
lan h/hite, Nexus-6. Only you can stop hlm
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spelleda det,ta scenari0 på Hrl{-r;n 9}. Ail ìnf íirrilatirin liar ikrir'it': ned tìij
ett minimurn iön att göfa scenariot så över-slr.ådììgt sorr rnüjligl. För'r.rtorn
del så orkar jag inle sl¿,riva ett l'reltäck.ande jävìa scenari0 med k.artor ocl'ì
alìt.

Först kommen en m;vcket vlktig lnfonmationsdel som måste deìges
speìarna så att de vet vad de har att rätta slg efter. Sedan beskrivs sJälva
inledningen och scenaniot steg för steg. Detta scenario kommen ati
hänvisa iill kantdelen vilken inte helt îörvånande föìjer^ efter'scenari0-
oelen. Efter kartdelen korrlmer alla biìagorna en efter en, för spelledanens
skuli, tften detta kommen de niktìinjen spelledanen har att lölja nar dei
galìer poänggivning. Den delen ar vìkt1g, och om ni undrar över något så
li åga m ì9, antinqen qen0m ait sk ict<a brev eì ler direl.<t på konventet
Vidare medíöijer l¡tra iösa k¿lraktarsblad, mecj de karaktårer som skall
användas ìscenariot samt eit antal ìösa bìlagor som skall delas ut tilì
speìanna vid lämpìiga lillf allen,

Viktig spelar information
i delia scenario kommen inte Netnunnenn att användas isin aspekl sorn
CyÞercowboy, utan men i tnadìlionell mening, s0m en vanlig hacken, Detta
pga scenariols beskailenhet, och för att inte belasta speìiedaren med
onödiga detaljer. Det kommer att f innas mö j ligheter^ att använda
datafardtgheten, men då i tnaditionelt mening som infonmatìorrssamìing
eller security ovemide. Alltså finns det ingen möjìighet att "jacka in" i

Cyberspace under detta scenario, Jag poängterar- dock att
dataiärdlghetenna lontfanande speìar en viktig roli i detta scenani0,

Ê-öt-' '¡iì.:: t'¡¡:'¡[,Lf rir,+r' rltrji¡ir, .;rr r.l* i-r'¡¡-, iilii¡it ,=iilt¡ri liii-¡'i, i*r',:t irf i¡¡i.. fl*i '¡ri¡ ui ¿ild i\.di di\L.ii u¡ UtjiiÇi cjlL UU ii.ii t liV¡L JiULgiiLigd íU¡ 5L UiLUi riÇL dLL
sr--enanjot var fändigslcr ivet, och alltså nar låtl färdigheter sorn spelar en
vitltig roìl i scenanlot lnte alìa lardlgheler kommen alt behövas, och vlssa
år det bäst att inte anvtinda aìls, men aìlt detta än rrpp iiìl er,

hlaraktarenla sKall s0eias r er¡lrçhet med de grnnclvarr-len som l,<araktären
har tilen det ¿r iritt inam att bestämma hur karaktärerna är i.<lädda

Syslernet går i korlhet ut på all orrr marr skall ut,for a en hantllirig så sl.<all
rn 3rr s lå en lì os id ìg tår^n 1ng, ìagga l1 I i tlet gnuncivärcJe som hör- t i I I
handlìngen saml ìágga till derr lär'dlghet som hör- till hanclìingen ocir
iörsöka komma så högt s0nn rnö¡ìigt. Spelledaren bestämmer sedan om
f örsokel ìyck,ades e I len inte.

Det är absolut förbjudet att kladda på karaktärsbladet, eftersom
dessa skall användas av rlera spelgrupper. Alla anteckningar
skall utföras på medhavt kladdpapper.

Scenar'lots InlednTng
Spelarnas käraktärer befinner sig på Chiba Citys poìisstatìon dar de just



ildr Lr dildL Lnçtcfì. ue uaf'meCI slg all 0en ulrustnlng som s[ar pa papperet,
Polischefen blänger på dem och börjar tala.

"Okay, ni fyna är de encla Bìade Rr-rnrrers vi har lilìgangìiga ìi'rela landei.
PersoniiQerl vilì lag alt Deckirrd eiler Resr-:l t.¡r rlancl orn cJet här^, rrrerr vi
tår'ia ved vi i.<ati î¿i Vi har eti ¡obb år er', Ftlr l;;ra rrrnrnar seclarr Þror:1g
en av [Je:<ils-S mrtdel]erna il:;:ì, ciödacie fyra vilr<le[, toq erl þ.vinniji; cvlrer-
genetlker som gissìan och för svann i Chìba City Våra aqenler rapporteracje
ait de av en sìump har' sett andnorden iiråga på ett ställe sonl heter
Zensaiden, ì ett av de äldr e kvant_enen Jag vill att nì b,eger er dit ocn
spårar upp denna l..lexus-modell och antingen förstör' eller iar tiìì iånga,
Hans gisslan st<aìl sjalvklart tref r^ias och åierbörclas llll BioTechnica,
levande, Ni kan lämna in t-ekvisition på extna uinustning ilörråclsdepån på

väqen ui, Vl tlllämpar sjäìvklarl:llandardtaxa metl bonu:; lör levancje b¡,te,
vili<et kan ge er, Kalnske två eller lre tusen c1ollar'. H¿ir nl niigra lrågolÌ",

tlrd och intla vlsor, lai<l på sak. Har^ bör spelarna ha en ciel intelllgent.i
inågor-, ar'ìr-ìars blÌr rlet poängarlclrag vld betlömninqen. poijschef en kommer
inte inivilllgt att tr¡ärnna något mer ìntnessarrt, utan dei, är upp illl
speìanna alt lråga om det cle r¡iìl veta, Om inte spelarna ir^ågar onr rrågot
kommer poìischeien att anla att de, som är experlenna, nedan vet det de
behöven veta f ör att tacl<la sltuationen. * I

En annan sak som [<an orsaka poängavdrag är om spelanna ar så jävìa snå]a
att de f Önsöker f örhandla sig till elt högr-e betaìningsbelopp. Dra utan
vidare av ett poäng från det totala och ge de en utst<ällning av poìischefen,
samt ett föredrag 0m staden dåìiga ekonomi,0m de insistenar, dra av ett
poäng t i I l, och kasta ut dem irån chef ens rum, 0m cje lortianande
insisterar, skjul dem.

Vad speìarna kan få ut av poìischefen förutom ciet han redan sagt är
namnet på r-nodeilen ilan White) och om de frågar n"ler 0m honom kommer
chefen att ge de White's resume {t¡ilaga l).

Han Kari averl ge dent ¿ìür^essen lill Zens¿tìtlen, i"nen üm de inte irågar honom
så är ciet enkelt att hitta tlen ivilken databas sonr helst iinga poãngavdr"ag
om de inte fr^ågar^),

Artgående utrustnìnç1en så kan de få mecj slg precls vact de vill som ialìer
inom det rimliqas gränsen oBSl i'IYCKET VtKTtGT DE FÅR INGET FORDON, DE
xÅsrr oÅ HEIÃ scÉrunntor. pÄ rNGA vrLLKoR FÅR DE ETT FORDoN skyri på
det allmåna eko_nomiska läget. Om de tar med slg för mycket, ellen ägnar
liir mycl':et lid åt att klåbbla (jver onödig nrrustriing, så llör en nolerinq 0m
detfa och dra sedan en ( i) poanc från cjet totalil poångantal som gruppen
åstadt<ommer. Det bör kanske nämnas att scenanot kan spelas utan att
speìarna tar mecj sig någon som helst utr^ustning iör utom den som står på
k arak tarsb ì adet,

' /r,. ì\'a/

fffi,



0þs Lletta scenarlc ìnnehåller irtçlen iiver:;i|.,tskarta over- clet r:rrrt';-åiir iiËt
utspelar siü på, cieìs Íör att.1aç ìrrle t)'clier att det är'¡rödvårrrJ1gt, i:r:fi ijcil
för att jag inte vìll ha med någon. Om det behövs, ìnrproviser'a.

Zensaiden (se kartbilaga)
Ett ganska kyffigt ställe, metaìlic-blåa heltäcknrngsmattor^, röda och
gröna ìampon i taket, En llten scen dar en såkaliacj musiker klinkar på ett
elpiano, Det är inte så hernskt rnycl.lei ioik cJär när^ speiarnas kär^aktärer
anlärider, kanske elt tjugctal,

ti!l-it'f-:griìnçar.or-ir liii-i \yfilte i.'.onlmer- iJtt r'ilcit¿is i:v il'=iigalide blickar och
ii^Yel[)n'cþittingar av ci* llesta krJr]demil, mÈn tlet firins nåqra på Zensairien
s0m llan vanil av värcje för klär^¿¡ktär'ernas utredning och det är bartenderlr
Zapaie, slamkunden Tommy-Boy ocir sånqensl<an Rina, en av f an's gamla
f I icxvar,ner.

0m speìarna vaìjer ait urst¡.iìjnìngsìost iråga sig fram bland baren:;
klientel, kommer de lill sist, aü ir äfia på Tommy-Boy, sonr i utb.vte moi
en tlririk beråttar att lari var på Zerisaicerr en kort stund för ett pan timmar
seden, men att han inte selt honom seden dess, Han nämner docK att Rina
i<atlske vet något.0m spelarna irågar venl Rina är så svarar han att hon än
en vän tiii lan, samtidigt som han gör iìera menande grimaser.
For^fr-ågningar hos annan pensonal avsìöjar art Rina är i sltt
omk lädningsrum.

Rina håiier på atl kiä om i fìict<ornas loge, hat<om scenen (rum 2), Hon är
ensarn där, Vid förÎ'rågan l,lilmrrier hoil ¿tt bekräf'ta aft ian har varit där,
ccl-l att l'ran hade en annall flick¿¡ nied srç, Han var inne hos bossen icìrka en
kviirt och nar han i<om ut så skakade de hand, lan þolqstavììgen släpade med
::ig ilickari, ot:fl hoti tilìågger- iltt [i¡n siig vaìdigt nöid ut, i*ler vet hon ir¡te,

za¡:ilte, barlender n. i..ùrTtiïÊr- ìi-ìI* ¿1ii SVAra piì nåqra iråqor onr lan, rnerl
speìartra kan se trur nan kastirr oroiiga bìlckar rlot en dönr långre bort ì

baren (det ån den clöt t^ som lecJer in i i^urn I på kartan) Llnr cJe väì;er atr
ir^åqa Zapate om fler saker komnler^ iriln att ursåi<ta siç¡, lämna över siti
för'kiåcJe åt eÍl unclernuggare, r,rrlir iorsvinna ut gÈncm þaKdiìt*ren, Fiiljer
speli¡rna efter så ser de hc¡norn iala med en rnedlet'Tl rll^ gaiugånget Bìcod
Razcns, vllken sedan iiirsvinner ivåq länçs mecl gatan, Zapa[e går seCan
nerï t¡ll sl9 ocn lörsvinrìer ut ur historlen, üm speìarna överlaller

Z.lpare och förhör hotiom komrlen tran envist att säga aü han lnget vei
vilket han ìnte heììer^ göt . Speìanna ödsìar^ encJast tid, 0m cte följer efter
Zapale tiìl hans ìäqetthel, cra r.rtan vidare av en ( i ) poång 1rån totaì
sLlnìman.

t)rrr sfre]ertla iiirscrer i"a r,r.iqen çeni)in cjörren s0m Zapate tittade på
KOnimer tre vakter, be'¡aLrnacie mecJ 44-l:.aììtrriga t-lagnum [evolvrar ail
si)arra vagerì Dessa Kommer inie atr svara på frågor, och kornnier inie att
tvera infor att sta¡-ta en elcstrid inne ibaren. Den enda information
cnplanna knmmor atf f â ut arr doqqa hrr rtala frrnor är af t ¡la "rnåef a arrf -rìr



tid innan nì träffar^ hnscpn all.-lSå, då va bai' 0m cje jnte evtalal tiCj Sår-.t.!a t!¡tt¡-{!t ttt r_,! ¡-4t I r-1r }_,:_r-_r-_ir_,' L¡

konrmen de inte att träffa cên här bossen, efter'som han vid mìnsla tecken
p-f¡ lrubbel klornmer i¡tt iåmna b¿lren qenr)nt srn speciella bakdörr,

ilrn rle avtalar tid komm*r cJe att rå trirlla lrossen eiter tiugo minulers
väntan under vilt<en bossen fönbeneder sig för sina besökane.

Bossen kommen att göna sltl bäsia fön att föra spelarna bat<om ijusei, och
hävdar att lan endast van inne fön att berätla att han var i narheten. t"len
kanske, om spejarna kan åstacJkomrna en motprestation (i iorm av pengar
eiler häfilg utt ustnlng, etl prìckst<yttegevär^ med lasersikie t ex), kan han
m lnnas vad det var de d isl.lulerade under besoi<et, Onl en såcJan
motprestation genomlörs i.<ommer bcssen ati berätta att lan sökte ett
qömstaile och att irossen gav honom råOei att göra upp med gatugänget
Bloocl Razons, vìit<a fråller till i en övergiven spor thall. Det är cJel enda han
frenättan och om spelarna blir hc¡tfulìa l.lommen han art ge cle en enda chans
att lamna banen innan iran låter sina livvaKt-er öppna elci,

L ¡t't'âKttl itre s{,rcx'et7,i
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Sevapnrng 44 Ruge,, Super 8lackhawk /"lagnum rertirer

l"leningen är'att spelarna skaiì bege sig tì1isporthailen

lnnan speìar'na lårnnar iiareri gìidel- Tcrnlrry-Bc'¡ ir-ar'; iill .Jern och visK¿lrr
förtrcllgl atl cle skall "vara lörsiktìga alitså, del enda språkel de iörstår
här är våldets", Sedan f ör svlnner^ han i iolkvimlet,

Wake up... time to die!
För att fyììa ut scenanot lite samt se hur speiarna r'eagetan i

krissìtuatloner töl¡er hän en scen som är plankad cjlrekl ur ûlade Runrrer,
n'red vr ssa mttdi l1 t<ati oner

À];ItÈì:lfii--..1;: !,':it-:f,i.,'1---:ir'*t'' l-1:-rãL1Èt':ii- rii ':irr iij¡¡ till È-r-i¡it-.T'Fr-iiì¡rr ùr-r ä.riir-.Lr ¡rr.-1r.,¡l-rl-/L.ri.¡l rl(.r.r l\,c.ll cll\(.crl i-.i Hcl.iJçi ili Ucl J¡l¡ vtrlJ Llti Ji-rLri Li iüiifli üll iilui ñ Ul .Jlìl-i

(eqerrtliqen rrrån,.1¿: miirtr;r qränijer, men cJef år Llari¡,,1en niil- som ar vlklig)
I'Jär de gått fornl gränden [<omrrier ett gäng på lyra personen att lösgora sig
ur skuggorna och raskt gå ikapp spelarnas Kanaktaner, Tr-oligerr kommer
speìanna att unclna vad det är för loik som för^föìjer ctem och värrda siq om
och ta sig en titt,0m de inte gör'clet blir cje necJstucl.<na b¿t¿.rlrån, r¡tarr
chans att f ör svara sìo f or sta runcJan,

Üt:'l de I'cilar vllxa rìe i'ii'a:huqqi)ilr¿l ai. vì;tlr^ det:ìg ali el-¡ ¿lv dellr ireler
Le0n ilch ät^ en ior^ryrncl re¡tlik¿:nr (Karar<iår enna i.länner cjir^ekt iqen httrrom),
iten lËr et[ "Jacl'l l'.lichoison-leende" 0cn yttf*er tle berorncJa oroer'ì "Wel.(e up,
f ime to dìe1". Secian går gänget tili anf all.



På gr''und äv slii þevåpritnç så koriiinrl- ily ¿rtt gura sitl ytter-st;r iur atI
l¿.omma irrärf¿.ontakt meci sina fìeri'Jer'. iör att på så sått F:urlrìa uir-ì'ltfJa
Eìna kor^ta stìletter',0m någon av karaktårer'rìa drar fram ett skjutvaperi
kommer två av ela[<inganna att'fly piatsen, medans Leon försöker^ brotta
ned närmaste kanaktär för^ att iå skydd Xed det ovanstående ì tankanna bön
det när gänget speìas rneo eti encja må1, att döda spelarnas kanat<täner,
utan omtanl<e fön sig själva. Leon vägrar lralegorist¿.t att ge upp ocl"l sìutar
îörst då han àr fi'rsiskt otörmogen ari röra sig (medvetslös, alla armar
[¡rutna I ex ) eììer när hari dör,

tr-'ol--'t-rr-r ['':¡-r ¡r¡'1.,:'-1, i¡-:ì]i': -:ii f lr¡ t'r1 ¿¡r ¡''{-i t--!'r' ,-{,: f l.:r": ¡-þ-1¡t.-{r- r--rr\-¡i ¡llliFfulü¿l liC¡ l\(ll I rjLl'r-¡úr V(.1 ¡,i il L.¡L.L t tlt l!lL,. lr Ll('l lül L¡L llL'l(l Jl\(Jl J{.ll -)OlllL LLL.

rrrlnuspoäng,

ürn spelarna eiter att de besegral Lettri och hans kunipaner rap¡irirter;tr in
tilì poìishögkvanteret att de har "dr^agit lilìbaks en defekt modell", aìltså
att de dödat Leon, anteckna detta och ge dem ett poäng vicl den total
sammanräkningen.Spelanna skaìl ialìa lägen ha sin karat<tär'l<lar för sì9,
och dessa karatctärer an Blade Runners, Att lâta bli att nappontera ett
"indragande av defekt modelì" är ett grovt regìementsbrott, och också ett
brott mot tieras heder som mediemmar av stadens polisväsende.

-i
tiáingt,up., e/at<ing, leons kompisar ltre st.vcken)

Rodyty;le
Reflexes
/<hiie sk'i//
Ath/etics sk'i//

8aa"r't,tlpe
Ref /e.xes
A'nife sk'i//
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Sporthal len
Haìlen var en gång centnum íön alla spor ticjioter I denna del av staden, I

l'rallen f anns hassånqer, inomhuspìanen f on de ilesta boiìsporter,
st':'r'i'retråningsctym, ruLtþei Allt cieita ilar nrr överqir,,il;e, och loklaler'rr¡ ekilr
tr)t'iìil'iil i rntir-klt-cl 5i¿llti ål- l-ic;tli v¿ii-iriei ir-ri- crnlåciel:: BlÜ0rl Razui-s, viif,a
i'tåcje nor och utf ör sina riruelìe kamfier har^,

När spelarna dyker upp kommer gängets medlemmar iörsf att gömma sig, (ñ



sker åven om spel¿rr-rìa srlr,lger slü lrj ihaileli eller'cm de smyger omllrlng
ut¿¡nlör- haiien, Elter rrtt i'irriJet sìagit err ririq rnni, speìar-rra :ttiger gänget:;
! - 1 - - .- - - ,-¡'-rlË,--r?!'rr1 l1-:-ifrl ìit tl i r'_.r¡1_-l¡_'. 1'ri1 il¡ i., lll '-.rì¡¡':tl--t-ì': Li-li-' r-itli-J_:, illl !.,'-rJì':r lì':r I tèt--!LC,.¡tL.Jrlri-.ll r lr(,1rrr v\-t¡ rruflut vi.l!r uL. ,/ tlt, çrvLloi il(l i'.ci¡ i iliJ :i:_r !.rr¡ v(¡vc.l u(f ,1,_.i l_.1

+ i il.:a sirri

De kan börja skluta vill omlcing srg, vilket kommer atl niedlöra denas
elltlör ticlìga död och siut på st:en¡lriol, lnle trra.

De i<an flåga sriallt om de i<an få veta var lan'vVhlte finns. De konrmer
enbart att mötas av hånskratt och k:licl.landet av stiletter och kedjor ûrn
rle ìnsisterar att iråga snällt rlch t¡isa sìq undercJåniga gen.iemot gänçets
medlemm¿r kommer cJe atl anse att spelarna inte år värcla atl få ìeva, och
komrner att göra sìit þåsla iör aft likvidera cjen'r. ûnr detta intr'åfl¿r^ så i¿il
speìarna undkomma ut på gatan, meci lättar^e skador förstås, octl lortsalt
därif r-ån,

tnl spreìanna cåremot sätter uppr den lufia íasaden, i<onlmen iniressanta
sal<er att s]<e, En gäng medlem (se nedan) voltar ned och ställer s1g milt i

ciri<eln med stlietten nedo. lleningen år att speìarna skall utse sin þ¡:sle
|.,änrpe och skicka fram honom att rnöta grabben imi[ten av ringen.Onr
speìarna inte faltar detta inom rimlig tid kommer de att få sarnma
behandling som i ovanstående alternativ, Om tle däremot iäser hrelydelsen
av denna händelseutveckllng och skickar fram en kämpe som besegrar
gängets utvaide tr äder talesmannen iram och fr'ågan än en gång vad de vill,
Aììa frågor gällande lan White kommen att besvaras så uttömmande som
taiesmannen förmån, vilt<et inte än mycket.

Ê-innn+n"t la¡'roç¿ctt tyt r tç L.t t çt / t

Rn¡it.¡ Ìt¡rt¿
¿¿' L/ t¿t)! L.J,' þ. \¿:

Daf /øvac
I tç I /L'-,\L.J

Rhife sril/
Àii¡la/i¡,^

ñ(,///ÇL /LJ

Srrong
t2U

Revapnin-q 5ti/eit

ian, tiììsammans mer: en brucj, sakte r-rpp dem ftir att få hjaip at,t hìtta eit
goniståìle utrcian poììsen, Eftersorn inle gärrgels iedare r¡ar cltir sl,.ickatie
gänget honom vtdare, tll)(enon Rainbow, ett lopprnodernt disco inärheten,
tlår ledaren brukar hålla tlil. De vet ocks¿i ett ii¡n irr ìstcrt þehov âv
pengar, De besl<river även sin ìedares nuvarande utseende (f ìintskaì119 med
kr-ornad topp, Rìådd iröda låoeri<läder, bìini<ancle soiglasögon). Om de ír'ågar
så var lan ganska brutal mot lllct<an han hade med sig, Hon var ked¡ad med
handk I ovan.

Xenon Rainbow (se kartbilaga)
Ett toppnloder-nt ciiscatek, ui"'ton viiningar- iiogi, mecj riet seriaste irlcm New
Edge musiken och de senaste drogerna, Det är proppfullt med folk, aìla mer'
eiler mindre berusade. lnnedningen varierar från våning till våning. Det
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specìella Lrlseende kommen speiarna ett hitter hgnom i en þar på åtion,le
våningen, clär han silter tillsamman mecl slna två livvat<ter-, Äver, ir¿ån ar
del en smant ide att använda vålO tör att få fram rnformation eltersom ciet
enda clessa idioter^ förslår är våidets rnakt. En vlktig sak år dock ati
iivvaktenna m¿iste eìimineras innan ledaren ar imponeracl nog för^ att lämna
någon ìnformation Vad han snabbl hasplar ur sig är att l¿:n vilìe köpa slg
ett gömstäìle men atl han inte hacle några pengar, r¡anför ìedaren rådcie
honom att söka upp en gamrnal gemensam bekant, nämiìgen Peter Pawn, iör^
att där lörsoka lå írarn penqar, Onl spelarna fi åqar efter gisslan berättar
ledaren att hon såg íörvinrad ut, men att hon inte hade någr'a handklovar
Hon ocll lan tog några dr^inkan rbanen innan de gick clär ìfr-ån.

-'l

Spelarna kan nu antingen bege sig tiil i-ìeter Pawn iör att där försöt<a spår¡
lan White's viclare lörehavanden eller vänfa på Xenon Rainbow 1ör att lralia
White när han dyker npp ìgerr. I fall de våìjer det senare alt,ernativet biir
de reiativf blåsta eftersom White han bestämt sig lör att söka sllydci
någon annanstans.

Ledarens /ivv'akter

R'¡tft., lt-rrtaL' L/ t ¿iv L./ /./ ç

,Qef/e.x'es
Rhife skill
,4thletics

Sirong
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freu'apning çf)/¿rfJL/ILLL

On the air tonight
När spelarna bestämmer sig för att ìämna Xenon Rainbow sìår du tlli med
någontlng som kan göra den mestl.iilï Cyberpunkaren tillett nenvvrak,

Den dlnet<.tsända nyhetslimmen lrtån Networi< lJews 54,

Nar karai<tärerna [<ommer ut på çatan rusar eri kostyrnklåclt] ung ntiln frani,
sticker upp en iìten mikrofon uncJer näsan på närmaste karaktän och bör^;ar
fråga ut denna om detrrres prìvatliv, lröjesìiv, v1ìka hans vänner är er-c
Detta håiler^ han på med i ca t jugo sekunden (han f öìjer envisi ef ter
kanaktarenna om de avvisar honom) Då stannar han upp, ler^ vilt och bor^jar^

sìn rikiigt vìktìga napportering, med uppjagad röst.

".Jit, lriir ål- alltsir tlc:lin F'lrlltpi m*iJ riet sen¡:ste fi,o-tt lr-ån tlitr¿ Cil¡,ivlict
Nlght Life. Här går marr alldeles som vanligt omi.lring på Chiba Citys gator
för att kolìa in rlet rit<tigt hältiga nattìivei, och vad ser n'lan.. Bìade
Runners. Vi har här idiret<tsändning med oss fyra av cje absolut främsta
Bìade Runnens staden har och aila undran vi Oå... VaO är egentiigen en Bìade ,G



Runrier- och vad LiÕr'Lle hi:r, rriltt lnatten, ro¿r de sjq eìler är de här på

offìcieIlt uppdrag?".

i*;ljl -i!;îìiiiiìci iìcì¡ i'jLit. i-.tiiiii ¡.i-iiliiitt'j Jci iìrjl ld¡:(-ìi. i:iìì lrli-jUUi LCi i¡lL.{ ii.i-rlllliiii

itirn t-lu:,ìtt r-tis{-t iri:rn trlì den närfilaste Biade Runnern oclr iör:sök;r press.t
irorrrtm på irrforrnation Õrn vaci de gör iclen har stadsrìeìen, om karak,tirrerr i

iråga h¿r err po¡kvän elier flicl.<varr, vad de åt tili ìunch, hur det kånris ¿ii
döda foìk och så vicare. Det är heìt fr^itt iör spelledaren att ìmprovrsera
utfrågningen precls som han vill, men ge cle inte en chans att pr ata tilì
punt<t avbr yi denr st-åndigt, ställ nya, helt kassa fråqon, och njut av deras
lörvimìnq, tf,rn karak.fårerna nu blir f örvirnarle,

-:).- -LL :,1iþi-,r- -rl I i1 ¡ I -r1/ f7-r¡r¡ /-ir3ii-: ¡ii 1r:ri-rrii': !-':Fr ¿'iiÊl':,r'l'r': ':r¡-lè|-'-r rr.i fl¿t---f ¿-\i {1.-: C'-it¡I Lr¡ i.lLL L, ll c.tv lllv\¡ LIL.LLÉi L¡¡iL. l¡¡¡ii(i) l\(li I JVf.i(ii ¡¡O {]UÇ¡ G !.jcì l¡Çi (] i-rilf\(f .:tCLi-..

Jag har fönsöþlt iorulse de mest vanliga, r)Lìh tter aven poänghredömnlng niecl
dern Õrn speìarna ioser detta på ett nelt arìnat. s¿ätt får speliedaren lrediima
0m gr-uppen skall ha extrapoänq elìer poängavdrag gen0m att jåmföra mec
situatìonerna nedan,

1 Speìarr..a kan liöl-.;ä sKjut".: f"rÊd T\"/-iüìl-iet, spöa upp dem, sljala dtf-ûS
reportageþil etc, Deita är inle bra, vilket mecjiCIr nio poängs avdrag rrån
det lotala. Så skalì inte en mediem av poììsmyndìgheten trete sìg.

2, Spelarnä Kan slå ned enbart reportern elìer i.<ameramannen, elier iör söka
löt stöna kameran, Detta medför tne poängs avdr^ag från det totala, Sl<uìle
de spöa både kameramannen och reportenn och f örstöna kamenan, sê
ovanstående punkt,

3. De i<an helt sonika ta sig därifrån genom att bana väg genCIrn

foìkmängden, Colin [<onlnrer att förÎölja dem ett par'minuter, men ger

sedan upp och rapportenan att f ìera r^epllKanten än lösa i kvarteret och atl
p'oìisledningen har tappat kontrollen, Fanik utbryter i kvarteret och
giltorna kommer ¿ltl lönim.¡s på iolk, Dra av erl poang $orn:;traif, L]ncjer
CIenna avdeìning failer oct<så situationen "No cttmments".

4, De l'tan ¡:ratiì mÊ¡-i C,-iiìri or-:h irävt1a i:tt de errnari år ute lör n(ijes sl.<ull,
och att det är jäileireviittt på det här^ cjiskotei<et, or--h svana snällt på
ir ågorna tills Coìln irötlnar, vilket sker ganslía iort, Beroencje på vilken
roilsÞelsprestaitoi,. Qr-i-rÍ-rperì iscelisäller ¡ran rle iå äncj¿i rJpLi tlil ii*
pluspoäng ir^ån den nän deìen,

5, De kan praia meci Coiin och erkänna att de söker en replikant, men att de
har situationen heìt under kontrolì, det finnas ingen orsak iiìl oro, han
kanske ìnte ens finns idet här kvar^ter^et och så vìdare, Colin tnöttnar
ganska font på dessa k.orrekta pr^offs och söken sig någon annanstans.
Beroetrde på vìiken roìlspelspnestation gruppen lscensätter l.<an de f å änoa
upp till tr^e pluspoänç från clen hän delen 0m cJe på något sätt påvlsan ati
rie iätr riiir i,.{inlruli iiver ¡i.u¿llrjiierl, lill e;<r'nirel qenom all qråla framfiir-
kamer¿:n eller nrotsäga varandra aìlt f ör grovt, se punkt i ovan,

lrl¿ár de blivit av rned coirn'xan rje for^tsätla enììgt planerna,



Pe[er'E F¿wnshcp {se lqartÞîlaga}
Iiait- åi-, ¡,trect:; :ì0m ft¡]uluef :;åt'lel-, en panibtriik, viil,<en :1..<itts av r-1el-r

;irlclrige Peler Pawrl. Det fasrlinerande rned cietta ståìle år alt alìsåkerhet
och administr^ation sköts med datorer. Påpeka iör spelanna art de fon aft
komma in i butit<en måste passera två oatonkontnoller^ade ståldörrar^, där
cie måste uppge sitt är^ende iör^ Peier Pawn ilenom ett interkom systenr
(obsl Peler Pawn kommer iatt fr åga dem om denas ar'ende biåcla gånger'na, Om
de ändnar s1g eller rnte kommen ihåg försla vensronen så vägr^ar han ali
släppa in dem),0m de kommer in upptäcker de etl rum som är avdeìat på

mitten av en stor dlsk, tillver^kad 1 pansar¡rìåt, rned ferrogias ijävligt
okrossttart) sorn slrät:ker trån clisKen trll t,aket, Peter Pawn sitl.er alltså
irernskt sårert där liakonl, lrarnför en ilimnancle dalaskärn;, Han k:ornmer
lnte ail svara på några som nelsi fr^ågon anclående lan Whlte eflersorn
detta vore att bnyta hans hedenskodex, atl aldrìg t.1aììa på kunderna.
Speìarna k.omrner ingen vant, oavsett med hot elìen mutor,

Det ratia såtte t hi:r år att använda sig av Neirunnerris mii jìigheter,
antlnQen för ¿li ltryia slg in T'ysiskt hos Peter Fawn eller fcir atl rensa
hans datafiler på iniormaliorl, üm båcla rnirjìirlheterna anvånds finns en qocl

möjlighet att få några extrapr)äng,

Kracklng 1 detta scenariot ar våldigt förent<ìat, Spelaren slår en D10 och
ìäggen tilì lntelligence och lnlenface ability, Dalorn slår en D10 och ìägger
tllì 5 och styrkan hos programmet (Str ength), Den som har högst vinner.
Om spelaren vinner kan han passena hjndnet, och om datorn vinnen hìndnas
han elìler blir utkastad. Allt står^ inedanstående text. Se även bllaga två.

l{ål *e iör'söker'att i:r'y'ta sig iri i Peler Pawn's ciator via telenätet kornmer'
Netnunnenn för^st att lrälfa på ett ganska normalt Telelås (Slr^ength 5)
viiken rnåste besegras ior att Netrunnern skall kunna fortsäfia, ffter
detta kommer en Spårar-e (Strength 6) som kommen ait Ìarma Peten Pawn
ait en inknäktare har dykt upp onr inte Netnunnern [resegralr den, 0r^n
Spår^aren irirrner larnra Peter Fawn, kommer denna att helt enkeìt låsa ail
i1ìlgång tili de nedan nämnda f ilerna samt, skicka ut en Jagar^e (Strength 6)
föt att kasta ut inkräktaren un sysiemet.0m detta hlncJer rlanas av
kommen Netrunnern at[ firrna tr'e o]lka filer, alla skyddade med en Dörr
iStt-engti-r 8i []e lre oiii'ie lilernil är Varcriln,/i-Jt), adclress or--h 5äk:erhei,
Ctm Netrunnem tar sig in I Varor(ln/LJt) så ge nCInorrì biìaga tre, och crn han
lar si!'t in ì Adciress så ge l'ror'rotr biìaga iyra. i îilen Säkerhet kommer ce
atl iräffa på en Vakt (Slrength 8) som om Netrunner^n 1öriorar kommer att
kasta ut honom ur systernet, samt larma Ëteter Pawn, som kommer ait
koppla bort datasysiernei lrån ieleìinjen ìnom tre rundon, 0m Netrunnenn
har'[<onnmìt in i sysiemet inrran det kopp]as bor^t kan han lortsatta för söt<a,
Anrrars ìiggen gnuppen jävìlgt rlsigi, t11ì, Vjclar-e måste Netrunnern, för atf
ilii ht:tterì Ëå sålirrilîlsiilrn pir'-:sÊre Ên tiiiDiirr^ (strengtn.-q) tf[er cieti¿
lìgger hela Peter Pawn's pantbutik 1 spelarnas händer, eltersorn
Netrunnern därif rån [<an kontrolìera al]a bevakningskameror ocn dörrar



Fr.lr i¡it fr,¡sllìi.,.t La si! in t Þel.er P?wn'-c t--rr-rl1!.. nlåste lörsr
;i]l:ef iiîii-=;i;:;llil-iïi i.¿li i l;*:llirlir-rr-1 ¿¡'; N+lrt-rrulri-'tì, viìl.,tri '-:;îr.lí:lr-t i'.¡ltì :iiii,'1":.:
rrr s0eiarrta genorn dit¡erse nai<dör'rar. Itt proLl]em'¡isilr:-;jci rroci.i vari¡ ¿:ti
Peter Fiawn lrar nyrt en garrskar stöddig vakl îör att k:asia ur irrþlråktane oni
datasysternet skulle Eättas ur funk,tion. Han iìnns irum 4, redo att spöa
vem som heìst,0m spelarna för^st går- in till Peler Pawn kommer vakten
¿ttt velra medveten 0m cieras nårvaro, plocka lrani en ìjucidåmpad 9rrr¡r
Beretta, sfiryga upp bakom karaklarenra och försöka skjuta ner rlem utan
alt iråga om lov,Orn inte spelarna är aìerta nog all sätta r¡t vakter, eìler
genornsöka stället innirn man hiirjai lörhöra Pelen Pav¡n, så får cje ia derr

stoten, åven om åtminstone erì av clem nli rejalt stradari, År nian oiörsiktlg
så är man,

ûnr speìarna ìnie klarar att tir sìg lrr ìPeters Pawnsirop rleci njäìp üv
ciaionerna får^ speìledaren cina av tne clyr^bana poänq fr^ån det totala och ìåta
dem i<omma rn med hjalp l¡v våld, Dock skalì detta vana mycket svårt och
kostbart, och heìst invoìvera sprängämrren.

ürl tnar-r lysisï';l liirhör Feter F¡lwn l.:cninrer hall gansl-ia snar'i ¿rtt or'¡ti:
ihop, otth erkänna ¿¡tt lan White har varit hos honom lör en iirrrne sedan
och såìl en heì del i^nusikutrustning, Peter vet inte varifrån det [<om, rrlen
lan f ick i alla falì sina modiga E$ 12000 för grejorna. Utr ustningen f inns 1

källanen och ja, han hade en brud med sig. Hon hjälpte honom att bära in
grejorna, fften hon var lnte kedjad,

ilm m¿ìn konlronieri¡r honoln nred det faktum att det i fians daiajistor:;tår
t:tt lan också f ir:k lr¡å pistoler or:h elt hageìç1evär berättar han alt ciei- rör
sig orn en S&W Cr".rmirai l''iagttnrn revoiver, l-<aìiþer,357 f'1agnum, en gmrr
BeretIa med ]¿1 skolt samt etl Remìngion pirmphagelgeviir, Vid¿rre nämner
nan all lan flir:k eLt paket metl t¡ügo patnoner tììì nevolvern sami tåtla
extra nageìpatronen, iör^ qamÍnai vänskaps skull,

i-ian vet inte var lan skulle sedan, men han sägen att han sa att han inte
skttlle anvanda sig av BìotlrJ Razor'-c som rnedhjalpare. l-len r¡et nan lnte,

I'iu kansi.le sptlarna känner sig lìie vilslia, fiien ürït ile var smarta riog att la
slg en litf iPe[er Pawn's datafiìer. så har de fak,tist<t lan lVhile's förr-a
address där, sl,art på r;itt, Det vone noq en Þr^a icie att bege sig di!

lan White's lågenhet (se kartbilaga) ",\
Lägenheien de söker llgger på tJngolörsta våningen och har'nummer 2149
På nottenvåningen passeran speìarna en ìägenhet med en stor^ skylt som
benättar att har bor hyr'esvänden.0m de väì.;er^ att stanna tllldär och fr^åga
om lan Whìte han setts tìll nyligen får de necla på att han faktlskt är uppe i
,:it: l:î¡ir.t-ti"*i !¡¡¡-l- fii i ijji¿"¡t''ir'','ì':rriË' i'r-rÊ¡'J Frjì.¡r l-rr.ir¡1 I rlr-.i r.r-,.¡l-:r-rr-: 1¡ir.,1/ì-arrJlll lclvr. lll lL!-. ,j L¡.Ji, '¡Ll: LIliJCl¡l¡lll(]l¡J i¡'tLl l!c.l¡ I Ul UUt Uiii Jl.iülcli ilü ilijLjdl

ber-iiltar f-lari alt t¡f:t1a v¿ir (-{"'¿lnSka iull¿1, f:iìcla t)¿Jr ttå en m¿ìSSã::âkfi r-;üli

nåcla var beväpnadel

I sjäìva verl<et lrar lan bara varit inom fön att hämta iite småsaker som
lz¡n lralnÄrra¡ i ¡{nl nÄm¡fålln han trclt fAn cin n¡þr ¡in ^i^^l^^ l^^.'^A¡l'^^ É^



etc.) och sedan vaìt att ta sig ut genom att klättr a på brandstegen, varför
inf e hyreçvärclen han çctr honom gä ut.

fiiti=,=;t-iti'ì ìiiiï tilll iii,i-i:-l I 1Ui¡cirl-iei-iiít :lr ijti iitjiri ii'trìriì rtir-ir ili ji:;rliii'iiii
¿ti iii :li! ìít 'lär, rï+rì efttr::or¡ .le vänt.tlt 3t'J Êi: i'iil,.ni-lln-Lreva¡rrriirt
::ilii::qillnintl cJärinne så ae i¿rr cjet nûg liie luqrlt, For stihl ¿it Lly':ig¿ uiri: ìtie
:-ip,'ár'nincl ccli;llmosl'är, fiìen encar-tt ort tiden tlllåier cet_

i ìågeniieien hittar de r-esternil eiier- en måltid, div lorpackninrlsnlrlieriai
lrån en berörn,-i kìåcjbr-rtik i narheten. err tnasa nedsmulsacr rnecl vapenfeti
s¿¡rnt en trygghlaìm, Utanför^ iönsrret firirrs åverr en brancjsteqe, s0m,0rn
cltrt tlrici+r''¡öil:-: rl(ìr*lil, r¡isar'iettr,en píì att ha anvrints rir¡litlerl ilrrn::pelilrni¡
i.. ialrrar iìer- l(ommer de eiter erì L)ra sluntl r-rer* i i I ì er-ì qränrl, ,Jar

LiitlrrrcjEl+ijeti :;ìuttlt' ¡ììcle je'-; ne0ãfliiìr^ ;ategen, r en valteri¡rcì. ll,Jçer eit
liì¿lii p;rpller- ttch nåçra iomrna oal.nonhylsoi . Pa¡tperei vr'*ìa :rì'J I'at-a
ti'Jiìilflãdst'iinlfìf-lrlr^ cver :;ioi-¿ ilenr¡ånings n,vreshr.rs, merl a00ress r:¿är ile
[ilanei iltie b)iggena sx¿t]l uppiiir'as. Daiumet sorn är- stärlplal pá r'ili-rìncat-ila
ar i)702 i7, aìitså f öi' sex år sedan, 2OA7. Hyìsorna än avsedda iör kalioer
,357 l'-lagnum.

Ülrr spelarria vidtar- exira uridersöi<ning av gräniien kornnrer rJe ¿tt ilnria eri
stendöd vinalkis, skjuten îiera çånger i bnöstl.longen med ett qrovilalibrlgt
v¿rpen,

Vat'ltari üe nu [iuge slg, Anilngen tii] i'lìäcJbutii<en, dår de inle ncrilmer att
bìi rnycket kloþ<are eftersom clenna "butik" är femicn våningar^ hö9, och
kryiìar av människor, eìier så kan de bege sig t1lì hyreshusen, där de hell
ovetarice qår emot scenarlots uprpìösning

Hyrehuset (se kartbilaga)
¡ 1+liilv'a verket är riet ir* siltcken stor;r nyresfitrs, i:riia reao lör^ i-lvnin{l 0ch
l-i*ìl iiil-irrllrril, rill'i s¡:riäi-.ri;¡ vilniili ûn 5Ii-jtìrr''' oi:i-l iäl=rltar lìil=:rn I n0[jÐ irrli ¡tl
i..¡ ¡!1.-. -Ê-----+ :;,,-¡ - -t -.- - 9 ,Ir:i-Jiìí-ìü 5È r-r;:clrii iìv:;ieciieii, sir [rilriiii]r cet iiìl i etl f'unstei- itû(:lt Ur)pe i clel
iilìIler-Siii iltlSel- !.r':¡ncl.:'+ nå r,¡lfte ellef inettOnCJe rråntnClen.

i¡t¡ ilr'cjet v'ik'tiçtr i-iur'süÈiarria pìur,erar-,:rcri iilri ile iûr sig rJni ce s;ger'ait
c:e är lörsiktiga ocil tlttar öveialìt, be cle s¡recjllena slg, ocn._-;eclan såqa
tilì om c-le ändrar siq, Ge de sedan eit Awareness sìag íör^ var1e vånlng

Våninq etl tilloch rned tìo är ürecis ìixad¿lra, utan någi-a som ileìst ilin,ler,
rne n när oe r<onrmer upp på eìf te våningen bön;ar probiemen

i,ilij i ili=:i lilti 51,.;-initt tjijfJ *rr f i.:;!.rriiilil :-ìiltrì är k,opËiarj tiìl eii ialniarlrjiÊcai
sctrr nc:r¡¿lr- lìLit¿ì ofÏ llri¿ïi rrrþb¿s, Üm rleita sker K0rTìmer spelarna ¿itt n"irtr¿:
Sllt¡allciri ttt n¿1r de tiìl 5i5i tlyiler rJp[] hÙs ian, Speiarria konimer'¿ti
:;ätl[rtila på cienri¿i iirra om e1e inte spectllkt har sagi art rre k:cilar trap¡rair
ef ier mìsstänk.ia f ör'emåì De behöver inte ens ìycras med ett Awareness
s;l aq.



l.lär cJe vaj l'lar l<orntriii för'bi tietta lilnder våntar vårlincj tciv sorn h¿ir helil
irelitlen r-rl:)p iillvånìnr¡ 1¡etl0n sI.t-cCd nled små lrampsriiáìlsi¿ott, {-)m rìågon

i"',llver på clessa kommer de att ge iírån sig eti irukiansvät l ovasen tlch cie

iår rnota Situation Ett" när cje kornrrrer u[,p Från vånìng trerton llÖr:-r

sKr^amrneì av bestit--k, låqnlalt prat och enstaka kvlnrrtlskratt

Speìarna Ðör hilt¿ på någoi eììer riåqra sått att ta sìg uÍrp till vårring
lretton ulan att smälla av några trampskott, Det bör nämnas att dessa
ir'ampskott är instalicla på att smälla vid mìnsta benörlno, vllket kan ses
onr rnan granskar de noga och anvander lämpì1ga iärc11gheter. Speledanen
hon bedöma påfrilliçhelen hos clessa lör'sök, lör ¿tl senane poängbredöma

r--r!.-i '! Ì¡. -¡1U-- -il-.- --
."...'-.-i -:rtt i{rf-.i.--r f ir,,:;-r1.. }iÍi-' ir.:i.-: F1úii r rr rrlrri,-"J ut tú¡' i '-Jli--J l'-Jll i':

Lrvlit. I.tc.¡¡ l\ \J\-t\-)c.¡ (JLL ULJJ<l lut Jut\ l,vt vul ct tt\.rL rtuulv'j,o, \-riu¡ l c.lltu ¡ult -iu

t;vsta sorn möj11gl, annars varnas cie ivå personerna på övervåninqen, så
art spelarna träiiar på Situatiori Ett när de v¿äl kommef upp, t'1ank väi alt
cletta inte intr'äfiar^ om spelanna qor någon iorm iiv nlixt-at.iact< så att jnle
lan och gissian hirlrier reagera, i detta fall ìnträifar Situatiorr Två,

Det- bör nåninas att våninq tr-etloli ¿ir cier som ár l..v¡r ar¡ irirr.e:;irr-¡:;et for'rii¡
samlingsvåning, meci en trevìig pubhörna, nåqra pingisborc i ena hörnei, en

kafeteria mecl en massa bord samt en lontån i micten av våningen.

Sttuatlon Ett
lan har tagit skydd bakom bandisken inne i puben, och kommer^ atf göra sitt
bästa för att meja ned alìa som kommer ihans väg Han har en magnum
revoìven (sex si<ott i trummarr) sanrt ett Remington pumphagelgevär (åtta
stcott), För^utom detta har lan tolv extra patroner tiìl revoìvenn och åtta
extra hagelpatnonen tillRemlngtonen. Del tar lan två Actions att ìadda om
v¿¡rclera vapnet, f'lär han gjort slut på ell ammuniiion l<ommer han atl rJra

lram sin knrv, och för^söka ta sìg ì posltion fön att tcunna anfalla i närstrid,
En lntnessant kompl ikalion ar den ati lan han använt srn
övertaìnìngsförniåga till att förmå gisslan att sympatlsera med hononi
Detta medlör t¡tl lrrlr ar Lleväpnaci nied en'lmm automatpi::tol merl l4skott
i rnagas inet, och ati iron ockstå kommer- att göra s jtt båsta iör att
decimer*a speìannas antal från sitt gömstiille baKoni lonränerr, När hon har
::lut pii il'nrrrLrnriroileri sìänçler lron ifr¡in sig pi:-;toleri,,lch iörsciker fa sìg
uilp tlll vånlng i jorton och viriare ti¡l¡l på takei,

Situation Två
lan och hans kvinnlìga iånge sitler och äter och pratar gìatt med varandra,
När speìarna ger sig trllt<änna kommen lan atl lylta handenna över huvudei
och nesignerat säga att han ger upp. Glsslan Kommer att lörsöka la sig
bat<om spelanna för att clär^ hör^ja skjuta ned cieni bakifrån.Om hon får en

möjì1gnel att qöra cetta kornmer ian iförvirringen ait försöka få tag på

sina vapen som ìigger vid deras mìddagsbord, Vild eìdstricl föìjer, När
antìngen speìarnas karaktärer eller Whlle och gisslan her blivit
l:-;1.,.ili1llilçiJlr-.J¿r ili".sc*i-r,:lrlof s;-i {irii s0rï f¿irdl-qi Det encJa s0fir åierstår år
poängbeciömningen rcfr den ha¡- irrte speianna någonting att göra med
övenhuvudtaget,

rø



i¿an l+¡/t i t B, Ne..t u-c -6

!,.,(.;íj'çr i. lii,;r

,Çei/,'.x'es
Fit^eat'rns sk'i//
tlelee skt//
,4 th/et ics

I ...-. --.. - í_ +
t' L. / ,.1' !1 ( , t-tt t!4

iU
.at,r

a
L¡

¡l
i)

ã¿t"ä¡tn t'rt,-tL'L. / í.!Lt/ / I t tr_J
ttarr-t i¡-t,.¡i¡'ti,i ì1r tfÐFt!-t'3¡''!Ð J' îÇ7 *i-srlt'¡¡ r¡>1 t^Ð!.rr't;]i!).-tll-/t!/tlL-11.L¿lt l-jLl¡lll-lil¿lVL-Ì., ,.-.r.J,' I tíl}!lul// r ¡:þL-tí/çl

9¿td,t: i,t'Pe
Ref/e.xes
Firearn¡s sk'ii/
R'hirþ skil/
,4 th lpt its

E¿t¿-!n¡'t¡'¡-t.-¡ !-/r'i¿lÉi f-Jt¡'t¡','t Ð¿rall->L'tÇÈtQ/-r/liltL¿ vrLirFLL] ?/tiiÌl L-tÇ-l ÇLLú

Fr-ågor angåeiide der"la süenãriü k¿rn fii siålla tiìl rniü på Hülcrn, Jag skulle
vara tacksam om aììa spelledarna kunde ställa in sig på alt samlas efter
för sta passet på fr edag så ati jag kan köra en genomgång. ldag har jag fått
höra att Cybenpunk kanske skall bli uiöt<at med f lena deltagar e, och därfön
l.lommer i<anske speìtidentra att andras. Alìt sådant hoppas jag löser sìg
tills vi kör igång, rnen 0m ni har någr a väldigt viktiga frågor så t<an nl
ringa mig på telefon 0243-1B0il och fråga elter i-lagnus',0m jag lnte är
inne är jag tacksam r)m ni lämnar ett nurnmer där jag kan nå er, Såg gärna
ert namrì också så atl jag vet vefir jag si<alisöka.

ft"8;JK

I
.2

.!

¿
-)



Þoängbedömning
Lrir r'¡iiì;.¡'¿i.ii-r¡l¿i +1..:riì r-i¡.-,-:;¡-i;-i tlú,: r¡ìf .i.:¡-- í¡t,'ii',fair ¡'*ii:' r-tr-'4'-lt'-¡fi¡-rai¡:r-i ¡,¡i'';,,_;i ii_;i¡:rijçiiìiit_;çi" .:.ri\,alil i-i(-r(li ¡:j :ii.;, r.-rl .-¡L. li ¡¡¡i-ì¡ii,r.-rr-¡Çìrii ¡i{ L-iLJLr\-¡|!.ri :-,L:

::;e,J;rn skall alla rJeltagares rollspeìspoäng ìåggas ìhop tiìì en l'(ìum¡r 6¡¡
sedan adder-as t iìl cJet lotala Fot kalegorìn "Genomf örande av scenari0t"
st<alì clu som spelìeclar-e helt på eget bevåg bestämma hur du lyct<te att
spelarna klanade av scenariot. Xed ìden här^ tiedömninqen bör rtckså vara
0m spelarna tOacie dig så alt clr,i hacle en lrevìig stuncj,

Sttualliin ti¿iliat i'iedel Bi"a l"linrrs,iF)luE

Rollspelande
Oentinrf örande {.tv scenat-irlt

För varje deltagare s0m inte sett Blade Runner

Giömma fråga eiier lan's namn
Få lan's [esurïe
Onödigl i<äbbel över onödig utr^us[n]ng

ì-r-äffr i"¡'c-c.:nrrc.¡trqv\.,J-rutt

5i<ugga Zapate 0üh slösa ticl på bevaP..ning
Dr^ic[<,a sig fu]l iharen

.?
,)l-

+

+

Klana av Leon och hans kumpaner
Rapporlena in tiìl högkvarter'eI att Leon är "indnagen"

Fìy f rån gängel

îrålf a Blood Ra¡trr's gängtet
Besegra Blood Razor medleril
Bl i trlt<astacJ från sporthal len

Tr-äf f a Blood Razor's ledare
Slösa t,1d på att raggrl Lrrudar på dìscotekei
Dricka sig f ull på ciiscoteket

Doda neportern eìier Kameramannen etc
Spöa reportern elìer kameramannen etc
ignorera tlolin och hans kamereman
Prat¿¡ om allt miijì1gt med Coìin
Prata a I lvar nred Co ì in

Bnyta slg 1n hos Peter Pawn meci h¡äìp av dalorer
Hilta lan's address biand rilerna
trpptäcl<a ait lan är beväpnad
Kolla om det f ìnns f ler ioll.< hos Peter Pawn
Bryt,a sig iri l.ros Peter Pirwn t-rtan datorhjäìp

llúf-ä eitet- l-1r,5 tlyi-rSvijrdefl i;ril liJil ¿îr. rilitr
Hitta byggnadsritningen

+

+

+l
+l
-l

+j
-t
-l

-¡ ì

-1
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_)
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+l
+l
+l
+l

-7
-J

@

+t'l

+l



I

Lista ut att glssian har liytt slda lnnan de kommer tiìi slutet +l

'ii-luLritla pii t,råderr på våriinll elv¿1

3må I ia av tr¿rrrìpsnìt1l larnil I t rappen

Hïtta på ett smart sått att ta sig rurrt trampsmäìlar^na +l

Ian Whjte tì1ìfångatagen
lan White dödad

ûlsslan tillångatagen
6issìan dödad

Fðr varSÊ spelare sonr överlever
För varje spelane dödad

+J
+l

+i
-3

iì

-3

@



Kartbi I aga

Zensirden brr

lf enon Rai nbow

darr ut till
grönden

lederen
mcd livvaktr

bar hiss

diskjockegns
rum + utrustning

to¡letter 'ljr.¡sutruetning

Petsrs Pawnshop

.ê
rng0ng

bekdõrr
fdrctörkt
med pansar
pÉt oah cn
mass¡ l¿rm

bosgens rum

bar

fullt mcd tb'lk

X

x
X

bossEns v¡kter

r)orr
vakt *

logertommaRin¡s
loge

SCen

truppr

dansgolv

xx
,1

toa

k:dk

EÛY-

fUffi

samlings-
rum

vardags-
rum

(se scenariot)

nn
T

'ü
med veror

vaktens rum



h¿11
s0vrum

vardagsrum

,r.-l
k6k

lnn T{hi tas I ãgenhet

fonster
mot
brandstegen

brandstege ner

Hgreshuset (normülü våningär" gËnsrell overbliclc)

h¡lì med
dörr¡r tlll
lügenheter

spirrìtreppr upp/ned

h¡lì med db'rr¡r tilì
ìögenheter

Våning tretton

spiraltrappa

pubhorna

ber

Situation Ett

lanVhíte= 1.
Êissl¿n =2.

Éiiu¡tion 2.

lan \t'hite = 3,
Ëissl¡n = 4.

lögenheter

ìögenheter

1

[ ! pinsisbard

2

mus-
hörn¡

fontön

t.4



DILÉ\L]A I

l"lode I lens des ìgnat iorr
l"lodell

CInl entat i on

Lanqd
v ikt
Lj t nl å¡'kä il cie cJr¿l'-l

ian White, i836
Nexiis-6

5tr^1d och Över'levnad

lEl
85 kg
korti'lì jfriit vì It hår, i',rr-r,:;rrii-1qt ansìi:¡ç,
blå ögcn, ärr öven högra ögal

lJtvecklacl som ett lecl 1 Tynell-bolagets salsnrng på militäna mocJelìer, har
lobbat som livvatrt åt Russel Tyrell samt utf ört tcornrnandouppdrag åt
ComTraln, *Jobbar^ 1ön nänvarande hos Biotechnica som livval.<t åt Elizabeth
Petersen

Har t<ontakler i Chiba City, Anses genereì1t vara av destr^uktiv natur,
Föreslår standard indnagnande av ovan nämnda modell.



Ëlìaga 2.

Dörr {Voror{in/ut})

Varsr {ln/Uti

Telelinje

lËlelËs

Dörr (Address)

Address

Dörr (Sal<erhet)

Vakt

Ëakerhet

,(,:-',
,,i



S r lacl¿ J Varor in/ui

Valuspecilikation utsLalld 1305 16

Leveran[õr
ian While
Pelers Pawnshop

Ilottagare Varutyp
Pe fers pa\^/rr:ìhûLl llusi i..u LrusLn i r^rq

larr White vapen

Anteckningar
Se varuspecri lik attt,¡r,18028
9nrn¡ Beretla, Renringlorr sh0lqrlrr, .35711



5 i ì rigta .i, Arldres¡

ian '*/hile Pointer^ Road J4, vånlng 21 , ìågenlrel 49

Denna address f lnner ni blancJ r'rrånga ancJra 0ìntfessanta aclclresser'. Det är^

upp illl Ér 0rrì ni anser dei-ì var-a anvancibar.
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