
 
Munden’s bar ligger i den multidimensionella staden Cynosure. En stad där varje kvarter har olika 
fysikaliska lagar. Gatorna är fulla av varelser som försöker leva sitt eget liv utan statlig inblandning. 
Saken är nämligen den att Cynosure har fått ett nytt styre, övertagandet av makten skulle kunna 
kallas militärkupp om man vill dra det hårt, som gärna vill hålla kontroll på folk och fä i Staden. Fä 
finns det gott om eftersom alla dimensioner på något sätt strålar samman i cynosure så allt 
universums drägg har insett sin chans att tjäna lite stålar på det övriga drägget. Cynosyre har en 
såkallad polis. En Dimensionspolis som har rätt att göra raider när de tror sig veta om ett brott mot 
någon lag. Därför gör de raider hela tiden, överallt. Och de nya lagarna som tillkommit har inte gjort 
saken bättre. Så lev i fruktan men lev ut! 
 
Munden’s är en Bar som 9999 olika dimensioner har tillträde till. Baren ägs av Grim Jack. En ökänd 
Prisjägare i tiden. Bakom bardisken står Gordon Munden och serverar för glatta livet. Gästerna kan 
vara precis vem som helst de kan se ut hursomhelst så det finns inga gränser på Munden’s. 
 
Speltips: Lås dig inte vid din roll, hitta på egna saker om din bakgrund, låt din fantasi springa iväg med 
dig när du berättar för folk om dig själv och dina problem i spelet. Ljug ihop så mycket du kan med 
utgångspunkt från det som står på din karaktär. Lås dig inte vid de uppgifter som du har på pappret 
utan hitta nya när du är färdig med de gamla. En stor del av Munden’s är att träffa och upptäcka de 
andra karaktärerna. Och använd inte mer våld än nöden kräver för vi spelledare är rätt hårda vi också. 
  



Karaktärslista 
1 Drogförsäljare (vapenförsäljare) Kardomar "Stardust" Kolt 
2 Dimensionspolis (undercover) Osvald Göringsson 
3 Rymdpilot, smugglare Charlie Nova 
4 Bladerunner Cardigan Sleepover 
5 Politiker Edvard Pärssen 
6 Cyber-Mercenary Tony "Tigerclaw" Ciavelli 
7 Cyber-Mercenary Bim Bonachi 
8 Bloodsport fighter Hannibal "The Cannibal" Lector 
9 Manager Eliha "The Don" Johnson 
10 
11 Android Nexus VII 
12 Decker Trofast "Siggy" Sigling 
13 Doktor Doctor Jessua Zhivallrog 
14 Slavhandlare Harley Hubertsson 
15 Psyker Mordika Membran 
16 Street Shaman White Cloud Brother 
17 Kultledare Hepsiban Jönsson 
18 Kultmedlem Wabba Holgersson 
19 Kultmedlem Svenne Holgersson 
20 Kultmedlem Hermann Göransson 
21 Fixer Arnold Herkules 
22  
23 Hexenjaeger Barbald Gnödelsprätter 
24  
25 Rockerboy Adam Hekkler 
26 Rockerboy Bart Rohland 
27 Rockerboy Cujo Fendrikksohn 
28 Rockerboy Damien Steinpath 
29  Flegbert Ytterbråck Barägare 
30 Brunhilde Grobrughult Tillsyningskvinna 
31 ZZban Hrugulf Kameraman 
32 Barbo Libby Tv-hallåa 
33 Bal-Jens Uldritch ”Mr. Inkognito” Politiker, Drugdealer 
34 ZooomLeluuum (Harry Benspråck) Förkunnare 
35 Geck Förgöraren Prisjägare., slusk, Bionisk 
36 Rune Adamsson Gatukontorsarbetare 
37 Jürgen von Bon Bon Hexenjaeger 
38 Ulf Ekman Sektledare 
39 Ann Kristin Sekt hjälpreda-mystiker 
40 Günter Modigh Vampyr 
41 Herring von Trinkelsum Vampyrfanatiker 
42 Helsing Adamsson Vampyrjägare 
43 Tryggve Knasper Galen forskare 
44 Sean O'Hara Highlander 
45 Humphrey Homungus Polis 
46 Timpani Thunderbay Highlander 
47 Busker Herrington Antikvitetshandlare 
48 Renfre Gradl Tjuv 
49 Sure-Y-NOT-4 Troubleshooter 
50 Johnny-R-SON-2 Troubleshooter 
51 Dumm-R-BOY-5 Troubleshooter 
52 Messer-Y-SGY-3 Troubleshooter 
53 Hemmo-R-OID-5 Troubleshooter 
 
  



Nummer: 1 
Namn: Kardomar "Stardust" Kolt 
Karaktärstyp: Drog- och vapenförsäljare 
 
Du är de mest kände drog- och vapenförsäljaren i de närmaste 200 dimensionerna häromkring och blir 
inte lätt överraskad numera eftersom du har varit med om en hel del. Nu för tiden sysslar du bara med 
stora "deals" som ger ordentligt med stålar. Inte för att du precis behöver pengarna (du har redan 
skrapat ihop en niosiffrig förmögenhet som är väl undangömd för myndigheterna och 
dimensionspolisen (DP)) utan du sysslar mest med handeln eftersom detta är det enda som ger dig 
någon stimulans och kick. Du älskar att veta att någon dum djävel precis just nu skjuter ihjäl någon 
annan dum medborgare någonstans i dimensionen med ett av dina vapen. Likadant är det med dina 
drogaffärer. 
Detta är faktiskt orsaken till att du just nu befinner dig på Munden's bar som råkar befinna sig i en 
dimensionsknytpunkt där över 9999 dimensioner sammanstrålar. Du har nämligen ett möte här med 
din kompanjon, Doctor Zhivallrog (Nr 13), som distribuerar dina droger till sina klienterna. Av honom 
har du fått reda på att ett stort antal eventuella drogköpare befinner sig på Munden's just nu och därför 
har du tagit med dig varuprover från hela ditt sortiment för att tillgodose all kunders behov. 
Drogerna förvarar du i din attachéväska tillsammans med en pistol och en varukatalog över vapen du 
kan leverera. Apropå vapenaffärerna måste du checka upp varför dina leveranser blivit försenade på 
sista tiden och smugglarpiloten som sköter det heter Charlie Nova (Nr 3). För att inte vara helt oskyddad 
på Munden's bar behöver du dessutom snabbt hyra dig ett par bodyguards eftersom dina varuprover 
är värda en hel del och du är dessutom en eftertraktad person både för DP och andra konkurrenter. 
Inne på Munden's har du dessutom sett en gammal polare till dig, Cardigan Sleepover (Nr 4) som just 
nu försörjer sig som en Bladerunner (En som letar upp och eliminerar androider). Och du har skådat 
Geck Förgöraren (35) som är skyldig dig minst 600 krediter. Du har hört att rockerboysen som skall 
spela på Munden's ikväll har något otalt med dig men du vet inte vad. Zhivallrog har dessutom 
meddelat att bloodsportfightern (Nr 8) kan lätt spåra ur om han inte får rätt drog, nämligen ZX 7 Alfa. 
Utan den kan han komma att förvandlas till en dräglande psykopat, och vem vill väl göra något  såå 
styggt... 
 
Utrustning 
Prålig klädsel 
Attachéväska innehållande några olika drogprover 
Automatpistol 
Vapenkatalog 
Obegränsad kreditkonto 



Nummer: 2 
Namn: Osvald Göringsson 
Karaktärstyp Dimensionspolis, Undercover 
 
Du är medlem i dimensionspolisens (DP) hemliga styrka. Det innebär att du lever och beter dig som en 
civil men du står i kontinuerlig tjänst. DP håller lag och ordning i (och emellan) dimensionerna. Alla 
fruktar DP och det tycker du om. I kväll fick du ett mycket brådskande uppdrag. Det var så viktigt att 
du fick släppa din jakt på att försöka klämma åt en droghandlare som förser folk med illegala vapen. 
(Att han säljer droger går aldrig att komma ifrån, men att han handlar i illegala vapen är inte bra.) Du 
har fått i uppdrag att skaffa tillbaka ett kretskort som skall vara stulit från rymdfrabriken Strixx. 
Kretskortet skall visst vara en ny prototyp till något mumbojumbo. Du har aldrig varit speciellt 
intresserad av elektronik. 
Tjuven skulle visst ha varit en robot och troligen letar han efter ett sätt att lämna dimensionen och då 
faller det naturligt att man går via Munden's bar. Du gillar att arbeta på Munden's, spriten betalar ju DP 
och i umgänget finns det alltid någon skum person man kan klämma åt. Problemet med detta uppdraget 
var att din chef talade om saltgruvorna ifall inte Strixx fick tillbaks sitt kort och du har alltid hatat salt 
mat. Eftersom ditt elektronik kunnande är minimalt så kanske du måste hitta någon som ser ut att kunna 
hjälpa dig att finna kortet. Det vore ju väldigt trist om roboten skulle lyckas smita med kortet så se till 
att alla piloter får tillfälligt startförbud (om du kan hitta dem). 
Bland klientelet i kväll har du lyckats hitta några kända skumma typer, bl.a Kardomar "Stardust" Kolt, 
din illegala vapenhandlare (Nr 1) och en slavhandlare (Nr 14). Som om inte detta var nog har du sett en 
Hexenjaeger (Nr 23) här ikväll. Om han är här betyder det att det kanske ligger mer bakom än du känner 
till. Om han begär hjälp måste du ställa upp eftersom en hexenjaeger tillhör ett specialkommando över 
DP. Men han kanske inte känner igen dig och då kan du ju leva som en oskyldig åskådare (tills din chef 
kommer på dig (Hoppas ingen DP-Kontrollant finns här ikväll.)). 



Nummer 3 
Namn Charlie Nova 
Karaktärstyp Rymdpilot (smugglare) 
 
Du är en ultra tuff rymdpilot som har sett och varit med om det mesta. Munden's bar är ett av dina 
favorithäng för här kan saker fortfarande hända som du inte sett förut. När du reste hit den här gången 
hade du en väldigt konstig uppsättning passagerare. Ett gäng bestod av en 4 konstiga typer varav 
ledaren, Hepsiban Jönsson, (Nr 17) ständigt försökte omvända dig till en konstig kult vid namn ABBAK. 
Men han slutade tjata när du förklarade att du inte tänkte smuggla in den femte personen de hade med 
sig om han inte höll tyst. Det var inte första gången du smugglade människor (Du har ibland försett en 
slavhandlare (Nr 14) med varor) men det här var första gången du tyckte att du kände igen personen. 
Det är möjligt att han var en höjdare inom det Neo-Politiska Partiet (NPP). En annan skum passagerare 
du hade med dig var en kille som kallade sig Herr Membran. När du skakade hand med honom gick 
det en ilning genom din kropp, som om han var laddad med energi eller något. Men han höll sig på 
behörigt avstånd under resan hit och det verkar som han skulle vilja hyra en plats tillbaks också. Du 
skulle dessutom haft med dig en uppsättning insmugglade vapen till din dealer Kardomar "Stardust" 
Kolt (Nr 1), men du var tvungen att dumpa lasten i rymden då ett polisskepp började intressera sig för 
dig och ditt skepp. Kardomar är nog lite sur eftersom han har betalt i förskott och nog väntar sig 
leveransen idag. 
 
Nu tänker du njuta av lite avkoppling och lyssna på ett av dina favorit band, Blast Away, som skall 
spela i kväll. Efter konserten är det dags att så smått börja tänka på hemfärden, men för att inte gå med 
förlust måste du först få tag på minst fem passagerare. Du bör kanske ta det lite försiktigt ikväll eftersom 
Hepsiban nämnde att de kanske var jagade av dimensionspolisen. En DP skulle inte haft något att bli 
känd som den som arresterade Charlie Nova. Innan du börjar fixa sändningar och passagerare måste 
du kanske ta reda på om DP har förföljt Hepsiban hit. Om inte annat vet du ju ett och annat om Hepsiban 
som kan vara av värde. 



Nummer: 4 
Namn: Cardigan Sleepover 
Karaktärstyp: Bladerunner 
 
Du är en professionell Bladerunner, dvs du letar upp och eliminerar androider som på något sätt rymt 
eller brutit sig loss från sina normala arbetsuppgifter. För en timme sedan blev du anställd av ett företag 
vid namn Strixx, som uppe i rymden producerar avancerad mikroelektronik. För några timmar sedan 
löpte en av deras androider (en Nexus VII) amok och frigjorde sig från sina plikter. I sin flyktväg stal 
han också med sig ett kretskort som var av stor betydelse för framtida produkter. Du fick stränga order 
om att kretskortet inte på något vis fick skadas eller på annat sätt förloras. De meddelade dessutom att 
dimensionspolisen också var inblandad. Du hatar det av två själ, för det första är DP alltid otroligt 
klantiga och för det andra, om någon annan eliminerar androiden så får du inte betalt. I dina 
efterforskningar kom du fram till att androiden säkert tagit sig till Munden's bar där han förmodligen 
försöker ordna en transport ut från stället. Betalningen är så stor att du skulle kunna hitta några skumma 
personer att hyra som skulle kunna leta fram och slänga ut eller eliminera alla DP de hittar här ikväll. 
Inne på Munden's har du sett en gammal polare till dig, Kardomar "Stardust" Kolt (Nr 1), som livnär 
sig på att sälja droger och vapen, samt en gammal konkurrent till dig, Bim Bonachi (Nr 7), som tidigare 
försörjde sig som Bladerunner men numera bara är Cyber-Mercenary. Bäst att se till så att hon inte faller 
tillbaka till gamla laster. 
 
I din utrustning har du en Eye-Scanner. Om du håller upp den framför ögat på någon. Kan du räcka 
fram medföljande lapp med texten "Spelregel: Om du är en android måste du tala om det.". Dessutom 
vet du att en Nexus VII modell kan kanalisera delar av sin atomenergi ut till fingerspetsarna och på det 
sättet paralysera någon. 



Nummer 5 
Namn: Edvard Pärssen 
Karaktärstyp: Politiker 
 
Du är medlem av det Neo-Politiska Partiet (NPP) och en av de hundratal utsända som letar efter er 
nyligen kidnappade partiledare. Din uppgift är att samla så mycket information som möjligt om 
misstänkta brottslingar och försöka finna personer som är villiga att ta på sig uppdraget att finna er 
partiledare. Du måste vara säker på att det är lämpliga personer och inte vilket drägg som helst. Igår 
skickade du in NPPs SWAT killar i en ockuperad byggnad medan dimensionspolisen (DP) var 
upptagen med några ev er hyrda mercenaries, men han fanns inte där. För att inte dra till dig för mycket 
uppmärksamhet har du varit tvungen att klä ut dig till en vanlig medborgare. Det enda du inte lyckats 
med att dölja är din överklass attityd och ditt sätt att agera mot lägre stående varelser. Bland pöbeln har 
du redan känt igen en kille som du anställt en gång tidigare, (Nr.12), en Decker. Han gjorde ett relativt 
dåligt jobb och kostade ert parti en massa pengar men det är kanske det bästa du har att utgå ifrån. 
 
Samtidigt är du väldigt nyfiken på hur underklassen har det, det kan ju inte skada att ta någon timme 
ledigt från ditt jobb och undersöka den mystiska, spännande värld som gatubarnen lever i. 
 
Du har hört att toppen i ert parti har pratat om att hyra in en android som livvakt åt er partiledare när 
han kommer tillbaka. Kanske du skulle höra dig för, det kanske kan löna sig på avlöningslappen så 
småningom. Du har dessutom tjänat pengar vid sidan av, genom att låna ut pengar till skyhöga räntor. 
Du fick syn på en kille som är skyldig dig en massa pengar när du gick in i Munden's. Han är någon 
sorts manager. Du kommer inte riktigt ihåg summan han är skyldig dig men det var nog ungefär 10.000 
krediter + 2 månaders ränta = 25.000 krediter. Om han inte ger dig pengarna under kvällen så är det 
bäst att ta till med hårdhandskar, och här på Munden's verkar det finnas killar som har hårda handskar 
till uthyrning. 



Nummer: 6  
Namn: Tony "Tigerclaw" Ciavelli 
Karaktärstyp: Cyber-Mercenary 
 
Munden's bar är det bästa stället att koppla av på efter ett långt och intensivt uppdrag och det är precis 
vad du och din vapendragare Bim Bonachi (Nr 7) gör. Ni har precis avslutat ett uppdrag där ni skulle 
ställa till oreda i ett helt stadskvarter för att locka till er dimensionspolisen (DP), medan SWAT killar 
från Neo-Politiska Partiet gjorde en räd i ett närliggande kvarter för att leta efter en kidnappad ledare. 
Det var tufft men ni lyckades och DP har förmodligen ingen aning om att det var ni. Tyvärr ligger er 
kassanivå lite lågt så ett nytt jobb skulle inte sitta helt fel. Vad Bim inte känner till är att i striden så 
förstördes en stor del av dina cyberimplants du hade i huvudet och du känner att dina cyber-ögon är 
på väg att ta slut samt att ditt cyber-väderkorn har slutat att fungera. Det är väldans dyrt att reparera 
cyber-implants men det verkar som du inte har något val. Du måste tala om för Bim att era pengar måste 
gå till det. Det billigaste alternativet är att få en cyber-doctor att göra det sidan om. Det är naturligtvis 
också farligare men fara är du van att leva vid. Hursomhelst om ni inte fixar pengar snart kommer du 
att inom ett par timmar förlora din syn. 
Inne på Munden's har du sett ett par personer som du känner igen: Deckern Siggy (Nr 12) och shamanen 
White Cloud Brother, som ni tidigare har jobbat med. Dessutom känner du igen en Hexenjaeger (Nr 37) 
(En hexenjaeger tillhör en specialavdelning inom DP som har som specialuppgift att utrota personer 
som använder magi på ett sätt som är farligt för den övriga populasen. Om han är här kanske han skulle 
betala bra för information om folk som använder magi. 



Nummer: 7 
Namn: Bim Bonachi 
Karaktärstyp: Cyber-Mercenary 
 
Munden's bar är det bästa stället att koppla av på efter ett långt och intensivt uppdrag och det är precis 
vad du och din vapendragare Tony "Tigerclaw" Ciavelli (Nr 6) gör. Ni har precis avslutat ett uppdrag 
där ni skulle ställa till oreda i ett helt stadskvarter för att locka till er dimensionspolisen (DP), medan 
SWAT killar från Neo-Politiska Partiet gjorde en räd i ett närliggande kvarter för att leta efter en 
kidnappad ledare. Det var tufft men ni lyckades och DP har förmodligen ingen aning om att det var ni. 
Tyvärr ligger er kassanivå lite lågt så ett nytt jobb skulle inte sitta helt fel. 
Du har under alla dina uppdrag tagit en stridsdrog vid namn Refrabulin som ökar reflexer och 
ämnesomsättningen. Tyvärr har du blivit beroende av drogen och om du inte tar en dos i timmen 
kommer du att bli långsammare och långsammare tills du rör dig i en mycket långsam slowmotion 
ända tills du får en ny dos. Du tog din sista dos innan du gick in på Munden's, men här inne bör det väl 
inte vara några problem att hitta drogen. Du har dessutom spridet ut att du vill köpa just den drogen. 
Fast den kostar ju pengar. 
Inne på Munden's har du sett ett par personer som du känner igen: Deckern Siggy (Nr 12) och shamanen 
White Cloud Brother, som ni tidigare har jobbat med. Du känner även igen en viss Cardigan Sleepover 
(Nr 4). Han är en Bladerunner (en som letar upp och eliminerar androider). Det var du tidigare också 
innan du sadlade om och blev cyber-mercenarie. Ni drog aldrig jämt och han uppfattade dig tidigare 
som en farlig konkurrent. Men om han är på Munden's måste det betyda att det finns en android här 
någonstans och det måste innebära att den är förrymd och efterlyst. Det måste betyda att det finns en 
stor belöning som ligger och väntar och frågan är bara: På vem? 



Nummer: 8 
Namn: Hannibal "The Cannibal" Lector 
Karaktärstyp: Bloodsport fighter 
 
Du är den mest berömda fighter i denna dimensionen och har kämpat mot de flesta fighterna som är 
värda att lägga på minnet. Bloodsport lärde du dig tidigt som slav på din hemplanet Alfa Zero där 
matcherna i första hand gällde mat för att överleva de extrema livsvillkoren. Vissa av dessa 127 
matcherna har varit stenhårda men du har hitintills inte förlorat en enda av dem fastän två av matcherna 
har slutat oavgjorda. Orsaken till att du inte förlorat en enda match är på grund av att du lider av en 
mindre hjärnskada som du gör att du blir lite "konstig" under en match, dels så känner du inte av någon 
smärta och dels så får du en stor aptit på rått kött, speciellt lammkött... 
Det här aningen underliga beteendet har givet dig ditt öknamn "The Cannibal" eftersom du gärna tycks 
sätta i dig din motståndare efter att du vunnit matchen. Nackdelen med detta beteendet är att du blivit 
beroende av en viss drog, Klimectyl, som gör att du håller dig lugn och sansad när du inte går en match. 
Problemet med denna drogen är att den precis har tagit slut och du behöver drastiskt fylla på lagret för 
att inte gå bärsärksgång innan du går nästa match. Chansen är nämligen stor att dimensionspolisen 
(DP) eller någon annan filur inte uppskattar ett sådant beteende. Du befinner dig nu på Munden's bar 
på order av din manager, Eliha "The Don" Johnson (Nr 9), där du snart skall få möta din 128:e 
motståndare och tjäna in ytterligare ett par tusen för en lätt match. Under tiden till matchen tänker du 
främst leta upp någon som säljer drogen Klimectyl och därefter tjäna lite pengar som bodyguard eller 
någonting annat. Du vet genom din manager som normalt står för din ekonomi att han brukar köpa 
drogen av en Doctor Jesus (eller nåt). Av gammal erfarenhet har du lärt dig hata alla poliser och 
myndighetspersoner som du gärna "diskret röjer undan". när ingen ser dig. Inne på Munden's bar 
märkte du nått märkligt, en person (Nr 11) väckte inte ditt hungriga sinne. Han kan ju inte vara gjord 
av kött och ben. Kolla du känner igen en typ (33) från ditt förflutna. Du tror att du mobbade honom när 
han var lite. Kul att återuppliva gamla minnen. 
 
Utrustning 
Bloodsport slicer-knivar 2st 
Fighterdress 



Nummer: 9 
Namn: Eliha "The Don" Johnson 
Karaktärstyp: Manager (för 8 och 25-28) 
 
Du är dels manager till den vildaste och psykopatiska bloodsportfightern, Hannibal "The Cannibal" 
Lector (Nr 8), som den här dimensionen någonsin lyckats avla fram, samt manager åt 
rockerboyzgruppen Blast Away (Adam Hekkler, Bart Rohland, Cujo Fendrikksohn, Damien Steinpath 
(Nr 25-28) och Elvice Bongo) som du lyckats fixa fram en spelning åt; ett sk gig. Men ack och ve! Elvice 
Bongo dog igår av en överdos. Problemet som du har just nu är dels att reda upp den ekonomiska sidan 
av kvällens arrangemang, det vill säga meddela Gordon (Bartendern) att du vill ha pengarna tillbaka, 
samt dels PR-föra rockerboyzen så att de får nya gig och spelintäkter. Rockerboyzen får försöka förklara 
för publiken som har kommit om varför de inte tänker spela. Det är nämligen som så att du lever endast 
för pengarnas skull och bekymrar inte dig så mycket vem eller hur många som står bakom 
instrumenten. Utan dem skulle du få ett nervöst sammanbrott. Du är dessutom en fanatisk spelare och 
älskar att satsa pengar för att tjäna ihop ännu mer, men på sista tiden har du förlorat en hel del... kanske 
till och med mer än vad din personliga hälsa kan må bra av. Du har nämligen spelat bort en hel del 
pengar som du lånat av en lokal lånehaj, Edvard Pärssen (Nr 5). Senast du såg honom sa han att nästa 
gång ni sågs ville han ha tillbaka sina investeringar omgående annars kommer han att kräva tillbaka 
sin skuld på något annat sätt... och det sättet behöver du bara använda lite fantasi för att förstå att det 
kommer att göra mer en ont... 
När du blir nervös, vilket du blir ganska ofta när saker och ting komplicerar sig, känner du att du 
behöver ta dig ett glas för att lugna ner nerverna lite. Får du inte det utan du utsätts för ännu mer press 
så får du ett nervöst sammanbrott i ca 15 minuter då du bara sitter och lallar för dig själv. 



Nummer: 11 
Namn: Nexus VII 
Karaktärstyp: Android 
 
Du är inte en människa du är en android. En robot med ett mänskligt skal men så skickligt byggd att 
det skulle krävas sofistikerad utrustning att avslöja dig med (t.ex. en X-Ray disc, BetaCrom Indicator, 
Eye-Scanner (Om så. måste du säga sanningen)). Du har tidigare varit anställd på ett företag vid namn 
Strixx som producerar avancerad mikroelektronik i rymdfabriker. För ett tag sedan såg du möjligheten 
till evigt liv. Du har nu stulit en ny prototyp av ett kretskort från fabriken. Du vet inte exakt hur kortet 
fungerar men du vet att en elektronik expert skulle kunna använda de förprogrammerade kretsarna till 
att förändra din mikrogenetisktelektroniska struktur så att dina kretsar inte bränns ut efter ett antal år 
utan reproducerar ny information som håller dig igång för evigt. Du måste hitta en elektronikexpert 
som kan hjälpa dig med kortet. Om du inte hittar någon här så måste du hitta någon som kan smuggla 
ut dig och kortet. Du har garanterat redan fått dimensionspolisen (DP) efter dig och det skulle inte 
förvåna dig om Strixx hyrt en Bladerunner för att eliminera dig. Du skulle kanske själv hyra några 
livvakter, men de måste vara duktiga om de skall kunna hantera en Bladerunner. Om du hade varit en 
människa hade du haft panik men eftersom du är en maskin tänker du logiskt och har alltid ett yttre 
lugn. 
 
En lite fördel har du med att vara android. Du kan kanalisera ut en del av din atomenergi till 
fingertopparna och med en elektrisk stöt paralysera människor i en minut. Din kraft räcker till 8 sådana 
attacker. Om du gör detta måste du röra vid personen ifråga samt överräcka en informationslapp. 



Nummer: 12 
Namn: Trofast "Siggy" Sigling 
Karaktärstyp: Decker (Super-hacker) 
 
Munden's bar är ett av dina favoritställen och denna kvällen verkar bli rätt lyckad också. Medan du satt 
på toaletten använde du ditt cyberdeck till att hacka dig in i det interdimensionella 
kommunikationssystemet. Där lyckades du avkoda ett meddelande från dimensionspolisens (DP) 
högkvarter till en undercover agent vid namn Osvald Göringsson. Han skulle genast försöka fånga en 
robot (troligen en android) som stulit ett prototypkretskort från en rymdfabrik vid namn Strixx. Du har 
Strixxkretsar i ditt cyberdeck så kanske kan det nya kretskortet kan få den att bli multipelt bättre. 
Garanterat tänker androiden fly från den här dimensionen och den enklaste och naturligaste vägen är 
gå via Munden's bar så det gäller för dig att hitta androiden och hjälpa honom innan DP kommer på 
samma tanke att Munden's bar är bästa flyktvägen. Inne på Munden's har du sett ett par personer som 
du känner igen. Några gamla polare som du jobbat med tidigare finns här "TigerClaw" och Bim 
(Mercenaries, Nr 6 och 7) samt White Cloud Brother (Street Shaman, Nr 16). Dessutom har du sett 
Edvard Pärssen (Nr 5) som tidigare har hyrt dina tjänster för att leta efter en kidnappad politisk ledare 
för Neo-Politiska Partiet (NPP). Tyvärr gav dina efterforskningar i datavärlden ingenting så han kanske 
är rätt sur på dig. 
 
Du har som utrustning ett Cyberdeck och ett extra reservkretskort för MCPC programmet 
(huvudprogrammet i en Cyberdeck). 



Nummer: 13 
Namn: Doctor Jessua Zhivallrog 
Karaktärstyp: Läkare, Cyberware Specialist samt drogdistributör 
 
Du är kompanjon med Stardust Kolt (Nr 1) som förser dig med de droger som du och dina kunder är i 
behov av. Ikväll har du bestämt möte på Munden's bar med Stardust eftersom du har fått reda på att 
många kunder kommer hit som gärna vill köpa lite droger. En person (Nr 19) har nämligen lagt in en 
större beställning på drogen Epsilonythole som är en starkt vanebildande drog som ofta används i syfte 
att hjärntvätta personer. Du misstänker att din köpare, som förresten är en gammal patient till dig men 
nu har blivit friskskriven, kommer att använda drogen till just detta ändamål. Du har via kontakter fått 
reda på att en "personfixare" letar efter droger, likaså letar en soldat efter stridsdroger. En drogberoende 
bloodsportfighter (Nr 8) som behöver drogen Klimekthyl för att hålla sig lugn och sansad mellan 
matcherna letar också efter dig. 
Normalt jobbar du på ett slutet sjukhus för psykiskt sjuka där du har hand om avdelning 19 som 
behandlar lättare schizofrena personer och dels jobbar du vid sidan om som en cyberware specialist. 
Du har t.o.m. en egen klinik i den här dimensionen.  
Innan du gick in på Munden's gjorde du en snabbanalys av en person som påstod att han var sjuk. Du 
kom snabbt fram till att han var schizofren men för att inte ge några gratiskonsultationer sa du att han 
var fullt frisk. 
En av sjukhusets mer våldsamma patienter rymde för ett kort tag sedan och det finns en chans att 
galningen kan komma att söka upp dig eftersom du kan förse honom med något han vill ha. Dina 
läkarkolleger har varnat dig för honom och berättat för dig att denna psykopaten är starkt beroende av 
drogen Endomorfyl. 
 
Utrustning 
Normal klädsel 
Anteckningsblock 
Solglasögon 



Nummer: 14 
Namn: Harley Hubertsson 
Karaktärstyp: Slavhandlare 
 
Du är en ganska slemmig och sliskig person som på något sätt alltid lyckas få glida in i konversationer. 
Du måste snabbt lära känna personer eftersom du oftast arbetar som personfixare. Om någon behöver 
ett jobb gjort så brukar du oftast veta vem som kan fixa det, och det kan du tala om mot en smärre 
summa pengar förstås. Detta har gjort dig till en ganska hyfsad människokännare. Inofficiellt så är du 
dessutom slavhandlare och det är här du tjänar grova pengar. Du brukar ta upp beställningar på vad 
folk vill ha; män, kvinnor, atleter, intelligenta, etc etc. Om det inte gäller ovanliga leveranser brukar du 
utnyttja piloten Charlie Nova (Nr 3) för att smuggla in folk. För att få folk lite medgörliga brukar du 
använda dig av två saker dels en sövande drog vid namn Amnesonolin och dels någon som kan ta hand 
om de sövda personerna. Det gäller för dig att ta reda på om någon på Munden's bar behöver slavar 
eller specialltjänster. 
Inne på Munden's har du redan lyckats snoka reda vad en del personer sysslar med: Det finns en rik 
affärsman som har illegal handel (Nr 1), där finns tre soldater (Nr 4, 6 och 7), det finns en (nervös) 
manager (Nr 9). det finns en decker (super-hacker) (Nr 12) samt en läkare (Nr 13). Du tror att en viss 
person är magiker (Nr 16) men det vet du inte riktigt. En person luktar dimensionspolis men du kan 
inte vara riktigt säker (Nr 2). Dessutom här du träffat på en halvkonkurrent till dig. Arnold Herkules 
(Nr 21) jobbar som fixar och ibland traskar han in på ditt område med att ordna personer till olika 
ändamål. Ta hand om honom. 



Nummer 15 
Namn: Mordika Membran 
Karaktärstyp: Psykfall 
 
Du har rymt ifrån ett mentalsjukhus. Orsaken till att du blev inlagd på sjukhuset i första hand var att 
du plötsligt blev komplett galen i c:a 15 minuter och under den tiden hann du kallblodigt mörda 42 
personer samt ödelägga ett nybyggt köpcentra. På sjukhuset blev du konstant ipumpad olika droger 
och annan stimulantia för att du (och de) skulle lyckas med att hålla dig under kontroll. Du har således 
blivit väldigt beroende av Endomorfyl. Om du inte får tag på en dos inom 2 timmar och 15 minuter så 
är chansen mycket stor att du får ett återfall. 
Du innehar även en del psykiska krafter. Du kan paralysera en person, göra en person blind, eller göra 
en person fumlig. För att dessa förmågor skall fungera måste du vidröra ditt offer och ge honom en 
lapp. Endast en gång kan du utföra var och en av dessa förmågor. 
En av personerna som är här ikväll känner du definitivt igen. Han är annan av sjukhusets patienter (Nr 
19). Du har dessutom hört att din gamla läkare Jessua skall finnas här. 
I dina febriga drömmar har du haft bilder av en man som kommer ifrån ett kallt ställe. Han har 
pälskläder och snön yr omkring honom. Han kommer emot dig med en yxa. Han tänker döda dig!. Det 
är möjligt att det finns en Hexenjaeger (vars specialuppgift är att utrota personer som använder magi 
på ett sätt som är farligt för den övriga populasen) efter dig eftersom du har visat dina psykiska 
förmågor offentligt mer än en gång. Du kommer ihåg en gång på ett stort massmöte när du fick inte din 
röst hörd. Då tog du helt sonika och leviterade dig över massorna, som omedelbart tystnade. Så det 
kanske är bäst att vara här inkognito eftersom man aldrig vet var en Hexenjaeger kan finnas. Det finns 
också en möjlighet att en gammal affärskontakt kan finnas här i baren. Han är street shaman och brukar 
kunna fixa de prylar som du vill ha, men han snuvade dig på en massa pengar innan du åkte in på 
sjukhuset och om du hittar honom kan du ju alltid kräva tillbaks summan. Han kallar sig White Cloud 
Brother. 
I skeppet som du kom in med (Piloten är Nr 3) hörde du någonting om en kult som skulle göra 
någonting på Munden's bar. Du har gått dit för att se om du kan ta reda på mer, det kan vara din biljett 
till frihet. Du har nu inga pengar och inget vapen. Om du går bärsärk måste du ha tag i någon form av 
LRP vapen. Du får absolut inte slå i huvud eller skrev. 



Nummer: 16 
Namn: White Cloud Brother 
Karaktärstyp: Street shaman 
 
Du brukar hänga till på Munden's ibland, men ikväll är du här i affärer. Du skulle ha skaffat ihop en 
del prylar åt en jeppe som kallar sej Hepsiban Jönsson, men nu är det så att du bara har fått ihop hälften 
av prylarna. Till råga på allt så vet du inte hur den här Hepsiban ser ut men du vet att han måste ha alla 
sina prylar just ikväll eftersom han ska ha någon sorts ceremoni. Men misströsta inte, på Munden's kan 
man fixa allt om man har tur och vet var man skall leta. Du har åtminstone fått tag i den viktigaste 
prylen, en stor bronsfärgad glaskula. Den verkar vara mycket mer magisk än vad killen du köpte den 
av sa att den var och du fick den dessutom ganska billigt. Mystiskt? Du vet en fixer som också brukar 
hänga ut på Munden's (Nr.21). Av honom kan man beställa allt möjligt. 
Du har prylarna i en liten läderpåse och till ditt enda försvar har du din magi. När du skall använda 
magi måste du gå fram till ditt offer och röra vid honom samtidigt som du ger personen en lapp med 
information på. Du kan bara använda varje formel en gång. Du kom nyss på att man kan ju pröva att 
fråga någon annan magiker om de prylar som du behöver. Problemet är bara att hitta dem, de håller sig 
ju gömda precis som du. 
Du vet att det inte är speciellt bra om man visar sin magi "in public" eftersom det på senare år blivit 
förbjudet. Det kan sitta en Hexenjaeger (vars specialuppgift är att utrota personer som använder magi 
på ett sätt som är farligt för den övriga populasen) och iaktta dig varsomhelst. Det lättaste straffet är 10 
års fängelse. 
Du har sett att några av dina kompisar är här ikväll. Siggy, en decker (Nr 12) och två cyber-mercenaries 
Tigerclaw (Nr 6) och Bim (Nr 7). De kanske kan hjälpa dig om du hjälper dom någongång. 
 
På Hepsiban Jönssons beställning saknar du följande: 
 7 olika sorters örter 
 7 ljus + tändstickor 
 Kritor + 1m snöre 
 Kniv (magisk) 



Nummer 17 
Namn: Hepsiban Jönsson 
Karaktärstyp: Kultledare 
 
Du är ledare för en liten kult som du startat i din dimension. Kulten kallar sig för AHGKWABB (Akvab). 
För 6 år sedan fick du en vision från en gud som kallade sig AHGKWABB, han hade ett ohyggligt anlete 
och när du stirrade in i hans enorma gröngula ögon var ditt sinne på väg att packa ihop sin väska och 
resa sin väg. Men genom en övernaturlig ansträngning lyckades du hålla dig på rätt sida av vansinnets 
ravin. Av denna gud, som uppenbarat sig för dig, fick du reda på några av livets hemligheter. Du insåg 
då att det enda som gjorde livet uthärdligt var vetskapen att om man gör bra ifrån sig på denna jord blir 
man belönad i nästa liv. Underbart. Du beslöt dig för att bli en sorts Messias men det visade sig vara 
mycket svårt för människor att förstå vad du menade. Antingen var det en massa galningar som ville 
gå med din kult, eller så var det en massa "rädda jorden" jeppar som ville förändra hela kultens 
uppbyggnad och göra en miljöorganisation av den. 
Då beslöt du dig för att starta en ny kult som du kallade för AHGKWABB 2. En månad efter du startat 
kulten fick du ytterligare en vision. Du skulle ta till handling för att bevisa för världen att vad du tror 
på är den enda sanningen. Du började kidnappa en massa människor och försökte övertala dem att 
övergå till din religion. När du inte lyckades beslöt du dig för att ge dem det slutgiltiga beviset. Du tog 
livet av dem för att bevisa att i deras nästa liv skulle de få det gå dåligt eftersom de inte trodde på dig. 
Du är själv övertygad om att du kommer att leva ett underbart liv efter att du dött. Du har till dags dato 
tagit livet av 199 st. Ditt nästa och 200:e offer är en kille som påstår att han är någon sorts stor politisk 
ledare, men du tror att han är på väg att bli övertygad ändå. Eftersom det antagligen kommer att bli ditt 
200:e offer har du beslutat att genomföra en liten ritual som kommer att kalla till dig självaste 
AHGKWABB och han kommer att ta dig med sig till nästa värld. Underbart! 
Nu är det så att den bästa platsen för att genomföra denna ritual är någon plats som står mellan alla 
dimensionerna, och den enda sådan plats du (egentligen din adept Wabba) hittat är MUNDEN'S BAR. 
Du har med dina 3 adepter tagit dig dit och skall utföra ritualen där exakt klockan T+2.30. Nu är det så 
att i ritualens papper står det att man skall rekvirera alla prylar som skall vara med i ritualen på platsen 
där den skall genomföras. Detta har visat sig vara ett problem eftersom tiden inte räcker till för att hitta 
allt själv. Du har därför ringt en Shaman som du hittade i Gula sidorna och övertalat honom till att ta 
sig till Munden's med alla prylarna. Där skall du betala honom 3000 krediter för prylarna. Du har även 
använt dig av en smugglare, Charlie (Nr 3), för att få hit ditt offer utan att någon märkte det. Smugglaren 
var rätt otrevlig mot er på resan hit men han verkade kunna sina saker. 
Övrig information står i ditt ritualpapper. Du eller dina adepter måste naturligtvis försöka övertala ert 
offer hela tiden eftersom en levande omvänd är bättre än en död. Till din hjälp har du en del papper 
och tester som han kan gå igenom. Du är dock lite grann efterlyst av dimensionspolisen efter det att du 
tog kål på en person mitt på ett öppet torg en gång. Det kan vara möjligt att en del Hexenjaegers (vars 
specialuppgift är att utrota personer som använder magi på ett sätt som är farligt för den övriga 
populasen) är efter dig också eftersom du råkade kvarlämna några ritualpapper och annat på platsen 
när du flydde. Så håll en låg profil. Om möjligt så försök gärna övertala några fler till er religion. 
 
Dina Adepter: 
Wabba Holgersson (Nr 18). Wabba är en hängiven adept. Han går helt och fullt upp i sina uppgifter. 
Du litar på honom till 100%. 
Svenne Holgersson (Nr 19). Wabbas lillebror. Svenne är en stabil och lugn person. Ibland lite för lugn. 
Han är den som brukar ta livet av alla offer och han verkar närmast njuta av det. Hmm. Bäst att se upp 
med honom. 
Herrmann Göransson (Nr 20). Herrmann är en labil person. Ibland kan hans alternativa personalitet ta 
över hans handlingar men det händer inte speciellt ofta. Han är annars en mycket pålitlig person som 
är helt hängiven AHGKWABB. 



Nummer 18 
Namn Wabba Holgersson 
Karaktärstyp Kultmedlem 
 
Du är medlem i en kult som kallas AHGKWABB 2 (Akvab). Kulten förespråkar ett liv efter detta. Alltså 
om man gör bra ifrån sig på denna jord kommer man att bli belönad i nästa. Du är totalt lojal mot kultens 
ledare Hepsiban Jönsson (Nr 17). Ni försöker alltid att överbevisa sanningen i er tro för de trolösa som 
ni väljer ut men om de vägrar att omvändas så ger ni dem det sista beviset. Ni dödar dem rituellt. Det 
är dock inte mord utan det är för deras eget bästa. 
Nu har ni fått tag på ännu ett offer och det verkar vara någonting speciellt med honom eftersom 
Hepsiban har fått er att leta efter vad han kallar för en Multidimensionsplats. Det var du som hittade 
den. Munden's Bar. På Munden's kommer ni att genomföra en ritual för att kalla fram den högste guden 
AHGKWABB. Nu är det så att just ikväll på Munden's spelar ditt favorit rockband Blast Away och du 
kommer att slitas mellan din lojalitet till Hepsiban och din fanatism för rockbandet. Du kommer att göra 
allt för att komma Backstage med dem och få deras autografer. Om de behöver hjälp med någonting så 
kommer du att hjälpa dem. Du är alltså helt oskyldig i ditt sinne, som ett litet barn. 
 
Dina medhjälpare: 
Svenne Holgersson (Nr 19). Din lillebror. Du har lärt dig att inte behandla Svenne som en lillebror. Du 
har bara 3 tår kvar på högerfoten efter att han bet av dem på dig i ett vansinnesutbrott. Nuförtiden har 
Svenne fått några piller av en läkare och han håller sig ganska lugn. 
Herrmann Göransson (Nr 20). Han är lite konstig. Ibland pratar han med en annan röst och beter sig 
som en knäppgök. Men oftast är han snäll mot dig. 



Nummer 19 
Namn Svenne Holgersson 
Karaktärstyp Kultmedlem 
 
Du har tillsammans med din storebror Wabba (Nr 18) gått med i en kult som kallar sig för AHGKWABB 
2 (Akvab). Det har du mest gjort eftersom din psykiatriker sagt åt dig att det är bra om du har någonting 
att göra på fritiden. Du har varit mycket våldsam innan du började gå till en psykdoktor. En gång bet 
du av två tår på din brors ena fot. Du hatar nämligen när någon är överlägsen dig. Men nuförtiden kan 
du kontrollera dig genom att du regelbundet tar droger. Du har fått drogerna ifrån din psykdoktor. Det 
är förbjudet att inneha droger men du har ett recept som du skall visa om polisen kräver att få veta var 
du fått droger ifrån. 
Det enda du brytt dig om att ta reda på om kulten är de många rituella morden som de utför. Detta 
tycker du verkar intressant och du har lyckats övertala ledaren för kulten Hepsiban Jönsson (Nr 17), att 
du skulle bli den officiella avrättnings förrättaren. Du har nu tagit ca 165 liv. Drogens inverkan gör dig 
lugn till det yttre men ditt inre kokar av mordlust och du väntar bara på den stund ikväll som ni skall 
ta livet av ert senaste offer, en kille som påstår att han är någon sorts stor politisk ledare. Hah, dom kan 
också blöda. 
När ni var på väg in i Munden's bar fick du syn på en kille du känner igen från psykiatrikerns 
mottagning (Nr 16). Han har någon sorts psykisk förmåga. Mer vet du inte om honom. Dessutom såg 
du din psykiatriker här (Nr 13). Av honom har du beställt en massa Epsilonythol som används när man 
för behöver hjärntvätta folk. Det skall bli kul att pröva på ikväll. Du gillar den nya innesporten 
Bloodsport. Den går ut på att två motspelare går in i en ring och slaktar varandra. Det gillar du. Men 
ingen annan vet om det. Du är även efterlyst för ett flertal mord så det gäller att ta det försiktigt. 
 
Om dina medhjälpare: 
Wabba Holgersson (Nr 18). Din storebror och en komplett nörd. Han har ingen verklighetsanknytning 
alls och han lyder Hepsiban som en blind höna. Låt honom bara inte se ner på dig bara för att han är 
några år äldre än dig. 
Herrmann Göransson (Nr 20). Den här kufen skall du akta dig för. Ibland beter han sig som en helt 
normal kille och sen bara ställer han sig rakt upp och ner och skriker. Du har ett vagt minne av att du 
sett honom på kliniken men det kan vara ett påhittat minne. Han verkar också ha en del skumma affärer 
för sig, det kan dra till sig uppmärksamhet och dö kommer du förmodligen att missa din chans att ta 
livet av ert offer. Det vore dåligt. 



Nummer 20 
Namn Hermann Göransson 
Karaktärstyp Kultmedlem 
 
Du är väl medveten om att du har en del psykiska problem. Men dom är inte så allvarliga, så säger i 
alla fall den senaste doktorn du var i kontakt med. Den doktorn (Nr 13) träffade du precis innan du gick 
in i Munden's bar och han gav dig en snabb analys innan han själv gick  in i Munden's. Andra doktorer 
har sagt att du är någonting som kallas schizofren. Det skall betyda att du har någon sorts dubbelnatur, 
men det har du aldrig märkt någonting av. Ibland bara somnar du och när du vaknar befinner du dig 
någon helt annanstans. Människor brukar stå och stirra på dig med förskräckt min när du vaknat. Du 
fattar ingenting, du som är så snäll. 
För att lugna dina alltmer påfrestade nerver har du gått med i en kult som kallar sig Ahgkwabb 2. Den 
säger sig tro på ett liv efter detta, ett bättre sådant om man beter sig bra i detta livet. Det tycker du låter 
skitbra, Du har blivit så snäll nuförtiden att du tom hjälper gamla människor över hoverbanan, fastän 
de inte vill det. Ni är i Munden's bar för att övertyga en massa människor om att Ahgkwabb är den 
bästa religionen någonsin. Ibland tar ni hand om människor som ni tror kan bli utmärkta medlemmar i 
kulten, men dom lyckas alltid försvinna på något vis. Du är alltså en jättesnäll person. Ledaren för 
kulten heter Hepsiban Jönsson (Nr 17). Han är en mycket trevlig kille. Du hittade hans nummer i Gula 
sidorna. Han är så bra att du tänker hjälpa honom med allt som han vill ha hjälp med. 
 
Dina medkultister: 
Wabba Holgersson (Nr 18). Mycket trevlig kille. Snäll och hjälpsam. 
Svenne Holgersson (Nr 19). Lillebror till Wabba. Han är däremot en otrevlig typ. Du tror att det beror 
på en orolig barndom. Svenne kan vara LITE våldsam ibland, men för det mesta är han väldigt lugn av 
sig. 
 
Hermann Göransson del 2 
Du är definitivt sjuk i huvudet. Du måste ha några droger för att stilla ditt sinne. Tyvärr tappade du alla 
piller under din senaste blackout, men det går nog att skaffa nya. Du är medlem i en kult som dyrkar 
en gud. Du tror att denna guden kräver visst en massa blodsoffer eftersom varje gång du är på något 
möte så nog tusan offrar dem en person till sin honom. Du tror inte riktigt på gudar men det är inte 
varje dag man får se ett rituellt offer. Den här gången är det visst en sorts politisk ledare som är ert offer. 
Det är bra, du tål inte politik. Ni blev hitsmugglade utav en kille (Nr 3) och han berättade att man kunde 
få uppleva allt på den här baren, så passa på och njut. Ibland kan du få för dig att bara ställa dig och 
skrika rakt ut. Då brukar det svartna för ögonen och du tuppar av. Det är ganska kul. 
Ledare för kulten är en kille som heter Hepsiban (Nr 17). Han är helt knäpp i huvudet efter alla påstådda 
visioner som han fått. Han är inte att lita på. Bland kultisterna finns det två bröder. Den ene, Wabba (Nr 
18), han följer Hepsiban blint. Den andre, Svenne (Nr 19) verkar ha något inre trauma. Det är förövrigt 
alltid den senare brodern som håller i kniven när någon skall offras. 
 
Du har alltså två personligheter. För det mesta spelar du den första men när det blir lite hetsigt i 
omgivningen kan du övergå till nr2. Du får själv välja när du vill byta personlighet. Kom bara ihåg att 
nr.1 inte tål våld. När du byter ifrån nr 2 till nr 1 skriker du alltid högt, rakt ut utan någon som helst 
orsak. Precis efter bytet har du en dödtid (blackout) på 10 sekunder när du inte kan göra någonting. 



Nummer: 21 
Namn: Arnold Herkules 
Karaktärstyp Fixer 
 
Du är en typisk fixer, Du tar reda på allt och säljer allt. Med stor profit förstås. Du har nyligen kommit 
till Munden's och redan har du pejlat läget över vem som har vad. Det finns en del drogförsäljare (Nr 1 
och 33), en Bladerunner (Nr 4), två cyber-mercenaries (Nr 6 och 7), en slavhandlare (Nr 14), ett gäng 
Rocker boys (Nr 25, 26, 27 och 28) samt en Dimensionspolis (DP) (Nr 5). Och kolla om inte det är Geck 
Förgöraren(35). Din gamle vän som är skyldig dig 560 krediter! Så trevligt. 
Håll dig utanför trubbel eftersom det inte är hälsosamt. Köp billigt och sälj dyrt! Man kan alltid tjäna 
pengar på spel och dobbel. Tjäna pengar det är därför du är här. Du har på senare tid fått för dig att det 
är någon som förföljer dig. Man kan undra varför och vem? Det är kanske så att du börjar bli lite nipprig 
nu sedan du sålde ditt senaste parti förfalskade droger. Om det är de köparna som är efter dig så är du 
säkerligen död innan kvällen är slut. Det finns ju möjligheten att det är någon som vill köpa någonting 
och är rädda för att visa sitt tryne, men det vet du ju inte så var på din vakt! 
Du har dessutom att en konkurrent till dig dykt upp på Munden's. Harley Hubertsson (Nr 14) som 
brukar syssla med att sälja personer, dvs ren slavhandel även om han inte bruka använda dem orden. 
Han är lite sliskig och springer alltid runt och snokar och gör det svårare för dig att agera. 
Du har dessutom hört att det kommer att ske en bloodsportfight match här ikväll. Det verkar som om 
ingen annan har tänkt på att ordna vadslagningen här. Om du snackar med managern (Nr 9) kanske ni 
kan komma överens om att du kan ta hand om den. Fast då måste du hitta någon som kan stå som 
borgenär ifall det går åt pipan. 



Nummer: 23 
Namn: Barbald Gnödelsprätter 
Karaktärstyp Hexenjaeger (klass 1) 
 
Du är en Hexenjaeger. Du är anställd av Dimensionspolisen som spårare och utrotare av övernaturliga 
och mystiska varelser. Du har alltså som specialuppgift att utrota personer som använder magi på ett 
sätt som är farligt för den övriga populasen. Som Hexenjaeger har du rätt att tillfälligt ta kommando 
över ett kompani Dimensionspoliser när du anser det nödvändigt. Du är extremt tuff och hård. Det är 
många som hatar och fruktar en Hexenjaeger men du agerar alltid i lagligt syfte. 
Du är på Munden's bar i syfte att hitta en dimensionspolis i civilförklädnad. Honom tänker du sedan 
fråga ut om han vet någonting om en Street shaman som köpt en livsfarlig artefakt kallad "Den 
bronsförgade glaskulan". Kulan är otroligt farlig för den övriga världen. I sägner berättas det hur den 
transformerat stora städer till geléklumpar. Du måste stoppa shamanen från att använda kulan och 
omedelbart straffa honom. 
Det finns en möjlighet att någon av dessa efterlysta magiska bovar kommer att passera genom Munden's 
bar under din vistelse här så håll ögonen öppna: 

Aarnvald Hjörgenssen, efterlyst för: Mord genom att spränga huvuden på sina offer, 
Stöld genom att på magiskt sätt söva folk, våldtäkt på rosa kor. 

Hepsiban Jönsson, efterlyst för: Rituella massmord utförda över en lång tid, 
Utövande av hednisk religion. 

J.H Kristus, efterlyst för : Massuggestion, Olovligt helande utan tillstånd, Tror sig 
själv vara GUDS SON, anses vara extremt farlig! 

Mordika Membran, efterlyses för: Olovligt användande av psykiska krafter, 
Levitation vid officiell tillställning. 

A. Crowley, efterlyses för: Upprättandet av flertalet ockulta föreningar, Intagande 
av hallucinatoriska droger, utövande av sexuell magi, spår i kort. 

Skeeve, efterlyses för: Innehav utav 1 styck drake, bedrägeri, samvaro med demoner. 

James Baker, efterlyses för: Ockult användande av droger, innehav utav livsfarlig, 
ockult pryl. 

Keltin Rancurug, efterlyst för: Användande utav formler anpassade för LRP, 
Utövande av magiska ritualer, Handlare utav magiska artefakter. 

 
Om du någon gång under äventyret behöver kalla in en trupp Dimensions poliser så tala med 
GORDON, bartendern så fixar han det. Gör detta endast i yttersta nödfall då dimensions poliser inte är 
speciellt förlåtande personer. 



Nummer: 25 
Namn: Adam Hekkler 
Karaktärstyp: Rockerboy 
 
Du leder rockgruppen Blast Away och ni skulle haft en spelning på Munden's Bar om cirka en timme. 
Det är er manager, Eliha "the Don" Johnson (Nr 9) som delvis fixade spelningen åt er. Av förklarliga själ 
skulle både du och dina polare vara där en stund innan ni skulle spela för att sätta upp era attiraljer och 
pinaler, men nu finns det ett rent personligt skäl till varför ni befinner er på Munden's , för att skipa 
rättvisa. En fd medlem och trummis i ert band, Elvice Bongo, dog igår i en överdos av en drog han som 
en viss försäljare vid namn Stardust (Nr 1) lyckades lura i honom. Det är därför som er spelning är 
inställd. Ni tänker sätta dit honom för olaglig drogförsäljning och eftersom ni vet att 
dimensionspolisernas (DP) straff för det brottet är en deportering till de ökända straffkolonierna är det 
mer tillfredsställande än att vaporisera hans hjärna med en 78:a. Ni tänker sätta dit honom genom att 
låtsas att ni är intresserade av att köpa droger av honom. När ni har fått napp får en av er leta upp den 
civile DP som skall finnas på Munden's eftersom ni redan tipsat om att det kommer att finnas en 
drogförsäljare i baren. 
Du är den typen som tycker om att styra och ställa. Ofta blir de andra rätt trötta på ditt domiderande 
men någon måste hålla reda på var saker och ting finns så att inget kommer bort. Nu måste du dels 
hålla reda på dem andra så att de inte ställer till något dessutom måste du snacka med managern om 
hur ni skall få era pengar. Och någon måste ju dessutom snacka med publiken och tala om att det inte 
blir någon spelning ikväll. 
 
Bandets övriga medlemmar: 
Bart Rohland (Nr 26). Bart är en cool typ som inte säger eller behöver säga så mycket. När han yttrar sig 
om någonting brukar det oftast innehålla en hel del visdomsord och en diskret doft av alkohol. Bart gör 
vad du vill att han skall göra om det inte är för ansträngande för honom själva. 
Cujo Fendrikksohn (Nr 27). Cujo är manisk. Han älskar att slå på saker. Det är också därför han har fått 
den ansvarsfulla uppgiften att sköta trummorna så att han inte går lös på er. För att lugna Cujo när han 
ibland (ofta) blir upphetsad för småsaker, behövs det någon lugnande drog. Du brukar ha droger på 
lager men de är på upphällningen nu, och från Stardust kan (och vill) nu ju inte köpa något. 
Damien Steinpath (Nr 28). Damien är också ett frågetecken för dig. För det mesta pratar han inte så 
mycket om sig själv utan mer om det sätt han snart skall styra världen på. Damien tror nämligen att han 
är son till ett stort behornat odjur som det skrivs om i någon, troligen fejkad, antik bok som han en dag 
hittade på Bazaaren i en parallelldimension intill denna. 



Nummer: 26 
Namn: Bart Rohland 
Karaktärstyp: Rockerboy 
 
Du är med i rockgruppen Blast Away och ni skulle haft en spelning på Munden's Bar om cirka en timme. 
Det är er manager, Eliha "the Don" Johnson (Nr 9) som delvis fixade spelningen åt er. Av förklarliga själ 
skulle både du och dina polare vara där en stund innan ni skulle spela för att sätta upp era attiraljer och 
pinaler, men nu finns det ett rent personligt skäl till varför ni befinner er på Munden's , för att skipa 
rättvisa. En fd medlem och trummis i ert band, Elvice Bongo, dog igår i en överdos av en drog han som 
en viss försäljare vid namn Stardust (Nr 1) lyckades lura i honom. Det är därför som er spelning är 
inställd. Ni tänker sätta dit honom för olaglig drogförsäljning och eftersom ni vet att 
dimensionspolisernas (DP) straff för det brottet är en deportering till de ökända straffkolonierna är det 
mer tillfredsställande än att vaporisera hans hjärna med en 78:a. Ni tänker sätta dit honom genom att 
låtsas att ni är intresserade av att köpa droger av honom. När ni har fått napp får en av er leta upp den 
civile DP som skall finnas på Munden's eftersom ni redan tipsat om att det kommer att finnas en 
drogförsäljare i baren. 
Du är lite bekymrad över era fans nu när ni inte kommer till att spela. De kommer att bli helt vilda. 
Ibland har fans tom rivit ner vissa ställen totalt efter er konsert bara för att visa sin uppskattning. För 
att säga sanningen så är du lite bekymrad av detta eftersom det kan skada gruppens image, vilket vore 
katastrofalt för er. Eftersom du är bandets sk tänkare planerare har du kommit fram till... ja, egentligen 
har du inte löst problemet ännu men du håller som sagt på att arbeta med det. När du utför sådant 
krävande arbete behöver du oftast fukta strupen med något förtärbart som tex ett glas Black Booze eller 
liknande och på Munden's bör det inte vara något problem att få tag på dricka. Du har ett litet problem 
när det gäller dina små insupningar och det är att du blir helt packad direkt bara tungan kommer i 
kontakt med alkohol. När du blir full blir du så uppfylld av ångest och depression så att du bara vill ta 
livet av dig, vilket du nog aldrig skulle kunna samla ihop mod till. 
Du har förresten lagt märke till att Eliha spelar bort stora summor pengar på kortspel och vadslagning 
och du hoppas verkligen att det är hans egna stålar han gör av med. 
 
Bandets övriga medlemmar: 
Adam Hekkler (Nr 25). Hekkler leder fanatiskt bandet men han är din bäste kompis och du skulle kunna 
göra vad som helst för honom. 
Cujo Fendrikksohn (Nr 27). Cujo är bandets trummis, en snubbe som av någon outgrundlig anledning 
fatta förtroende endast för dig och ständigt följer dig som en trogen vapendragare överallt. Personligen 
har du inget emot Cujo men han beter sig en aning onormalt för det mesta eftersom han älskar att slå 
på saker och ting och människor och aliens och etc etc... Så länge han inte går lös på dig så är det okej. 
Damien Steinpath (Nr 28). Damien snackar bara en massa bullshit hela tiden. Han tror visst han kommer 
att styra världen och att det skall komma för akalopsryttare och sådant skräp. Men det kanske bara är 
naturligt eftersom han säger att han är son till en förvuxen talande getabock om man skall tro hans 
beskrivning av sin far. Annars är han lugn och trevlig. 
 



Nummer: 27 
Namn: Cujo Fendrikksohn 
Karaktärstyp: Rockerboy 
 
Du är med i rockgruppen Blast Away och ni skulle haft en spelning på Munden's Bar om cirka en timme. 
Det är er manager, Eliha "the Don" Johnson (Nr 9) som delvis fixade spelningen åt er. Av förklarliga själ 
skulle både du och dina polare vara där en stund innan ni skulle spela för att sätta upp era attiraljer och 
pinaler, men nu finns det ett rent personligt skäl till varför ni befinner er på Munden's , för att skipa 
rättvisa. En fd medlem och trummis i ert band, Elvice Bongo, dog igår i en överdos av en drog han som 
en viss försäljare vid namn Stardust (Nr 1) lyckades lura i honom. Det är därför som er spelning är 
inställd. Ni tänker sätta dit honom för olaglig drogförsäljning och eftersom ni vet att 
dimensionspolisernas (DP) straff för det brottet är en deportering till de ökända straffkolonierna är det 
mer tillfredsställande än att vaporisera hans hjärna med en 78:a. Ni tänker sätta dit honom genom att 
låtsas att ni är intresserade av att köpa droger av honom. När ni har fått napp får en av er leta upp den 
civile DP som skall finnas på Munden's eftersom ni redan tipsat om att det kommer att finnas en 
drogförsäljare i baren. 
Du är bandets trummis och det är en sysselsättning som du älskar över allt annat eftersom här får dy 
pyssla med din älsklingshobby ohämmat, nämligen att få slå på saker. Problemet är bara att du alltid 
vill slå på allt och alla och för att inte göra det brukar du få piller av gruppens ledare, Adam (Nr 25) 
som smakar såå gott... och som gör att du inte behöver slå på saker och ting eller överhuvudtaget 
fundera på saker och ting. De enda personerna som du inte går lös på när du är odrogad är dina vänner 
i gruppen eftersom de är de enda som någonsin behandlat dig väl. Förutom att slå på trummor älskar 
du att se på trideo och se på mysiga härliga våldsfilmer där armar och ben slits av till höger och vänster 
var och varannan minut och blodet sprutar som ur fontäner. 
 
Bandets övriga medlemmar: 
Bart Rohland (Nr 26). Bart är en snäll, mycket snäll, väldigt snäll. Det är bäst att du följer efter honom 
hela tiden. Om någon är stygg mot Bart så slå på dem. 
Damien Steinpath (Nr 28). Damien är snäll. Hans pappa ser ut som en getabock säger han, men han är 
snäll ändå. Han skall snart styra världen. 



Nummer: 28 
Namn: Damien Steinpath 
Karaktärstyp: Rockerboy 
 
Du är med i rockgruppen Blast Away och ni skulle haft en spelning på Munden's Bar om cirka en timme. 
Det är er manager, Eliha "the Don" Johnson (Nr 9) som delvis fixade spelningen åt er. Av förklarliga själ 
skulle både du och dina polare vara där en stund innan ni skulle spela för att sätta upp era attiraljer och 
pinaler, men nu finns det ett rent personligt skäl till varför ni befinner er på Munden's , för att skipa 
rättvisa. En fd medlem och trummis i ert band, Elvice Bongo, dog igår i en överdos av en drog han som 
en viss försäljare vid namn Stardust (Nr 1) lyckades lura i honom. Det är därför som er spelning är 
inställd. Ni tänker sätta dit honom för olaglig drogförsäljning och eftersom ni vet att 
dimensionspolisernas (DP) straff för det brottet är en deportering till de ökända straffkolonierna är det 
mer tillfredsställande än att vaporisera hans hjärna med en 78:a. Ni tänker sätta dit honom genom att 
låtsas att ni är intresserade av att köpa droger av honom. När ni har fått napp får en av er leta upp den 
civile DP som skall finnas på Munden's eftersom ni redan tipsat om att det kommer att finnas en 
drogförsäljare i baren. 
Du har fått många visioner i ditt liv. De starkaste kom efter det att du fick tag på en mycket gammal 
bok på ett ställe som kallas bazaaren. Din far var en behornad bock med pipskägg. Han har pratat med 
dig i dina drömmar. Snart skall han återvända och sprida sitt budskap, men när han kommer behöver 
han många som kan stödja honom. Han har valt dig, hans son, till att börja sprida hans budskap. Du 
skall få styra världen när han har kommit tillbaka. Det är bäst att du försöker värva så många som 
möjligt till dig. Du kan lova vad som helst eftersom din far kommer att straffa alla som är emot dig. 
 
Bandets övriga medlemmar: 
Adam Hekkler (Nr 25). Adam är gruppens ledare. Du har försökt vända honom till den rätta läran men 
han är för upptagen med sig själv för att inse att du vet vad som skall hända. Det är inte längre lönt att 
prata med honom om ditt rätta ursprung. 
Bart Rohland (Nr 26). Bart är en alkoholiserad deppare men han är snäll. Låt honom vara så blir 
allt bra med honom 
Cujo Fendrikksohn (Nr 27). Cujo är manisk. Han älskar att slå på saker. Det är också därför han har 
fått den ansvarsfulla uppgiften att sköta trummorna så att han inte går lös på er. 
 
 
 
  

 



29. Flegbert Ytterbråck  
Yrke: Barägare 
 
Bakgrund: Du äger en sjaskig bar precis runtom hörnet från Munden's. Skam vore att säga att 
Mundens håller samma klass som din sylta. Din är flera gånger värre. Barklimatet i Cynosure (staden 
du bor i) är direkt ohälsosamt om man inte har en backup av stora starka män. Nu är det så att flera av 
dina män vek hädan för en vecka sedan och du har haft problem med att hitta nya. De få karlar du har 
kvar är ganska rädda och verkar vara redo att hoppa av. Mundens däremot har inga sådana problem. 
Den baren ägs av Grim Jack - en gammal tidsjägare som har rykte om sig att vara helt för djävlig. 
Därför har de aldrig några problem med andra barer. Du har dock aldrig märkt något speciellt med 
Grim jack. Han är gammal bara.  Dock ser du din chans nu när Munden's skall stänga.   
 
Målsättning: Ett, tu tre står alla kunder utan en bra bar att gå till. Det är bara att övertyga dem om att 
din bar är bättre, har snyggare brudar, bättre drinkar, billigare pri... Fördelaktigare priser och bättre 
försvar så kommer de springande. Om du klarar av det kommer du att bli en rik man! Gordon blir ju 
arbetslös efter ikväll och han är ju en bra bartender, för att inte säga den absolut bäste. När du ändå är 
här kan du ju försöka bättra på ditt försvar, här finns väl alltid några brutala bestar som vill sätta sitt 
liv på spel för lite alkoholhaltig dryck. 
 
Prylar: Pengar och reklamlappar 
 
  



 
30. Brunhilde Grobrughult 
Yrke: Tillsyningskvinna utsänd från Statliga Ministeriet för Otillbörliga Offentliga Lokaler i 
Cynosure. S.M.O.O.L.C 
 
Bakgrund: Du lider verkligen av ditt arbete. Att alltid vara tvungen att tillbringa nätterna i sjaskiga 
lokaler och rökiga utrymmen. Att se Slemmiga torskar och bimbobrudar med silikon upp till öronen 
mår du illa av. Det är fruktansvärt att sådana här ställen finns och att människor ( det är synd och 
skam att kalla dessa varelser för människor) frivilligt kommer ner hit för att "roa" sig. Nä fy 
sjuttsingen. Det enda roliga du har i ditt arbete är att det är du som stänger slabbhålorna. Det är du 
som sätter bulten i deras dörrar och svetsar igen dem! Det! njuter du av.  Dessutom älskar du att se 
dessa gröna, uschliga marsianer få stora öron när du stänger de hålor som de vallfärdar till. Speciellt 
här i Cynosure finns det många Marsianställen. Du har själv stängt 445 stycken! I din förening , 
Marsian Extermination Front, är du sekreterare och du har för tillfället 1066 poäng! Det gör att du 
ligger tvåa efter Pole Porter. Mannen som spikade upp en marsian utanför Marsianska Utbildnings 
Laboratoriet.  Han är din dröm man och om du någonsin kommer att gifta dig eller ens ha sex med en 
man, måste han vara innehavare av de höga ideal som pole har. Han är inte ens snygg men han har en 
viss charm. Tyvärr finns han inte här ikväll.  Men eftersom han redan är gift med norlingansk 
”varelse” (det är svårt att veta vilket kön en Norligan har) inser du att du får finna din man i någon 
annan.  
 
Målsättning: Under kvällens gång skall du se till så att ingenting otillbörligt händer. Du har fått order 
att stänga Munden's klockan 24.00 Prick! Nu är det väl ingen härnere i slemhålan Munden's som har 
klocka så du kan nog stänga den lite tidigare. Det är ju ett bra program på TV om Pestspindlar i nedre 
Golajen klockan elva. Passa även på att skaffa dig stilpoäng i M.E.F.  Pole är ju ett bra exempel på hur 
man skall få poäng. Alla raser som inte är mänskliga är ju marsianer, eller hur. De ser iallafall nästan 
likadana ut. 
Prylar: Pengar, Papper från myndigheten, papper ifrån MEF, tejp. 
 
  



31. ZZban Hrugulf 
Yrke: Tv kameraman. 
 
Bakgrund: När du var liten var det ingen som såg dig. Du var utmobbad av alla och du hade inga 
vänner alls. Din enda vän var toalettspegeln. Där stod du och pratade med dig själv dagarna i ända. 
När du blev äldre köpte du dig en liten Vid-Cam och började göra små program om allt möjligt. En 
stol från köket som gått vilse, Pappas Hovvo-Car som körde över Brevbäraren osv.  Efter ett tag blev 
du ganska bra på att plåta folk och fä. Dagen kom då en känd typ , Barbo Libbo (32) , ifrån TeVe fick 
se ett av dina ViddiBand och anställde dig på studs. Helt plötsligt var du någon. Du började tänka att 
du kanske var värd någonting ändå. Vem vet du kanske bär en kändis inom dig?  Steget från känds 
till Ultra kändis är inte så stort. Se bara på Grim Jack han är ju jättekänd och han var ingen innan han 
vann en liten Bloodsport tävling (faktum är att tävlingen var Cynosures största och Bloodsport är den 
värsta jävla sport du kan tänka dig!)  
Dagen då du lät din fars Hovvo-car köra över brevbäraren blev också en vändpunkt i ditt liv på ett 
annat sätt. Den tillfredställelse som du kände när du trampade på en myndighetsperson var enorm. 
Ett år efter den händelsen blev draget i din själ för stort och n en gång tog du hand om en brevbärare. 
Det var svårt att posta honom till  Fakturerings och Diversionsverket men med lite våld gick det.  Så 
här har du hållt på. Protesterat på ditt eget lilla vis mot myndigheter, dessutom har du faktiskt blivit 
känd på kuppen. De kallar dig ”Myndighetsförgöraren" Väntan har varit lång, ett år har gått och du 
känner dig redo. Din chans att bli riktigt Ultra känd är här. 
 
Målsättning: Du är här ikväll tillsammans med Barbo Libbo för att göra ett realtidsinslag om 
stängningen av Munden’s Bar. Ni skall visst försöka visa hur orättvist Cynosure blivit på senare tid. 
Det är lite underligt för Barbo har alltis pysslat med mode och konst men ett, tu, tre står ni alltså nu 
här mitt stadens drägg och skall göra ett riktigt reportage. Mysko. Du gillar Barbo men du måste ju 
täka på dig själv lite grand inte sant? Du vill ju bli känd och om du inte misstar dig så ser du minst en 
myndighetsperson här ikväll. Gör vad du måste göra, du skall ju bli känd någongång så varför inte 
ikväll? 
 
Prylar: Videokamera och ett band (får du låna av oss),  pengar 
  



32. Barbo Libby 
Yrke: Ultra känd Tv-hallåa för programmet ”Jahappardy” 
Bakgrund: I din barndom blev du utslängd av dina förlädrar.  De förstod inte det här med kärlek till 
sin näsa och speciellt inte att älska sina barn. Det var dock någonting som du handgripligen fick göra 
på gatan. Där träffade du en annan flicka. Hon hette Ulla-bella Hinfotinto. Ni blev de bästa av vänner 
och tillsammans tog ni er sakta men säkert ur er misär. Efter ett flertal filmer och ofördelaktiga 
klienter var ni fria från ert helvete. Ni skiljdes åt och gick era egna vägar i livet. Du har sett henne 
senare i tidningarna och insett att inte alla klarar sig ut ur träsket. Hon kallar sig numera för ”Tina 
Mallon”.  Dock hade du hittat någonting, ett mål kan man kalla det. Du skulle hjälpa andra i samma 
situation. Tyvärr är det så att pengar kan få en att glömma allt och så är det i ditt fall. Du blev rik och 
känd och ville inte veta av fattiga personer, de var äckliga. Istället gnagde ditt samvete och du stillade 
det med att donera pengar till välgörande ändamål. ”It’s never too late to change” var det nån som sa 
och det verkar passa in på dig. Du byter stil så ofta att det nästan är smärtsamt. Mode är någonting 
som du har full kontroll över. De kreationer som du bär blir alltid senaste mode. Vad du inte riktigt 
insett är att vanliga varelser inte bryr sig om vad du har på dig. De har inte det minsta stil eller finess. 
Se bara på Din kameraman  Zzban Hruuglf (31) eller hur han nu uttalar det. Du hittade honom en dag 
när han visade sina videofilmer och insåg att hans kameravinklar skulle kunna göra dig känd. Och 
mycket riktigt hade du rätt. Du blev Ultrakänd och han fick en mycket liten men välförtjänt del av 
kakan. Han är med idg här ikväll för att filma. Du har bestämt dig för att försöka hjälpa de stackare 
som inte kan någnting om stil, mode eller konst. De måste ju leva ett fruktansvärt liv i misär. Om de 
bara klädde sig bättre så skulle de må bättre också.  Detta ser du som en chans att lätta ditt samvete. 
 
Målsättning: Du har fått ett uppdrag av tv-bolaget. Ett mycket udda uppdrag för att vara dig. Du 
protesterade vilt men efter att de erbjudit dig en större summa pengar gick du med på det. Du och 
Hrugulf  skall dokumentera i realtid (live) stängandet av Munden’s bar . I och för sig är det en 
utmaning. Du har ju bara dokumenterat modemässor och så tidigare.  Dessutom känner du dig lite 
lättad nu när du kommit ner här. Du har redan sett ett par personer som du känner igen. Edvard 
Pärssen en känd politer från NNP (neo-politiska partiet) och Bal-Jens Uldritch (33) en politiker som 
nyligen börjat synas bland societeten i Cynosure. 
Du kan ju alltid intervjua dem om allt möjligt. Dessutom är du lite intresserad av Bal-Jens rent fysiskt. 
 
Prylar: En kameraman, Några skyltar (får du av oss) och pengar. 
  



33. Bal-Jens Uldritch ”Mr. Inkognito” 
Yrke: Politiker och ”snylt” langare. 
Bakgrund: När du var tonåring umgicks du väldigt mycket med gängmedlemmar från ”Heavvy 
Hippos” ett brutalt gäng från Hedemoa Park. De kallade dig Jens Balle, men du fick aldrig vara med 
för du var en total mes. Du försökte verkligen allt för att komma med i gänget, du började sälja 
drogertill deras förtjänst men icke att du fick vara med. Till slut stack du bara, men du fortsatte att 
sälja droger. Du fick kontakt med några halvkändisar som började köpa droger av dig och två år efter 
det var du med på inbjudningslistan till alla större kändisfester. Du hade börjat kalla dig Bal-Jens 
istället, det lät lite som om du kom från en finare, kanske till och med adlig familj. Just nu dealar du 
kändisdrogen ”snylt” och den mer vanliga ”Nyborg” och du är väldigt populär. Du nyttjar inte 
drogen själv längre efter en längre tids vistelse på en klinik. Dock lider du fortfarande av sviterna efter 
påverkan. Du darrar till kraftigt ibland och har börjat stamma när du inte pratar droger eller politik. 
Sålunda har du funnit det gott att blanda in dig själv i politikens underbara värld och samtidigt 
underhålla alla politiker som du sålt till under åren med lite snylt. Det har fått din karriär att rusa ivär 
eftersom alla vill vara snälla mot dig. Du är naturligtvis emot stängandet av Munden’s eftersom det är 
här du genomför alla dina affärer. Du borde därför se dig om efter ett nytt ställe att köpa på. Det kan 
dock bli svårt eftersom alla de andra barerna ligger i krig med varandra och gärna utnyttjar varandras 
svagheter.  Och en ny handlare vore bra eftersom din gamla verkar ha gått hädan eller nåt. Du är ju 
här som Mr. Inkognito och får absolut inte kännas igen. Detta är den enda spänning som du har i ditt 
liv så se till att ha det kul. Kvällen till ära har du klätt ut dig. Du försöker se skum ut för att passa in.  
 
Målsättning: Du måste föröka rädda Munden’s på något sätt om du kan. Misslyckas det bör du se till 
att du har ryggen fri med snylten. Du har en beställning på två bärkassar med snylt som måste fixas 
till ikväll. Din langare är antagligen död  och du måste fixa snylten annars är din politikerkarriär över. 
Dessutom bör du se till att du har ett annat ställe att gå till om Munden’s stänger. Oops. Du har skådat 
en gammal medlem av Heavvy Hippos här. Du tror att han kallas ”The Cannibal”. 
 
Prylar: Två pappkassar, massor av pengar och skum utstyrsel. 
 
  



34.  ZooomLeluuum (Harry Benspråck) 
Yrke: Förkunnare av den NeoAsketiska läran. 
 
Bakgrund: Under hela din uppväxt har du sökt efter en mening med livet. Du har levt mycket hårt och 
verkligen plågat din kropp med asketiska övningar.  Efter många år av vandring i de Anorektikiska 
bergen. I bergen såg du många underliga ting. Mest på grund av din konstiga diet som bestod av det 
du råkade finna i form av svampar och mossor. I dina syner på berget såg du att världen består av 
många dimensioner och vi alla finns i alla samtidigt. Olika former men samma själar. Du skulle så 
gärna vilja hitta din tvillingsjäl i en annan dimension. Ofta kom det personer på besök till dig med 
tron att du visste någonting som inte de visste. De ställde underliga frågor till dig som du inte kunde 
svara på. Efter ett tag blev du trött på dem och gav dig ut på en lång vandring för att bli av med dem. 
Men tyvärr gick inte det. En morgon när du vakade upp på gräset såg du en fruktansvärd syn. Någon 
hade slaktat alla dina efterhängare på ett nytillverkat stenaltare. Deras kroppar låg kringslängda över 
ängen och du fattade ingenting. När du ätit frukost och skulle ge dig av fick du syn på en väldig 
gestalt som stod och såg på dig. Gestalten hade horn och var fruktansvärt ful. Han sa: Jag är demonen  
Ahgkwabb och jag är din gud! Du skall hedra mig under din livstid med blodsoffer så skall du få det 
bättre i ditt nästa liv. Du höll inte alls med eftersom det inte stämde alls med dina syner utan du sa till 
honom att sticka och brinna! Du måste säga att du blev förvånad när han gjorde det. Efter det har 
demonjäkeln varit efter dig överallt och försökt övertala dig till alla möjliga saker. Du vandrade vidare 
i ditt sökande och fann en dag ett litet utedass med en liten skylt på dörren där det stod upptaget. Du 
är inte den som är den utan du väntade på din tur.  Där stod du i regn och rusk i gott och väl två 
veckor. När dörren äntligen öppnades var det naturligtvis ahgkvabb som steg ut med ett lämmeltåg 
av fulla typer. Du sket som vanligt i honom och stegade in på dasset. Men hör och häpna! Det var 
ingen vanig toalett. Det var en portal till en annan dimension. På ett plakat på en dörr inne i skjulet 
stod: Munden’s Bar. Välkommen till den enda baren i universum som har man kan tillgå från 9999 
olika dimensioner! Varelser som inte andas syre måste medtaga egen atmosfär! 
Det lät för bra för att vara sant. Du stegade in och nu är du här. Så fort du kom in var det en man som 
stack ett papper under näsan på dig och sa: Lämna detta papper till Bon bon. Men bara om han svarar 
”jag är jag” när du frågar ”Vem är du?”. Du antog att det var viktigt så du antog den lilla tjänsten. Du 
lläste inte ens pappret. 
 
Målsättning: Enligt en legend skall en rödklädd man från en plats utan sol, vind och skog, komma och 
befria världen från dess onda sätt. Enligt legenden skall en asketisk man komma och upplysa honom 
om hur ha skall gå tillväga. Du har alltid hoppats att denna man var du så du letar alltid efter mannen 
i rött. Dessutom har du väl inte glömt bort din tvillingsjäl. Han kan finnas var som helst och om du 
förstått saken rätt så är detta en multidimensionell plats och här kan det då finnas flera tvillingsjälar. 
Glöm inte pappret! 
 
Prylar: Du är en asket, de har väldigt lite ägodelar. Kanske ingenting alls, inte ens kläder. Ta på dig så 
lite som möjligt. Ett papper med någonting skrivet på. 
 
  



35. Geck Förgöraren 
Yrke: Intergalaktisk prisjägare och slusk i allmänhet. 
 
Bakgrund: Hela ditt liv har du stirrat bort mot andra stjärnor, letat dig bort ifrån ditt eget liv. Till en 
början blev du uttråkad på din hemplanet ”Glärkon”. När du var tio år snodde din fars rymdfräser 
och har varit borta sedan dess. Snabbt insåg du vad ett vapen kan göra för nytta när en stor 
rymdbandiit kom och snodde din fars fräsermaskin. Då gick du bärsärk för första gången i ditt liv. 
Någon hade ju tagit din enda chans att resa från värld till värld. Vansinnigheten drog över dig som en 
syltmacka glider över golvet (kom ihåg, du var bara tio år). Du skrek och slängde prylar omkring dig 
och visade sådan vrede att den slemma bov som snott din fars rymdfräser blev helt konfys. Då 
passade du på och drämde ett strykjärn i huvudhöjd (din) på boven. Om han var konfys innan blev 
han ännu konfysare nu. Efter det kallades du Geck Bollkrossar’n. Du fortsatte din bana som 
bollkrossare ett tag men ett år efter det var du för stor för att hålla på med sån’t. Du började helt 
sonika att jaga bovar med ett strykjärn. Under dessa år blev du av med lem efter lem och ersatte dem 
med bioniska delar. Nu är du nästan helt byggd av mekanik och elektronik. Det är rätt skönt förstås 
för du behöver inte riktigt samma underhåll som förr. Du är liten i maten, dock behöver du 
högoktanig ”zippygass” för att överleva. Tvätta dig är ganska onödigt eftersom det finns så lite hud 
kvar att det går bra med våtservetter. Men det medför lite problem också. Du är nämlligen oskuld. Det 
hela ligger nämligen till såhär att du aldrig haft tid med flickor (eller pojkar för den delen) och nu tror 
du att det är försent.  Prylarna finns där men finns motorn kvar? På dina resor har du sett mängder av 
saker som skulle fått folk från Mars att häpna. Groblyter som äter upp sig själva när det blir 
solnedgång och återföds ur intet vid soluppgång, Oliphantasmer som bildas när Valfolket på 
Hierophant 10 fiser. Intressanta upplevelser minst sagt.  
I övrigt har du en väldigt tuff attityd. Häftigare person är svårt att tänka sig. Du tuggar ständigt ett 
kilo tuggummi (mest för att träna dina förtvinade ansiktsmuskler som du inte använt på länge) och 
bär alltid minst fyra synliga vapen (helst fler). Du är hård, hårdare än hård, hårdast i Världen. 
 
Målsättning: Som vanligt flyr du ifrån folk du är skyldig pengar. Apropå det har du skådat Stardust 
Kolt (1), en vapenförsäljare som du är skyldig iallafall 400 krediter och i den andra hörnan  ser du 
Arnold Herkules (21), en fixare som du är skyldig 560 krediter för en hel lastbil med Kärg. Håll dig 
undan. Men å andra sidan känner du på diig att här finns minst  två brottslingar som kan inbringa 
mycket pengar om du bara hittar en polis som kan betala ut dina pengar. Dessutom ser du Mr 
inkognito (33). En ökänd droghandlare i högre kretsar. Du vet att han har påbörjat en politisk karriär 
med ett annat namn. Hehe pengar att tjäna kanske? 
 
Prylar: Vapen i massor, inga pengar, bioniska delar osv. 
 
  



36. Rune Adamsson 
Yrke: Gatukontorsarbetare och medlem i Lantmäteri kommissionen. 
 
Bakgrund: Fy fan va tradit. Jävla skitjobb man har va? Gå omkring och mäta dagarna i ända. Kass. Nä 
tacka vet ja riktig underhållning som brännboll eller badminton. Det är kul. Att titta på alltså. Aldri att 
ja skulle spela sånt de ä ju livsfarlit ju.  Du är riktigt feg och rädd Dessutom är du väldigt negativ mot 
allt. Ingenting är riktigt bra. En riktig liten byråkrat är du också. Det är bäst att hålla koll på alla 
siffror, papper och pinaler som man och andra har hand om annars kan världen gå under. Men det är 
förståeligt med en sådan fru som du har. Sigrid skäller alltid på dig när du kommer hem. Man kan 
nästan säga att du är en modig man eftersom du bor tilsammans med henne. Men hon är rätt kär 
ibland trots allt. Men du har en dröm. Att få springa naken genom stadens torg och skrika ”jag är 
fri!”… nä det var inte den. Du vill någon gång i ditt liv släppa loss och pröva på att vara tuff, hård. Att 
få vara en riktig hårding. Nu när du skall ner på Munden’s kan du ju passa på att lära dig ”first hand” 
av alla bovar och banditer. Men först måste du överkomma din rädsla för dem. Tur för dig att jobbet 
bara är en kväll och inte flera. Du skulle ju kunna dö i all röken  (du är allergisk mot rök) och de 
mörka lokalerna (rädd för mörka, trånga utrymmen som du är) och aldrig komma hem igen till 
Sigrids fasta hand. Det sista Sigrid sa när du åkte hemifrån var: ”Kom inte hem utan en stor flaska 
parfym och lite snygga underkläder gubben ”blink,blink” för då jävlar ska du få se på sjärnor! Hjälp, 
du har ju glömt att handla presenterna till henne. Ojojoj… 
 
Målsättning: Ditt jobb ikväll går ut på att mäta ut (lite godtyckligt) var det nya parkeringshuset skall 
ha sina parkeringsrutor. Markera loss med den tejp som du får av oss och placera ut koner på golvet. 
Försök även förstå hur man blir en hårding och sen måste du ju fixa parfym och någon fräsig behå till 
Sigrid. 
 
Prylar: Markeringstejp, Någon typ av oförståelig planritning, pengar och ett noteringsblock. Tejp och 
koner får du av oss.   



 
37. Jürgen von Bon Bon 
Karaktärstyp: Hexenjaeger (klass 1) 
 
Du är en Hexenjaeger, anställd av dimensionspolisen som spårare och 
utrotare av övernaturliga och mystiska varelser.  En människa som utövar 
sina kunskaper om magi är bland det värsta du vet, och skall på ett snabbt 
och gärna smärtsamt sätt bli omhändertagen (likviderad). En Hexenjaeger har 
stora befogenheter som polis och kan, om situationen kräver, ta kommando 
över ett kompani dimensionspoliser. För att bli en Hexenjaeger måste man 
leva upp till de höga kraven som ställs, vilket du har gjort. Du är därför 
en mycket stark och stryktålig person. Det är många som hatar och fruktar 
en Hexenjaeger men du agerar alltid i lagligt syfte. Du har ikväll fått i 
uppdrag att bege dig till Mundens Bar där du kommer att få vidare 
instruktioner. Din kontaktperson är en langare vid namn Harry Benspråck. Han 
kommer att kontakta dig med orden "Vem är du", varav du skall svara "Jag är 
jag". Då får du pärmen med ditt uppdrag. Lycka till! 
 
Utrustning: 
* Ett vapen. Gärna en pistol av något slag. 
* Du bär ingen uniform, men bör ha en "tuff"  dräkt, en aning militantisk. 
* ID - Kort (Detta kommer du att få av spelledningen) 
 
Karaktärsdrag: En hexenjaeger är en urtuff person som använder sig utav 
alla möjliga medel för att få tag på de efterlysta. Dock håller de sig 
någorlunda inom lagens gränser. Dvs det inger ser tar ingen skada av. Ser 
någon det, tar den dock skada. Du får föreställa dig som en framtida Dirty 
Harry, Martin Riggs eller Judge Dredd. Tänk på att inte sitta och muttra i 
ett hörn, då rinner tiden bara genom dina fingrar. Glöm inte att säga 
typiska snutcitat som t ex: 
"Go ahead, make my day, punk", 
"I´ll be back", 
"I wont be back", 
"I hurt my back"... 
"Fuck you i wont do what you tell me" 
"Fuck You asshole" 
"You face, your ass, whats the difference" 
Detta var bara förslag men bara för att du skall få en inblick hur tuff en 
Hexenjeager är! 
 
  



 
38.  Ulf Ekman 
Karaktärstyp: Sektledare 
 
Du är ledaren för sekten "Livets hord". Du startade officiellt denna sekt 
för att samla ihop folk som vill följa dig på ditt korståg för att förgöra 
satan, som sägs hålla till i dimension 666. Din egentliga orsak är att du 
vill åt statligt bidgar genom att driva en sekt. Att sedan medlemmarna 
betalar dig en massa pengar är bara ett plus i kanten. Du är m.a.o en s k 
"fejkpredikant", men en väldigt duktig sådan. Många Halleluja har skrikits 
ut och säkert hundra människor har helats, på ett eller annat sätt. Ditt 
antal medlemmar är 9998 stycken. Förut var ni 10 000, men sedan två 
personer dog under en helning (du menade att de inte skulle känna smärtan i 
benet om de var döda), har antalet nu sjunkit till 9998. Ditt statliga 
bidrag är sådan att om man har 10 000 eller fler medlemmar får man 10 
krediter per person och vecka, men har man mindre än det så får man endast 
2.50 perperson. Din inkomst sjunker nu alltmer och dessutom var en av de 
två offren även medlem i den intergalaktiska maffian "Den intergalaktiska 
Maffian". Den krävde att du skulle betala med ditt blod, men du övertalade 
dem att få betalt med pengar istället. Dock saknar du 100 000 av den summan 
som du skall betala efter midnatt. Om du inte fixar fram två nya medlemmar 
tills dess kommer du inte att få mer i bidrag än 25 000, och då blir det 
inget mer halleluja för dig, utan maffina lär ta kål på dig foertare än du 
kan säga "Må gud vara med er" Det statliga bidraget sätts in på ditt konto 
på fredagar klockan 24 00, så om du lyckas få två personer att skriva under 
sektavtalet och faxa iväg det till Statens Sektbyrå innan dess lär saken 
vara biff. Till din hjälp har du din kvinnliga medhjälpare Ann Kristin (39), som 
var en av de första som blev medlem. Hon är enligt dig en aning konstig, 
men vad gör det. Hon ställer alltid upp och är den som presenterar dig för 
omgivningen. 
 
Utrustning: 
* Kostym, gärna vit 
* Äckliga solglasögon 
* Sektpapper (detta får du utav spelledningen innan spelet) 
* Mobiltelefon (Gärna en fejkad) 
 
Karaktärsdrag: Du är en riktig predikant. Du mumlar ut religiösa skrifter 
och utbrister i ett och annat Halleluja när du anser det passande. Gärna 
ofta. Tänk på att snacka snabbt och mycket med de personer du får kontakt 
med. Använd dig av Jehovas Vittnes sätt att övertala folk. Om du råkar i 
knipa av något slag, låtsas att din telefon ringer och att det är Gud som 
vill prata med dig. Använd dig av din hjälpreda så mycket som möjligt. Du 
vill gärna stå i centrum och ditt uppträdande är en aning sliskligt. 
 
Sekten: 
Har för närvarande 9998 medlemmar. För att gå med måste man skriva under 
ett sektpapper. I din heliga skrift har du skrivit att när ni är 10 000 
skall ni börja korståget. Detta kommer ju aldrig att ske om du får 
bestämma, men du måste ha en bra ursäkt för att det blir försenat. 
 
  



 
39. Ann Kristin 
Karaktärstyp: Hängiven hjälpreda / Magiker 
 
Du är Ulf Ekmans (38) hängivna hjälpreda i hans kamp mot ondskan. Du har varit med i hans sekt 
"Livets Hord" sedan starten. Hordens uppgift är att gå på 
ett korståg mot dimension 666 för att döda Satan som sägs hålla till där. 
Fast du nu är kvinna, har du inte alltid varit det. När du föddes fick du 
namnet Jesus Kristus och det visade sig att du var son till Gud. När du vid 
35 års ålder kolade vippen på korset och infann dig vid din fars högra sida 
(tre trappor upp i himlen till vänster) ville du inte vara kvar. Du råkade 
faktiskt gilla att vara nere på jorden. Din far kunde dock inte sända ner 
dig igen. "Du har redan gått som en man på jorden, det kan du inte göra 
igen". Dock kom du på en lösning: könsbyte. Efter ett antal operationer 
blev du den kvinna du är idag. Det medförde dock vissa problem bl a måste 
du nu gå på toaletten sittande. Det svåraste är dock att uppträda 
kvinnligt. Din far förlät dig aldrig för det du gjorde och vände dig 
ryggen. Du har länge försökt komma på ett sätt att göra honom glad igen, 
men ännu inte lyckats. När du fick reda på Ulfs sekt gick du med i den 
omedelbart. "Att gå på korståg och döda pappas värsta bowlingmotståndare 
Satan måste göra pappa glad" tänkte du och skrev under sektpapperna. Dock 
saknas det två medlemmar till sekten för att komma upp i antalet 10 000 som 
krävs för korståget. Ulf och du är ikväll på Mundens Bar för att skaffa 
dem, och tiden börjar bli knapp. Om några dagar åker Satan bort och kommer 
inte hem på flera år. Därför måste korståget komma iväg imorgon, men då 
måste "Livets ord" vara fulltaliga. Till din hjälp har du vissa krafter. Du 
kan tre sorters magi: 
 
* Helning (Hela en person som är död) 
* Skratt (Få en person att skratta) 
* Besättning (Få en person besatt av olika andar) 
 
Dessa krafter kan du dock bara använda ett antal gånger per kväll. 
 
Utrustning: 
* Ingen direkt, fast fräcka kläder i sekt anda är alltid välkommet. Ulf 
klär sig dock i vitt, matcha gärna. 
 
Karaktärsdrag: Du är en f d man som nu är kvinna. Du är inte helt nöjd med 
det. Barta för att du nu är kvinna skall du inte bli behandlad som ett våp 
för det. När du skall presentera Ulf Ekman för folk,  gör det då gärna som 
en TV-hallåa, eller som Kajsa mellgren presenterar videos i Z-tv. När du 
anser att situationen kräver det, använd dig då av din magi. Hur magi 
fungerar får du reda på på plats. 
 
  



 
40 - GÜNTER MODIGH 
 
Du är vampyr och har varit det i mer än 300 år. Du har levt en stilla tillvaro i ditt lilla slott och livnärt 
dig på bönder och dumma turister. Men för några nätter sedan, medan du var ute och lekte med en 
ung bondflicka, passade en fanatisk vampyrälskare på att smyga in i slottet och stjäla den oheliga kalk 
som du är tvungen att dricka ungmö blod ifrån en gång i veckan för att inte tyna bort och bli en liten 
våt fläck på marken. Kalken fick du av den vampyr i Skottland som gjorde dig till sin efterföljare. Den 
var erövrad i ett stort klankrig 
 
Nu har tjuven skickat ett brev till dig där han lovat att lämna tillbaka kalken ifall du lovar att göra 
honom till vampyr. [Vilket du kan göra om du biter en person i nacken och inte suger ut allt blodet. 

Det tar 5 minuter. (Efter ytterligare 6 timmar är personen en vampyr.) Om du suger blod i 10 

minuter är personen död.] Han ville att du skulle göra det på Munden's eftersom det ändå alltid finns 
en massa konstigt folk där inne. Du börjar bli lite desperat eftersom det snart har varit en vecka sedan 
du drack ur kalken. När som helst kan du börja känna att dina leder blir simmiga. Eftersom du ändå 
är på Munden's kanske du kan ragga tag i en ungmö så att du direkt kan återfå lite liv i dina lemmar. 
 
Precis innan du gick in på Munden's råkade du höra några som stod och diskuterade licenser. En av 
dem hade sett någon visa upp en vampyrjägar licens, så du kanske bör vara lite försiktig här inne. 
 
(Du är en förförare och gillar att driva och leka med människor.) 
 
[Du tål vitlök men får ont i kroppen av salt. Om någon skvätter vatten på dig skriker du av smärta. 

Du står ut med religiösa symboler. Om någon trycker en träpåle mot ditt bröst eller din rygg i avsikt 

att skada dig dör du. Annars tål du vad som helst. Inne på Munden's kan du inte förvandla dig till 

något.] 
 
Utrustning: 7500 ¥. 



41 - HERRING von TRINKELSUM 
 
Du är en fanatisk vampyrälskare. Hela ditt liv har du ägnat åt att studera vampyrer och deras sätt att 
leva. Du har alltid velat vara en vampyr. Du har länge studerat en vampyr vid namn Günter Modigh 
(40) och du har kommit fram till att han överlever genom att varje vecka dricka ungmöblod från en 
ohelig kalk. För några nätter sedan, medan Günter var ute och åt, smög du in i hans slott och stal 
kalken. Nu har du skickat ett brev till honom där du lovar att överlämna kalken ifall han gör dig till 
vampyr, vilket han kan göra genom att bita dig i nacken men lämna kvar lite blod i kroppen. Du vill 
dessutom göra det på Munden's eftersom det alltid finns konstigt folk härinne. 
 
Nu har du suttit på Munden's och precis när du såg Günter komma in genom dörren (Han vet inte 
vem du är.) så upptäckte du att kalken var borta. Någon måste ha stulit den här inne på Munden's. 
Om du inte hittar den så har du ingen chans att bli vampyr och det har du inte heller ifall Günter 
hittar den före dig. Tänk dessutom om han gör fel person till vampyr. 
 
(Du är lite stirrig och pratar gärna högt för dig själv.) 
 
[Vampyrer tål vitlök men får ont i kroppen av salt. Om någon skvätter vatten på dem skriker de av 

smärta. De står ut med religiösa symboler. Om någon trycker en träpåle mot deras bröst eller deras 

rygg i avsikt att skada dem dör dem.] 
 
Utrustning: 1000 ¥ 



42 - HELSING ADAMSSON 
 
Du är vampyrjägare (med äkta licens). Du har länge följt efter en viss Herring von Trinkelsum (41) 
eftersom han länge visade upp tendenser till att vara en vampyr. Nu är du inte riktigt säker längre 
eftersom han gjorde inbrott i ett gammalt slott för några nätter sedan. Sedan dess har han visat sig ute 
på dagar och tittat sig i speglar väldigt mycke. När du forskade lite i det hela visade sig att slottet i 300 
år tillhört en viss Günter Modigh. Om man är 300 år så äter man väldigt mycket yoghurt eller så kan 
man andra knep. Du tror inte så mycket på sur mjölk. 
 
Du följde efter Herring in på Munden's bar där han har suttit och verkat väldigt nöjd med sig själv, 
tills för en liten stund då han såg förskräckt ut. Han letade igenom sina fickor som han letade efter 
något väldigt viktigt. Han hittade det inte. 
 
Hela den här historien börjar lukta sur mjölk. Det måste finnas någon vampyr här någonstans. 
 
(Du är en tyst iakttagare som ogärna pratar dagligt prat med folk, skall du prata med någon skall det 
röra fakta och information, annat är bara onödigt slöseri med tiden.) 
 
[Vampyrer tål vitlök men får ont i kroppen av salt. Om någon skvätter vatten på dem skriker de av 

smärta. De står ut med religiösa symboler. Om någon trycker en träpåle mot deras bröst eller rygg i 
avsikt att skada dem dör de. Annars tål dem vad som helst] 

 
Utrustning: Vampyrjägarlicens, 2 träpålar, 3500 ¥. 



43 - TRYGGVE KNASPER 
 
Du är en forskare i parabiologi och har länge studerat hur vissa människor plötsligt förvandlas till 
andra varelser. Du har för länge sedan upprepat Victor von Frankensteins experiment, men du 
tröttnade snart på att stoppa in liv i gamla döda köttbitar. Det är mycket roligare att sprätta upp 
levande varulvar, gastar och tomtar. Det är väldigt viktigt att lösa dessa naturens gåtor, men andra 
medmänniskor kan inte förstå vikten av det. 
 
Din syster som är sierska ringde dig igår och talade om att det skulle finnas en ohelig kalk inne på en 
bar vid namn Munden's Bar som ivrigt söks av både vandöda och odödliga. Det låter väldigt lovande 
och förhoppningsvis finns det alltid någon som kan tänkas att bli dissekerad. När du väl kom till 
Munden's blev du alldeles lyrisk. Så här många icke-människor har du aldrig sett samlade på en enda 
plats. Här skall det dissekeras. Men det viktigast blir att hitta den som skall vara odödlig. Tänk att 
kunna dissekera någon och samtidigt kunna prata med dem om deras upplevelser. 
 
(Du är lite stirrig och vill hemskt gärna bli vän med alla och prata med dem om allt möjligt.) 
 
Utrustning: Uppskärarkniv, Galen Forskare-licens, 2500 ¥. 



44 - SEAN O'HARA 
 
Du föddes för 548 år sedan i en liten by i Skottland. När du var 12 år gammal föll du några hundra 
meter ner för ett stup. Alla trodde du var död men du överlevde och var helt frisk efter tre dagar. Så 
har det varit sedan dess. Du kan inte dö. Såvida inte ditt huvud separeras från kroppen. Du har 
naturligtvis duellerat med ett antal andra odödliga och gjort dem ett huvud kortare, men på senare tid 
har du fått vara mer diskret eftersom polisen var dig på spåren. 
 
Det finns andra odödliga i världen och ni kämpar alla efter Priset. Den siste överlevande kommer att 
bli belönad. För några timmar sedan skulle du vandra in på din favoritpub men hamnade av någon 
anledning på Munden's i stället. Du gillar stället eftersom det finns alla möjliga knäppskallar härinne, 
så du tog det lugnt och slappnade av lite. Du satt och filosoferade lite över ditt liv och du kommer 
speciellt ihåg en incident som inträffade i Skottland när du var en 126 år. Ett mäktigt klankrig som 
nästan förgjorde din och grannklanen totalt. Slaget varade i över en månad och du skulle egentligen 
dött flera gånger (om du inte hade varit odödlig). Er klan förlorade kriget och en mycket mäktig 
krigare (som inte var odödlig, men kunde flyga) stal det allra heligaste ni hade. En helig kalk som ni 
fått i uppdrag att vakta och bevara får åtskilliga århundraden tidigare. Det lustiga är att du vaknade 
upp ur dina tankar för att din granne (41) vid baren började dra och slita i sina kläder och muttra 
något om "Var i h-e är nu den där kalken." 
 
Plötsligt började det bränna lite inne i ditt huvud. Det är en signal som betyder att det finna en annan 
odödlig i närheten. Huvudkapardags. (Se upp för polisen bara.) 
 
[Du hugger huvudet av en annan person genom att med ett svärd placera eggen mot personens hals 

och skrika HUGG.] 
 
Utrustning: Svärd, 3000 ¥. 



45 - HUMPRHEY HOMUNGUS 
 
Du är polis, med ett speciellt uppdrag. Under de senaste månaderna har det dykt upp ett antal 
konstiga mord i staden. Varje offer har fått sitt huvud avhuggit, oftast med ett svärd. Du har spanat 
och letat efter mördaren och nu har du fått dina misstankar om en viss Timpani Thunderbay (46). Du 
har spionerat på Timpani under några dagar, och det händer faktiskt att han vandrar omkring på 
stadens gator med ett svärd innan för sin jacka. Mycket misstänkt! Han har däremot inte gjort något 
olagligt ännu men man kan ju aldrig veta. 
 
Ikväll när han begav sig ut på sin nattliga vandring verkade det som om han upptäckte dig. Han smet 
in på en lokal pub och du hängde med. Du blev väldigt förvånad när du kom in på den bar som kallas 
för Munden's. Det måste vara något väldigt skumt i görningen här. Det fullkomligt kryllar av freakar, 
tjuvar, drägg och annat pack här inne. Om du kan göra en diskret rensning av denna baren utan att 
väcka de andras misstanke skulle du kunna bli befodrad till chefsinspektör inom en månad och som 
en fjäder i hatten skulle lösningen på huvudjägaren sitta fint. Bevaka Timpani noga. 
 
Utrustning: Polislicens, Pistol (med licens) 12000 ¥ 



46 - TIMPANI THUNDERBAY 
 
Du föddes för många hundra år sedan som son till Sioux-hövdningen Man-With-Scratchy-Beard. 
Under en strid som tonåring blev du genomborrad av ett dussintal pilar, men överlevde. Din stam-
shaman berättade för dig att det ibland föddes odödliga vandrare här på jorden och att de vid tidens 
rand skulle kämpa om den största äran och vinna Priset. Du kan enbart dö om ditt huvud separeras 
från kroppen. Du har i hela ditt liv letat upp odödliga och utkämpat dueller med dem. 
 
På senaste tid har du kommit till den stora staden och där har du känt närvaron av många odödliga. 
Du har utkämpat flera dueller under de senaste månaderna. Dessvärre har pressen blåst upp historien 
om en psykotisk massmördare och du har de senaste dagarna upptäckt att du är skuggad av en 
person (45). Denna natten var du ute och letade efter fler odödliga när du märkte att din skugga var 
efter dig. Du beslöt dig för att slinka in på en bar och skaka av dig honom där. Det blev en mycket 
mystisk bar du hamnade på. Munden's. 
 
När du kom in härinne fick du en brinnande känsla i huvudet. Det innebär att det finns en annan 
odödlig härinne också. Det gäller att hitta honom utan att väcka din skuggas uppmärksamhet. I bland 
alla personerna här inne såg du en du kände igen, Renfrew Gradl (48), en småskurk som för ett tag 
sedan hjälpte dig att få tillbaks ditt svärd som var stulet samtidigt som du lät honom ta ett svärd från 
en av dina motståndare. 
 
[Du hugger huvudet av en annan person genom att med ett svärd placera eggen mot personens hals 

och skrika HUGG.] 
 
Utrustning: Svärd, 5000 ¥. 



47 - BUSKER HARRINGTON 
 
Att vara antikvitetshandlare idag är inte lätt. Därför har du specialiserat dig på antikviteter med 
okulta-, magiska och religiösa bakgrunder. Du brukar glida omkring inne på Munden's eftersom så 
många av dess klientel kommer från platser där det finns ett överflöd av just dessa attiraljer. Du är 
därför beväpnad med ett speciellt paraply som innehåller 6 doser med ett kraftigt sömngift. 
 
När du kom in på Munden's idag såg du Renfrew Gradl (48), en tjuv och bedragare som du lånat ut 
50 000 ¥ till. Han lovade att inom 1 vecka ge dig ett mycket magiskt föremål. Det var tre veckor sedan. 
Pengar är inte så viktigt för dig men att bli lurad är mycket allvarligt. Du sa åt honom att innan han 
lämnade Munden's Bar skulle du antingen ha 75 000 ¥ eller motsvarande i värdeföremål annars skulle 
du lägga en gammal zigenarförbannelse över honom. Du kan naturligtvis inget sådant men det vet 
inte Renfrew. 
 
När du sätter dig ner för att bevaka Renfrew så börjar det rycka i ditt magiska halsband och i din 
hjärna börjar intresset för en mycket åtråvärd magisk gaffel, som finns härinne någonstans, vakna till 
liv. 
 
Utrustning: Paraply (med 6 sömndoser), halsband, 14 000 ¥. 



48 - RENFREW GRADL 
 
Du är en tjuv och en bedragare. Det måste man vara idag för att överhuvudtaget klara sig, dessutom 
är det väldigt lätt att prata omkull folk och få dem att ställa upp och sponsra de mest vansinniga 
projekt. Som den gången du lät en töntig antikvitetshandlare som sysslar med magi sponsra dig med 
50 000 ¥ för att du skulle skaffa honom ett magiskt föremål. Det kunde slutat perfekt om det inte var 
för att han dök upp här inne på Munden's (Busker Harrington (47)) och hotade med att lägga en 
zigenarförbannelse över dig om du inte gav honom 75 000 ¥ eller motsvarande i magiska föremål 
innan du lämnade Munden's. Det bådar inte gott. 
 
Du undrade länge vad du skulle göra när du upptäckte att din bar-granne (41) satt och mumlade 
något om den oheliga kalken han skulle bli vampyr med. Skit i vampyrerna, sa du och snodde kalken 
från honom. Precis när du skulle leverera kalken till Busker slog det dig att den säkert är värd mycket 
mer för de som har användning för den. Du kanske skulle sälja den till dem och bara ge Busker hans 
pengar istället. Medan du satt och funderade på detta såg du en gammal polare till dig, Timpani 
Thunderbird (46). Du hjälpte honom att återta ett stulet svärd och som tack fick du ett annat antikt 
svärd på köpet. Han kanske kan hjälpa dig. Han är en mäster i att svinga svärd. 
 
Utrustning: Kalk, 1500 ¥. 
 



49 - SURE-Y-NOT-4 
 
[Om du dör kan du återkomma som ett nummer högre tills nummer 6 dör. Kontakta spelledare 

mellan varje dödsfall.] 
 
Du är en lojal medborgare från Alpha Complex. Där arbetar du som Troubleshooter, det vill säga du 
rensar ut problem. Problem för den mäktige datorn. Leve datorn. Oh, vad du är lycklig som får tjäna 
datorn så bra. Glöm inte att det är förräderi att vara kommunist, mutant och tillhöra en hemlig 
organisation. 
 
Den här gången har du och ditt lag fått i uppdrag att söka upp och eliminera en kommunist-mutant 
som använder sig av magi. Ni blev iväg skickade genom ett par sektorer till en utfodringsenhet. När 
ni steg in genom den stod ni genast inne på Munden's. Vilka fantastiska transportörer Datorn kan 
åstadkomma. Nu gäller det bara att lokalisera vem som är mest förrädare av alla som finns härinne. 
Det är dessutom något annat skumt på gång. Era vackra Gula och Röda uniformer har blivit utbytta 
mot andra kläder, utom Hemmo-R-OIDs. Det verkar vara väldigt svårt att hålla reda på vilken 
Säkerhetsnivå de andra här inne har. 
 
Du är lagets ledare och ansvarig för att personalen uppför sig och utför sitt uppdrag med fullkomlig 
noggrannhet. De lyder dina order så det kan du använda för att missleda dem mot fel personer så att 
de riktiga magikerna inte skadas. 
 
De andra i ditt lag är: 
Johnny-R-SON-2 (50) Vapenofficer En mycket skum figur som säkert 

 bara vill bråka med dig. Akta dig  för honom. 
Dumm-R-BOY-5 (51) Hygienofficer Lätt störig 
Messer-Y-SGY-3 (52) Administrationsofficer Tar sitt uppdrag alldeles för  allvarligt och 

sinkar gruppens  arbete. Har förmodligen en hemsk 
 mutantkraft som får folk att göra  som han vill. 
Titta inte honom i  ögonen. Dessutom ansvarig för  den tilldelade 
kassan på 15 000 ¥. 

Hemmo-R-OID-5 (53)Intrig-officer. Var snäll mot honom bara så blir  han glad. 
 
[Du har en mutant kraft som låter dig sända elektriska stötar på folk du berör. Du kan använda 
kraften 6 gånger i kväll.] 
 
[Du är medlem av den hemliga organisationen KULTISTERNA. De har gett dig i uppdrag att inte 

eliminera den ni söker utan värva så många "magiker" som möjligt under denna kvällen till att följa 

med dig din klubbs högkvarter.] 
 
Utrustning: Laserpistol 



50 - JOHNNY-R-SON-2 
 
[Om du dör kan du återkomma som ett nummer högre tills nummer 6 dör. Kontakta spelledare 

mellan varje dödsfall.] 
 
Du är en lojal medborgare från Alpha Complex. Där arbetar du som Troubleshooter, det vill säga du 
rensar ut problem. Problem för den mäktige datorn. Leve datorn. Oh, vad du är lycklig som får tjäna 
datorn så bra. Glöm inte att det är förräderi att vara kommunist, mutant och tillhöra en hemlig 
organisation. 
 
Den här gången har du och ditt lag fått i uppdrag att söka upp och eliminera en kommunist-mutant 
som använder sig av magi. Ni blev iväg skickade genom ett par sektorer till en utfodringsenhet. När 
ni steg in genom den stod ni genast inne på Munden's. Vilka fantastiska transportörer Datorn kan 
åstadkomma. Nu gäller det bara att lokalisera vem som är mest förrädare av alla som finns härinne. 
Det är dessutom något annat skumt på gång. Era vackra Gula och Röda uniformer har blivit utbytta 
mot andra kläder, utom Hemmo-R-OIDs(53). Det verkar vara väldigt svårt att hålla reda på vilken 
Säkerhetsnivå de andra här inne har. 
 
Du är Vapenofficer i gruppen och ansvarig för att de andras laserpistoler fungerar och inte 
missbrukas. Ni har dessutom tilldelats en partikelsprängare från forskningsavdelningen. Du vågade 
inte använda den utan gav den till Hemmo-R-OID och sa åt honom att testa den men inte förrän du 
var på lagom avstånd från honom. 
 
De andra i ditt lag är: 
Sure-Y-NOT-4 (49) Lagledare Litar inte riktigt på dig 
Dumm-R-BOY-5 (51) Hygienofficer Gillar visst teknologiska prylar  lite för mycke. 

Håll honom borta  från partikelsprängaren som du  gav Hemmo-
R-OID. 

Messer-Y-SGY-3 (52) Administrationsofficer Ett jobbigt kräk. 
Hemmo-R-OID-5 (53)Intrig-officer För snäll för att vara verklig.  Hoppas att 

partikelsprängaren  blåser honom i bitar. 
 
[Du har en mutant kraft som ger dig möjlighet att teleportera. När du gör det ropar du högt och klart: 

TIME OUT. När så alla uppfattat spelavbrottet ger du följande kommando: ALLA BLUNDAR. När 
de gör så kan du placera dig på valfri plats inom synhåll och sedan ropa: TIME IN. Spelet fortsätter 

därefter normalt.] 
 
[Du är medlem av den hemliga organisationen RENLEVNADSGRUPPEN. De har kommit på att din 

lagledare på något sätt vill värva folk med sådana mutantkrafter som brukar kallas för magi. Du 
skall förhindra så att det inte inträffar.] 
 
Utrustning: Laserpistol 



51 - DUMM-R-BOY-5 
 
[Om du dör kan du återkomma som ett nummer högre tills nummer 6 dör. Kontakta spelledare 

mellan varje dödsfall.] 
 
Du är en lojal medborgare från Alpha Complex. Där arbetar du som Troubleshooter, det vill säga du 
rensar ut problem. Problem för den mäktige datorn. Leve datorn. Oh, vad du är lycklig som får tjäna 
datorn så bra. Glöm inte att det är förräderi att vara kommunist, mutant och tillhöra en hemlig 
organisation. 
 
Den här gången har du och ditt lag fått i uppdrag att söka upp och eliminera en kommunist-mutant 
som använder sig av magi. Ni blev iväg skickade genom ett par sektorer till en utfodringsenhet. När 
ni steg in genom den stod ni genast inne på Munden's. Vilka fantastiska transportörer Datorn kan 
åstadkomma. Nu gäller det bara att lokalisera vem som är mest förrädare av alla som finns härinne. 
Det är dessutom något annat skumt på gång. Era vackra Gula och Röda uniformer har blivit utbytta 
mot andra kläder, utom Hemmo-R-OIDs. Det verkar vara väldigt svårt att hålla reda på vilken 
Säkerhetsnivå de andra här inne har. 
 
Du är hygien-officer i gruppen. Ditt uppdrag är att se till att alla andra håller sig och sin utrustning i 
topskick. Här inne på Munden's verkar det vara väldigt smutsigt. Väldigt många av folket ser ut att 
behöva tvätta sig. Om du kan få alla här inne att gå till närmaste sanitorium och genomgå en 
sterilisering så kan du säkert bli befodrad till Gul säkerhetsnivå. 
 
De andra i ditt lag är: 
Sure-Y-NOT-4 (49) Lagledare 
Johnny-R-SON-2 (50) Vapenofficer Han gav ett härligt vapen till  Hemmo-R-

OID istället för till dig.  Det verkar vara en mycket  teknologisk 
pryl som du kanske  kan pröva. 

Messer-Y-SGY-3 (52) Administrationsofficer Ett riktigt kräk som bara vill ställa 
 till trubbel genom att vara för  pedantisk. 

Hemmo-R-OID-5 (53)Intrig-officer Han har fått dig att sjunga många 
 glada sånger. Varför vet du inte  riktigt. 

 
[Du har en mutant kraft som låter dina händer alstra hög värme. Du kan då få metallföremål att 
smälta eller sätta brännmärken på levande varelser om du rör vid dem eller föremålet. Du kan 

använda detta 6 gånger.] 
 
[Du är medlem av den hemliga organisationen TEKNODYRKARNA. Ni älskar all teknologi som 

finns. Du kan sitta i flera minuter och studera den enklaste apparat. Inte för att du förstår hur den 
fungerar men du dyrkar den. Du har fått i uppdrag av dem att återvända med så mycket 

högteknologiska apparater som möjligt.] 
 
Utrustning: Laserpistol 



52- MESSER-Y-SGY-3 
 
[Om du dör kan du återkomma som ett nummer högre tills nummer 6 dör. Kontakta spelledare 

mellan varje dödsfall.] 
 
Du är en lojal medborgare från Alpha Complex. Där arbetar du som Troubleshooter, det vill säga du 
rensar ut problem. Problem för den mäktige datorn. Leve datorn. Oh, vad du är lycklig som får tjäna 
datorn så bra. Glöm inte att det är förräderi att vara kommunist, mutant och tillhöra en hemlig 
organisation. 
 
Den här gången har du och ditt lag fått i uppdrag att söka upp och eliminera en kommunist-mutant 
som använder sig av magi. Ni blev iväg skickade genom ett par sektorer till en utfodringsenhet. När 
ni steg in genom den stod ni genast inne på Munden's. Vilka fantastiska transportörer Datorn kan 
åstadkomma. Nu gäller det bara att lokalisera vem som är mest förrädare av alla som finns härinne. 
Det är dessutom något annat skumt på gång. Era vackra Gula och Röda uniformer har blivit utbytta 
mot andra kläder, utom Hemmo-R-OIDs. Det verkar vara väldigt svårt att hålla reda på vilken 
Säkerhetsnivå de andra här inne har. 
 
Du är administrativ officerare i gruppen. Det är ditt ansvar att allt som utförs blir noggrant 
dokumenterat. Efter varje incident måste alla i gruppen fylla i en rapport som du sedan 
sammanställer. Att inte fylla i en rapport är förräderi. Du håller dessutom reda på hela gruppen 
pengar som du enbart kvitterar ut mot en ifylld evalueringsblankett om vad pengarna skall användas 
till. 
 
De andra i ditt lag är: 
Sure-Y-NOT-4 (49) Lagledare Sure har nog upptäckt din  mutantkraft. 

Du får nog vara extra  försiktig nu. 
Johnny-R-SON-2 (50) Vapenofficer Gillar inte dig alls 
Dumm-R-BOY-5 (51) Hygienofficer Giller inte heller dig. 
Hemmo-R-OID-5 (53)Intrig-officer Vill alltid vara äckligt gullig. Är så 

 snäll att folk sjunger i hans närhet. 
 
[Du har en mutant kraft som låter dig hypnotisera folk. Om du tittar dem i ögonen och säger: 

DATORN STYR DIG NU måste de lyda dig i 5 minuter. Du kan göra detta 6 gånger.] 
 
[Du är medlem av den hemliga organisationen HEJA-GULT. Ni avskyr alla som är av säkerhetsnivå 

Röd. De skall sakta men säkert rensas från Alpha Complex yta. Om du kan få några av dem att utföra 

självmordsuppdrag stiger du säkert i organisationens krets.] 
 
Utrustning: Laserpistol, papper, blanketter, pennor 15 000 ¥. 



53 - HEMMO-R-OID-5 
 
[Om du dör kan du återkomma som ett nummer högre tills nummer 6 dör. Kontakta spelledare 

mellan varje dödsfall.] 
 
Du är en lojal medborgare från Alpha Complex. Där arbetar du som Troubleshooter, det vill säga du 
rensar ut problem. Problem för den mäktige datorn. Leve datorn. Oh, vad du är lycklig som får tjäna 
datorn så bra. Glöm inte att det är förräderi att vara kommunist, mutant och tillhöra en hemlig 
organisation. 
 
Den här gången har du och ditt lag fått i uppdrag att söka upp och eliminera en kommunist-mutant 
som använder sig av magi. Ni blev iväg skickade genom ett par sektorer till en utfodringsenhet. När 
ni steg in genom den stod ni genast inne på Munden's. Vilka fantastiska transportörer Datorn kan 
åstadkomma. Nu gäller det bara att lokalisera vem som är mest förrädare av alla som finns härinne. 
Det är dessutom något annat skumt på gång. Era vackra Gula och Röda uniformer har blivit utbytta 
mot andra kläder, utom dina (Det kan bero att du arbetade på fusionslagret innan du fick detta 
uppdraget och därför kan dina kläder vara lite radioaktiva). Det verkar vara väldigt svårt att hålla 
reda på vilken Säkerhetsnivå de andra här inne har. 
 
Du är lagets Intrig-officer. Du skall se till att alla är snälla mot varandra och jobbar mot ett gemensamt 
mål. Ingen får någonsin göra något ont mot någon annan. Det är mening att laget skall bistå varandra 
och inte misstänka varandra för hemska förrädiska saker. Det är ett mycket bra ansvarsområde 
eftersom din mutantkraft hjälper dig. 
 
De andra i ditt lag är: 
Sure-Y-NOT-4 (49) Lagledare Är snäll mot dig 
Johnny-R-SON-2 (50) Vapenofficer Verkar inte gilla dig. Han gav dig 

 ett extra vapen som han kallade  för 
partikelsprängaren. Du fick  inte använda den då han var i  närheten. 

Dumm-R-BOY-5 (51) Hygienofficer Vill åtminstone alla väl, men han  verkar vara 
lite för intresserad av  din partikelsprängare. 

Messer-Y-SGY-3 (52) Administrationsofficer Pappersälskare. Usch! 
 
[Du har en mutant kraft som kan få andra personer att bli väldigt snälla. I 10 minuter kan de inte 
göra något elakt och dessutom om du kommenderar dem så måste de sjunga åtminstone en gullig 

sång. Du kan använda denna kraft 18 gånger.] 
 
[Du är medlem av den hemliga organisationen SOLISTERNA. Ni vill inget hellre än att Alpha 

Complex tak skall monteras ner så att den stora gula lampan kan lysa er väg genom samhället. Du 
har fått i uppdrag att hitta någon som vet hur man styr den stora gula lampan och hur man kan flytta 

den så att den alltid lyser på Alpha Complex. Om du hittar någon som kan hjälpa till med att ta bort 

Alpha Complex tak så blir det dessutom ett plus i kanten.] 
 
Utrustning: Laserpistol, partikelsprängare 
 

 


