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Introduktion:

Äventyret handlar om fyra stycken unga män som har blivit arbets-
lösa och fördriver tiden med att leka Teenage Mutant Ninja Turtles. 

De är dock så övertygande att en sensationslysten reporter vill använda 
dem för att tjäna pengar och ta hämnd. Hon ger sig in i leken som April 
O’neal och sätter dem på spåret efter den mysteriska Kung Fu Fish. Under 
äventyrets gång blir dock leken allvarligare och allvarligare och männen 
börjar undra ifall de är så knäppa som omvärlden tror och ifall deras 
motiv är inte är så heroiska som de låtsas.

Spelledarriktlinjer:

Äventyret bör starta i en glad leksam stämmning där allt de gör är ro-
ligt och bra för alla. De räddar folk från skurkar och är hjältar. De 

är mästerdetektiver som börjar lösa ett fall som polisen inte klarar av. 
Allteftersom så bör du så tvivel om att de egentligen har tappat kontak-
ten med verkligheten och att de gör mer skada än nytta. Att de blir ut-
nyttjade och jagade för att de verkligen är galna. Ifall de börjar tviv-
la så är det sedan dags att ge dem bevis för att de inte är galna utan 
leken de leker är sann. Här är motsatsförhållanderna 

De är verkligen de återfödda TMNT - De är uttråkade arbetslösa. 
De kommer att förvandlas till verkliga muterade sköldpaddor - De har 
vanföreställningar på grund av någon typ av drog (gasen)
Alla de möter är verkligen ninjaklanen Fotens förkladda agenter eller 
korumperade och missledda individer som förtjänar att få stryk - En del 
personer tillhör Yakuzan, men många är helt oskyldiga offer.
Splinter - deras råtta - talar till dem i deras huvuden och han kommer 
också att förvandlas till den verklige Splinter - Det är en vanlig råtta 
som de hittade i kloakerna och började att mata.
Den tatuerade mannen på Aqua Noir är egentligen den återfödde Shredder 
som styr Foten - Den tatuerade mannen är deras gamla chef som avskedade 
dem för att han inte trodde att de skulle hålla tyst om vadslagningen 
nere i källaren. Han har dock kontakter till Yakuzan och har lyckats att 
lära ut sin Kung Fu till sin specialbeställda fisk. 

Nere i kloakerna som de färdas i (TMNT färdas endast i kloakerna, de 
får inte bli sedda) så bildas det en narkotisk gas som ger hallucina-

tioner som blir värre och värre ju längre man vistas i den. Mot slutet 
av passet så är det bra ifall stämmningen är som i filmen Fear and Loa-
thing in Las Vegas eller som den där andra knarkade filmen där huvud-
personens skrivmaskin attackerar en annan skrivmaskin och äter upp den. 
Inducera paranoia. Från början är det självklart att de fiender de möter 
är förklädda agenter av Foten fast de ser ut som Sjukhuspersonal, mot 
slutet ska de tvivla ifall de svartklädda ninjorna inte egentligen är en 
skolklass. 

Vad karaktärerna får serverade är en blandning av deras fantasier och 
verklighet. En del de möter är oskyldiga och en del är faktiska med-

lemmar av Yakuza som är ute efter dem (i början är de mest ute efter 
April som är skyldig dem pengar). Vilka som är vilka får du som spelle-
dare bestämma beroende på vad som är effektivast för att få spelarna ur 
balans.



Händelser och möten:

Dessa kan följa på en rad som i flödesschemat på nästa sida, men ifall 
spelarna känner för att ta dem i en annan ordning så går de flesta 

att flytta runt.

TMNT’s tillhåll 1
SLP: 

Splinter, en ovanligt stor och välmående kloakråtta.
Ifall äventyret spelas med 4 spelare så är även April O’neal en SLP.

 
EXTERIÖR:

Ett brunnslock i slutet på en underhållskorridor i asiatiska delarna 
av Atlantis. Området ligger i de äldre delarna av undervattenstaden 

och har få öppna platser och ännu färre fönster ut mot havet. Ständigt 
läckande fogar gör att golvbrunnar och pumpsystem är nödvändiga och en 
kall dimma ligger ständigt mellan bostadskomplexen.

INTERIÖR:

Tillhållet är i en övergiven del av Atlantis tunnelbana, en service-
tunnel mellan två andra spår. Spåren är överbyggda, men fortfarande 

strömförande och ger ström till ett litet kök, några lampor, ett element 
och en multimediacentral via en illistig lösning som knappast är elsä-
kerhetsgodkänd. En stor röd sliten soffa dominerar vardagsrumsdelen som 
avskärmats från sovdelen med ett stort plastskynke. I en behagligt stor 
och ombonad bur sitter en råtta och knaprar på ost. I soffan sitter Ra-
fael, Michelangelo och Donatello och äter Pizza. I köket står Leonardo 
och vässar knivar. April O’neal har just kommit in i rummet med nyheter-
na om att Polisjägaren Tomas har vaknat ur sin koma på sjukhuset.  

Kloakerna 1
SLP: 

Hemlösa Liana, en tonårstjej som har släpats ner i kloakerna av fyra 
stycken medlemmar av gänget Big Fish. De tänker våldta henne.

INTERIÖR:

Kloakerna är relativt breda med gångvägar på bägge sidor om en cen-
tral ränna av varierande bredd. Vattennivån i mitten är oftast ca 1.2 

meter. Gångarna har nödljus här och där, men den mesta belysningen kom-
mer från spilljus som sipprar ner genom golvbrunnar med jämna mellan-
rum. Avloppsvatten kommer från hål iväggen och här och där passerar man 
slamdammar och filtreringspassager. På det något bredare området vid en 
pumpstation så tvingar fyra män av kläderna på en tonårsflicka. Hon ser 
er och försöker skrika på hjälp.  

LEDTRÅDAR:

Ifall Liana räddas så berättar hon att det här gänget inte brukar vara 
här, det verkar som om det har kommit något nytt gäng med och trängt 

ut dem från deras vanliga område i gamla hamnen. De nämnde något om Kung 
Fu Fish men hon vet inte vad det är.



Flödesschema

TMNT’s tillhåll 1
SLP:Splinter
Möte med April. Jaga efter Kung 
Fu Fish?
Fiender: Inga än

Sjukhuset.
SLP: Tomas Polisjägare
Vad minns Tomas om KFF?
Ledtrådar: Fiskfjäll
Fiender: Sjukhuspersonal 

Kloakerna 2
SLP: Biologen Hubert
Det verkar som om det bildas gas?
Ledtrådar: Döda kampfiskar
Fiender: Rengöringsarbetare

Replikantshoppen.
SLP: Genmekaniker Xian Xu Huang
Det är roligt att bygga fiskar!
Ledtrådar: Leveransadress
Fiender: Skolklass

Kloakerna 3
SLP: Grodmannen Joanna
Vi håller på och smugglar här.
Ledtrådar: Ubåt som heter KFF
Fiender: Ubåtsmän

Aqua Noir 1
SLP: Tatuerade mannen
Är det han som är KFF?
Ledtrådar: Tränar framför akvarium
Kampfiskturnering ikväll
Fiender: Säkerhetsvakter

Kloakerna 1
SLP: Hemlösa Liana
Hjälp mig någon!
Ledtrådar: Ökning av brott -Foten?
Fiender: Våldtäktsmän

TMNT tillhåll 2
SLP: Hemlösa Liana
Splinter har blivit kidnappad!
Ledtrådar: Håll er borta från Aqua Noir
Fiender: Tunnelbanetåg i vardagsrummet

Kloakerna 5
SLP: Socialarbetare Mona
Ni behöver hjälp!
Ledtrådar: Är vi på TV?
Fiender: Män i vita rockar

Kloakerna 4
SLP: TMNT wannabies
Det är vi som är de riktiga!
Ledtrådar: Hur visste de om oss?
Fiender: TMNT wannabies

Aqua Noir 2
SLP: Tatuerade mannen, Splinter, Kung Fu Fish,
Slutstrid med Tatuerade mannen, Yakuza och Kung Fu Fish
Ledtrådar: Polisjägare Tomas pistol i akvariet
Fiender: Kung Fu Fish, Shredder/Tatuerade mannen, Foten/Yakuza. 



SL - Yakuzan har börjat smuggla en del saker via gamla hamnen med 
hjälp av ubåten Kung Fu Fish (se Kloakerna 3) och vill inte bli stör-

da av en massa småglin.

FIENDER:

Fyra gängmedlemmar i övre tonåren. De är beväpnade med knivar men inte 
beredda på strid. De är dock drogpåverkade och slåss gärna med vad 

som helst ifall de blir avbrutna. 
Alla grundegenskaper: 3.2 TÅL: 3 MH: 0(+1 med kniv)
Relevanta färdigheter: Kniv 7.7, Slagsmål 7.7, Undvika attack 7.7
Utrustning: Kniv MH:+1 Skada: Lätt

Sjukhuset
SLP: 

Polisjägaren Tomas som just har vaknat ur sin koma. Hans minne är sud-
digt och han är på väg att tappa medvetandet igen på grund av de 

hjärnskador som han har fått.

EXTERIÖR:

Calm Waters sjukhus sticker upp ur Atlantis övriga gytter likt en ne-
onutsmyckad geotermisk havsbottenskorsten. Glittrande ambulansubåtar 

simmar in och ut ur krevasserna i dess sidor. 

INTERIÖR:

I bottenvåningen på sjukhuset i det stora tvättrummet finns det ett avlopp stort nog att klättra upp igenom. Tusentals lakan och klädes-
plagg måste tvättas varje dag. Ångan ligger tät i det gamla källarrummet 
och dussintals industriella tvättmaskiner vibrerar, gurglar och väser.
April har tagit reda på vars Tomas ligger, han har ett eget rum på 10:
e våningen. Att ta sig dit kan bli ett problem. Han tar inte emot besö-
kare. 

LEDTRÅDAR:

Tomas är förvirrad och misstar TMNT för kolleger som vill ha en rap-
port. Han berättar hur han blev nerslagen av en fisk när han var och 

letade efter ledtrådar i ett fall. Yokohama Kaino och flera andra res-
taurangägare runt gamla hamnen är försvunna och Tomas tror att de är 
mördade och kropparna dolda i de stora akvarium som finns överallt i 
området. Han kan inte minnas i vilken restaurang han fick spö, men han 
lyckades ta ett fjäll från fisken. Fisken måste vara tillverkad så fjäl-
let kan användas för att spåra ägaren ifall någon Replikanttillverkare 
skulle undersöka det. Med orden Kung Fu Fish måste stoppas... så sjunker 
han in i koma igen och hans sjukhuslarm aktiveras.    

FIENDER:

Sjukhuspersonal av alla de slag. Läkare, sjuksköterskor, städare, vår-
dare etc. Kanske är det förklädda Yakuza som kommit dit för att tysta 

Tomas. Vårdare och Yakuza är lite tuffare än genomsnittet
Grundegenskaper: 4.3 Tål 4 MH 0
Färdigheter: Slagsmål 7.7.7 Undvika attack 7.7.7
Utrustning: Nävar MH:+1 Skada: Lätt+3 (öka TÅL med 3)
Diverse tillhyggen som stolar: MH:-1 Skada: Lätt 



Kloakerna 2
SLP: 

Biologen Hubert som undersöker en slamdamm. Han är aningen konfunderad 
över de stora antalet döda exotiska fiskar som han har hittat. Hans 

jobb är att kontrollera hur väl reningsverken fungerar genom att ta pro-
ver på vatten och djurliv. Han vill gärna diskutera sina fynd med andra.

INTERIÖR:

En medelålders man klädd i några enorma sjöstövlar står och gräver i 
skiten i en slammdamm. Bredvid honom, på kanten, står en massa plast-

behållare med gegga. Han har fått syn på er och vinkar med några döda 
fiskar.

LEDTRÅDAR:

Fiskarna är exotiska arter som inte förekommer naturligt i det här om-
rådet av världen, dessutom har de dött i strid med andra fiskar, inte 

av miljöförstöring. För övrigt har han noterat att luften i kloakerna 
har en lite udda sammansättning - men han har inte hittat något farligt.

SL - Fiskarna är asiatiska kampfiskar som har stridit i Aqua Noirs 
vadslagningsstrider, förlorat och sedan blivit nedspolade i toalet-

ten. Angående luften så kommer Hubert att finna spår av starkt halogena 
droger när han analyserar de prover han tagit i sitt välutrustade labb.   

FIENDER:

Rengöringsarbetare 4-8 st. De är personer med kriminellt förflutet som 
måste jobba i kloakerna som del i deras rehabilitering. De är inte 

nöjda med sitt påtvingade yrke och muckar gärna gräl genom att kasta 
bajs o dyl. Kanske är de utsända från Foten för att anfalla TMNT. De ser 
asiatiska ut iallafall. De kommer för att rensa slammdammen som Hubert 
står i.
Grundegenskaper: 4.3 Tål 4 MH 0
Färdigheter: Slagsmål 7.7.7 Undvika attack 7.7.7
Utrustning: Nävar MH:+1 Skada: Lätt+3 (öka TÅL med 3)
Tvåhands-Bajs-kratta: MH:-2 Skada: Medel Max 3 attacker

Replikantshoppen
SLP: 

Genmekaniker Xian Xu Huang i sin affär där han säljer måttbeställda 
husdjur, särskilt fiskar. Han är en gammal liten kines med vitt glest 

skägg och kisande ögon. Talar med brytning och skrockar för sig själv 
över saker han inte förklarar. Han är den som har gjort Kung Fu Fish och 
han är stolt över det.

EXTERIÖR:

En liten replikanthusdjursaffär i Gamla Hamnen. Affären är inklämd 
mellan ett lågprishotell med timtaxa och en pizzakiosk. Skyltarna i 

fönstret visar att den är specialiserad på fiskar och man kan skymta 
alla möjliga sorter instängda i små plastakvarium. Kloakuppgången är 
gränden bakom, bredvid soporna.



INTERIÖR:

Affärsdelen av lokalen är fylld med små akvarium på hyllor som går upp 
till taket med knappt något utrymme att gå på mellan hyllorna. Belys-

ningen är skum och färgad grönaktig. Doften av havsvatten är alenarå-
dande. Varelserna i akvariumerna är skräckinjagande groteska saker från 
någons feberdrömmar. Bakom den minimala disken så sitter en liten kines-
gubbe och stickar på något oidentiferbart. Bakom honom leder en dörröpp-
ning vidare in i ett blått rum fyllt med avancerad utrustning. 

LEDTRÅDAR:

Ifall Xian analyserar fjället så hittar han snart registreringsnumret 
och känner igen det som en av sina egna fiskar. En specialbeställd 

superkampfisk med förhöjd intelligens och inlärningsförmåga. Han levere-
rade den för 3 månader sedan till restaurangen Aqua Noir. Men då han le-
vererade den så var den betydligt mindre. Fjället tyder på att den vuxit 
till människostorlek. Han får inte göra så stora fiskar men ifall de 
växer senare så är det inte hans problem. Han har levererat många kamp-
fiskar till restaurangerna runt häromkring på sistonde.

FIENDER:

En asiatisk skolklass som kommit hit för att studera exotiska fiskar.
Säkerligen små Foten-jugend som ska täcka alla utgångar tills dess 

att de större Fotenmedlemmarna hinner dit. De pratar bara utrikiska. 
Grundegenskaper: 2.2 (Smi och Ref 5.5) MH: +1 TÅL: 3
Färdigheter: Retas 7.7.7 Vara i vägen 7.7.7 Undvika attack 7.7.7
Utrustning: Skolväska MH: 0 Skada: Sårad självkänsla Max 1 attack 

Kloakerna 3
SLP: 

Grodmannen Joanna som håller på att göra en gömma för en stark drog 
som de smugglar. Hon vill inte ha några vittnen. Hon är dessutom sur 

för att en del av den tidigare sändningen har läckt ut och blivit för-
störd.

EXTERIÖR:

Utanför en dold hemmagjord sluss ligger en ubåt dold mellan Atlantis 
stödbalkar och externa rörledningar. Ubåten är målad med ett ansikte 

som ett mellanting mellan en asiatisk drake och en haj och har texten 
Kung Fu Fish prominent präntat på sidan.
  
INTERIÖR:

Luften verkar tjock här och kvinnan i grodmansdräkt framför er är lite 
luddig i kanterna. Hon håller på och grejjar med någonting i en fil-

teranläggning. Bredvid henne ligger en stor hög med tjocka filter som 
ser förstörda ut. Hon verkar upprörd. Hon måste ha kommit in igenom den 
där slussdörren en bit in i den där gränden. Hon har en kraftig pannlam-
pa och verkar inte ha sett er än.  

LEDTRÅDAR:

Hennes dräkt har texten ”Joanna” och ”Kung Fu Fish” tryckt i liten 
stil på hennes vänstra bröst. Hennes tunga pistol sitter lite dold 

strax under aqualungan på ryggen.



SL - Ubåten jobbar i samarbete med yakuzan som har tagit över det här 
området. Drogen som har läckt ut är den som påverkar våra hjältar. 

Ifall de undersöker de skadade filtren så hittar de tomma trasiga behål-
lare i dem.

FIENDER:

Joanna skulle gärna skjuta vem som helst ifall hon trodde att de har 
förstått vad hon håller på med. Särskilt idag. Men hon pratar lite 

först för att kolla läget. Hon låtsas vara här för att byta filter. 
Ifall det blir strid så kommer snart ubåtsbesättningen att fatta miss-
tankar. Är Joanna död så spränger de slussen för att dränka alla och 
åker sedan därifrån. Då är det bra att kunna simma snabbt innan sek-
tionsdörrarna stängs.
Joanna:
Grundegenskaper: 4.4 Tål 5 (med dräkt) MH 0
Färdigheter: Pistol 7.7.7 Undvika attack 7.7.7 Upptäcka dolt 7.7.5
Utrustning: Tung pistol MH:-1 Skada:Tung Max 3 attacker

Aqua Noir 1
SLP: 

Tatuerade mannen som står och tränar lite Kung 
Fu framför akvariumet som han brukar göra när

det inte är några gäster. Han är ägaren till den
här restaurangen nuförtiden och både de legala 
och de illegala affärerna går bra. Ikväll ska 
han ha en till Kampfiskturnering. Synd att hans
superfisk har blivit för stor för att slåss mot
de andra, men den är bra på att äta upp döda
fd. restaurangägare. 
 
EXTERIÖR:

Fiskrestaurangen Aqua Noir. Restaurangen som ni
arbetade på tills för tre månade sedan, då ni 

plötsligt fick sparken utan förvarning eller
förklaring. En mycket fin restaurang och den 
äldsta i det här området, kanske i hela staden.
En neonfisk hänger utanför dess välvda fasad med
sina stora fönster. Den ligger vid Gamla Hamnens
enda riktiga torgmodul och kloaklocket ligger 
mitt i torget. Ifall man sticker upp huvudet så 
blir man genast sedda av säkerhetsvakterna som 
patrullerar det här området. Men man kan se in 
igenom fönstren från där locket är.

INTERIÖR:
Genom fönstren kan man se de små borden i japansk 
stil som är placerade på flera halvplan separerade av låga akvarium med 
fiskar och annat som väntar på att bli utvalda och uppätna. Högst upp i 
lokalen mot det bortre hörnet så finns det enorma visningsakvariumet med 
de exotiska fiskarna och växterna. Mot de andra hörnet så syns de blå 
neonslingorna som löper under den stora bardisken i mörkt trä. Det är 
ingen gäst i restaurangen. Men framför akvariumet så ser ni den nuvaran-



de ägaren till restaurangen. Mannen som avskedade er. Han har tagit av 
sig på överkroppen och ni ser hans rygg. Där har han en enorm tatuering 
av en fisk. Det ser ut som om han tränar Kung Fu stanser.
Innan ni hinner göra något mer så kommer det några gående på torget. 
LEDTRÅDAR:

De som kommer gående är ett par säkerhetsvakter som ställer sig och 
pratar om hur hård bevakning det är just nu inför den stora Kampfisk-

turneringen ikväll och hur de har order om att skjuta alla misstänkta 
personer. Och just det ja, lösenordet är ”Big Fish” för kvällens gäster. 
Men det börjar inte gälla förrän kl 20:00.

SL - det här är bara för att visa upp skurken och lokalen och trissa 
upp spänningen. Låt de inte träffa Tatuerade mannen nu, bara se ho-

nom på avstånd. Ge vinkar om att han är Shredder. Kanske ser de delar av 
hans rustning ligga inne vid bardisken. Kanske pratar vakterna om hans 
udda sätt.  
FIENDER:

Säkerhetsvakter i oändligt antal. Yakuza har tillsatt en bunt för att 
de inte ska bli störda. Torget är ointagligt just nu.

Grundegenskaper: 4.4 MH: -1 TÅL: 7 (med rustning)
Färdigheter Hagelgevär 7.7.7 Slagsmål 7.7.7 Undvika attack 7.7
Utrustning: Medeltung kravallrustning.
Pumphagelgevär MH: 0 Skada Medel -2 (sänk TÅL med 2). 

Kloakerna 4
SLP: 

TMNT wannabies. Fyra stycken patetiska kopior av våra hjältar. En elak 
skrattspegel av vad våra hjältar har blivit. De är här för att bese-

gra de falska TMNT som de har fått nys om via Aprils mediaföretag. De 
har släppt en trailer om den nya dokusåpan vid det här laget. Med eller 
utan Aprils kännedom beroende på hur hon har agerat.

INTERIÖR:

I de något torrare delarna av kloakerna i närheten av ert tillhåll så står fyra personer på en oanvänd tunnelbaneperrong. De är klädda i 
grönt och har TMNT plastmasker på huvudena. På ryggen sitter matchan-
de plastryggsköldar. De håller i TMNT’s traditionella vapen. Rafael i 
orange skriker ut att de har kommit för att besegra ni, de falska TMNT!
Leonardo i blått ropar åt April att komma över till dem och filma orgi-
nalens vinst över kopiorna.

LEDTRÅDAR:

Wannabies kan avslöja att de såg en trailer om en dokusåpa med en bunt 
galningar som trodde att de var TMNT återfödda. De blev irriterade på 

att galningarna inte ens hade klätt ut sig ordentligt.

SL - Ifall du vill så är förklädnaderna tillräckligt bra för att våra 
drogpåverkade vänner ska tro att det är de ”verkliga” TMNT som står 

framför dem - modifiera isåfall beskrivningen ovan och se hur de reage-
rar.

FIENDER:

TMNT wannabies. De har ingen chans utan är bara fulla ungdomar som har 
sett trailern och kände igen området. De är extremt provocerande och 



låtsas vara duktiga men kommer att falla igråt och be för sina liv ifall 
de överlever första slaget mot dem. Deras vapen är bara leksaker, men 
det är möjligt att de ser verkliga ut i mörkret här nere. 

TMNT tillhåll 2
SLP: 

Hemlösa Liana som har hittat hit och är överlycklig över att ha fått 
ett boende. Hon släppte ut den där äckliga råttan och lade sig att 

sova efter att ha smakat på de olika pizzorna och testat de olika säng-
arna.
När TMNT kommer tillbaka så har hon tänkt ut en plan för att få dem att 
sticka iväg igen. Hon säger helt enkelt att Splinter har blivit kidnap-
pad av Foten! 

INTERIÖR:

Er trevliga mysiga boning, men något är fel. Videon är avslagen fast 
ni programmerat den att spela in Bron över Floden Kwai. Pizzakar-

tongerna är öppna och pzzan ni sparat är tuggad på - varje bit. Och... 
Splinter är borta! Samtidigt som ni ser den tomma buren så hör ni ett 
snarkande från ert sovområde.

LEDTRÅDAR:

Liana har allting uttänkt och hon är bra på att ljuga. Det var Foten 
som kom hit och gjorde allt. Hon såg dem på avstånd och följde dem 

hit. Hon såg hur de kutade iväg med Splinter och hittade den här lappen 
som de lämnade efter sig:”Håll er borta eller råttan dör”.

SL - Hon vill ha ett ställe att bo på och hon gör vad som helst. Det 
är viktigt att hennes lögn inte avslöjas. hon kan bli överkörd ifall 

det ser ut som om hon skulle kunna vekna. Splinter har simmat iväg till 
ett kloakrör i närheten och observerar vad som händer. Han kommer att 
följa efter osedd senare.

FIENDER:

Tunnelbanetåg. Säg den lycka som varar för evigt. Plötsligt så behövs 
servicetunneln igen och ett mycket stort och tungt tåg plöjer igenom 

våra vänners gratisboende med hög fart. Hemlösa Liana blir överkörd och 
dödad ifall ingen verkligen rikerar livet för att rädda henne. Det samma 
gäller deras ägodelar.
Tåg:
Grundegenskaper Styrka 5.5.5.5.5.5 MH: +1 Tål alldeles för mycket.
Färdigheter: Köra över folk och soffor: 7.7.7.7 Skada: Tung-3

Kloakerna 5
SLP: 
Socialarbetare Mona som har kommit med fyra stycken bastanta vårdare och 
en stor dos lughande medel för att ta hand om galningarna i kloakerna. 
Hennes karriär kan nog få sig en ordentlig boost ifall hon lyckas ta 
några så här färgstarka knäppskallar. Allt i den goda viljans namn för-
ståss. Hon är här för att hjälpa.  

INTERIÖR:



Ni blir starkt belysta med strålkastare när ni går igenom ett lite 
bredare område av kloakerna. En smal kvinna och fyra bastanta män i 

vita rockar kommer emot er med tvångströjor och autoinjektorer i händer-
na. Vi är här för att ni behöver hjälp och vård säger den smala kvinnan. 
Var inte rädda. 

LEDTRÅDAR:

Det bör bli uppenbart nu att Aprils dokusåpa börjar spridas. Hennes 
kamera är live till Mediabolaget som har redigerat och släppt första 

avsnittet för ett litet tag sedan. Mona reagerade snabbt för att hinna 
vara med i nästa avsnitt.

FIENDER:

Mona slåss inte men hennes gorillor är tränade att ta hand om far-
liga galningar. De brottar ner en, injektserar lugnande och trär på 

en tvångströja mycket snabbt och effektivt. De har dock aldrig mött TMNT 
och de vill inte dö.
Grundegenskaper: 5.5 MH: 0 Tål: 7
Färdigheter: Brottning 7.7.7.5 Autoinjektor 7.7.5 Undvika attack 7.7.5
Utrustning: Autoinjektor MH-1 Skada: paralysering ( motstå med fys el-
ler mental sty ). Tvångströja 5 lyckade i ninjutsu eller 3 lyckade i sty  
för att komma loss.

Aqua Noir 2 
SLP: 

Tatuerade mannen/Shredder, Splinter och Kung Fu Fish.
Shredder är nere i källaren där han just har startat 

 
EXTERIÖR:

Samma restaurang som förut men nu är det en massa fint klädda personer 
både i och på torget utanför. Antalet vakter tycks ha minskat eller 

så håller de sig bara borta. Det är tydligt att torget är hyrt av Aqua 
Noir ikväll. 

INTERIÖR:

Det verkar inte vara några beväpnade vakter inne i själva restaurang-
en, fast det är ovanligt många kypare. Många gäster sitter och äter i 

den stora restaurangdelen men ni ser att ett flertal går in i de bakre 
rummet. Ni följer med och leds ner i källaren. Det verkar ombyggt sedan 
ni jobbade här (April känner dock igen sig sedan sist hon var här).

Nere i källaren finns det ett stort rum med många bekväma åskådarplat-
ser runt ett centralt akvarium. En arena för kampfiskar. Kypare går 

runt och serverar drinkar till feta köpmän och vackra asiatiska flick-
or håller dem sällskap och tar upp bud för vadslagningen. Det pågår en 
strid i akvariumet och allas ögon är på den. Men ni blir besvikna - fis-
karna som slåss är inte större än stora guldfiskar. nar ni tittar upp så 
möter ni blicken hos den tatuerade mannen - Shredder som står på andra 
sidan rummet. Han har sett er!

LEDTRÅDAR:

I akvariumet så ligger både Tomas tunga pistol ( Gettoblaster Handcan-non II ) och skelettet av den förra ägaren Yokohama Kaino. Beroende 



på hur mycket TMNT har ställt till med på vägen så kan de användas för 
att rentvå deras namn. Splinter som har följt med hit kommer att göra 
dem uppmärksamma på saker som de missar och allmänt agera väldigt intel-
ligent och Splinter-aktigt, men han kommer inte att uppenbara sig förrän 
mot slutet av striden.

SL -  När slutstriden börjar är det lämpligt att beskriva hur våra 
hjältar genomgår sin förvandling till äkta Teenage Mutant Ninja Turt-

les. Det är inbillning men även April ser det. Det fullbordas när stri-
den mot Kung Fu Fish börjar.

FIENDER:

Shredder, lämpligt antal av Foten och så Kung Fu Fish förståss. Shred-
der kommer att skratta och förolämpa dem och allmänt inte göra någon 

nytta medans hans underhuggare får stryk tills dess det blir för farligt 
för honom då kommer han att fly upp till akvariet och kalla fram sitt 
hemliga vapen inför förvånade matgäster. KFF kan hoppa ut ur akvariet 
där han har gömt sig väl tills nu och slåss med TMNT på land. Då och då 
hoppar han ner i ett av de låga akvarium som är utspridda mellan borden 
i restaurangdelen och andas lite eller tar skydd. Stor panik och kala-
balik bör utbrista. Kyparna försöker lägga sig i och drar pistoler men 
skjuter inte så mycket av rädsla att träffa kunderna som alla är viktiga 
yakuza. Gästerna försöker fly och vakterna utifrån försöker komma in. 
Polis tillkallas så småningom och börjar slåss med vakterna och gästerna 
utanför. Nyfikna flockas i periferin.  

Kung Fu fish:
grundegenskaper: 5.5 MH: +2 Tål: 7.7
Färdigheter: Fishstyle Kung Fu 7.7.7.7.7.7.7 Undvika attack 7.7.7.7.5
Vapen: Fenor MH: +1 Skada: Lätt 

Avslutning

Hur slutet blir är öppet. Kanske räddar de verkligen dagen och blir 
hjältar och April gör bot och bättring och blir en god människa som 

gör gott. Eller blir de slutligen nerskjutna av polisen när de stormar 
lokalen. Kan hända lyckas de rymma ner i kloakerna igen, nu fullt över-
tygade om att de är de återfödda TMNT. Möjligheten finns att gasens ef-
fekt försvinner och de inser vad de håller på med. På polisstationen 
får de se Aprils videoupptagning av deras lilla äventyr och får se sina 
handlingar i ett annat ljus. Kanske har de lyckas hålla sig vettiga och 
skuldfria genom hela äventyret och har inget att skämmas för utan kan 
säga att det bara var en lek och det visste vi hela tiden. 



Grundegenskaper:

Styrka   5.4
Smidighet  5.5
Fysik  5.5
Precision  2.2
Reflexer  4.4
Intelligens 3.2
Mental styrka 4.3
Karisma  4.3 
Uppmärksamhet 3.2

Fil : Kung Fu Fish
OS : Terroquita 7.1

Subjekt : 

Donatello
Sekundäregenskaper:

Stryktålighet TÅL 7  7 
Manöverhastighet MH 1

Fördelar och Nackdelar:

Förhöjd Stryktålighet +2
Förhöjd Manöverhastighet +1
Sänkt levnadsstandard -1
Sänkt status   -1
Beteenderegler   -1

Kännetecken:

Använder en bo-stav som kvast.
Medlar ofta i konflikter.
Älskar pizza med anshovis.
Styrketränar för att bli stark som Rafael.
Gillar att citera gamla filmer.

Bakgrundsinformation:

Donatello bor tillsammans med sina 3 ickebiologiska bröder i ett olagligt
boende i avloppssystemet i Atlantis (se appendix 1.). F.n. arbetslös, har 
arbetat som städare på fiskrestaurangen Aqua Noir tills för 3 månader 
sedan. Extremt kunnig i bo-stav. Mycket filmkunnig - kan programera videon.

Färdigheter:

Ninjutsu  7.7.7.7.5
Bo   7.7.7.7.7.7.5
Teknologi  7.7.5
Filmkunskap 7.7.7.3
Smyga  7.7.5
Dyrka  7.5
Simma  7.7.3
Undvika attack 7.7.7.5
Undersöka  7.7.3
Akutvård  7.7.7

Subjektiv information:

Du misstänker att dina bröder har börjat 
tappa verklighetsuppfattningen. Det började 
när ni blev arbetslösa. Ett slags live-
rollspel där ni antog rollerna av Teenage 
Mutant Ninja Turtles. Sedan dess använder ni 
inte era riktiga namn längre och agerar som 
om TMNT är återfödda i era kroppar. Ni flyt-
tade ner i kloakerna med råttan Splinter och 
började träna Ninjutsu under Splinters över-
seende - ni turas om att “förmedla” vad han 
säger. Du har dock roligt och har bestämt 
dig att inte vara den som bryter rollen 
först. Enligt spelet så kommer ni att för-
vandlas till sanna “Turtles” när ni har 
väckt era “Turtle Powers” genom att besegra 
fiender som Fotens ninjaklan.

Utrustning:

Bo  MH: +1 Skada: Lätt 
Har ingen gräns för antalet 
attacker per runda



Grundegenskaper:

Styrka   3.2
Smidighet  5.5
Fysik  3.3
Precision  3.1
Reflexer  5.4
Intelligens 5.5
Mental styrka 5.5
Karisma  5.4 
Uppmärksamhet 5.5

Fil : Kung Fu Fish
OS : Terroquita 7.1

Subjekt : 

Leonardo

Sekundäregenskaper:

Stryktålighet TÅL 6 
Manöverhastighet MH 1

Fördelar och Nackdelar:

Förhöjd Stryktålighet +2
Förhöjd Manöverhastighet +1
Sänkt levnadsstandard -1
Sänkt status   -1
Beteenderegler   -1

Kännetecken:

Använder två Ginzuknivar vid matlagning.
Ser sig själv som upplyst ledare.
Tycker i hemlighet om Sushimi.
Ointresserad av sex.
Gillar att tänka djupa tankar.

Bakgrundsinformation:

Leonardo bor tillsammans med sina 3 ickebiologiska bröder i ett olagligt
boende i avloppssystemet i Atlantis (se appendix 1.). F.n. arbetslös, har 
arbetat som Sushimikock på fiskrestaurangen Aqua Noir tills för 3 månader 
sedan. Extremt kunnig i knivhantering. Mycket allmänbildad.

Färdigheter:

Ninjutsu  7.7.7.7.5
Kniv   7.7.7.7.7.7.5
Matlagning 7.7.5
Allmänbildning 7.7.7.3
Smyga  7.7.5
Köra bil  7.5
Simma  7.7.3
Undvika attack 7.7.7.5
Undersöka  7.7.3
Akutvård  7.7.7

Subjektiv information:

Du misstänker att dina bröder har börjat 
tappa verklighetsuppfattningen. Det började 
när ni blev arbetslösa. Ett slags live-
rollspel där ni antog rollerna av Teenage 
Mutant Ninja Turtles. Sedan dess använder ni 
inte era riktiga namn längre och agerar som 
om TMNT är återfödda i era kroppar. Ni flyt-
tade ner i kloakerna med råttan Splinter och 
började träna Ninjutsu under Splinters över-
seende - ni turas om att “förmedla” vad han 
säger. Du har dock roligt och har bestämt 
dig att inte vara den som bryter rollen 
först. Enligt spelet så kommer ni att för-
vandlas till sanna “Turtles” när ni har 
väckt era “Turtle Powers” genom att besegra 
fiender som Fotens ninjaklan.

Utrustning:

Ginzukniv MH: +1 Skada: Lätt 
Får attackera max 5 ggr per 
runda (per kniv).

Grundegenskaper:

Styrka   2.2
Smidighet  5.5
Fysik  4.3
Precision  3.1
Reflexer  5.5
Intelligens 4.3
Mental styrka 5.4
Karisma  5.5 
Uppmärksamhet 3.2

Fil : Kung Fu Fish
OS : Terroquita 7.1

Subjekt : 

Michelangelo

Sekundäregenskaper:

Stryktålighet TÅL 5 
Manöverhastighet MH 2

Fördelar och Nackdelar:

Förhöjd Stryktålighet +1
Förhöjd Manöverhastighet +2
Sänkt levnadsstandard -1
Sänkt status   -1
Beteenderegler TMNT  -1

Kännetecken:

Använder sina nunchucks vid städning.
Ser sig själv som snabbast i Western.
Tycker i hemlighet om män.
Har ett ansiktsärr efter en strid med Leonardo.
Gillar att klä sig i extravaganta kläder.

Bakgrundsinformation:

Michelangelo bor tillsammans med sina 3 ickebiologiska bröder i ett olagligt
boende i avloppssystemet i Atlantis (se appendix 1.). F.n. arbetslös, har 
arbetat som städare på fiskrestaurangen Aqua Noir tills för 3 månader 
sedan. Extremt kunnig i nunchucks. Mycket snabb.

Färdigheter:

Ninjutsu  7.7.7.7.5
Kniv   7.7.7.7.7.7.5
Lokalvård  7.7.5
Modemedvetenhet7.7.7.3
Smyga  7.7.5
Teckna serier 7.5
Simma  7.7.3
Undvika attack 7.7.7.5
Undersöka  7.7.3
Akutvård  7.7.7

Subjektiv information:

Du misstänker att dina bröder har börjat 
tappa verklighetsuppfattningen. Det började 
när ni blev arbetslösa. Ett slags live-
rollspel där ni antog rollerna av Teenage 
Mutant Ninja Turtles. Sedan dess använder ni 
inte era riktiga namn längre och agerar som 
om TMNT är återfödda i era kroppar. Ni flyt-
tade ner i kloakerna med råttan Splinter och 
började träna Ninjutsu under Splinters över-
seende - ni turas om att “förmedla” vad han 
säger. Du har dock roligt och har bestämt 
dig att inte vara den som bryter rollen 
först. Enligt spelet så kommer ni att för-
vandlas till sanna “Turtles” när ni har 
väckt era “Turtle Powers” genom att besegra 
fiender som Fotens ninjaklan.

Utrustning:

Nunchucks MH:+1 Skada:Lätt 
Har ingen gräns för antalet 
attacker per runda



Grundegenskaper:

Styrka   2.2
Smidighet  5.5
Fysik  4.3
Precision  3.1
Reflexer  5.5
Intelligens 4.3
Mental styrka 5.4
Karisma  5.5 
Uppmärksamhet 3.2

Fil : Kung Fu Fish
OS : Terroquita 7.1

Subjekt : 

Michelangelo

Sekundäregenskaper:

Stryktålighet TÅL 5 
Manöverhastighet MH 2

Fördelar och Nackdelar:

Förhöjd Stryktålighet +1
Förhöjd Manöverhastighet +2
Sänkt levnadsstandard -1
Sänkt status   -1
Beteenderegler TMNT  -1

Kännetecken:

Använder sina nunchucks vid städning.
Ser sig själv som snabbast i Western.
Tycker i hemlighet om män.
Har ett ansiktsärr efter en strid med Leonardo.
Gillar att klä sig i extravaganta kläder.

Bakgrundsinformation:

Michelangelo bor tillsammans med sina 3 ickebiologiska bröder i ett olagligt
boende i avloppssystemet i Atlantis (se appendix 1.). F.n. arbetslös, har 
arbetat som städare på fiskrestaurangen Aqua Noir tills för 3 månader 
sedan. Extremt kunnig i nunchucks. Mycket snabb.

Färdigheter:

Ninjutsu  7.7.7.7.5
Kniv   7.7.7.7.7.7.5
Lokalvård  7.7.5
Modemedvetenhet7.7.7.3
Smyga  7.7.5
Teckna serier 7.5
Simma  7.7.3
Undvika attack 7.7.7.5
Undersöka  7.7.3
Akutvård  7.7.7

Subjektiv information:

Du misstänker att dina bröder har börjat 
tappa verklighetsuppfattningen. Det började 
när ni blev arbetslösa. Ett slags live-
rollspel där ni antog rollerna av Teenage 
Mutant Ninja Turtles. Sedan dess använder ni 
inte era riktiga namn längre och agerar som 
om TMNT är återfödda i era kroppar. Ni flyt-
tade ner i kloakerna med råttan Splinter och 
började träna Ninjutsu under Splinters över-
seende - ni turas om att “förmedla” vad han 
säger. Du har dock roligt och har bestämt 
dig att inte vara den som bryter rollen 
först. Enligt spelet så kommer ni att för-
vandlas till sanna “Turtles” när ni har 
väckt era “Turtle Powers” genom att besegra 
fiender som Fotens ninjaklan.

Utrustning:

Nunchucks MH:+1 Skada:Lätt 
Har ingen gräns för antalet 
attacker per runda



Grundegenskaper:

Styrka   5.5.5
Smidighet  2.1
Fysik  5.5
Precision  5.5
Reflexer  3.1
Intelligens 5.4
Mental styrka 5.5
Karisma  2.1 
Uppmärksamhet 3.3

Fil : Kung Fu Fish
OS : Terroquita 7.1

Subjekt : 

Rafael

Sekundäregenskaper:

Stryktålighet TÅL 7.2 
Manöverhastighet MH 0Fördelar och Nackdelar:

Förhöjd Stryktålighet +2
Förhöjt styrkemaximum +1
Sänkt levnadsstandard -1
Sänkt status   -1
Beteenderegler TMNT  -1

Kännetecken:

Använder två sai men hellre nävarna.
Ser sig själv som outsider.
Tycker om April O’neal extra mycket.
Vill inte lyssna på Leonardo.
Gillar att höra ljudet av ben som knäcks.Bakgrundsinformation:

Rafael bor tillsammans med sina 3 ickebiologiska bröder i ett olagligt
boende i avloppssystemet i Atlantis (se appendix 1.). F.n. arbetslös, har 
arbetat som utkastare på fiskrestaurangen Aqua Noir tills för 3 månader 
sedan. Mycket kunnig i närstrid. Extremt stark och våldsam.

Färdigheter:

Ninjutsu  7.7.7.7.5
Sai   7.7.7.7.5
Kasta saker 7.7.7.5
Allmänbildning 7.7.7.3
Smyga  7.7.5
Köra bil  7.5
Simma  7.7.3
Undvika attack 7.7.7.5
Undersöka  7.7.3
Akutvård  7.7.7

Subjektiv information:

Du misstänker att dina bröder har börjat 
tappa verklighetsuppfattningen. Det började 
när ni blev arbetslösa. Ett slags live-
rollspel där ni antog rollerna av Teenage 
Mutant Ninja Turtles. Sedan dess använder ni 
inte era riktiga namn längre och agerar som 
om TMNT är återfödda i era kroppar. Ni flyt-
tade ner i kloakerna med råttan Splinter och 
började träna Ninjutsu under Splinters över-
seende - ni turas om att “förmedla” vad han 
säger. Du har dock roligt och vill ut och 
knäcka ben på skurkar eller vad som finns 
att tillgå. Enligt spelet så kommer ni att 
förvandlas till sanna “Turtles” när ni har 
väckt era “Turtle Powers” genom att besegra 
fiender som Fotens ninjaklan.

Utrustning:

Sai  MH: +1 Skada: Lätt+1 
Max 5 attacker per runda
(per sai) +1 på parera.



Grundegenskaper:

Styrka   5.5.5
Smidighet  2.1
Fysik  5.5
Precision  5.5
Reflexer  3.1
Intelligens 5.4
Mental styrka 5.5
Karisma  2.1 
Uppmärksamhet 3.3

Fil : Kung Fu Fish
OS : Terroquita 7.1

Subjekt : 

Rafael

Sekundäregenskaper:

Stryktålighet TÅL 7.2 
Manöverhastighet MH 0Fördelar och Nackdelar:

Förhöjd Stryktålighet +2
Förhöjt styrkemaximum +1
Sänkt levnadsstandard -1
Sänkt status   -1
Beteenderegler TMNT  -1

Kännetecken:

Använder två sai men hellre nävarna.
Ser sig själv som outsider.
Tycker om April O’neal extra mycket.
Vill inte lyssna på Leonardo.
Gillar att höra ljudet av ben som knäcks.Bakgrundsinformation:

Rafael bor tillsammans med sina 3 ickebiologiska bröder i ett olagligt
boende i avloppssystemet i Atlantis (se appendix 1.). F.n. arbetslös, har 
arbetat som utkastare på fiskrestaurangen Aqua Noir tills för 3 månader 
sedan. Mycket kunnig i närstrid. Extremt stark och våldsam.

Färdigheter:

Ninjutsu  7.7.7.7.5
Sai   7.7.7.7.5
Kasta saker 7.7.7.5
Allmänbildning 7.7.7.3
Smyga  7.7.5
Köra bil  7.5
Simma  7.7.3
Undvika attack 7.7.7.5
Undersöka  7.7.3
Akutvård  7.7.7

Subjektiv information:

Du misstänker att dina bröder har börjat 
tappa verklighetsuppfattningen. Det började 
när ni blev arbetslösa. Ett slags live-
rollspel där ni antog rollerna av Teenage 
Mutant Ninja Turtles. Sedan dess använder ni 
inte era riktiga namn längre och agerar som 
om TMNT är återfödda i era kroppar. Ni flyt-
tade ner i kloakerna med råttan Splinter och 
började träna Ninjutsu under Splinters över-
seende - ni turas om att “förmedla” vad han 
säger. Du har dock roligt och vill ut och 
knäcka ben på skurkar eller vad som finns 
att tillgå. Enligt spelet så kommer ni att 
förvandlas till sanna “Turtles” när ni har 
väckt era “Turtle Powers” genom att besegra 
fiender som Fotens ninjaklan.

Utrustning:

Sai  MH: +1 Skada: Lätt+1 
Max 5 attacker per runda
(per sai) +1 på parera.

Grundegenskaper:

Styrka   2.1
Smidighet  2.2
Fysik  4.3
Precision  5.5
Reflexer  4.4
Intelligens 3.1
Mental styrka 3.2
Karisma  5.5 
Uppmärksamhet 5.5

Fil : Kung Fu Fish
OS : Terroquita 7.1

Subjekt : 

April O’neal

Sekundäregenskaper:

Stryktålighet TÅL 3 
Manöverhastighet MH 0

Fördelar och Nackdelar:

Plikter mot TV-bolag -1
Skulder    -1
Förhöjd levnadsstandard +1
Förhöjd status   +1

Kännetecken:

Använder två filmkameror (den ena en pistol).
Ser sig själv som mycket vacker.
Tycker i hemlighet om endast kvinnor.
Ointresserad av politik men låtsas kunnig.
Gillar att manipulera personer.

Bakgrundsinformation:

April O’neal (Ana Obqwinchz) bor i övre Atlantis i en fin lägenhet och har 
ett bra jobb som reporter åt ett mediaföretag som specialiserar sig på våld,
sex och skandaler. Hon är bra på att skapa nyheter ifall det inte finns några.
För nuvarande så är hon skuldsatt på grund av att hon har spelat bort sina
besparingar på vadslagning i olagliga kampfisk-matcher som arrangeras av 
Yakuza på fiskrestaurangen Aqua Noir.  

Färdigheter:

Övertala  7.7.7.5
Mediaproduktion7.7.7.7
Matlagning 3.2
Pistol  7.7.7
Smyga  7.7.7.5
Rörliga manöv. 7.7.5
Köra bil  3.2
Simma  4.3
Undvika attack 7.7.5
Undersöka  7.7.7.3
Säkerhetssys. 7.7.7

Subjektiv information:

Du har ont om pengar och Bolaget skriker 
efter något nytt scoop. Du har ett på spåret 
nu, en historia om en Kung Fu Fish som spöar 
polismän. Men det är inte allt, du har 
hittat en bunt idioter som tror att de är 
Teenage Ninja Mutant Turtles och bor i 
kloakerna med en råtta. Du låtsas vara April 
och tänker skicka dem efter fisken och filma 
allt de gör. Desto värre saker de hittar på 
på vägen desto bättre. De kanske till och 
med dör! Det vore absolut fantastiskt - bara 
du får med det på film förstås. Du har för-
berett så att du inte själv åker dit ifall 
de skulle döda någon. Så “Camera - Action!”
Det enda som oroar dig lite är att de kanske 
ger sig på dig. De är galna och farliga. Du 
kan inte släppa masken för något. 

Utrustning:

Pistol  MH: 0 Skada: Medel Räckv.: 10/30/50
Magasin: 6 Siktbonus: 7 Attacker: Max 4. 



Appendix 1: Atlantis

Atlantis är en miljonstad som ligger under på en platå under vattnet i 
stilla havet. Den har en tunnelbana både till Tokyo och till Los Ang-

eles. Platån är på ca 100m djup. Atlantis försörjer sig på nodulbrytning 
för råvaror som guld, platina, och mangan bl.a samt storskalig plankton-
odling. Fiona Everheart är Administratör och mycket av Atlantis är ägt 
av MegaBolaget Clover.   


