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E

tt kallt ösregn omslöt Sandukar och höll huvudstaden
i ett järngrepp. Men det var inget som tjänstedirektör
Katinka Voronina tänkte på medan hon hastade genom
Arkiveringsministeriets dunkla stenkorridorer. En i hennes
ansvarsgrupp hade drabbats av en fruktansvärd olycka.
Förste kontrollinspektör med särskild behörighet Oliver Kessler
hade störtat ut för den lömska källartrappan ner till arkivsektion
B34-5 och krossat skallen i fallet. Mycket beklagligt då herr Kessler var halvåret från en god tjänstemannapension med fulla statsförmåner. Men än värre var att den dossier han burit på inte stod
att finna. Varken originalet eller kopian från Sanningsministeriet
fanns vid trappans fot. Fru Voronina stannade vid ministerieadministratörens tunga dubbeldörr. Det var tyst nu när hennes klackar
inte längre ekade bland de tomma rummen. Hon knackade kort
och öppnade dörren. Det skulle bli en lång natt.
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Bakgrund & översikt
Berättelsen – En byråkrats bortgång – utspelar sig under en natt på avdelning 47 inom
Arkiveringsministeriet och kretsar primärt
kring två försvunna arkivmappar. Men det
finns många agendor och intriger i görning.
Innan gryningen anländer kan livet se radikalt annorlunda ut för de inblandade.
Förste kontrollinspektör med särskild
behörighet herr Oliver Kessler dog i en
olyckshändelse även om man lika gärna
skulle kunna kalla det för ett dråp. Det är
i alla fall vad kontorschef Julia Sarkoza
grubblade över då hon försvarade sig mot
ett obehagligt närmande från Kessler. När
hon försvarade sin heder tappade Kessler
fotfästet och föll nedför den smala trappan och slog i golvet utanför arkivsektion
B34-5. I ett stadie av närmast panik och
med gråten i halsen ﬂydde Sarkoza från
platsen och hon tror inte att hon har blivit
sedd. Hon är rädd för hur det skulle se ut.
Hon, en kvinna, orsakar en manlig överordnads död, och dessutom sker det innanför
Arkiveringsministeriets trygga väggar. Hon
skulle förlora allt.
Men Sarkoza var inte den som dödade
Kessler. Det var istället hennes sekreterare,
fröken Marina Deklan. Fröken Deklan är
också den som är i besittning av arkivmapp
”ArkMin 899-12-22-1024256”. När Deklan
mötte den stönande och halvt medvetslöse
Kessler var det som om Fru Fortuna log åt
henne. Arkivmappen var en av de två objekten hennes egentlige uppdragsgivare suktade
efter och här låg den. När hon sträckte sig för
att ta upp mappen kom Kessler till sans och
tog ett hårt tag om hennes handled. Med en
väl intränad reﬂex drog hon lös en hårnål från
håret och tryckte in den bakom örat på den
ledbrutne mannen som hastigt mötte döden.
Han hölls bara sällskap av en rossling, för
Deklan hade redan hunnit lämna platsen. Dock
slog hennes paniska rädsla för blod till och hon
kräktes häftigt en bit bort i korridoren innan hon
lämnade våningen.
Dessa två incidenter skapar problem för ministerieadministratör Hans-Holger Angier. Herr
Angier vill inte ha problem eller skandaler då det

kan ﬂäcka hans tjänstgöring. Han vet att andra Statens
tjänare vill få bort honom. Därför vill han inte att det hela
skall läcka utanför ArkMin eller avdelning 47. Något som
med största sannolikhet kommer att misslyckas. Berättelsen startar med att huvudpersonernas chef, tjänstedirektör
Katinka Voronina informerar om vad som har hänt. Därefter kan vad som helst ske.
Berättelsen bygger mycket på komplexa strukturer och
intriger i en ingrodd och hyperbyråkratisk miljö. Arkiveringsministeriet är en uråldrig koloss som ruvar på ﬂer
hemligheter än något annat i hela Imperiet. Byggnaden
är stor, stadig och olycksbådande. Höga valv, tunga dörrar, smala fönster, dålig belysning, trånga korridorer, ekon,
märkliga utrymmen, stora salar, högt i tak. Statens symboler syns överallt i form av ﬂaggor, bilder, statyer, statyetter,
tavlor och aﬃscher. Människorna som arbetar där är färglösa och anonyma, kuggar i ett enormt, trögt, oöverskådligt maskineri. Den som sticker ut förgörs. Det ﬁnns alltid
någon som har koll på vad man håller på med, någon som
betraktar. Någon som rapporterar till någon annan.

Vad gör berättaren under spelsessionen?
Berättarens uppgift är inte att leda spelarna från plats till
plats efter en förutbestämd plan. Istället är berättarens
största uppgift att sätta press på huvudpersonerna och
sedan ta ett steg tillbaka och låta spelarna hantera situationen. Berättaren ska inte ha någon uttänkt lösning på
problemen, det är spelarnas uppgift att komma på lösningarna.
För en berättare som är van vid ﬂödescheman eller en
rad fasta händelsepunkter som spelarna ska guidas fram
till kan det kännas ovant att spela på det här viset. I vanliga
fall är det dessutom spelledarens ansvar att göra äventyret roligt för spelarna. I Noir är det istället hela gruppens
ansvar att göra berättelsen rolig för hela gruppen. Spelarna
ansvarar för sina huvudpersoner och deras handlingar.
Berättaren ansvarar för att spela berättarpersonerna och
för att kasta in bomber när så behövs. Då drivs handlingen
framåt och berättelsen skapas gemensamt. Det är viktigt
att spelarna förstår att de har det här ansvaret, så det kan
vara bra att berätta det i början av spelsessionen.
Det viktigaste för berättaren under spelsessionen är
att ta blicken från framtiden och fokusera på nuet. Medan
en scen pågår är det ingen idé att fundera över berättelsens
sista scen, eller nästa scen eller ens slutet på den nuvarande
scenen. Det enda som spelar någon roll är vad som händer
i scenen just nu. När scenen tar slut så gör den det.
Mellan scenerna är det däremot berättarens uppgift att
se till att nästa scen lovar något spännande, något gruppen
vill få svar på. Många gånger har spelarna egna idéer. De

säger till exempel: ”Vi sticker till personalmatsalen”, och
om berättaren vill så kommer nästa scen att utspela sig i
matsalen. Det är berättarens uppgift att beskriva inledningen till scenen, att placera huvudpersonerna i miljön
och att berätta vilka berättarpersoner som är där.
Det ska inte gå lätt för huvudpersonerna, och saker och
ting ska inte alltid gå deras väg. Om de inte vet vart de
ska ta vägen behöver berättaren bara titta på relationskartan (se Appendix) och se vilken berättarperson som vore
intressant att ha med i nästa scen. Alla berättarpersoner
vill olika saker, och de kommer att söka upp huvudpersonerna för att få dem att göra som de vill. Extra roligt blir
det om två eller ﬂera berättarpersoner träﬀar huvudpersonerna samtidigt. Om berättarpersonerna har anledning
att tycka illa om varandra och huvudpersonerna hamnar i
mitten, hur hanterar de det?
Berättarpersonernas motiv bör vara ”genomskinliga”.
Det är tråkigt om spelarna måste försöka dra ur information ur motvilliga berättarpersoner hela tiden, och uppfriskande om berättarpersonerna istället delar med sig frivilligt. Eftersom alla vill saker så kommer många av berättarpersonerna att försöka få över huvudpersonerna på sin sida
för att få sin vilja fram. Det bästa berättaren kan göra är att
tidigt ge spelarna så mycket information som möjligt. Inte
genom att läsa upp bakgrunden högt för spelarna såklart,
utan genom att låta berättarpersonerna genom ord och
handling avslöja bakgrunden och sina egen roller i situationen. Huvudpersonerna måste göras till medbrottslingar
och motståndare genom att spelarna själva väljer det.
Det centrala i berättelsen är inte att leta ledtrådar utan
att lista ut vad man ska göra åt situationen. Så länge gruppen har roligt och det är spelarna som styr handlingen är
allt bra. Om spelarna tror att det ﬁnns en röd handlingstråd som de måste hitta och följa bör berättaren förklara
hur berättelsen är upplagd. Spelarna måste veta om att det
är de som bestämmer vad huvudpersonerna ska göra och
därmed vilket väg handlingen ska ta.
En annan sak att poängtera är att det är tveksamt
om alla huvudpersoner vid berättelsens slut har ”lyckats”
Berättelsens upplägg är sådant att det är sannolikt kommer vissa huvudpersoner att lyckas bättre än andra, även
om det inte på något sätt är förbestämt hur eller vilka. För
att slippa sega perioder så bör alla scener spelas upp öppet,
även sådana när en huvudperson agerar ensam och kanske
till och med förråder en annan huvudperson! Berättaren
får vara observant på information som huvudpersonerna
besitter och vad spelarna vet. Trots allt är rollspel en social
upplevelse och det är tråkigt om spelare propsar på att få
ensamtid med berättaren stup i kvarten.

Vilka är huvudpersonerna?
Se separata ﬁler.
Berättelsen är avsedd för 4-5 spelare. Huvudpersonerna
rankas så här:
1. Kontorschef änkefru Julia Sarkoza
2. Översekreterare fröken Marina Deklan
3. Biträdande kontorschef herr Andrei
van Vrazdi de Arkady
4. Assisterande kontrollant herr Jakob Bunker
5. Chefsrevisor herr Marius Vorsteen

Om det är 4 spelare använder man huvudperson 1-4, och
så vidare. Personerna kan antingen slumpas ut eller så
får berättaren välja. Tänk på att vissa huvudpersoner har
hemligheter som inte bör avslöjas allt för tidigt, exempelvis Marina Deklan. På samma sätt ligger det en extra stor
press på Julia Sarkoza så det är viktigt att spelaren som
axlar rollen besitter viss ledarförmåga och stresstålighet.

Var börjar berättelsen?
Berättelsen börjar med att alla huvudpersoner samt
tjänstedirektör Katinka Voronina beﬁnner sig i ett konferensrum.
Ni befinner er alla i ett kalt konferensrum, med ett
rekantangulärt bord och ett dussin trästolar. Den ena väggen
täcks av en grön griffeltavla. I taket sprider lysrör ett sterilt
sken. En tung trädörr står mellan rummet och korridoren
utanför. Tegelväggarna är utan utsmyckning frånsett en
flagga med Imperiets stolta symbol. Mot de höga glasfönstren
hörs ett envist regn som kämpar om uppmärksamheten mot
fullmånen. Genom smattret hörs en kyrkklocka slå midnatt.
Er chef, tjänstedirektör Katinka Voronina,
står vid griffeltavlan. Hon ställer ifrån sig en
mugg kaffe på ett sidobord och tar till orda.
”Som ni redan vet så skedde en olycka här på avdelningen
för mindre än en timme sedan. Vår kollega herr Oliver Kessler tycks ha fallit i trappan ned till Arkivsektion B34-5. Som
alla vet är den lömsk och ser man sig inte för så är det lätt att
slinta. Men vi har inte tid att sörja herr Kessler då det har
framkommit att han bar med sig en hemligstämplad rapport
märkt ”ArkMin 899-12-22-1024256” samt originalet från
Sanningsministret. Dessa är inte återfunna! Att så är fallet
får inte läcka utanför avdelningen och ministeradministratör
Angier har bett mig att säga till er att ni måste finna dessa
mappar. Ni är de med ledande position bland nattpersonalen
på K-47 och det finns inga andra vi kan lita på. Ni får inte
ens informera era kollegor på avdelningen. Detta har högsta
prioritet. Får vi hit polisen eller någon från SanMin så får
vi alla en plump i tjänstgöringslistan. Så, uppgiften åligger
er – se till att finna de båda mapparna så fort som det bara
går, med maximal diskretion. De kan inte vara långt borta.”
En kort knackning på dörren avbryter henne och ni ser
alla en skymt av ministeradministratör Hans-Holger Angier,
högste chefen för hela er sektion inom ArkMin, och hans följe
när tjänstedirekör Voronina försvinner ut från rummet.
Låt spelarna samtala kort mellan sig och presentera sig för
varandra. Därefter kan berättaren kasta in den första bomben som ﬁnns beskriven i Julia Sarkozas lista på sidan •••.

Var slutar berättelsen?
Berättelsen slutar när både ”ArkMin 899-12-22-1024256”
och Sanningsministeriets original är återbördade till respektive ansvarig. Om detta är omöjligt, om exempelvis
Marina Deklan undkommer med materialet eller om alla
huvudpersoner är anhållna eller dödade så slutar också
berättelsen.
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Berättarpersoner
Berättarpersoner är de karaktärer som spelledaren styr
och som används för att hjälpa och stjälpa Huvudpersonerna i deras åtaganden. Berättarpersonerna som finns
beskrivna i det här kapitlet är alla mer eller mindre viktiga och har egna agendor och mål som på ett eller annat
sätt hjälper till att skapa en intressant berättelse.

Arkiveringsministeriet
Följande berättarpersoner från Arkiveringsministeriet ﬁgurerar i berättelsen.

Tjänstedirektör fru Katinka Voronina
Tjänstedirektören överser de olika kontorsavdelningarna. Hon är en rättrådig och klipsk förvaltare. Hon är
Julia Sarkozas närmaste chef och har haft ett kortvarigt förhållande med henne tidigare, även om hon är
förhållandevis lyckligt gift sedan många år tillbaka.
Hon gick emot sina känslor och avslutade relationen
med Julia eftersom hon inte ville leva ett dubbelliv.
Hon har tidigt insett att Andrei van Vrazdi är
en lömsk opportunist med ett horn i sidan mot Julia
men inser samtidigt att han har beskydd högre upp
i organisationen. Hon ogillar sin chef, Hans-Holger
Angier, men vill inte öppet konfrontera honom.
Voronina är en välbevarad dam som närmar sig
femtioårsstrecket. Hon uppbär en skör men stram
skönhet med markerade drag och len blek hy. Ett par
varma bruna ögon iakttar skarpt vad som sker kring
henne. Hon lämnar aldrig sitt hem utan en diskret
men tilltalande sminkning. Hon bär en reglementsenlig klädsel, en dräkt med knälång kjol i mörkgrått
kvalitetstyg. Passformen är ypperlig och framhäver
hennes kvinnliga ﬁgur. En vit blus, en brosch och ett
smakfullt pärlhalsband avslutar klädseln.
Bomber
• Katinka erbjuder kontorschef Julia
Sarkoza (huvudperson) en famn att
gråta ut i om Julia verkar uppgiven.
• Katinka vill ha sex med Julia Sarkoza
(huvudperson) och om så sker vill hon
efteråt ha hjälp med att försöka sätta
dit ministerieadministratör HansHolger Angier på något sätt.
• Katinka skäller ut Andrei van Vrazdi de Arkady
(huvudperson) om han har misslyckats med något,
gärna så förnedrande som möjligt då hon hatar honom.
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• Katinka ringer efter Stapo om det verkar
som om den interna utredningen kör fast,
för att inte bli ﬂäckad av händelserna.
• Katinka ﬂirtar med Marius Vorsteen (huvudperson)
om hon blir stressad. Kanske andra ser?
• Katinka varnar diskret Marius om olämpligheten att
lämna rapporten om Östra front-revisionen obevakad.
• Om Katinka får tag på arkivmapp ”ArkMin 89912-22-1024256” kommer hon att utpressa Angier
om att bli förﬂyttad till en annan sektion där han
inte styr över, för att lämna över mappen.

Ministerieadministratör herr Hans-Holger Angier
Herr Angier är en lömsk manipulatör. Hans resa in till Arkiveringsministeriets toppskikt är kantad av mutor, skandaler och
smutskastning. Mannen har gott om hållhakar på människor
och har en talang för att ﬁnna svagheter och utnyttja dem till
max. Han har alltid med sig en manlig diskret sekreterare/
assistent vart han än beger sig. Skulle han känna sig hotad har
han tillgång till en grupp om fyra säkerhetsvakter.
Hans-Holger bryr sig inte om någon människas känslor
– ej heller litar han på någon annan än sig själv. Han utnyttjar
gärna Andrei van Vrazdis höga ambitioner för att lägga ytterligare press på Julia Sarkoza. Kommer han på sätt att få kontoret att prestera bättre så tar han gärna genvägar. Han inser
att om arkivmapp ”ArkMin 899-12-22-1024256” samt originalet inte återﬁnns så är det i slutändan en plump till i hans
protokoll och då han vet att Ärkeministeriet vill få honom att
pensionera sig så kan ett sådant scenario vara tillräckligt för
att få bort honom – något som är otänkbart för Angier. Han
vill inte släppa makten överhuvudtaget. Aldrig!
Hans-Holger Angier är en kraftigt byggd man som har
passerat sextio år med råge. Hans framtoning är massiv – han
är både lång, bredaxlad och tämligen fetlagd. Det ljusa håret
är glest och glänser av pomada. Ansiktet ramas in av ett par
rejäla ögonbryn och ett gråspräckligt bockskägg. De mörka
ögonen plirar alltid misstänksamt och han låser sällan någons
blick. Han röker kopiöst och detta medför att han ofta hostar och blir andfådd vid ansträngning. Angier är klädd i en
mycket dyr kritstrecksrandig svart kostym med en vinröd
skjorta under. I bröstﬁckan sitter en röd näsduk. Herr Angier
är en suverän civilist.
Bomber
• Angier skäller ut tjänstedirektör Katinka
Voronina oﬀentligt för att motivera
henne att ﬁnna arkivmapparna.

• Angier hotar kontorschef Julia Sarkoza (huvudperson)
med avsked om hon inte sköter utredningen bättre.
• Angier erbjuder Andrei van Vrazdi de Arkady
(huvudperson) platsen som kontorschef om
han lyckas föra arkivmappen till Angier.
• Angier lovar Jakob Bunker (huvudperson)
stöd för att återvända till Stapo om han
lyckas ge honom arkivmappen.
• Angier beter sig sexistiskt och nedsättande
mot Marina Deklan (huvudperson).
• Angier blir vansinnig på den person som är
orsaken till att någon utomstående (Stapo, Tatarin,
mﬂ) får nys om arkivmappens försvinnande.
Fysisk bestraﬀning är inte en omöjlighet.
• Angier försöker undvika utomstående
representanter i möjligaste mån.

Städare Hubert Pabst
Hubert är en statstrogen anställd. Han städar i Arkiveringsministeriets avdelning 47 om nätterna. Han har hört en
kvinna gråta inne på toaletten vid tiden för Olivers dödsfall
och han såg hur Julia Sarkoza lämnade toaletten en stund
senare. Han är dock rädd för de högre cheferna på ArkMin
och vill inte få sparken så detta är inte information som
han lättvindigt delger andra. Han är den ende städaren på
avdelning 47 under nattpasset.
Hubert är en krumryggad tunn man redo för pensionen. Ansiktet är smalt och fårat och blicken är trött. En
grå, grov skäggstubb täcker hakan och kinderna. Han bär
en enkel grön tunn rock, rejäla byxor, en keps och sandaler
på fötterna. Han är en duglig civilist.
Bomber
• Pabst kan avslöja att han hörde en kvinna gråta
på toaletten strax efter Oliver Kesslers död.
• Pabst kan avslöja att han såg Julia Sarkoza
(huvudperson) lämnade toaletten ett kort tag
efter Kesslers död med rödgråten blick.
• Pabst kan snubbla över något misstänkt när han städar
kontoret (Marina Deklans dolda pärm med vapnet eller
kanske mapp-kopior, pengar till Andrei van Vrazdi
de Arkady från journalisten Mercurian Corso, etc).
• Pabst vet att Angier och Andrei van Vrazdi de
Arkady (huvudperson) har umgåtts privat.
• Pabst torkade upp en spya en bit ifrån
platsen där Oliver Kessler dog.
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Arkivariebiträde fru Veronicka Holm
Fru Holm är en högdragen bokmal och lever sitt liv bland
oändliga arkivskåp och otaliga bokhyllor fyllda med pärmar och mappar inne i arkivsektion B34-5. Hon vill vara i
fred och inte bli störd. Kort sagt hatar hon att bli tilltalad
och därmed avbruten med sina sysslor. Hon är inte ett dugg
rädd för auktoriteter då hon har ett vattentätt livstidskontrakt så att hota henne kommer absolut inte att fungera.
Hon har utvecklat ett, i hennes tycke, bättre system för
arkiveringen. Dock har hon inte informerat Samordningsministeriet om detta. Hon vet att både Marius Vorsteen
och Marina Deklan frågade efter arkivmapp ”ArkMin
899-12-22-1024256” tidigare under kvällen, innan Kessler mötte döden. Hon har också arkiverat originalmappen
från Sanningsministeriet på uppmaning av Kessler då han
inte ville att mappen skulle ligga framme då han var på väg
hem för kvällen.
Fru Veronicka Holm är mitt i medelåldern, med brunt
hår i knut. På näsan sitter ett par tjocka glasögon. Hon är
något kortare än medellängd och är rätt rundlagd. Över en
vit blus hänger en stickad grå kofta. En grå fotsida kjol når
ett par bruna lågskor. Holm är en duglig civilist.
Bomber
• Holm kan avslöja att Marius Vorsteen
(huvudperson) efterfrågade arkivmapp ”ArkMin
899-12-22-1024256” sent på eftermiddagen.
• Holm kan avslöja att Marina Deklan (huvudperson)
efterfrågade arkivmapp ”ArkMin 899-1222-1024256” sent på eftermiddagen.
• Holm kan avslöja att hon vet var
Sanningsministeriets originalmapp ﬁnns och
hämta den djupt inne i arkivsektion B34-5.
• Holm meddelar att hon tycker att Marina
Deklan (huvudperson) är inne i arkivet
väl ofta och under långa perioder.

Förste kontrollinspektör med särskild
behörighet herr Oliver Kessler
Då Oliver Kessler är död så ges inte vidare information
om honom. Han var känd som en pedantisk administratör,
med dragning åt förnedring av underhuggare Han hade en
smutsig tunga och klängiga händer. Många historier cirkulerar inom Arkiveringsministeriet där Kessler och otaliga
kvinnonamn omnämns. Just nu ligger han i kylrummet
bakom köket.
Oliver Kessler var en man i femtioårsåldern, av medellängd och senig kroppsbyggnad. En silverkalufs ramade in
ett fårat och nästan råttlikt anlete. Efter det att han föll i
trappan ﬁck han ett riktigt otäckt krossår bakom vänster
öra upp mot hjässan. En obduktion skulle kunna visa på
en spräckt skalle, dock inte nödvändigtvis en dödlig skada i
sig. I den köttiga massan döljer sig ett smalt cirkulärt sticksår. Detta var dödande och orsakades av Marina Deklans
hårnål i samband med att hon stal arkivmapp ”ArkMin
899-12-22-1024256”. Såret kan upptäckas genom ett svårighetsslag (Medicin) med avdrag (–5).
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Bomber
• Stickhålet upptäcks.
• Vid undersökningen hostar plötsligt Kessler till
och sätter sig upp, med ett obehagligt rosslande.
Han tittar sig förvirrat och långsamt omkring,
börjar ansträngt lyfta handen med pekﬁngret
utsträckt, och faller till golvet igen – stendöd.

Sanningsministeriet
En representant från Sanningsministeriet anländer när det är
klart för dem att Arkivmapp ArkMin 899-12-22-1024256
och/eller Sanningsministeriets original saknas. Detta kan ske
genom huvudpersonernas försorg, eller via Katinka Voronina,
eller om Stapo kallas in. Till Hans-Holger Angiers irritation
kommer även en talesman från Ärkeministeriet att deltaga.

Sanningsinspektör herr Rutger Tatarin
Sanningsinspektör Tatarin är en produktiv och tålmodig
utredare. Han har haft ögonen på ArkMin avdelning 47
från och till ett bra tag då han misstänker att de har en
läcka. Detta då hemligt material har återfunnits både i
pressen och bland Fiendeagenter. Hittills har han dock
inte funnit någon legitim orsak att undersöka saken närmare hos ArkMin – något som han misstänker beror på
att ArkMins chef Hans-Holger Angier har någon hållhake
på Tatarins chef. Men Tatarin vet att med tålamod så når
man till slut framgång. Han ser den uppkomna situationen, med den försvunna mappen, som ett ypperligt tillfälle
att undersöka om det verkligen ﬁnns en läcka eller inte.
Dessutom är han nära en befordran så om han vore den
som återbördade ”ArkMin 899-12-22-1024256” skulle det
vara en stor fjäder i hatten. Han gillar verkligen inte att
baronessa Hauser-Kriger medföljer undersökningen och
vill helst få bort henne från sin utredning.
Rutger Tatarin är en lång och gänglig man kring 35 år.
Han haltar lätt efter en skottskada för ett par år sedan.
Klädseln är oansenlig men korrekt, i en brun kostym, vit
skjorta och en slips som var i mode förförra året. En gråvit skyttegravsrock täcker axlarna och på huvudet ﬁnns en
fedorahatt i mörkt ﬁlttyg. Han röker ofta. Det lätt utmärglade ansiktet pryds av en smal mustasch, kanske i ett försök att efterlikna en ﬁlmstjärna? Vid korsryggen bär han
en kortpipig revolver av typen R&S .38 Smygen. Rutger
Tatarin är en erfaren kombattant.
Bomber
• Tatarin kräver att få prata med den ansvarige för
utredningsgruppen, vilket bör vara Julia Sarkoza
(huvudperson), och skäller ut denne efter noter.
• Tatarin får tag på Sanningsministeriets originalmapp
och kommer då att lämna Arkiveringsministeriet.
• Tatarin söker igenom kontoret efter spår.
• Tatarin informerar alla om att det ﬁnns en läcka inom
avdelningen och att han kommer att hitta den.
• Tatarin erbjuder löneförmåner och bonus till den
förste som kan bistå med information som medför
att originalmappen hittas eller om läckan hittas.

• Tatarin kommer att förhöra Marina Deklan
(huvudperson) och ifrågasätta Julia Sarkozas
(huvudperson) integritet och pålitlighet. Han
kommer även att ställa frågan rakt ut vem
Deklan misstänker läcker från kontoret.
• Tatarin berättar för Andrei van Vrazdi de Arkady
(huvudperson) att det inte är bra att ha sådana grava
skulder, då det försätter en i svag sits för påverkan
utifrån. ”Många spioner jobbar för pengar…”
• Tatarin ber Marius Vorsteen (huvudperson)
om hjälp att lösa fallet.

Statsdomare samt Tillsyningsman med högsta
behörighet, fru baronessa Lara Hauser-Kriger
Baronessa Lara Hauser-Kriger är en av Statens verkliga
beskyddare, hon är en fanatiskt Statstrogen domare. Trots sin
relativt unga ålder av knappt trettio så har Statsdomaren,
tillika Tillsyningsman med högsta behörighet, ett fruktat
rykte. Hon har i sin roll nästan oinskränkta rättigheter och
kan döma medborgare till döden på plats, vilket hon gärna
gör med en nästan oförtäckt sadistisk njutning. När hon
dyker upp är det allvar. Hon accepterar inte dåliga bortförklaringar eller Statsillojalt beteende. Hennes humorlöshet
är påtaglig och hon är inte den som man charmar med ett
smörigt leende. Dock, hon är ingen idiot utan lyssnar tålmodigt på vad folk har att säga så länge det inte är snack
för snackandet skull. När hon väl har bestämt sig skall det
extremt mycket till för att hon skall upphäva ett verkställande av beslutet. Baronessa Hauser-Kriger befann sig på
Sanningsministeriet när Sanningsinspektör Tatarin ﬁck
ta emot beskedet att ”ArkMin 899-12-22-1024256” samt
originalet var försvunna. Hon tyckte att det var dags att
göra ett besök, då hon sedan tidigare känner till att Ärkeministeriet gärna ser att herr Angier pensionerar sig inom
det närmaste.
Fru baronessa Lara Hauser-Kriger är en imponerande gestalt. Hon har ett hårt aristokratiskt stenansikte
med markerade kindknotor och markerad haka. Hon är
något kortare än medellängd men är mycket vältränad
och muskulös och står alltid med rak rygg och en något
aggressiv vinkel på huvudet. Kort sagt är hon en tämligen
bred, kompakt och stark uppenbarelse. Håret är kort och
askvitt. I vänster öga sitter en monokel som fastklistrad.
Hon ses sällan utan en cigarett i silvermunstycke. Vid sin
sida har hon alltid två tjänstemän/assistenter. Hon bär
en mörk exklusiv tredelad kostym med en mansskjorta i
svart. Över detta hänger en svart cape med rött foder och
höga slag. Hon bär en silverpläterad Calder M2245 automatpistol under vänster armhåla och i handen har hon en
elegant käpp vilken döljer en mycket vass värja. Baronessa
Hauser-Kriger är en suverän kombattant.
Bomber
• Hauser-Kriger kommer att skälla ut Angier
efter noter och öppet idiotförklara honom.
• Hauser-Kriger ger Jakob Bunker (huvudperson) i
uppdrag att ﬁnna bevis på oegentligheter mot Angier.

• Hauser-Kriger örﬁlar de som ifrågasätter henne på
något sätt. Skulle någon argumentera med henne
utan att ha konkreta bevis kommer hon att febrigt
skenavrätta personen med sin automatpistol.
• Hauser-Kriger ber Stapo-folket att ”kila iväg och hämta
en kopp varmt svart kaﬀe åt henne” inför publik.
• Hauser-Kriger tappar tålamodet och släpar ut
tjänstedirektör Voronina i håret och skenavrättar
henne med pistolen och meddelar att om inte det
inte blir lite ordning är snart så blir det allvar!
• Hauser-Kriger blir imponerad av Andrei van Vrazdi de
Arkady (huvudperson) och erbjuder honom förﬂyttning
och chefspost till Ärkeministeriet om han är till signiﬁkant
hjälp i lösandet av problemen som råder på avdelningen.
• Hauser-Kriger erbjuder Marius Vorsteen
(huvudperson) en omedelbar pension med 20%
påslag om han är till signiﬁkant hjälp i lösandet
av problemen som råder på avdelningen.

Stapo-officerarna
De två Stapo-oﬃcerarna anländer efter det att de har kontaktats, antingen av någon huvudperson eller om Katinka
Voronina anser att det är hopplöst att hitta mappen före
gryningen. De kommer att vilja se olycksplatsen samt oﬀret innan de fattar några beslut.
Bomber
• Kan när som helst kalla in vem som helst till
förhör, både en och en eller ﬂera åt gången. Detta
kan berättaren utnyttja för att tillfälligt splittra
huvudpersonerna och ge dem rimlig tid att utföra
egna agendor utan direkt inblandning av de övriga.
• Stapo kommer att köra hårda metoder
med alla de förhör, utom Jakob Bunker
(huvudperson), om de verkar vela med svaren.
• Kräver att få se olycksplatsen samt liket. StapoMajor Dr Lazarus kanske upptäcker stickhålet?
• Stapo för med sig städare Pabst till förhör.
• Stapo för med sig arkivarie Holm till förhör.
• Stapo kommer att börja söka igenom kontorets
personal och deras arbetsplatser.
• Stapo undersöker spyan och kommer fram till
att den bara verkar innehålla olika grönsaker.

Stapo-Major herr Doktor Nicolai Lazarus
Dr Lazarus är en analytisk betraktare och ger en diskret
men ändå något hotfull framtoning. Han tänker hellre än
hotar eller konfronterar. Denna egenskap kompletterar
kollegans mer brutala angreppssätt ypperligt.
Han är en man strax under fyrtio år, bredaxlad och av
medellängd. Huvudet är rakat och ett par runda stålbågade glasögon täcker ett par nyﬁket betraktande mörka
ögon. I munnen återﬁnns alltid en svart cigarett. Under
den sedvanligt svarta långa och uppknäppta skinnrocken
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bärs en välsydd mörkblå kostym med en kritvit skjorta och
en enfärgad klarröd slips kring halsen. Han är en suverän
kombattant och bär en Breer z.9 automatpistol i ett diskret
axelhölster. Han besitter dessutom Skicklighet 20 i Medicin (Anatomi/Kirurgi/Rättsmedicin).

• Corso skickar ett kuvert med pengar med bud till
Andrei van Vrazdi de Arkady (huvudperson).

Stapo-Kapten fru Jana Pfeifer

Fru Claudette Kessler

Jana Pﬁefer är en ståtlig kvinna, huvudet längre än sin kollega
Dr Lazarus. Hon är en påträngande auktoritet. Hon följer Dr
Lazarus order då han har senioratet. Pfeifer betraktar alla
misstänkta som skyldiga tills de har bevisat något annat.
Jana är lång och muskulös, runt 30 år, med långt gyllenblont hår hårt bakåtkammat i en hästsvans. Ögonen är
ljusblå och kalla som en isande vind. Hade det inte varit
för ett kniv-ärr över höger kind och den brutna näsan hade
hon platsat på vita duken jämte stjärnor som Sayah Bonn
eller Morgana Caravaldi. Hon bär sin svarta läderrock
stängd och avlägsnar aldrig sina svarta läderhandskar. På
vänster rockbröst hänger en silvermedalj, för ”Tapperhet i
tjänst”. Hon är en suverän kombattant och bär en Breer z.9
automatpistol i ett axelhölster samt en stilett i rockﬁckan.

Fru Kessler är en ilsken ragata och kommer att vilja få svar
på varför Oliver Kessler inte har kommit hem. Han ringer
alltid till henne vid hemfärd och har inte missat ett samtal
de senaste tjugo åren.
Claudette är en liten, smal och senig kvinna runt de
femtio. Det korpsvarta håret är uppsatt i en sedesam frisyr
och hon bär anonyma men rejäla kläder passande en dam
av hennes klass och plats. Hon är en duglig civilist.

Övriga berättarpersoner

• Claudette anländer till kontoret.

Fröken Danielle Sarkoza

• Claudette hotar med att kontakta
polisen, pressen eller ”toppen”.

Fröken Danielle är Julias 18-åriga dotter. Hon har en pojkvän som inte är snäll mot henne och under kvällen så klådde
han upp henne utan anledning. Ledsen, arg och kränkt söker
hon stöd och uppmärksamhet från sin mamma.
Danielle är av medellängd och mager likt sin mor. Hon
är mer söt än vacker, med ett ljust långt hår och pigga blå
ögon. Hon är klädd i en blommig klänning med en regnrock över. Hennes ansikte är blåslaget, med dubbla blåtiror, sprucken läpp och blåmärken.
Bomber
• Danielle dyker upp på kontoret, gråtande och blåslagen
• Danielle vill att Julia skall straﬀa pojkvännen, Zak Niov.
• Danielle får reda på att Julia har haft en
relation med en annan kvinna.

Frilansjournalist herr Mercurian Corso
Mercurian Corso är en legend i Sandukar. En journalist
och sanningssökare av rang med mängder av avslöjande
reportage, belysta hemligheter och påtalade skandaler.
Han ser sig som folkets man och de ﬂesta reportage slår
mot överheten. Samtidigt använder överheten honom för
sina intrigspel sinsemellan för det kan ibland vara precis
rätt att läcka att en ordensbroder är otrogen eller en polischef avslöjats med drogpengar i madrassen.
Mercurian Corso är en fetlagd satt man i medelåldern.
Han bär tåliga yllekavajer och byxor. Bakom ett par rejäla
glasögon sitter ett par pigga ungdomliga ögon som inte viker
undan. Ett burrigt skägg ger honom ett vänligt intryck.
Bomber
• Corso erbjuder Andrei van Vrazdi de Arkady
(huvudperson) en stor summa pengar för ett bra scoop.
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• Corso erbjuder Marina Deklan (huvudperson)
en stor summa pengar för ett bra scoop.

Bomber
• Claudette ringer till kontoret, upprörd,
och ber att få tala med sin man.
• Claudette blir förbannad och aggressiv
om hon inte får några raka svar.

• Claudette får veta att Oliver är död.
• Claudette kontaktar Mercurian Corso

Allmänna berättarpersoner
Säkerhetsvakter på ArkMin
Anonyma väktare i mörkblå uniformer, kängor, en skärmmössa och ett bälte med handklovar, en klumpig walkietalkie, en hård batong samt en tjänsterevolver av typen R&S
38 Polis. De är dugliga kombattanter. De ﬁnns ständigt närvarande i ArkMin och kan tillkallas till en plats inom ett par
minuter. Herr Hans-Holger Angier gillar att ha en mindre
grupp väktare med sig när han rör sig i ArkMin.

Kollegor
Anonyma tjänstemän och -kvinnor på K-47, eller vilken
avdelning som helst hos Arkiveringsministeriet. De är alla
diskreta och undfallande och håller sig på sin plats. Klädda
i sedesamma tråkiga kläder – kostym för männen, dräkt för
kvinnorna – allt i grått, beige eller brunt, i sällsynta fall svart.
Förslag på namn om det behövs på kollegor och andra
oviktiga personer: Adam Kozlov, Adrian Lagunov, Dominika Muller, Eva Kropki, Kolya Nastarov, Lev Jakoslav,
Jean Fischer, Stanislaw Guri, Sonya Rianaceau, Vladimir
Sayak, Yuli Proknof.
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Julia Sarkoza

Veronica Holm

Katinka Voronina

Marius Vorsteen

Danielle Sarkoza

Julias dotter

Hubert Pabst

Hans Holger Angier

Arkivministeriet

Andrei van Vrazdi de Arkady

Marina Deklan

Lara Hauser-Kriger

Ärkeministeriet

Jana Pfeifer

Rutger Tatarin

Jakob Bunker

Mercurian Corso

Journalist

Nicolai Lazarus

Stapo

Sanningsministeriet

Platser & föremål
Följande platser och föremål spelar en viktig roll i
berättelsen

Arkiveringsministeriet
Berättelsen bygger mycket på komplexa strukturer och intriger i en ingrodd och hyperbyråkratisk
miljö. Arkiveringsministeriet är en uråldrig koloss
som ruvar på ﬂer hemligheter än något annat i hela
Imperiet. Byggnaden är stor, stadig och olycksbådande. Höga valv, tunga dörrar, smala fönster,
dålig belysning, trånga korridorer, ekon, märkliga
utrymmen, stora salar, högt i tak, Statens symboler överallt i form av ﬂaggor, bilder, statyer, statyetter, tavlor och aﬃscher. Människorna som arbetar
där är färglösa och anonyma, kuggar i ett enormt,
trögt, oöverskådligt maskineri. Den som sticker ut
förgörs. Det ﬁnns alltid någon som har koll på vad
man håller på med, någon som betraktar, någon
som rapporterar till någon annan.
Arkiveringsministeriet, eller ArkMin, är ett av
de sju primära Statliga ministerierna. Garanten för
dokument, tillstånd, lagfarter, kvitton, kontrakt,
passersedlar, medborgarpass, avtal och licenser
tas fram, registreras, lagras, kopieras och sparas på
ett säkert sätt. Alla papper som produceras inom
något av Statens otaliga ministerier ﬁnns kopierade
och lagrade inom ArkMins väggar. Avdelning 47,
där berättelsen utspelar sig, rymmer ca 40 anställda
och hela byggnaden rymmer ca 15 000 anställda. På
nattskiftet jobbar huvudpersonerna samt ca 20-talet
anonyma kollegor.
Ibland kan man få känslan av att byggnaden själv
har ett liv. Många anställda viskar diskret om underligheter som förekommer eller upplevelser de har
haft eller hört talas om. Som att:
• Dörren ofta smäller igenom bakom en när man
går in i arkivvalv 422, vilket får den ensamma
lampan i taket att ﬂaddra illavarslande…
• Man känner isande kårar över ryggen när
man passerar arkivskåp sju nere i B34-5…
• Det på söndagsmorgonen alltid står en kopp
nybryggt kaﬀe på det lilla bordet längst in i
matsalen vid K-47:an, även om dörren alltid är låst
och köksmäster är den enda som har befogenhet
att öppna den. Och köksmäster tar alltid ut
koppen när han har varit där inne, alltid…
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Sådana här underligheter får en berättare gärna förgylla
berättelsen med. Underligheter som inte har tydliga svar,
kusligheter som ter sig oförklarliga och fenomen som inte
borde kunna inträﬀa.

Kontoret, avdelning 47
Kontoret är ett enormt kontorslandskap med träskrivbord
grupperade fyra och fyra. På varje skrivbord ﬁnns ett skrivbordsunderlägg i läder, en mässinglampa, en skrivmaskin
i järn samt pennor och papper. Varje grupp delar en telefon och rörpost. Kontoret, avdelning 47, eller ”K-47” som
den kallas, leds av kontorschefen och dess huvudsakliga
aktivitet är kopiering och arkivering av material från Sanningsministeriet. Upphöjt en våning, via en trappa, sitter
kontorschefen och ser ned över landskapet.

Bakom ett par järnbeslagna dubbeldörrar ﬁnns då kontoret, storslaget med gammeldags stil. Ministerieadministratören har ett eget vilorum, toalett och bar jämte ett imponerande skrivbord och en utsikt som återger Sandukars
taknockar i proﬁl. Ett stort konferensbord av polerat svart
trä dominerar ena långsidan.

Matsalen
Matsalen är en stor grå bunker utan fönster. Den rymmer
långa rader med bord och pinnstolar. Det hela lyses upp av
nakna lysrör vilka ger ett grönaktigt sken. En köksdel ﬁnns
längre in där mat vanligen delas ut. På natten är det tomt
här. Inne i köket ﬁnns kapacitet för att laga stora mängder
mat snabbt. Längre in ﬁnns ett kylrum i vilket Oliver Kesslers kvarlevor ligger i väntan på vidare transport.

Julia Sarkozas kontor

Konferensrummet

Sarkozas kontor ser ut som vilket kontor som helst. Hon
har sin sekreterare inne i samma rum. Bokhyllor, pärmar,
mappar och papper ligger överallt. Två slitna fåtöljer i grönt
skinn står framför ett skrivbord som pryds med en telefon,
rörpost och en magniﬁk mässingslampa. Ena väggen är ett
stort fönster som vetter mot K-47.

Precis utanför K-47 ﬁnns konferensrummet de ﬂesta
använder för större möten. Det ﬁnns ett rektangulärt
bord och dussinet trästolar. Den ena väggen täcks av en
grön griﬀeltavla. I taket sprider lysrör ett sterilt sken. En
tung trädörr står emellan rummet och korridoren utanför.
Tegelväggarna är utan utsmyckning frånsett en ﬂagga med
Imperiets stolta symbol. Mot de höga glasfönstren hörs ett
envist regn. Detta rum använder Stapo som förhörsrum.

Arkivsektion B34-5
En våning ned från K-47 ﬁnns ett av de otaliga arkivområdena. Efter en lång smal stentrappa och en stenkorridor
når man fram till B34-5. Besökaren möts av en tung dörr
i mörkt trä, följt av en disk där arkivarien brukar husera.
Det är extremt svårt att ta sig in i arkivet utan att arkivariern släpper in en. Innanför är det rad efter rad med
arkivskåp, hyllor med pärmar etc. Lukten och smaken av
damm är överhängande. Det är ont om ljus och omöjligt
att hitta något om man inte vet hur man gör. Intill disken
ﬁnns ﬂera rörpostsystems mynningar.

Trappan mellan K-47 och B34-5
En smal och brant stentrappa i spiralform. Den är notoriskt dåligt upplyst och de nötta trappstegen är hala efter
att ha polerats av miljontals fötter. Det luktar friskt och
starkt av rengöringsmedel här.

Katinka Voroninas kontor
På samma våningsplan en bra bit bort från K-47 ﬁnns
tjänstedirektör Voroninas kontor. Bakom en tung trädörr
tronar ett förrum med en sekreterare och väntsoﬀa. Voroninas kontor är belamrat med papper och pärmar av olika
slag. Ena väggen har ett smalt fönster ut mot gatan långt
nedanför. Den andra pryds av en tavla som beskriver en
harmonisk skogsglänta vid soluppgång.

Hans-Holger Angiers kontor
Ministerieadministratör Angier har totalansvaret för de
48 kontor som ingår i hans sektion och han ansvarar inför
ministerkommittén direkt. Ett par trappor upp från K-47
ﬁnns hans storslagna kontor. Fyra assistenter och sekreterare arbetar i sitt anletes svett under kristallkronor. Guldsmyckade valv ramar in bokhyllor av norraskträ. Skrivborden är av snirklig typ och på stengolvet ligger en stor mjuk
röd matta. I rummet ﬁnns alltid en grupp säkerhetsvakter.

Toaletterna
Strax före trappan ned till Arkivsektion B34-5 ﬁnns toaletterna, männens på ena sidan och kvinnornas på den
andra. De består av tolv bås vardera och männens har
även en urinoar i porslin. En stark lukt av rengöringsmedel
dominerar miljön.

Föremål

Här beskrivs föremål som har särskild betydelse i berättelsen

Arkivmapp ArkMin 899-12-22-1024256
Den försvunna ”ArkMin 899-12-22-1024256” är en kopia
på ett originaldokument från Sanningsministeriet. Originalet ﬁnns tillfälligt lagrat i Arkivsektion B34-5. Mappen
innehåller en tvåsidig listning över personer som anses vara
Fiendesympatisörer. Det ﬁnns inga kända namn i dokumentet. ArkMin-kopian har Marina Deklan i sin ägo.

Rapport gällande Östra front-revisionen
En rejäl pappersbunt med rapporter, kartor, diagram,
resursallokeringar, reserver och liknande vilka ligger i en
ca fem centimeter tjock beige arkivmapp med svarta band
kring. När berättelsen startar ligger denna arkivmapp i
Marius Vorsteens portfölj.

Marina Deklans hårnål
Den hårnål Deklan använde för att mörda Oliver Kessler,
och som hon nu har i sitt hår, bär fortfarande svaga spår
av blod och silverhår. Dessutom passar den perfekt i hålet
i Oliver skalle.
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Bomber
Berättelsen har ingen förutbestämd handling, utan vad
som händer beror på berättarens intressen och på hur
gruppen hanterar de problem som uppstår. Berättaren får en relationskarta där de olika personerna och
deras relationer till varandra är inritade. Detta gör
det lätt att välja scener under spel eftersom det bara
är att snegla på kartan och se vem som är mest intressant vid varje givet tillfälle.
Till varje huvudperson ﬁnns ett antal förberedda
bomber, situationer berättaren kan introducera som
kräver ett val från spelaren. Till de centrala berättarpersonerna hör också bomber, i vissa fall dubbletter
till de som hör till huvudpersonerna. Bomberna är
skrivna så att de kan användas i vilken ordning som
helst, eller inte alls om de inte behövs, för att ge
maximal frihet åt gruppen att tillsammans bygga
just sin historia. Om någon spelare verkar sysslolös är det bra att kasta en bomb på hans/hennes
huvudperson. När alla spelare har något intressant
att göra är allt bra.
Berättaren är inte alls begränsad till de förberedda bomberna. Alla spännande situationer som
kan tänkas dyka upp fungerar bra, och berättaren
kanske inte behöver använda några färdiga bomber
alls.

Julia Sarkoza
• En kollega knackar på dörren och undrar
var han skall placera de 64 pappkartonger
med bläckband till skrivmaskinerna
som just levererades (Startbomb!)
•

Julia ser hur Stapo drar iväg med Pabst
och hur han pekar mot henne.

•

Julia märker hur Jakob Bunker dricker i smyg.

• Tatarin frågar hur länge Julia och
Katinka har varit tillsammans.
• Angier uttrycker sig nedlåtande
om homosexuella.
•

Angier ringer och skriker år Julia
och vill ha en lägesrapport.

• Angier kommer och skriker år Julia
och vill ha en lägesrapport.
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•

Katinka får stryk av Angier inför Julias åsyn.

•

Julia kallas till ett personalmöte.

• En kollega kommer med 24 anställningskontrakt
som behöver Julias underskrift.
• Julia får påhälsning av en arbetsgrupp inom
logistikhantering som har fått direktiv om att
exekvera ett beslut från förra sommaren om att
byta plats på hela K-47 och K-45. De vill genast
börja ﬂytta skrivbord och andra möbler.
• Hans-Holger Angier frågar Julia när rapporten om
Östra Front-revisionen är klar för arkivering.

Andrei van Vrazdi de Arkady
• Stapo frågar om Andreis brottsregister.
• Baronessa Hauser-Kriger hotar Andrei med
att hon skall förgöra hans möjligheter att
göra karriär om han inte lyder blint.

ingen är villig att lämna plats eller bryta mot
kö-reglementet. När det är blott en person
före vill Stapo inhämta Maruis till förhör.
• Om Marius vill använda rörpostsystemet för att
arkivera rapporten om Östra Front-revisionen så går
det sönder med ett rejält brak och blir obrukbart.

Jakob Bunker
• En kvinna råkar illa ut av någon annan person.
• Katinka ber om hjälp då hon känner sig hotad.
• All vodka är slut.
• Jakob hör Klaras röst under en fylla/hård stress.
• Stapo-kapten Pfeifer är imponerad över
Jakobs bakgrund och stöter på honom.

• Andrei ser hur en kollega/annan berättarperson
har lämnat kvar sin plånbok på skrivbordet.

• Stapo-Major Lazarus ger Jakob en rejäl
vänskaplig kram när det träﬀas.

• En grupp kollegor startar upp ett pokerparti i matsalen.

• En kollega kommer med sju kloakinspektionsrapporter
som behöver Jakobs underskrift.

• Stapo hittar Andreis kuvert med sedlar.
• Stapo frågar om hur Andrei känner Mercurian
Corso efter att ha funnit presskortet.
• En kollega kommer med tre semesterrapporter
som behöver Andreis underskrift.
• När Andrei är på något trångt ställe går
strömmen på hela avdelningen. Efter
några minuter återkommer ljuset.
• Andrei avbryts av två kollegor som vill veta
vem av de två som började sin anställning
först, då de har slagit vad om saken.
• Andrei får en gnällig överkontrollant efter sig som
påpekar att personalen på K-47 inte sitter på de
utmärkta platserna enligt gällande placeringsschema.
Senaste revisionen av schemat är ca tolv år gammal.

Marius Vorsteen
• Stapo eller baronessa Hauser-Kriger
ifrågasätter Marius lojalitet mot Staten.
• Tatarin frågar lite privat om de två skall gå ut
och äta en diskret middag när det hela är över.
• Hilda ringer och undrar hur det står till
och när Marius kommer hem.
• Stapo ﬂyttar på Marius portfölj.
• Katinka erbjuder Marius en massage
och Julia kan se det hela.
• En kollega kommer med 16 ministerierevisioner
som behöver Marius underskrift.
• En kollega spiller kaﬀe över Marius
rapport om Östra Front-revisionen.

• Jakob kallas till ett informationsmöte med
säkerhetsvakterna, gällande nya rutiner.
• Tjänstedirektör Katinka Voronina kommer
till Jakob med ett protokoll som han skall
ha skrivit under, men som är fel ifyllt.

Marina Deklan
• Ett slagsmål utbryter och det blir
blodutgjutelse (se hennes rädsla).
• Stapo hittar pistolen i pärmen.
• När Marina gör något hemligt/
förbjudet möter hon Pabst.
• Marina ser hur hennes spya undersöks i detalj av Stapo.
• Någon hittar ”ArkMin 899-12-221024256” när Marina är i närheten men
ingen annan verkar uppfatta det.
• Skrivmaskinen Marina använder går
sönder med en ljudlig smäll.
• En kollega kommer med tretton pärmrekvisitioner
som behöver Marinas underskrift.
• Marina får en klapp på axeln av en annan
översekreterare som berättar att Marina har
överlämnat fel mapp och att hon omgående
vill ha den riktiga. Ingen vet var den är.
• Marina får påhälsning av förste samordnare som
har med sig en kartong med de nya stämplarna
som måste användas för att bekräfta att dokument
och mappar härrör från K-47. En liten stämpel
för dokument och en stor för mappar. Han
vill gärna demonstrera det hela i detalj.

• När Maruis vill lämna in rapporten om Östra
Front-revisionen på arkiv B34-5 är det kö och
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Kontorschef änkefru Julia Sarkoza
(trogen statlig mellanchef)
Kontorschef, Arkiveringsministeriet, avdelning 47, Norra
sektorn, Stadsdel Bägaren

EN BYRÅKRATS BORTGÅNG
Du försvarade dig mot ett
obehagligt närmande från Oliver
Kessler. Under detta tappade Kessler
fotfästet och föll nedför den smala
trappan och slog i golvet utanför
arkivsektion B34-5. I ett stadie av
närmast panik och med gråten i
halsen flydde du från platsen och
hoppas att du inte har blivit sedd.
Hur skulle det se ut. Du, en kvinna,
orsakar en manlig överordnads död,
och dessutom sker det innanför
Arkiveringsministeriets trygga

Du har jobbat för Arkiveringsministeriet under hela ditt
vuxna liv. Du har varit lojal och trogen ditt kall. Du har
avancerat enligt plan. På det stora hela såg ditt liv bra ut.
Du hade en stabil man och en levnadsglad dotter som var
på väg att bli en ung kvinna. Men ingen lycka varar för
evigt. Din man blev sjuk och avled efter bara några veckor.
Din värld rasade. Din dotter sökte sig utåt för att stilla
sorgen när du inte kunde trösta henne. Du fann tröst och
förståelse hos din närmaste chef, tjänstedirektör Katinka
Voronina. I efterdyningarna av sorgen kände du något som
du aldrig har känt förut. En kärlek stark som aldrig förrut
till Katinka. Hon kände samma sak. Ni två umgicks i smyg
och hängav er åt varandra. Ni ﬁck vara diskreta så ingen
märkte era passionerade stunder tillsammans – Staten
skulle aldrig acceptera er kärlek. Så en dag krossades ditt
hjärta igen. Katinka avslutade förhållandet. Hon ville inte
leva ett dubbelliv. Du kände sorgen och förödmjukelsen
ﬂöda men insåg att det var det bästa för era karriärer och
för din dotter Danielle. Sedan dess har du sammanbitet
med hjärtesorg fortsatt ditt liv. Du arbetar hårt och gör ett
bra arbete. Din relation till Katinka är neutral men du tror
att hon längtar som du. Du hoppas det i alla fall, så du inte
är ensam bär på de här känslorna.
Det gick en tid och du upptäckte av en slump att information från ditt kontor fanns i pressen. Någon läckte
information. Du misstänker någon inom nattskiftet men
har ännu inga bevis. Nyligen anlände er nye kontrollant,
Jakob Bunker, och du anförtrodde dig åt honom. Du hoppas att han kan hjälpa dig att ﬁnna läckan.
Du är strax under femtio år gammal, och är mycket välbevarad. Längre än medellängden och väldigt mager. Du
håller dig i form genom promenader. Det ljusa håret färgar
du för att mota bort de gråa håren som kommer i allt stridare ström. Ansiktet har vackra klassiska drag, grönbruna
ögon, smala ögonbryn, en vän näsa och smala läppar. Du
bär strikta kläder av god kvalitet – en ljus dräkt med knälång kjol och en mörk blus under. Diskreta smycken. Ett par
moderna stålbågade glasögon sitter stadigt på näsryggen.

Relationer
Biträdande kontorschef herr Andrei van Vrazdi de
Arkady är andreman på kontoret. Av ätteblod. Han är
lång och muskulöst byggd, med en kropp som en boxare, knappt 30 år gammal och alltid mycket välklädd. En
arrogant snobb. Han är ute efter antingen ditt jobb eller
något annat högt upp i administrationen. Du är vaksam
på honom. Han kan mycket väl vara läckan, då du har sett
stora sedelbuntar i kuvert i hans skrivbordslåda.

väggar. Du skulle förlora allt.
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Översekreterare fröken Marina Deklan är en späd, diskret,
hypereﬀektiv och professionell ung dam som ser till att kontoret fungerar så pass väl som det gör. Kanske för professionell ibland, som om hon döljer en sårad själ bakom fasaden.
Du skulle inte klara dig utan henne och du litar till fullo på
hennes diskretion och lojalitet. Du vet att hon känner till
din nära relation med Katinka men du litar på henne i detta
också. Hade du varit yngre hade du kunnat falla för henne –
speciellt hennes glänsande hår som hon alltid bär i en sådan
fantastisk frisyr, uppsatt med vackra hårnålar.
Chefsrevisor herr Marius Vorsteen är chefrevisorn på
kontoret, han handhar alla ärenden med högsta säkerhetsklassning. Ett par år från pensionering, normalbyggd med
lätt kutig rygg, välklädd och bär tjocka glasögon. En viss
nervositet ﬁnns ständigt närvarande. Hans övertygelse om
Statens förträﬄighet är obeﬂäckad. Marius har tidigare
lite tafatt efterfrågat om ditt privatliv, men du har artigt
viftat bort försöken. Han är en snäll man men inte alls din
typ. Du hoppas inte att Marius är den som läcker information. Han sitter i en perfekt position för det hela men, nej,
det kan inte vara gamle Maruis, eller?
Assisterande kontrollant herr Jakob Bunker är en kraftigt
fet man med ett mycket ärrat ansikte som nyligen ﬁrade
femtioårskalas. Slarvigt men korrekt klädd, bullrig, aggressiv och högljudd – som en ilsken tjur far han fram. Bunker
är ny på avdelningen. Han är tystlåten om sitt ursprung
men enligt överföringsprotokollet så blev han omplacerad
från Stapo. Tidigare har han haft problem med spriten
men detta verkar vara under kontroll. Bunker är inte misstänkt för läckan då han kom till avdelningen långt senare
indikationen kom att det ens fanns en läcka. Dessutom så
har han ju jobbat för Stapo.
Fröken Danielle Sarkoza – Din 18-åriga dotter. Håller på
att vakna upp socialt och umgås med en ung man vid namn
Zak Niov – vars blick ger dig kalla kårar. Danielle är av
medellängd och är mager likt dig. Hon är mer söt än vacker,
med ett ljust långt hår och pigga blå ögon. Du hoppas att
hon har ärvt ditt tåliga hår. Er relation är lite ansträngd efter
hennes pappas död och din oförmåga att trösta henne. Hon
känner inte till det stöd och tröst du ﬁck av Katinka.
Förste kontrollinspektör med särskild behörighet herr
Oliver Kessler – Den anställd som bearbetade material
märkta med särskilda villkor. Han var känd som en pedantisk människa med smak för att förnedra sina underhuggare. Många historier cirkulerar inom Arkiveringsministeriet där Kessler och otaliga kvinnonamn omnämns. Oliver
Kessler var en man i femtioårsåldern, av medellängd och senig
kroppsbyggnad. En silverkalufs ramade in ett fårat och råttlikt
anlete. Oliver var en slemmig kvinnotjusare som gärna ville
”känna lite”. Du har dåligt samvete över att han föll men du
anklagar inte dig själv. Innerst inne skäms du över att du är
glad för att han är död. Du hoppas att han var kontorsläckan.

Tjänstedirektör fru Katinka Voronina – Ansvarig för samordningen mellan de olika kontoren. Voronina är en välbevarad dam som närmar sig femtioårsstrecket. Hon uppbär
en skör men stram skönhet med markerade drag och len
blek hy. Du hyser varma känslor för Katinka men du ser
problemet. Ni hade en passionerad relation för ett drygt

Namn: Kontorschef änkefru Julia Sarkoza
Koncept: Trogen statlig mellanchef
Karaktärsdrag:
Mycket hederlig (rättskaffens, Lojal [± 2 ]
Lustdriven (Skuldtyngd, Undergiven)[± 1 ]
[± ]
[± ]
[± ]

år sedan som hon avbröt då hon inte ville leva dubbelliv –
även om hennes relation med sin man är dålig så skulle inte
Staten acceptera henne som hög chef om hon levde med en
kvinna. Du saknar henne och lider i tysthet över att hjärtat
slår ett extra slag varje gång du ser henne. Att känna doften
av hennes hår… åh.

Drivkrafter:
[± ]

Få beröm/uppskattning/bekräftelse
av tjänstedirektör Katinka Voronina [± 2 ]
Hitta/avslöja läckan på avdelningen [± 2 ]

[± 1 ]
[± ]

Ha sex (dämpad)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Koordination

( 3 ) Skicklighet

Bildning

( 6 ) Skicklighet

Insikt

( 4 ) Skicklighet

Närstrid
Reaktioner
Rörlighet

( 0)
( 3)
( 3)

Humaniora
Medicin
Naturvetenskap

( 10 )
( 0)
( 2)

Empati
Motstå
Världsvana

( 2)
( 4)
( 2)

[ 3
[ 6
[ 6

]
]
]

[ 16 ]
[ 6 ]
[ 8 ]

[
[
[

6 ]
8 ]
6 ]

Kroppsbyggnad

( 4 ) Skicklighet

Kreativitet

( 5 ) Skicklighet

Perception

( 3 ) Skicklighet

Kondition
Styrka
Tolerans

( 4)
( 2)
( 2)

Konstruktion
Skapa
Slutledning

( 0)
( 1)
( 9)

Intuition
Fordon
Uppmärksamhet

( 3)
( 2)
( 1)

[ 8
[ 6
[ 6

]
]
]

[ 5 ]
[ 6 ]
[ 14 ]

[
[
[

6 ]
5 ]
4 ]

Motorik

( 2 ) Skicklighet

Vilja

( 4 ) Skicklighet

Utstrålning

( 3 ) Skicklighet

Fingerfärdighet
Kastvapen
Skjutvapen

( 3)
( 1)
( 0)

Beslutsamhet
Resistens
Sans

( 5)
( 1)
( 2)

harm
Ledarskap
Övertyga

( 1)
( 4)
( 1)

[ 5
[ 3
[ 2

]
]
]

[
[
[

9
5
6

]
]
]

[
[
[

Expertiser

Begränsningar

Kännetecken

Personlig plats

• Akademisk inriktning: Ekonomi/
Bokföring – Bonus (+2) till Humaniora

• Depression – Max Välmående 7

• Attraktivt utseende – Bonus/avdrag (±1)

Kontorschefens kontor, K-47

• Familj (dotter)

• Kroppsform: Mager

• Grundläggande hederskodex: Att
alltid lyda en överordnades order – Vid
misslyckande; Chockartad upplevelse,
svårighetsslag (Resistens)

• Levnadsstandard 6

• Nedsatt syn: Dålig – Avdrag
(–2) om inte glasögon bärs

• Stryktålig – Uthållighet +2

• Akademisk specialist: Administration/
Organisation – Bonus (+5) till Humaniora
• Fokusera – Ett lyckat svårighetsslag
(Beslutsamhet) gör att yttre störande
element skärmas av och ger inga
avdrag till slag för att lösa en uppgift
• Genomskådande: Övertalning
– Bonus (+2) till Motstå
• God form – Uthållighet +1
• Retorik: Byråkrater – Bonus
(+2) till Ledarskap
• Smart: Utreda/Se samband –
Bonus (+5) till Slutledning

• Påtaglig rädsla: Att bli påkommen som
sexuellt avvikande – Svårighetsslag
(Resistens) med avdrag (–5)

• Rykte: Omtalad (6) bland byråkrater (±1)

4 ]
7 ]
4 ]

Attribut (urval)
Intryck: 6, Ryktbarhet: Bonus/avdrag (±1)
bland byråkrater, Storlek: 13, Tur: 2, Utseende:
Attraktiv (±1), Välmående: 7/7, Öde: 10

• Snabbtänkt – Bonus (+2) till Motstå

• Tursam; Tur 2

Väsentlig utrustning
Det som finns på kontoret, strikt dräkt, glasögon, cigarettetui med 20 cigaretter, bensintändare, sminketui, hårvårdsprodukter.

Strid
Obeväpnad närstrid: Träﬀa: –2,
Skadevärde: B1T+1
Försvar: 5,
Livsvilja: 13,
Skadestegring: +1,
Stridsförﬂyttning: 7,
Sårtröskel: 8,
Uthållighet: 16,
Överblick: 5
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Biträdande kontorschef herr
Andrei van Vrazdi de Arkady
(ambitiös karriärist)
Biträdande kontorschef, Arkiveringsministeriet, avdelning
47, Norra sektorn, stadsdel Bägaren
Du skall bli chef. En dag kommer du att bada i pengar, ha oerhörd makt, köra de bästa sportbilarna, bo i det ﬁnaste huset,
vara på de hetaste festerna, älska med de vackraste kvinnorna.
Din nuvarande anhalt här som biträdande kontorschef på
Arkivministeriet är ett skämt, men det är ett skämt du måste
acceptera för nu. Din familj har satt krav på dig och om du
inte lyder kommer de att förskjuta dig och då är ditt blåa blod
vatten värt. Så du biter ihop och gör det som krävs av dig, till
minimal ansträngning. Du ser till att skapa kontakter och
knyter band till så många viktiga personer som möjligt. Du
bryr sig väldigt lite om dina kollegor på kontoret då de ändå
snart är suddiga minnen på din resa uppåt! Förutom tölpen
Bunker då. Maken till dålig ursäkt för en man har du inte sett.
Han borde snabbare än kvickt lämna din åsyn.
Dina svagheter, om man nu kan kalla dem de, är dels att du
inte gillar trånga utrymmen sedan du i barndomen fastnade i
en hiss. När du är och festar har det hänt att du har hamnat i
slagsmål och du orkar liksom inte bege dig till domstolen för
att reda ut anmälningarna. Du hoppas att familjens advokater
ska ta hand om det. Dessutom är du en risktagare, speciellt
när det gäller vadslagning eller kortspel, speciellt pokern är
din drog. Just nu ligger du back en hel del men snart kommer
turen att vända. Vilken dag som helst.
Du är av ätteblod och det märks. Rena drag, en kraftfull
kropp med en längd få män matchar. Väldeﬁnierade starka
muskler är resultatet av fysisk träning ﬂer gånger i veckan.
Maskulina drag i ansiktet med en kantig välrakad haka som
matchar den kraftiga ädla näsan. Och du har inte ens fyllt
trettio ännu. Kraftigt bakåtslickat hår täcker hjässan. Du har
den ljusa hy som ligger i er släkt och turligt nog har du de
karaktäristiska stålblå ögonen. Du går alltid klädd i de bästa
materialen och skräddarsydda kostymer av de bästa skräddarna. Polerade skor, manschettknappar i guld, armbandsur i
guld och slipsnål i guld kompletterar din framtoning.

Relationer
Kontorschef änkefru Julia Sarkoza är chefen för kontoret,
avdelning 47. Hon är en lång, mager, attraktiv dam strax under
de femtio, klanderfritt klädd och hängiven sitt arbete. Hon är
din chef men du ser gärna att du tar hennes jobb. Inget personligt men du med ditt rena blod passar bättre. Fast hellre
tjänstedirektör. Eller ännu hellre ministerieadministratör.
Översekreterare fröken Marina Deklan är en späd, diskret, hypereﬀektiv och professionell ung dam som ser till att
kontoret fungerar så pass väl som det gör. Kanske för professionell ibland, som om hon döljer en sårad själ bakom fasaden.
Hon är duktig. När du avancerar skall du begära att få ta med
henne. Hennes pålitlighet skulle underlätta enormt för dig.
Chefsrevisor herr Marius Vorsteen är chefrevisorn på
kontoret, han handhar alla ärenden med högsta säkerhetsklassning. Ett par år från pensionering, normalbyggd med
lätt kutig rygg, välklädd och bär tjocka glasögon. En viss
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nervositet ﬁnns ständigt närvarande men hans övertygelse
om Statens förträﬄighet är obeﬂäckad. En gammal trött
gubbe. Du har inget att säga om eller till honom.
Assisterande kontrollant herr Jakob Bunker är en kraftigt
fet man med ett mycket ärrat ansikte som nyligen ﬁrade femtioårskalas. Slarvigt men korrekt klädd, bullrig, aggressiv och
högljudd – som en ilsken tjur far han fram. Bunker är allt det
du avskyr hos människor. Han kan inte föra sig, han kan inte
klä sig. En tölp. Nej, han är ett djur, ett vilddjur. Och sådana
släpar man ut och avrättar med en hagelbössa i skogen.
Frilansjournalist herr Mercurian Corso – Mercurian Corso,
”C”, är en legend i Sandukar. En journalist och sanningssökare av rang, med mängder av avslöjande reportage, belysta
hemligheter och påtalade skandaler. Mercurian Corso är en
satt man i medelåldern. Han bär tåliga yllekavajer och byxor.
Bakom ett par rejäla glasögon sitter ett par pigga ungdomliga ögon som inte viker undan. Ett burrigt skägg ger honom
ett vänligt intryck. Corso är en igel. Men en igel med pengar.
Du har ﬂera gånger gett honom scoop i hemlighet. Han
har hållit din identitet utanför media. Du har fått ett brunt
kuvert med en tjock bunt zovriner. Det är ett förhållande
som fungerar för dig även om du inser att han kan vara en
fara för din framtid. Men det behöver du inte tänka på nu.
Förste kontrollinspektör med särskild behörighet herr
Oliver Kessler – Den anställd som bearbetade materialet
märkta med särskilda villkor. Han var känd som en pedantisk människa med smak för att förnedra sina underhuggare.
Många historier cirkulerar inom Arkiveringsministeriet där
Kessler och otaliga kvinnonamn omnämns. Oliver Kessler var en man i femtioårsåldern, av medellängd och senig
kroppsbyggnad. En silverkalufs ramade in ett fårat och råttlikt anlete. Du umgicks inte med Kessler men du har inte
undgått hans vandrande ögon på både Marina Deklan, och
framför allt, Julia Sarkoza. En gång för länge sedan hörde du
ett högljutt gräl mellan Kessler och Jakob Bunker.
Ministerieadministratör herr Hans-Holger Angier –
Angier är ytterst ansvarig för 48 kontorssektioner och svarar inför ministeriekommittén. Hans-Holger Angier är en
kraftigt byggd man som har passerat sextio år med råge.
Hans framtoning är massiv – han är både lång, bredaxlad
och tämligen fetlagd. Det ljusa håret är glest och glänser av
pomada. Ansiktet ramas in av ett par rejäla ögonbryn och
ett gråspräckligt bockskägg. Du har haft tur då Angier har
uppmärksammat dig. Han är en väg att nå uppåt. Hans
makt och stöd kan få dig att klättra.
Statsdomare samt Tillsyningsman med högsta behörighet,
fru baronessa Lara Hauser-Kriger – En av Statens verkliga
beskyddare, med ursprung från Ärkeministeriet. Trots sin
relativt unga ålder kring de trettio så har Statsdomaren, tillika Tillsyningsman med högsta behörighet, ett fruktat rykte.
När hon dyker upp är det allvar. Fru baronessa Lara HauserKriger är en imponerande gestalt. Ett hårt aristokratiskt stenansikte med markerade kindknotor och markerad haka. Hon
är något kortare än medellängd men är mycket vältränad och
muskulös och står alltid med rak rygg och en något aggres-

siv vinkel på huvudet. Håret är kort och askvitt. I vänster öga
sitter en monokel som fastklistrad. Hon bär en mörk exklusiv tredelad kostym med en mansskjorta i svart. Över detta
hänger en svart cape med rött foder och höga slag. Ni träﬀades första gången på en gala och har sprungit på varandra ett
par gånger sedan dess, vid olika ättetillställningar. Även om ni
tillhör olika ätter så ﬁnns det en blåblodig kylig artighet sinsemellan er. Du gillar inte hennes genomträngande blick.

Tjänstedirektör fru Katinka Voronina – Ansvarig för
samordningen mellan de olika kontoren. Voronina är en
välbevarad dam som närmar sig femtioårsstrecket. Hon
uppbär en skör men stram skönhet med markerade drag
och len blek hy. Hon har en position du suktar efter. Men
hon sitter också säkert. Hon gillar inte dig, men du bryr
dig inte nämnvärt om det.

Namn: Biträdande kontorschef herr Andrei van Vrazdi de Arkady
Koncept: Ambitiös karriärist
Karaktärsdrag:
Drivkrafter:
Mycket arrogant (äregirig, snobbig) [± 2 ]
Bli befordrad (manisk)
[± 1 ]
Riskbenägen (Orädd)
Se till att Jakob Bunker får sparken
[± 1 ]
Svekfull (Hänsynslös)
[±
]
Girig (Maktsuktande)
1
Återbörda arkivmapp
”ArkMin 899-12-22-1024256”
[± ]

Koordination
Närstrid
Reaktioner
Rörlighet

( 4 ) Skicklighet
( 4)
( 1)
( 3)

[ 4
[ 5
[ 7

]
]
]

Bildning
Humaniora
Medicin
Naturvetenskap

[± 4 ]
[± ]
[± 1 ]
[± ]
[± 1 ]

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( 4 ) Skicklighet

Insikt

( 3 ) Skicklighet

( 4)
( 2)
( 2)

Empati
Motstå
Världsvana

( 0)
( 2)
( 4)

[
[
[

8 ]
6 ]
6 ]

[
[
[

3 ]
5 ]
7 ]

Kroppsbyggnad

( 5 ) Skicklighet

Kreativitet

( 2 ) Skicklighet

Perception

( 3 ) Skicklighet

Kondition
Styrka
Tolerans

( 2)
( 7)
( 1)

Konstruktion
Skapa
Slutledning

( 1)
( 1)
( 2)

Intuition
Fordon
Uppmärksamhet

( 4)
( 1)
( 1)

[ 7
[ 12
[ 6

]
]
]

[
[
[

3
3
4

]
]
]

[
[
[

7 ]
4 ]
4 ]

Motorik

( 3 ) Skicklighet

Vilja

( 4 ) Skicklighet

Utstrålning

( 6 ) Skicklighet

Fingerfärdighet
Kastvapen
Skjutvapen

( 2)
( 1)
( 3)

Beslutsamhet
Resistens
Sans

( 6)
( 1)
( 1)

harm
Ledarskap
Övertyga

( 7)
( 1)
( 4)

Expertiser
• Akademisk inriktning: Administration/
Organisation – Bonus (+2) till Humaniora
• Amatörboxning – Försvar
(Närstrid) +1, Uthållighet +1

[ 5
[ 4
[ 6

]
]
]

• Vältränad – Storlek +1
• Övertygande: Hota/Skrämma/
Trakassera – Bonus (+2) till Övertyga

Begränsningar

• Biﬃg – Storlek +1, Försvar –1

• Efterlyst: Smärre brott

• Fokusera – Ett lyckat svårighetsslag
(Beslutsamhet) gör att yttre störande
element skärmas av och ger inga
avdrag till slag för att lösa en uppgift

• Fullständigt skuldsatt (skuld
1.000.000 zovriner)

• Instinkt – Bonus (+2) till Intuition för
att känna på sig att något inte stämmer
• Mycket karismatisk: Dupera/
Manipulera – Bonus (+5) till Charm
• Spelare: Pokerspel – Bonus
(+2) till Världsvana

• Påtaglig svaghet: Hasardspel (kortspel)
– Svårighetsslag (Sans) med avdrag (–5)
• Överväldigande rädsla: Mörker
– Svårighetsslag (Resistens)
med avdrag (–10)

[ 10 ]
[ 5 ]
[ 5 ]

Kännetecken

Personlig plats

• Attraktivt utseende – Bonus/avdrag (±1)

Konferensrummet.

• Levnadsstandard 8
• Storlek: Reslig (21) – Försvar –2
• Tursam: Tur 1

[ 13 ]
[ 7 ]
[ 10 ]

Attribut (urval)
Intryck: 8, Ryktbarhet: Bonus/avdrag (±1)
bland byråkrater, Storlek: 23, Tur: 1, Utseende:
Attraktiv (±1), Välmående: 10/10, Öde: 10

Väsentlig utrustning

Strid

Det som finns på kontoret, kostym av utmärkt
kvalitet (+2), kortlek, cigarrer, sedelklämma i
guld, presskort med Mercurian Corsos uppgifter. I skrivbordet ligger ett brunt kuvert fullt
med pengar, märkt ”C”.

Obeväpnad närstrid: Träﬀa: 8,
Skadevärde: B2T+2
Försvar: 2 (3 Närstrid),
Livsvilja: 12,
Skadestegring: +3,
Stridsförﬂyttning: 8,
Sårtröskel: 14,
Uthållighet: 19,
Överblick: 4

en byråkrats bortgång



Chefsrevisor herr Marius Vorsteen
(nervös tjänsteman)
Chefsrevisor, Veterangrad fem, Arkiveringsministeriet,
avdelning 47, Norra sektorn, Stadsdel Bägaren
Du har jobbat på Arkivministeriet i 45 år och skulle med
glädje lägga 45 år till på det. Du känner tillfredsställelsen
av att du drar ditt strå till stacken, att du hjälper Staten att
växa och bli ännu starkare, ännu bättre. Staten har visat sin
tacksamhet och du är betrodd att hantera de mest hemliga
dokument och rapporter. Du är stolt över din insats. Att
du skall pensioneras nästa år är något du inte tänker på.
Du vill inte bli ledsen i förtid. Din hustru Hilda ser fram
emot att se mer av dig, säger hon. Du vet inte om du känner
detsamma. Du älskar din hustru men det var länge sedan
det fanns kärlek mellan er, om någonsin. Bakom revisorns
noggranna, analytiska och matematiska sinne dunkar ett
svältfött hjärta efter kärlek. Du har försökt lite smått med
din chef – du kommer ändå att pensioneras snart så reglementet har inga paragrafer mot detta (dessutom är du ju
man) – men hon leker bara med dig. Du vill gärna känna
kärleken igen innan din kropp ger upp. Du känner med
viss rädsla och bitterhet att den faller sönder. Synen är
grumligare, folk får skrika högre för att du ska höra och
hjärtat slår oregelbundet vid minsta ansträngning. Att få
känna kärleken rusa genom revisorshjärtat en gång till,
innan det slutliga mötet med den Ende.
Du har alltid varit lite ängslig av dig, svaga nerver har
din läkare sagt. Dessutom så ogillar du poliser. De är opålitliga och korrumperade. De går inte att lita på. Flera av
dina bekanta har berättat hur polisen inte har hjälpt dem
i tider av nöd och brott. Polisen skall aldrig hjälpa Statens
medborgare, det står i reglementet. Du gillar dem inte alls.
De kommer inte att hjälpa dig. Snarare kommer de att
skada dig, roﬀa åt sig av det som är ditt. Tvi för polisen.
Bäst att helt undvika dem.
Du är ett drygt år från pensionering och det syns. Du är
normalbyggd men med kutig rygg som du försöker tänka
på att sträcka. Ditt vita hår är tunt och glest och slickar
din leverﬂäckade hjässa. Ansiktet är rynkigt och fårigt
och domineras av ett par tjocka glasögon. Läpparna är
spruckna och söker fukt. Dina grumliga ögon är mjuka
och vänliga och ditt anlete är inget som skrämmer folk –
du är bara gammal. Du bär dina gamla lite slitna kostymer
med värdighet. Onödigt att lägga pengar på sådant. Men
än ger du vid den Ende inte upp!

Relationer
Kontorschef änkefru Julia Sarkoza är chefen för kontoret, avdelning 47. Hon är en lång, mager, attraktiv dam
strax under de femtio, klanderfritt klädd och hängiven sitt
arbete. En underbar kvinna. Hon påminner lite om hon
ﬁlmstjärnan du aldrig minns namnet på, hon den snygga.
En kvinna med stil och klass. En ärbar kvinna. Hustrumaterial. Men du vet inte riktigt hur du skulle kunna nå fram
till henne. Hon har mest skrattat bort dina försök. Men
skrattet, ojoj, det kan få blodet att rusa till.



en byråkrats bortgång

Biträdande kontorschef herr Andrei van Vrazdi de
Arkady är andreman på kontoret. Av ätteblod. Han är
lång och muskulöst byggd, med en kropp som passar en
boxare, knappt 30 år gammal och alltid mycket välklädd.
En arrogant snobb. En streber som ser platsen som temporär. Han vill nå makt och pengar. Sålunda är han en
belastning för kontoret. Ingen skulle sakna honom om han
försvann. Ingen.
Översekreterare fröken Marina Deklan är en späd, diskret, hypereﬀektiv och professionell ung dam som ser
till att kontoret fungerar så pass väl som det gör. Kanske för professionell ibland, som om hon döljer en sårad
själ bakom fasaden. Trots att hon knappt är torr bakom
öronen är fröken Deklan en klippa av trohet, lojalitet och
eﬀektivitet. Om du hade haft en dotter hoppas du att hon
hade varit som henne. Om ﬂer ungdomar var som Deklan
hade Staten fungerat ännu bättre.
Assisterande kontrollant herr Jakob Bunker är en kraftigt
fet man med ett mycket ärrat ansikte som nyligen ﬁrade
femtioårskalas. Slarvigt men korrekt klädd, bullrig, aggressiv och högljudd – som en ilsken tjur far han fram. En
man med valkiga händer. Inte någon som du umgås med
privat i större utsträckning men han gör sitt jobb och så
länge hans metoder fungerar så är det bra för alla. Han var
tydligen polis tidigare. Usch. Polisen – en korrupt samling
ligister som borde reformeras från grunden. I dagsläget
är det ingen skillnad på polisen och gangstrarna de skall
bekämpa.
Arkivariebiträde fru Veronicka Holm – Ansvarig för
arkivsektion B34-5. Fru Veronicka Holm är mitt i medelåldern, med brunt hår i knut. På näsan sitter ett par tjocka
glasögon. Hon är något kortare än medellängd och rätt
rundlagd. Över en vit blus hänger en stickad grå kofta. En
grå fotsida kjol når ett par bruna lågskor. Du har bråkat
många gånger med fru Holm. Hon vägrar följa de regler och protokoll som ﬁnns uppsatta. När du letar nere i
arkivsektion B34-5 hittar du aldrig något, utan du måste
alltid förödmjuka dig och be Holm om hjälp.
Förste kontrollinspektör med särskild behörighet herr
Oliver Kessler – Den anställde som bearbetade material
märkta med särskilda villkor. Han var känd som en pedantisk människa med smak för att förnedra sina underhuggare. Många historier cirkulerar inom Arkiveringsministeriet där Kessler och otaliga kvinnonamn omnämns. Oliver
Kessler var en man i femtioårsåldern, av medellängd och
senig kroppsbyggnad. En silverkalufs ramade in ett fårat
och råttlikt anlete. Du irriterade dig ofta på Kessler. Han
var slarvig i sitt arbete och hans smaklösa uppförande gentemot kvinnorna på kontoret var rent ut sagt äckligt.

Sanningsinspektör herr Rutger Tatarin – Externutredare
för Sanningsministeriet. Rutger Tatarin är en lång och
gänglig man kring 35 år. Han haltar lätt efter en skottskada
för ett par år sedan. Klädseln är oansenlig men korrekt, i
en brun kostym, vit skjorta och en slips som var i mode
förförra året. En gråvit skyttegravsrock täcker axlarna
och på huvudet ﬁnns en fedorahatt i mörkt ﬁlttyg. Han
röker ofta. Det lätt utmärglade ansiktet pryds av en smal
mustasch, kanske för att efterlikna ﬁlmstjärnorna? Du

Namn: Chefsrevisor herr Marius Vorsteen
Koncept: Nervös Tjänsteman
Karaktärsdrag:
[± ]
Extremt övertygad
(Statens förträfflighet)
[± 4 ]
[± ]
[± 1 ]
Försiktig (Noggrann, Nervös)
[± 1 ]
Likgiltig (Bitter)

Koordination
Närstrid
Reaktioner
Rörlighet

( 2 ) Skicklighet
( 1)
( 1)
( 2)

[ 3
[ 3
[ 4

]
]
]

har träﬀat Tatarin ﬂera gånger då han rutinmässigt följer
upp olika tips och spår hos ArkMin. Ni har till och med
druckit kaﬀe ihop. En bra karl. Han delar din uppfattning
om Statens förträﬄighet och att man borde skärpa disciplinen bland ministerierna. Om det skulle knipa vet du att
du kan ringa efter hans hjälp. Det skulle dessutom se bra
ut i tjänstgöringsrapporten – att vara ansvarstagande, reglementsenligt och korrekt.

Drivkrafter:
Finna arkivmapp
”ArkMin 899-12-22-1024256”
Finna kärleken
Slutföra arkiveringen av Östra
front-revisionen innan gryningen

Bildning
Humaniora
Medicin
Naturvetenskap

[± ]
[± 1 ]
[± 2 ]
[± ]
[± 2 ]

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( 6 ) Skicklighet

Insikt

( 4 ) Skicklighet

( 11 )
( 1)
( 0)

Empati
Motstå
Världsvana

( 4)
( 1)
( 3)

[ 17 ]
[ 7 ]
[ 6 ]

[
[
[

8 ]
5 ]
7 ]

Kroppsbyggnad

( 4 ) Skicklighet

Kreativitet

( 4 ) Skicklighet

Perception

( 5 ) Skicklighet

Kondition
Styrka
Tolerans

( 2)
( 2)
( 4)

Konstruktion
Skapa
Slutledning

( 0)
( 1)
( 7)

Intuition
Fordon
Uppmärksamhet

( 3)
( 3)
( 4)

[ 6
[ 6
[ 8

]
]
]

[ 4 ]
[ 5 ]
[ 11 ]

[
[
[

8 ]
8 ]
9 ]

Motorik

( 3 ) Skicklighet

Vilja

( 3 ) Skicklighet

Utstrålning

( 3 ) Skicklighet

Fingerfärdighet
Kastvapen
Skjutvapen

( 6)
( 0)
( 0)

Beslutsamhet
Resistens
Sans

( 1)
( 1)
( 4)

harm
Ledarskap
Övertyga

( 3)
( 1)
( 2)

[ 9
[ 3
[ 3

]
]
]

[
[
[

4 ]
4 ]
7 ]

[
[
[

6 ]
4 ]
5 ]

Expertiser

Begränsningar

Kännetecken

Personlig plats

• Akademisk auktoritet: Ekonomi/
Bokföring – Bonus (+10) till Humaniora

• Grundläggande hederskodex: Inte skada en
medborgare – Vid misslyckande; Chockartad
upplevelse, svårighetsslag (Resistens)

• Levnadsstandard 5

Vid skrivbordet, med skrivmaskinen och räkneapparaterna nära..

• Klartänkt: Gåtor/Tankenötter –
Bonus (+2) till Slutledning
• Klartänkt: Utreda/Se samband –
Bonus (+2) till Slutledning
• Observant: Lägga märke till avvikelser/
detaljer – Bonus (+2) till Uppmärksamhet
• Självdisciplin – Ett lyckat svårighetsslag
(Sans) höjer Välmående en nivå.
En gång per spelsession
• Tricks: Kortkonster/Mynttrick –
Bonus (+2) till Fingerfärdighet
• Trösta & Lugna – Bonus (+2) till Empati
• Tålig: Alkohol – Bonus (+2) till Tolerans

• Grundläggande hederskodex:
Straﬀa/ange Statens ﬁender – Vid
misslyckande; Chockartad upplevelse,
svårighetsslag (Resistens)
• Allvarlig krämpa: Svagt hjärta –
Svårighetsslag (Kondition) med avdrag (–5)

• Själsstark – Livsvilja +2
• Snabbtänkt – Bonus (+2) till Motstå
• Talangfull: Humaniora – Alltid
lärdomskryssad (ingen
eﬀekt i berättelsen)

• Påtaglig rädsla: Polisen/Stapo-personal –
Svårighetsslag (Resistens) med avdrag (–5)

Intryck: 6, Ryktbarhet: Bonus/avdrag (±0),
Storlek: 15, Tur: 0, Utseende: Alldaglig (±0),
Välmående: 10/10, Öde: 15

• Ängslig – Avdrag (–2) till Resistens

Strid

• Ödets gunstling (15 Öde)

Obeväpnad närstrid: Träﬀa: 3,
Skadevärde: B1T+2

• Nedsatt hörsel: Dålig – Avdrag (–2)
• Nedsatt syn: Dålig – Avdrag (–2)
om inte glasögon bärs

Attribut (urval)

Väsentlig utrustning
Det som ﬁnns på kontoret. Tredelad lite omodern
kostym, kortlek, mynt, glasögon, sidennäsdukar,
ﬁckrova i silver (bröllopsgåva), portfölj med rapport gällande Östra front-revisionen.

Försvar: 6,
Livsvilja: 13,
Skadestegring: +2,
Stridsförﬂyttning: 4,
Sårtröskel: 9,
Uthållighet: 13,
Överblick: 6

en byråkrats bortgång



Assisterande kontrollant herr Jakob Bunker
(bufflig kämpe)
Assisterande kontrollant, grad tre, Arkiveringsministeriet,
avdelning 47, Norra sektorn, stadsdel Bägaren
I hela ditt liv har du drömt om att vara polis. Din far som var
rörmokare och mor som var hemmafru uppmuntrade dig ständigt. Du hade det svårt i skolan men du kämpade på. Du hade
inte många vänner och du ﬁck ofta stryk under rasterna. Din
mor stöttade dig på det sätt hon förstod, genom att ge dig mat
– kopiösa mängder mat. Det hål som det jobbiga gav upphov
till fyllde du med mat. Du var kraftig redan som barn och dina
klasskamrater tyckte att det var otroligt underhållande att stjäla
din lunchlåda eller kasta din mat på marken. Du lyckades till
slut ta dig igenom grundskolan men vid polisskolan klarade du
inte inträdeskraven på den fysiska sidan. Sorgen och frustrationen drev dig till att äta mer och att även dricka. Men en bekant
sade att om du hade tagit värvning och genomfört en vända vid
fronten så var det en fribiljett in till polisen. Utan vidare eftertanke tog du värvning utan att egentligen förstå vad det skulle
innebära.
Du tillbringade sex år i lera, bland döda vänner, i pölar av
blod. Efter halva tiden skadades du allvarligt av frätgas som slet
sönder ditt ansikte, händer och överkropp. Under återhämtningen i sjuktältet mötte du Klara, den vackraste varelsen du
någonsin sett. Blont svallande hår, ett klingande skratt, len hy
och händer som av siden. Hon luktade honung. Ni kom bra
överens och du ignorerade de referenser till ”Skönheten och
odjuret” som viskades i skyttegravarna. Under ett artillerianfall
träﬀades sjuktältet och du såg hur Klara föll samman. Driven av
kärlek och viljestyrka tvingade du dig fram till kratern och såg
henne ligga där, stilla men vid liv. Du lyfte upp henne i din famn
och sprang till närmaste sjukstuga över en kilometer bort. Ditt
snabba handlande räddade livet på henne. Du ﬁck en medalj för
tapperhet för detta. Du och Klara blev ett par. När din vända var
klar reste du och Klara hem till huvudstaden och ﬂyttade in i en
lägenhet tillsammans. Ni ﬁck inga barn trots försök. En läkare
du kände från tiden vid fronten berättade att Fiendens gas kan få
den eﬀekten. Du sökte och blev polis. Du mådde bra, kände dig
lyckad. Du kände dig hemma bland konstaplarna och Klara var
en perfekt kvinna för dig. Du tappade till och med lite i vikt.
Du ﬁck snabbt ett rykte som en hårdhänt snut. Använde
gärna nävarna och batongen. Du ﬁck ﬂera varningar och vissa av
dem ﬁck dig suspenderad. Men du balanserade upp det med att
lösa ﬂera fall och genom att visa mod vid fara – ﬂera polismäns
liv är räddade tack vare dina insatser. Det dricks en med kollegorna hel del efter jobbet och du kan hantera det, men knappt.
Snart blev du rekryterad till Stapo och får en mentor i StapoMajor Dr Lazarus. Du trivs ypperligt i Stapo och du får ansvara
för taktiska insatser. Vid en insats mot en mäktig gangsterboss
gick det snett. Han hämnades på alla inblandade poliser. Nio av
Statens tjänare mördades under en och samma kväll. Du blev
utsatt för attentatet utanför ditt hem men överlevde lätt sårad
och lyckades döda attentatsmännen. I efterdyningarna såg du
Klara ligga och dö i er trappuppgång. Hon gav dig ett sista leende
innan hon tynade bort. Du gick sönder inombords. Ditt hjärta
sprack i miljoner isbitar. Utan eftertanke letade du upp gangsterbossen och slog ihjäl honom med en telefon inför ögonen
på hans familj. Rättsläkaren mådde illa när liket hämtades upp
till dem. Stapo kunde inte ha kvar dig i tjänst efter dådet, men
tack vare din historia och dina eﬀektiva resultat så ﬁck du arbete
som kontrollant hos Arkivministeriet. Där undersöker du vad
som händer och ser till att inget skumt inträﬀar. Du har goda
kontakter inom Stapo och du är fri att kontakta dem om något
otillbörligt upptäcks.



en byråkrats bortgång

Du dricker mer nu. Du har gått upp kraftigt i vikt de senaste
månaderna. Du sköter ditt jobb, men det är svårt vissa dagar. Din
femtioårsdag passerade nyss. Minnesbilderna av Klara jagar dig
varje dag, varje timme. Du bär din illasittande kostym dåligt, den
rymmer dig inte längre. Du är av medellängd men i dålig fysisk kondition. Du skulle må bra av att tappa en hel mans vikt. Ditt ansikte
och hjässa är ärrat av frätskador – du rakar det hår du har kvar.
Plufsigheten gör det svårt att höra vad du säger och du läspar något.
Du har svårt för ﬁnmotorik då dina händer är kraftigt ärrade.

Relationer
Kontorschef änkefru Julia Sarkoza är chefen för kontoret,
avdelning 47. Hon är en lång, mager, attraktiv dam strax under
de femtio, klanderfritt klädd och hängiven sitt arbete. Hon är
duktig. Du vet att hon vet om din bakgrund och trots den gett
dig en chans. Dessutom har hon anförtrott sig åt dig att hålla
ögonen öppna då hon misstänker att någon på kontoret läcker
information. Hon ville inte säga vem hon misstänker än.
Biträdande kontorschef herr Andrei van Vrazdi de Arkady är
andreman på kontoret. Av ätteblod. Han är lång och muskulöst byggd, med en kropp som passar en boxare, knappt 30 år
gammal och alltid mycket välklädd. En arrogant snobb. En jävla
stropp. Översittare som tror att bara för att han kommer från en
ﬁn familj så kan man bete sig hur som helst. Tvi vale.
Översekreterare fröken Marina Deklan är en späd, diskret,
hypereﬀektiv och professionell ung dam som ser till att kontoret
fungerar så pass väl som det gör. Kanske för professionell ibland,
som om hon döljer en sårad själ bakom fasaden. De som bråkar
med Marina får med mig att göra. Hon är vän och skör, likt ﬁnt
importerad porslin. Hon är inte mycket för att prata men ibland
har hon suttit ned och delat ett glas vodka, givetvis när ingen
annan ser. Marina är en av de ﬁna i den här fula världen.
Chefsrevisor herr Marius Vorsteen är chefrevisorn på kontoret, han handhar alla ärenden med högsta säkerhetsklassning.
Ett par år från pensionering, normalbyggd med lätt kutig rygg,
välklädd och bär tjocka glasögon. En viss nervositet ﬁnns ständigt närvarande och hans övertygelse om Statens förträﬄighet
är obeﬂäckad. Vi gillar inte varandra som personer, men Marius
är okay. Han sköter sitt arbete korrekt och lägger sig inte i
andras aﬀärer. En bra karl trots allt.
Arkivariebiträde fru Veronicka Holm – Ansvarig för arkivsektion B34-5. Fru Veronicka Holm är mitt i medelåldern, med
brunt hår i knut. På näsan sitter ett par tjocka glasögon. Hon
är något kortare än medellängd och rätt rundlagd. Över en vit
blus hänger en stickad grå kofta. En grå fotsida kjol når ett par
bruna lågskor. Hon är en svår kvinna att tas med, men med lite
respekt och vänlighet kan man få henne att öppna sig. Kommer man med komplimanger över hennes arkiveringsmetoder
skiner hon alltid upp.
Förste kontrollinspektör med särskild behörighet herr Oliver
Kessler – Den anställd som bearbetade material märkta med
särskilda villkor. Han var känd som en pedantisk människa
med smak för att förnedra sina underhuggare. Många historier
cirkulerar inom Arkiveringsministeriet där Kessler och otaliga
kvinnonamn omnämns. Oliver Kessler var en man i femtioårsåldern, av medellängd och senig kroppsbyggnad. En silverkalufs
ramade in ett fårat och råttlikt anlete. Kessler! Ett jävla svin! Jag
hatade den fan innerligt. När jag hörde att han hade ramlat och
slagit ihjäl sig ﬁrade jag med en rejäl sup. Ett sådant äckel till
karl som behandlar kvinnor som lort förtjänade verkligen att
dö. Jag hoppas att han led. Länge och mycket.

Stapo-Major herr Doktor Nicolai Lazarus – Utredare inom
Stapo. En analytisk och intelligent man, med examen i både
kriminologi och medicin. Han är en man strax under fyrtio
år, bredaxlad och av medellängd. Huvudet är rakat och ett par
runda stålbågade glasögon täcker ett par nyﬁket betraktande
mörka ögon. I munnen återﬁnns alltid en svart cigarett. Under
den sedvanliga svarta långa och uppknäppta skinnrocken bärs
en välsydd mörkblå kostym med en kritvit skjorta och en enfärgad klarröd slips kring halsen. Min föredetta chef. Han var bra
och försökte dra i tåtar för att få behålla mig men lyckades inte.

Jag är skyldig honom mycket. Om jag ﬁnner oegentligheter så är
det till honom jag vänder mig. Jag litar på honom till fullo.
Städare Hubert Pabst – Nattskiftets städade. Hubert är en
krumryggad tunn man redo för pensionen. Ansiktet är smalt,
fårat och blicken är trött. En grå grov skäggstubb täcker hakan
och kinderna. Han bär en enkel grön tunn rock, rejäla byxor,
en keps och sandaler på fötterna. Pabst är en reko gubbjävel. Få
har sådana historier att berätta som han har. Dessutom har han
tillgång till bra vodka.

Namn: Assisterande kontrollant herr Jakob Bunker
Koncept: Bufflig Kämpe
Karaktärsdrag:
Drivkrafter:
Hjälpa Polisen/Stapo (brännande)
[± ]
Mycket misstänksam
[±2 ]
(Ifrågasättande, Avundsjuk)
Avslöja korruption (dämpad)
[± ]
Aggressiv (Hetsig, Ilsken)
[± 1 ]
Få till stånd en romantisk träff
Hederlig (Ärlig)
med en kvinna (brännande)
[± 1 ]

Koordination
Närstrid
Reaktioner
Rörlighet

( 5 ) Skicklighet
( 7)
( 2)
( 1)

[ 12
[ 7
[ 6

]
]
]

Bildning
Humaniora
Medicin
Naturvetenskap

[± 2 ]
[± ]
[± 1 ]
[± ]
[± 2 ]

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( 4 ) Skicklighet

Insikt

( 4 ) Skicklighet

( 2)
( 4)
( 2)

Empati
Motstå
Världsvana

( 2)
( 4)
( 2)

[
[
[

6 ]
8 ]
6 ]

[
[
[

6 ]
8 ]
6 ]

Kroppsbyggnad

( 4 ) Skicklighet

Kreativitet

( 3 ) Skicklighet

Perception

( 3 ) Skicklighet

Kondition
Styrka
Tolerans

( 2)
( 4)
( 2)

Konstruktion
Skapa
Slutledning

( 4)
( 1)
( 1)

Intuition
Fordon
Uppmärksamhet

( 2)
( 2)
( 2)

[ 6
[ 8
[ 6

]
]
]

[
[
[

7
4
4

]
]
]

[
[
[

5 ]
5 ]
5 ]

Motorik

( 3 ) Skicklighet

Vilja

( 6 ) Skicklighet

Utstrålning

( 2 ) Skicklighet

Fingerfärdighet
Kastvapen
Skjutvapen

( 0)
( 2)
( 4)

Beslutsamhet
Resistens
Sans

( 7)
( 4)
( 1)

harm
Ledarskap
Övertyga

( 1)
( 1)
( 2)

[ 3
[ 5
[ 7

]
]
]

Expertiser

Begränsningar

• ”Det är bara ett köttsår” – Slå
svårighetsslag (Beslutsamhet) med
avdrag (–5), om lyckat får ett misslyckas
svårighetsslag (Livsvilja) slås om

• Depression – Max Välmående 7

• Avtrubbad: Uthärda våld/krig
– Bonus (+2) till Resistens
• Genomskådande: Hot –
Bonus (+2) till Motstå
• Lyfta/Släpa – Bonus (+2) till Styrka
• Medicinsk inriktning: Första
förband – Bonus (+2) till Medicin
• Stridsvan – Överblick +1
• Teknisk inriktning: Rörmokeri –
Bonus (+2) till Konstruktion
• Vapenmästare: Fjäderbatong – Bonus
(+5) till Närstrid, Skadevärde +1

• Drogmissbrukare: Beroende av alkohol
• Fanatisk hederskodex: Inte skada en
kvinna – Vid misslyckande; Psykiskt
trauma, svårighetsslag (Resistens)
• Grundläggande hederskodex: Skydda
kvinnor från otrevligheter – Vid
misslyckande; Chockartad upplevelse,
svårighetsslag (Resistens)
• Märkbar svaghet: Kvinnor
(Ljushåriga kvinnor) – Svårighetsslag
(Sans) med avdrag (–2)

Kännetecken
• Hårdkokt – Bonus (+2) till Resistens
• Kroppsform: Fet – Storlek +3,
Sårtröskel +1, Rörelse –2

[ 13 ]
[ 11 ]
[ 7 ]

• Naturlig krigare – Skadestegring +1,
Försvar +1
• Rykte: Beryktad (4) bland
den undre världen
• Själsstark – Livsvilja +2
• Stenhård – Sårtröskel +2
• Storlek: Välbyggd (18) – Försvar –1
• Utseende: Ful – Bonus/avdrag (±2)

Väsentlig utrustning
Det som finns på kontoret, kostym i dåligt
skick (–1), fjäderbatong, bandspelare, svart
anteckningsbok med en söndertuggad blyertspenna, ett skrynkligt paket cigaretter, en
fickplunta med vodka, en flaska vodka i en
skrivbordslåda. I en ask med sammet i ligger
ett Stapo-kapten-emblem, med två rejäla hål
genomslagna. I en liten metallåda ligger en
medalj för ”Tapperhet i fält”.

[
[
[

3 ]
3 ]
5 ]

Personlig plats
Ett anonymt pappersförråd där du kan gråta
och dricka i fred.

Attribut (urval)
Intryck: 5, Ryktbarhet: Bonus/avdrag (±1)
bland byråkrater, Storlek: 21, Tur: 0, Utseende: Ful (±2), Välmående: 7/7, Öde: 10

Strid
Obeväpnad närstrid: Träﬀa: 12,
Skadevärde: B1T+3
Fjäderbatong: Träﬀa: 17,
Skadevärde: B3T+2
Försvar: 3,
Livsvilja: 16,
Skadestegring: +3,
Stridsförﬂyttning: 6,
Sårtröskel: 15,
Uthållighet: 18,
Överblick: 5

en byråkrats bortgång

3

Översekreterare fröken Marina Deklan
(effektiv administratör)
Översekreterare, Arkiveringsministeriet, avdelning 47,
Norra sektorn, stadsdel Bägaren
Du är rätt okomplicerad, även om många tror motsatsen. Du
kommer från den östligaste utbrytarprovinsen Presvedonia
men tillhör samma ras som den härskande klassen i resten av
Imperiet och i Sandukar. Därför var du en ypperlig elev. Vid
unga år ﬁck du träning av motståndsrörelsen. Hela din familj
bestod av motståndsmän och -kvinnor. Ert gemensamma mål
är enkelt: att genom våld tvinga Staten ut ur Presvedonia. Du
har sett otaliga vänner och allierade dö för Statens trupper,
bomber och gas. Du lärde dig att hata. Inte människor men väl
Staten. Du genomgick en mycket hård, tuﬀ och brutal utbildning och började som tonåring med inﬁltrationsuppdrag med
stor framgång. Efter ﬂera framgångsrika attentat så blev jakten efter i Presvedonia dig för intensiv och du skickades som
ﬂykting till Sandukar. Genom falska papper och ett gediget
förfalskat medborgarpass ﬁck du ett nytt liv i huvudstaden du
hatar. Sedan nära tio år har du med ﬂit arbetat upp dig inom
det onda Imperiets hjärta – ministerierna. Du slingrar dig runt
och väntar på att utdela det dödande bettet. Under tiden har
du lyckats förmedla mängder av underrättelser till de dina och
indirekt har du räddat livet på hundratals i motståndsrörelsen.
Du bibehåller din front genom att kanalisera ditt hat. Detta
gör dig mycket lugn och avspänd, men också distanserad. Du
låter inte människor komma dig nära, men kompenserar detta
genom att vara lydig och dedikerad när det gäller ditt arbete.
Du hyser inget hat mot Imperiets medborgare. De är bara
lurade får men delar inte den ondska som Staten som entitet
innehar. Att du särskiljer på detta har också varit räddningen,
då det har fått dig att kunna fokusera och tålmodigt invänta
de rätta tillfällena att agera på. Du lider ibland av migränanfall. Du misstänker att de kommer av din förmåga att koncentrera dig och fokusera på ditt lugn. En svaghet som du hatar
med dig själv är att du ibland mår dåligt, får yrsel och kräks,
vid åsynen av blod. Du har försökt att träna bort det men har
inte lyckats.
Du är en liten späd kvinna som når strax över en och
en halv meter. Ditt rödblonda hår har du alltid uppsatt i en
modern frisyr, med hjälp av dina mångsidiga hårnålar. Du har
ett alldagligt, nästan anonymt utseende med fräknar i ansiktet. En liten näsa och tunna läppar ger inte så stark kontrast
i ansiktet. Ett par lite för stora glasögon täcker dina bruna
ögon, mest för syns skull, då det får dig att se sårbarare ut än
du är. Din kropp är ﬁnlemmad och du täcker den med en diskret beige dräkt från föregående års kollektion; jacka, blus och
knälång kjol samt lågskor. Inget som drar till sig uppmärksamhet. Du är vegetarian.



Biträdande kontorschef herr Andrei van Vrazdi de
Arkady är andreman på kontoret. Han är av ätteblod, lång
med en boxarlik kropp, knappt 30 år gammal och alltid
mycket välklädd. En arrogant snobb. En kall människa.
Utan känslor. Målmedveten och driven. Obehaglig. Jag gillar honom inte men ler ändå. Han är fast i ett skuldträsk
och kan inte tacka nej till ett parti poker.
Chefsrevisor herr Marius Vorsteen är chefrevisorn på
kontoret, han handhar alla ärenden med högsta säkerhetsklassning. Ett par år från pensionering, normalbyggd med
lätt kutig rygg, välklädd och bär tjocka glasögon. En viss
nervositet ﬁnns ständigt närvarande och hans övertygelse
om Statens förträﬄighet är obeﬂäckad. Jag har hållit mig
ifrån Marius. Han är för lurad av Staten för att påverkas.
Men jag har nog gett ett gott intryck och jag tror att han
gillar mig, lite som en stolt far ser sin dotter framträda vid
skolteatern. Det är bra då jag behöver få fatt på hans rapport om Östra front-revisionen.
Assisterande kontrollant herr Jakob Bunker är en kraftigt
fet man med ett mycket ärrat ansikte som nyligen ﬁrade
femtioårskalas. Slarvigt men korrekt klädd, bullrig, aggressiv och högljudd – som en ilsken tjur far han fram. Jakob är
en enkel man. Inte för att man skall underskatta enkla män,
men jag känner mig trygg med honom. Skulle jag behöva
hans hjälp behöver jag bara gå till honom och ynkligt be om
det och han skulle hjälpa mig utan att tveka. Jag vet att han
super rätt ofta men han sköter sitt jobb tillräckligt väl.
Arkivariebiträde fru Veronicka Holm – Ansvarig för
arkivsektion B34-5. Fru Veronicka Holm är mitt i medelåldern, med brunt hår i knut. På näsan sitter ett par tjocka
glasögon. Hon är något kortare än medellängd och rätt
rundlagd. Över en vit blus hänger en stickad grå kofta. En
grå fotsida kjol når ett par bruna lågskor. Hon irriterar mig
något så infernaliskt. Dessutom följer inte hennes arkivering gängse standard så det är hopplöst att hitta något. Det
ställer till problem för mig när jag letar efter det material
som begärs av mig. Det verkar som att hon ogillar mig.

Relationer

Frilansjournalist herr Mercurian Corso är en legend i
Sandukar. En journalist och sanningssökare av rang. Med
mängder av avslöjande reportage, belysta hemligheter och
påtalade skandaler. Mercurian Corso är en fetlagd satt
man i medelåldern. Han bär tåliga yllekläder. Bakom ett
par rejäla glasögon sitter ett par pigga ungdomliga ögon
som inte viker undan. Ett burrigt skägg ger honom ett
vänligt intryck. En hungrig man som vill ha smaskiga
hemligheter. Jag har gett några till honom, några som har
skakat om Staten då och då. Rätt använd är Mercurian en
bra spelpjäs.

Kontorschef änkefru Julia Sarkoza är chefen för kontoret, avdelning 47. Hon är en lång, mager, attraktiv dam
strax under de femtio, klanderfritt klädd och hängiven sitt
arbete. Julia litar på mig till fullo. Det har gjort mitt arbete
här enklare. Jag kan titta på dokument utan att någon ifrågasätter mig. Jag gillar Julia, det är hennes förtroende som
är svårast att svika. Hon är så tapper. Speciellt som hon
inte kan få det hon vill ha – Katinkas smekande hand.

Förste kontrollinspektör med särskild behörighet herr
Oliver Kessler – Den anställd som bearbetade material
märkta med särskilda villkor. Han var känd som en pedantisk människa med smak för att förnedra sina underhuggare. Många historier cirkulerar inom Arkiveringsministeriet där Kessler och otaliga kvinnonamn omnämns. Oliver
Kessler var en man i femtioårsåldern, av medellängd och

en byråkrats bortgång

senig kroppsbyggnad. En silverkalufs ramade in ett fårat
och råttlikt anlete. Kessler var en obehaglig typ. Ett kryp.
Ett ﬂertal gånger kände jag hans svettiga händer på min
kropp. Men han kom aldrig så långt i praktiken. Tur det,
annars hade han dött långt tidigare. Jag ångrar verkligen
inte att han dog för min hand. Hårnålen som dräpte
honom sitter tryggt instucken i mitt hår. Jag spydde vid
åsynen av hans blod och hann inte städa undan det.

Namn: Översekreterare fröken Marina Deklan
Koncept: Effektiv Administratör
Karaktärsdrag:
Extremt försiktig (Lugn, Diskret)
[± 4 ]
[± 1 ]
Svekfull (Falsk, Skrupelfri)
[± ]
[± ]
[± ]

Tjänstedirektör fru Katinka Voronina – Ansvarig för
samordningen mellan de olika kontoren. Voronina är en
välbevarad dam som närmar sig femtioårsstrecket. Hon
uppbär en skör men stram skönhet med markerade drag
och len blek hy. En duglig kvinna, en stark kvinna. Det
märks att Katinka och Julia trivs i varandras sällskap. Är
man observant går det inte att missa. Jag tycker att det är
äckligt men just nu är det en hållhake som kan användas.

Drivkrafter:

Stjäla rapporten om Östra Front-revisionen
från Vorsteens portfölj
Kopiera arkivmapp
”ArkMin 899-12-22-1024256”
Sätta dit någon annan som spionen
på avdelningen
Lämna Arkiveringsministeriet levande före
soluppgången med en kopia på ”ArkMin 89912-22-1024256” och originalet av ”Östra
front-revisionen”

[± 1 ]
[± 1 ]
[± 1 ]
[± ]
[± 2 ]

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Koordination

( 6 ) Skicklighet

Bildning

( 3 ) Skicklighet

Insikt

( 3 ) Skicklighet

Närstrid
Reaktioner
Rörlighet

( 4)
( 4)
( 4)

Humaniora
Medicin
Naturvetenskap

( 4)
( 1)
( 1)

Empati
Motstå
Världsvana

( 0)
( 2)
( 4)

[ 10
[ 10
[ 10

]
]
]

[
[
[

7
4
4

]
]
]

[
[
[

3 ]
5 ]
7 ]

Kroppsbyggnad

( 2 ) Skicklighet

Kreativitet

( 3 ) Skicklighet

Perception

( 4 ) Skicklighet

Kondition
Styrka
Tolerans

( 3)
( 1)
( 0)

Konstruktion
Skapa
Slutledning

( 1)
( 1)
( 4)

Intuition
Fordon
Uppmärksamhet

( 1)
( 2)
( 5)

[ 5
[ 3
[ 1

]
]
]

[
[
[

4
4
7

]
]
]

[
[
[

5 ]
6 ]
9 ]

Motorik

( 4 ) Skicklighet

Vilja

( 5 ) Skicklighet

Utstrålning

( 4 ) Skicklighet

Fingerfärdighet
Kastvapen
Skjutvapen

( 4)
( 0)
( 4)

Beslutsamhet
Resistens
Sans

( 4)
( 2)
( 4)

harm
Ledarskap
Övertyga

( 7)
( 0)
( 1)

Expertiser
• Akademisk inriktning: Administration/
Organisation – Bonus (+2) till Humaniora
• Aura av lugn – Intryck +1
• Ducka – Försvar +1
• Iskall – Bonus (+5) vid avrättning
• Klartänkt: Taktik/Strategi – Bonus
(+2) till Slutledning

[ 8
[ 4
[ 8

]
]
]

• Vapenhantering: Automatpistoler
– Bonus (+2) till Skjutvapen

Begränsningar

• Stryktålig – Uthållighet +2
• Stridssinne – Överblick +2
• Stenhård – Sårtröskel +2
• Ödets gunstling (Öde 15)

• Fanatisk hederskodex: Att aldrig avslöja
ett uppdrag – Vid misslyckande; Psykiskt
trauma, svårighetsslag (Resistens)

Väsentlig utrustning

• Låsdyrkning: Dörrlås – Bonus
(+2) till Fingerfärdighet
• Mycket karismatisk: Dupera/
Manipulera – Bonus (+5) till Charm

• Lindrig krämpa: Migrän – Svårighetsslag
(Kondition) med avdrag (–2)

• Närstridsvapen: Hårnålar –
Bonus (+2) till Närstrid

• Märkbar rädsla: Blod – Svårighetsslag
(Resistens) med avdrag (–2)

• Observant: Orientera sig i mörker –
Bonus (+2) till Uppmärksamhet

Kännetecken

• Spelare: Pokerspel – Bonus
(+2) till Världsvana

9 ]
7 ]
9 ]

• Depression – Max Välmående 8

• Grundläggande hederskodex: Alltid vara
lugn – Vid misslyckande; Chockartad
upplevelse, svårighetsslag (Resistens)

• Rörlig: Smyga – Bonus (+2) till Rörlighet

[
[
[

• Storlek: Späd (9) – Försvar +2
• Snabbtänkt – Bonus (+2) till Motstå

Det som finns på kontoret. Diskret grå dräkt, glasögon med fönsterglas, cigarettetui med 20 cigaretter och ett dolt fack för en uppsättning dyrkar.
Tändare, kortlek, en plunta med förgiftad vodka
(motsvarar tre dödliga doser), två sylvassa hårnålar i kvalitetsstål gömda i håruppsättning, en
ljuddämpad Breer z.9 automatpistol och ett extra
magasin gömda i en arkiveringspärm i bokhyllan
intill skrivbordet. Gömt i en telefonbok ﬁnns en
pamﬂett med propaganda från Fienden och en
anteckningsbok med personalregister – båda
lämpar sig ypperligt för att planteras som ”bevis”
mot en ”förrädare” Under skrivbordsunderlägget
ligger arkivmappen ”ArkMin 899-12-22-1024256”
– det är dock inget bra gömställe…

[ 11 ]
[ 4 ]
[ 5 ]

Personlig plats
Kontorschefens kontor, K-47

Attribut (urval)
Intryck: 9, Ryktbarhet: (±0), Storlek: 9,
Tur: 0, Utseende: Alldaglig (±0), Välmående: 8/8,
Öde: 15

Strid
Obeväpnad närstrid: Träﬀa: 10, Skadevärde: B1T+1
Hårnålskniv: Träﬀa: 12, Skadevärde: 1T+3
Automatpistol Breer z.9: Träﬀa: 10,
Skadevärde: 2T–1, Precision: +1, Rekyl: 3E,
Haveri: 1-2, Magasin: 7 patroner
Försvar: 11,
Livsvilja: 13,
Skadestegring: +1,
Stridsförﬂyttning: 10,
Sårtröskel: 7,
Uthållighet: 13,
Överblick: 11

• Kvick – Stridsförﬂyttning +2

en byråkrats bortgång



»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Avdrag
–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8
–9
–10
–11
–12

]

] ____

Välmå ende

Max. Välmående: [
Avslappnad (10)
Samlad (9)
Besvärad (8)
Spänd (7)
Olustig (6)
Avdrag
Stressad (5)
» –1
Ansträngd (4) » –2
Orkeslös (3)
» –3
Plågad (2)
» –4
Förtvivlad (1) » –5
Katatonisk (0) » –10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

]

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

[

Avdrag
–2
–4
–6
–8
–10
–12
–14
–16
–18
–20
–22
–24

Totalt Avdrag: [ ]+[
Smärtstillande:–[

Dödligt sårad:

Sår: [

]

]

]

[]

=

Initiativ
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5

___
Sårtröskel:[ ][ ][ ] ___
__
Livsvilja:[ ] ____________

Ska dor /Så r

10–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–89
90–99
100–109
110–119
120–129

Omtöckning: [

Uthållighet: [

Skado r/
Omtö cknin g
]

Översekreterare fröken

Marina Deklan

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Avdrag
–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8
–9
–10
–11
–12

]

] ____

Välmå ende

Max. Välmående: [
Avslappnad (10)
Samlad (9)
Besvärad (8)
Spänd (7)
Olustig (6)
Avdrag
Stressad (5)
» –1
Ansträngd (4) » –2
Orkeslös (3)
» –3
Plågad (2)
» –4
Förtvivlad (1) » –5
Katatonisk (0) » –10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

]

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

[

Avdrag
–2
–4
–6
–8
–10
–12
–14
–16
–18
–20
–22
–24

Totalt Avdrag: [ ]+[
Smärtstillande:–[

Dödligt sårad:

Sår: [

]

]

]

[]

=

Initiativ
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5

___
Sårtröskel:[ ][ ][ ] ___
__
___
___
Livsvilja:[ ] ______

Ska dor /Så r

10–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–89
90–99
100–109
110–119
120–129

Omtöckning: [

Uthållighet: [

Skado r/
Omtö cknin g
]

Assisterande kontrollant herr

Jakob Bunker

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Avdrag
–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8
–9
–10
–11
–12

]

] ____

Välmå ende

Max. Välmående: [
Avslappnad (10)
Samlad (9)
Besvärad (8)
Spänd (7)
Olustig (6)
Avdrag
Stressad (5)
» –1
Ansträngd (4) » –2
Orkeslös (3)
» –3
Plågad (2)
» –4
Förtvivlad (1) » –5
Katatonisk (0) » –10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

]

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

[

Avdrag
–2
–4
–6
–8
–10
–12
–14
–16
–18
–20
–22
–24

Totalt Avdrag: [ ]+[
Smärtstillande:–[

Dödligt sårad:

Sår: [

]

]

]

[]

=

Initiativ
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5

___
Sårtröskel:[ ][ ][ ] ___
__
Livsvilja:[ ] ____________

Ska dor /Så r

10–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–89
90–99
100–109
110–119
120–129

Omtöckning: [

Uthållighet: [

Skado r/
Omtö cknin g
]

Chefsrevisor herr

Marius Vorsteen

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Avdrag
–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8
–9
–10
–11
–12

]

] ____

Välmå ende

Max. Välmående: [
Avslappnad (10)
Samlad (9)
Besvärad (8)
Spänd (7)
Olustig (6)
Avdrag
Stressad (5)
» –1
Ansträngd (4) » –2
Orkeslös (3)
» –3
Plågad (2)
» –4
Förtvivlad (1) » –5
Katatonisk (0) » –10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

]

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

[

Avdrag
–2
–4
–6
–8
–10
–12
–14
–16
–18
–20
–22
–24

Totalt Avdrag: [ ]+[
Smärtstillande:–[

Dödligt sårad:

Sår: [

]

]

]

[]

=

Initiativ
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5

___
Sårtröskel:[ ][ ][ ] ___
__
___
___
Livsvilja:[ ] ______

Ska dor /Så r

10–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–89
90–99
100–109
110–119
120–129

Omtöckning: [

Uthållighet: [

Skado r/
Omtö cknin g
]

Biträdande kontorschef herr

Andrei van Vrazdi de Arkady

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Avdrag
–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8
–9
–10
–11
–12

]

] ____

Välmå ende

Max. Välmående: [
Avslappnad (10)
Samlad (9)
Besvärad (8)
Spänd (7)
Olustig (6)
Avdrag
Stressad (5)
» –1
Ansträngd (4) » –2
Orkeslös (3)
» –3
Plågad (2)
» –4
Förtvivlad (1) » –5
Katatonisk (0) » –10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

]

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

[

Avdrag
–2
–4
–6
–8
–10
–12
–14
–16
–18
–20
–22
–24

Totalt Avdrag: [ ]+[
Smärtstillande:–[

Dödligt sårad:

Sår: [

]

]

]

[]

=

Initiativ
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5
–5

___
Sårtröskel:[ ][ ][ ] ___
__
Livsvilja:[ ] ____________

Ska dor /Så r

10–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–89
90–99
100–109
110–119
120–129

Omtöckning: [

Uthållighet: [

Skado r/
Omtö cknin g
]

Kontorschef änkefru

Julia Sarkoza



