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1.ÄVENTYRET I KORTHET 
Grundplotten i äventyret är tämligen 
enkel. RP anländer till en by, Ovik, som 
är hårt ansatt av rövare. Då byborna 
själva inte klarar av situationen har de 
anställt RP för att göra det. Rövarna 
ifråga har tidigare anfallit nattetid, men 
man har klart sett att det rör sig om 
muterade älgar, och man vet att en stam 
sådana bor i närheten. Dessa är dock 
oskyldiga; istället ligger skulden hos en 
grupp utbrytare ur stammen, anförda av 
en av De Gamle som överlevt fram till 
nuet i stasis, "Galne" Gunnar. Inom ett 
par dagar kommer Gunnar att sätta sin 
plan i verket: hän skall övergå från röveri 
till "beskyddarverksamhet" eftersom han 
insett att om han utplånar Ovik kommer 
han att bli av med sitt uppehälle och han 
vill helst inte flytta. RP har chansen att 
stoppa honom med våld, list och mer 
våld. 

Notera att det inte behövs särskilt mycket 
"detektivarbete" för att "klara" det här 
äventyret. Om RP bara väntar några 
dagar kommer skurkarna att agera, och 
RP kan sedan lösa problemen med taktisk 
skicklighet (dvs intelligent våld) genom 
att gå till motaktion. Därför bör din 
bedömning bara ske på hur mycket 
spelarna följer sina rollpersoners 
personlighet - och hur bra historien blir 
som skapas av deras agerande. Notera att 
man inte behöver prata och vara munvig 
för att uttrycka sin rollpersons 
personlighet. Minst lika viktigt är vilka 
handlingar man utför. Är det saker som 
RP skulle tänkas kunna göra? Notera att 
våld - om det är en typ äv våld som 
passar den personen -inte innebär dåligt 
rollspel i detta äventyr, eftersom alla 
spelarkaraktärer är potentiella 
våldsverkare, = 

Det är också extremt viktigt, och det 
kommer att upprepas, att SL läser "SL's 
bäkgrund". ” i . 

2.SPELARNAS INFORMATION/ 
INLEDNING 
Följande läses upp för spelarna när 
äventyret börjar: = . 

"För en tid sedan blev ni, var och en för 
sig, uppsökta av en mån vid namn 
Mattias Hörnsten. Han kom norrifrån, 
från en liten by kallad Ovik, som 

  

plågades svårt av ett band plundrande 
mutanter. Han ville hyra er som 
legoknektar, för att skydda byn och om 
möjligt jaga bort eller döda rövarna. Den 
sold han erbjöd var löjligt låg, mat och 
husrum medan jobbet fortgick, samt 200 
Kronor per man när ni lyckats fördriva 
banditerna. Trots detta accepterade ni alla 
- ni har persopliga skäl att göra det, men 
ett gemensamt är att ni alla är nästan 
panka, och då läget börjat stabilisera sig 
finns inte mycket arbete för män av er 
sort. Så ni red mot norr, med Mattias 
Hörnsten ;och hans bror Daniel som 
vägvisare.... 

- Ni har färdats Tveckor nu. Ni har släpat 
er fram genom leran på de ställen där 
vägen verkligen åtminstone teoretiskt sett 
är en väg, för det har regnat större delen 
av resan, som det brukar göra i slutet av 
juli. Ni har hackat er fram genom täta 
snår av seg strypgran under stora delar av 
färden, för det här är Norrland, och här 
är det glest mellan byar och gårdar. Ingen 
bryr sig om att röja vägarna i de ödsliga 
områdena; här finns inga feodalherrar 
eller rövarbaroner som har någon makt 
utanför de enskilda byarna, Förresten 
färdas alla vettiga människor från norr till 
söder eller vice versa på vintern med 
släde, men ert företag är kanske inte så 
vettigt heller. Era arbetsgivare och 
vägvisare, bröderna Mattias och Daniel 
Hörnsten, har inte varit något direkt 
uppmuntrande sällskap; när de 
Oy erhuvädtaget sagt ÅBO kar det varit 

att skynda på er och påminna om att 
vad som helst kan hända medan de är 

avtagit, vägarna blivit farbara och 
bröderna Hörnstens humör förbättrats, 
för nu närmar ni er resans mål. De 
senaste dagarna har Mattias agerat guide, 
och det gör han nu också, sär ni rider 

fram på en bred och god stig i en djup 
dalgång, medan solen gassar från en blå 
augustihimmel. "Till höger'; fopar han, 
"är Vasjberget, och på väns ind har ni 
Åsbergét. Öch här avslutar han i AM AL EE som ni spränger ur oc 
se ut över en dal med gröna 

  

        



Herren vare lovad ännu oskadd, så min 
hustru bör ha kaffepannan på vid det här 
laget. Rid i förväg, bror, och berätta att vi 
kommer!" Daniel ger upp ett tjut och 
sporrar sin ridhäst, som i galopp sätter av 
bort mot byn. Hans bror vänder hästen 
mot byn och börjar, fortfarande leende, 
rida efter honom i sakta mak...." 

3. NÄR HÄNDER VAD OCH 
HUR, OCH VAD KAN RP GÖRA 
ÅT DET? 

8 augusti: RP anländer till byn som 
beskrivits ovan. Mattias hustru Hanna 
väntar mycket riktigt med kaffepannan 
och RP och Mattias slår sig ned till en 
andra frukost; kaffe, bröd och ost. Under 
tiden hämtar Daniel resten av byborna, 
eller snarare alla betydande manliga 
bybor, omkring trettio stycken. De 
klampar nyfiket in i stugan ungefär när 
RP börjar bli klara. Mattias presenterar 
RP för Oviksborna, som nyfiket men 
tveksamt synar dem noggrant under 
mycket viskande och mummel. Han 
avslutar presentationen med "Jag antar de 
vill börja genast". Innan RP hinner säga 
något avbryts de av Andreas Passander 
(se nedan). "Och var skall mandråparna 
sova då? Det finns ju, Herren vare lovad, 
varken värdshus eller gästgivargård här i 
byn." Han stirrar högst kritiskt på 
spelarna, och folkets sorl får en tydlig ton 
av ogillande. Då ljuder en grov röst 
genom hopen "Int är de någe problem 
heller! De får väl sov' hos oss". Två 
identiskt likadana gubbar tränger sig 
fram, och säger (ungefär vartannat ord 
var) ”Väår storstaga ä nästan tom, Och 
han vet varför, Passander, Han vet 

- varför. No har vi fisk å så det 
räcker åt några till, å sän; också." 
Om mi så bj Dubbelabbe!" fräser 

     visar dem ärta till sina rum, 5. på Io 
deras storstuga. Sedan förväntas RP 
börja jobba. Ingen av byborna tar något 

  

  

   

initiativ, det är upp Gill RP att ställa frågor 
och få något ad Den första tinimen 
kommer olket si Len. 

Om inget händer 4 
besvikna iväg. é 
frågor, får SL avgöra vad e får ör 

> den sityvation 5 

  

information genom att läsa vad som står i 
"SE's bakgrund" nedan. Inga bybor 
ljuger, även om några kan skarva lite när 
de tex. berättar om hur många rövarna 
var, eftersom få var disciplinerade att 
göra sådant som räkna angriparna. Om 
RP ber om en karta eller beskrivning över 
trakten, säger alla att det är bäst att fråga 
Daniel Hörnsten. Denne ritar på förfrågan 
upp en kartskiss som motsvarar Karta A, 
Spelarnas karta. Inget speciellt händer 
under de närmaste dagarna om inte RP 
själva gör något. Det är väldigt dåligt 
rollspel ontspelarna är helt passiva; ingen 
av RP är s att han gör ingenting med 

föreligger. SL måste 
avgöra hur olika saker avlöper genom 
den information som finns nedan. SL 
måste alltså ha läst igenom denna 
noggrant. 

Det kan dock vara på sin plats med lite 
extra anvisningar kring en typ av 
handling som är mycket trolig; att RP ger 
sig ut och försöker leta reda på rövarnas 
läger. Sådan här spaning i vildmarken är 
väldigt svår att gestalta med 
rollspelsregler; man kan sällan säga exakt 
hur rollpersonerna går, eftersom det är 
svårt att beskriva landmärken etc. 
Använd därför följande procedur: RP 
antas leta i ett avgränsat område i taget, 
dvs i ett av de namngivna områdena på 
karta B, Spelledarens karta. Vid varje 
område står angivet hur många timmar 
som minst krävs för att leta igenom 
området. När RP kommer till ett område 
och säger att de vill leta, säg "Okej, ni 
letar. Hur länge håller ni på?" Om 
spelarna håller på minst den minimala 
tiden, slå Finna Dolda Ting för den RP i 
gruppen som har det högsta värdet. För 
varje extra timma, slå ett till Finna Dolda 
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exakt var. Se "Galne Gunnars läger", 
nedan. Om någon säger att de 
uttryckligen tittar efter rök, har de +1590 
på slaget, och om de lyckas i Gene ser de 
rök. Detsamma gäller om någon 
uttryckligen säger att de letar efter 
underjordisk verksamhet i Dövik. Har de 
någon som kan trakten med sig, typ 
Daniel Hörnsten eller Johannes, minskas 
minimumtiden för att leta igenom området 
med 1 timme. Det är också möjligt att RP 
stöter på en älg eller spår till en älg medan 
de letar - använd de mötestabeller som 
finns under "Fauna och Flora" nedan. 

En annan möjlighet är att RP hör talas om 
Alkis-stammen och beger sig ut för att få 
tag i dem. Alla i byn som tillfrågas 
kommer på frågan om var alkisarna bor 
svara att de inte vet, men att kanske 
Passander vet - han har varit där. 
Passander kräver lite övertalning om inte 
RP på något sätt gjort honom vänligt 
stämd, men med hänvisning till byns 
säkerhet kan han surmulet fås att förklara 
vägen. Vägbeskrivningen är svindlande 
enkel: Man följer kustvägen vidare norrut 
ungefär två dagsritter. Då kommer man 
till en flod som grävt sig djupt ned i 
marken (a la Grand Canyon fast i mindre 
skala) och kröker sig mycket, dvs 
meandrar. Det finns en hängbro över 
floden, som heter Ödesälven, och vid 
södra brofästet finns ett enormt ihåligt 
träd, behängt med djurskallar. Det 
utmärker sen till Alkis-stammens 
område. Om man slår på det ihåliga trädet 

ar det som en trumma, och detta är 

de ger sig in på staramons ocaråde. Deras 
by brukar ligga fem krökar uppför 
floden, vilket den faktiskt i år också. 
Om RP tar sig så långt, se " " nedan. 

Fa eds ili     

  

    och växtligheten 
inga spår, och de brända ruinerna säger 
mindre. om rövarna än vad de 
överlevande kan berätta om dem. Men lår 
dem hållas. 

13 .augu strax 
sölnedgånge 
anära älgar, väpnade med 
laserpistoler, kliver orädda in i byn. De 

      

   
efter 

    

travar in till "Torget" (se Karta C, Ovik), 
om ingen hindrar dem, och står där och 
råmar tills de flesta bybor kommit dit. 
Därefter framför Hoppar Högt spydigt 
sin "hövdings" ultimatum, vilket är 
följande: I övermorgon bitti koromer hans 
hövding att tåga in i byn för att slå sig 
ned där. Till hans förfogande skall finnas 
byns störstar hus (vilket råkar vara 
Hörnstens), några kvinnor som kan 
tillfredsställa honom, mat (god mat) och 
sprit. Hela byn skall finnas där, 
obeväpnade och fulltaliga, för att hylla 
honom, Om rövarna känner till. RP's 
existens eller Hoppar Högt nu får reda på 
den, kräver män även att RP skall ha 
lämnat byn innan dess och att de skall 
lämna sina vapen i en hög på torget. Om 
inte dessa villkor uppfylls kommer man 
istället att anfalla, plundra, skövla och 
bränna byn samt döda alla dess 
innevånare i övermorgon bitti. Efter att ha 
hållit sitt tal försvinner de och varnar 
byborna för att följa efter (de är mycket 
vaksamma, så kom ihåg deras chans på 
Lyssna och Finna Dolda Ting om RP 
försöker smyga efter). Om någon ställer 
fler frågor viftar Hoppar Högt undan dem 
och säger att det får de veta när hans 
hövding intagit byn, om det behagar 
honom att säga det, eller något liknande, 

Om den lilla delegationen anfalls, 
försöker de slå sig ut varpå de flyr. 
Hoppar Högt vrålar att detta skall 
byborna minsann få ångra. Om någon av 
älgarna bör tillfångatagen är Hoppar Högt 
den ende som säger något utan att man tar 
till tortyr. Han är väldigt snabb att tala, 
om det verkar som om RP tänker döda 
honom. Han svarar då snällt och tämligen 
sanningsenligt. på alla frågor, men 
bedyrar hela tiden sin egen oskuld. Han 
tillägger or då han känner till en unik 
ac sin hövding, sön motverkar 

ervinnérlighet "(som han 
tiden: främhäver). "Han 

    

   
. bövding kallas, måste återvända till sin 
krypta med jämna mellanrum för att fylla 
Om RE lovar tr pa hogom ka an 
OmMmRP Ciar Untnar mäste 

  

så, men'göra sitt yttersta för att är



inklusive leda RP på farliga vägar 
(dubbla antalet händelser mot för vanligt 

när man rör sig i Dövik). Om inget annat 
hjälper kommer han att försöka lura dem 
till fällan när de väl är i kryptan. Om RP 
försöker få honom att rita en karta 
försöker han göra en som är livsfarlig, 
genom att ignorera fällan i kryptan och 
välja en farlig väg (dubbla antalet 
händelser). Undantaget är om RP 

förklarar att han kommer att hållas som 
gisslan tills kartan visat sig vara äkta; han 
producerar då en tämligen riktig karta, 
som på ca två timmar leder dem längs en 
ofarlig väg till kryptan, och där fällan är 
utmärkt. 

Om RP inte är i Ovik på kvällen den 13 
får de veta vad som hänt när de kommer 
tillbaka. Byborna är mycket nervösa och 
vet inte vad de skall göra, men om 
ultimatumet inkluderat att RP skall vara 
ute ur byn kommer en falang med 
Andreas Passander i spetsen kräva att de 
sticker fortare än kvickt. De kan med 
möda och utnyttjande av eventuell 
goodwill RP skaffat sig överröstas. 

14-15 augusti: Om Gunnars patrull 
återvänder och har blivit attackerad, eller 

inte återvänder alls, inser Gunnar att 
byborna är oresonliga, och så efter att ha 

laddat sin utrustning natten mellan den 14 
och 15 augusti tågar han direkt till byn 
och anfaller på morgonen den 15 augusti. 

Om patrullen återvänder oantastad gör 
han som han meddelat byborna i sitt 
ultimatum. Två älgar ligger på lur på 
Åsberget så de har utsikt över vägen och 
kontrollerar att RP verkligen lämnar byn. 

Skulle RP vara ute och drälla så mycket 
att de inte är tillbaka innan morgonen den 
15 avgusti, finner de byn intagen. 
Stämningen är av förklarliga skäl tryckt; 
älgarna har slagit sig ned i Hörnstens 
gård tillsammans med sin herre, men 
några bevakar hela tiden byn. 

Som synes kan väldigt många olika saker 
hända beroende på vad RP gör, och det 
är bara att upprepa att SL måste sluta sig 
till resultatet av RP's handlingar med 
ledning av "SL's bakgrund" och sitt 
sunda förnuft, och det inte skall spela 
någon roll för bedömningen av spelarnas 
prestation vad som händer, så länge RP 

gör saker som är logiskt att de skulle göra 
med sin bakgrund och sin personlighet. 

Äventyret är slut när Galne Gunnar är 
besegrad eller RP antingen allihop har 
dött eller gett upp och lämnat byn. 

4, SL'S BAKGRUND 

Byns historia 
Den har funnits här i åtminstone två 
sekel, och grundades av genetiskt stabila 
människor från projekt Eden 2. Redan 
vid grundandet fanns den evangeliska 
kristendomen där, liksom hos många av 
de överlevande-människorna i Norrland. 
Den växte sig under åren starkare och är i 
dag en väsentlig del av samhället. En 
viktig del av den som skiljer den från det 
senare 1900-talets religion är förstås 
katastrofen, som ses av 
församlingsmedlemmarna som ännu en 
syndaflod de av nåd fått överleva. De 
betraktar den gamla tidens högteknologi 
med skräck och ser mentala krafter som 
svart magi, medan fysiska mutationer 
(mycket ovanliga bland de bofasta men 
förekommande hos traktens mer 
nomadiska stammar) ses antingen som en 
prövning från Gud (om de är negativa) 
eller som Hans gåva (om de är positiva) 
och MM och i viss mån MD behandlas 
därför antingen med medlidande eller 
respekt. 

Inga större konflikter har förekommit i 
området. De sista trettio åren har varit helt 

lugna; de eventuella banditer och krigiska 
stammar som funnits i området har 
ignorerat byn. 

I närheten av byn ligger Dövik, ruinerna 
av inte så mycket den forna staden 
Örnsköldsvik som av det biokemiska 
komplex som fanns där under tiden innan 
pesten och även under en period efter 
den, då de automatiska fabrikerna var 
viktiga och tog tid att flytta till en säker 
enklav. Den undviks skyndsamt av 
byborna. Om man frågar dem om Dövik, 
säger de att det är en förbannad plats dit 
ingen förnuftig kristen människa går. Om 
RP verkar envisa, berättar man för dem 
historien om Johannes Norman som i sin 
dåraktighet försökte gräva efter skatter i 
Dövik. Han blev svårt sjuk och dog, han, 
och fann han några skatter gömde han 
dem väl, för ingen har någonsin sett



några. Måhända finns de nergrävda i 
skogen bakom hans stuga. (OM någon 
ger sig ut och gräver - Skånske Lasse 
kunde få den idén - kan man hitta en hög 
plastskrot helt utan värde nergrävt på ca 1 
meters djup bakom Johannes stuga). 

Fauna och flora 
I trakterna kring Ovik finns det i princip 
två slags terräng. På alla låglänta och 
någorlunda fuktiga områden, dvs i 
princip i dalar och sänkor, växer 
strypgran. Detta är en extremt 
snabbväxande snårig krypgran, som 
kväver all annan växtlighet i närheten. 
Den växer på just de områden som är 
lämpade för åkrar och ängar, så bönderna 
har ett sjå att hålla den borta med röjyxa 
och eld. På samma sätt får man röja de 
stigar och vägar som finns regelbundet, 
oftast flera gånger per sommar. Ått ta sig 
fram genom strypgranssnår till häst är 
nästan omöjligt, och till fots är 
förflyttningen halverad om den som går 
först har något att hugga sig fram med 
och båda händerna fria. Har man inte det 
rör man sig med 1/10 av sin normala 
förflyttning och varje minut måste man 
klara ett SMI-kast eller fastna. Isåfall 
måste man övervinna en STY på 10 med 
sin STY för att komma loss; varje försök 
tar en SR och ett misslyckat försök ger 1 
i skada. Det finns naturliga stigar genom 
strypgranssnåren. Dessa skapas av 
razorbacks, enorma vildsvin som är den 
dominerande arten i biotopen, och 
används sedan av mindre kött- och 
växtätare, av vilka inga besvärar 
människan. Om RP ger sig ut att trava på 
stigarna, är det 3090 per timme att något 
speciellt inträffar. Inne i snåren är det 
bara 1096. Slå 1T6 eller välj ett möte från 
följande tabell: 
1. RP möter en razorback. Den anfaller 
inte; det är bara så att RP står i vägen, 
den har mycket bråttom och den som inte 
flyttar på sig får skylla sig själv. RP kan 
knappt skada besten. Om någon försöker 
stå kvar när den kommer dundrande tar 
man S5T6 i skada. Om man försöker kasta 
sig undan men missar sitt SMI-kast tar 
man 1T6 i skada. Klarar man SMI-kastet 
är man helt oskadd. Besten dundrar 
ointresserat vidare; sker detta i snåren 
finns en rätt hygglig väg att följa. 
2-3. RP möter 1T6 små och ofarliga 
växtätare, modell hjortar eller kaniner. 

4, 1T6 fåglar flyger upp och gör ett 
förskräckligt oväsen, 
5. RP stöter ihop med en herde från byn 
och (på stigen) hans 1T6 renhorningar. 
6. RP stöter ihop med två spanande/ 
jagande älgrövare. Slå för Lyssna för 
båda grupperna; om älgarna hör RP 
gömmer de sig kvickt i snåren. Beroende 
på hur bra då, lyckas med Gömma Sig 
och hur bra RP lyckas med Finna Dolda 
Ting kan det hända att de blir upptäckta. 
De anfaller inte grupper större än tre man, 
och flyr så fort det verkar gå dåligt. 

> 

I den höglänta terrängen finns torra 
. tallmoar, bevuxna av tallar, ljung och 

renlav' som inte skiljer så mycket från 
dagens motsvarigheter. Här är det lätt att 
ta sig fram till fots, och även till häst om 
man bara får upp hästen på berget. Här 
lever andra djur än nere i dalarna, som de 
pingvinliknande fastlandsgrisslorna och 
skygga kameleonthjortarna. Flera av dem 
är intressanta för jägare; inga är farliga 
för människan. Det går inte att odla något 
i bergen, men de är åtminstone om 
sommaren gott bete för renhorningar, 
renliknande djur med ett grenat horn på 
nosen. Dessa hålls som tamdjur för 
raggens och mjölkens skull av 
Oviksborna. Om sommaren brukar de 
hållas i vall uppe i bergen, men skräcken 
för rövarna har gjort att alla herdekojor 
utom de närmaste i sommar fått stå 
övergivna., herdarna går inte långt och 
kommer hem innan kvällen. De närmaste 
betesmarkerna har därför blivit 
överbetade och djuren mår dåligt. Om RP 
travar omkring i bergen är det 2096 chans 
att något intressant händer per timme; slå 
1T6 eller välj ett resultat från 
nedanstående tabell: 
1. 1T6 pittoreska men helt ofarliga fåglar 
flyger upp i närheten av RP. 
2, 1T6 pittoreska men helt ofarliga små 
betande djur dyker fram ur ett ljungsnår i 
närheten av RP. 
3. 1T6 pittoreska men helt ofarliga 
renhorningar med en pittoresk, nervös 
och ofarlig vallpojke från Övik vilar på 
marken. 
4. En pittoresk, förrymd och tämligen 
ofarlig renhorning hoppar fram ur ett snår 
i närheten av RP. 
5. En pittoresk, beväpnad och livsfarlig 
älgrövare ligger-gömd i ett snår. Slå en 
Finna dolda Ting-koll för alla närvarande: 
den som lyckas ser honom. Han är ute på



spaning och har ingen lust att avslöja sig 
om RP är fler än två. 
6. De pittoreska resterna av en lägereld 
uppenbarar sig. I närheten är mossan 
upptrampad och ljungen nersutten; ett 
Jaga/Spåra-slag avslöjar att spåren är från 
någon stor humanoid med klövar. Det är 
möjligt att följa spåren därifrån till 
älgarnas boställe; man måste klara ett slag 
per kilometer för att hålla fast vid spåret. 

På den uppodlade marken finns i princip 
tre sorters gröda: jättelucern, potatis och 
säd. Jättelucern är en saftig 
klöversläkting som odlas som 
fodergröda. När karaktärerna anländer är 
den redan skördad och renhorningar rotar 
bland stubben. Där den har vuxit är alltså 
öppna, stubbade fält. Potatisen är 
mycket större än 1900-talets; blasten blir 
3 meter hög, man kan använda bladen 
som parasoller och en potatis mättar 10 
man! Intrycket påminner om 
bananplantager. Säden är vanligt vete och 
korn. Den har börjat gulna och kommer 
snart att vara färdig för skörd. Ett av 
bybornas skräckscenarion är att 
banditerna skall sätta eld på säden eller 
trampa ned den. 

I Dövik vägrar strypgranen att växa, 
kanske på grund av alla kemikalier i 
marken. Istället växer här enstaka, grova 
träd som påminner om taggiga ekar, och 
marken är täckt av tunna blekgröna 
slingerväxter. med blommor schatterade i 
svart, brunt och rött. Här och var finns 
bubblande pölar av blått slam som sprider 
en stank som av ruttna ägg. Bland faunan 
är värda att nämnas trädiglar, luftmurenor 
och enorma lila nattfjärilar. Här växer 
också stryparlianer, en mindre variant 
som sällan blir så stor att den kan anfalla 
människor. Den lever på fåglar och andra 
smådjur, och av den anledningen kan 
man se hur djur från en insekts till en 
luftmurenas storlek hänger strypta från 
träden där stryparlianerna växer. Om RP 
ger sig in området, slå 1T6 på eller välj 
ett möte från nedanstående tabell en gång 
i timmen: 
1. En RP går för nära ett träd där en 
luftmurena har sitt gömsle; den känner 
sig provocerad och anfaller. . 
2. 1T6 stryparlianer modell mindre (STO 
1T3, 1 KP/lian) greppar tag i en RP; de 
är inte kapabla att skada honom, men 

man måste övervinna dess STO med sin 
STY eller kapa dem för att komma loss. 
3. En trädigel biter sig fast i en RP tills 
den "övertalas" att ge sig av. 
4, 1T4 RP skall slå ett SMI-kast; om de 
lyckas undviker de att rasa ner i en 
slampöl. Slammet är frätande och ger 1 
KP/minut i skada tills man tagit av sig 
skorna och töpat ut gyttjan och torkat av 
fötterna. Om man gör det snabbt tar man 
ingen skada alls. 
5. Bara ett femtiotal meter från RP 
exploderar undervegetationen i ett moln 
av gyttja och växtrester. En razorback (se 
ovan) har fångats av en enorm 

- stryparlian, vars-halvmetertjocka tentakler 
legat dölda i snåren. RP ser på hur det 
ångestskriande djuret långsamt krossas; 
att gå nära är inte "plan A" precis. 
6. 1T4 RP skall slå ett SMI-kast; om de 
lyckas undviker de att rasa ner och ta 1T8 

"i skada när marken kollapsar under dem 
och avslöjar resterna av ett rum som en 
gång låg ovan jord. Där finns inget av 
intresse. 
Betona hela tiden hur äckligt och 
obekvämt det är att traska omkring i 
Dövik, om än inte livsfarligt. 

Gaine Gunnar och hans historia 
"Galne” Gunnar Erixon var en alldeles 
normal soldat i ett av de många småkrig 
som utkämpades innan enklaverna gick 
under. Efter sin sista strid drabbades han 
av någon sorts psykos, och hans 
stridskamrater övermannade honom och 
sövde honom. De måste dock ge sig av 
från sin postering och för att slippa skjuta 
Gunnar i nacken slängde de helt sonika in 
honom i ett stasisfält de satt upp för att 
skydda de reservförråd som fanns i 
basen. De trodde de skulle vara tillbaka 
inom några timmar, men Örnsköldsviks 
biokemiska komplex, och med det 
Gunnars stridskamrater, utplånades helt i 
det kommande slaget. Gunnar 
tillbringade ett antal sekel i stasis och 
hans psyke tog allvarlig skada. 

För några månader sedan kom en grupp 
muterade älgar till området. De var 
utbrytare ur en halvnomadisk stam, och 
deras ledare, Gråsvans, hade tagit dem 
till platsen för att leta efter "magiska 
föremål". Gråsvans behövde på något 
sätt hävda sig inför sina krigare och hans 
närmaste underhuggare, Hoppar Högt, 
hade övertygat honom om att detta var ett



sätt att övertyga de tvehågsna. De hittade 
inte så mycket annat än hopsmält och 
ärgad metall, tills dess att Gråsvans 
råkade trampa ner i ett hål. De fann att 
hålet ledde till en halvt ihoprasad trappa, 
som ledde nedåt. De följde den och fann 
ett rum fyllt med helt klart magiska 
artefakter, av vilka den mest 
framträdande var en svartskimrande, 
ogenomtränglig glob. Någon av älgarna 
rotade runt och slet av en ledning, varvid 
globen försvann och de häpna krigarna 
kunde se en man klädd i en mystisk 
rustning som låg på en plattform, precis 
som en hövding på sitt gravbål, omgiven 
av fantastiska skatter. Gråsvans rusade 
fram till vad han trodde var ett lik för att 
ta av det rustningen, medan de andra 
greppade sina totemtalismaner och 
skräckslaget började be till gudarna. Då 
vaknade plötsligt "liket" till och kastade 
sig vrålande över Gråsvans, varpå det 
fortsatte med att döda honom med sina 
bara händer. De andra kastade sig 
framför Gunnars fötter - för det var 
förstås han - och tillbad honom som vore 
han en gud. Något fick Gunnar att 
kvickna till ur sitt vansinne, och han lät 
älgarna bära bort honom i triumf, sedan 
han med sparkar, gester och svordomar 
fått dem att förstå att de skulle ta med sig 
allt som fanns på plattformen han legat 
på. Gunnar tillbringade några dagar i ett 
drogrus med hjälp av de mediciner som 
funnits bland utrustningen. När han 
kvicknade till började han bedöma sin 
situation, Han fann snart att älgarnas 
språk inte var något problem för hans 
översättningsdator, då det var rätt likt de 
språk den redan var programmerad för. 
Han började förstå hur hans nya värld 
åg ut; med jämna mellanrum gick han 

bärsärk. Han dödade inga fler av sina 
hängivna följeslagare, men gjorde slut på 
så mycket energi i sin rustning och sina 
vapen att han blev tvungen att ta sig 
tillbaka till sin ” " för att ladda upp 
dem innan han satte i verket vad Hoppar 
Högt länge uppmanat honom till. Han 
organiserade ett anfall på en av 
Oviksbornas fäbodar. Målet var främst att 
älgarna skulle få lite action, då de började 
bli lite rastlösa. Gunnar ledde operationen 
iförd en mask gjord av Gråsvans huvud, 
inspirerad av älgarnas egen skalptagning. 
Detta var natten till den 10 juni. Bytet 
blev magert och alla motståndare (några 
unga män och kvinnor) dödades, utom en 

  

vallpojke som gömde sig och sedan 
flydde ned till byn och avslöjade 
katastrofen. Panik utbröt, och byfolket 
var snarare ett lättare byte än motsatsen 
när han slog till mot en större fäbod 
natten till den 15 samma månad. Den här 
gången blev bytet bättre, och Gunnar 
firade med att bränna av all kraft hans 
arsenal besate på skogen nära älgarnas 
läger. Han var därför tvungen att ladda 
upp innan han nästa gång gick till aktion. 
Natten till den 4 juli slog han till mot 
själva byn. Man fick tag i mat, 
värdesaker och ett par kvinnor som 
Hoppar Högt släpade med sig. I ett av 
sina ljusa ögonblick hade han identifierat 
det som tryckt hans mästare på sistone: 
kåthet. Hoppar Högt visade sig ha rätt, 
men hans förhoppningar om att det skulle 
gå över visade sig grusas av att Gunnar 
tydligen förlorat potensen ungefär 
samtidigt med förståndet. Efter att ha 
misshandlat kvinnorna, Hoppar Högt och 
några andra som råkat komma i närheten 
gick han in i en period av djup depression 
som endast lättades upp av den rejäla 
bläcka han fick efter det att krigarna på 
eget bevåg anföll, plundrade och 
mördade några köpmän den 16/7. Han 
har först på de senaste dagarna börjat 
kvickna till och bestämt sig för att ändra 
taktik; han skall tvinga byborna att betala 
för att slippa bli dödade. En attack till 
skulle kunna utplåna byn och han skulle 
bli tvungen att flytta. Utan tillgång till sin 
krypta i Dövik skulle hans makt allvarligt 
försvagas och det är risk att älgarna 
skulle överge eller t.o.m. förråda honom. 
Han hade hört att många fler handelsmän 
kommer om vintern; hans planer är att 
förvandla byborna till sina slavar och 
plundra eller tullbelägga all som färdas 
norr- eller söderut, eftersom alla måste 
passera Övik. 

Galne Gunnars krypta 
Om RP kommit så långt som hit, väntar 
dem en minimal "dungeon-crawl". För en 
överblick av kryptan, se karta D, 
iv tan". 

Nedgången: Denna är trång, sotig och 
iste alltför lång, samt fylld med 
utstickande stenar och bitar av 
armeringsjärn, samt många små 
växtrankor. För klättra ned eller upp 
krävs ett Klättra-slag. Misslyckas man 
ramlar man ned och tar 2T6 skada. När 
man väl klarat att klättra ned eller upp en



gång kan man klättra upp och ned hur 
mycket man vill utan att slå för Klättra 

eftersom man lärt sig var man skall sätta 
fötterna. 
Salen: Golvet är täckt av vatten och lera, 
men det syns tydligt att det en gång varit 
ett rum. Just vid ingången finns spår av 
en eldstad som tydligen utnyttjat 
ingången som rökgång. På golvet finns 
matrester och en hög blöt ved. Rummet 
har två dörröppningar, av vilka den ena 
tydligt har varit igenrasad men rensats 
upp, den som leder in till 
laddningsrummet. 
Den egentliga kryptan: I rummet 
finns en stor oval plattform, som en gång 
kunde inneskutas i ett stasisfält. Vladimir 
kan komma fram till detta om han 
undersöker den (han känner igen 
modellen), men ingen annan har en chans 
att komma på vad det är. Det är dock den 
enda jämförelsevis torra platsen i 
rummet, och någon (Gunnar) har gjort en 
bädd av en filt och ris på den, 
Laddningsrummet: Halva rummet har 
rasat igen, och golvet är damm med lerigt 
vatten. I dörröppningen sitter en tunn tråd 
uppspänd (Finna Dolda Ting -2596 för att 
upptäcka, förutsatt att man har ljus med 
sig) och det är 7590 att någon som 
passerar utan att veta att den finns där har 
av den. I så fall utlöses en fälla; ett 
taggtäckt galler a la FNL-gerillans fällor i 
Vietnam sprätter upp. Alla som står i 
dörröppningen skall slå ett SMI-slag. Om 
de misslyckas tar de 6T6 i skada och 
fastnar på taggarna. Om man inte lyckas 
med Första Hjälpen när man lirkar loss 
dem, tar de ytterligare 2T6 i skada av att 
man plockar loss dem. 
Väl inne i rummet finns bara en intressant 
sak, en bänk täckt av ett svart 
plastskynke. Under skynket finns en 30 
cm hög cylinder, 4 cm i diameter gjord av 
genomskinlig plast och en metallåda, 
30+25cm, full med tunna trassliga 
sladdar och med en tjock kabel som går 
in i väggen. Det första föremålet är en 
lykta vilket man upptäcker om man 
greppar den; ens kroppsvärme utlöser då 
en kemisk reaktion som leder till att 
cylindern lyser med ett varmt sken så 
länge man håller i den. Det andra är en 
batteriladdare för energipaket av olika 
storlekar, av militärmodell. Vladimir 
kommer på detta bara han tar sig en 
närmare titt på den, medan alla andra 
måste lista ut vad det är via fyndtabellen - 

  

de får 6 slag. I'så fall förstår de att det är 
en maskin för att ladda upp saker med 
energi (de har ett vagt hum om att De 
Gamles artefakter måste fyllas med kraft 
innan de kan fungera). 

Galne Gunnars läger 
För en överblick av lägret, se karta E, 
Galne Gunnara Läger. Tälten är gjorda av 
skinn, a la indianska tipis. De kvinnliga 
fångarna hålls om dagen i arbete (typ tvätt 
eller skinnskrapning) i lägret och ligger 
om nätterna bundna i tält B. På dagen är 
ungefär hälften av alla tillgängliga älgar 
där, övriga är ute i skogen. En sitter på 

- vakt i utkiken;> medan övriga som har 
lägertjänst uträttar praktiska sysslor eller 
ligger och slöar i lägret. Gunnar ligger 
antingen i sitt tält eller sitter på sin "tron". 
På natten sover alla i sina tält förutom att 
tre älgar står på vakt; en sitter i utkiken, 
en annan rör sig försiktigt i cirklar runt 
lägret några meter in i skogsbrynet, och 
en tredje sitter vid elden. De byter av 
varandra ungefär en gång i timmen; efter 
tre tummar väcker de en ny grupp. 
Om RP blir upptäckta beror på hur bra de 
Smyger och Gömmer Sig och exakt hur 
och när de kommer; SL måste avgöra det 
här. Om de kliver på helt fredligt och ber 
att få prata med älgarnas ledare blir de så 
paffa att de mycket riktigt för dem till 
Gunnar, som i början lyssnar på 
karaktärerna men som börjar göra skäl 
för sitt tillnamn om de på något sätt retar 
honom. 

Ödet 
Ödet är en plats ca fyrtio kilometer norr 
om Ovik. Den brukar vara sommarviste 
för Alkis-stammen, omkring 300 halvt 
nomadiska muterade älgar under ledning 
av Tre Horn, som liksom alla av sin ätt 
har tre horn istället för två. Stammen har 
tidigare om åren handlat med Ovik och 
andra kustbyar. Det två senaste åren har 
man dock inte haft kontakt med 
Oviksborna. Förra året slog jakten och 
grödan helt fel, och man hade inget att 
byta med. Den svält som därefter följde 
ledde till oroligheter inom stammen det 
följande året. Vissa unga och tanklösa 
krigare, med Tre Horns egen son 
Gråsvans i spetsen, hävdade att man 
borde dra ut i krig. Tre Horn ansåg detta 
vara fel tillfälle. Tre Horn stöddes av 
Råmar Som Åskan, stammens störste 
(bildligt och bokstavligt) krigare, och den



gamle schamanen Halt Men Envis. Dessa 
tre auktoriteter gjorde att endast 12 unga 
krigare följde Gråsvans när denne 
lämnade stammen. Vad som hände med 
dem har nämnts ovan. 

Om RP tar sig till Ödet beror deras 
mottagande på hur de betett sig. Om de 
signalerat sin ankomst via träd-trumman 
vid bron blir de vänligt bemötta av en 
grupp alkisar med Tre Horn i spetsen 
som dyker upp efter en halvtimme. De 
lyssnar artigt på RP's ärende och ber dem 
komma till byn. 

Om de öppet går mot byn, genom att följa 
stranden eller via skogen, kommer de 
efter sisådär en kvart att vara omringade 
av ett tiotal krigare, som riktar sina 
pilbågar mot dem. En av krigarna 
uppmanar lugnt RP att lägga ned sina 
vapen och komma med till byn för att 
förklara sitt ärende för hövdingen. Gör 
RP motstånd, blir det strid. Algarna har 
+2590 att träffa med första skottet från 
sina pilbågar. 

Om de smyger gerom skogen, blir de 
upptäckta enligt ovan om inte hela 
gruppen lyckas med både Smyga och 
Gömma Sig. Krigarna är nu betydligt 
mer irriterande och kräver inte bara RP's 
ärende och att de ger upp sina vapen, 
utan kommer också att helt sonika sparka 
omkring RP som gett sig och bakbinda 
dem, varpå de släpar alla fångar till byn 
för en pratstund med Tre Horn. 

Lyckas gruppen hålla sig dolda upptäcks 
de definitivt ändå om de försöker kliva in 

i byn. Den består av närmare 60 tält och 
är full med folk, och RP skall förstå att 
ett anfall är inte "plan A”. Kommer de så 
här långt är alkisarna mycket sura när de 
ber RP förklara sig enligt ovan, men de 
är också rätt imponerade av att RP 
kommit förbi deras vakter, så de kommer 
att låta dem förklara sig. 

Uppstår strid med alkisarna är det illa för 
RP. Inte nog med att de kommer att bli 
jagade tills alla RP dödats eller infångats 
(man försöker ta åtminstone någon 
levande för att få reda på vad sjutton som 
står på), utan dessutom kommer alkisarna 
att börja överväga att anfalla Oviksborna 
på riktigt om de får höra att de är de som 
har skickat hit RP. De kan prata sig ur det 

här men älgarna kommer att kräva dryga 
mansböter för varje dödad älg vars 
mördare inte dödats (i stil med alla 
mördarens ägodelar) och något mindre 
dryga böter för sårade älgar. Riktigt 
jobbiga fångar avrättas genom att de 
binds nakna till händer och fötter och 
utan vidare kastas i floden. 

e 

Skulle Tre Horn få höra talas om att hans 
son plundrar hans gamla vänner, skakar 
han på huvudet och säger att RP har hans 
fulla förståelse. Hans son och de andra 
krigarna får stå sitt kast, det är deras egen 
skuld. Han kan av förklarliga skäl inte 

ingripa eller Hjälpa dem med Gunnars 
band, men han tänker inte hindra RP från 
att ge sig på dem. Han varnar dem för 
Hoppar Högt, och säger att han är en feg 
lögnare som de gör bäst att slå ihjäl 
fortast möjligt. 

Nämner RP Gunnar och vad han gjort 
med Gråsvans kommer Tre Horn att 
reagera ungefär på samma sätt som ovan 
offentligt, men kommer att ta RP åt sidan 
så fort han får tillfälle, och ge dem ett 
erbjudande. Om de ger honom det som 
en gång var hans sons huvud, skall han 
ersätta Oviksborna deras förluster som 
han son indirekt orsakat. Han ler 
förtroligt och säger att han har vissa 
medel, men säger inte mer om vilka 
medel; RP bör lita på hans ord, helt 
enkelt. Han har rätt; han har en påse med 
pärlor av högsta kvalité, värda ca 3000 
Kr, gömda i sin tipi. Stammen ägnar sig 
åt fiske om somrarna, och tidigare i år 
fånn en älg dessa pärlor och skänkte dem 
till hövdingen. 

Bybornas historia 
Byborna känner inte till Gunnars 
identitet. De har bara sett en kort älg i en 
skrämmande rustning, som lett 
attackerna, Nästan alla är övertygande om 
att rövarna kommer från Alkis-stammen, 
som de känner sedan gammalt. De är 
alltför medvetna om att vissa av rövarna 
har magiska artefakter som sprutar dödlig 
eld, men de är nästan lika rädda för 
älgarnas spjut och stridsklubbor, som 
dödat betydligt fler av deras vänner och 
anförvanter. Antalet älgar varierar 
beroende vem man talar med från från ett 
dussin till närmare hundra. Byn har nära 
nog resignerat; de flesta är övertygade om 
att de bortrövade kvinnorna är döda, och



man har redan hållit förbön för deras 
själar, Det var bara genom att uppbåda all 
sin övertalningsförmåga som Mattias fick 
dem att gå med på att de skulle hyra 
legoknektar för att försvara sig. Den 
största delen av betalningen hämtade han 
ur egen ficka. Inga fler överfall på byn 
har inträffat sedan Mattias och Daniel 
lämnade den den 17 juli, men två dagar 
efter att de rest fann två herdar, Joakim 
och Petrus, liken efter tre skalperade 
handelsmän en kilometer söder om byn. 
Bybornas inställning till RP varierar. Ju 
mer det verkar som RP's närvaro har en 
positiv effekt på deras säkerhet, desto 
mer tillmötesgående blir de, Ju mer RP 
bryter mot byns moralregler (dricker, 
röker, svär, gör skamliga förslag osv.) 
desto frostigare blir deras uppträdande 
mot RP. Förslag från RP att byborna 
själva skall ta del i försvaret av byn 
bemöts med ogillande om inte RP redan 
utfört något "hjältedåd" som fått byborna 
varma i kläderna. Undantag är förslag om 
eventuella befästningar, som bemöts 
relativt positivt om inte RP gjort sig helt 
omöjliga. 

Mattias hetaste motståndare har varit de 
två andra åldermännen, Andreas 
Passander och Mikael Josefsson. 
Andreas har agerat mest av avundsjuka 
på Mattias för dennes position och harm 
över att någon så ung har mer inflytande 
än honom. Hans åsikt är att man av 
förnuftsskäl borde blidka rövarna, 
eftersom det är uppenbart att ingen kan 
stoppa dem. Han är en av dem som 
faktiskt tvivlar på att alkis-stammen ligger 
bakom det hela. Andreas är en välbärgad 
storbonde som bedrivit mycket handel 
med älgarna. Han känner deras hövding 
rätt väl. Faktumet att älgen som lett 
rövarna, liksom hans vän Tre Horn, har 
tre horn, har inte bekymrat honom då han 
vet att Tre Horn är mycket längre. Han 
har faktiskt aldrig träffat Gråsvans sedan 
denne var kalv, eftersom Gråsvans i 
vuxen ålder var för stolt för att ägna sig åt 
handel med hornlösingar. Andreas har 
dock slutat att predika älgarnas oskuld, 
eftersom han märkte att detta var en av de 
främsta orsakerna att folk lyssnade mer 
på Mattias än på honom. Han kåller nu 
tyst om saken. Om RP visar honom 
tillbörig respekt och ber om hans åsikt 
berättar han givetvis detta, men det kan 

bli svårt eftersom han redan från början 
är negativt inställda till dem. 

Mikael är 71 år och stenblind. Fan har 
protesterat av religiösa skäl; man bör 
vända andra kinden till mot rövarnas 
attacker. Legosoldater är lika syndiga 
mandråpare som rövarna; det vore fel att 
fresta dem tilb att bryta mot budet som 
stadgar "Du skall icke dräpa", för de har 
redan så mycket på sitt samvete. Hela 
församlingen bör vända sig än mer mot 
Herren och bort från den syndiga 
världen; rövarna är en prövning sänd av 
Herren (vilket visas av att de inte är 
människor) och de kommer inte att 
försvinna förrän han förbarmar sig över 
det syndiga Ovik. Hans religiösa patos 
underblåses av förlusten av hans 
dotterdotter, som är en av de bortrövade. 
han har förlorat allt hopp om att få se 
henne i livet och ber varje dag för henne 
och de andra som försvann. 

En annan attityd kan man finna hos 
tvillingbröderna Abel och Abraham 
Jacop, mer kända som Dubbelabbe. De 
har alltid agerat snarare som en person än 
som två, och nu är inget undantag. 
Dubbelabbe har sedan alla deras döttrar, 
söner och barnbarn mördades av 
Gunnars män under deras första attack 
varit övertygade om att Gud har övergett 
människorna och att livet är meningslöst. 
Flera gånger har de varit nära att ta livet 
av sig eller försöka söka upp Gunnars 
anhang (ungefär samma sak). Det enda 
som hållit dem tillbaka är Iohannes, 
vallpojken som var den enda som 
överlevde Gunnars första massaker. Han 
är föräldralös, sonen till en av 
Dubbelabbes pigor som dog i barnsäng. 
Han är det sista de har som kan liknas vid 
en familj och de beskyddar honom 
svartsjukt. Detta förbryllar den redan 
chockskadade Johannes, som aldrig kan 
komma ihåg att han blivit väl behandlad 
av sina hårdhänta husbönder förut. 
Johannes har en mycket god kännedom 
om trakterna kring Övik och skulle bli en 
utmärkt vägvisare, om man lyckas vinna 
hans vänskap och på något sätt kolira 
bort Dubbelabbe.  



SPELLEDARPERSONER 
Skurkarna: 
Galne Gunnar Erixon 
Utseende: Lätt överviktig, närmast 
spolformad man över medellängd. Brunt 
ovårdat hår som räcker till axlarna. 
Orakad med lång slokande mustasch. 
Rödsprängda blå ögon. Rösten är hes 
och när han skriker löper den upp och ner 
som om han vore i målbrottet. 
Personlighet: Instabil, kan plötsligt 
börja gråta eller övergå från att tala till att 
skrika. Hatar sina underhuggare och 
behandlar dem som skit. Föraktar alla 
den nya världens innevånare, speciellt om 
de uppenbarligen är mutanter. Har fått 
den idén att alla han stöter på i denna 
värld inte kan vara riktiga människor och 
alltså behöver man inte ta någon hänsyn 
till dem Mycket deprimerad över sin 
förlorade potens och har bestämt sig för 
att det är de "förbannade 
mutantslynornas" fel. 
Taktik: Tenderar att göra det man minst 
väntar sig, vilket kan vara effektivt pg av 
överraskningseffekten, men ofta är till 
hans nackdel. Litar helt på sin tunga 
stridsrustning och är därför ytterst 
dumdristig; om en fiende med tunga 
vapen uppenbarar sig är det troligare att 
han anfaller det kryp som haft fräckheten 
att skada honom snarare än flyr. 
Egenskaper: 
STY 13 
STO 16 
FYS 12 
SMI15 
INT 15 
MST 8 
PER 10 
Förflyttning:30 m/SR 
KP:28 
Färdigheter av betydelse: Finna Dolda 
Ting 507, Lyssna 4596, Smyga 4096, 
Göroma Sig 7090 
Vapen: CL: Skada: BV/RV: Skott: 
Laserpistol 7596 4T6 = 25m + 
Lasergevär 75970 5T6 150m 8 
Stridskonst 8026 1T6+3 --- 2 
»Gunnars laserpistol är inbyggd i hans 
stridsrustning och drar energi från dess 
batteri. Ignorera energiåtgången för 
lasern. 
Rustning: Stridsrustning, ABS 10, 
förser bäraren med syre och gör så att 
han kan se i mörker. Gunnar har knåpat 
fast en mask gjord av Gråsvans huvud på 

hjälmen. Han visar sig sällan utan 
rustning. 
Övrig utrustning: Gunnar har en 
översättningsdator inmonterad i hjälmen, 
Hans röst låter därför ännu underligare än 
den egentligen är, vilket säger en hel del. 

Hoppar Högt 
Utseende: En normalstor muterad älg 
med inte alltför greniga horn. Klär sig i 
fransad läderväst, höftskynke och höga 
mockasiner av skinn. Bär ett otal 
prydnader av ben, fjädrar, tänder etc i 
hornen, bältet och runt halsen. All hud 
(päls?) som syns är målad randig i svart 
och rött med jordfärger. I bältet hänger 
tottar av hår som en närmare titt avslöjar 
som skalper. 
Personlighet: Lismande och inställsam 
i underläge, annars stolt och lätt 
raljerande. Gör nästan vad som helst för 
att överleva. Hyser planer på att göra sig 
av med Gunnar, men har hittills inte 
vågat. Tror inte längre att Gunnar är en 
gud. Hyser en stark längtan efter att få se 
hornlösingarnas land i söder med dess 
stora städer. 
Taktik: Håller sig i första ledet när man 
slåss mot den som har svårt att försvara 
sig, men flyr vid första tecken på verkligt 
motstånd. Litar på sin skicklighet med 
bågen i sådana fall. 
Egenskaper: 
STY 15 

» STO 18 
FYS 12 
SMI 11 
INT 10 
MST 11 
PER 9 
KP: 30 
Förflyttning:29 
Färdigheter av intresse: Jaga&Spåra 
50960, Finna Ätliga Växter 7590, Smyga 
507, Gömma sig 6076, Finna Dolda 
Ting 4596, Lyssna 6596 
Vapen: CL: Skada: BV/RV: Skott: 
Laserpistol 3576 4T6 25m 8 
Långbåge 70976 2T8 45m 1 
Långspjut 6096 2T6-1 7 --- 
Stångning 6096 1T8 — --- o- 
Rustning: 
Läder, ABS 2 

vrig utrustning: Har ett koger med 
20 pilar i bältet och en stor kniv som han 
inte slåss med men gärna använder på 
besegrade motståndare. 

 



Gunnars 11 övriga muterade älgar 
Utseende: Varierar, men i stort sett som 
Hoppar Högt. Det lättaste sättet att skilja 
en muterad älg från en annan är att titta på 
dess horn. De har namn i samma stil som 
de redan namngivna muterade älgarna. 
Personlighet: Många av dem ångrar att 
de gav sig iväg från stammen men är för 
stolta för att visa det. Livrädda för 
Gunnar och kan inte tänka sig att förråda 
honom, mest av skräck för att han skulle 
få reda på det. De flesta tror fortfarande 
att han är åtminstone en demon, om inte 
av gudomligt ursprung. Se dem som ett 
ungdomsgäng som är stentuffa men 
fortfarande uppför sig oerhört barnsligt. 
Taktik: Slåss med en fanatisk moral om 
Gunnar är med. Annars flyr de om 
motståndet visar sig för tungt. Detta är 
både på grund av feghet/försiktighet och 
på grund av direkta order från Gunnar, 
som inte vill bli av med alltför många av 
dem, eller att de skall utföra hjältedåd på 
egen hand. 
Egenskaper, Vapen, Rustning, 
Utrustning: Som Hoppar Högt. Det är 
dock bara tre av de sammanlagt elva 
älgarna som har laserpistoler förutom 
Hoppar Högt. 

Alkis-stammen 
Tre Horn 
Utseende: En högrest och ståtlig älg 
med grånad päls och tre symmetriskt 
ordnade horn på huvudet. Han är klädd i 
jacka och byxor av läder dekorerade med 
fransar och knippen med fjädrar; han bär 
alltid på en märklig stridsklubba helt 
gjord i skinande metall (minigolfklubba i 
oförstörbart adamantium-titaninm), som 
han använder för att understryka sina 
gester. 
Personlighet: Tre Horm är stolt, 
hederlig och mycket modig. Han är både 
kapabel att snabbt fatta beslut och få 
andra att lyda honom utan att tveka, och 
att ta något under noggrant övervägande 
och till och med lägga hela ärendet i 
händerna på någon annan som han vet är 
skickligare än han på området. Han är 
med andra ord en god ledare för sitt folk, 
liksom fyra generationer trehornade älgar 
före honom. Han är både arg och sorgsen 
över sin sons svek och tar det mycket 
hårdare än han visar utåt. Hans 
erfarenheter säger honom att hornlösingar 
ofta är fega och svekfulla, men han har 
som princip att aldrig döma någon ohörd. 

Taktik: Tre Horn undviker i möjligaste 
mån att komma in i strid; om han blir 
tvungen till det använder han sig främst 
av sin kära stridsklubba. Slåss enligt 
principen "det är inte jag som skall dö för 
mitt land, det är den andre jäveln som 
skall dö för sitt land". 
Egenskaper: 
STY 14 e 
INT 16 
PER 17 
SMI 12 
STO 17 
FYS 15 > 
MST 15 
Förflyttning:33r/SR 
KP:32 
Väsentliga färdigheter: Lyssna 7596, 
Gömma Sig 8026, Finna Dolda Ting 
65960, Smyga 7596. 
Vapen: CL: Skada: BV/RV: Skott: 
Musköt 602 3T6 = 10m 1 
Klubba — 807 1T8+1 oc 2 
Stångning 5076 1T8 on --- 
Rustning:Läder, ABS 2 

Utrustning: Silverbeslagen 
flintlåsmusköt kal 15mm, 20 laddningar 
till musköten, sin kära stridsklubba, 
kraftig kniv med silverinläggningar i 
skaftet. 

Övriga alkisar 
Utseende: Muterade älgar, som sagt; få 
har synliga mutationer. Klädda ungefär 
som Hoppar Högt, fast de är inte 
krigsmålade om inte RP gjort bort sig och 
retat upp dem. 
Personlighet: Ser ner på hornlösingar 
och litar inte på dem riktigt. Respekterar 
stridskicklighet, list och styrka, men 
framförallt hederlighet och mod. 
Taktik: Föredrar att först anfalla ur 
bakhåll med avståndsvapen och därefter 
rusa in till tämligen odisciplinerad 
närstrid. Skickliga på att verka fler och 
farligare än de egentligen är. Försvarar 
sig och de sina tappert, men slåss till 
döden bara om de försvarar sina hem. 
Egenskaper: 
STY 15 
INT 11 
PER 11 
SMI 12 
STO 15 
FYS 12 
MST 11 
Förflyttning:28m/SR 
KP:27



Väsentliga färdigheter: Lyssna 7096, 
Gömma Sig 8076, Finna Dolda Ting 
60976, Smyga 7590. 
Vapen: CL: Skada: BV/RV: Skott: 
Långbåge 8096 2T8  45m 1 
Kortspjut 607 1T8 6 on 
Stångning 5076 1T8 --- 2 
Rustning:Läder, ABS 2 
Utrustning: Varierar, men inkluderar 
för alla vakter en långbåge, ett 
bälteskoger med 20 pilar, ett kortspjut 
och en kraftig dolk. . 

Oviksbor 
Mattias Hörnsten 
Utseende: En man lite över medellängd, 
mycket mager. Han har brunt hår som 
börjat glesna, bruna ögon och ett kort och 
välansat helskägg. Oftast klädd i kläder i 
enkla naturfärger, så rena som det är 
möjligt. 
Personlighet: Ålderman i byn trots att 
han bara är 31 år fyllda, kanske för att 
han är förhållandesvis öppen för nya 
idéer. Han är djupt kristen men samtidigt 
en mycket praktisk man. Han ger aldrig 
upp och är ytterst vältalig. Hans största 
karaktärsfel är att han är för envis för sitt 
eget bästa. 
Taktik: Slåss bara i självförsvar, och då 
bara om andra också är hotade. Detta gör 
han klumpigt och ovant men med en 
manisk frenesi. 
Egenskaper: 
STY 10 
STO 12 
FYS 14 
SMI 10 
INT 15 
MST 17 
PER 18 
Förflyttning: 27m/SR 
KP: 26 
Väsentliga Färdigheter: Första Hjälpen 
508, Finna Dolda Ting 45946, Lyssna 
5096, Rida 35956, Görmma Sig 5090. 
Vapen, Rustning: Inga. Om han måste 
slåss grabbar han något tillhygge. 
Utrustning: Är en av de få i byn som 
har råd med en häst. Han ägde tre, men 
en gav han nyligen bort till sin bror 
Daniel, och en annan sålde han för att få 
råd att betala RP. 

Daniel Hörnsten 
Utseende: Ungefär som sin bror, med 
det undantaget att Daniel bara är 22 och 
således mycket mindre sliten. Klär sig i 

"Egenskaper: 

skinnskodda kläder praktiska för 
vildmarksliv. 
Personlighet: Otroligt tystlåten. Talar 
bara om han blir tilltalad och sällan mer 
än tre ord i stöten. Hans vanligaste fras är 
"Jooo". Mycket lojal mot sin bror och 
gör allt för honom. Daniel är en 
vildmarksmänniska och en av Oviks 
skickligaste h&dar, fiskare och jägare 
(med fällor, sorry). Älskar sin häst, och 
är beredd att dö för den. 
Taktik: Följer ungefär samma principer 
som sin bror, men har ett hum om hur 
man skall slåss och vet vad som är 
möjligt. - 

STY 12 
INT 13 
PER 10 
SMI 15 
STO 12 
FYS 14 
MST 13 
Förflyttning: 32m/SR 
KP: 26 
Väsentliga färdigheter: Lyssna 4090, 
Gömma Sig 752, Finna Dolda Ting 
2090, Jaga&Spåra 5096, Rida 5096 
Vapen, Rustning: Inga. Slåss med 
knytnävarna eller ett tillhygge. 
Utrustning: Åger en pansarhäst, Brita. 
Det är inte världens bästa ök, men Daniel 
älskar henne. 

Johannes 
Utseende: Johannes är en mycket 
kortvuxen tolvåring med långt kolsvart 
hår och mörka ögon. Han är blek och 
tärd och har lätt för att rodna. Hans 
kläder är bättre begagnade skjortor och 
byxor. Eftersom han för första gången i 
sitt liv bär skor (resultatet av 
Dubbelabbes fumliga vänlighet) är hans 
fötter sönderskavda och han haltar svårt. 
Personlighet: Johannes har av 
förklarliga skäl blivit tyst och förstämd 
sedan han bevittnade massakern på sina 
husbönders familjer. Han sover knappt 
om nätterna, utan smiter ut och vandrar 
omkring i skogen nära byn. Han är 
konstigt nog inte rädd för att stöta på 
rövarna, men han har någon blockering 
som gör att han inte kan gå nära fäboden 
där massakern skedde. Dubbelabbe har 
gjort sitt bästa för att hindra honom att 
ströva omkring på det här viset men han 
är mycket skicklig på att smita förbi dem. 
För att vinna hans förtroende måste man 

 



först visa uppriktig vänlighet mot honom 
- Johannes genomskådar kvickt falska 
leenden - och sedan visa att man är 
ofarlig , något som man knappast kan 
anstränga sig för att göra. Det bästa sättet 
är helt enkelt att RP'n gör bort sig i 
Johannes närvaro - det gör att hans med 
fruktan blandade respekt försvinner. 
Taktik: Om han inte kan fly undan våld 
eller hot om våld kollapsar han och blir 
helt passiv, ignorerar allt inklusive 
attacker. 
Egenskaper: 
STY 6 
INT 11 
PER 13 
SMI 14 
STO 6 
FYS 10 
MST 7 
Förflyttning: 19m/SR 
KP: 16 
Väsentliga färdigheter: Lyssna 3096, 
Gömma Sig 8070, Finna Dolda Ting 
3090, Jaga&Spåra 1576, Smyga 6090. 
Vapen, Rustning, Utrustning: 
Ingen 

Vanliga Oviksbor: 
Utseende: Män och kvinnor märkta av 
hårt arbete. Deras hår och ögon är oftast 
bruna; de klär sig i enkla kläder av 
vadmal och linne och håller skägg och 
hår långt men välansat. 
Personlighet: Vidskepliga och väldigt 
rädda för allt som de inte kan förstå 
(högteknologi, psiktafter, osv). De är 
rätt inskränkta och misstänksamma mot 
främlingar. Alla har bibliska namn 
(Josef, Daniel, Matteus, Elia, Sara, 
Elisabeth, Maria etc), ett resultat av flera 
hundra års fromhet. De blir djupt 
indignerade av svordomar, dryckenskap, 
horeri med mera. Alla talar med en sorts 
pseudo-norrländsk accent, utom den 
halvbildade Andreas Passander. 
Taktik:Ingen av dem kan slåss på något 
sätt, och de är motståndare till allt våld 
utom i självförsvar. Undantaget är 
bröderna Abel och Abraham , som är lätta 
att provocera till slagsmål, även om de är 
farligast för sig själva och saknar varje 
form av stridsvana. 
Egenskaper: . 
STY 13 
STO 11 
FYS 13 
SMI 11 

  

INT 13 
MST 10 
PER 13 
Förflyttning: 27m/SR 
KP: 2 
Väscniliga Färdigheter: Lyssna 3096, 
Gömma Sig 5596, Första Hjälpen 3590 
Vapen, Rustning: Inga. Om de 
behöver slåss erabbar de tag i första bästa 
tillhygge. 
Utrustning: Överlag fattiga; äger bara 
det nödvändigaste. De enda lyxvaror de 
tillåter sig är socker och kaffe. 
Undantaget är Andreas Passander, som 
är rätt välbärgad. Hans rikedom är dock 

" till största delerinvesterad i boskap och 
ett antal tryckta religiösa skrifter, 
inkluderande en stor illustrerad bibel, 
som importerats för dyra pengar. 

Galne Gunnars Fångar, Elisabeth 
och Sara 
Utseende: Båda kvinnorna har tovigt 
hår och är smutsiga och magra med 
blånader och sår som tydligt vittnar om 
misshandel. De går klädda i trasor av sina 
forna kläder. 
Personlighet: Deras fruktansvärda 
upplevelser har gjort att de blivit apatiska 
och stumt gör allt man säger åt dem. De 
kommer att ha svårt att inse att RP 
kommer för att rädda dem, eftersom de 
inte skiljer sig i uppsyn särskilt mycket 
från deras plågoandar, och kommer inte 
att tro att så är fallet förrän de återförenats 
med sina familjer, i vilket fall de är 
mycket tacksamma. 
Taktik: Flyr från eventvellt våld eller hot 
om våld; om de inte kan fly tar de apatiskt 
emot slagen. 
Egenskaper: 
STY 8 
STO 9 
FYS 8 
SMI 8 
INT 10 
MST4 
PER 9 
Förflyttning: 16m/SR 
KP: 15 
Inga väsentliga färdigheter 
Vapen, Rustning, 
Zilch. Nil. Nada. 

Utrustning:



Djur 

Luftmurena 
Grundegenskaper: 
STO 10 
INT 1 
SMI 14 
MST4 
Kroppspoäng:20 
Förfiyttning:48m/SR flygande, 6m/SR 
slingrande. 
Skydd:ABS 1 
Attacker: GC: Skada: 
1 Bett 40970 2T38 

Trädigel 
Grundegenskaper: 
STO 1 
INT 1 
SMI 4 
MST 1 
Kroppspoäng:2 
Förflyttning: 1m/SR 
Attacker: Trädigeln försöker suga sitt 
offers blod. Den måste först träffa offret 
när den faller ned från trädet (2096). 
Därefter måste den komma igenom 
offrets rustning, den tar sig igenom 2 
poäng/SR. När den kommit igenom 
rustningen suger den 4 SP/SR blod ur 
offret.
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Slim Ampére 
Klass: MM Tidigare sysselsättning: Jordbruksarbetare, soldat 
Grundegenskaper: 
STY 14 
STO 12 
FYS 13 
SMI 16 
INT 11 
MST 8 
PER 11 
Förflyttning: 29m/SR 

Kroppspoäng: 25 (IR OUR OL EO ON OL OL OK OL IE ON EL OL AL RE AL OL a a a I ) 
Färdigheter: Hoppa 6570, Klättra 8026, Första Hjälpen 2596, Smyga 7096, Gömma 
Sig 7090, Finna Dolda Ting 5096, Lyssna 5596, Finna Ätliga Växter 7096 
Vapen: Anf: Par: Skada: BV: Räckv: Skott: Eldh: 
Läångbåge 80970 2T8 42m 1 1/SR 
Näve 7540 1T3 
Spark 6520 1T6 
Kortsvärd 5070 1T8+1 12 
Liten Träsköld 6570 ABS 8 
Rustning: Läder, ABS 2 
Mutationer: Slim har 5 armar. Han slåss vanligtvis med två kortsvärd i de två 
högerarmarna och håller sin sköld i den mittersta av sina tre vänsterarmar. 
Utseende: Det mest uppenbara i han signalement är förstås hans fem armar. Annars är 
Slim en mager ung man av medellängd, med blek hy och blåsvart hår. Hans ögon är 
violetta och hans blick flackande. Han bär enkla ridstövlar, grå linnebyxor och en grön 
tunika utan ärmar (han kan knappt röra sig i plagg med ärmar, även om ärmarna är fem). 
Bakgrund: Du är omkring 20 år och son till en livegen bonde från trakten kring Muskö. 
De flesta av traktens livegna var mutanter. Du slapp undan det värsta slitet därför att hans 
herres slottsfogde tog ut dig till militiatjänst så fort du var tillräckligt gammal. Detta fann 
du vara ett bekvämt sätt att leva, tills kriget kom. Din herre, greve Grönstedt, ställde sig 
på Palpadines sida och du fick mer än nog av krigets fasor under den första tiden när det 
gick bakåt för Palpadine. När sedan krigslyckan vände, och Palpadine slutligen segrade, 
återvände du hem som en fri man tillsammans med resterna av grevens riddare och 
soldater, bara för att finna att flyende legoarméer hade nått dina hemtrakter före er. De 
skyllde sitt nederlag på att Palpadines följeslagare bara hade "monster" i sina arméer , och 
för att statuera ett exempel mördade, stympade och våldtog de de "monster" som inte 
dragit ut i fält, inklusive hela din familj och alla dina vänner. Greve Grönstedt hade 
väldigt lite pengar att ge er, när han förklarade er för fria män och lät er gå vart ni ville; en 
meningslös frihet. Du behövde både pengar och något som fick dig att glömma, så du 
antog Hörnstens uppdrag. 
Personlighet :Du är osäker på sig själv och försöker bevisa för dig själv och andra att 
du duger något till. Säger att du inte skäms för dina tre extra armar men gör det innerst 
inne fast du med förnuftet inser att det inte kan vara ditt fel. Du är djupt märkt av kriget 
och gör ditt bästa att förtränga dess negativa sidor, utan skryter istället om era segrar.Du 
är tyvärr utrustad med ett rätt hetsigt humör. 
Utrustning: 
Pansarhäst (stulen) 
Sadelväskor med ett ombyte, filt, bestick och elddon 
Vattenskinn 
Långbåge 
Bälteskoger med 20 pilar 
Liten träsköld 
Två kortsvärd i bältesskidor 
Läderrustning as 
Börs med 1 Kr och 61 Öre



Slim Ampére, klassificerad information: 

Åsikter om övriga rollpersoner: 
Tiruk af Breithorn: Du vill ha Ilruks respekt och uppmärksamhet då du beundrar den 
Tugna jätten som inte skäms för sin icke-mänsklighet. När du inte får det blir du trotsig 
och arg. 

Lars "Skånska Lasse" Högrev: Du föraktar honom och gör ditt bästa för att visa 
det, Han anstränger sig för att driva dig till ursinne, och naturligtvis startar du väldiga 
gräl som varit nära att gå över i slagsmål flera gånger. Rätt som det är så kan du inte hålla 
dig längre, och då skall den jäveln få fem nävar någonstans där det gör ont... 

George af Budweiser: Mot af Budweiser är du avmätt och tystlåten; du anser att det 
var just sådana män som förstört ditt liv, men sunt förnuft och sekellång feodalism gör att 
du inte vågar vara alltför stursk mot aristokraten. Dessutom verkar Vladimir gilla honom, 
och du vill inte såra den enda hyggliga person du för tillfället känner. 

Vladimir Radagast: Vladimir är den enda som visar dig någon vänlighet. Du har 
kommit att betrakta den gamle läkaren som något av ett faderssubstitut under den tid ni 
varit tillsammans. Du skulle kunna göra allt för honom och skäms för att han fjäskar så 
för den där Budweiser. För att minska Vladimirs bekymmer hoppar du ibland in och 
passar upp aristokraten så att den stackars Vladimir skall få vara ifred.



Iruk van Breithorn 
Klass: MD, tjur. Tidigare sysselsättning: Soldat, befäl 
Grundegenskaper: 
STY 17, +2 i skada 
STO 18 
FYS 13 
SMI 9 
INT 14 
MST 15 
PER 17, +2 i reaktion 
Förflyttning: 35 m/SR 
Kroppspoäng: 21 (OUO OUR RK 0 10 10 RN 0 0 OM AL 0 RN AA OLA OL) 

Färdigheter: Hoppa 4090, Klättra 4596, Lyssna 5076, Första Hjälpen 4596, Smyga 
5090, Gömma Sig 6096, Finna Dolda Ting 4596, Rida 4096. 
Vapen: Anf: Par: Skada: BV: Räckv: Skott: Eldh: 
Flintlåspistol 50976 2T6 5m 2 1/35R 
Musköt 6090 3T6 10m 1 1/3SR 
Bajonett 756 3076 1T8+3 6 
Näve 6076 1T3+2 
Stångning 70976 1T8+2 
Rustning: Härdat läder, ABS 3 
Utseende: Ilruk är en humanoid tjur med kolsvart hud/hår. Hans horn är gråbruna med 
svarta spetsar, hans ögon glänsande svarta. Han klär sig i en formlös rock och vida 
byxor. Hans klövar gör att han inte kan ha egentliga skor, så han har istället ett par rejäla 
skinndamasker. 
Bakgrund: Du är född och uppvuxen i Bovisia, ett litet samhälle enbart bebott av 
muterade tjurar som ligger på Frihetens Slätter. När du kom upp i tonåren tröttnade du på 
livet som bonde och anslöt dig till en grupp legosoldater som hyrde ut sig till traktens 
småkrig. Efter två år blev du gruppens ledare och känd för din hänsynslöshet, men också 
för din lojalitet och din skicklighet. Du vann mycket pengar men föga ära under 
Palpadines nyligen avslutade krig, och pengarna försvann på en vecka. Någonting hände 
under den veckan - du vet inte vad, men du kom plötsligt att intensivt förakta ditt liv och 
greps av en stark önskan att göra något stort, något rent istället för denna blodiga och 
smutsiga hantering, Du fann att du plötsligt avundades dina bröder som stannat i er 
hemby, Mattias Hörnsten kom som sänd från himlen med sitt uppdrag. Du nappade på 
det utan att reflektera och hjälpte Hörnsten att finna de fyra andra. Nu ser du uppdraget 
som en helig mission; du vill bevisa för sig själv att du kan göra något "gott", och går in 
för det med hela din själ, 
Personlighet: Ditt liv har gjort dig till en förvånansvärt bra ledare och en duktig strateg. 
Du är alltid villig att kompromissa om andra är villiga att kompromissa. Du vill vanligtvis 
se alla sidor av saken innan du bestämmer sig men när du väl fattat ett beslut är det nästan 
omöjligt att få dig att ändra dig. Du har lite till övers för bekvämligheter när du arbetar. 
Tills nyligen var du en mycket girig man (tjur?) men denna egenskap verkar ha försvunnit 
snabbt, Du har alltid uppskattat lojalitet, och behandlar folk efter hur de behandlar dig. 
Agodelar: 
Stark pansarhäst 
Sadelväska med ett ombyte, filt, bestick och vapenvårdsattiraljer 
Flintlåspistol kal 15 mm 
Musköt kal 15 mm med bajonett 
Kulpung och kruthorn med sammanlagt 50 skott till flintlåsvapnen 
Stor slidkniv i knivbälte 
Härdad läderrustning 
Börs med 3 Kr och 45 öre



Ilruk van Breithorn, klassificerad information: 
Du är mentalt muterad, Det var misstankar om det som fick dig att lämna byn, och 
troligtvis den bitterhet du kände när dina föräldrar och syskon vände sig ifrån dig som 
gjorde att du blev det du varit tills för helt nyligen sedan, Du avslöjar bara dina krafter om 
det är mycket stora värden på spel, till exempel för att rädda dig och dina vänners liv. 

Dessa är dina mutationer och hur de fungerar: 
EMPATI 
Skada: Ingen 
Räckvidd: 100m 
Gear/dag: Permanent 
Chans att lyckas: 10096 
du har förmågan att avläsa andra varelsers känslor. SL avslöjar på förfrågan om de är 
positiva eller negativa och vart de riktar sig. 

KONCENTRATION 
Skada: Ev. dubbel 
Räckvidd: Personlig 
Gegr/dag: 3 
Chans att lyckas: 4096 
du kan koncentrera sig så mycket på en en handling att du antingen får dubbel chans att 
lyckas eller (i närstrid) gör dubbel skada. Koncentrationen varar bara för en handling som 
måste utföras nästa SR, 

TELEPATI 
Skada: Ingen 
Räckvidd: 200m 
Ggr/dag: Permanent 
Chans att lyckas: 10096, MST mot MST för att läsa tankarna hos en ovillig person, 
Du har förmågan att läsa intelligenta levande varelsers ytliga tankar, och sända dina tankar 
till andra. Eftersom du är tankeläsare har du redan listat ut att Vladimir är en robot; hans 
tankar är omöjliga att avläsa. Du förstår hur det är att vara annorlunda och ämnar inte 
avslöja det om nu Vladimir vill hålla det hemligt. Du har inte läst de övrigas tankar 
särskilt ingående och läser ogärna någons tankar om du inte har goda skäl, 

Åsikter om övriga rollpersoner: 
Skånska Lasse: Han är så levnadsglad att det är svårt att inte tycka om honom; ni har 
arbetat tillsammans förut och du är skyldig honom ditt liv ett par gånger om, så fastän han 
är en buse så litar du på honom, Han har visst fått för sig att du hade pengar i kikaren när 
du antog det här uppdraget. Du ser ingen anledning att ta ur honom den villfarelsen, det 
borde vara en nyttig läxa för honom att lista ut sanningen själv. 

George af Budweiser: Hans uppenbara förakt mot dig tolererar du bara för att han 
inte skall avvika; du har ingen lust att förlora både honom och Vladimir, så för 
Öviksbornas skull sväljer du förtreten. Du har dock svårt att dölja din avsky för mannen 
ibland; Skånska Lasse må vara en skurk, men han är åtminstone en trevlig skurk. 

Vladimir Radagast: Du förstår att Vladimir vill dölja att han är en maskin, eftersom du 
vet hur lätt människor fruktar och hatar den som är Annorlunda. Du kan inte förstå att han 
står ut med George, dock; du är lite ställd över någon mot vilket du inte kan utnyttja ditt 
vanliga övertag, förmågan att känna deras motiv. 

Slim Ampére: Slim är ännu ett barn, och du förstår vad han utsatts för och tycker synd 
om honom. Du har dock den principen när det gäller barn, att de själva måste lära sig att 
hantera livets besvärligheter. Därför visar du inte dina känslor utan intar en affärsmässig 
attityd mot honom, som mot vilken medarbetare som helst.



So . 

Lars "Skånska Lasse" Högrev 
Klass: IMM Tidigare sysselsättning: Soldat, prisjägare 
Grundegenskaper: 
STY 15 
STO 12 
FYS 14 
SMI 13 
INT 9 
MST 10 
PER 13 
Förflyttning: 30m/SR 

Kroppspoäng:26 (000 Poe up up pupuono po a pod 0 a pMA KL a Ka a) 
Färdigheter: Hoppa 5590, Klättra 6520, Lyssna 3026, Första Hjälpen 3096, Gömma 
Sig 6576, Jaga&Spåra 7070, Finna Dolda Ting 65976, Finna/Desarmera Fällor 5096, 
Låsdyrkning 6576, Rida 50276, Smyga 6596 
Vapen: Anf: Par: Skada: BV: Räckv: Skott: Eldh: 
Armborst 9020 2T6+2 SOm 1 1/SR 
Hagelgevär 5070 ST4+ 20m 2 1-2/SR 
Dolk 7520 607 1T6+H1 8 
Kastdolk 7076 176 I15m 
Näve 3096 1T3 
+10T4 om båda piporna avlossas samtidigt 
Rustning: Härdat läder, ABS 3 
Utseende: Skånska Lasse är en robust man med runt ansikte och breda axlar. Hans 
bruna skägg och hår hålls kort men varken rent eller kammat. Han är fortfarande klädd i 
de snygga kläder han köpte för sin rikliga sold: en mörkröd kavaj, mörkblå 
gabardinbyxor och en smakfull (och nersmutsad) grön rock. Han har dock bytt ut sina 
lackskor mot praktiska ridstövlar, och surrat fast sin nya svarta kubb med en halsduk. 
Bakgrund: Du är född på Frihetens Slätter, vilket din sydliga dialekt och ditt öknamn 
avslöjar. Din far tillhörde en lokal stormans soldater, och du växte upp i en kasern. Du 
kom att avsky militär disciplin men i övrigt gilla de privilegier som det livet förde med 
sig, vilket ledde dig till att bli först legosoldat, sedan prisjägare. Under Palpadines krig 
arbetade du som spejare för hans styrkor, samma trupp där Tlruk var befäl, Du var på väg 
att göra slut på din sold ungefär samtidigt som Ilruk kom till dig med någon lappjävel 
som gjorde ett makalöst dåligt erbjudande. Du skulle betraktat det som ett skämt om inte 
Truk insisterat på att du borde följa hans exempel och ta det. Iruk har en fantastisk 
förmåga att hitta sjyssta jobb, det vet du sedan tidigare, så det måste ligga något bakom. 
Personlighet: Du är kort sagt självisk och njutningslysten. Du visar inte mer hänsyn till 
lagar, seder och bruk än vad som är nödvändigt för din egen bekvämlighet. Du är en 
sällskapsmänniska men litar inte på andra än de få du räknar som "polare". Du gillar att 
driva med folk, helst så inte de själva men alla andra närvarande märker det, och är rätt 
spydig och raljerande i ditt sätt. Till din fördel skall sägas att du inte är rädd för att göra 
bort dig; du har inga problem att skratta åt dig själv eller uppskatta skämt riktade mot din 
egen person. Du är heller inte särskilt långsint; om någon lurar dig beundrar du snarast 
den jäveln, och om någon skulle stå efter ditt liv (inte alltför ovanligt) tar du det inte 
personligt men gör ditt bästa för att eliminera honom, 
Agodelar: 
Pansarhäst 
Sadelväskor med filt, lykta, bestick och vapenvårdsattiraljer 
Armborst 
Bälteskoger med 15 skäktor 
Hagelgevär i sadelhölster 
10 hagelpatroner i bältesväska 
Tre dolkar balanserade för kast, en i bältet, en i vänster ärm, en i höger stövel. 
Tobakspung med tobak, blad att rulla cigarrer med och elddon 
Härdad läderrustning 
Börs med 2 Kr och 84 öre



Lars "Skånska Lasse" Högrev, klassificerad information: 
Du är helt övertygad om att det finns mer i den här affären än Ilruk eller den där 
skenhelige bonnjäveln har avslöjat. Ilruk måste fått nys om något stort; kanske det där 
snacket om resterna av en förbjuden zon, som du fick höra när du pratade med folk som 
handlar norrut, har något med saken att göra, eller pratet om att silvergruvor från De 
Gamlas tid öppnats igen i norr. Om man bara nu kan få Ilruk eller lokalbefolkningen 
talträngd, kanske man kan få veta mer. Bäst är det förstås om de andra töntarna hålls 
ovetande om eventuella skatter eller extra belöningar; två är alldeles tillräckligt många att 
dela på. 

Åsikter om övriga rollpersoner: 
Hruk af Breithorn: Den enda i gruppen som du räknar som din polare. Du undviker 
att skämta med honom, främst därför att han har en infernalisk förmåga att genomskåda 
skämt. Precis som han lätt ser igenom svek och vackra ord, så det är bäst att köra med 
raka puckar när det gäler Ilruk. 

George af Budweiser: Ågudsigförbarme vilken TÖNT! En av du värsta du sett, och 
inte nog med det, han är korkad också. Ända sedan ni träffades har du kört med honom; 
låtsats vara artig och sagt elakheter så det liknar komplimanger, och den jäveln går på det! 
Tur som fan, för han verkar annars vara en hetsporre och den där jäkla tandpetaren han 
hari bältet är nog inte bara prydnad. 

Vladimir Radagast: Gubben verkar också vara i tönt-klassen, men han verkar 
åtminstone ha lite vett i skallen i motsats till sin herre. Om han gör vad du skulle gjort i 
hans situation och sticker med kassan när hans boss väl fått betalt, är det det slutgiltiga 
beviset på vad du gissar: han är mer än han ser ut att vara. 

Slim Ampére: Hä, mutisen är ett fynd! Raka motsatsen till af Fjant, tar åt sig allting 
man säger! Du har jäklats med honom en hel del, men det är bäst att ta det försiktigt. Inte 
för att han verkar särskilt farlig, men Ilruk har ett gott öga till honom - Ilruk har känt av 
anti-mutant-kravaller själv, och det är väl därför han tycker synd om grabben, Och du vill 
ha Ilruk på gott humör, så att han avslöjar den där skatten snart. Å andra sidan är det ju 
Jäkligt kul att reta grabben,....



George af Budweiser 
Klass:IMM Tidigare sysselsättning: Aristokrat 
Grundegenskaper: 
STY 14 
STO 11 
FYS 12 
SMI 15 
INT 10 
MST 11 
PER 4, -2 på reaktion 
Förflyttning: 27m/SR 
KP: 23 (000 00000 pöM os a a og og on ena a pt a a a a) 
Färdigheter: Hoppa 6076, Klättra 7596, Lyssna 2096, Första Hjälpen 3096, Gömma sig 
7590, Taga&Spåra 6590, Rida 9596 
Vapen: Anf: Par: Skada: BV: Räckv: Skott: Eldh: 
Flintlåspistol = 9096 1T8 Sm 2 1/SR (3 SR att ladda) 
Värja 8070 4096 1IT6+2 10 
Dolk 40970 75970 1T6+1 8 
Musköt 7090 2T6 l0m 1 1/SR (3 SR att ladda) 
Revolver 552 3T6+1 13m 1 1/SR (ISR att ladda) 
Rustning: Läderharnesk, ABS 2 
Utseende: af Budweiser är en tärd man runt de trettio, med blå ögon och svart, 
kortklippt hår. Han har egentligen inte skägg men rakar sig sporadiskt för att spara tvål 
och har därför en "fiveo'clock shadow" av det mer skuggigare slaget, Han bär en 
gammal paraduniform med epåletter och spännen som sett sina bästa dagar, en maläten 
slängkappa och svarta ridstövlar. 
Bakgrund: Född på godset Buddeborg öster om Pirit, där af Budweisers regerade i tio 
generationer -fram till nu. Du fick en god uppfostran, jovisst, fäktning och ridning, dans 
och etikett. Vad hjälper det, när den förbannade uppkomlingen Palpadine kommer med de 
satans överlöparna till adelsmän som stödde honom, och viglar upp de djäkla bönderna 
mot er, och intar Buddeborg, och avsätter din far, och hänger dina satans bröder som 
gjorde motstånd (som vore de några simpla djävla tjuvjägare), och sätter din idiot till far 
som hade mage att ge upp i fängelse tillsammans med din mor och syster, där 
tuberkulosen som grasserar snart tar dem allihop? Vad spelar det för roll, när du själv är 
en jagad man, och ute tillsammans med några av svinet Palpadines usla legoknektar på 
ett meningslöst uppdrag? Jaja, det kanske ordnar sig. Vladimir sade så. Vladimir kan man 
lita på, han är den siste som troget tjänar af Budweiser. Vladimir vet bäst..... 
Personlighet: Livet verkar för närvarande meningslöst, så du glider bara med, även om 
försöker att bete dig som en gentleman. Du är ingen klen hovranka; en gentleman skall 
kunna rida, skjuta, slåss, jaga, supa och charma damer. Och så ska han ha en titel. Du 
föraktar av princip alla som inte är gentlemän, men är välvilligt inställd mot dem som 
visar gentlemän (som dig) den respekt de är värda, En gentleman ska tåla en bläcka, det 
kanske blivit många blickor på sistone men vad fan, du super väl om du har lust. En 
gentleman gör alltid vad han har lust till, så länge det är gentlemannamässigt! 
Utrustning: 
Pansarhäst 
Sadelväskor med en udda samling plagg(en gång värda mycket pengar), en tom börs, 
bestick och ditt "reseapotek": några flaskor vin, vodka och konjak. 
Fickplunta av tenn med två muggar, fylld med konjak 
Illa medfaren paradvärja med ätten af Budweisers vapensköld ingraverad på klingan 
Vänsterhandsdolk som matchar värjan 
Två vackra flintlåspistoler kal 10 mm i bälteshölster 
Kruthorn och kulpung med 50 laddningar till ovanstående pistoler 
Revolver kal .38 i axelhölster 
20 patroner kal .38 
Läderrustning



George af Budweiser, klassificerad information: 
Du är den siste af Budweiser, du har vanärat familjen genom att misslyckas, du som var 
den äldste sonen. Du har, i hemlighet, bestämt dig för att dö. Men det skall var en värdig 
död i stor stil, som när den tredje af Budweiser, Wilhelm, stupade i slaget vid Moklätt, 
ensam mot hundra vilda reptilmän, när alla andra hade flytt. En död som skall omsjungas 
av - fan, det finns ju snart inga riktiga trubadurer längre, men något jäkla skillingtryck 
blir det väl! 

Åsikter om övriga rollpersoner: 
Iiruk van Breithorn: Att Palpadine till den grad litade på omänskliga bestar visar 
vilken ärkeknöl han är! Var satan den här mutanten har fått sitt adelsprefix från vet du 
inte, och det är en skam att han leder expeditionen när det finns riktiga människor som 
kunde göra det. Men vad fan, han visar dig en del av den respekt du förtjänar, och 
Vladimir har rått dig att ta det lugnt, för han är visst en klok karl...fan trot! Men vi låter 
det vara, så länge inte oxen gör bort sig är jorden tålmodig, eller hur det nu var.. 

Lars "Skånska Lasse" Högrev: Förutom hans motbjudande bondska dialekt, och 
det faktum att han saknar titel, kunde denne man vara en gentleman! Att han inte fick 
riddarslaget istället för sin ynka sold är ett annat bevis på vilken pestråtta Palpadine är. 
Han visar dig all tillbörig respekt, och om det låter lite underligt ibland är det för att han 
inte fått den bildning han är värd! En hedersknyffel, och det blev allt en jävla liv på 
Vladimir när han spelade av dig några få ören! "Du kunde ha väntat med att betala tills vi 
fått vår sold.” Så tusan heller - pengar spelar ingen roll för en gentleman! 

Viadimir Radagast: En god tjänare, ja en god människa! Han var din fars livmedicus, 
och nu är han din (och din betjänt också för den delen, och hovmästare, och hästkarl, och 
kock när så behövs). Det sista beviset på din forna storhet, obrottsligt trogen, och 
dessutom en mycket förnuftig karl! Han har räddat dig ur sådana bekymmer - du skulle 
till och med gå så långt att du kallade honom din vän, din bäste och ende vän. Han brukar 
veta bäst, och i slutändan blir det som han säger, även om du stretar emot lite. 

Slim Ampére: En usel halvmänniska, och av lägsta tänkbara ätt - Ilruk må vara ett djur, 
men hans far var visst åtminstone en fri bonde. Det här avskummet var visst livegen - och 
svek sin herre på det här viset. Nå, han duger till kanonmat, och han har visat sig ha 
några av de rätta instinkterna - lyder ibland order, till och med, även om det är med sura 
blickar. Du borde gett honom ett kok stryk, men Vladimir är svag för honom - doktorn i 
mannen som grips av medlidande inför ett missfoster antar du, du begriper inte varför de 
inte dödar sådana som honom vid födseln, Och Vladimir är värd att du låter honom ha 
sina idéer, så pojken -vad var det han hette nu igen, nå, det är oviktigt - pojken får väl 
hållas,



Vladimir Radagast 
Klass: IMM Tidigare sysselsättning:Läkare 
Grundegenskaper: 
STY 18,+3 i skada i närstrid 
STO 13 
FYS 17 
SMI 16 
INT 15 
MST 15 
PER 15 
Förflyttning: 33m/SR 

Kroppspoäng: = 30.-—-Q0008 00) co ct ec 006000008 00000 0000 000 a a a a a 
AAA) 
Färdigheter: Hoppa 8526, Klättra 8026, Gömma Sig 8076, Första Hjälpen 10096, 
Finna Dolda Ting 7596, Lyssna 8596, Jaga&Spåra 457 
Vapen: Anf: Par: Skada: BV: Räckv: Skott: Eldh: 
Nålpistol 4590 spec sm 107 1/SR 
Knytnäve 352 1T3+3 
»Magasinet rymmer 30 skott, men du har bara 10 kvar. En nål penetrerar målets skydd 
om 1T6+3 är högre än dess ABS. I så fall skall målet motstå nålens bedövningsmedel 
med STY 17 med sin FYS eller somna. De närmaste 1T20 minuterna kan det inte väckas. 
Utseende: Vladimir är en man i äldre medelåldern med halvlångt, grånat hår och milda 
grå ögon. Hans ansikte är fårat och hans kropp lätt böj. Han klär sig i en grå sliten kavaj 
med dito byxor, vit skjorta, halsduk och en kubb som sett sina bättre dagar. 
Bakgrund: Du har tjänat familjen af Budweiser sedan Georges far var liten, främst som 
läkare men även som rådgivare och lärare för barnen på vissa områden. När Buddeborg 
intogs befann sig både du och George utanför slottet, nere i byn, och lyckades 
undkomma. Du har sedan dess gjort ditt bästa för att leda din nye husbonde, då denne har 
tendenser att råka i knipa. Det var du som insisterade på att George skulle nappa på 
Hörnstens förslag och hjälpa Oviksborna. Dina argument var att A) lite pengar är ändå 
pengar och B) det vore mycket hälsosamt för er att befinna sig uppe i norr några 
månader, ifall Palpadines agenter fortfarande är intresserade av den siste herren till 
Buddeborg. 
Personlighet: Du är en mild man, som ogillar våld annat än i självförsvar och vägrar att 
använda dödligt våld. Det hela underlättas av att du är mycket tålmodig och bra på att 
behärska dig, samt att du är artig och belevad och tar seden dit du kommer. Du tar ditt 
kall på dödligt allvar och fastän den hippokratiska eden inte överlevde Pesten så följer du 
fortfarande dess ideal; du skäms om du inte kan hjälpa en lidande medmänniska (- 
varelse?). Du hyser ändå ett stort mått sunt förnuft och agerar inte utan att ha tänkt 
igenom saken noggrant först. Du har alltid varit obrottsligt lojal mot ätten Budweiser och 
tänker så förbli. Ditt beskydd av George är en del av detta. 
Utrustning: 
Pansarhäst, en mycket stark sådan 
Sadelväskor med två ombyten, bestick, elddon, en lykta och en läkarväska med nödig 
utrustning 
Autoinjektor och 6 doser Läkedrog 1 (läker 1T6 KP) 
Stor börs med 12 Kr och 237 Öre (Vladimir har tagit för vana att alltid nappa åt sig den 
växel som George, stolt, utan ett ord, alltid lämnar kvar när han köpt något) 
Nålpistol med 10 bedövningsnålar, en gåva från Georges far när kriget började.



Vladimir Radagast, klassificerad information: 
Du är en robot, konstruerad av Nordiska Försvarsalliansens tekniker för livvakts- och 
kommandouppdrag men modifierades under kriget mot Stortyskland till vårdare av 
krigsskadade. Du hittades i en ruin och aktiverades av Georges förfader Marcus, den 
förste greven af Budweiser. Du hjälpte Budweiser att nå sin position och har, med hjälp 
av list och förklädnader vakat över ätten Budweiser i 150 år utan att någon annan än 
Marcus någonsin upptäckt din identitet. Din medkänsla för skadade människor, 
isynnerhet före detta soldater, är ett resultat av din programmering. Om du utsätts för 
tillräckligt mycket våld bryter dock din läkarmentalitet samman och släpper fram din 
gamla mördarmentalitet. Du försöker då lösa alla hot mot dem du älskar med våld. 
Mycket våld. 
Du har följande speciella färdigheter när du går in i din mördarfas: Alla energivapen 
9076, Alla närstridsvapen 50970 (inklusive saker som stockar och stolar), Stridskonst 
92096. Även i vanliga fall har du följande färdigheter, även om du vanligtvis inte visar 
dem: Smyga 8026, Reparation 9096. Du behärskar givetvis De Gamlas språk och kan 
hantera de flesta former av datorer; du kan utan problem lista ut de flesta högteknologiska 
fynd så länge det är vardagsprylar, militär eller medicinsk utrustning. Du saknar ett värde 
för Lydnad, i motsats till de flesta andra robotar, men är oförmögen att döda en IMM om 
du inte är i din stridsfas. Det faktum att du är en maskin gör att du har ett naturligt skydd 
på 4 poäng, samt är fullständigt immun mot kvävning, gifter, sjukdomar och psioniska 
attacker. 

Asikter om övriga rollpersoner: 
Iruk af Breithorn: Du uppskattar Uruks sunda förnuft och noterar glädjande att här 
har vi en man som av egen kraft återhämtat sig från krigets fasor, Du har inga problem att 
genomskåda hans motiv för den här operationen; det är uppenbart att han gör det för att 
hjälpa byborna. 

George af Budweiser: Du beskyddar och vägleder diskret men bestämt af Budweiser; 
Georg är just den sorts människa du är programmerad att ta hand om, och dessutom svor 
du en gång vid din programmerare att hjälpa af Budweisers när Marcus i princip 
återkallade dig från de döda. Du vet att om du tjatar på honom tillräckligt länge och inte 
brister i artighet under tiden kan han gå med på nästan vad som helst. 

Lars "Skånska Lasse" Högrev: Du behandlar Skånska Lasse artigt men avmätt. Du 
avskyr i hemlighet hans beteende, hans brist på hänsyn till andra och hans smaklösa 
raljerande. Vet han att en del av hans skämt var gamia när du byggdes? Han har dessutom 
ett mycket dåligt inflytande på stackars George. 

Slim Ampére:Slim är en ung soldat och ett offer för kriget, och därför också föremål 
för diskret beskydd och allmän välvilja. Du ignorerar det faktum att din programmering 
säger att han inte är en människa; ditt sunda förnuft säger att han är det, och de senaste 
åren har du blivit mer och mer lik en människa - eller snarare mer mänsklig, för du har 
märkt i hur stor utsträckning människor litar till sin "programmering", dvs sina fördomar, 
istället för sitt förnuft.


