
DARK CONSPIRACY
Nånting konstigt håller på att hända. Nånting konstigare än vanligt menar jag.
Att ekokommandos spränger oljeriggar och att det blir uppror i farmfamiljåterbosättarlägrena är 
vardagsmat. Jag förstår varför gatugäng och företagsvakter ligger i krig med varandra i 
innerstäderna. Jag har lärt mig att leva med att länderna jag växt upp med splittrats i flera små, 
fast jag har inte hängt med och lärt mig namnen på alla nya. Gravplundrare och inbrott på 
blodbanker är inte heller nåt ovanligt, jag menar, jag bor ju i Californien.
Men, för några dagar sedan släppte Östaustraliska luftvapnet en atombomb över Melbourne, och 
vägrar förklara varför. I Great Lakes-området har svarta taggiga saker som bara med stor fantasi 
kan kallas fiskar attackerat folk. En radiostation i Chicago sänder bara en oscillerande ton dygnet 
runt. Hela kvarter av Mexico City har övergetts – av människor i alla fall.
Min kontakt i Michigans Secret Service säger att vi håller på att bli invaderade, en del av en flera 
hundra år lång plan. Jag ville ta reda på mer men innan vi kunde träffas så dök han upp i en park 
utan sitt huvud.
Nu känns det som jag är förföljd...

Efter katastrofen, eller under katastrofen. Svårt att säga. Den större depressionen, en global 
ekonomisk kollaps gjorde miljontals människor arbetslösa och ledde till att företag tog över den roll
som länder förut haft. Städer är staketomgärdade och de som har råd eller möjlighet bor bakom 
vaktpatrullerade murar. De som inte har det bor i enorma slumområden.
Krigen om oljefälten, vattnet, bördiga landområden, rasupploppen och etniska konflikter bidrog till 
kaoset.
I och med allt detta är det inte konstigt att folk inte märkt att vissa områden blivit vildare och 
farligare och i dem finns märkliga monster som inte skådats tidigare. Det är inte heller konstigt att 
överlevnad är viktigare än miljövård och mänskliga rättigheter.
Världen mår inte bra men ni kanske kan göra något åt det, ni som märkt att det inte bara är 
mänskliga faror som hotar er.



Tanken med spelet
Inget komplicerat, ett första testäventyr tänkte jag spelleda för att se om det är något folk gillar. 
Detta spel har också en hemlig bakgrund som rollpersonerna upptäcker allt eftersom.

Regler
Detta spel har samma regler som Twilight 2000. För er som inte är bekant med det så kommer en 
samling med vanliga regler i denna skrift.

Vad är den mörka konspirationen?
Bra fråga. Nästa.

Mer om världen
På grund av de många olika problemen i världen har de flesta mindre samhällen övergivits och 
mänskligheten har gjort tidigare storstäder ännu större och ännu mer överbefolkade. På grund av det
och begränsade resurser så är städerna sällan lika trygga som de var förut. Man brukar dela in varje 
stad i olika typer av områden/stadsdelar/kvarter.
Drömland är där bolagstopparna, överklassen och företagens medelklassarbetare bor och där de 
flesta storföretag har sina kontor. Namnet kommer från att de flesta bara kan drömma om att bo där. 
Oftast muromgärdat med rena gator, välskötta gräsmattor, parker och fontäner med klart vatten. 
Områdena skyddas av säkerhetsvakter från olika företag.
Mekestad kommer från ”mekar”, medelklassen. Dessa områden är det som är kvar av städernas 
gamla stadskärnor. Här finns oftast el och vatten är ofta klart (men behöver kokas) och bostäderna 
fyller sin funktion även om underhåll sällan sker. Polis patrullerar dessa områden men inte så 
regelbundet så medborgargarden har sprungit upp som supplement.
Botstad är vad som förut kallades fabriksområden, enorma landytor där robotfabriker tillverkar allt 
som konsumeras och används.
Distrikt är bostäder som företagen erbjuder dem som lämnar över sin rösträtt till dem, enkla 
barackliknande bostäder där de boende också får kläder, mat och enstaka lyxartiklar som tvål och 
glasögon.
Myrstackarna är de nergångna innerstadsgettona där bara den som har tur har el och vatten och i de 
flesta städer finns ingen polis. Det innebär att våld och brottslighet är vardag för dem som bor där.
Förorterna är de mer utbredda gettona där de flesta från landsorten hamnat. I bästa fall finns det 
farmfamiljsåterbosättarläger med mat och vatten tillgängligt, men för det mesta är det en plats för 
de hemlösa som inte klarar livet i myrstackarna.

Landsbygden består av fyra typer av områden, de välpatrullerade och skötta motorvägarna, 
matprocessområdena, den övergivna landsbygden och demonmark. Man räknar med att ungefär 
80% av den befolkning som tidigare bodde på landsbygden och i mindre samhällen nu bor i städer. 
Den övergivna landsbygden är laglösa expanser där några få bor och naturen långsamt tar tillbaks 
odlade områden och bryter ner spökstäder.
Demonmark är områden av förvriden natur där märkliga djur och monster nu dväljs.

Folk delar in de flesta i olika kategorier. Överklassen kallas gnomer, medelklassen för mekar och 
underklassen för proletärer.

Miljön har gått åt skogen. Bakgrundsstrålningen är högre på grund av både rena och smutsiga 
atombomber som använts i konfilkter i tredje världen, surt regn är lika vanligt som annat regn, 
vädret har blivit extremt nog att det kan bli frost i regnskogar och tropisk värme upp i de norra 
delarna av de tempererade zonerna. Avfall dumpas där det finns plats och oljeutsläpp är inte längre 
nyhetsvärdigt.

Teknologin skiljer sig väldigt mellan smhällsklasserna. Överklassen har tillgång till modern 



teknologi tillverkad i USA och Japan som holografiska projektorer, autonoma robotar och liknande 
medan medeklassen har råd med importerad teknologi från Mexiko och liknande. Resursbrist och 
annan stagnation har lett till att mobiltelefonerna återigen är större, fyrkantigare och bara har 
knappar, tv-apparaterna är klumpiga och svartvitt har gjort en comeback. Internetuppkopplingar är 
oftast genom modem och mobiltäckningen är noll utanför stadskärnorna. Man kan säga att det är 
modern teknologi tillverkad med gårdagens sätt med estetik från 40-talet.

Regler i korthet

Färdigheter:
T10 mot svårighetsgrad.

Svårighetsgrader:
Lätt=Färdighet x 2
Normalt=Färdighet x 1
Svårt=Färdighet x 1/2

Komma över eller under med 4 eller mer ger ibland en bonus eller ett avdrag.

Vid strid:
Runda=30 sekunder delat på 6 faser.
Initiativvärdet avgör hur många av faserna man kan agera i.


