB: +�T6 BF: 18 Kp: 4� TT: �1 iB: 7 reA: 5

Förflyttning: 3/15/30 m/sr

Klass: MM

Förmågor: Stor

Färdigheter: Tortyr 1�%

Utrustning: Motorsåg, kedja, lädermask och kniv

Vapen INIT % Skada pen pål/Tål

Motorsåg +1 50 4T6 - -

Kedja +� �1 1T6+1 - -

Kniv +1 �1 1T6+1 - -

Diagusta – stum och medkänslig öbo
Diagusta är en lite ovanlig öbo. Där de flesta andra öbor tror blint på Golges läror har Diagusta ett mer kritiskt sinne. När RP 
anländer till ön försöker hon hjälpa dem. Hon är dock inte modig nog att lämna ön eller följa med RP, utan lämnar dem att 
klara sig själva. 

Utseende: Diagusta är lång och smal med händer som slutar i vassa klor. 

Karaktär: Diagusta är stum och förlamad i ansiktet. Detta gör att det är lite svårt för henne att utrycka känlsor. Hon har dock 
en viss talang för att rita och skriva och använder sig ofta av det för att kommunicera.

STy:15 FyS: 15 STo: 15 SMi: 15 inT: 10 Vil: 10 per: 10

SB: +1T4 BF: 15 Kp: 30 TT: 15 iB: 15 reA: 50

Förflyttning: 6/30/60 m/sr

Klass: MM

Förmågor: Naturliga Vapen, Klor

Färdigheter: Rita 50%, Skriva 50%

Vapen INIT % Skada pen pål/Tål

Klor +0 45 1T8 - -

Golge yvsten – öns upplyste ledare
Golge Yvsten är öns självutnämnde och obestridlige ledare. Med sin karisma och sin brinnande övertygelse har han format 
öns invånare till en lojal sekt som följer honom blint. Golges läror går ut på att öns befolkning är välsignade och upplysta 
ättlingar till högt stående varelser som levde innan katastrofen. Golge har blivit utsedd av dessa varelser att skapa ett paradis 
för dessa varelsers ättlingar. Människorna från fastlandet framställs som onda och mindre vetande, och dessa får inte lov att 
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förpesta Golges paradis på ön.

Utseende: Golge är lång, slank och vacker. Han har lysande blont hår och ett kritvitt brett leende. Han går alltid klädd i en vit 
kaftan och tofflor av näver. Under kaftanen bär han en skyddsväst från forntiden och ingenting annat. 

Karaktär: Golge är karismatisk och vältalig. Personer som befinner sig i hans närhet känner med en gång att de gillar honom, 
vilket naturligtvis beror mer på hans feromonkörtlar än hans beteende.

STy:12 FyS: 18 STo: 1� SMi: 14 inT: 16 Vil: 16 per: 15

SB: +1 BF: 1� Kp: 30 TT: 15 iB: 14 reA: 75

Förflyttning: 5/�6/5� m/sr

Klass: MM

Förmågor: Feromoner

Färdigheter: Köpslå 60%, Naturvetenskap 3�%, Reparera 3�%, Teknologi 3�%, Undvika �8%

Utrustning: Hagelgevär, Skyddsväst, Tumvantar, Gräddsprits

rustning: Skyddsväst ABS 6

Vapen INIT % Skada pen pål/Tål

Hagelgevär +1 48 6/5/4/3/�/1 T6 - 98/9

roboten onoFF
Roboten ONOFF vaktar öns vapenförråd. Hans betapersonlighet och modifierade beteendespärr gör honom farligt 
oberäknelig.

Utseende: Smal och vagt människoliknande skepnad. Ovalt huvud med stora röda ögon. 

Karaktär: ONOFF är otrevlig och våldsam mot alla förutom Golge och andra robotar.

STy:14 FyS: 15 STo: 11 SMi: 14 inT: 10 Vil: 1� per: 8

SB: +1 BF: 1� Kp: �6 TT: 13 iB: 14 reA: 40

Förflyttning: 3/15/30 m/sr

Klass: RBT

Förmågor: Betapersonlighet, Modifierad beteendespärr, Vapen (chockbatong)

Färdigheter: Reparera 36%, Teknologi 50%

Utrustning: Chockbatong följer följande steg (1T4+1 > offrets abs: �T10 > offrets fys: offret utslaget), 5 reservdelar

rustning: Naturligt pansar ABS 4

Vapen INIT % Skada pen pål/Tål

Chockbatong +� 4� spec - 99/1�

Typiska öbor
Alla öbor ser Golge som ett oklanderligt helgon och de lyder honom blint och okritiskt. Dambert och Kryckan är två typiska 
öbor.

Utseende: Den typiske öbon har tätt mellan ögonen, stora öron och dåliga tänder. De talar med en nasal och bred lantlig 
dialekt. 

Karaktär: Enkelspårig sektmedlemmar

STy:12 FyS: 1� STo: 1� SMi: 1� inT: 8 Vil: 8 per: 8

SB: +1 BF: 1� Kp: �4 TT: 1� iB: 1� reA: 40

Förflyttning: 3/15/30 m/sr

Klass: MM, eller IMM

Vapen INIT % Skada pen pål/Tål

Vedyxa +� 36 �T8+� - -

Hacka +� 36 �T6+� - -

Högaffel +3 36 1T10+� - -

Spade +� 36 1T8 - -
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HANDUteR
Här presenteras de handuter som spelarna kan komma över under äventyrets gång.

hAnDUT#1 DiAGUSTAS BreV

”Möt mäj i glentan, jag ska visa en gräj. 
Följ stigen in i skogen bakåm hålan”
hAnDUT#2 DiAGUSTAS KArTA

hAnDUT#3 DiAGUSTA KArTA MeD VApenFörråDeT 
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KARtA

1. Ankomst
�. Fånghålan
3. Gläntan
4. Vapenförrådet
5. Byn
6. Båtskjulet

ÄveNtyRsPoÄNG
För att kunna kora en vinnare av årets upplaga av MUTANT: Undergångens arvtagare ska nedanstående 
tabell användas.  Det lag som har lyckats få mest poäng står som vinnare. 

Äventyrspoäng

Bedrift Poäng Scen

Lyckats fly från byborna på stranden 1 1

Besegrat Fängust vid jordhålan 1 �

Fått nyckeln av Diagusta 1 3

Fått kartan utan vapenförrådet 1 3

Fått kartan med vapenförrådet 1 3

Gått upp i tornet och sett Golges båt 1 4

Besegrat ONOFF med vattenslang � 4

Besegrat ONOFF på annat sätt 1 4

Tjyvlyssnat på bymötet 1 5

Besegrat vakterna vid skjulet � 6

Upptäckt Läder-Leffe i båten 1 6

Besegrat Läder-Leffe � 6
Besegrat Tigris Mänken 1 1,3,5,6
Besegrat Golge Yvsten � 5,6
Spelarna hade roligt 1 1-6
Spelledaren hade roligt 1-5 1-6
Död RP -1 1-6

Den maximala poängsumman är �� poäng.


