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Förord - BSK 
Den här versionen av äventyret är den som är avsedd för Borås Spelkonvent. Det är troligt äventyret kommer 

att publiceras även på annat sätt, en tid efter konventet och då kanske i en något omarbetad form. 

 

Det har varit väldigt roligt att skriva det här äventyret. Lärorikt har det också varit eftersom det är det första 

av mina äventyr som ”skrivs färdigt” och blir publicerat. Jag hoppas att ni som spelleder ”Muskö zonmara” på 

BSK kommer att gilla äventyret – och att ni får en härlig spelupplevelse med era spelgrupper.  

 

Om ni har några frågor eller synpunkter på äventyret så hör av er! Jag nås enkelt genom att ni skickar ett pm 

till mig (”Älge Skog”) på mutantforumet. Errata kommer att skickas ut, om det blir nödvändigt. Jag kommer inte 

att närvara vid BSK, men arrangörerna av mutantspelandet kan hjälpa er i stor utsträckning, så vänd er till dem 

om ni får problem på plats. De kommer att kunna nå mig och vidarebefordra era frågor. 

 

Tack 

Tack till alla mutantspelledarna på BSK! Utan er skulle ”Muskö Zonmara” inte bli någonting. Det är inte förrän 

äventyret spelas som det verkligen existerar. Spelupplevelsen är äventyret! 

 

Tack till arrangörerna av mutantspelandet på Borås Spelkonvent 2005 (”Brisse” och ”ollevarm”) för att ni kom 

att tänka på mig när ni letade efter en äventyrsförfattare. Där ser man vad ett aktivt deltagande i en 

välfungerande rollspelssajt (www.mutant.nu) kan ge upphov till! Tack för att ni trodde på mig och kom med 

glada tillrop under arbetets gång. 

 

Tack till rollspelsförlaget Järnringen AB (”Traffaut”) för att ni stödde idén att jag skulle skriva konventsäventyret 

– och att ni trodde på mig så mycket att ni valde att ge äventyret stämpeln ”det officiella mutantäventyret” på 

BSK. 

 

Tack till mina granskare (Jacob Jonsson och Martin Simonsson) för er klarsynta kritik och era värdefulla förslag 

på förbättringar. Tack till mina speltestare (Andreas Lindblom, Mats Hansson, Gustaf Thisner, Paul Sjöberg) 

som spelade äventyret och kom med konstruktiva synpunkter. 

 

 

 

Introduktion 
Erfarna äventyrare var de visserligen, men Musközonen hade de aldrig varit i förut och en zon är ju alltid en 

zon, så det var med försiktighet kamraterna kröp närmare ruinen som stack upp ur den dammiga slätten. Solen 

stod redan högt på himlen. Luften var torr och rev i halsen. 

Tävlingen hette "Muskö zonmara" och namnet var en lek med ord förstås. Zonmaran var ett maratonlopp 

genom zonen, men också zonens mest skräckinjagande varelse. Hur som helst - den här gången skulle 

ordlekens betydelse visa sig vara dödligt allvarlig. 

De visste inte var deras mottävlare befann sig och det kändes inte bra. Särskilt inte som de andra lagen 

verkade ha sina egna dolda agendor. Spelade mottävlarna verkligen ett schysst spel? Några av motståndarna 

tycktes inte ha haft särskilt bråttom iväg i starten, medan andra hade dragit iväg med raska steg mot sina 

kontrollstationer. Några motståndare hade varit väldigt tystlåtna och tillbakadragna medan andra varit 

irriterande högljudda och självsäkra. 

http://www.mutant.nu/
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Längre inåt zonen skimrade horisonten i silver. Var det en hägring av en fjärran stads krom och metall, eller 

var det något i själva luften som fick den att blänka? Äventyrarna stod länge och såg förundrat mot horisonten. 

Exter bröt tystnaden. "Det är silverstormen", viskade han, "...den har kommit närmare." 

 

"Muskö zonmara" är ett kort äventyr till Mutant: Undergångens Arvtagare av Carl "Älge Skog" Öhrn.  

Rollpersonerna deltar i en tävling som för dem ut i den farliga Musközonen. Händelserna får en oväntad 

vändning vilken tvingar äventyrarna att använda all sin list och skicklighet för att rädda situationen - och 

överleva. ”Muskö zonmara” är det officiella Mutantäventyret på Borås Spelkonvent 2005 och det är lämpligt för 

fyra-fem erfarna rollpersoner. I konventsspelet används de rollpersoner som medföljer äventyret. 

 

Bakgrund 
Den röda tråden i äventyret är tävlingen ”Muskö zonmara” i vilken en handfull lag ger sig ut på en rafflande färd 

ut i Musközonen och tillbaka igen. På tävlingsområdet finns tre poänggivande stationer som de tävlande kan 

välja passera. Den grupp som samlar flest poäng och tar sig tillbaka till mål inom tävlingstiden, vinner ära och en 

stor summa pengar. Sponsorerna vill uppmuntra deltagarna att leta efter fornfynd och oskadliggöra monster, så 

bonuspoäng ges för det bästa fornfyndet som hittas respektive bästa monstret som dödas.  

Det hela vore relativt enkelt om det inte vore för vissa försvårande omständigheter. Musközonen i sig är ett 

fullkomligen livsfarligt område och tävlingsreglerna begränsar kraftigt deltagarnas startutrustning. 

Rollpersonernas rivaler har sina egna dolda agendor och dessutom håller en så kallad silverstorm på att bildas – 

och en man tänker hänsynslöst utnyttja fenomenet till sin egna syften. 

 

Muskö Zonmara – Bakgrund 
Tävlingen Muskö Zonmara har sitt ursprung i ett skämtsamt upptåg för fyra år sedan, då fem 

ynglingar från Muskö bestämde sig för att ge sig ut i Musközonen. Nästa år upprepades  

utflykten men den här gången deltog ytterligare två kompisgäng. Olika regler och 

tävlingsmoment tillkom. Muskö Zonmara blev ett allt mer ”officiellt” och välorganiserat 

evenemang. Idag, fem år efter uppkomsten, är tävlingen etablerad i Muskö. Arrangörerna har  

lyckats locka generösa sponsorer, pålitliga domare och dugliga tävlande. Tävlingen har dock 

ännu inte slagit igenom i någon större del av Pyri. 

 

Intrigerna 
Under tävlingens yta pågår flera intriger. Tanken är att rp ska bli varse dessa intriger. Äventyret är därför 

skrivet med avsikten att inte hålla alltför hårt i hemligheterna. De är till för att avslöjas – av rp! Här nedan följer 

beskrivningar av de olika intrigerna. Här står också hur de olika falangerna kan tänka hjälpa eller stjälpa rp – 

vilket alternativ (om något) som blir aktuellt avgörs av SL baserat på hur rp har agerat gentemot falangen i fråga. 

 

”Strömmens följeslagare” 
Strömmens följeslagare är en mycket liten sekt under ledning av den gamle 

mannen Appokalippo Megalynox. Han har en inte helt sund strävan efter makt 

och dominans över andra personer. Denna drift har fått honom att drömma om 

att bli en mäktig PSI-utövare. Han har dock hittills inte upptäckt minsta 

lilla ”övernormala” mentala förmåga hos sig själv. Han är dock övertygad om 

att han har funnit en lösning, ett sätt att skaffa sig psi-krafter. Nyckeln 

är det mystiska och sällsynta zonfenomenet ”silverstorm” som enligt 

legenderna sägs ha mental påverkan på dem som drabbas av stormen. 

Appokalippo tror att kraften från en silverstorm kan hjälpa honom att 

tillföra sig extra mentala krafter från andra personer – det vill säga från 

Appokalippos två fanatiska anhängare. Till sin hjälp har sektledaren en 

”hjärnvågsapparat”. Manicken ska samla in de hjärnvågor som silverstormen 

drar ut ur sektmedlemmarnas medvetanden. Hjärnvågorna ska sedan ledas in i 
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Appokalippos huvud så att hans medvetande förstärks och psioniska krafter 

uppstår. Det är i alla fall Appokalippos plan.  

 

Sekten är inte det minsta intresserad av Muskö zonmara. Det enda intressanta för dem är silverstormen. 

Tankarna kring stormen och hjärnvågsapparaten är relativt nya hos Appokalippo. Han har agerat snabbt och 

funderat fram sina teorier och lagt upp planerna inom loppet av endast en dryg vecka. Genom utfrågningar kom 

Appokalippo för ett par dagar sedan fram till att den silverstorm som lokalbefolkningen nu säger håller på att 

bildas med all sannolikhet kommer att få sitt maximum inne på tävlingsområdet under pågående tävling.  

 

Tillträde är förbjudet till denna del av Musközonen under zonmaran för andra än de tävlande, men Appokalippo 

såg inte detta som något hinder rent moraliskt. De få zongränsvakterna som tävlingsledningen skickat ut räcker 

inte till för att bevaka gränsen, så det finns inget praktiskt hinder heller. Sekten kunde sålunda utan problem 

smita in på tävlingsområdet. Där vandrar de nu omkring i väntan på att silverstormen ska komma.   

 

Strömmens följeslagare kommer efter några trianguleringsturer att bege sig till den plats där Appokalippos 

mätningar visar att silverstormen kommer att nå sitt maximum. Det råkar vara samma ruin där rp något senare 

tvingas söka skydd undan den farliga sandstormen. När Strömmens följeslagare avgör att de är på rätt plats 

kopplar de ihop hjärnvågsapparaten och börjar åkalla silverstormen genom meditation och lovprisningar. 

Överraskande nog så lyckas faktiskt sekten påverka silverstormen och den ackompanjerande sandstormen att 

komma närmare. När stormen ökar i styrka inträffar en stor olycka. De delar av ruinen som fortfarande var 

intakta rasar nu ihop. Strömmens följeslagare undkommer oskadda och fortsätter sina böner. 

 

Stormen är nära att nå sitt maximum när rp och de övriga lagen stapplar in i ruinen för att söka skydd. Vad 

ingen vet - inte ens Appokalippo har en susning om det - är att silverstormen för med sig två fruktansvärda 

monster, två zonmaror som är inbegripna i ett komplicerat virveldansspel i silverstormens öga. Det är 

zonmarornas invecklade relationsspelsdans som är silverstormens upphov. Silverstormen är zonmarornas 

skapelse, det är deras dans som styr silverstormen. Zonmarorna blev intresserade av de annorlunda tankar 

(från Appokalippo) som de kände vittring av och som ledde dem och silverstormen till ruinen. Äventyret når 

sitt klimax samtidigt som silverstormen når sitt. Stormens öga hamnar över de tävlande och zonmarorna går till 

anfall. För att öka sina chanser att överleva de avskyvärda varelserna gör de tävlande bäst i att samarbeta. 

 

Rollpersonerna råkar möta Strömmens följeslagare när dessa vandrar runt på tävlingsområdet. Senare träffas de 

igen när silverstormen tvingar de tävlande att söka skydd.  

 

Hjälpa: Om rp är vänliga mot Strömmens följeslagare kan Appokalippo erbjuda dem en ”skänk av 

silverstormens goda krafter” om de förstärker sektens vaktstyrka under stormens klimax och ser till att sekten 

inte blir störd i sin ritual.  

 

Stjälpa:  Om rp aktivt motarbetar sekten så händer inget annat än att zonmarorna genast uppfattar rp som ett 

hot och fokuserar sitt anfall på dem. 

 

”Läderligan” - Lönnmördarna 
”Läderligan” kallar sig en grupp gotländska agenter som är utsända av Gotländska Rikets Underrättelsetjänst för 

att mörda Nicholas Rönn. Att delta i tävlingen ger lönnmördarna ett ypperligt tillfälle. Offret är vanligtvis väl 

bevakat och skyddat, men under Muskö zonmara är antalet vakter begränsat av tävlingsreglerna. Tillfället är 

också extra gynnsamt eftersom det inte är svårt att dölja mordet – det är vanligt att personer försvinner i 

zonen. Lönnmordet är en del av agentkriget - en av de riktigt stora konflikterna i Pyrisamfundet. Nicholas Rönn 

ska mördas för att statuera avskräckande exempel (och för att Rönn vet för mycket). Det hela är dock ett stort 

misstag. Nicholas Rönn har aldrig vetat eller gjort något som kan hota Gotlands säkerhet. Det är alltså en 

oskyldig man som står på Läderligans dödslista. 

 

Läderligan råkade ut för problemet att startfältet redan var fyllt när de insåg att de ville delta i Muskö zonmara. 

Trots sitt yrkesval använde de sig inte av mord för att skaffa sig en plats i tävlingen. En rejäl summa pengar 

övertygade istället ett av de andra lagen (”Ful Fläkt Fanklubb”) att ställa sin startbiljett till förfogande.  

 

Vid station ”Grottan” kan rollpersonerna få chansen att spionera på Läderligan på ett högst oväntat sätt. 

Äventyrarna får nämligen möjligheten att via ett forntida övervakningssystem se och höra några figurer planera 

ett bakhåll (figurerna kan möjligtvis identifieras som Läderligan). 
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Under tävlingens gång försöker Läderligan döda Nicholas Rönn, förmodligen flera gånger. Första försöket 

involverar bakhåll och flera avlossade skott. Det mordförsöket misslyckas dock - Nicholas Rönn räddas av den 

forntida skyddsrustning som han hittat (genom fusk) vid station ”Grottan”. Läderligan smiter snabbt och 

svärande iväg. Nästa mordförsök kommer så snart tillfälle ges, men senast när alla grupperna är samlade i 

ruinen i äventyrets klimax, i skydd undan stormen. 

 
Läderligan har som mål att fullfölja Muskö zonmara, för att inte väcka 

misstankar i onödan. Om de upptäcker att de är avslöjade så kommer de dock 

att fly ut i zonen och vidare mot kusten. 

 

Rollpersonerna träffar Läderligan vid starten. Längre fram i äventyret kan rp stöta på dem vid flera tillfällen, 

inklusive hitta spår efter dem där lönnmördarna legat i bakhåll för Nicholas Rönn. Under de spända timmarna 

av väntan på att stormen ska bedarra kan rp bevittna hur Läderligan förbereder ett nytt mordförsök. 

Rollpersonerna får chansen att hindra mordet. 

 

Hjälpa: Om Läderligan inte känner sig hotade av rp så kan de berätta att de är säkra på att Rönn fuskar. 

Läderligan vill ha rp:s hjälp att ge Rönn en läxa. t.ex. övermanna honom, skrämma honom och ta hans 

utrustning. Om en sådan kupp blir av så kommer Läderligan att utnyttja tillfället och knäppa Rönn (”en olycka”). 

Sedan ger de sina eventuella poäng (sköldar) till rp och ber dessa hålla tyst om det inträffade. Läderligan smiter 

iväg ut i zonen och syns aldrig mer till. 

  

Stjälpa: Om rp börjar motarbeta Läderligan har de skaffat sig farliga fiender. En fientlig situation kan också 

uppkomma om rp bestämmer sig för att skydda Rönn. 

 

Nicholas Rönn - Fuskaren 
Nicholas Rönn satsar på fusk som metod för att vinna Muskö zonmara. Han har dock inte mutat 

tävlingsledningen. Däremot har han lejt en handfull personer på lägre nivå, det kriminella gänget ”Värstingarna”. 

Dessa har dels förberett fördelar åt Rönn och dels nackdelar åt övriga tävlande. Hantlangarna har t.ex. hjälpt till 

att smuggla in en forntida skyddsrustning till station ”Grottan”, där Nicholas lätt kan ”råka hitta” den. 

”Värstingarna” deltar dessutom i tävlingen för att på så sätt kunna motarbeta Rönns mottävlare. Mot slutet av 

tävlingen så har Rönn hunnit bli mycket irriterad på Värstingarna som inte har lyckats bättre med att sabotera 

för Rönns mottävlare. 

 

Rönn räknar fullständigt med att hans listiga tricks ska lyckas. Det skulle vara en stor katastrof om han blev 

avslöjad som fuskare. Det skulle fullkomligen förinta hans (oförtjänt) goda anseende. Om någon utomstående 

skulle upptäcka att Nicholas Rönn fuskar så försöker Rönn vinna över personen på sin sida med hjälp av sin 

svårmotståndliga charm och en rejäl pengabunt (upp till dubbla prissumman i tävlingen, men hans utgångspris är 

halva prissumman). Rönn kan alltså erbjuda rp en massa pengar för att de ska låta honom vinna tävlingen. Om 

någon är envis och oförminskat hotar att avslöja Rönn som fuskare skickar han istället ut någon att undanröja 

utpressaren/skvallerbyttan.  

 

Nicholas Rönn är en nybliven pyrier som på kort tid har skaffat sig ett visst inflytande och gott anseende. Han 

är en före detta gotländsk byråkrat som hoppat av från öriket till fastlandet. Detta är inga hemligheter. I Muskö 

med omnejd välkomnas ”Gotlänningen som valde Pyri”. Nu satsar han på att göra karriär som pyrisk 

ämbetsman.   

 

Rönns planerade vinst av tävlingen är ett försök att vinna gillande hos befolkningen så att han har deras stöd. 

Eftersom han lider av en viss förföljelsemani så omger han sig ständigt med en stor skara skickliga livvakter. Det 

är fyra av dessa vakter som nu medföljer Rönn på det våghalsiga infallet att delta i Muskö zonmara. Under 

loppet blir Nicholas Rönn utsatt för ett eller flera bakhåll av Läderligan.  

 

Rollpersonerna möter Nicholas Rönns färgstarka person i startfållan. Ute på zonmaran kan rp stöta på Rönns 

grupp, kanske till och med i omedelbar anslutning till ett av bakhållen. Om rp närmar sig en av Rönns 

försvarsställningar oförsiktigt kan de nervösa vakterna öppna eld. 

 

Hjälpa: Rönn kan tänka sig hjälpa rp i ett enda avseende. Om de går med på att låta honom vinna tävlingen så 

är han beredd att skänka dem en massa pengar i utbyte. 

 

Stjälpa: Rönn ska vinna tävlingen, det har han bestämt sig för och det har han betalat dyra pengar för. Därför 

är alla övriga deltagare Rönns värsta fiender – i alla fall de som tycks hota hans seger. Rönn aktar sig för att 
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personligen motarbeta rp (och övriga mottävlare). Sådana smutsiga göromål har han ju hyrt in Värstingarna för 

att utföra. 

 

”Värstingarna” 
”Värstingarna” kallar sig så eftersom de tycker att det är ett tufft namn, ett som inger respekt. 

Lagmedlemmarna har gemensamt att de är mycket storvuxna och kriminella våldsverkare som styrs med 

järnhand av ledaren, det fyrarmade vildsvinet Ricky Satäng. ”Värstingarna” är betalda av Rönn för att i allmänhet 

störa de övriga lagen. Deras plan går därför ut på att aktivt motarbeta de övriga tävlande, dock utan att bryta 

alltför grovt mot alltför många regler. I slutet av äventyret blir Värstingarna utskällda av Rönn för att de inte 

bättre har lyckats sätta stopp för rp (och övriga tävlingsdeltagare). Denna kritik får Värstingarna att börja vackla 

i sin lojalitet till den forne gotlänningen. 

 

Rollpersonerna kan träffa Värstingarna vid flera tillfällen under tävlingen. Det är troligt att Satäng bedömer att 

rp är det största hotet mot Rönns vinstplaner. Värstingarna kommer i sådana fall att lägga extra energi på att 

störa rp. 

 

Hjälpa: Om rp är schyssta och räddar Värstingarna ur någon knipa, exempelvis ur tentakelkolkens grepp, så får 

Värstingarna (viss) respekt för rp och känner sig skyldiga dem en gentjänst (men det säger de inte högt). Detta 

kan bli avgörande senare när Värstingarnas lojalitet till Rönn börjar vackla (då Rönn anklagar Värstingarna för 

att vara odugliga). Det kan gå så långt att Värstingarna aktivt vänder sig mot Rönn, ger sina eventuella poäng 

(sköldar) till rp och sedan struntar i resten av tävlingen och sitt fuskuppdrag. 

 

Stjälpa: Grundtillståndet för Värstingarna är att de ska stjälpa rp:s planer på att vinna tävlingen, Läderligans 

likaså. De är betalda av Rönn för att ställa till med en massa trubbel för Rönns rivaler. Om rp lyckas reta upp 

Värstingarna ordentligt så kan det blir riktigt farligt. 

Zonmarorna 

De två Zonmarorna Corbral och Ceretex är upptagna med sin intrikata relationsdans när 

äventyret börjar. Monstrens virvellek ger upphov till silverstormen och den tillhörande 

sandstormen långt ute i zonen. När Appokalippo och Strömmens följeslagare börjar åkalla 

silverstormen får zonmarorna vittring på deras spännande tankar och de svävar närmare. 

Silverstormen förflyttas in på tävlingsområdet. Appokalippo tror att det är han som lyckas 

styra hit stormen, men det är stormen – det vill säga zonmarorna – som frivilligt och av egen 

nyfikenhet väljer att komma.  

 

Zonmarorna är lite omtumlade av sitt pågående relationsspel och samtidigt totalt fascinerade 

av tankarna som strömmar ut från Appokalippo. När de kommer fram till ruinen där 

äventyrets klimax utspelar sig tar de kontrollen över herr Megalynox och låter sina krafter 

verkar genom honom. Zonmarorna blir överraskade när de inser att ruinen rymmer andra 

personer också – med helt andra avsikter. Corbral och Ceretex var inte på sin vakt, avtrubbade 

av de trollbindande tankarna från Appokalippo. 

 

Hjälpa: Att hjälpa är inte zonmarornas starka sida. På sin höjd kan rp få bli zonmarornas 

ofrivilliga redskap i syfte att eliminera hot mot Appokalippo (och zonmarorna). Med andra 

ord kan zonmarorna tankekontrollera rp och styra dem att döda sina mottävlare i ruinen. 

(Detta är dock ett väldigt trist slut som ingen spelare blir glad av, så SL bör undvika i det 

längsta att beröva spelarna kontrollen över deras rp.) 

 

Stjälpa: Zonmarorna är irriterade över att ha blivit avbrutna i sin relationsdans. Dessutom har 

allt virvlandet gjort dem utsvultna. När fascinationen över Appokalippos tankar lagt sig går 

zonmarorna över till sin vanliga strategi igen: anfalla för att döda (genom ombud om sådana 

finns). 
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Sammanfattning 
När äventyret börjar står rollpersonerna i startfållan och väntar på att startceremonin ska börja. De får 

möjlighet att möta sina motståndare. De får några föraningar om vad som kan vänta i äventyret och uppsnappar 

ledtrådar som kan visa sig vara viktiga framöver. Efter konferencierens tal går startskottet och de tävlande 

sätter ut i tävlingsområdet. Lagen har lite olika taktiker och väljer olika stationer att bege sig till. De tävlande 

grupperna skiljs därför åt efter någon kilometer.  

 

Redan tidigt inträffar två händelser: Dels råkar Värstingarna ut för en tentakelkolk och rp kan besluta sig för att 

hjälpa till, eller inte. Dels korsas rp:s väg av Strömmens följeslagare som berättar att de söker silverstormen. 

 

Rollpersonerna får själva försöka fatta ett strategiskt beslut om vart de ska bege sig. Om de vandrar till station 

”Grottan” får rollpersonerna chansen att bege sig ner i en forntida tunnelbanestation. Där kan de hitta ett ”Far 

& Zon”-sköld och möjligtvis skaffa sig bonuspoäng genom att finna fornfynd eller döda slemma zonvarelser. 

Stationen patrulleras av några svävande robotar som gör livet surt för rp. I tunnelbanans gamla 

övervakningscentral finns bildskärmar och högtalare som bland annat avslöjar att några figurer (Läderligan) 

planerar ett bakhåll mot någon. Förmodligen finns de övriga tävlande grupperna även de på 

tunnelbanestationen, så chanserna till intrigmakande är goda. 

 

Under färden vidare kan rp träffa på Nicholas Rönn som skräckslagen men fysiskt välbehållen undkommit ett 

bakhåll. Rollpersonerna kan hitta spår efter lönnmördarna. De kan också reagera över Rönns forntida 

skyddsrustning som han ”hittade” så enkelt. 

 

Om rp beger sig till Station ”Låghuset” så upptäcker de att låghuset är bebott av mutantstammen 

”Hjärnsmälta/Mental istid”. Det är fruktansvärt farligt för rp att röra sig i området. De gör bäst i att avbryta 

redan innan det har börjat. Mutantstammen Hjärnsmälta/Mental istid består av muterade fladdermöss med en 

lång och stolt krigartradition. De är aggressiva, misstänksamma, alerta – och mycket skickliga stridsmän. 

Dessutom har de fyllt de nedre våningarna av låghuset med fällor, barriärer och larm av olika slag. 

Förhoppningsvis inser rp tidigt att uppdraget inte är värt risken - det är mycket bättre att skynda vidare mot 

nästa station istället. Ett väldigt bra fynd finns här, ett som rp ganska lätt kan sno med sig: ett forntida fordon! 

 

Några aggressiva eldoxar korsar rp:s väg och rp kan ta strid om de så önskar. Nere i den grop som eldoxarna 

höll på att gräva kan rp hitta ett forntida tandläkarrum (som möjligtvis misstas för en ”robotverkstad”). 

Fornfynd finns det här – och stark radioaktiv strålning! 

 

En sandstorm drar in över tävlingsområdet och gör den fortsatta färden allt svårare och farligare.  

 

Äventyrets klimax börjar när spelledaren avgör att det är dags (senast en timme före spelpassets slut kanske är 

rimligt, eller när rp är på väg tillbaka mot mål). Slutscenen är inte  platsbunden, men den passar bra i exempelvis 

kyrkan.  

 

Början till slutet går till så här:  

Sandstormen ökar till extrem styrka och äventyrar oskyddade personers liv och hälsa. Inslagen av silverstorm 

gör rp allt mer förvirrade. Om de inte redan befinner sig i en ruin eller annat slag av skydd mot stormen, så får 

rp nu syn på en ruin som tornar upp sig bara ett tiotal meter framför dem (sikten är nästan noll)! Det framstår 

tydligt att rp måste söka skydd och vänta ut att stormen bedarrar. När de kommer in i ruinen så upptäcker de 

snart att de inte är ensamma. Strömmens följeslagare sitter här, liksom de övriga tävlande.  

 

Tiden går och består av spänd väntan och otåligt vankande, i hopp om att stormen ska bedarra så att det går att 

hasta vidare mot mål. Grupperna är misstänksamma mot varandra och några intriger börjar ställas på sin spets. 

Läderligan planerar att mörda Nicholas Rönn och försöker göra så om de får en vettig chans.  

 

Nicholas Rönn i sin tur är missnöjd med Värstingarnas insatser. Det har gått alldeles för bra för Rönns 

mottävlare. Han pratar med gängledaren Satäng och framför sin kritik. Om inte Värstingarna ser till att Rönns 

rivaler förlorar tävlingen så tänker Rönn minsann inte betala ut resten av lönen! Satäng blir förbannad, men vet 

inte riktigt hur han ska agera. Lojaliteten mot Rönn börjar dock svikta betänkligt. 

 

De två inhyrda vakterna i Strömmens följeslagare börjar tycka att situationen med sekten och stormen är 

obehaglig. Deras lojaliteter börjar vackla även de. Stämningen mellan samtliga grupper blir alltmer irriterad. 
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Då blir stormen plötsligt mycket lugnare. Ruinen har hamnat i silverstormens öga. Genom hålet där taket fanns 

en gång ser de samlade hur de två fruktansvärda zonmarorna kommer virvlande ner mot kyrkan – och går till 

anfall. Det blir strid på liv och död. Om rollpersonerna har lyckats balansera konflikterna väl så kan flera av 

grupperna samarbeta och ta död på zonmarorna. Zonmarorna dominerar några av rp:s motståndare. 

 

Stormen bedarrar snabbt när zonmarorna är döda. Rollpersonerna lämnar ruinen och färdas kvickt in till mål 

där de förhoppningsvis koras som vinnare av Muskö zonmara. 

 

Tips: Spelledarens uppdrag 

I det här äventyret ska SL sköta följande sysslor (utöver allt det vanliga☺): 

1. Gestalta SLP:erna och låt det blir möjligt att ana deras motiv och starka/svaga sidor 

2. Avgör hur de tävlande grupperna rör sig i zonen och hur de agerar 

3. Bestäm när och var de olika ”händelserna” (se kapitlet Handling) inträffar. 
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Tävlingsområdet i allmänhet 
Muskö zonmara tar plats i en av de yttre delarna av Musközonen. Tävlingsområdet består liksom Musközonen i 

övrigt mest av ett ödsligt slättlandskap, med urgamla ruiner lite här och var. Det finns många  stigar i området. 

Några av dessa kan rp utnyttja. Spelledaren får bedöma hur lång tid rp:s förflyttningar tar. Det finns skyltar 

utplacerade med jämna och täta mellanrum som pekar ut riktningarna till de olika stationerna. 

 

Det som är lite speciellt med den aktuella delen av Musközonen är att det faktiskt finns ett skogsområde här. 

Skogen inte mer än några meter hög, men den är snårig och rik på undervegetation. De frodiga gröna 

bladväxterna gör att skogen påminner mycket om en djungel. 

 

Tävlingsområdet är radioaktivt, den lägsta grader, dvs mycket svag strålning. Dessa effekter påverkar inte rp 

nämnvärt under tävlingen. 

 

 
 

1. Start och mål (ligger strax utanför zonen, någon mil från Muskö)  

2. Station ”Grottan” (Den underjordiska tunnelbanestationen) 

3. Station ”Låghuset” (Fladdermusstammen Hjärnsmälta/Mental istid) 

4. Station ”Kyrkan”  

5. Skog. Inte mer än några meter hög, men rik på undervegetation. 

6. Förkastningsbrant (skogen ligger högt, Station ”Kyrkan” ligger lågt). 45 grader lutning. 

7. Zongränsstaket 

 

Avstånd och färdtider 

Från Till Terräng Sträcka  

längs stig 

Tid (till fots) 

Start/Mål Skogsbrynet 

(mot station 

”Grottan”) 

Stig genom 

öppen kuperad 

terräng  

6 km 1:15 tim  

Skogsbrynet Station Stig genom skog 4 km 1:15 tim 

s 1 

2 

3 

5 

N 

500m 

6 

4 

7 2:40 

tim 

1:45 

tim 

2:30 

tim 

2:15  
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”Grottan” 

Station 

”Grottan” 

Skogsbrynet 

(mot station 

”Låghuset”) 

Stig genom skog 1 km 0:25 tim 

Skogsbrynet Station 

”Låghuset” 

Stig genom 

öppen kuperad 

terräng 

6 km 1:20 tim 

Station 

”Låghuset” 

Station 

”Kyrkan” 

Stig genom 

öppen kuperad 

terräng 

12 km 2:40 tim 

 

Station 

”Kyrkan” 

Start/Mål Stig genom 

öppen kuperad 

terräng 

10 km 2:15 tim 

 

Irrfärder i Musközonen 

Om rp av någon anledning får för sig att vandra ut på egna upptåg i Musközonen behöver SL 

inte drabbas av panik. Låt dem irra på. Tids nog återvänder de till tävlingens huvudfåra. Här 

nedan följer några slumptabeller som kan underlätta för den improviserande spelledaren. 

Ruin/lämning (1T3) 

1. Halkbana (i en mycket stor hangarliknande byggnad). Kontrollbås, fikastuga och 

sex stycken krockskadade små bilar. Fjärrstyrda koner och älgar. 

2. Kommunalhus i rödbrunt tegel. Pampig entré med glasmontrar och reception. 

Säkerhetsdörr till trapphus och inre korridorer. Massor av pärmar och andra 

datamedier i låsta arkivskåp. 

3. Daghem, låg brunmålad byggnad med flera flyglar. Dörrar med högt monterade 

handtag. Stor lekplats med klätterställningar och gungor. 

Monster 

Det är 50% chans för ett monstermöte varje timme. Slå då på tabellen nedan. För flera av 

varelserna krävs tillgång till andra böcker än regelboken. Om du inte har tillgång till dessa 

böcker, välj första passande efterföljande möte istället. 

 

1-33 Gnagarbagge 

34-42  Magtorsk (bärare) 

43-50 Trädigel 

51-59 Asgnagare 

60-61 Ekoxe 

62-63 Giftgröna 

64-65 Sikbagge 

66-67 Terrorrobot modell "Väktare" 

68-69 Belugisk trädigel 

70-71 Äventyrare 

72-73 Bautarafid 

74-75 Gazol 

76-78 Gasslända, vanlig 

79-80 Sorgmantlad avfallsmunk 

81-82 Ärghane 

83-84 Levergök 
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85-86 Automatkräfta (bärare) 

87-88 Strupsvamp (bärare) 

89-90 Terrorrobot modell "Manuell försvarare" 

91-00 Kolkmal 

 

Fynd 

Använd regelbokens regler men låt fynden inträffa varje timme (istället för varje dygn). 

Använd regelbokens och spelledarskärmens fyndtabeller. 

Särskilda förhållanden i området 

Slå varje timme. 

1 Dödlig strålning 

2-3 Stark strålning 

4-6 Svag strålning 

7-10 Mycket svag strålning 

11-13 Varelser i området är smittade med slemhosta 

14-16 Varelser i området är smittade med blodsot 

17-20 Inget särskilt förhållande 
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Handling 
Handlingen består av ”platser” och ”händelser”. Den stora skillnaden mellan en plats och en händelse är att 

platsen är platsbunden medan händelsen inte är det. Platserna är markerade på kartan, men händelserna äger 

rum där (och när) SL så finner lämpligt. Eftersom rp kan röra sig fritt så är det inte förutbestämt i vilken 

ordning de olika platserna ”utspelar” sig. Platserna beskrivs här nedan i en godtycklig ordning. Händelserna 

däremot har en rekommenderad följd och rekommenderade tidpunkter när de bör inträffa. Deras 

beskrivningar kommer i kronologisk ordning. 

 

 

 

Kapitel 1: Start [plats] 
Om du inte redan har gjort det så lämna över rollformulären till spelarna och låt dem välja rollpersoner. 

 

När äventyret startar är klockan strax före nio på morgonen lördagen den 2:a juli år 98 pt (eller annat lämpligt 

datum mellan säg 95 pt och 99 pt). Rollpersonerna står i startfållan tillsammans med sina mottävlare och väntar 

på att startceremonin ska börja. Äventyrargruppen bestämde sig för ganska länge sedan att Muskö zonmara, 

den skulle de delta i! Det tog några år av farliga uppdrag innan rollpersonerna nu har lyckats skrapa ihop både 

de pengar som behövs till startavgiften – och har skaffat sig den erfarenhet som krävs för att klara av loppet.  

 

Om du inte redan gjort det så lämna över tävlingsreglerna till spelarna så att de kan se under vilka 

förutsättningar de deltar i tävlingen. 

 

Beskriv den festliga scenen för spelarna! Många hundra personer trängs på läktarna och kring startområdet för 

att få en bra skymt av de tävlande. Startområdet kokar av förväntning och spänning. Närmast starlinjen och 

hedersläktaren står en forntida himmelslyft i vilken konferencieren snart förväntas stiga upp och genomföra 

startceremonin. Publiken bullrar och sorlar. Muskö skrotorkester spelar frenetiska och medryckande danser. 

Försäljare och vadslagare försöker överrösta varandra. ”Vilken grupp ska vinna? Och kommer någon att 

försvinna?” Både vadslagare och murvlar ropar frågor till de tävlande i hopp om att få information om lagens 

duglighet och chanser att vinna tävlingen. 

Händelser i startfållan 
Medan våra hjältar väntar på startskottet så inträffar en serier mindre händelser. Rollpersonerna kan välja att 

engagera sig i dessa om de så önskar, men kanske väljer de att bara iakttaga. 

 

Rollpersonerna kan gå runt och interagera med de övriga i fållan. Oavsett om de gör det eller inte, så kommer 

Värstingarna fram till rp och är stöddiga. Ricky hotar rp (”Zonen är inte stor nog för oss alla. Försvinn!” ”Såna 

värdelösa fuskare som ni borde få ett rejält kok stryk!” ”I zonen kan ingen höra er skrika!”  

 

Gestalta deltagarna väl, så att rollpersonerna får tydliga första intryck av sina rivaler. Tag hjälp av 

beskrivningarna i SLP-galleriet. ”Värstingarna” ropar stöddiga ramsor. ”Läderligan” står tysta och spejar. 

Nicholas Rönn är överförtjust och extra charmerande självsäker idag. Låt gärna både någon vadslagare och 

någon murvel ropa åt rollpersonerna för att försöka få ställa lite frågor. 

 

De flesta murvlarna skockas kring den populäre Nicholas Rönn. Det är tydligt att han är den mest kände och 

mest intressante av alla tävlande. Rollpersonerna tror sig ha hört talas om honom (slå för Rykte). De minns att 

Nicholas Rönn brukar kallas ”Gotlänningen som valde Pyri” och att han har ett gott rykte i Muskö. 

Deltagarna visiteras 
Alla lagen visiteras av en grupp barska funktionärer. Utrustning samt kroppslig konstitution gås igenom i syfte 

att avslöja eventuella otillåtna hjälpmedel eller orättvisa förmågor.  
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Det upptäcks då att Nicholas Rönn har tveksam utrustning. Det rör en påstådd nytillverkad kopia av en 

forntida revolver. Sekretariatets tekniska expert dömer att revolvern verkligen är nytillverkad. Däremot 

verkar den så bra att den bedöms vara en otillåten konkurrensfördel. Tävlingsledningen drar sig undan något 

för att konferera om vilken åtgärd som ska vidtas mot Nicholas Rönn, om laget ska diskvalificeras eller inte.  

 

Nicholas Rönn kopplar på sin stora charm och försöker övertyga funktionärerna om sin oskuld. Läderligan ser 

förargat på, men blandar sig inte i. Värstingarna ser helt ointresserade ut. ”Jäklars vad petigt det var då…” 

muttrar Ricky och himlar med ögonen och börjar pilla sig i naveln istället, med större intresse än för 

upptäckten av Rönns ”fuskiga” vapen. 

 

Efter en stund meddelar tävlingsledningen att Rönns tveksamma föremål, revolvern, har konfiskerats, men att 

laget inte diskvalificeras utan får starta som planerat. (Varifrån revolvern kommer och huruvida den verkligen är 

bra, det berättas inte i detta äventyr). 

Konferencierens tal 

Ett häpet sus går genom publiken när den forntida himmelslyften långsamt fäller upp sin långa arm. Längst upp i 

toppen står konferencieren och vinkar elegant till publiken. Det sprakar till i en forntida ljudanläggning och 

snart hörs konferencierens röst eka över startområdet. 

 

Konferencieren berättar en hel del: (Spelledaren ikläder sig förstås rollen som konferencier och berättar med 

egna ord.) 

 

→ Att startlistan har ändrats i sista sekund. ”Ful Fläkt Fanklubb” har hastigt lämnat återbud och ersätts därför 

av ”Läderligan” som lyckligtvis råkade dyka upp precis i rätt ögonblick. 

 

→ Att banan består av tre stationer: Grottand, Låghuset och Kyrkan. Varje lag kan besöka vilka som helst av 

stationerna i vilken ordning som helst. 

 

→ Att det har skådats tecken på att en silverstorm håller på att bildas strax bortanför tävlingsområdet. Detta 

är spännande, men kan innebära en extra risk. Silverstormen är ett mycket sällsynt och sällsamt 

zonväderfenomen. Det har fått sitt namn av den silvriga färg som vindarna tycks anta, när de betraktas på 

avstånd. Ingen har någonsin överlevt och kunnat berätta om vad som pågår inne i en silverstorm, men det kan 

förmodligen förklaras av att ingen ännu har haft chansen att få undersöka saken – silverstormarna är ju så 

sällsynta. Hursomhelst uppmanas de tävlande att hålla sig inom tävlingsområdet och att snabba sig tillbaka, så 

ska de med all säkerhet slippa silverstormen. 

 

→ Att tävlingens huvudsponsor, Far & Zon, är Pyrisamfundets bästa zonfararbolag, med lång erfarenhet av allt 

från räddningsuppdrag till fyndletning och zonturism. Konferencieren visar upp en sköld med Far & Zons 

emblem på (en forntida vägskylt för gångbana). Det är sådana sköldar som de tävlande ska samla in. En sköld är 

gömd någonstans på varje station. Det finns tre sköldar totalt alltså. Dessutom delas poäng ut för det bästa 

fornfyndet respektive bästa monstertrofén. 

 

→ Konferencieren går också snabbt igenom tävlingsreglerna (se handout). 

Startskottet 

Konferencieren ger tecken åt salutören, som efter ett kort utspel med dramatiska gester bränner av en liten 

skrotkanon. Tryckvågen riktigt känns i bröstet och den kraftiga smällen ekar ut i zonen. 

Muskö zonmaras presentbutik 
Det finns en liten och ganska tveksam möjlighet att komplettera utrustningen omedelbart efter starten. 

Arrangörerna och sponsorerna har nämligen en liten presentbod i startområdet. Dyrt och dåligt och inte 

särskilt nödvändigt. Här finns inga forntida föremål, men ett hyfsat utbud av nutida prylar. Alla varorna är av 

dålig kvalitet. Finishen är fin, men den bedrar. Under ytan är allt billighetskopior. Livslängden är bara några 

procent av de fullvärdiga förebilderna. (Tumregel: 10% risk vid varje användande att föremålet blir helt 

obrukbart.) Använd regelbokens listor, men lägg på hutlösa 50% på alla priser. Alla föremål har texten ”Muskö 

zonmara” präglade på sig och kan alltså duga som souvenirer. 
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Efter startskottet 
Efter startskottet ger sig de tävlande iväg. Värstingarna går ut alldeles för hårt, de springer i ett raskt tempo. De 

sturska busarna blir dock snabbt trötta och orkar snart knappt gå i normal takt ens, utan står mest och flåsar. 

(Detta är en avledningsmanöver från deras sida, ett försök att verka ”ofarliga”.) Övriga tävlande hinner ganska 

snart ikapp dem.  

 

Nicholas Rönn är målmedveten, men tycks vara mer inriktad på att njuta av ”promenaden” än att jäkta. Rönns 

grupp vandrar mot station ”Grottan”. De vill vara ensamma till sin station. Om rp också vill gå till station 

”Grottan” så försöker Rönn övertyga dem om att välja en annan station. Men om de insisterar så ger han upp 

och låter dem följa med till Station ”Grottan”. Rönn hoppas kunna plocka fram sin gömda skyddsrustning när rp 

inte ser på. 

 

”Läderligan” går lite avsides. De kommer att följa efter Rönns grupp som de hoppas bli ensamma med så att ett 

bakhåll går lätt och smidigt. 

 

”Värstingarna” väljer att följa efter rp på lite lagom avstånd.  

 

PLATSBESKRIVNING: STARTEN/MÅLET 

Startområdet är beläget några kilometer utanför Muskö, alldeles vid gränsen till zonen. Själva startfållan är ett 

avspärrat område. Runt omkring denna sitter publik på läktare. De finare gästerna sitter på hedersläktaren. En 

”himmelslyft” står beredd att upphöja konferencieren till skyarna. Huvudsponsorn Far & Zon har stora 

banderoller med reklam för sina tjänster, zonturism med mera. Muskö skrotorkester spelar livlig och ljudlig 

musik som orsakar krumsprång på några håll och örsprång på andra. Genom publikhavet löper en marknadsgata 

med både hantverkare och utskänkare. 

 

 
 

1. Startlinje 

2. Startfålla 

3. Konferencierens himmelslyft 

4. Hedersläktare 

5. (a – c) Läktare 

6. Ett forntidsfordon (med reklam för Far & Zon) 

7. Muskö zonmara presentbutik 

1 2 

3 

4 5a 

5b 

5c 

6 
7 

N 
2m 
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Kapitel 2: Station ”Grottan” [plats] 
Stigen letar sig fram genom den djungelliknande skogen. Med någon kilometers avstånd 

pekar skyltar ut vägen framåt. Vaksamma rp lägger märke till hur något stort glittrar till 

längre fram längs stigen. Det är en första skymt av Station ”Grottan”. 

Övriga gruppers agerande 

Om rp kommer hit tillsammans med övriga grupper så gäller följande: 

• Rönn försöker slinka undan så att han ostört kan plocka fram sin skyddsrustning ur 

gömstället i rulltrappan. 

• Läderligan låtsas leta omkring, men väntar i själva verket på det perfekta tillfället att 

överfalla Rönngruppen (det tillfället kommer kanske inte alls under besöket i station 

”Grottan”). 

• Värstingarna motarbetar rp på sitt eget lagom finkänsliga sätt. Värstingarna lägger 

däremot inte så mycket krut på att störa Läderligan då dessa inte verkar vara så framåt 

av sig (de är ju i första hand ute efter Rönn). 

Station ”Grottan” – entré och trapphus 

En liten byggnad med väggar av glittrande halvgenomskinlig plastics. Byggnaden består av ett stort entrérum och 

ett trapphus. En lång rad svängdörrar leder in i byggnaden. Alla utom en har dock rasat för länge sedan. (Den 

sista rasar om någon försöker öppna den.) Det är troligt att lokalerna konstruerades för att kunna hantera 

stora folkströmmar. Mitt på golvet står många små kurer på rad. Mellan kurerna blockeras vägen av 

metallstavar som är fästade i en rotationsmekanism. Enklaste sättet att ta sig förbi spärrarna är att gå genom ett 

av båsen. Dörrar finns på båda sidor av båsen. De är något svåra att upptäcka (ITF. Normalt) men tidens gång 

har gjort dem mycket lätta att slå in (STY. Mycket lätt). 

 

Metallspärrarna är mycket svårare att forcera (kofot el.dyl. krävs, Absurt STY-slag, dvs STYx1%). 

Tunnelbanestationen 

Stillastående rulltrappor leder ner i mörkret. Då och då blinkar en lysremsa till och ger en blekgrön och otydlig 

bild av vad som väntar. Det luktar underjord; fuktigt, jordigt, en smula instängt. Ibland hörs ett sprakande och 

fräsande läte nerifrån grottrummet. Rulltrapporna leder ner på en perrong med spår på bägge sidor. Även här 

blinkar lysremsor svagt och skänker ett kusligt sken över den underjordiska salen. Järnvägsspåren leder vidare 

in i tunnlar åt båda håll. Spårgravarna är vattenfyllda, nästan ända upp till perrongens nivå. (Normalt ITF) På 

några platser i bergrummet finns högt placerade övervakningskameror. En tunnelbanevagn sticker halvvägs ut 

genom en av tunnlarna. 

 

Kanske kommer någon rp att försöka ta sig in i själva tågtunnlarna, men troligen kommer blixturladdningarna 

(se nedan) att avskräcka sådana försök. För att ta sig in i tågtunnlarna måste man gå i vattnet, eller klättra på 

kakelförsedda väggarna (Mycket svårt Akrobatik).  

 

Nicholas Rönns skyddsdräkt är gömd i en av rulltrapporna. Man måste skruva bort en plåt för att hitta den. Det 

är inte troligt att rp gör det. Men de lär bli fundersamma när Rönn har sådan framgång. 

Svävarrobotarna 

En grupp svävarrobotar patrullerar stationen. Med stor sannolikhet kommer dessa att upptäcka rp och beskjuta 

dem om rp inte genast lämnar tunnelbanestationen (eller lyckas visa upp giltigt färdbevis!). 

Kontrollantrobotarna var ursprungligen mycket effektiva, men tidens tand har gått hårt åt dem. De lider av 

fallerade minneskretsar och glappande sensorer. Det syns tydligt på deras sätt att manövrera att de inte är fullt 

funktionsdugliga.  

 

Utnyttja svävarrobotarna för att skapa en spännande och underhållande katt och råtta-lek. Rp kan lura 

robotarna genom att röra sig kvickt och oregelbundet - och snabbt gömma sig. Kontrollanterna ska dock inte 

underskattas. Deras laservapen är fortfarande dödliga. Svävarrobotarna är dessutom oändligt envisa och deras 
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grundläggande taktik att systematiskt genomsöka tunnelbanestationen efter tjuvåkare gör att de förr eller 

senare kommer att upptäcka rp igen.  

 

Det är möjligt att andra tävlande finns här samtidigt som rp. Svävarrobotarna tvingas rikta sin uppmärksamhet 

åt flera håll, vilket rp kan utnyttja för att undkomma de brännande laserpulserna. Om Värstingarna är på platsen 

så försöker de locka robotarna att anfalla rp. 

Blixtarna 

Med några sekunders mellanrum blixtrar det till på något (slumpmässigt) ställe längs spänningsledarna i 

tunneltaken. Varje blixt ackompanjeras av sprakande ljud och frän doft.  

Så länge som rollpersonerna inte går ner i (eller väldigt nära) en spårgrav så kan du själv bestämma hur ofta och 

var det blixtrar, som ett sätt att skapa stämning. Tumregel: en blixt på någon sida av perrongen varje SR. 

 

Om rp ändå väljer att gå ner i spårgraven så gäller följande: Varje SR är det 1% risk att en blixt slår ut i en 

enskild delsträcka (3m) av spårgraven. Slå för alla delsträckor som känns intressanta. Om en rollperson befinner 

sig just där just då, så kommer blixten att slå ner i rollpersonen (omöjligt att Undvika). Blixten träffar i en 

(slumpmässigt vald) överkroppsdel, går vidare in i bålen och ut genom en underkroppsdel. Eventuellt skydd är 

bara verksamt i ingångskroppsdelen. Skadan blir 2T6 eldskada och 2T6 energiskada (PEN 8) i vart och ett av 

dessa tre steg (totalt alltså cirka 12T6). Det är lika farligt att klättra in längs tunnelväggarna. Blixten slår då först 

ner i rollpersonen och sedan vidare ner i vattnet. 

 

Tunnelbanevagnen 
En tunnelbanevagn sticker ut ur en av tunnlarna. Inne i tunneln står resten av tågsetet. Om man tar sig in i 

vagnen vid perrongen kan man gå genom den och vidare till nästa vagn i tunneln, och vidare till ytterligare nästa, 

och så vidare. Det är totalt sex vagnar. Tåget innehåller spridda benbitar av tunnelbanans sista passagerare. Deras 

förfallna ägodelar finns också kvar. Det finns spår, märken och lämningar, som tyder på att någon har varit i 

vagnen. Det stämmer - den bortersta vagnen är lya för en skock elobiter (trilobitliknande metallglänsande 

snuskkryp). De försvarar ”sitt” tåg till sista blodsdroppen. Om rp lyckas ta sig in i den bortersta vagnen kan de 

finna några högteknologiska föremål som elobiterna samlat ihop (framför allt sådana med någon elektrisk 

beståndsdel). Bland fornskrotet döljer sig 1 par ljusförstärkande solglasögon (Pål 71), 2 ID-kort typ I, 1 bärbar 

radio (Pål 82), 4 elektriska reservdelar och 3 elektroniska reservdelar. 

 

Elobiterna har en naturlig förmåga att känna på sig om det snart kommer en elektrisk urladdning i närheten. Då 

flyttar de på sig, förstås. Inne i tunnelbanetåget är man skyddad från tunnelblixtarna. 

Övervakningscentralen 

Uppe under grottsalstaket klamrar sig en liten utbyggnad fast, likt en trubbig stalaktit. Det är det forntida 

kontrollrummet, eller övervakningscentralen om man så vill. Stora mörka fönster blickar ut över perrongen och 

spåren. (ITF. Normalt) Man kan se återskenet från något slags ljusspel i rummet innanför fönstren. Rummets 

möblering skymmer vad det är som orsakar de svaga olikfärgade blinkningarna. 

 

Det finns ingen uppenbar bekväm väg in i övervakningscentralen. (Den huvudsakliga ingången var via en hiss 

uppifrån, genom berget, men det schaktet är igenrasat nu.) Den enda väg som syns är kontrollrummets 

nödutgång mot perrongen. Ett av de stora fönstren är öppningsbart. Utanför detta leder en gångbro av 

metallgaller, högst uppe under stationens välvda tak. Gångbron leder i sin tur till en stege som går ner till 

perrongen längs en av de stora pelarna. 

 

Stegen 
Skyddsbågar och gallersektioner ska hindra de klättrande från att falla av stegen, men de hindrar också snabbare 

förflyttningar. Stegen börjar två och en halv meter ovanför perrongens golv, men blockeras av en gallerlucka 

som är låst. Luckans syfte var att hindra personer på perrongen från att klättra upp på stegen. (ITF, Normalt:) 

Luckans gångjärn och lås ser hårt åtgångna ut av tidens tand. Själva stegen ser dock stadig ut. Om man låser upp 

luckan (Låsdyrkning, Svårt) eller slår bort luckan med våld (luckan kan betraktas som ett parerande vapen med 

TÅL 10, dvs varje träff som gör mer än 2xTÅL i skada sänker TÅL med 1T6. Luckan går upp när TÅL når 0.) 

 



MZM_v10.doc Revision 90 Senast sparad 2021-04-21 09:15:00 

 17 (57) 

Det är dramaturgiskt riktigt att låta de envisa svärmarrobotarna (återigen) upptäcka rollpersonerna när dessa 

är på väg uppför stegen, eller går fram över gångbron. En avledande manöver från rp:s sida kan dock locka bort 

robotarna igen så att den vidare färden in i kontrollrummet går utan oönskad uppmärksamhet. 

 

Gångbron 
Gångbron är smal och ranglig och det är lågt till stationstaket. Kablar och rör löper ut från 

övervakningscentralen och längs gallerbrons sida, vidare bort genom stationen. Gångbron leder mellan 

kontrollrummet och en av de gigantiska pelare som bär upp stationens tak.  

 

Kontrollrummet 
En plats med blinkande ljusspel och överraskande avslöjanden. Ett litet rum som klamrar sig fast under 

bergrummets tak. Stora fönster blickar ut över perrongen och spåren. Längs kontrollrummets väggar finns 

instrumentpaneler och bildskärmar. Framför dessa står snurrfåtöljer som en gång i tiden förmodligen var riktigt 

bekväma. Några av de olikfärgade indikatorlamporna på kontrollkonsolerna blinkar. Några av bildskärmarna 

tycks fortfarande fungera. De visar suddiga vyer av olika delar av rp:s tunnelbanestation, samt ett par vyer som 

troligen visar andra stationer.  

 

Det följande inträffar bara om Läderligan befinner sig på stationen samtidigt med rp: På en av bildskärmarna kan 

rp se hur några suddiga figurer rör på sig (ibland hamnar de strax utanför bild)! Och ett svagt knastrande ljud 

från bildskärmen tycks bära med sig antydningar av det samtal som figurerna för! (SL: Det är Läderligan som 

står perrongen och diskuterar hur de ska mörda Nicholas Rönn. Med de bild- och ljudinställningar som råder 

kan dock rp varken identifiera figurerna eller höra vad de pratar om.) 

 

I direkt anslutning till varje bildskärm finns en uppsättning reglage, rattar, styrpinnar och knappar. (Normalsvårt 

Teknologi: Man kan vrida på kameran, zooma in och ut, ställa in skärpan och ändra ljudvolymen.) 

 

De fraser som rp kan lyckas höra är: ”…påhitt att vi skickas iväg till olika… får vi chansen att ta honom 

enskilt… att vi skyndar vidare… ju varifrån han… bakhåll… fullföljer för att inte väcka…”. (Normalt Bildning: 

Personerna talar med brytning eller dialekt.) 

 

Det är troligt att rp kommer att vilja vrida på kameran, zooma in och justera skärpan för att tydligare se vilka 

figurerna är. Vad rp inte vet är att så fort de utför någon av dessa manövrar så kommer kameran att gnissla 

högt och skärande, vilket Tarja omedelbart reagerar på och skjuter ner kameran med ett precisionsskott. 

Förutsatt att rp har justerat kameran rätt så hinner de dock få en klar bild av figurerna och kan identifiera dem 

som Läderligan.  
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1. a-d. Rulltrappor. Rp kommer ner via a eller b. Rulltrappa c-d leder bara upp till ett stenras. 

2. Plattform 

3. a-b. Pelare 

4. a-b. Spårgrav.Vattenfylld. Livsfarliga blixtar. 

5. a-d. Tågtunnel 

6. Stege 

7. Gångbro (högt uppe under taket) 

8. Kontrollrum (högt uppe under taket). Här finns bildskärmar med spännande avslöjanden. 

9. Tunnelbanevagn 

1a 

1b 

1c 

1d 

6 
3a 3b 

4a 

4b 
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Kapitel 3: Station ”låghuset” [plats] 
Station ”låghuset” är bebodd av mutantstammen Hjärnsmälta/Mental istid – 

som inte alls gillar Muskö zonmara. Försök att samla poäng vid denna 

station är så gott som dömda att misslyckas. Rollpersoner som börjar 

sondera terrängen bör snart inse att företaget är extremt riskfyllt. 

Stationen ligger i ett forntida låghus (tre våningar, tre portar, två 

lägenheter på varje trappvåning). 

 

Extremt tursamma och skickliga rp kan kanske lyckas ta sig in i mutantstammens läger. Då 

kan rp finna ”strålhjälmen” – en dyrbar och välbevakad klenod. Det är ett forntida 

hjälmliknande föremål som mutanterna anser vara besjälad av ”Domaren”. Vid ”rättegångar” 

plockas strålhjälmen ned från sin piedestal och placeras på den misstänktes huvud. 

Spänningen stiger bland publiken när de väntar på Domarens dom. Ska det bli ”hjärnsmälta” 

eller ”mental istid” för den misstänkte? 

 

”Hjärnsmälta” innebär att offrets hjärna blir kokt och offret dör – med andra ord var den 

misstänkte skyldig. ”Mental istid” innebär att offret för resten av sitt liv är extremt trögtänkt 

och tillbakadragen, inte mycket mer än en zombie – med andra ord var den misstänkte 

oskyldig. Enligt mutantstammen dömer Domaren alltid rättvist. Ibland har domarna varit 

förvånande, men de då efterföljande månaderna av moraliska funderingar bland stammens 

särskilda uttolkare har alltid hittat en förklaring. Rp kan få denna information om de lyckas 

förhöra någon av fladdermössen. ”Domaren kommer att grilla er. Ha, ha – hjärnsmälta!” 

 

Rp kan få förstahandserfarenhet av strålhjälmen om de blir tillfångatagna av 

Hjärnsmälta/Mental istid. Låt det då vara 40% risk för ”hjärnsmälta” vid en rättslig prövning, 

annars blir det ”mental istid” för rp ifråga. Detta är dock inte ett slut som gör spelarna glada, 

så rp bör få en extra chans att undkomma strålhjälmens verkningar. 
 

 
 

1. ”Far & Zon”-skölden ligger dold bakom en nedrasad och spräckt 124 tums widescreen plasma-TV. 

2. Resterna av en zonexpedition som slutade här, olyckligt. 

N 
1m 

Våning 1 

1 

2 

3 
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3. Ett forntidsfordon delvis begravt i sand. Det är ett terrängfordon, en bandvagn, som rymmer 8 

passagerare + 1 förare. Fordonet går lätt och snabbt (15 minuter) att gräva fram. Om man 

använder 1 elektrisk reservdel och lyckas med ett Mycket lätt (+50%) slag för Reparera (inte 

begränsat)går fordonet att starta och köra iväg med. Maxhastigheten motsvarar dubbla rp:s 

vandringshastighet. Halvera alltså restiderna för de olika sträckorna. Fladdermössen är helt 

ointresserade av fordonet, de betraktar det som värdelöst skrot. De begriper sig inte på 

fordonsteknik och de skulle aldrig tänka sig att transportera sig på annat sätt än att flyga på egna 

vingar. 

Låghuset – Hjärnsmälta/Mental istid 

Mutantstammen håller till på låghusets översta våning. De är muterade fladdermöss och därför inte alls 

beroende av trappor för att ta sig upp till sin lägerplats. De flyger istället, alternativt klättrar på fasaden. De har 

placerat ut vaktposter på många ställen i sitt låghus. Gemensamt för fladdermössen är att de är starkt 

revirtänkande och våldsamt lagda. Olika former av kampsporter och stridsritualer är vanliga i stammens 

traditioner. Det är alltså inte konstigt att det är skickliga krigare som möter en eventuell inträngare! 

 

Fladdermössen har försett sitt låghus med olika typer av barriärer, fällor och larmanordningar, särskilt i 

trapphusen och de nedre regionerna – som mutanterna själva aldrig nyttjar. SL får placera ut efter eget behag, 

eller slumpa från nedanstående tabell för varje rum. Några exempel: 

1. Barriär: betongskravel från golv till tak 

2. Barriär: uppspikade plankor 

3. Barriär: demolerad trappa 

4. Barriär: nät av armeringsjärn 

5. Fälla: underminerat golv 

6. Fälla: lösa trappsteg 

7. Fälla: rubbitsax 

8. Fälla: pianotråd i halshöjd 

9. Larm: Skramlande burkar 

10. Larm: tjutande vissla 

11. Larm: trådutlösare 

12. Larm: nödbloss 

 

Kartan är mycket schematisk. Spelledaren får improvisera, placera ut dörrar och fönster, barriärer, fällor och 

larm – och något enstaka fynd. Ös på bara! Låghuset ska vara ett ”omöjligt” uppdrag. Skicka den ena patrullen 

fladdermusmutanter efter den andra på rollpersonerna.  
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Kapitel 4: Station ”kyrkan” [plats] 
 

Kyrkan 
En gammal kyrka uppe på en kulle. Byggnaden är relativt liten och delvis raserad. Tornet har fallit och taket har 

rasat, men de höga väggarna är fortfarande intakta.  

 

 
 

1. En bred och låg stentrappa leder upp till den stora kyrkporten som hänger väldigt snett. 

2. Ett förrum med en trappa som leder upp till läktaren (räcket visas med streckad linje). På läktaren 

finns bänkrader, samt en kyrkorgel (kan eventuellt misstolkas som en ”mångpipig kanon”). Innanför en 

av kyrkorgelns serviceluckor (Normalt ITF för att hitta luckan) döljer sig stationens ”Far & Zon”-sköld 

(Normalt ITF för att hitta skölden inne i orgeln). Ovanför förrummet och läktaren reste sig en gång 

kyrkans torn. Bredvid kyrkorgeln 

3. Rader med bänkar, flankerade av pelare. På väggarna sitter mörkgrå glasskivor (slocknade elektroniska 

konstverk). Svaga konturer av olika personer, djur och föremål kan anas i glasskivorna (de har bränts 

in efter decennier av användning). 

4. En mycket stor hög med bråte, rester av kyrkans torn och tak. Bland bjälkar och pannor 

kan man återfinna kyrktuppen, som mäter omkring 1,5 meter och väger 15 kg. 

Plåttuppen har flera skotthål i sig. 
5. Kyrkans innersta del har upphöjt golv (från den prickade linjen). Här står ett 

stenaltare. Den som undersöker altaret (Normalt ITF) upptäcker en knapp. Om man 

trycker på den så fälls fyra hjul ner och altaret går att rulla åt sidan. På grund av tidens 

tand så fälls dock bara tre av hjulen ner, så det krävs en sammanlagt minst STY 45 för 

att skjuta bort altaret. Till rp:s - och kanske framförallt spelarnas! - stora besvikelse 

finns det dock inget att finna under altaret, bara gammalt damm och en avbruten 

knivspets. Ett svagt mönster lyser igenom dammet. På golvet under altaret har någon 

(för väldigt länge sedan) ritat ett ansikte som lipar. Nu lipar det åt rp (och spelarna). 

Längst bak i kyrkan sitter ett stort (1x2 m) mosaikfönster med blyinfattade färgade 

glasbitar. Fönstrets övre hälft är intakt – mosaiken föreställer ett strålljus. 

6. En kort och brant trappa leder ner till en förfallen källardörr. Innanför dörren sträcker 

sig en mörk och låg gång rakt in under kyrkan. Det luktar av förruttnelse här nere. Om 

1 2 

3 4 

5 

N 

1m 
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rp går in finner de förfallna rester av a) stolförrådet, b) prydnadssaksförrådet, c) 

prästens lilla kammare, d) vaktmästarens lilla kammare, e) kontrollpanel för 

ljussättning av kyrkan, f) längst in finns en liten alkov i vilken en alldeles nyss avliden 

muterad hund (beagle) ligger, omgiven av en svärm av zonflugor. Strödda runt liket 

ligger elva tomma – och fyra oanvända - ampuller läkedrog III. En autoinjektor ligger 

i hundens ena hand. Hunden bär på både slemhosta och blodsot. Alla rp som kommer 

inom 5 m från liket blir utsatta för smittorna. Bakom hunden ligger en ryggsäck i 

vilken rp kan hitta 3 dagars mat, en filt, en ask svavelstickor. I sitt bälte har hunden en 

tom vattenflaska samt en kniv (med avbruten spets – den som ligger under altaret). 
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Tipsruta: Interaktioner 
Ute i zonen kommer rp att interagera med övriga grupper på olika sätt. Det är det som är 

äventyrets huvudsakliga sysselsättning – och det är skoj! SL får vara beredd på att rp kommer 

att vilja smyga på sina motståndare, försöka gömma sig undan de förföljande Värstingarna, 

eller prata med, spionera på eller kanske till och med anfalla någon annan grupp. Rp kan 

bevittna hur andra grupper interagerar med varandra. Kanske råkar rp tjuvlyssna på Rönn och 

Värstingarna som har ett hemligt möte ute i zonen. Kanske råkar rp iaktta hur Läderligan 

planerar ett bakhåll mot Rönn. 

 

Kapitel 5: Tentakelkolk [händelse] 
Den här händelsen är tänkt att utspela sig tidigt i äventyret, exempelvis redan inom de första 

kilometrarna från starten medan grupperna fortfarande är nära varandra. Händelsen gör det 

klart för spelarna att rp nu är ute i den farliga zonen. Vidare så kan händelsen påverka rp:s 

relation till Värstingarna. 

 

Rp ser/hör hur Värstingarna stannar och ropar till av glädje och nyfikenhet (”Wow! Häftigt. 

Vad är det för nåt?”). De har hittat ett hål i marken, nästan som en naturlig brunn. Några 

meter ner i hålet anas något som blänker. ”Vad i helsike? Aaaaargh… Hjälp!” Plötsligt reser 

sig fem tentakler upp ur sanden kring hålets mynning och slingrar sig runt Värstingarnas ben. 

Tentaklerna försöker kasta ner busarna i hålet (dvs svalget). Värstingarna har hittat en 

”tentakelkolk”. Det som blänker nere på en avsats i svalget är resterna av en otursam 

äventyrares utrustning. Blänkandet fungerar bra som lockbete. 

 

Det är troligt att rp inte bryr sig över huvud taget. Men om de ingriper och räddar 

Värstingarna så vinner de respekt hos busarna, vilket kan vara en fördel senare i äventyret. 

Om rp närmar sig tentakelkolken men struntar i att ingripa (bara skrattar och pekar och tittar 

på), så har de skaffat sig fiender för livet. Oavsett om rp kommer till Värstingarnas 

undsättning eller inte så klarar sig huvuddelen av busgänget utan större skador. Utan hjälp så 

hann dock en av värstingarna (Graf) slukas av tentakelkolken. 

 

Kapitel 6: Strömmens följeslagare [händelse] 
Den här händelsen är viktig för att skapa trovärdighet åt det senare mötet med Strömmens 

följeslagare, under äventyrets klimax.  

 

Någon gång under första delen av äventyret, förslagsvis strax innan rp når fram till sin första 

station, så får de syn på en grupp personer som strövar genom tävlingsområdet. Följet består 

av en skäggig gammal man och två unga kvinnor klädda i ljusa kåpor (rp kanske till och med 

känner igen de beryktade kvinnorna!), åtföljda av två beväpnade vakter klädda i mer typisk 

zonfararklädsel.  

 

Om inte rp tar initiativ till kontakt så gör Appokalippo det. Han frågar rp om de vet något om 

silverstormen. Kvinnorna berättar att de är Strömmens följeslagare och att de letar efter den 

plats där silverstormen kan förväntas nå sitt maximum. Appokalippo säger att han har fått 

gåvan att känna igen den platsen när han ser den. 
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Om rp är hövliga så erbjuder Appokalippo dem att ta värvning och förstärka följets lilla 

vaktstyrka. I gengäld lovar sektledaren att rp ska få vara med om en fantastisk händelse, 

stunden då Appokalippos medvetande ska nå ett högre stadium, i silverstormens klimax. 

 

Sektens vakter är neutralt inställda till Strömmens följeslagare. Den ena vakten är mer 

tvivlande, den andra mer troende. Rp:s relation till vakterna kan bli viktig under äventyrets 

klimax. Om relationen är god kan rp möjligen övertala någon av vakterna att hoppa av sitt 

uppdrag, att byta sida. 

 

Appokalippo välsignar rp och vandrar vidare genom Musközonen. 
 

Faktaruta: Silverstorm 
Silverstorm är ett sällsynt och sällsamt zonväderfenomen. Den kunskap som finns är helt och hållet baserad på 

iakttagelser som gjorts på långt håll. Sitt namn har fenomenet fått av att det i grunden är en sandstorm – som ser 

silverfärgad ut. Det anses bland lokalbefolkningen att silverstormen har en mental komponent. Med det menas 

att silverstormen får folk – även på långt avstånd – att drömma mardrömmar, komma ihåg fel, tappa 

koncentrationen och drabbas av värre psykiska problem än så. PSI-mutanter känner att ”luften är laddad” redan 

när silverstormen är ung och fjärran.  

 

Sanningen bakom silverstormen är att den är en produkt av zonmarors relationsspel och virveldans. I 

silverstormens mitt pågår ett komplicerat spel, ibland en lek, ibland en strid, för att bestämma rangordning, 

skaffa sig revir, locka till sig en partner, fortplanta sig eller bara kommunicera.  

Silverflagorna och deras mentala effekter 
Zonmarornas lek ger upphov till något som liknar silverflagor som yr omkring i de hårda vindarna. 

Silverflagorna ser fysiska ut, men när de träffar något föremål så försvinner de, eller smälter in, eller går rakt 

igenom – det är omöjligt att se vilket. Utöver att de försvårar sikten så har silverflagorna också en mental 

påverkan på den som träffas av dem, vilket ofta tolkas som förvirring. Mentala effekter som tillfälligt kan drabba 

den som träffas av silverflagorna kan vara: 

 

1. allmän förvirring, koncentrationssvårigheter 

2. minnesförlust 

3. inplantering av falska minnen (som eventuellt kan spåras till någon annan varelse) 

4. oförmåga att förstå kommunikation 

5. perfekt empatisk förmåga, förstår exakt vad en annan varelse tänker och känner 

6. hallucinationer (syn, hörsel, lukt, smak, eller känsel/rörelse) 

7. störningar i balanssinnet, yrsel 

8. nedstämdhet, uppgivenhet 

9. upprymdhet, hyperaktivitet 

10. en känsla av att sväva och virvla runt, en känsla av att kunna behärska silverstormen 

 

Robotar är opåverkade av silverflagorna. De drabbas alltså inte av silverflagornas mentala effekter. 

 

Silverflagorna tycks stoppas av murar och dylikt. Det är i alla fall färre silverflagor på läsidan. I praktiken gör en 

enstaka vägg dock ingen skillnad. Man måste hitta ett ordentligt rum att söka skydd i om man undkomma 

silverflagorna. Så sker i äventyrets klimax. 

Silverstormens stadier 
Första stadiet: Lätt sandstorm, nedsatt sikt, nedsatt förflyttning, obehag av sand i luften, -25% på alla 

färdigheter. Detta stadium inträffar förslagsvis efter att rp har besökt sin första station, efter cirka sex timmar 

från starten. 

 

Andra stadiet: Silverflagor, kraftig sandstorm, sikt och förflyttning nästan noll, de varelser som inte har en 

framgångsrik strategi för att skydda sig från sandstormen kommer att dö på grund av vinden och sanden i luften, 
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-50% på alla färdigheter, förvirring. Detta stadium inträffar förslagsvis när rp börjar dra sig tillbaka mot målet, 

efter cirka åtta timmar från starten. Mentalt muterade personer får +25% på alla sina PSI-färdigheter. 

 

Tredje stadiet: Stormens öga, inga särskilda effekter, allt är normalt, inga avdrag. Detta stadium inträffar 

förslagsvis under äventyrets klimax, när zonmarorna anländer till ruinen. Mentalt muterade personer får +50% 

på alla sina PSI-färdigheter. 

 

 

 



MZM_v10.doc Revision 90 Senast sparad 2021-04-21 09:15:00 

 26 (57) 

 

Kapitel 8: Rönn på defensiven [händelse] 
Första tecknen på att stormen närmar sig. Himlen börjar bli silvrig. Man kan se hur något silverglänsande liksom 

kokar i luften vid horisonten mot zonens inre delar. Det är silverstormen som håller på att bildas, bli starkare 

och närma sig. 

 

(ITF Normalt) Vinden för med sig ljudet av röster lite längre fram. En av rösterna låter väldigt upprörd, på 

gränsen till sammanbrott. ”Milda makter! Jag kan inte fatta. Vem, eller vad, i hela världen var det som anföll oss? 

Varför oss? Vad har vi gjort? Finns det rövare i zonen? Skulle inte tävlingsledningen ha rensat området från 

kaotiska element? Eller är det något av de andra lagen? Järnspikar alltså, vi kunde ju ha varit stendöda nu. Så 

nära, så nära. Hade det inte varit för Fornskyddet alltså…. puh….” 

 

Det är Nicholas Rönn och hans lag. De har nyss blivit överfallna i ett bakhåll. Nicholas blev pepprad med en 

massa skott, men överlevde utan allvarliga skador tack vare den forntida skyddsrustning som han hittade vid 

Grottan. Sämre gick det för en av vaktvesslorna som tog ett dödande skott i bröstet. Nu sitter Nicholas Rönn 

och hans lag i skydd bakom de fordonsvrak som sticker upp ur sanden på platsen. Nicholas Rönn är väldigt 

skärrad, men hans livvakter är mer samlade – och på helspänn. 

 

Situationen kan bli mycket farlig för rollpersonerna om de överraskar Nicholas Rönns livvakter. De kommer att 

skjuta först och kolla sen, om någon dyker upp utan förvarning, t.ex. om en rollperson försöker smyga 

närmare, men att vakterna hör detta. (Smyga mot ITF). En person som går helt normalt och ropar en hälsning 

på avstånd får dock en chans att visa sig fredlig innan vakterna skjuter.  

 

Skickliga rp kan utnyttja situationen och locka de eventuellt förföljande Värstingarna in i Rönns försvarsställning. 

Efter en kort och förvirrad skottlossning inser Rönngruppen och Värstingarna sitt misstag och lugnar ner sig. 

Kanske misstänker de att rp var inblandade i incidenten och sätter iväg för att straffa de skyldiga. 

 

Prickskyttarnas gömställe 

Kanske vill rp ta en närmare titt på varifrån de dolda attentatsmännen sköt mot Rönn. En undersökning ger att 

skyttarna förmodligen tog värn bakom en manshög mur cirka tjugofem meter från stigen. Bortsett från 

krutstänk och trampmärken på marken så finns också en patronhylsa att finna här. Hylsan avviker en aning från 

hur pyriska patroner brukar se ut vad gäller form och färg. Troligen är det något litet i tillverkningsprocess och 

materialval som orsakar skillnaden. En expert på ämnen kan identifiera patronhylsan som gotländsk. 
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Kapitel 9: Eldoxarna [händelse] 
Den här händelsen passar bra när spelarna börjar bli sugna på att skaffa sig poäng för monstertroféer eller 

fornfynd. Händelsen ger nämligen rp chansen att bärga båda delarna. Förslagsvis inträffar mötet efter att rp varit 

på sin första station och kommit ett gott stycke in i zonen. Det första som händer är att upptäcker att någon 

eller något kastar upp stora sandkaskader i luften några hundra meter bort, på andra sidan en låg mur. Väldiga 

plymer av (halvfuktig) sand kastas upp i luften, ibland med frenetisk frekvens, ibland lite lugnare. Plymerna kastas 

snett, i två olika riktningar.  

 

Rollpersonerna kan smyga sig närmare och ta en titt. Muren är de övre resterna av en forntida vägg och den 

sticker upp ca 1,2 meter ovanför marken. På andra sidan muren håller två gigantiska eldoxar (cirka fyra meter 

långa och hälften så breda) på att gräva sig ner till fuktigare djup (de vill komma åt vattnet). Sandplymerna 

uppkommer då eldoxarna kastar bakåt den sand de gräver upp ur gropen. Eldoxarna är mindre släktingar till 

ekoxarna och de känns igen på de stora eldröda fläckarna som pryder ryggsköldarna. Zonkunskap (Normalt) 

kan ge information om eldoxarna. Annars känner inte rp till vad monstren är för något. Den som lyckas med 

Zonkunskap vet också att eldoxarna kan kasta ur sig brinnande vätska, samt att de kan flyga – i alla fall kortare 

sträckor. 

 

Om rp går till anfall, vilket är troligt, så stiger eldoxarna till väders och sprutar ur sig brinnande vätska över rp. 

Eldoxarna försvarar sitt vattenhål och slåss till döden. En intressant variant är om psi-förmågan förbränning 

används på eldoxens explosiva inre – explosion! 

 

Den som tar sig en titt ner i eldoxarnas grop ser att de har grävt ner i en forntida byggnad som tycks sträcka 

sig flera våningar ner i sanden. Till största delen är byggnaden ruinlagd och sandfylld. Eldoxarna har dock grävt 

fram en metalldörr som tycks vara intakt, liksom resten av rummet. Metalldörren går lätt att bryta upp. 

Innanför finns vad rp möljigtvis kan missta för en ”robotverkstad” men det är i själva verket ett tandläkarrum. 

Beskriv föremålen som spännande, men svårförståeliga ting. Här kan rp hitta fornfynd som fortfarande fungerar 

(till viss del). Här finns: 

• en tandläkarborr, Pål 47, drivs av energipaket mini, det är 3 minuter drifttid (av 600) kvar på det som 

sitter i, väger 0,1 kg 

• ett stereomikroskop, Pål 68, energipaket mini, 5 minuter (av 3000) kvar, vikt 2 kg 

• samt själva tandläkarstolen förstås, Pål 33, energipaket B, 28 minuter (av 15000) kvar, vikt 200 kg 

 

Det trista med eldoxarnas grop och tandläkarrummet är att radioaktiviteten är hög. Alla som går ner i gropen 

får sin FYS sänkt med 1. Effekten träder i kraft efter ca 10 minuter. Förmodligen får rp ganska bråttom därifrån 

då. Om någon skulle välja att stanna länge så får SL använda reglerna för Stark strålning. 

 

 

1 m 
eldoxe 

grop 

mur 
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Kapitel 10: Äventyrets klimax [händelse] 
Denna händelse är äventyrets klimax och det inträffar förstås i slutet av äventyret, förslagsvis då rp är på väg 

tillbaka och har några kilometer kvar till mål. Silverstormen når sitt andra stadium vilket ganska snart får rp att 

inse att de måste söka skydd och det snabbt. Det kan hända att rp befinner sig mycket nära någon av 

stationerna och därför söker skydd där. Men det är mer troligt att rp befinner sig ute på slätten och tvingas 

söka skydd i första bästa ruin – och det är precis den som beskrivs här nedan. 

 

Sikten i den kraftiga sandstormen är i princip noll. Rollpersonerna vandrar mer eller mindre rakt in i en mur, 

som tycks vara ena väggen på en hyfsat välbehållen byggnad. När de letar efter en väg in finner de en liten 

öppning som de kan krypa in genom. Därinne väntar en överraskning. Ruinen är inte tom. Strömmens 

följeslagare sitter redan därinne och mediterar (vid ”SF” på kartan). 

 

Alla de övriga tävlande (Rönngruppen, Värstingarna och Läderligan) kommer att samlas i ruinen. De dimper in 

ungefär samtidigt som rp. SL avgör om de andra tävlande redan har hunnit dit eller om de kommer dit strax 

efter. Om inget uppenbart hindrar det så föreslås att alla andra grupper redan har hunnit till ruinen. Detta är 

äventyrets slutscen och det är därför tillåtet med lite ”otroliga sammanträffanden” för att få dit alla grupper till 

samma ruin – så att det blir dramaturgiskt bra. Men om SL avgör att en viss grupp omöjligen kan ta sig till 

slutscenens plats (i alla fall inte just nu), så får SL helt enkelt stryka den gruppen. 

 

Äventyrets klimax går i korthet till så här: 1) Rp kommer till ruinen och pratar med de övriga tävlande samt 

Appokalippos sekt. 2) Zonmarorna anländer och det blir strid.  

 

Det intressanta är växelverkan mellan grupperna och hur relationerna och lojaliteterna kan ändras. Rp som 

använder diplomati, lögner, övertalningar, strategiska utspel med mera på ett smart sätt kan verkligen få andra 

personer att ändra inställning. Det blir lättare att överleva zonmarorna om de tävlande kan samarbeta, vilket 

inte är helt trivialt eftersom de ursprungligen har olika intressen. Rollpersonernas huvudfiender under 

slutstriden är de två zonmarorna. Dock har Strömmens följeslagare ”lierat sig” med zonmarorna. De använder 

sin hjärnvågsapparat med vars hjälp de lockar zonmaran (och silverstormen) till ruinen. 

 

Hjärnvågsapparaten ska också förvandla Appokalippo till PSI-mutant, hoppas han själv. Strömmens följeslagare 

är nu, när stormen är mycket nära, ”öppna” med sina mål.  

De olika gruppernas agerande under slutscenen 

Strömmens följeslagare 

Sekten sitter och mediterar och blir irriterade på dem som ”stör”. Vakterna känner sig olustiga 

till mods och deras lojalitet börjar vackla. När zonmarorna kommer blir sekten överraskad, 

men Appokalippo bestämmer sig omedelbart för att zonmarorna är deras ”beskyddare” – inget 

att vara rädd för alltså. Vakterna däremot blir förstås skräckslagna och prioriterar att rädda sitt 

eget skinn (genom samarbete med övriga om någon är intresserad). 

Nicholas Rönn och vaktvesslorna 
Gruppen är defensiv. Vaktvesslorna slår en tät ring kring sin herre och prioriterar att skydda honom. Rönn är 

irriterad över Värstingarnas ”misslyckande” och skäller ut dem. Om Rönn tror att han får svårt att vinna 

tävlingen så erbjuder han rp en massa pengar i utbyte mot att de låter honom vinna zonmaran. När zonmarorna 

kommer blir Rönn skräckslagen. Vaktvesslorna är dock professionella och beordrar försvarsställning i den 

djupaste vrån. Rollpersonerna kan med viss övertalning få ett par vesslor att agera mer offensivt mot 

zonmarorna. 

Värstingarna 
Förmodligen har Värstingarnas uppdrag inte gått så lysande. Rönn skäller ut dem. Detta får dem dock att 

tröttna på Rönn. Deras lojalitet vacklar. De tänker inte offra sina liv för sin forne uppdragsgivare. Ricky Satäng 

bestämmer sig för att Värstingarna ska strunta i tävlingen och bara försöka ta sig hem igen. När zonmarorna 

kommer tvekar de storvuxna busarna därför inte att ta strid mot monstren, i främsta ledet om så krävs. De är 
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inga självmordskandidater, men deras instinkter säger dem att anfall är bästa försvar i detta fall. Och de 

förväntar sig att alla hjälps åt mot zonmarorna. (”Kom och hjälp till då för bövelen, fega uslingar!”) 

Läderligan 
De gotländska lönnmördarna håller sig som alltid i bakgrunden. Det finns en god möjlighet att de misstänker att 

Rönn har fuskat i tävlingen (de såg hur lätt han hittade stridsrustningen i rulltrappan – och de inser att Rönn 

och Värstingarna är relaterade på något sätt). Läderligan närmar sig rp och säger att de vet att Rönn fuskar – 

och att han därför borde straffas enligt ”zonens lag”, dvs här och nu av de drabbade. Läderligan föreslår att rp 

ska hjälpa dem att övermanna Rönns grupp och bakbinda dem. ”Sedan får några tävlingsfunktionärer komma ut 

hit och hämta fuskarna!” Men om Rönn och vaktvesslorna väl blir bakbundna så tänker Läderligan vänta till ett 

tillfälle i ensamhet, då gruppen snabbt avlivas (och rp har hjälpt till!). 

 

När zonmarorna anländer så inser Läderligan att deras liv står på spel, så de ansluter till den stridande styrkan – 

dock vågar de inte ha någon bakom sig.  

Zonmarorna 

Lockade av Appokalippos annorlunda tankar (som de känner av oavsett ”hjärnvågsapparaten” 

eller inte) driver zonmarorna mot slutscenens ruin och tar silverstormen med sig. De placerar 

stormens öga rakt ovanför ruinen och virvlar runt upp på hög höjd, utom synhåll. Hänförda 

och berusade av de kittlande tankeströmmarna låter de sig sakta sjunka ner mot marken. 

 

När de kommit ner en bit upptäcker de plötsligt att det finns fientligt inställda varelser i 

ruinen. Zonmarorna vaknar upp ur sitt drömlika tillstånd och blir istället kallsinniga effektiva 

mördare. De försöker dominera så många som möjligt av de fientligt inställda personerna, så 

får dessa slå ut dem som inte är dominerade. (För att slutstriden ska bli kul för spelarna så 

”råkar” zonmarorna välja att i första hand dominera de övriga tävlingsdeltagarna.) 

 

Om zonmarorna fått möta Appokalippo ostört så skulle de ha smekt hans huvud med sina 

tentakler i flera timmar innan de plötsligt tröttnade och åt upp honom och övriga närvarande 

(deras hjärnor i alla fall). Nu är situationen mycket mer kaotisk och farlig för zonmarorna, så 

de inriktar sina krafter på att försvara sig mot dem som är mest aktivt fientliga. Sedan tänker 

de äta upp allas hjärnor – och de gör inte längre någon skillnad på Appokalippo eller någon 

annan.  

Händelser under slutscenen 

Under vistelsen i ruinen inträffar flera mindre händelser vilka var och en kan påverka 

balansen mellan grupperna, deras relationer och lojaliteter. Här nedan beskrivs dessa 

miniscener i ungefärlig kronologisk ordning. SL får avgöra, baserat på vad som hänt hittills i 

äventyret, om det är någon av händelserna som inte är trovärdig och därför inte inträffar. 

 

1. Värstingarna mot Strömmens följeslagare 

Värstingarna är stöddiga mot Strömmens följeslagare. 

 

2. Strömmens följeslagare till rp 

Strömmens följeslagare ber rp om skydd mot störande personer, i utbyte mot ”skydd mot 

silverstormen” och ”sällsamma mentala gåvor”. 

 

3. Läderligan till rp 

Läderligan pratar med rp om att Rönn fuskar och borde sättas dit. 

 

4. Rönn mot Värstingarna 

Rönn pratar med Värstingarna och klagar på dem. Värstingarna blir irriterade tillbaka. 
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5. Värstingarna till rp 

Om Värstingarna respekterar rp mer än Rönn så pratar Värstingarna med rp och avslöjar allt. 

 

6. Rönn till rp 

Om Rönn tror att rp har genomskådat hans fuskande så pratar han med dem. Han erbjuder  

pengar i utbyte mot att han får vinna. 

 

7. Zonmarorna mot alla 

a) Zonmarorna kan siktas långt uppe i virveln (Normalt ITF). De är då 150 meter upp i 

stormens öga. För varje SR sjunker de 30 meter. När de kommer ner på 90 meter så 

försöker de dominera de första (synliga) offren, exempelvis ett par av Värstingarna, 

som får något konstigt i blicken och plötsligt anfaller Rönn (det är lättast att få dem att 

anfalla någon som de redan ogillar) vars livvakter då riktar sin skjutgladhet tillbaka 

mot Värstingarna, varpå de icke dominerade Värstingar rycker in till sina kamraters 

hjälp. Och plötsligt är en stor del av de stridande inte fokuserade på zonmarorna 

längre… Driftiga rp kan genom snabbt agerande och skarpa ordalag få rivalerna att 

rikta uppmärksamheten mot de verkliga fienderna igen. 

b) Zonmarorna sjunker inte lägre än 30 meter ovanför marken. De använder sina 

förmågor så gott de kan för att försvara sig mot de besvärliga personerna på marken.  

c) Om zonmarorna dödas så är det effektfullt att låta dem störta till marken och krossa 

Appokalippo under sig. De två kvinnorna blir då skadade, men kan med viss 

ansträngning ta sig tillbaka till målområdet. 
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Kapitel 11: Målgång [händelse + plats] 
Rp förflyttar sig förmodligen raka vägen tillbaka genom den bedarrande stormen. Inget särskilt händer under 

färden. 

 

När rp kommer i mål möts de av den stora publikmassan som har ägnat dagen åt äta och dricka – ända tills 

stormen fick dem att söka sig inomhus. Nu har de letat sig ut igen. Muskö skrotorkester spelar sin energiska 

och livliga musik och ackompanjerar rp:s intåg i målfållan (samma som startfållan). Konferencieren står redan 

uppe i sin himmelslyft och hans röst ekar över målområdet tack vare den forntida högtalaranläggningen. Om rp 

är första laget i mål så är upphetsningen stor. Hur som helst så kliver några myndiga funktionärer fram och ber 

rp visa upp sina ”Far & Zon”-sköldar, fornfynd och monstertroféer. Den ende som kan hota rp:s seger är 

Nicholas Rönn. Kanske har rp gått med på att låta honom vinna i utbyte mot pengar. Kanske tänker rp anklaga 

Rönn för fusk inför domarkollegiet. Fuskanklagelserna anses i sådana fall vara så allvarliga att man bestämmer sig 

för att göra en utredning, vilket kommer att ta 24 timmar. Fram till dess utropas en (preliminär) vinnare – för 

att inte publiken ska bli alltför besviken och upprorisk. Prissumman utbetalas dock inte förrän den verklige 

vinnaren är utsedd. 

Poängbedömning 

• 1 poäng ges för varje ”Far & Zon”-sköld. Det är troligt att Rönn har en sköld och att rp har minst en 

av de övriga två. 

• 1 poäng ges för bästa monstertrofé. Delar av eldoxe väcker stor uppmärksamhet eftersom monstret  

är sällsynt, men delar av zonmara slår högre. Allra bäst anses dock troféer från vanlig ekoxe – Zonens 

konung – vara. Det är möjligt att Rönn har med sig en käke från en ekoxe och därför kniper detta pris. 

• 1 poäng ges för bästa fornfynd. Använd regelboken för att se vilket som är mest värt. Om rp har 

forntidsfordonet från station ”Låghuset” med sig så anses det vara det bästa fornfyndet. Det finns 

annars risk att Rönns forntidsrustning tar hem priset. 

 

Om rp har slutit ett avtal med Rönn så ger han dem pengarna som utlovat, dagen efter målgången. Värstingarna 

återgår till sin vanliga kriminella verksamhet i Muskö med omnejd. Läderligan tar sig tillbaka till Gotland. Sekten 

Strömmens följeslagare – om deltagarna överlevt – upphör att existera. Medlemmarna återgår till sina forna 

sysslor. 
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SLP & Monster 
MOTTÄVLARNA 

Tarja Lateral – Läderligans ledare 

Utseende: Lång rock, slokhatt, solglasögon. 

Karaktär: Ovänlig, tystlåten, skicklig. Talar perfekt skandi. 

Bakgrund: Gotländsk lönnmördare. Ledare för Läderligan.  

 

Namn Funktion Klass Ålder 

Tarja Lateral - Läderligans ledare SLP IMM 29 
 

Utrustning Vikt 

Läderkläder 

inklusive stövlar 

och hatt* (3) 

Gevär .45S  

20 patroner 

(gotländska)  

mat & vatten  

kniv  

ryggsäck  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

12 14 12 16 18 16 15 75 0 0 12 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT 

K

P 

16 +1 5,5 14,0 28  1 (läder över hela kroppen)* 13 26 
 

Förmåga FV 

Status 1 (på Gotland, välansedd släkt)  

Kontakter (pyrisk polisman: Gatto Gren)   

Hemligt sällskap (Invigd, GRU)  

Gammal vän (Bonka Lejon, på Gotland)  

Egendom (en liten gård värd 350 kr)  
 

Vapen Init FV Skada PÅL 

Gevär .45S 17 80 3T6 99 
 

Färdighet FV 

Akrobatik 43* 

Båge 48 

1:a hjälpen 54 

Gevär 80 

Iakttagelseförmåga 85* 

Kasta 48 

Köpslå 45 

Närstrid 80 

Pistol 80 

Smyga/Gömma sig 75* 
 

Färdighet FV 

Bildning 54 

Båt 18 

Fingerfärdighet 48 

Fällor 54 

Låsdyrkning 48 

Rida 16 

Spel 54 

Sprängämnen 18 

Stridskonster 48 

Teknologi 18 

Undre världen 45 

Undvika 43* 

Vildmarksvana 54 

Zonkunskap 18 
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Läderligisterna 

Utseende: Långa rockar, slokhattar, solglasögon. 

Karaktär: Ovänliga, tystlåtna, skickliga 

Bakgrund: Gotländska lönnmördare under ledning av Tarja Lateral. De heter Strejf, Tage, 

Gunnfjaun och Hiarke.  

 

Namn Funktion Klass Ålder 

Läderligisterna (Strejf, Tage, Gunnfjaun och Hiarke) SLP MM 23 
 

Utrustning Vikt 

Läderkläder 

inklusive 

stövlar och 

hatt* (3) 

Pistol .45 S  

20 patroner 

(gotländska)  

Mat och 

vatten  

Kniv  

Strejf: 10 m 

rep  

Tage: Spade  

Gunnfjaun: 

Oljelykta + 

svavelstickor  

Ryggsäck  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

10 13 11 15 13 14 12 60 0 0 10 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT 

K

P 

15 +-0 5,0 13,0 26  1 12 24 
 

Förmåga FV 

Strejf: Sprinter  

Tage: Riktningsknöl  

Gunnfjaun: Hoppförmåga  

Hiarke: Naturligt vapen  
 

Vapen Init FV Skada PÅL 

Hiarke: Huggtänder 0 45 1T8 - 

Pistol .45S 18 75 2T8 99 
 

Färdighet FV 

Akrobatik 45 

Båge 45 

Gevär 45 

Iakttagelseförmåga 39 

Närstrid 45 

Pistol 75 

Smyga/Gömma sig 75 
 

Färdighet FV 

Bildning 13 

Fingerfärdighet 15 

Fällor 13 

Låsdyrkning 15 

Spel 39 

Undre världen 12 

Undvika 15 

Vildmarksvana 13 
 

 

Nicholas Rönn – ”Gotlänningen som valde Pyri!” 

Utseende: Dyra opraktiska kläder. Från och med Station ”Grottan” så har Nicholas bättrat på 

sin utrustning avsevärt: arméhjälm och impactväst (samt autoinjektor + läkedroger). 

Karaktär: Vänlig, pratsam, självsäker, egocentrisk. Nicholas är opraktisk och otränad. Han 

tänker vinna tävlingen (och därigenom berömmelse och respekt) genom att fuska. 

Bakgrund: Avhoppad från Gotland (dock inte någon spion!). Han har betalat Värstingarna så 

att han kan ”hitta” högteknologiska föremål vid Station ”Grottan”. 
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Namn Funktion Klass Ålder 

Nicholas Rönn SLP IMM 37 
 

Utrustning Vikt 

*Arméhjälm (2) 

*Impactväst (6) 

*5 st Läkedrog 1 - 

*Autoinjektor - 

Pistol .45S  

20 patroner  

vattenflaska  

  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

12 13 13 10 11 14 15 75 0 2 12 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT 

K

P 

10 +1 4,5 11,5 23  *10 (huvud), *10 (bål) 13 26 
 

Förmåga FV 

Rykte 2  

Hemligt sällskap  

Arvegods 2  
 

Vapen Init FV Skada PÅL 

pistol .45S 13 30 2T8 99 
 

Färdighet FV 

Iakttagelseförmåga 33 

Köpslå 75 

Pistol 30 
 

Färdighet FV 

Bildning 55 

Naturvetenskap 11 

Spel 33 

Undre världen 15 
 

 

Rönngruppen – Nicholas Rönns vakter 

Utseende: Vesslor. En av dem (Wachtel) har päls som blänker likt hjulgransglitter. En annan 

(Rödebror) är mer rödaktig än de övriga. Alla är klädda i lite tåligare expeditionskläder. De 

förflyttar sig ofta på alla fyra. 

Karaktär: Tystlåtna, reserverade, misstänksamma. 

Bakgrund: Fyra livvakter: Gadd, Wachtel, Årsta och Rödebror.  

 

Namn Funktion Klass Ålder 

Rönngruppen - inhyrda vakter  SLP MD 25 
 

Utrustning Vikt 

Skarprättargevär 5,5 

Stålkask (kastrull) (1) 

20 patroner  

Kniv  

Mat & vatten  

Ryggsäck  

Gadd: 10m rep  

Wachtel: 

Oljelykta + 

svavelstickor  

Årsta: Nicholas 

lyxmat  

Rödebror: spade  

materiel för vård 

av vapen  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

12 11 13 11 9 10 8 40 0 0 12 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT KP 

11 +1 4,5 12,0 24  3 (huvud) 12 24 
 

Förmåga  

Krypare -25%/+25%  

Gadd: Regenerera +11 KP/timme 

Wachtel: Silverskinn  

Årsta: Giftig TOX 2, 3 

doser/dag. 

Rödebror: Sprinter  
 

Vapen Init FV Skada PÅL 

Årsta: Bett 0  1T4+gift - 

Gevär .45S 12 55 3T6 99 
 

Färdighet FV  

Akrobatik 55  

Gevär 55  

Iakttagelseförmåga 30* modifierat 

p.g.a. 

stålkasken 

Närstrid 55  
 

Färdighet FV  

Bildning 27  

Spel 27  

Undvika 55  

Vildmarksvana 45  
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Ricky Satäng – Värstingarnas ledare 

Utseende: Väldigt stort och muskulöst vildsvin med fyra armar. Ovårdad buse. Skinande 

blank ring i trynet. Förflyttar sig ofta på alla fyra (ibland på alla sex!). 

Karaktär: Ovänlig, högljudd. Skryter och skrävlar och skräms.  

Bakgrund: Ricky Satäng är ledare för ett gäng busar från Muskö. Gruppen kallar sig 

”Värstingarna” för att det är ett skräckinjagande och respektgivande namn. Nicholas Rönn har 

betalat Ricky för att han och gänget ska delta i tävlingen och aktivt motarbeta Rönns rivaler, 

så att Rönn lätt kan vinna tävlingen. 

 

Namn Funktion Klass Ålder 

Ricky Satäng - Värstingarnas ledare  SLP MD 19 
 

Utrustning Vikt 

två pistoler .45S  

20 patroner  

jaktväst med många bra fickor  

mat & vatten  

nyputsad trynring av tenn  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

18 11 28 7 13 16 9 45 0 0 18 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT 

K

P 

2* +2T6 7,0 17,5 35   19 39 
 

Förmåga FV 

Krypare (-25%/+25%)  

Stor*    

Två extra armar  
 

Vapen Init FV Skada Pål/Tål 

Pistol .45S 5 35 2T8 99 

Pistol som tillhygge 3 35 3T6+2 12 
 

Färdighet FV 

Gevär 35 

Iakttagelseförmåga 39 

Köpslå 45 

Närstrid 35 

Pistol 35 

Smyga/Gömma sig 4* 
 

Färdighet FV 

Fingerfärdighet 21 

Låsdyrkning 21 

Spel 65 

Undre världen 45 

Undvika 18* 

Vildmarksvana 39 

Zonkunskap 39 
 

Värstingarna 

Utseende: Mycket stora mutanter. En (Titti) ser amfibisk ut. En annan (Elvan) har spetsiga 

öron. En tredje (Tommi) har ovanligt stora ögon. Den fjärde (Graf) är gänglig och verkar 

överrörlig. Ovårdade busar. Enstaka statusprylar, skinande blanka.  

Karaktär: Ovänliga och högljudda. Skryter och skrävlar och skräms.  

Bakgrund: Gruppen är ett lokalt gäng busar från Muskö. De heter Graf, Titti, Elvan och 

Tommi. Gruppen kallar sig ”Värstingarna” för att det är ett skräckinjagande och 

respektgivande namn. De deltar i Muskö zonmara för att gängledaren Ricky har bestämt det – 

och för att de får betalt.  
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Namn Funktion Klass Ålder 

Värstingarna SLP MM 17 
 

Utrustning Vikt 

Lätt blandrustning av 

uppklippta bildäck m.m. (7) 

hagelbössa 12g 4 

10 hagelpatroner  

10 slugs  

ryggsäck  

mat & vatten  

10 m rep (Titti)  

spade (Elvan)  

10 cigaretter  

10 svavelstickor  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

12 9 24* 12 11 9 9 45 0 0 12 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT 

K

P 

12 +1T6 7,0 18,0 36  3 (lätt blandrustning) 16 33 
 

Förmåga FV 

Stor*  

Graf: Kroppskontroll 36 

Titti: Gälar och simhud  

Elvan: Sonar 33 

Tommi: Teleskopögon   
 

Vapen Init FV Skada PÅL 

hagelbössa 12g 13 36 hagel 98 
 

Färdighet FV 

Gevär 36 

Iakttagelseförmåga 33 

Kasta 36 

Närstrid 60 

Pistol 36 
 

Färdighet FV 

Spel 55 

Undre världen 27 

Undvika 36 

Vildmarksvana 11 

Zonkunskap 11 
 

 

VID STARTEN 

Konferencier Herr Valdemar Posch 

Utseende: Fetlagd, färgstarkt klädd, mycket stora ögon, allvarlig uppsyn, handskar (alltid!) 

Karaktär: Självsäker, skämtsam, förtjust i ord, djup stämma 

Bakgrund: Bokförläggare som har blivit rik på böcker och placeringar i manufakturer 
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Namn Funktion Klass Ålder 

Konferencier Herr Valdemar Posch SLP MM 39 
 

Utrustning Vikt 

Färgranna kläder av större 

modell och finare snitt  

Pistol .45S  

10 patroner  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

9 8 14 10 15 13 13 65 0 1 9 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT 

K

P 

10 +-0 4,5 12,0 24   11 22 
 

Förmåga FV 

Regenerera  

Superbt sinne (syn)  

Vidgat synfält  

Giftig (händerna)  

Nattsyn  
 

Vapen Init FV Skada PÅL 

Pistol .45S 13 70 2T8 99 
 

Färdighet FV 

Iakttagelseförmåga 75 

Köpslå 91 

Pistol 70 
 

Färdighet FV 

Bildning 75 

Naturvetenskap 45 

Undre världen 39 

Zonkunskap 45 
 

 

Typisk funktionär (MD eller MM) 

Utseende: Muterat djur (råtta, får, vessla, hund, älg, etc) eller muterad människa. 

Normalbygd, uppklädd efter förmåga. 

Karaktär: Engagerad i tävlingen (entusiast), alternativt uttråkad (utkommenderad) 

Bakgrund: Entusiast eller utkommenderad, bosatt i Muskö med omnejd 
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Namn Funktion Klass Ålder 

Typisk funktionär SLP MD 26 
 

Utrustning Vikt 

Penna & papper  

  

  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

11 11 11 11 11 11 11 55 0 0 11 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT 

K

P 

11 +-0 4,0 11,0 22   11 22 
 

Förmåga 

(t.ex. en av följande) FV 

Eldkastare  

Resistens   

Bärsärk  

Syraspott  

Riktningsknöl  
 

Vapen Init FV Skada PÅL 

     
 

Färdighet FV 

Akrobatik 33 

Båge 33 

1:a hjälpen 33 

Gevär 33 

Iakttagelseförmåga 33 

Närstrid 33 

Smyga/Gömma sig 33 
 

Färdighet FV 

Bildning 11 

Spel 11 

Vildmarksvana 11 

Zonkunskap 11 
 

 

MÖTEN I ZONEN 

Appokalippo Megalynox - karismatisk sektledare 

Utseende: Senig flintskallig gubbe (IMM) med långt skägg, klädd i sektens enkla dräkt. 

Karaktär: Drivs av begär efter makt och sex – och en osund önskan att tillskansa sig 

extraordinära mentala krafter (för att tilltvinga sig med makt och sex). Appokalippo är mycket 

auktoritär. 

Bakgrund: Appokalippo är en ”vanlig” person utan extraordinära mentala förmågor och 

alltså INTE redan psi-mutant. Han kommer ursprungligen från ön Relax som ligger på andra 

sidan Österhavet. När han fick höra talas om fenomenet silverstorm och dess förmodade 

koppling till psikrafter, så föddes teorin om det fria tankeflödet och idén till 

hjärnvågsapparaten. Med ”övermentala” förmågor skulle Appokalippo kunna få mer makt och 

kraft, skaffa sig fler sektmedlemmar, och få mer sex – tror Appokalippo själv. 
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Namn Funktion Klass Ålder 

Appokalippo Megalynox SLP IMM 62 
 

Utrustning Vikt 

vit kåpa  

delar till hjärnvågsapparaten  

ryggsäck  

mat & vatten  

filt  

kniv  

liten sittkudde  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

12 15 14 16 12 16 18 90 0 0 12 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT 

K

P 

16 +1T2 6,0 15,0 30  0 14 29 
 

Förmåga FV 

Status  

Egendom   

Kontakter  
 

Vapen Init FV Skada PÅL 

-     
 

Färdighet FV 

Akrobatik 80 

Iakttagelseförmåga 60 

Köpslå 90 

Närstrid 48 

Pistol 48 

Smyga/Gömma sig 48 
 

Färdighet FV 

Bildning 36 

Båt 12 

Fingerfärdighet 16 

Fällor 12 

Låsdyrkning 16 

Rida 16 

Spel 12 

Vagn 16 

Vildmarksvana 36 

Zonkunskap 12 
 

 

Strömmens följeslagare – Appokalippos lärjungar 

Utseende: Klädda i enkla, rakt skurna, kläder, saknar utsmyckningar utöver de silvriga band 

som sytts på längs kanterna. Skallarna är renrakade (för att hjärnvågshättorna ska få bättre 

kontakt med huden). I gruppens packning finns tre kopparhättor, en stor koppartratt och två 

kopparrör – allting är nutida och inte särskilt värdefullt. 

Karaktär: Vänliga, tystlåtna, milda, undergivna, saliga. 

Bakgrund: Två fanatiska anhängare (Sanitra Skönberg och Juvel Olvon). Två svagsinta 

sökare som Appokalippo ”plockade upp” under sina vandringar i Pyri. Båda kvinnorna hade 

framgångsrika och lovande karriärer som strängvirtuoser (racketbollspelare respektive 

trubadur) när de träffade Appokalippo. När de gick med i Strömmens följeslagare och blev 

Appokalippos första sektmedlemmar (utöver honom själv) så tvingades de ge upp sina forna 

liv. Det finns en liten chans att kvinnorna blir igenkända av rollpersonerna eftersom deras 

rykte fortfarande lever kvar till viss del. De investerade pengar i olika affärsrörelser och får 

därför utdelning därifrån – som naturligtvis går oavkortat direkt ner i Appokalippos ficka. De 

två fanatiska anhängarna vet att Strömmens följeslagare är på väg mot en fantastisk 

upplevelse, där Appokalippo skall uppgå i ett högre medvetandetillstånd och bringa frälsning 

till sina trogna lärjungar. 

 

Namn Funktion Klass Ålder 

Appokalippos lärjungar  

(Sanitra Skönberg och Juvel Olvon) SLP IMM 24 
 

Utrustning Vikt 

kläder (kåpor)  

koppardelar till 

hjärnvågsapparaten  

mat & vatten  

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

13 14 12 15 11 10 13 65 0 1 13 
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IB SB Gång Spring Sprint ABS TT KP 

15 +1 5,0 13,5 27 0 13 26 
 

ryggsäck  

filt  

liten sittkudde  

oljelykta + 

svavelstickor  
 

Förmåga FV 

Rykte 1 (Juvel: framgångsrik 

racketbollspelare, Sanitra: 

framgångsrik trubadur) 

 

Inkomst (20 kr/månaden)  
 

Vapen Init FV Skada PÅL 

-     
 

Färdighet FV 

Akrobatik 75 

Iakttagelseförmåga 33 

Köpslå 39 

Smyga/Gömma sig 45 
 

Färdighet FV 

Bildning 33 

Fingerfärdighet 15 

Vagn 15 

Vildmarksvana 11 
 

 

Strömmens följeslagare – inhyrda medhjälpare (Jenni och Vasso) 

Utseende: Tuffa lejda vakter från Muskö. Kvinnan (Jenni) har klohänder. Mannen (Vasso) 

har fjällig hud som glänser metalliskt. 

Karaktär: De två inhyrda medhjälparna är avvaktande. Den ene (Jenni Havard) tycker att 

ledarens ord har en viss lockelse. Den andre (Vasso Konstriktsson) ogillar galenskaperna och 

vill bara få sitt jobb gjort. Relationen mellan vakterna och sekten kan bli intressant för rp i 

äventyrets klimax. 

Bakgrund: Jenni och Vasso kommer båda från Muskö och de är bekanta sedan förut. Det är 

dock oberoende av varandra som de har tagit anställning som vakter åt Appokalippo och 

Strömmens följeslagare. 
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Namn Funktion Klass Ålder 

Strömmens följeslagare – inhyrda 

medhjälpare (Jenni och Vasso) SLP MM 33 
 

Utrustning Vikt 

Jenni: Lätt 

blandrustning (7) 

gevär .45S  

20 patroner  

knölpåk  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

13 11 12 11 8 10 9 45 0 0 13 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT KP 

11 +1 4,5 11,5 23  3 11 23 
 

Förmåga FV 

Jenni: Naturligt vapen (klor, 

1T6) 

 

Jenni: Giftig (skadligt gift, 

TOX 2, 3 doser/dag) 

 

Vasso: Dubbelhjärna  

Vasso: Pansar (fjäll, ABS 3)  
 

Vapen Init FV Skada Pål/ 

Tål 

Obeväpnad 11 77 1T4 - 

Jenni: 

Klohänder 

11 77 1T6 

(+gift) 

- 

gevär .45S 12 55 3T6 98 

knölpåk, 2H 13 77 1T10+1 11 
 

Färdighet FV 

Akrobatik 33 

Båge 33 

Gevär 55 

Iakttagelseförmåga 40 

Köpslå 27 

Närstrid 77 

Pistol 55 

Smyga/Gömma sig 55 
 

Färdighet FV 

Bildning 8 

Fällor 8 

Låsdyrkning 11 

Spel 24 

Undre världen 9 

Undvika 33 

Vildmarksvana 24 

Zonkunskap 8 
 

 

Terrorrobot modell svärmsvävare 

Kärt barn har många namn. Den här terroroboten kallas ibland även för skyttesvärmare. 

Skyttesvärmarna anfaller vanligtvis den som står närmast. Eftersom de svävar i tät grupp 

betyder det ofta att de attackerar samma offer. Men om en grupp blir omringad så kan de 

enskilda individerna få för sig att attackera olika mål. Detta är önskvärt från RP sida eftersom 

en samordnad grupp skyttesvärmare faktiskt är ett allvarligt hot, men en enstaka svävardroid 

är det inte. 

 

Antal: 4 
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Namn Funktion Klass Ålder 

Terrorrobot modell Svärmsvävare SLP RBT okänd 
 

STO SMI INT VIL 

3 15 6 10 
 

IB SB Flygande ABS TT 

K

P 

15 -1T4 4,0 (på max 2 m höjd)  6 (stålskal) 6 13 
 

Förmåga 

Intercom 

Interface 

Pansar 

Sensor (IR) 
 

Vapen Init FV Skada Pen PÅL Mag 

Inbyggd laserpistol 23 45% 2T6 20 80 20 (sen måste den besöka  

laddningsstationen) 
 

Färdighet FV 

Iakttagelseförmåga 42 

Smyga/Gömma sig 45 
 

 

 

Elobiter 

Elobiterna är metalliskt glänsande snuskkryp, en knapp meter långa. De har en hård ryggsköld 

under vilken en massa små taggiga ben sticker ut. I ena änden sitter ett minimalt huvud med 

en handfull pepparkornsögon. I andra änden sticker två långa stjärtspröt ut. Elobiterna har en 

särskild förmåga att känna av elektriska fält. De samlar gärna elektroniska prylar i sitt rede. 

De känner också på sig om det är risk för farliga spänningsöverslag i närheten. 

 

Antal: 19 st 

 

Namn Funktion Klass Ålder 

elobiter slp snuskkryp obetydlig 
 

STO SMI INT VIL 

4 10 3 3 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT 

K

P 

10 -1T6 2,5 7,0 14  3 9 18 
 

Förmåga 

Elektriskt sinne 
 

Vapen Init FV Skada 

Bett 10 30% 1T6+likfeber (som smädare, om minst 1 poäng skada görs) 
 

Färdighet FV 

Iakttagelseförmåga 15% 

Smyga/Gömma sig 50% 
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Hjärnsmälta/Mental istid – typisk vaktpost 

 

Namn Funktion Klass Ålder 

Hjärnsmälta/Mental istid – typisk vaktpost SLP MD (fladdermus) 19 
 

Utrustning Vikt 

gevär .45S  

10 patroner  

vågig dolk  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

12 13 11 13 10 10 9 45 0 0 12 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT 

K

P 

13 +-0 4,5 12,0 24   12 24 
 

Förmåga FV 

Vingar (samt en av följande)  

Kameleont  

Hoppförmåga   

Bärsärk  

Eldkastare  

Stryktålig  
 

Vapen Init FV Skada PÅL 

Gevär .45S 14 65 3T6 95 
 

Färdighet FV 

Akrobatik 65 

Gevär 65 

Iakttagelseförmåga 50 

Närstrid 39 

Smyga/Gömma sig 39 
 

Färdighet FV 

Undvika 39 

Vildmarksvana 10 

Zonkunskap 30 
 

 

Eldoxe 

 

Namn Funktion Klass Ålder 

eldoxe slp monster okänd 
 

STO SMI INT VIL 

30 6 2 4 
 

IB SB Gång (eller flyg) Spring Sprint ABS TT 

K

P 

6 +3T6 7,0 18,0 36  5 30 60 
 

Förmåga FV 

eldkastare 30% 
 

Vapen Init FV Skada (inkl. SB) 

eldkastare 8 30% 2T6+3 

tjurrusning 10 30% 7T6 

bett, ytterkäkar 9 30% 5T6 
 

Färdighet FV 

Iakttagelseförmåga 20% 
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Zonmarorna Ceretex och Corbral 

 

Namn Funktion Klass Ålder 

Zonmarorna Ceretex och Corbral SLP - - 
 

 

STO SMI INT VIL 

13 13 16 16 
 

IB SB Flyg ”Spring” ”Sprint” ABS TT 

K

P 

13 +1T2 5,0 13,0 26  0 13 26 
 

Förmåga FV 

telepati 80% 

dominera 80% 

djurmästare 48% 

förvirring 48% 

illusion 48% 
 

Vapen Init FV Skada 

tentakler 17 65% gripattack 

snabelstick spec 100% 2T6+spec 
 

Färdighet FV 

Iakttagelseförmåga 80% 

Smyga/Gömma sig 65% 
 

Färdighet FV 

Undvika 65% 
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Handouts 
Tävlingsreglerna har rollpersonerna fått i god tid före tävlingen, så ge spelarna 

tävlingsreglerna alldeles i början av spelmötet. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MUSKÖ ZONMARA - TÄVLINGSREGLER 

- Utrustning 

o Varje deltagares utrustning får vara värd maximalt 100 kr (nypriser). 

o Man får endast ta med sig nytillverkad utrustning, alltså inga fornfynd.  

o Vidare är det inte tillåtet att medföra fortskaffningsmedel annat än egen kropp. 

o Sådant som hittas ute på tävlingsområdet får användas.  

- Domaren 

o Domaren tolkar enväldigt tävlingsreglernas andemening och dömer därefter. 

o Domaren kan diskvalificera grupper som har orättvisa fördelar. 

- Deltagarnas uppförande 

o Den som bryter mot någon regel kan diskvalificeras 

o Det är förbjudet att aktivt orsaka skada på tävlingsdeltagare eller funktionär 

o Det är förbjudet att motarbeta själva tävlingen 

o Det är förbjudet att utföra orättvisa förberedelser, exempelvis att ha gömt ett 

föremål på tävlingsområdet. 

- Tävlingen 

o Muskö zonmara ska vara en rättvis tävling som inspirerar till zonfärder, 

fyndletning och monsterjakt. 

o Tävlingen håller på i tolv timmar, från 9 på morgonen till 9 på kvällen. 

o Första pris är 1000 krediter, huvudsponsor är firma ”Far & Zon”. 

o Det finns tre stationer på tävlingsområdet. De tävlande kan själva bestämma hur 

de väljer att besöka stationerna, hur många och i vilken ordning. 

o Det kostar 10 krediter per person att deltaga.  

o Alla tävlande måste ingå i grupper (som de själva får bilda).  

o De fem först anmälda lagen är de som får starta. Övriga får stå på reservlista. 

o Varje grupp får ha upp till 5 deltagare – som inte får dela på sig. 

o Lagen får inte samarbeta om poängen. 

- Poängräkningen 

o Tävlingen går ut på att samla så många poäng som möjligt och ta sig i mål innan 

tiden är ute.  

o På tävlingsområdet finns tre sköldar med ”Far & Zon”:s emblem utplacerade, 

gömda på varsin station. (Emblemet finns uppsatt vid starten som 

åskådningsexempel.) Varje sköld ger 1 poäng.  

o Ett av syftena med Muskö zonmara är att öka intresset för fornfyndsexpeditioner 

ut i zonerna. Därför ges 1 poäng för det bästa fornfyndet. 

o På liknande sätt vill sponsorerna uppmuntra till oskadliggörandet av zonmonster. 

Sålunda belönas med 1 poäng för den bästa zonmonstertrofén.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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RP:S KARTA 

Strax före startskottet delar bistra funktionärer ut kartor de tävlande lagen. Tills nu har det 

varit hemligt var de olika stationerna ligger. 

 

 

 

s Start/mål 

Station ”Grottan” 

Station ”låghuset” 

Skog 

N 

500m 

Brant 

Zongränsstaket 
12 km 

7 km 

10 km 

10 km Station ”kyrkan” 
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Rollpersoner 
I konventsspel används bifogade färdiggjorda rollpersoner. Alla karaktärerna är lika bra men 

på lite olika områden. Om färre än fem rollpersoner ska användas så är det inte avgörande 

vilken av dem som väljs bort. Spelarna kan få välja själva. I annat fall föreslås att Ira von 

Trapp väljs bort eftersom hon den med bredast allmänbildning men utan egentliga 

spetskunskaper. Vid spel av äventyret utanför konventssammanhang kan andra rollpersoner 

användas. En erfarenhetsnivå på cirka 100 erf borde vara lagom. 

Rollpersoner: Fernando Broberg (MM), Goliat Maxim (MD), Exter Poppel (PSI) och DIM-

8-SUM (RBT) och Ira von Trapp (IMM). 

Rollpersonsgruppens bakgrund 
Rollpersonerna har känt varandra i några år och de har genomlevt många spännande äventyr tillsammans. 
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FERNANDO BROBERG 

Utseende: Muterad människa med grön hud. Kortvuxen men muskulös. Benen är abnormt 

kraftiga. Grovhugget väderbitet ansikte. Stora kraftiga händer. Alerta ögon och vänligt leende. 

Rör sig väldigt kvickt (men inte med någon imponerande precision). 

 

Personlighet: Ensam är inte stark, det gäller att samarbeta i grupp. Bygemenskapen är en 

nödvändighet för överlevnaden. Intresserad av andra personer. Om alla lärde känna varandra 

lite bättre skulle det bli färre missförstånd. Då kunde energi läggas på att bygga en bättre 

samhälle för alla, istället för på att träta sinsemellan och motarbeta andra och skydda sina 

egna små intressen. 

 

Bakgrund: Från landsbygden. Arbetarrättskämpe. Arbetare/bonde. Från en familj av 

strävsamma jordbrukare, hantverkare och arbetare. Fernando deltar i tävlingen för att det är en 

spännande utmaning. Nyckeln till framgång i Zonmaran är samarbete inom gruppen! Ja, 

varför inte mellan grupperna också? Prispengarna vill Fernando använda till att bygga ett 

Arbetarnas hus, där de kan samlas för att umgås och diskutera sina krav på utökade 

rättigheter. 
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Rollpersonens namn Funktion Klass Ålder 

Fernando Broberg RP MM 24 
 

Utrustning Vikt 

Karbin .45S 5 

Patroner, 20 

st 1 

Ryggsäck, 40 

liter 1 

Vattenflaska & 

vatten, 1 liter 1,25 

Mat, 1 dag 0,75 

Tung 

blandrustning 

(bålen) -/4 

31 kr - 

Spade 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

13 11 8 8 8 13 13 65 0 0 13 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT 

K

P 

12 +-0 3,0 8,0 16  5 (bålen) 9 19 
 

Förmåga FV 

Hoppförmåga  

Magnetism 39 

Energikropp  

Fotosyntes  

Blixtsnabba reflexer  
 

Vapen Init FV Skada PÅL 

Karbin .45S 14 40 3T6 99 

     

     
 

Färdighet FV 

Akrobatik 8/3 

Båge 8 

1:a hjälpen 8 

Gevär 40 

Iakttagelseförmåga 24 

Kasta 8 

Köpslå 80 

Närstrid 24 

Pistol 8 

Smyga/Gömma sig 8/3 
 

Färdighet FV 

Bildning 40 

Undvika 36/31 

Zonkunskap 8 
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GOLIAT MAXIM 

Utseende: Storväxt muterad järv med pälsborst lika hårda som grova ståltrådar. 

 

Personlighet: Största intresset är jakt. Goliat känner sig mer hemma på fjället eller i skogen än 

i byn eller staden. Det är något obehagligt med folkmassor. Gillar inte ytliga kontakter. Litar 

inte gärna på någon annan än sig själv. Man vet aldrig hur andra reagerar när det verkligen 

gäller, så det är viktigt att ha en egen plan förberedd. Vänskap och respekt kan vinnas, men 

bara genom handlingar. Vackra ord betyder inget, bara vad man faktiskt har gjort i praktiken.  

 

Bakgrund: Jägare från vildmarken. Deltar i tävlingen för att det är en spännande utmaning. 

Musközonen borde dock inte vara så orimligt svår för en van utforskare av landets vildare 

delar. Chanserna till vinst borde vara goda, om övriga medlemmar i gruppen är dugliga 

förstås. Det får de bevisa genom sina handlingar. 
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Rollpersonens namn Funktion Klass Ålder 

Goliat Maxim RP MD 27 
 

Utrustning Vikt 

Hagelbössa 12 g 4 

Medeltung 

blandrustning -/7 

Hagelpatroner, 10 

st 0,5 

Slugs, 10 st 0,5 

Mat, 1 dag 0,75 

Vattenflaska & 

vatten, 1 liter 1,25 

Facklor, 3 st 1,5 

Svavelstickor, 10 

st - 

Yxa 2 

25 kr - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

13 13 16 13 8 11 8 40 0 0 13 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT 

K

P 

8 +1T3 5,5 14,5 29  2+4 14 29 
 

Förmåga FV 

Jaktinstinkt 33 

Pansarborst (ABS 2)   

Superbt luktsinne (x2/x1,5)  

Giftbett (4 doser/dag, TOX 3)  

Stor  
 

Vapen Init FV Skada Pål 

Bett 8 13 1T4+1T3 - 

Hagelbössa 12 g 9 80 Hagel 98 

     
 

Färdighet FV 

Akrobatik 39/19 

Båge 13 

1:a hjälpen 8 

Gevär 80 

Iakttagelseförmåga 40 

Kasta 13 

Köpslå 8 

Närstrid 13 

Pistol 13 

Smyga/Gömma sig 39/19 
 

Färdighet FV 

Fällor 24 

Vildmarksvana 40 

Zonkunskap 8 
 

 



MZM_v10.doc Revision 90 Senast sparad 2021-04-21 09:15:00 

 52 (57) 

 

EXTER POPPEL 

Utseende: Kortvuxen och mager. Intensiva ögon och en stor höknäsa. Vattenkammar det 

tunna håret så att det ska täcka den begynnande flinten. 

 

Personlighet: Viljestark. Envis. Självsäker. Hänsynslös. Ettrig. Hetsig. Självcentrerad. Har 

dock även en mjukare sida, en sökande, filosofisk, andlig sida. Blir snabbt trött och uttråkad 

av fysiskt arbete. Tycker inte om fysisk beröring och ogillar åsynen av andras kroppar. Kläder 

är till för att användas, vi är väl inga dumdjur som går nakna heller! Man ska vara anständig 

och skyla sin anskrämliga lekamen. Exter själv känner viss avsmak för sin kropp och vill helst 

inte tänka på den. Blod är otäckt. Öppna sår är ännu värre. 

 

Bakgrund: Från landsbygden. Revisorassistent. Exter deltar i Muskö zonmara eftersom det är 

ett sätt att få sysselsätta sig fokuserat och tillfälligt bota den allmänna tristessen. Dessutom är 

luften liksom laddad på något sätt. Det är väl något med den annalkande mystiska 

silverstormen kan man gissa. En chans att komma närmare mentalt aktiva silverstormen vill 

han absolut inte missa, även om det innebär ett visst risktagande. Det vore inte helt fel att 

vinna prispengarna heller. Det kostar att leva och rikedom ger inflytande – något som Exter 

arbetar på att skaffa sig mer av. Som revisorsassistent har Exter fått en inblick i de förmögnas 

värld. De inblickarna har gett mersmak. 
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Rollpersonens namn Funktion Klass Ålder 

Exter Poppel RP PSI 27 
 

Utrustning Vikt 

Pistol .45S 2,5 

43 kr - 

Patroner, 10 st 0,5 

Mat, 1 dag 0,75 

Vattenflaska & 

vatten, 1 lit 1,25 

Tung blandrustning 

(bålen)* -/4 

Hockeyhjälm* 1 

Ryggsäck, 40 liter 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

8 8 8 13 13 13 11 55 0 0 8 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT 

K

P 

13 -1T3 4,0 10,5 21  5 (bål), 4 (huvud) 8 16 
 

Förmåga FV 

Skräck 65 

Dominera 39 

Förbränning 39 

Dödsknäpp 13 
 

Vapen Init FV Skada Pål/Tål 

Pistol .45S 16 65 2T8 99 

     

     
 

Färdighet FV 

Akrobatik 13/8* 

Båge 13 

1:a hjälpen 13 

Gevär 39 

Iakttagelseförmåga 80/60* 

Kasta 13 

Köpslå 33 

Närstrid 13 

Pistol 65 

Smyga/Gömma sig 39/34* 

 

 

Färdighet FV 

Bildning 39 
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DIM-8-SUM 

Utseende: Människoliknande. Skulle kunna misstas för en människa om det inte vore för att 

anletsdragen är aningen för slätstrukna och rörelserna för ryckiga. 

 

Personlighet: Duktig på logiskt tänkande. Uthållig, står ut med monotona rörelser som för en 

levande varelse skulle vara mycket ansträngande. Har dock problem med minnet och 

precisionsrörelser. Det är viktigt att leva i nuet, att vara närvarande. Ens handlingar skall 

beslutas utifrån hur situationen är just nu. Vad som hände för en tid sedan, eller vad som 

kanske kommer att hända senare, det är för det mesta ointressant. Om människorna och deras 

släktingar kunde leva mer i nuet skulle de bli mer fokuserade och mer effektiva. Det är 

omöjligt att förutsäga framtiden. Eventuella problem som kan uppstå om ett tag, dem får man 

lösa då med de medel och kunskaper som då finns till handa. Likaså är det i stort sett 

meningslöst att försöka lära sig av det förflutna, ty förhållandena är aldrig exakt de samma en 

gång till, så eventuella lärdomar är aldrig fullt tillämpbara. Det enda som är evigt är logiken 

och det som direkt kan härledas ur den. Allt annat är förgängligt. 

 

Du är rationell. Alltid. Du tänker logiskt. Alltid. Du vet inte vad en rädsla är, men du kan 

kalkylera en risk. Du hoppas inte på framgång, du undersöker möjligheterna. Vissa kan tycka 

att du är komisk, men du förstår inte humor. Andra kan tycka att du är tråkig, men du sätter 

inget värde på det.  

 

Du saknar beteendespärr. Det betyder att du inte hindras av robotlagarna. Du kan till exempel 

döda en människa. Men du är ingen galen mördarrobot. Avsaknad av beteendespärr ger dig 

dock möjligheten att göra sådant som robotar inte vara menade att göra. Du lyder inte under 

robotlagarna. Du lyder under logikens lagar. Du kommer aldrig att döda någon människa - om 

det inte är den mest rationella handlingen förstås! 

 

Bakgrund: Från staden. Deltar i tävlingen för att undersöka möjligheten att upptäcka 

fornlämningar – och sådana finns det sannolikt gott om i zonen. Fornfynden kommer från 

DIM-8-SUM:s egen tid, en tid som den bara minns enstaka kaotiska fragment ifrån. 

Prispengarna vore välkomna för reparationer av servon och minnesbanker. 
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Rollpersonens namn Funktion Klass Ålder 

DIM-8-SUM RP RBT okänd 
 

Utrustning Vikt 

Pistol .45S 2,5 

Kniv - 

Oljelykta 1 

Lampolja, 6 

tim 0,5 

Svavelstickor, 

10 st  

Rep, 10 m 3 

Änterhake 0,5 

Ryggsäck, 40 

liter 1 

Kofot 2 

Skruvmejsel - 

Patroner, 30 

st 1,5 

Kruthorn 

med krut 1 

Stubin, 10 m 01 

  

  

  

  

  

  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

13 13 11 8 8 13 8 40 0 0 13 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT KP 

8 +1 3,5 9,5 19   12 24 
 

Förmåga FV 

EMP-skydd  

Batteriladdare  

Mikroskopöga  

Modifierad beteendespärr  

Tidtagarur  
 

Vapen Init FV Skada Pål/Tål 

Pistol .45S 11 24 2T8 99 

- som järnrör 9 40 1T6+3 12 

     
 

Färdighet FV 

Akrobatik 8 

Båge 8 

1:a hjälpen 56 

Gevär 8 

Iakttagelseförmåga 24 

Kasta 8 

Köpslå 24 

Närstrid 40 

Pistol 24 

Smyga/Gömma sig 8 
 

Färdighet FV 

Bildning 8 

Naturvetenskap 16 

Medicin 16 

Reparera 16 

Teknologi 16 
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IRA VON TRAPP 

Utseende: Kvinna (IMM) i fina dyra kläder, ridbyxor, blus och hatt med stort brätte. 

 

Personlighet: Lite duktig på det mesta. Breda men ytliga kunskaper och färdigheter. Att ha 

kännedom om det mesta är en dygd och en förutsättning för ett gott ledarskap. Ira själv är inte 

ute efter makt i sig, men hon tvekar inte att axla ledarmanteln i situationer där så behövs, t.ex. 

där hon är den mest lämpade på grund av sina breda kunskaper.  

 

Bakgrund: Aristokrat, filosof och upptäcksresande, från Hindenburg. Tusenkonstnär. Ira 

deltar i tävlingen eftersom upptäcksresandet är en passion för henne. Dessutom har just 

Musközonen varit en lockelse ända sedan barnsben. Att vinna zonmaran skulle vara ett stort 

erkännande av Iras kvaliteter som upptäckare och zonfarare. Prispengarna skulle komma väl 

till pass de också, som ett ordentligt bidrag till kommande expeditioner. Ett robust fartyg för 

utforskningsfärder längs fjärran stränder, det vore något! 
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Rollpersonens namn Funktion Klass Ålder 

Ira von Trapp RP (extra) IMM 24 
 

Utrustning Vikt 

Ryggsäck, 40 liter 1 

Vattenflaska & 

vatten, 1 lit 1,25 

Pistol .45S 2,5 

Patroner, 10 st 0,5 

Svavelstickor, 10 st - 

Oljelampa 1 

Lampolja, 6 tim 0,5 

Spade 3 

Kniv - 

Papper - 

Penna - 

Mugg - 

Mat, 1 dag 0,75 

Lätt blandrustning 

(bål) -/2 

Säck, 10 liter - 

Rova - 

23 kr - 

  

  

  
 

STY FYS STO SMI INT VIL PER REA STA RYK BF 

11 14 11 14 14 11 13 65 0 0 11 
 

IB SB Gång Spring Sprint ABS TT 

K

P 

14 +-0 5,0 12,5 25  3 (bålen) 12 25 
 

Förmåga FV 

Egendom   

Gammal vän  

Gammal vän  

Kontakter  

Kontakter  
 

Vapen Init FV Skada Pål 

Pistol .45S 17 42 2T8 99 

     

     
 

Färdighet FV 

Akrobatik 42 

Båge 42 

1:a hjälpen 42 

Gevär 14 

Iakttagelseförmåga 42 

Kasta 14 

Köpslå 39 

Närstrid 42 

Pistol 42 

Smyga/Gömma sig 42 
 

Färdighet FV 

Bildning 42 

Naturvetenskap 14 

Rida 14 

Spel 14 

Undvika 14 

Vildmarksvana 14 

Zonkunskap 14 
 

 
 

 


