
SPELARGUIDESPELARGUIDE
...136.14.400/get date +issue /apply

122816.58.2



Patch notes: v2.20201210. Add: Post Dragon Hunt info.

Asså, finns det nåt mer pinsamt att stå öga mot öga mot nån beväpnad snubbe och allt du har i 
händerna är ett par slaskiga dubbelsoyor? Å svaret är nej. Jag vet, eftersom det hände mig en 
gång.
  Vi var precis på väg hem från en räd när Geist börjar jämra sig om hur hungrig hon är. Och efter 
att hon klappade till Morgan för nån replik jag inte hörde så beslutade vi oss för att stanna vid 
första bästa StufferShack.
  Det regnar såklart så vi är halvt dygnsura när vi kommer in. Geist stod och glodde genom 
Nuke&Servesektionen och Morgan stod som vanligt och tvekade mellan nåt från Pure Earth 
(stamgrejer, garanterat ekologiskt och garanterat svindyrt) och hans hemliga svaghet, Hyperkrunch
Berrybomb Sweeteez.
  Själv gick jag till Ludivenko Lovelies för att köpa slaskisar. Tyvärr var det inte påfyllt så det fanns 
inte så mycket att välja på men det fick bli Wicked Watermelon, och för att det inte går att låta bli, 
Meltdown Moscow Chocolate. Dubbla såklart!
Efter det där sköna ljudet som låter precis som Toshi när hans hjärna blivit stekt så spred sig en 
ljuvlig doft.
  Och precis när jag tagit upp dem så hör jag ett brak bakifrån och nån piper med syntröst, ”Hörru 
truddelitroll, jag har nåt åt dig”. Jag vände mig långsamt om och där står en storögd snubbe med 
en 12gauge riktad mot mig. Jag kunde se hur han dreglade inombords när han fick syn på mina 
slaskisar. Jag slår på mina chip, snurrar åt sidan och trycker upp dem i ansiktet på den fan...

Det är inte kulorna som dödar de flesta i vårt arbete, det är okunskap. Lyssna och lär!

Gamlingarna säger att världen gått åt skogen men andra säger att den bara är annorlunda, nyvaken. 
Magins ankomst har ändrat spelreglerna. Nu finns orcher, alver, dvärgar och troll där det bara fanns 
människor. Nu finns drakar och lindormar där det fanns varg och björn. Under tiden efter 
uppvaknandet härjade farsoter, krig bröt ut, samhället höll på att kollapsa när ett virus slapp lös i 
dåvarande telenätet. Men med hjälp av cyberteknologi lyckades man stoppa viruset. Nationerna 
ombildades när urinvånarna kunnat ta tillbaks sedan länge förlorad mark. Hoppet kom tillbaks och 
mänskligheten som den är nu överlever och frodas i enorma stadskomplex och i skuggorna mellan 
företagens byggnader.

2050 – Vi får väl se hur jävla gott nytt år det blir!



>>SEATTLE<<
Informationen kommer från Yoshida Guide to Seattle, en populär digital resehandbok som numer 
också kan hittas i pappersform ifall man behöver hålla sig från nätet ett tag.
>>Och info du ser här är sånt som vi hjälpsamt lagt till då det finns info som inte alla vill ska vara 
fri, eller som inte passar sig i en ”officiell” guidebok. Med tanke på hur låg säkerhet Yoshida har i 
sitt nät så misstänker jag att de uppskattar hjälpen. -T.R. Stealth, Shadow Editor<<

Hur tar man sig runt?
Flyg, per resa mellan 2 distrikt 110Y
Taxi, dito 20Y
Hyrbil, dagshyra 50Y
Färjor, bil 10Y
Färjor, person 2Y
Buss, downtown Gratis
Buss, övriga distrikt, per resa 1Y
Monorail, per resa .5Y

Seattle har ett bra välskött vägnät men som andra storstäder kan man förvänta sig stora köer under 
rusningstid. Motorvägarna bör undvikas på nätterna på grund av väldsamma gogängstävlingar. 
Utanför stadskärnan beror kvalitén på vägarna på statusen på kvarteren omkring. Om du är ny till 
Seattle, välj en taxi, de vet vilka vägar som fungerar. Bussarna är vår rekommendation för att billigt 
ta sig dit man vill, men även busstoppen kan vara farliga om natten.
>>Undvik de stadsägda färjorna om du kan, olycksstatistiken är inte rolig. Den höga graden av 
korruption däremot... -Anne Nonymous<<

Ta sig längre bort
Inomkontinentalt flyg 200-1550Y
Bilpass för NAN 40Y*
Buss genom NAN 300Y
Tåg genom NAN 165-400Y
Båt 600-2000Y+

*Tänk på att vara ute i god tid. Vi rekommenderar 5 månader för att säkerställa pappersarbetet.
>>Tänk på att höghastighetstågen är det färdsätt med störst mängd förseningar, skulle kanske ha 
kollat en del av tekniken innan det satts i bruk. Eller är det jakten på vinst som spökar? -Happy 
Lightning<<

Bo och äta
Genomsnittligt hotell 25Y
Hotellfrukost med dricks 5Y
Lunch på lunchrestaurant, dricks 10Y
Middag på restaurant, dricks 23Y

Sevärdheter och nöje
Museum 3Y
Sportevenemang 35Y
Nattklubbsinträde 25Y

>>Info
Var man kan få reda på saker 20Y
Vem som gör vad mot vem 200Y+
-Fast Jack<<



Besöka stamland?
Besök stamhyddan på Council Island för pass (gratis).

Sprit?
Säljs enbart i stadskontrollerade affärer. Vin och öl finns i matbutiker.

>>[Snusk?
Börjar vid 50Y typ.
Finns lagliga bordeller, men där är priserna mer 200Y och upp. I gengäld så vet man att de 
genomgått hälsokontroll där.] -Fast Jack<<

Trideo
235 nationella stationer, 9 allmänägda stationer.

Politik
Governör Marilyn Schultz har hållt sitt ämbete sedan 2039 då dåvarande borgmästaren flydde efter 
Vredesnatten (Night of Rage) och är väldigt populär. Hon fortsätter sin kamp mot rasvåld och ställer
hårda krav på säkerhetsstyrkorna.

Säkerhet
Lone Star har det nuvarande kontraktet för laguppehållande.

Miljö
Seattle är välutrustad med parker,
vattenrening och har bland den
renaste luften bland storstäder med
bara runt 60 Red Alert
smoggvarningar om året.
Temperaturerna är som lägst runt 4
grader C (i januari) och som högst
31 C (i juli). Trots ryktet är
nederbörden inte speciellt hög och
luftfuktigheten låg. Förutom
hösstormar, åskoväder på våren
och någon enstaka snöstorm är
klimatet milt.

>>[Brottslighet
Låt se, vi har Maffia, Yakuza,
Seoulpa, Go-gäng och vanliga
gäng. Och de är de kriminella
kriminella, ska man vara rakt på
sak så är väl varenda företag upp
till öronen i brottsliga
förehavanden.]<<



Shopping i detalj
Nedan presenteras de kedjor som finns i Seattle och de som är stora kända etablissemang.

Köpcenter
Lyx: Bloomies, Lacy's, Lordstrungs
Högklass: Fallon and Nelsons, The Beaux
Prisvärt: Wordsworth, Lears and Mervins, Penley's, G. Meyer's Superstores
Lågpris: BayMart, Saver's Central

(Priser: Lyx=20x, Högklass=10x, Prisvärt=1x, Lågpris=1/5x. Naturmaterial i kläder=3x)

Matvaror och närbutiker
Lyx: Society Groceries
Högklass: G. Meyer's Groceries
Prisvärt: Allenson's Grocery, Carry&Save, Quickway Groceries
Lågpris: Stuffer Shacks, Round-the-Clock Minimarts, Buy-Low Foods

Restauranger
Lyx: Azteca International, The Edge, Takuri's, Ivar's Seattle Dining, Trattoria Pagliacci's
Högklass: The Green Village, The Gravity Bar, La Galleria, Le Gourmand, Jay's Boathouse, Hien 
Vuong, Kau Kau, Purple Haze, The Orginal Elven, Takuri's
Prisvärt: Gracie's for Ribs, Bosco's, Tacoma McKraken's, Jong Yen Lo, Hakata's, The Bangkok 
Huts, Jack and Ronald's, Maximillion's
Lågpris: Maximillion's, You Should Not Eat So Much!, Nukit Burgers, The Golden Archers, Regal 
Burgers, Loco Foods, The Captain's Galley

Hotell
Lyx: TripleTree Hotels, Lucas Hotels, Hilton Hotels, Sheraton Hotels
Högklass: Westin Hotels, Hotel Nara, The Gold Lion Inns
Prisvärt/familjeklass: Renton Inns, Wylie's Gala Inns
Lågpris: Rent and Rest Hotels, Comfy Cubicle Hotels, Aston's Moneymakers
Lägstapris: Coffin Hotels

Datorer och elektronik
Lyx: Nybbles & Bytes, Gate's Computer Showcase
Högklass: Business Computers International, Hardware Etcetera, Blood Monies Software
Prisvärt: Software Sellers, MicroDeck Software, DeGear's Electronics
Lågpris: Used Computers Exchange, Hacker's Delight, Kennedy's Cheap Electronics

(För det ovan är priserna från prislistan som gäller men de flashigaste och kraftfullaste sakerna finns
bara hos de dyrare butikerna. Det finns bara lagliga saker på hyllan hos alla, ska man ha tag på 
annat är det kontakter som gäller.)

Kroppsförbättring
Lyx: Executive Body Enhancements
Högklass: Body+Tech
Prisvärt: A Whole New You
Lågpris: Dr. George's Cyberware Clinic

(Priserna reflekterar kompetensen på läkarna, steriliteten på instrumenten, hur nya 
ersättningsdelarna är och från hur kända bolag de kommer och så.)



Tillbaks till historian

I slutet av 90-talet, missnöjda med det skydd som stater erbjöd och ökad social spänning började 
storföretagen att skydda sina tillgångar i 3:e världen med hjälp av egen säkerhetspersonal eller 
inhyrd dito. Allt eftersom oroligheterna spred sig till allt fler länder flyttades också 
säkerhetspersonal dit.

1999 blev matupploppen i New York den utlösande faktorn. Efter en tre månader lång 
lastbilschaufförstrejk som satte stopp för införsel av färsk mat var folket arga och rädda och gick ut 
på gatorna i massor. Hundratals dödades och tusentals skadades när våldet spred sig genom staden.
  Vid ett tillfälle attackerade en folksamling en fraktlastbil från Seretech Medical Research som bar 
på medicinskt och farligt avfall. Seretechs säkerhetsstyrkor kom till sina förares hjälp och skyddade 
dem medans de drog sig tillbaks till en av företagets byggnader. Folksamlingen stormade 
byggnaden och vid soluppgången var 20 Seretechanställda och 200 upploppsmakare döda.
Staden, och sedan staten och slutligen landets regering anklagade Seretech för kriminell vårdslöshet
i hopp om att slå ner på företagens säkerhetsstyrkor. Seretech hävdade att genom att skydda 
lastbilen från folksamlingen hade de sett till att den potentiellt dödliga lasten inte kunde smitta 
befolkningen. USAs högsta domstol fastslog Seretechs rätt att ha beväpnad personal för beskydd av 
anställda och egendom, och gav företaget lovord för dess beskydd av oskyldiga civila och att ta 
hand om sitt åtagande gällande farliga ämnen.

2001 fick multinationella företag samma rättigheter som andra länder när det gäller juridiska 
principer.

2004 anföll Syrien Israel med kemiska vapen och Israel svarade med kärnvapen.

2005 dödades över 200000 människor i en kraftig jordbävning i New York och staden skulle inte 
vara helt återbyggd förän för 5 år sedan. FN flyttade till Geneve och östkustens aktiemarknad 
flyttade till Boston.

2006. Japan gick från demokrati till att bli Japans kejserliga stat och sköt upp de första satelliter 
som kan stråla energi till jordytan vilket var ett relativt billigt sätt att få energi till avlägsna 
områden. Med hjälp av tekniken fick de inflytande i tredje världen.

Mellan 2002 och 2008 började företag i USA utnyttja sina rättigheter till att få tillstånd för 
utvinning av olja och andra resurser. Större delen av områden som tilldelades var naturreservat eller 
indianreservat. Miljöorganisationer och indianrättighetsorganisationer protesterade men så mycket 
mer gick inte att göra när företagen nu stod under beväpnat skydd.
  De mer radikala elementen bildade Sovereign American Indian Movement (SAIM) och strax efter 
att United Oil Industries utannonserat att de fått rättigheter till oljeutvinning i en fjärdedel av 
återstående naturreservat och en tiondel av återstående indianreservat så slog de till.
  En liten grupp gav sig in i US Air Force Shiloh Launch Facility i nordvästra Montana och lade 
beslag på en missilsilo och hotade med att skicka iväg alla stridsspetsar ifall inte all mark som 
indianreservaten förlorat återbördades.
  Efter 10 dagars förhandlingar skickade man in ett Delta Strike Team och alla indianer dödades. 
Man hann dock skicka upp en Lone Eagle interkontinental ballistisk missil med 4 MIRVade 5-
megatons stridsspetsar. Missilen med målet inställt på Ryssland kunde inte stoppas och presidenten 
informerade sin ryska motsvarighet om vad som hänt. Ett tag senare kunde ryska presidenten 
meddela att stridsspetsarna hade stoppats.
  När händelsen blev känd blev indianerna syndabockar och man klubbade genom Re-Education and
Relocation Act vilket innebar att indianerna samlades ihop i koncentrationsläger vars skötsel senare 
outsourcades till privata företag.



2010 bröt VITAS (Virally Induced Toxic Allergy Syndrome) ut i New Delhi och inom några veckor 
hade den blivit global. Det var den värsta epidemin sedan pesten och vid årets slut hade en 
betydande procent av världens befolkning dött. (Upp till 25% beroende på vilken rapport man ska 
tro på.) Och det var bara början på kaoset.
  Mexikanska regeringen föll på grund av våldsamheter i januari 2011 och den kommande 
femårsperioden såg fler fallna regeringar än någon annan period i värdshistorian. Svält drabbade 
stora delar av världens befolkning och våldsamma upplopp i Europa ledde till härdsmältor i tre 
kärnkraftverk.
  Strax efter VITAS var det dags för nästa skrämmande fenomen, UGE (Unexplained Genetic 
Expression). Muterade barn föddes över hela världen, döpta till Elves och Dwarfs av tidningen 
Newsweek.
  I efterhand har man kallat 2011 för kaosets år.
  Mirakel och katastrofer avlöste varandra världen över, domedagsprofeter anlände och religioner 
kom och religioner dog. 24:e december, samtidigt som passagerarna på Japanska Shinkansen fick se
den store draken Ryomyo för första gången nära Fuji, så ledde Daniel Howling Coyote indianerna 
ut ur Abalenes Re-Education Center. Magin hade återvänt till världen.
  Vissa kallar nutiden för den sjätte tidsåldern efter Mayas tro att världen skulle börja om på nytt 
24:e december 2011.
  Daniel Howling Coyote sågs som en profet och allt fler indianer rymde ur sin fångenskap för att gå
med honom eller fly ut i vildmarken och förde ett gerillakrig mot stat och företag.

2014 så annonserade Daniel att han var en schaman i den stora andedansen och grundade NAN 
(Native American Nations). De begärde hela nordamerika och att alla av europeisk, afrikansk och 
asiatisk bakgrund skulle ge sig av omedelbart eller så skulle fruktansvärd magi användas. Hoten 
togs inte på allvar i media förän Daniel och hans schamaner fick Redondo Peak att få vulkanutbrott 
och begrava Los Alamos, New Mexico.
  Regeringen tog fortfarande inte situationen på allvar men när flera av deras försök till att gripa 
Daniel misslyckats och det kom ut i media fick presidenten skarp kritik.
Irland utropade sig till en fri republik och det av en vit minoritet styrda Sydafrika upplöstes.

2016 så mördades presidenten, Rysslands president, Storbrittaniens premiärminister och Israels 
premiärminister kort efter varandra. Förutom presidenetens mördare så dödades de övriga i 
våldsamma drabbningar. Den troliga presidentmördaren, William Springer, har inte blivit 
tillfångatagen.
  Den efterföljande presidenten utfärdade den nu ökända exekutiva ordern 17-321 vars mål var att 
utrota indianerna.



Många månader av extrema oväder drabbade de involverade militärbaserna och när man till slut 
samlats för sitt angrepp så fick Mount Hood, Mount Rainier, Mount St. Helens och Mount Adams 
samtidigt vulkanutbrott. Nu tog regeringarna dem på allvar.
  USA, Mexiko och Canada skickade representanter till Denver för att förhandla med indianerna och
efter tre månader hade man Denverförbundet klart. NAN var suveränt över större delen av västra 
nordamerika och en 10-årsperiod för befolkningsflytt sattes i verket. Man satte upp reservat för 
företag och en del icke-stamanknutna personer, vissa städer (som Seattle) och större delen av 
Californien fortsatte att tillhöra det tidigare landet. Denver skulle styras av de som ingått förbundet 
tillsammans och blev känd som Förbundsstaden.
Ingen var nöjd med förbundet men ingen hade en bättre lösning.

2018 störtade rymdplanet America och dödade 300 invånare i den lilla staden Longreach i 
Australien.
  Första generationens ASIST (Artificial Sensory Induction System Technology) skapades, det som 
populärt skulle kallas simsense. Det kom ut på marknaden 2024.

2019 genomfördes den första kompletta cyberlemstransplantationen.

Den 30:e april 2021 började ett oförklarligt fenomen. Var tionde person förvandlades till otäcka 
människoliknande skepnader. En del dog, en del klarade sig. För en del var det en snabb smärtfri 
förvandling och för andra en flera veckor lång sinneskrossande smärtsam upplevelse. Trollifiering 
kallade media processen. Orks och Trolls var resultatet. En sådan plötslig händelse har inte inträffat 
sedan dess men barn som fötts efter det kan antingen föddas trollifierade eller genomgå det senare i 
livet.
  För många var inte bara processen i sig hemsk, utan närstående blev också lidande. En del tog på 
sig rollen som ondskefulla monster och levde upp till den våldsamma stereotypen. Våldsamheter i 
kölvattnet var de stora händelserna under året och ett tydligt samhällspsykologiskt skifte ägde rum. 
Från att folk hatat varandra för deras hudfärg hatade man nu dem för dess genotyp.
  Upplop och våldsamheter fortsatte in i 2022 och ur kaoset skapades nya nationer. Det gick så långt
att en del flydde ut i vildmarken, ner i underjorden eller samlade ihop sig i rädsla för sina liv. Mot 
årets slut svepte VITAS ett varv till över världen och skördade fler dödsoffer. (Bara runt 10% den 
här gången.)
  Uppvaknade som term för de som kunde magi och de nya genotyperna och varelserna myntades 
detta år från ett uttalande som draken Dunkelzahn gjorde i en intervju med onlinetidningen Data.

2025 startade de första kurserna i magi på universiteten (UCLA var först).

2026 använde regeringsstödda forskare det vi idag kallar Matrisen. De första cyberinterfacen var 
rumsstora isolationskammare. De allra första att använda dem fick mentala problem.

2027 så fick man ett genombrott i kall fusion och kunde starta den första stora reaktorn.

2029 nådde cyberterminaler prototypstadiet och målet med dessa var att gå bort från ikonbaserad 
datastyrning till tankestyrning. Regeringen i USA fortsatte sitt projekt med målet att skapa en 
elithackergrupp som kunde använda dessa system för att reagera fortare än en vid en terminal kan. 
Gruppen kallades Echo Mirage och var på god väg att raffinera processen och teknologin.
  Men, 8:e februari det året angrepp ett kraftfullt virus alla datorsystem i världen och rensade 
databanker och eliminerade program. Det världsomspännande nätet krashade och världsekonomin 
gick på knä. Echo Mirage anställda gjorde sitt bästa för att försöka hejda viruset men deras 
bakgrund från militär och underrättelsetjänst var inte riktigt lämpad för arbetet. Man rekryterade 
folk utifrån, folk med andra egenskaper, briljanta vetenskapsmän och mer löst folk med annat 
tankesätt. De skickades genom ett träningsprogram och 32 klarade sig med sinnet i behåll. I augusti 



samma år hade de lärt sig att motarbeta viruset och i en gemensam attack, med uppgraderad 
teknologi, lyckades de knäcka det. Fyra av de medverkande var döda. Detta var den första instansen
av biofeedbackteknologi som kunde döda. Företagen som sett hur lätt Echo Mirage krossat deras 
brandväggar och krypteringar i jakt på viruset fick tag på teknologin och lade grunden till det som 
idag kallas IC (uttalas Ice).
  Detta år välkomnade NAN metamänniskor i sina länder.

2031 hade man isolerat och förstört det sista av viruset. Sju av Echo Miragemedlemmarna återstod. 
Teknologin hade gått från ett rum per person till persondatorstor utrustning. Fyra av medlemmarna 
tog värvning i den privata sektorn och utvecklade teknologin vidare.

2034 kom den första gråmarknadscyberterminalen ut på marknaden. Sex veckor senare var 
tillverkarnas två grundare döda i två olika olyckor,

2036 kom den första lagliga cyberterminalen ut på marknaden till militärens förtret.

Mellan 2030 och 2032 bröt stora krig ut i och mellan länder i europa och asien. Många länder i 
gränsen mellan kontinenterna var involverade i en konflikt som till största delen involverade 
Ryssland och NATO (utan sin amerikanska del). Stridgheterna fick ett stopp när en skvadron 
Nightwraiths bombade kommunikationscentra och ledningscentraler på bägge sidor. Huvuddelen av
stridigheterna tog slut i och med det men småskaliga krig skulle fortsätta i många år till. Stora delar 
av sydöstra europas länder splittrades till hundratals småstater och EEC föll isär. Vart 
Nightwraithsen kom ifrån är det ännu idag ingen som vet.
  Medan stridigheterna i europa långsamt dog ut så blossade de upp i nord och sydamerika i olika 
omgångar med resultat att flera nya nationer skapades. Daniel Howling Coyote avgick som ledare 
för NAN efter skapandet av tre utbrytarnationer. Californien utropade sig fritt och kejserliga Japan 
sände styrkor dit för att skydda sina egna intressen i landet.
  Nyterrorismen som fenomen började 2036 när en grupp som kallade sig Alamos 20000 
eldbombade och dödade en grupp av mestadels metamänniskor. De skulla ta på sig tusentals 
metamänniskors död under de kommande 15 åren.
  Metamänniskohatet fick sin kulmen 3 år senare under Vredens natt när många av Seattles 
metamänniskor brändes inne i lagerbyggnader i hamnen utan att säkerhetsstyrkorna i staden gjorde 
något. Tusentals metamänniskor skulle dö i upplopp världen över i efterdyningarna av händelserna 
där.

2041 började metavarelser slå tillbaks med början när ett passagerarplan attackerades av en drake.
Detta året var också starten för poliklubbar, europeiska diskussionsföreningar med olika ideologier 
för hur europa bäst kunde återuppbyggas och styras. Poliklubbarna är nu ett världsomspännande 
fenomen med metamänniskohatarna Humanis som en ökänd sådan med starkt stöd.
  Universal Brotherhood, en välgörenhetsorganisation grundas i Californien och växer sig snabbt 
populär. Deras budskap är acceptans och kärlek. De erbjuder mat och husrum för hemlösa och 
medicinsk hjälp för dem som inte har försäkring.

2050 så kom sjunde generationens cyberdeck, stora som ett tangentbord. Detta år försökte ni köpa 
lite käk.

2053 är nu.
(Se längre fram för mer utförlig information om vad som hänt er och effekterna av det.)



Seattle, er hemstad. Renrakus arkologi till vänster, Seattle Space Needle till höger och i bakgrunden Aztechnologys 
pyramid.

Seattle, distrikten i korthet

Downtown
Stadens bultande hjärta har allt man kan önska sig annat än grönområden men för shopping, nattliv, 
kultur så är det invånarnas favotitplats.

Council Island
Denna ö tjänar som ambassad åt Salish och Shidhe och majoriteten av byggnaderna och 
dekorationerna är därifrån. Ön är strålande vacker och ett populärt resmål för både Seattlebor och 
turister.

Bellvue
Stadens rika distrikt där en lägenhet kostar som en större villa i vissa andra områden.

Tacoma
Tacoma är det distrikt som växer mest. Nya skyskrapor är under konstruktion och dess hamn byggs 
ut för att hantera allt mer trafik.

Everett
Känt mestadels för sina skepp, plan och sitt stormiga väder. Everett är populärt för nyetableringar 
av större faciliteter.

Renton
Det sägs att Renton är Seattles sovrum, dit folk kommer hem efter att ha jobbat, men det finns 
förstås saker att göra här också, och saker att köpa. Mest känt är det för sina höga kullar som är 



populära för de som gillar att hajka.

Auburn
Ett blåkragsdistrikt med många fabriker och många platser att roa sig på kvällar och nätter vare sig 
det är något sportevenemang, eller eget sportande, eller musik med eller utan alkohol.

Snohomish
Seattles främsta källa för organisk mat. Snohomish har en liten befolkning och består mestadels av 
jordbruk, blomsterfält och små friluftsparker.

Fort Lewis
En oas mitt i staden. Fort Lewis är i stort ett skogsområde med orörd vildmark och med färdiga 
vandringsleder, cykelvägar och liknande.

Redmond
Seattles största ghetto sett till antalet som bor där.

>>En blandning av raser ger ett aktivt kulturliv men också många hatbrott och kriminaliteten är 
hög. En ljusglimt är dock att för första gången på 20 år så startades det fler affärsrörelser än vad 
som lades ner eller gick bankrutt. -Anne Nonymous<<

Puyallup
Ett av stadens två stora problemområden kombinerar ghetto med de lavastenstäckta resterna av 
områden som är kvar från när Mount Renier fick utbrott. De flesta som bor här är före detta 
flyktingar från antingen den katastrofen eller våld mellan människor och metas. De områden som 
klarat sig är hem för omoderna fabriker men det verkar som modernare firmor tittar på området för 
att etablera nyare tillverkningsindustri. 

>>Puyallup är lite av Seattles svarta fläck med sina 189 smogvarningar per år. -Fast Jack<<





Världen idag



Berlin, i hjärtat av Europa.

De största företagen

Ares – Vapen, fordon, skyddsutrustning (Beretta, Ingram, FirePower, Colt, H&K m fl), 
säkerhetsstyrkor
Fuchi – Datorer, matristeknologi och program
Saeder-Krupp – Allt möjligt
Yamatetsu – Allt möjligt
Renraku – Datorsystem, stordatorer, databasprogram
Aztechnology – Matprodukter, magitjänster, högteknologi

Några stora företag
Chrysler-Nissan - Fordon
WireMasters – Cybertech
Federated Boeing – Flygplan och annan luftrelaterad teknologi
Shiawase – Högteknologi, bioteknologi

Tenotichtlan i Mexico är Aztechnologys hemstad.

Ordlista
Go-gäng: Motorburen ungdom med en fallenhet för våld och att se bitar av vägnätet som deras.
IC: Intrusion Countermeasure, uttalas Ice. Skydd mot dataintrång.
Metamänniskor: Eller bara metas är samlingsnamn för elves, dwarfs, orks och trolls.
Seoulpa: Koreansk maffia.
Simsense: Inspelad film med direkt stimulans av sinnena låter en uppleva karaktärernas, oftast 
huvudpersonens, upplevelser. Lagliga simsense har gränser för hur stark en upplevelse får vara. De 
är nya på marknaden men inga negativa konsekvenser har funnits. Olagliga har inga sådana och är 
lätt beroendeframkallande och i längden ofta dödliga. 



SIN: Idkort.
Trideo: Tredimensionell video.

Kontakter från äventyren

Roxanne Wunter – Mr Johnson, Global Technologies. Skillsofts, Simsofts, Lokala dataföretag.

REGLER

Tärningsregler
Spelet använder T6:or som mäts mot en svårighetsgrad. Ju fler tärningar som får lika med eller 
högre än svårighesgraden desto bättre har man lyckats.

En 1:a innebär alltid ett misslyckande för den tärningen. Om alla tärningar man slår blir 1:or så har 
man misslyckats riktigt ordentligt vilket kan ha tråkiga konsekvenser för ens handling.

En 6:a innebär vanligtvis ett lyckande, men ibland så får man högre svårighetsgrader än 6. Då får 
man slå tärningen igen och lägga ihop värdena. Så länge man slår 6:or kan man fortsätta rulla.

Det spelar ingen roll med hur mycket man klarar av en svårighetsgrad så så länge man mött eller 
överträffat den så kan man sluta rulla.

Tärningarna man använder beror på hur bra man är på det man ska göra och baseras oftast på en 
grundegenskap eller en färdighet. Att skjuta någon med pistol är ett Firearms-slag. Har man 5 i 
Firearms så slår man 5 T6:or.

När inte grundvärdena är tillräckliga så kan man nalla från sina Pooler. Det finns fyra pooler, Strid, 
Magi, Kontroll och Hacking. Värdet i Poolen fungerar som extra tärningar och varje tärning kan 
användas till en handling i en stridsrunda.

En plus- eller minusmodifikation går vanligtvis på svårighetsgraden, i andra fall står det plus eller 
minus tärningar.

Svårighetsgrader:
Enkelt 2
Rutin 3
Medel 4
Utmanande 5
Svårt 6-7
Krävande 8
Extremt 9
Nästan omöjligt 10

Närliggande färdigheter
Närliggande färdigheter kan med vissa avdrag användas för färdigheter man saknar, exempelvis är 
Firearms ett steg från Gunnery. Varje steg gör en handling +2 svårare. (Grundboken s69)



Stridsrundor
1. Om detta är den första rundan i strid och ingen sida är överraskad så fylls allas tärningspoolar på.
2. Initiativ bestäms. (Reaktion plus initiativtärningar.) Det högsta initiativvärdet betämmer antalet 
stridsfaser i stridsrundan.
3. Den med högst initiativ ska göra sina handlingar.
4. Rollpersonens tärningspoolar fylls på.
5. Den agerande spelaren förklarar vad rollpersonen gör. Man kan göra gratis, enkla och komplexa 
handlingar i valfri ordning. Om flera personer har samma initiativ så börjar den med sämst värde att
berätta.
6. Handlingarna genomförs och man drar sedan av 10 från initiativvärdet. Så länge man har över 0 
så får man agera igen, när det värdet nåtts. Om flera hade samma initiativ så börjar den med högst 
värde att göra sina handlingar.
7. Nästa person i initiativordningen gör stegen 4 till 6 tills alla gjort sitt.
8. Ny runda med start på steg 2. Oanvända tärningar i poolerna kan användas till den personen ska 
göra sin första handling i nya rundan.

Initiativ
I vanlig strid: Iniativtärningarna plus reaktion ger initiativvärdet. Detta kan modifieras av 
utrustning, skador och dylikt.
I matrisen:  Initiativtärningarna plus reaktion ger initiativvärdet. Detta kan endast modifieras av 
responsökande teknologi.
När man riggar: Som vanlig strid. Initiativvärdet kan endast modifieras av fordonsstyrkontrollen 
och skador.
Tidsbestämda handlingar som exempelvis tidsinställda bomber händer alltid sist i stridsrundan.
Handlingar genomförs i följande ordning i en stridsfas där olika typer av stridshanlingar används: 
astralhandlingar, deckhandlingar, fysiska handlingar.
Det är spelarna som håller reda på sitt initiativ. Om man blir missad så får man göra sin handling 
efter att nuvarande person gjort sin.
Om man får samma initiativ så agerar den med högst modifierad reaktion först. Om det är samma så
agerar den med högst omodifierad reaktion först. Om det fortfarande är samma så sker deras 
handlingar samtidigt.

Avvakta
Man kan avvakta och under tiden man väntar kan man bara göra gratis handlingar. När det händer 
som man vill reagera på så säger man till. Detta måste ske i steg 5. Man agerar sedan först i steg 6. 
Om man väntat så länge att man efter att man dragit av 10 fortfarande är före de andra denna 
stridsfas så får man agera igen denna stridsrunda, men faller in i initiativordningen.

Typer av handlingar
Det finns tre typer av handlingar, gratis, enkla och komplexa. I varje fas kan man ta 1 gratis 
handling och antingen 2 enkla eller 1 komplex handling. Enkla handlingar kan bytas ut mot gratis 
handlingar för totalt 3 gratis handlingar.
Gratis handlingar kan man ta varje stridsfas, även de man själv inte agerar i, men inte förrän man 
nått sin första handling.



Gratis handlingar:
Aktivera cybernetik
Sikta mot en punkt
-Måste följas av Sikta, Skjuta, Kasta vapen eller Obeväpnad närstridsattack.
Ändra smartgunläge
Avvakta
-Måste ske i en fas där man får agera.
Kasta sig ner
-Kan ske när som helst så länge man inte är överraskad. En magiker med en pågående formel måste 
klara ett Viljestyrke (2) slag för att inte tappa koncentrationen.
Släppa föremål
Stänga av en pågående formel
Skjuta ut smartgunmagasin
Gestikulera
Observera
Säga ett ord

Enkla handlingar:
Ändra vapenläge
Ändra ställning
-Man kan ställa sig upp eller lägga sig ner. Om man är skadad och vill resa sig måste man klara ett 
Viljestyrka (2) slag.
Befalla en ande
Skjuta
-Ett vapen som är redo kan skjutas i enstaka skott, halvautomatisk eller burst. Om man har ett vapen
i varje hand kan man skjuta en gång med varje vapen.
-Vapen som skjuter enstaka skott kan endast avfyras 1 gång under en fas.
-Detta inkluderar bågar och armborst.
Sätta i ett magasin
Observera noggrannt
Plocka upp, sätta ner föremål
Snabbdra vapen
-Om man lyckas med ett Reaktion (4) slag kan man dra och skjuta vapnet i samma fas. Om vapnet 
inte finns i ett hölster blir det +2 svårare.
-Bara vapen som kan skjutas med en enkel handling kan snabbdras. Två vapen kan dras och skjutas 
men varje Reaktionsslag blir +2 svårare.
Göra redo ett vapen
-För varje redogörandehandling kan man göra redo små kastvapen som kastknivar och shuriken 
motsvarande halva sin Snabbhet (avrundat nedåt).
Ta ur ett magasin
Skifta syn
-Det krävs en enkel handling för en magiker att skifta syn till eller från astralplanet.
Sikta
-Varke siktahandling sänker träffsvårighetsgraden med 1, upp till halva personens 
vapenfärdighetsvärde (avrundat nedåt). Bonusen förloras om man tar en annan handling innan man 
använt bonusen.
-Om man siktar över flera faser får man inte använda sina pooler, då blir man av med bonusen.
Kasta vapen
Använda enkelt föremål
-Detta är handlingar som kräver enkel rörelse, ett knapptryck, ett spakdrag och liknande. Elixir, 
piller, färdighetsprogram är enkla föremål.



Komplexa handlingar:
Astralprojicera sig
Kasta formel
Attackera i närstrid
-Man kan attackera flera personer inom sin räckvidd med en komplex handling.
Skjuta automatvapen
Skjuta fastsatt vapen eller fordonsvapen
Ladda om skjutvapen
-Detta gäller de vapen som inte använder magasin.
Frammana naturande
Använda komplext föremål
-Komplexa föremål kan inte användas medan mans pringer. Exempel inkluderar fordon som man 
kör, cyberdeck som används för att aktivera program och liknande.
Använda en färdighet

Förflyttning
Man kan förflytta sig samtidigt som man gör sina övriga handlingar. Om man går så får man +1 
svårare på sin handling, om det inte är svårframkomlig terräng då man får +2. Om man springer får 
man +4 svårare.

Plötslig attack
Om någon fiende är inom 1 meter från en och inte attackerar så får man göra en gratis 
närstridsattack. Om man tar skada så får man inte fortsätta förflytta sig den fasen.

Tärningspoolar
När man använder tärningar från en pool ska de helst vara i en annan färg än de vanliga eller slås 
separat.

Stridspoolen
Kan användas för offensiva och defensiva stridshandlingar inkluderande att motstå skada.
För de vanliga stridshandlingarna får man använda så många pooltärningar som man har i 
färdighetsvärdet. För skademotstånd får man använda hur många man vill.
Stridspoolen ökar om grundegenskaperna ökas av formler.
Stridspoolen minskar med 1 per poäng som en rustnings ballistiska skyddsvärde överstiger ens 
Snabbhet.
Om pooltärningarna genererar fler lyckade slag än attacken så har en attack missat helt.

Kontrollpoolen
Kräver en fordonskontrollsrig.
Används för fordonsfärdigheter.
Antalet tärningar som kan användas från poolen är samma som man kan använda vanligen 
(Reaktion plus riggens bonus).

Hackningspoolen
För att använda hackningspoolstärningar måste man ha ett cyberdeck..
Man får använda så många tärningar som programmets värde eller MPCP:ns värde.
Man kan använda tärningarna till det mesta hackningsrelaterat men inte för att höja skyddsprogram.

Magipoolen
Magipoolstärningarna kan användas till det mesta magirelaterat.
Max antal tärningar man kan använda från poolen är detsamma som ens Magivärde. Undantaget är 
slaget för magisk utmattning där man får använda så många man vill.



Man måste fördela sina pooltärningar direkt under steg 5 i stridsfasen.

META

Shadowrun kommer följa utgivningen av rollspelet som lät ett år gå i Shadowrun för varje år som 
gick i verkligheten. Det innebär att vi kommer byta rollspelsutgåva ungefär när vi når 2060, 2070 
och 2075. Vi kommer inte spela alla utgivna äventyr utan runt 30 stycken totalt så ungefär ett år 
kommer gå per äventyr men med en tyngdpunkt på de tidigaste utgåvorna. Det innebär också att det
kommer ny teknologi, magi och utrustning i form av nya böcker med jämna mellanrum. Det 
kommer att gå att köpa saker från de böckerna innan men till ett dyrare pris.
  Ni som spelat datorspelen eller fuskläst nåt kanske vet saker som inte era rollpersoner vet. Spoila 
eller avslöja inget för varandra utan låt det bli överraskningar som kommer under spelets gång. Det 
som står här i, och i grundregelboken är inte hemligt.

KORT BESKRIVNING AV VAD SOM HÄNT ER HITTILLS

2050
Food Fight: Ni ska handla lite käk när några rånare dyker upp.

2051
Dreamchipper: Global och Hollywood Simsense ryker ihop över skillsofts som implanterar 
personligheter på personer som använder dem och tre runners har fått chip med Gengis Khan, Jack 
Uppskäraren och Drottning Kleopatra. Ni trashar baren Banshee men förhindrar att alla dör vilket 
gör dem tacksamma.
Physical: Ni hyrs för att stjäla ett manuskript för en ny bok av Ehran, Skrivaren, en berömd alvisk 
författare.
Bottled Demon: En magisk talisman blir er när er anställare dör och på uppmaning av en schaman 
behövs det en drake för det. Ni ger den till fel drake och får bassning av en riktig. Ni återvänder till 
fel drake och tar hand om den. Ni har också en jobbig runner, Blackwing efter er och en nästan lika 
jobbig polis, Grissim, verkar inte gilla er heller.
Hates: Ni hyrs för att ta hand om alvsupremasister, deras öron, och för att lämna ett förseglat kuvert
på deras ledare.

2052
Dragon Hunt: Ni hyrs för att reda ut vem en person som tappat sitt minne är. Det visar sig vara en 
drake och ni springer in i Blackwing igen.
Past: Ni anlitas för att hämta en bok vars utlåningsdatum gått ut och för att lämna en pysande 
metallväska i den idylliska lilla tyska orten Munchmaussen.

2053
Mercurial: En berömd sångerska behöver ert beskydd. En drake, några yakuza och lite 
detektivarbete senare så kan hon vara lugn.
Loves: Ni hackar Young Elven Technologies för att få det att se ut som de gett sig på Association 
Para-Nobilis.
Missing Blood: En affärsman behöver få tillbaks en gåva han gett till sin älskare för att frun ska tro 
på honom. Det visar sig att en kult satt sina mandiblar i henne och att det finns jätteinsekter som 
springer runt i Seattle.
Counterstroke: Ni ska extrahera en dam för hennes information men blir itsället tillfångatagna och 
torterade, utfrågade om tidigare uppdrag. Det slutar när ni släpps fria.
Queen Euphoria: En sångerska behövs kidnappas och hållas fången ett tag. Efter återlämnandet 



kidnappas hon igen, den här gången av något otrevligare, intelligenta insekter som förvandlar 
vanligt folk till otäcka hybrider. Tyvärr är Euphoria en av dem.

Hong Kong.



Efter Dreamchipper:
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Efter Dragon Hunt:



Efter Mercurial:



EFTER QUEEN EUPHORIA:


