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Yi har fått fem timmar på oss att spelleda detta scenario och meningen med det är att alla lag 
skall ha gott om tid på sig att slutföra uppdraget, det är alltså inte meningen att fylla ut fem 
timmars spelande. De timmarna står till ert förfogande och innebär att spelarna kan tillåtas 
vissa utsvävningar utan att det kostar dem skjortan. 

Vidare är meningen med den här turneringen att göra reklam för Cyberpunk som rollspel samt 
att ha så kul som möjligt. Därför läggs störst tonvikt på hur spelarna tolkar sina karaktärer och 
hur de spelar , smart eller idiotiskt. Detta tas upp senare i poängbedömningsdelen och jag vill att 
alla spelledare läser igenom den delen noga så att ni vet vad ni skall titta efter hos gruppen när 
ni skall bedöma den. Förutom detta kommer vi att ha en poängbedömningsträff efter varje 
spelomgång ( plats meddelas senare) där ni personligen kommer att rapportera till mig så att 
jag får göra den övergripande bedömningen. 

Karaktärerna 
I detta scenario har spelarna rollerna som poliser, men inte vilka poliser som helst. De utgör 
nämligen en såkallad Taktisk Kravallenhet, vars främsta uppgift är att förhindra kravaller och 
terroristaktioner. De har en utredande roll såväl som en aktiv, och kan ibland användas till rena 
brottsutredningar, som är fallet i årets scenario. De har tillgång till tunga vapen och 
sofistikerad spaningsutrustning, första hjälpen-utrustning och kravallgranater, dvs. rubbet 
som en offensiv/utredande enhet behöver. All sådan utrustning finns på karaktärsbladen och på 
de handouts som spelarna får. Spelledaren bör titta igenom karaktärernas utrustning och annat 
så att han får en god överblick över vad spelarna kan komma att hitta på. 

Vidare har alla karaktärer fått en bakgrund och en personlighet. Även detta bör spelledaren titta 
igenom för att sedan under spelomgången kunna bedöma om spelarna spelar sina karaktärer väl. 
Personligheterna är inte sådär väldigt utvecklade, men klart tydliga, så det borde inte vara 
någon svårighet att upptäcka om spelarna rollspelar eller inte. 

Som sagt spelar alltså spelarna poliser, och det finns vissa saker som poliser måste tänka på 
under sin tjänsteutövning (denna information finns även på handout 2, för spelarnas skull). 

1... Enheten har rapportplikt om de upptäcker att ett brott håller på att begås 

2. — Vidarrestering skall reglementet följas. 

a) — Ett ingripande måste kunna rättfärdigas i rätten. 
b) — Våld får inte brukas annat än i särsilda situationer. 
ec) — Den arresterade skall upplysas om sina rättigheter. 

3. — Polisman skall vid ingripande så fort som möjligt identifiera sig som polis. 

Dessa punkter är till för att skapa en riktig polisstämning, ungefär som i Hill Street Blues, med 
blåljus, folk som protesterar och poliser som viftar brickor omkring sig och läser upp folks 
rättigheter för dem (ni vet, "you have the right to remain silent...” osv.). 

Vidare bör det påpekas att de har ett standard tolvtimmarsskift, efter vilket det förväntas att de 
tar tolv timmars vila och återhämtning. En trött polis är ingen bra polis. I det här scenariot gör 
det ingenting om de extraknäcker men det kan vara bra att tänka på vilka ramar de har att röra 
sig inom,



    

Scenar iots början 
Ge spelarna karaktärerna samt handout 1 och 2 och ge dem en liten stund att gå igenom all 
information. Börja sedan med att köra Igång scenariot. De befinner sig på avdelningschefens 
kontor 

Bolmande på en enorm cigarr slänger han fram handout 3, varefter han informerar 
karaktärerna om att det på den adressen har setts en medlem ur Boostergänget Leatherboys, 
beväpnad med en toppmodern H&K MPS. Vidare går rykten om att flera andra Leatherboys också 
har blivit sedda med likadana vapen. Enligt terroristbalken sorterar detta under karaktärernas 
avdelning och chefen ger dem nu i uppdrag att ta hand om fallet. 

Sådär , nu är vi igång igen. Blåljusen på och allting... eller vill hellre spelarna försöka göra det 
undercover. De bestämmer, allting är upp till dem (men spelledaren kan ju faktiskt göra det 
svårare för dem om de hittar på något som han inte gillar, se nedan). 

Resten av scenariot beskriver den linje som jag tycker är mest logisk att följa, men spelarna 
kommer troligen att göra det mesta för att förstöra min fina idé genom att komma med egna 

ideér. I så fall bör speledaren improvisera och försöka att obemärkt leda dem på rätt spår igen. 

Ett problem 
Det finns dock en sak som bör diskuteras. Nämligen Undercover vs Gung-Ho, alltså, skall 

karaktärerna försöka infiltrera gängen eller skall de försöka knäcka dem med våld? 

Egentligen skall de helst inte göra någotdera, utan försöka med en medelväg, med lutning åt 
våldshållet, eftersom det ändå är Cyberpunk vi spelar. 

Om spelarna försöker infilterar gängen, eller sätta dit dem med fejkade knarkköp eller något 
liknande (nån jävla polisfilm har de säkert sett) så sätt upp rejäla hinder för dem. Inga hinder 
som inte kan övervinnas, men hinder som får dem att tänka efter och kanske ta en lättare väg 
istället. Lämpliga hinder kan vara att de inte får rekvirera knark eller stöldgods för att använda 
som lockbete, de blir igenkända av gängen eftersom de tidigare varit där och förstört flera fina 
fester, andra avdelningar är överbelastade och kan inte låna ut folk och om de lånar ut folk går 
planen i baklås och skurkarna rånar dem eller något i den stilen. Något kan du väl alltid hitta på. 
Anledningen till att spelarna inte skall syssla med detta är att det kommer att ta ofantligt med 

speltid och verklig tid och det har vi inte tid med. Idén som idé är annars väldigt spelbar , med 

infiltration och annat spännande, men det lämpar sig bäst för kampanjspel. 

Om spelarna väljer en alltför våldsam stil så kommer de troligen att gå åt redan I första eller 

andra avsnittet, eftersom skurkarna i detta scenar10 är ganska välbeväpnade. 

Det bästa sättet är alltså någon sorts "smyga på dem och slå till innan de anar vad som håller på 
att hända"-stil, men har spelledaren egna ideér så kan han ju alltid utveckla dem, bara det inte 
inverkar för mycket på det totala scenariot. 

Leatherboys are back in town (karta 1) 
Adressen är Timbuk Street 2, och gäller en lägenhet på våning 8, nämligen lägenhet nummer 7. 

I lägenheten befinner sig Mick, Jonsey och Andretta. De två förstnämnda tillhör Leatherboys 
medans den tredje är en frilansande knarklangare som har kommit till lägenheten för att sälja 
ett halvt kilo Blue Dust, en sk designer drug. Leatherboysarna är beväpnade med varsin H&K 
MPS med fullt magasin och är klädda i tjocka läderjackor (SP 4/Prot. class A). De har REF 5, 
COOR 4, BOD S, Handgun 2 och Automatic weapons Ö (ganska taskiga skyttar faktiskt). Andretta 
har varit med förr och är beväpnad med en 9mm Taurus automotpistol. Han bär en Ballistic T- 
shirt (SP 10/Prot. class B). Han har REF 7,COOR 7, BOD 6 och Handgun 6. En kompetent kille



  

  

   
I lägenheten finns div. möbler och kartonger som de inneboende kommer att försöka använda som 
skydd. Vidare kommer de att vid första bästa tillfälle att försöka ta sig ut genom fönstret och ut 
på brandstegen, varefter de kommer att försöka ta sig upp på taket. En intressant jakt kan 
utvecklas där , om spelarna är klantiga. 

Å andra sidan kan de om de är smarta få tag på blueprints på lägenheten, eller rekognosera lite 
grand innnan de slår till. De kommer då att upptäcka att det finns en brandstege och att alla hus i 
området är just höghus. Och vad kan de göra av detta? 

De kan utan problem ta sig upp på brandstegen för att på så sätt få till stånd ett anfall från två 
håll (dörren och fönstret). Vidare kan de installera sig på taket på grannhuset för att därifrån 
prickskjuta ihjäl åtminstone en av banditerna innan anfallet äger rum (om de gör detta gäller 

det bara att hoppas att adressen stämmer). 

Det är de mest uppenbara möjligheterna, men spelarna kommer utan tvivel att använda både 
tårgas, prickskyttar och helautomatiska vapen för att "gripa" brottslingarna. Skjut först, och 
sedan för att vara säker, skjut igen. Fråga är fjantigt. 

När röken har lagt sig finns förhoppningsvis någon av skurkarna kvar i livet (karaktärerna är 
faktiskt ingen avrättningsenhet, och om de har dödat alla misstänkta kommer deras chef att kalla 
upp dem på kontoret och ge dem en rejäl utskällning i "om detta upprepas en gång till sätter jag 
er på fotpatrull”-stilen), som spelarna kan ägna sin uppmärksamhet åt. Om det inte finns det 

får spelarna nöja sig med de hårda bevisen (se nedan) samt en utskällning från chefen (se 
ovan). Hur de får reda på att The Toad har tillhandahållit vapnen är upp till spelledaren, men 
jag kan ju föreslå en raid i Leatherboysarnas högkvarter eller något sådant. 

Vid förhör kommer Andretta inte att säga flasklock (vilket i och för sig är ganska vettigt 
eftersom spelarna inte är intresserade av flasklock), inte ens om spelarna hotar honom med 

fysiskt våld. Han kommer hela tiden att hänvisa till sin advokat, och om någon försöker spöa 
honom kommer han att fejka medvetslöshet. Faktiskt så har han licens på sitt vapen, och om inte 
spelarna skrek polis eller identifierade sig innan skottlossningen började kommer han att gå fri 
från alla åtal, pga felaktigt gripande (spelarna får sig en rejäl utskällning av chefen). Inte ens 
knarket kommer att kunna bindas vid honom 

Mick och Jonsey däremot kommer att vara väldigt tillmötesgående, särskilt om karaktärerna 

hotar dem med spö och annat otrevligt. De berättar att de köpt sina SMG's av en kille som kallas 

The Toad ( paddan), och att de gav 800 New Yen för dem. Vidare köpte de ammunition. De hävdar 

även att ingen annan i gänget än de köpt automatvapen ( vilket i och för sig är sant, men spelare 

brukar inte tro på sådana uppgifter). Om spelarna ställer frågor som inte pojkarna vet svaret 
på nekar de först till alla kunskaper , men om spelarna insisterar så ljuger de brallorna av sig 
(inte bokstavligt förstås). Förresten, pengarna för inköpet fick de genom att sälja knark som de 
köpte av Andretta ( vilket Andretta förnekar innan han ropar efter sin advokat). 

The Toad kan hittas på Zensaiden Bar... nej, nu skämtar jag faktiskt. Han kan hittas på en bar 

som ligger alldeles mittemot Zensaiden Bar, nämligen Purple Haze, där han oftast håller till för 

att ragga upp kunder. Om spelarna frågar hur han ser ut, skrattar Leatherboysarna och säger 

att man känner igen honom när man ser honom. Om spelarna applicerar lite våld ger 

Letaher boysar na dem beskrivningen att han sitter i rullstol och ser ut som en padda. 

Det kanske skall påpekas att spelarna antingen väntas transportera fångarna till stationen 
själva, eller, om inte det är genomförbart pga de anhållnas skador, tillkalla ambulans och ordna 
med transport till fängelsesjukhuset. Om spelarna kontaktar stationen för att begära
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   fångtransport påpekar de (över hela kommunikationsnätet) att de är jävligt överbelastade och 
undrar vad spelarna använder sin patrullbil till. Vidare kommer de att få en anmärkning av 
chefen vid skiftets slut (lättretad chef, men vad fan, i den här hettan). - 

De hårda bevisen de kan hitta här är H&K MPS'orna (med serienummer) samt ett halvt kilo 
Blue Dust. Vidare hittar de en portfölj med 200 000 New Yen (väldigt mycket pengar) i 
kontanter (om spelarna knycker några av dessa pengar kommer det att upptäckas genom de 
anhållnas vittnesmål. Om alla anhållna är döda kommer det ändå fram när spelarna använder 
pengarna, eftersom pengarna är märkta. Sätt dit dem ordentligt). 

Om spelarna bryr sig om att kolla varifån automatvapnen kommer finner de att de härstammar 
från en fabrik i Tyskland, närmare bestämt i Wilhelmshaven, där det vid ett inbrott för två 

veckor sedan stals 500 nya H&K MPS automatvapen. Om spelarna vill kan de få ballistika på 
vapnen, samt alla serienummer (HKMPS2300 - HKMPS2800). Leatherboysarnas är nummer 

HKMPS2401 resp HKMPS2402. 

Knarket och pengarna skall ovillkorligen överlämnas till Narkotikaavdelningen. Om spelarna 
tycker att de har tid att leta omkring efter knark och annat, så låt dem göra det, men kräv vid 
skiftets slut dem på en rapport om vad de håller på med. När chefen får reda på vad de håller på 
med kallar han dit Narkotikapolisens chef , vilken hjälper till att skälla ut dem ordentligt för 
att de överskrider sina befogenheter, samt att de försummar sina egna uppgifter (MPS'orna). 

The Toad 
Om spelarna väljer att kolla upp The Toad innan de söker upp honom finner de att han är känd 

för polisen som en ganska framgångsrik hälare med vissa högre kontakter. Han har blivit 

arresterad tolv gånger men endast dömd en gång, för felparkering. En hal typ alltså. Vidare 

nämns att hans hälsa är ganska dålig och att han lider av sviterna efter en krigsskada, varför 
han sitter i rullstol. 

Om de frågar omkring lite i området kommer de att finna att The Toad är en respekterad man när 

det gäller att få fram saker som man har problem med att få fram i vanliga fall. Hans oförmåga 

att hålla tyst om vissa saker är dock lika känd, liksom hans girighet. 

Purple Haze (se karta 2) 
Jag bifogar en karta över Purple Haze även om jag hoppas att den inte behövs, men man vet 

aldrig. Själva stället är dekorerat i neon-lila, med div, rökridåer inlagda på olika ställen. Det 

finns ett dansgolv och en scen (när karaktärerna kommer dit uppträder ett nytt fräscht band 

som kallar sig Spawn of Speed. De verkar ganska populära). 

Bakom en rökridå sitter The Toad och spanar efter potentiella kunder, omgiven av två ganska 

stöddiga livvakter. Vidare sitter en annan livvakt vid baren och scannar efter trubbel. Vilket 
karaktärerna definitivt är. Han kommer att via en liten kommunikationsradio varna The Toad att 

snuten är här, och hans livvakter kommer att göra ordning sina automatvapen. Han kommer 
dock att sitta kvar eftersom han inte kan vara säker på att snutarna är ute efter honom. 

Om spelarna inte identifierar sig som snutar och försöker hota The Toad kommer hans livvakter 

att placera några magnum-kulor genom deras knäskålar. Om de fortsätter att vara stöddiga efter 

detta kommer nästa salva att placeras i bröstkorgen. Om spelarna skulle slå ut livvakterna 

kommer vakten vid baren att förflytta sig till ett taktiskt bra ställe (bakom bardisken) och 

därifrån försöka slå ut karaktärerna. Även The Toad kommer att använda de hjälpmedel som står 

till hans förfogande (se nedan) för att eliminera karaktärerna. Efter detta kommer han att 
försvinna genom en bakdörr, och spelarna får jobba ganska hårt för att få tag på honom igen 

(spelledaren får improvisera).



    

Om spelarna identifierar sig som poliser är läget annorlunda. The Toad kommer att svara 
undvikande på alla frågor som ställs, och om spelarna beslutar sig för att arrestera honom 
kommer han motvilligt att gå med på det, men kommer att kräva att han får ringa sin advokat 
(om inte spelarna läser upp hans rättigheter för honom kommer han att gå fri redan efter en 
timme. Lång näsa för spelarna). Om spelarna någon gång under detta förlopp bestämmer sig för 
att använda våld kommer livvakterna att reagera (se ovan). Om inte vakterna är med kommer de 
att få ett helvete med att förklara för chefen varför fången klagar på polisbrutalitet. 

Om spelarna helt enkelt försöker med våld så kommer The Toad och hans livvakter att försvara 
sig till det yttersta och spelledaren kan nog lätt inbilla sig vad som händer i en fullsatt bar 
under en vild eldstrid. Om inte så kan ni se Year of the Dragon (med Mickey Rourke). Efter detta 
inter mez20 (om det inträffar) får karaktärerna sparken samt fri kost och logi i 10 år på MaSec 
Prison, ett maximum security fängelse. Otroligt klantigt. 

The Toad, REF 3, COOR S, BOD 9, beväpnad med en modifierad rullstol som har det mesta i 

vapenväg (inbyggda hagelgevär i armstöden, elektifiering av chassi och annat kul som 

spelledaren kan hitta på). Vidare är hans kostym specialgjord, med invävd kevlar (SP 18/Prot. 

class C) 

Livvakter, REF 7, COOR 6, BOD 7, Pistol 6, beväpnad med varsin Desert Eagle .44 och klädda I 

Kevlar jackor (SP 18/Prot. class C) 

Så vad göra? Känner jag spelarna rätt kommer just den här delen att vara svårast för dem 

eftersom man inte kommer någonvart med våld. 

Alltså krävs list. De kan inte lura The Toad att de är brottslingar som vill köpa vapen, men de 

kan komma åt informationen på annat sätt. Om de diskuterar saken med The Toad kommer han att 

begära 5000 New Yen för att avslöja varifrån han fick vapnen och hur många han har sålt. 

Vidare vill han ha åtalsimmunitet för brottet (att sälja MPS'orna alltså). Om spelarna har 

stulit pengarna från förra avsnittet pungar de troligen ut ganska snabbt samtidigt som de lovar 

honom åtalsimmunitet. Om deras chef får reda på detta (och det kommer han, på något sätt) har 

karaktärerna helt plötsligt spelat sig till fotpatrull och div. egna åtal för överskridande av 

befogenhet, stöld av beslagtaget material etc. Efter några veckor får de sparken. 

Om de däremot kollar med högre ort kommer de att få kvittera ut S000 New Yen, samt ett 

dokument som ger The Toad åtalsfrihet. Detta eftersom ledningen tycker att situationen är så 

pass allvarlig att sådana steg måste vidtagas. 

Om spelarna på något sätt sjabblar bort detta tillfälle att få reda på varifrån vapnen kommer 

(genom att döda The Toad t ex.) kommer de att kontaktas av hans sekreterare som kommer att 

erbjuda dem samma upplysningar, för ett pris förstås. 5000 New Yen och åtalsfrihet. Om 

spelarna missar även det tillfället är de dummare än vad jag tror och förtjänar att bli 

bortkopplade från fallet. Vilket de blir, 

Ja ja. Den informatton de kan få ut från The Toad (eller hans sekreterare) är den att han har 

köpt vapnen från en man med tysk brytning, och att han hämtade vapnen vid en restaurang som 

ligger alldeles i närheten. Restaurangen heter Garden of Delights. Jovisst köpte han fler vapen, 

närmare bestämt 8 till (totalt 10), men tyvärr kan inte karaktärerna få tag på dem eftersom de 

faktiskt har gett honom åtalsfrihet för brottet. Han kan kolla upp serienumren om spelarna ber 

om det (HKMPS2403 - HKMPS2410). Vidare kan han upplysa om att han inte har sålt dem 

vidare och att spelarna kan få köpa dem om de vill. För det enkla priset 1500 New Yan, Ingen 

vill väl att vapnen skall hamna på gatan, eller hur?



  

   Nu kanske spelledaren undrar hur de proffsiga terroristerna har kunnat göra ett sådant misstag 
att anlita The Toad? Faktum är att det har de inte. Det var en av smugglarha som fick ett akut 
behov av pengar (pga missbruk av droger), varvid han bröt upp er låda och plockade ut tio 
stycken vapen, vilka han sedan sålde till The Toad. Detta upptäcktes sedan av ledaren för gänget 

och den ansvarige banditen blev dödad då han försökte fly, vilket ledde till att de andra inte fick 
reda på till vem han hade sålt vapnen. Detta gör att terroristerna är väldigt nervösa och har lett 
till att de håller på att flytta sin verksamhet (se vidare i scenariot). 

Interlude (karta 3) 
Så fort karaktärerna har satt sig i bilen igen kommer ett anrop över kommunikationsradion 
vilket lyder som följer: 

"Alla enheter anropas, alla enheter anropas. En 211 under genomförande på tjugoandra, 
polisman i behov av assistans. Jag upprepar, en 211 under genomförande på tjugoandra, 
polisman i behov av assistans.” 

Om spelarna frågar så innebär en 211 ett väpnat rån. Tjugoandra gatan ligger alldeles om 
hörnet (surprise!). Helst skall spelarna bestäma sig för att ingripa. 

När de rundar hörnet (markerat med ett kryss på kartan) ser de en skåpbil som rivstartar och 
plöjer ut i trafiken. Alldeles utanför en juvelerarbutik ligger en uniformerad figur i en blodpöl. 

En annan ligger på huven på sin polisbil. Om spelarna uppmärsksammar omgivningen ser de i 
backspegalarna att en ambulans precis svänger upp på tjugoandra. Vad de skall göra är att följa 

efter rånarana. 

Om de först stannar för att hjälpa poliserna kommer snabbt ambulansen fram och sjukvårdare 

hoppar ut och motar bort dem från de skadade. Om de tittar efter upptäcker de att rånarna har 

blivit försenade i trafiken (de har krockat ett antal gånger). Om spelarna handlar snabbt kan de 

hinna upp dem. 

Rita upp kartan för spelarna (inte flyktbilens väg) och låt dem välja väg själva. Om de tar 

uppenbara genvägar kan du låta dem få en +10 bonus på sitt nästa Jaktslag (se nedan). Om de 
åker omvägar kan du ge rånarna samma bonus. 

Jakten börjar med att karaktärerna är på Medium avstånd från rånarna. För varje tre rutor 

(om inte rutsystemet syns på kopian så gäller det att fem rutor är 1.5 cm) skall spelledaren slå 

en D10 och lägga till rånarnas färdighet (5) och COOR (5). Spelarna skall göra likadant (för 

den som kör fordonet, självklart). Om någon av parterna kommer fem steg över den andra 

ändras avståndet bilarna emellan till den som fick högsts fördel. Avstånden är Kort, Nära, 

Medium, Långt och Jättelångt. Om avståndet blir mindre än Kort kommer rånarnas bil att 

krascha (se nedan). Om avståndet blir längre än Jättelångt kommer rånarna att försvinna ur 
synhåll (se inte nedan). 

Vid olika tillfällen kommer civilister att ställa till olika problem för karaktärerna och rånarna. 

Dessa återfinns på en lista nedan och skall presenteras vid en dramatiskt riktig tidpunkt. 

Siffran som står vid alla händelser är svårighetsgraden som skall övervinnas med REF + Stat + 

Skill för att undvika hindret. Om man inte lyckas, tappar man automatiskt ett avstånd till den 

andra parten. 

B111 vägen (för rånarna). Svårighet 20. 
Bil i vägen (för karaktärerna). Svårighet 20 
Fotgängare (för rånarna). Ingen svårighetsgrad, de stannar inte för trivialiteter



    

  

Fotgängare ( för karaktärerna). Svårighet 25. 
vägar bete (för rånarna och karaktärerna om de tar samma väg). Svår ighet 25. 

Om spelledaren känner sig speciellt elak är det bara att späda på med flera händelser. 

Om rånarna kraschar kommer de att försöka ta sig snabbt ut ur bilen och springa åt alla möjliga 
olika håll. De kommer dock att vara omtumlade, och tre av dem kommer att ge upp så fort 

varningsskott avfyras. Två stycken däremot är desperata och kommer att barrikadera sig och 
försöka skjuta ner allt motstånd. Dessa är det fritt fram för karaktärerna att göra slut på. 

När rånarna har blivit gripna kommer flera polisbilar uppåkandes och tar över fångarna, på 
order från chefen. Karaktärerna får en gratulation över radion och kan fortsätta med scenariot. 

Rånare, REF S, COOR 5, BOD 6, Pistol 4, beväpnade med varsin 9mm Colt automatic. 

Garden of Delights (se karta 4) 
Även det här avsnittet är ganska svårt att klara av om man är van vid att allt går på räls. Stället 
är välbevakat och täcker en hel del yta. Vidare så finns det faktiskt oskyldiga besökare på 
restaurangen, åtminstone mellan klockan 14.00 och 24.00. Ett litet dilemma alltså. 

Taktiskt bäst är det att utföra raiden (för det måste till en sådan) tidigt på morgonen, då de 
flesta skurkarna är ute på staden och dräller. En variant är förstås att rusa in med brickan och 
skrika om hälsoinspektionen eller dyl. för att på så sätt ta sig till köket och därifrån börja 
skjuta sig in till lagerutrymmena. Otvivelaktigt kommer spelarna att hitta på ett helt eget och 

smart sätt att ta sig in, de har ju faktiskt tillgång till hela poliskårens utrstningslager. Därför 
kommer jag här enbart att beskriva hur situationen är på restaurangen. Sedan får spelledaren 

tolka spelarnas vilda anfallsideér själv. 

Restaurangen är en helt fristående tvåvåningsbyggnad med källare. Främst når man gatuplan 

från den stora ingången vilken leder in i receptionen. Från receptionen kan man antingen 

fortsätta in i själva serveringsrummet (vilket de flesta restauranggästerna gör) eller fortsätta 

upp en trappa till övervåningen. Vidare kan man från receptionen nå gästtoaletterna. Från 

serveringsrummet kan man genom två stora svängdörrar nå köket. Om vädret tillåter finns även 

möjligheter att öppna en uteservering (som möjliggör entré till serveringsrummet direkt från 

gatan). Köket, vilket är ganska stort eftersom restaurangen går väldigt bra, leder vidare till 

personaltoaletterna och omklädningsrummen. I samma korridor finns en trapp till över- 

våningen och en trapp till källaren. Vidare finns där en varuhiss som leder till källaren. 

När man kommer upp för trapporna till övervåningen finner man en korridor med flertalet 

dörrar. Dessa dörrar leder in till olika kontor och sovrum, avsedda för personalen. Yidare finns 

där en städskrubb. 

Källaren är avsevärt mer intressant. Från en lastkaj kan man genom att antingen passera en 

stålport eller en ståldörr nå det stora lagerutrymmet. Från det utrymmet kan man antingen ta 

trapporna upp eller använda hissen. Man kan även nå en mindre korridor som leder till ett 

ganska stort frysutrymme samt ett litet mindre lagerutrymme. 

Kolla kartan och följ beskrivningarna så fattar ni. 

Om det är natt (efter klockan 24.00) är gatuplanet tomt förutom på två vakter som sitter i en 

soffa alldeles utanför gästtoalettena. Alla fönster på denna nivå har bommats igen med stålluckor 
på samma sätt som entrédörren.



  

   
På övervåningen patrullerar en ensam vakt korridoren medans åtta av hans kompisar sover i 

sovsalarna (fyra i varje). Dessa personer har sitt vapen alldeles bredvid sängarna. Rutger (en 

av terroristernas ledare) sover I det lilla rummet närmast kökstrappan. I de mindre 

sovrummen sover restaurangens illegala arbetskraft (koreaner). Deras antal uppgår till åtta. 

I källaren är situatienen en annan. Där återfinns fyra stycken vakter i det stora lager utrymmet, 

Personaldörren och stålporten är låsta. Vidare är dörren till det mindre lagerutrymmet låst. 

Om spelarna kommer till restaurangen mellan klockan 06.00 och klockan 14.00 kommer 
situationen att se lite annorlunda ut. Vakterna kommer att vara kvar på sina poster , men de åtta 

övriga kamraterna kommer att ha begett sig ut på staden (fyra och fyra) för att försöka leta 

reda på lämpliga terrorister att rekrytera. Rutger sitter i sitt sovrum som även fungerar som 

kontor och arbetar med div. dokument (se nedan). Koreanerna har fullt upp med att göra i 

ordning köket och påbörja förberedelserna. Klockan 08.00 öppnas stålporten och en leverans av 

mat lastas in på lastkajen. Allting noga bevakat av de fyra vakterna. Efter detta stängs porten 

igen. 

Efter klockan 14.00 byter vakterna på gatuplanet ut sina automatvapen mot automatpistoler , 

men fortsätter att hålla ögonen öppna efter bråkmakare. Serveringsrummet fylls med oskyldiga 

restauranggäster. Klockan 17.00 återkommer de åtta andra terroristerna och går in genom 

personalingången. De identifierar sig genom en porttelefon, varefter de släpps in av någon av 

källarvakterna. Sedan fortsätter de upp på övervåningen där de spelar kort och dricker sprit 

tills de går och lägger sig. 

När anfallet inleds bör spelledaren tänka på att om någon av vakterna får tillräckligt med tid på 

sig kommer den att göra allt för att larma sina kamrater om att ett anfall har startat. Vidare 

kommer dessa vakter inte att ge upp om de inte konfronteras med hopplösa odds. De är fanatiska 

och vältränade, och redo att dö för sin sak. 

Vad har då jag tänkt att spelarna skulle göra? Det första är förstås att ta fram blueprints på 

byggnaden (visa dem kartan). Det andra är att rekognosera stället för att på något sätt ta reda på 

hur mycket folk det finns därinne. Detta är visserligen mycket svårt, men med kikare och 

avlyssningsapperatur kan de nog plocka ut alla utom de i källaren. Dessa kan dock upptäckas då 

de övervakar matleveranserna. Det tredje är att begära förstärkning. 

Om spelarna begär förstärkning kommer deras chef att kalla upp dem på kontoret där de får göra 

en fullständig motivering till varför de vill ha förstärkning. Om den är tillfredsställande (det 

bedömer du som spelledare) får de tillgång till ytterligare en Kravallenhet, med bil och 

manskap (men bara för denna speciella raid). Sedan kan dem alltid plocka ihop div. 

attackutrustning från polisförrådet. Spelledaren får ge dem vad han tycker är rimligt (inga 

sprängmedel, anti-tank vapen, giftgaser eller nukleära laddningar). De får inga fler fordon 

eller mannar (förutom en enhet, se ovan). 

Den ovanstående informationen borde räcka till för att kunna hantera anfallet och försvaret av 

Garden of Delights. Om inte så får ni väl bygga på ännu mer själva. 

Vakter /terrorister, REF 6, COOR 6, BOD 6, Automatic Weapons 5, Pistol 5 (alla har tysk 

härkomst och bryter på tyska. Om de pratar med varandra talar de tyska). De är beväpnade med 

varsin äldre modell H&K MPS kpist och en H&K YP70z automatpistol. De bär också varsin 

Ballistic T-shirt (SP 10/Prot. class B) 

Rutger är en hal typ. Han är en av intiativtagarna till den här affären och planerar att genom att 

stödja diverse terroristgrupper öva utpressning på större företag, Just nu är planen bara I



första fasen med utrustning av grupperna. Tyvärr har det strulat till sig och några av vapnen 

har försvunnnit (se avsnittet om The Toad) varför Rut 
trådar för att så snabbt som möjligt lämna landet. BENETTON NIE 0 

Rutger, REF 8, COOR 7, BOD 6, Pistol 7 (även han är tysk). Beväpnad med en H&K VP70z 
automatpistol. Rutger kommer att använda sista kulan till sig själv om I 
kommer inte att på några villkor bli tagen levande. g själv om läget blir kritiskt. Han 

Om spelarna skulle klara av att storma Garden och säkra stället, kommer de att hitta diverse 
intressanta bevis (om de letar efter dem, självklart). Först och främst kommer de i det lilla 
lagerutrymmet i källaren att hitta flera lådor med automatvapen (H&K MPS). Vid inventering 
finner man sedan att det totalt finns 390 stycken automatvapen (serienummer HKMPS2411 — 

HKMP 52800). Om spelarna skött sina kort rätt så vet de att The Toad har tio stycken. Alltså 

saknas det 100 stycken. Men var finns de? 

Om karaktärerna söker igenom övervåningen kommer de i Rutgers lilla sovrum att finna en 

liten bärbar dator och tre stycken disketter. Om dessa undersöks kan spelledaren ge spelarna 

handouts 4 och 5. I kort sammanfattning kan här sägas att den grupp som är intressant är den 

som har kolumnen "Leverans" bekräftad. Gruppen kallar sig RPGTF och deras tillhåll står 

faktiskt med på pappret (det kanske låter otroligt men scenariot måste gå vidare på något sätt). 

Vilka slutsatser spelarna drar av handout 5 får vi se när de får den. 

De andra grupperna har ingen som helst betydelse för scenriots fortsättning, men man kan inte 

klandra de spelare som försöker kolla upp allihop. Låt dem i så fall arrestera några terrorister 

ur varje grupp, men låt dem inte hitta några H&K MPS (de finns bara hos RPGTF). 

Efter raiden på Garden lämnar karaktärernas förstärkning dem för andra uppdrag. 

RPGTF (se karta 5) 
Detta lilla käcka gäng består av en kärna på tio personer, vilka uppehåller sig i högkvarteret 

när karaktärerna kommer dit, De håller på att planera ett ofantligt stort terror istdåd då de med 

hjälp av sina kamrater (som inte är där vid detta tillfälle) och ett hundra moderna H&K MPS 

tänker anfalla BioTechnicas lokala kontor (en lovvärd tanke visserligen, men ändå olaglig). 

RPGTF's högkvarter är beläget i ett övergivet konditori i utkanten av kvarteret. Konditoriet är 

litet och illa åtgånget. Tar man stora dörren kommer man in i vad som förut var ett utrymme 

med bord och stolar. Där inne finns även en glasdisk, under vilken det ligger en massa damm. En 

svängdörr leder in i bageriet vilket RPGTF har omvandlat till allmänt vardagsrum, med TY, 

stereo och några soffor. Därifrån leder en dörr in till en kort korridor varifrån man kan nå det 

före detta lagret som nu används för att förvara vapen, personalingången och hallen på den lilla 

lägenhet som konditorn bodde i förut. Här residerar nu RPGTF's ledningsgrupp. 

I den lilla korridoren står en terrorist på vakt vid den låsta personalingången. Vidare sitter det 

fyar stycken terrorister och tittar på TV i det allmäna vardagsrummet. I lägenhetens 

vardagsrum (direkt efter den 1i1la hallen) sitter fem terrorister och en av de tyska planerarna 

och lägger upp taktiken. Tysken är lätt urskiljbar ur den andra gruppen då han är den enda som 

bär kostym. Alla kommer att göra sitt bästa för att försvara sig. 

Terrorister, REF 5, COOR 5, BOD 5, Automatic Weapons 4, Pistol 5, beväpnade med en H&K 

MPS kpist och en Colt Delta Elite (10mm automatpistol). Alla bär ballistic T-shirt (SP 

10/Prot, class B)



Tysk skurk (Klaus), REF 6, COOR 6, BOD 6, Pistol 6, beväpnad med en H&K YP70z 

automatpistol (för andra intressanta utrustningsdetaljer, se nedan). 

Det bästa sättet att anfalla detta ställe är att ösa på med så mycket” resurser man har i sin 
patrullbil. In med tårgas, på med västarna, fram med automatvapnen och STORMA. Vi får väl se 

hur det går för dem. Nu får de i alla fall en hälsosam dos ordentligt våld. 

Ingen av terroristerna har något vettigt att berätta utifall karaktärerna lyckas med bedriften 

att gripa dem levande (om inte så väntar åtminstone en reprimand av chefen). Klaus däremot 

kommer att berätta en hel del (om han lever). Tyvärr på tyska, så ingen av karaktärerna fattar 

ett dugg av vad han säger , och det kommer att ta ett bra tag att skaffa fram en tolk. Men... 

I Klaus fickor hittar karaktärerna ett anteckningsblock fyllt med anteckningar och kartor över 

BioTechnicas huvudkontor och deras säkerhetssystem. Vidare står ett datum (den 6 juni, alltså 

om två veckor). När karaktärerna läser igenom boken trillar också ett litet papper ut och 

singlar ned på golvet. Om karaktärerna läser detta papper kan spelledaren ge dem handout 6. 

I det lilla lagerutrymmet återfinns nittio stycken H&K MPS kpistar (de tio resterande har 

terroristerna beväpnat sig med, se ovan). Alla hundra tillsammans har serienumret 

HKMPS2300 - H&KMPS2400. Alltså har förhoppningsvis de flesta stulna vapnen återfunnits. 

Spelarna kan om de vill säga att de var ett trevligt scenario och att spelledaren var bra och 

packa ihop och dra sig iväg mot andra nöjen. 

Men då biter de sig i tummen. 

Vi närmar oss slutet 
Handout 5 och 6, stölden i den tyska vapenfabriken och alla tyska terrorister i Garden of 

Delights tyder på att någonting större är på gång, och spelarna har en chans att stoppa det. 

På handout 6 finns en liten schematisk karta uppritad. Dessutom finns ordet Karaboudjan och ett 

klockslag (kl 18.00) uppskrivet. Om spelarna kollar detta med hamnregistret finner de att det 

ligger en båt vid namn Karaboudjan förtöjd i hamnen. Utan alltför stor slutledningsförmåga kan 

man nog lista ut att kartan visar hur båten ligger och var det står vakter utplacerade. 

Klockslaget visar tiden då båten skall lägga ut och lämna Chiba City. Observera att detta kommer 

att inträffa dagen efter det att karaktärerna hittat lappen, så att de får lite tid på sig att planera 

och annat. Självklart vet inte spelarna om detta så de rusar nog rakt in i situationen utan att 

tänka ordentligt först (de kan få reda på avgångstiden om de konsulterar hamnregistret. Förutom 

detta kan de få reda på att båten senast kommer från Tyskland). 

Karaboudjan (karta 6) 
Så vad finns då på Karaboudjan. Jo, detta konvents blivande ärkeskurk, Hans Zimmer. En totalt 
hänsynslös man, massmördare och bedragare. Det är han som har planerat både inbrottet i den 
tyska vapenfabriken och den stora terroristvåg som skall drabba staden (för det skall den, 
spelarna har bara skjutit upp datumet ett tag. Till nästa LinCon faktiskt). 

Med sig på båten har han en handfull av sina mest betrodda medhjälpare. De håller som bäst på 
att ställa iordning båten medans Zimmer försöker ta reda på vad som hänt med Rutger och hans 
gäng. 

Det enklaste är att följa kartan över båten. Terrorister är markerade med ett T och Zimmer har 
namnet utsatt. Detta är deras lägen då karaktärerna först kommer till båten. Beroende på vad



   

  

spelarna sedan bestämmer sig för att göra ändras deras lägen såsom spelledaren tycker är 
logiskt, med ett undantag... Zimmer. 

Så fort Zimmer inser att ett anfall är under genomförande använder han luckan i sitt rum och 
tar sig ned till det dolda utrymmet där han gömt en liten motorbåt. Precis när karaktärerna 
stormar in Zimmers hytt hör de motorljud från luckan, och Zimmer glider iväg i faslig fart. Om 
spelarna tittar ned i utrymmet ser de en annan liten motorbåt (som har plats för tre 

passagerare). Upplagt för en spännande jakt (se karta 8). Låt dem jaga båten ett tag innan den 
sprängs i luften (se nedan). Använd samma förfarande för jakten som i avsnittet Interlude (fast 
hitta på nya och intressanta händelser, Inga fotgängare eller vägarbeten, helst). 

Om spelarna skulle ha varit så förutseende att de placerat ut någon som skulle se till att ingen 

rymde från båten eller om de får iväg några välplacerade skott på båten så exploderar den med 

en väldig knall och stora eldsflammor slickar skyn. Tyvärr visar det sig senare att Zimmer inte 
var med i båten då den exploderade, och att han nu försvunnit spårlöst. 

Vad än spelarna företar sig är det hopplöst, Zimmer skall helt enkelt inte fångas (låt inte 

spelarna inse detta utan håll spänningen uppe så länge det går ). 

Vakter /terrorister, REF 6, COOR 6, BOD 6, Automatic Weapons 5, Pistol 5 (alla har tysk 

härkomst och bryter på tyska. Om de pratar med varandra talar de tyska). De är beväpnade med 

varsin äldre modell H&K MPS kpist och en H&K YP70z automatpistol. De bör också varsin 

Ballistic T-shirt (SP 10/Prot. class B). 

Zimmer behövs det inga stats för. Han är en god skytt (Handgun 9) och är beväpnad med en 

1Omm Javelina. Han bär även Ballistic T-shirt. Hur som helst kommer inte karaktärerna att få 

en chans att ta livet av honom. Använd honom så att du får ett spännnade slut. Berätta INTE för 

spelarna att han inte kunde fångas och berätta absolut inte vad scenariot gick ut på. Sådant pjåsk 

skall vi inte ha här. Vill de ha reda på vad som hände kan ni hänvisa dem till mig, så kan de få 
köpa ett exemplar av scenariot. 

I båten kan karaktärerna finna planerna på attacken på BioTechnicas huvudkontor. De finner 

även namn på de tyska "utbildare" som finns (fanns?) i Chiba City, nämligen Rutger, Klaus och 

Zimmer. I en portfölj finner de också terroristernas penningresurser, en summa som uppgår 

till 500 000 New Yen. Om spelarna finner det lämpligt att ta portföljen I besittning så nämns 

summan i olika anteckningar hos både RPGTF och båttrerroristerna. Se avsnittet Leatherboys 

are back in town för förfarandesättet om detta inträffar. 

I och med detta är scenariot slut och spelarna kan springa iväg till andra evenemang. 
Spelledaren skall uppsöka mig för att vi tillsammans skall göra poängbedömningen (se nedan).



  

Poängbedömning - 

För att göra poängbedömningen sä lätt som möjligt har jag begränsat antal bedömningar som 

måste göras. Jag hoppas att alla förstår vad som åsyftas, annars får ni fråga mig. 

Gruppens rollspelande, 1 (sämst) till 10 (bäst) 

Gruppens planerande, 1( sämst) till 10 (bäst) 

Hur roligt hade gruppen och spelledaren, 1( skittråkigt) till 10 (jävligt kul) 

För varje stor tabbe (speledaren bestämmer), -S poäng 

För varje jättehäftigt bra idé, +S poäng 

Exempel. Mina spelare rollspelade ganska bra (jag ger dem 6 poäng), de planerade skittaskigt 

(jag ger dem 2 poäng) men jag hade ganska kul i alla fall (där för de 8 poäng). De gjorde två 

rejäla tabbar som ledee till att Granger dog och bilen blev stulen (ce får totalt - 10 poäng), 

men en av spelarna rick en jätegbra idé vilken gjorde att bilen återfanns snabbt (gruppen får 

+5 poäng). Totelt får gruppen 6 + 2+ 8 -10.+ 5 = 13 poäng. 

Om någon av grupperna kommer på samma poäng bestämmer jag vilken av dem som skall vinna. 

I vilket fall som helst skall alla spelomgångar rapporteras till mig.



  

Handout 1. 

Fordonsspecifikation nr 323, gällande Fordon 1138 ur den Taktiska Kravallenheten 

Typ: 
Beteckning: 
Färg: 

Vikt(olastad): 
Längd: 

Max Hast. : 

Utrymmen: 

Utrustning: 

Datorkraft: 

Diverse: 

Ford Riot Control Wagon 
TK - 1138 
Stålgrå 

3500 kg sr 
3.5 meter 

160 km/h 

Förare + Passagerare (förarhytt) 
3 passagerare (bakre utrymmet) 
3 arresterade (bakre utrymmet) 

1 hund (bakre utrymmet) 

Toppmonterad vattenkanon ( manövreras från bakre utrymmet) 
2 st. bärbara granatkastare 
20 tårgas granater 
20 vomer ingsgasgranater 
1 st. Atchinson Assaultgun 
4 st. Itacha Stakeouts 
S st. Kevlar Jackor 
5 st. Kevlar Hjälmar 
S st. Kravall sköldar 
8 par handklovar 
2 st. megafoner 
S st. Intercomset (bärbara) 
Teleskopkikare 
Riktad avlyssningsapperatur 
2 st. Första Hjälpen utrustningar 

1. st. Ono-Sencai Basic Module 
Modem ( kopplad till polisens och gatukontorets databaser) 

I specialtränad hund (att handhas av utbildad hundförare)



Handout 2. 

I detta scenario spelar ni de poliser som ingår 1 den Taktiska Kravallenheten 1138, ofta 
förkortad TK - 1138. Ni är totalt fem poliser (inte helt förvånande kanske) vilka har tillgång 
till ett kravallfordon enligt de specifikationer ni får av er spelledare. 

Era arbetsuppgifter består av att patrullera stadens kvarter och hålla ögonen på olika 
oroselement (oftast Boosters) så att de inte ställer till problem. Ni har även befogenhet och 
skyldighet att ingripa i de terroristsituationer som kan uppstå i erat distrikt. 

Chef för enheten är specialagent Jensen, som är nytillkommen. 

Förare och Medic är menig Smith. 

För prickskyttet ansvarar menig Kayama. 

De tunga vapnen tar menig Granger hand om. 

Charlie, polishunden, sköts av menig Milovich. 

De fyra sistnämnda har jobbat ihop i fyra år och utgör ett väl sammansvetsat team. 

Som poliser har ni vissa regler att rätta er efter under eran tjänsteutövning (dessa upprepas på 

karaktärsbladet): 

1. — Enheten har rapportpiikt om de upptäcker att ett brott hålier på att begås. 

2. — Vidarrestering skall reglementet följas. 

a) — Ett ingripande måste kunna rättfärdigas i rätten. 
b) — Våld får inte brukas annat än i särsilda situationer. 
c) — Den arresterade skall upplysas om sina rättigheter 

3. — Polisman skall vid ingripande så fort som möjligt identifiera sig som polis. 

"Om ni följer dessa regler kommer inte chefen att hacka på er så mycket, men å andra sidan 
försvåras arbetet avsevärt. Det bästa är att försöka gå någon slags balansgång mellan att hålla på 
reglerna och bryta mot dem.



  

Handout 3. 

En medlem ur Booster -gänget Leather boys har enligt vittnen blivit sedd beväpnad med en H&K 
MPS kpist. 

Mannens adress är Timbuk Street 2 och hans namn är Mick Martins” 

Härmed uppdras ni att undersöka detta atpe och om det visar sig vara riktigt ingripa på det sätt 
ni tycker är lämpligt.



Handoct LU 

  

  

  

  

  

        

  

    
    
      
  

Aktivitetsgrupp Kontaktnamn Mötesplats Medlemmar |Leverans klar 
AVMAM. Terrorfront Dan Algstrand Haunted Hill 42 3 Nej 
RPGTF George Little Dairy Road & 15 Ja 
Red Brigade West Andros Carlo Hampden Road 23a |5 INej 

Black February Rowan Lords okänd 3 Nej 
Action Directé Michel Loublin okänd 6 Nej 
The Grey Wolves Mannfred Hilfer Gothen Strasse 24 12 Nej 
Loremasters Sethron MacVega Doom Street 20 [6 INej 

Red Army Fraction Tanako Danai okänd 21 INej 

Metal Tigers Jogy Larson |Harbour Street 26 153 INej 
United Front |lan White okänd Tokänt INej 

Handout 5. 

Utförandet av näst-följande operationer kommer pga den beklagliga incidenten att uppskjutas på 
obestämd framtid. Operation Intruder kommer att genomföras som planerat. Klaus är 
underrättad. Avveckla dina aktiviteter på Garden så fort som möjligt och återvänd hit. 
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Date ” Reterence number 

1990-05-15 LinCon 1990 

Source Departement 

Magnus Seter R. Talsorian Games 

Chiba City Police Force 

  

Jansen 

Specialagent Jensen, brottsutredare Taktisk Kravallenhet 1138 

år av erfarenhet av patrullerande bland Chiba Citys oroselement gjorde att du blev utvald till en 
specialutbildning som brottsutredare inom den Taktiska Kravallavdelningen. Efter att ha 
genomgått utbildningen (med glans) blev dv kommenderad till enhet 1138. Detta är den första 
arbetsdagen med ditt nya tearn. 

Du anser själv att du är en ovanligt kompetent polis, och är van att ta kommandot i olika 
sitvationer. Våld är alltid den sista lösningen, men om inga andra utvägar finns, så slå till 
hårdast möjligt. 

Dina cybernetiska tillbehör utgör en minnesinsallation, i vilken du har en karta över staden och 
en begränsad databas över viktiga brottslingar och olika gäng som opererar i området. 

En polis har vissa regler att rätta sig efter i sin arbetsutövning: 

1. — Enheten har rapportplikt om de upptäcker att ett brott håller på att begås. 

C 2. — Vid arrestering skall reglementet följas. 

ay ER Sen måste kunna rättfärdigas i rätten. 
b) Våld får inte brukas annat än i särsilda sitvationer. 

( cd) — Den arresterade skall upplysas om sina rättigheter. 

3. — Polisman skall vid ingripande så fort sora möjligt identifiera sig som polis.
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Date Reference number 

1990-05-15 > LinCon 1990 

Source Departement 

Magnus Seter R. Talsorian Games 

Chiba City Police Force 

  

  

Granger 

Menig Granger, vapenexpert Taktisk Kravallenhet 1138 

Efter specialutbildning i armén ansökte du om polisiärt arbete, för att på något sätt kunna utnyttja 
dian kunskaper. Du blev kommenderad till enhet 1138, där du jobbat i fyra år tillsaramans med 
Kayama, Smith och Milovich. Idag dök en ny utredare upp, som skall ersätta den andra som 
tröttnade på erat käbbel och begärde förflyttning. 

Duvär urtypen för en amerikansk SWAT-oldat. Går Sänds omkring med Flak Vest, UZI och en 
Kravallhjälm till hands, redo att möta alla sitvationer med våld. Ju mer våld desto bättre. Det är 
ditt uppdrag att sköta de tyngre vapenen som används under de raider ni utför. 

En polis har vissa regler att råtta sig efter i sin arbetsutövning: 

1. — Enheten har rapportplikt om de upptäcker att ett brott håller på att begås. 

2. — Vid arrestering skall reglementet följas. 

a) Ett ingripande måste kunna rättfi 
b Våld får inte brukas annat än i s; 
<) — Den arresterade skall upplysas om sina rättigheter. 

   

3. — Polisman skall vid ingripande så fort som möjligt identifiera sig som polis. 

Inte för att du bryr dig om ovanstående regler. Skjut först, fråga sedan. 
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Date Reference number 

1990-05-15 - LinCon 1990 

Source Depertoment 

Magnus Seter R. Talsorian Games 

Chiba City Police Force 

    

  
Kayama 

Menig Kayarna, prickskytt Taktisk Kravallenhet 1138 

Ea fänttöplacering i VM i gevärsskytte öppnade vägen för dig i arméns specialkomraando. Efter att 
ha daltagit i de Colombianska drogstriderna; (1993 - 2007) fortsatte du sorn polis och blav tilldelad 
enhet 1138, i vilken du har jobbat i fyra år. Den enda nya arbetskamraten är en ny utredare, sora 
faktiskt har tillträtt idag. 

Som prickskytt är man ganska vårdslös när det gäller moral och etik. Du håller benhårt på 
säkerheten och att uppgjorda planer skall genomföras, oavsett vad sora inträffar. Ora chansen finns 
sätter du gärna en Nta i brottslingarna innan de andra stormar in. En orsak till oro är dock 
Milovich Best, som faktiskt har gått bärsärk några gånger och anfallit dig. Den nya utredaren 
verkar vara en riktig stramis, men så länge han inte lägger sig i hur du sköter jobbet så kan du 
kanske acceptera honom. 

  

Dina cybernetiska tillbehör ger dig +2 på att träffa med prickskyttegaväret (redan inräknat på 
karaktärsbladet). 

En polis har vissa regler att rätta sig efter i sin arbetsutövning: 

1. — Enheten har rapportplikt ora de upptäcker att ett brott håller på att begås. 

2. — Vid arrestering skall reglementet följas. 

a) = Ettingripande måste kunna rättfärdigas i rätten. 
b) — Våld fårinte brukas annat än i särsilda sitvationer. 
<) — Den arresterade skall upplysas om sina rättigheter. 

3. — Polisman skall vid ingripande så fort sora möjligt identifiera sig som polis.
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Date Reference number 

1990-05-15 ” LinCon 1990 

Source Departement 

Magnus Seter R. Talsorian Games 

Chiba City Police Force 

  

Milovich 

Menig Milovich, hundförare Taktisk Kravallenhet 1138 

Flydde som barn från Ruraänien, där terrorväldet till slut blev för mycket för dina föräldrar. 
Jobbade ett tag på en 20ologisk trädgård, men fick sparken då BioTechnica kö upp 
anläggningen. Sökte då till polisen och fick jobbet som hundförare på Kravallavdelningen. 
Kommenderades tidigt till enhet 1138 och har jobbat i fyra år red Kayarna, Granger och Sraith. 
Av dessa är det mest Kavaraa sora du inte tål. 

Dina RR till mänskligheten är att den i grund och botten är god, och att alla brottslingar 
borde få en chans att ångra sig. Detta ställer dig i direkt konflikt med Kayama, som är en 
blodtörstig best som enbart är ute efter att använda sitt gevär. Stackars Granger är enbart lite 
mentalt störd, annars är han okej. Smith jobbar bra sora chaufför. Den nya brottsutredaren 
(började idag) verkar lite snobbig, men tiden får utvisa vad han går för. 

  

Din bästa kompis alla fall Charlie, din egen speciella polishund. Han lyder dig blint. Tyvärr 
har han vid vissa tillfällen på senare tid gått bärsärk och anfallit andra personer urskiljningslöst. 
Troligen en reaktion på att han inte får tillräckligt red vila. 

  

Sr MA?, Bite 7, Claw 5, Jump 6 (Charlies bit attack gör 1D6 i skada). 

En polis har vissa regler att rätta sig efter i sin arbetsutövning: 

1. — Enheten har rapportplikt ora de upptäcker att ett brott håller på att begås. 

2. — Vid arrestering skall reglementet följas. 

    

   

a) — Ett ingripande måste kunna 
b) — Våldfårinte brukas annat än i 
«€) — Den arresterade skall upplysas om sina 

3. — Polisman skall vid ingripande så fort som möjligt identifiera sig som polis.
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Date Reference number 

1990-05-15 LinCon 1990 

Source Departement 

Magnus Seter R. Talsorian Games 

Chiba City Police Force 

  

Smith 

Menig Smith, patrullförare Taktisk Kravallenhet 1138 

Efter en skada i benet under tjänsteutövning i Chiba City förflyttades du till Kravallavdelningen 
där du utbildades på att köra det nya kravallfordonet (se handout för specifikationer). Tillsammans 
med ditt intresse för mekaniska saker gör detta att du trivs bra med ditt jobb. Visserligen grälar 
dina medarbetare alltid på varandra, och ni har just fått en ny utredare; en civilklädd typ. Ja ja, 
bara du får behålla jobbet så går allting bra. 

  

Du är lugn och balanserad, och tar de andras käbbel red lugn och ro. Deras våldsarama framfart 
är visserligen ofta emot reglementet, men sor erfaren polis har man sett ganska mycket, och sånt 
trubbar av en persons sinne för upprördhet. 

Din cybernetiska installation utgörs av en minnesenhet där dv har staden trafiknät lagrat, för 
omedelbar åtkomst. 

En polis har vissa regler att rätta sig efter i sin arbetsutövning: 

1. — Enheten har rapportplikt ora de upptäcker att ett brott håller på att begås. 

2. Vid arrestering skall reglementet följas. 

  

a) — Ettingripande måste kunna rä igas i rätten. 
b) — Våldfårinte brukas annat än i särsilda sitvationer. 
<) — Den arresterade skall upplysas om sina rättigheter. 

3. — Polisman skall vid ingripande så fort som möjligt identifiera sig som polis.
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