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SAMMANFATTNING
Medborgaren är en mönsteranställd med goda fram-
tidsplaner inom den rättsliga statsapparaten. Han är 
anklagad och förföljs av olika personer (advokater, 
åklagare, anklagare, offer, journalister ...) som försöker 
att trycka ner eller hjälpa honom. Hans livsstil, status, 
relationer och ägodelar är hotade.

FLYKT
Medborgaren kan klara sig, men förmodligen inte så 
länge han stannar inom systemet. Om han söker hjälp 
hos Verklighetens befrielsefront, oberoende journalister 
eller blir en ensamvarg, har han en chans att komma 
ut. Alla andra mekanismer finns där för att uppmuntra 
honom att stanna på sin plats och upprätthålla sys-
temet, som påstår sig vara perfekt.

SPELET STARTAR
Förklara detta för departementen i början av spelet:

• Medborgaren är anklagad i en rättegång.
• Det är upp till Departementen att avgöra vad han 

är anklagad för. Det kan ändras, det kan fluktuera, 
ni kan lägga till personer, anklagare, vittnen etc.

• Det är ett fiktivt rättssystem, upp till Departementen 
att göra med det som de vill.

MÖJLIGA HÄNDELSER
• Inledande scen: han nekas en befordran på grund 

av ... Du vet väl ... Men du vet, din rättegång ... 
ja, det får vi se en gång att allt detta kommer att 
ha lugnat ner sig...

• Möte med hans tilldelade advokat. Han föreslår att 
vädja galenskap, att erkänna sig skyldig. Han frågar 
honom om Medborgaren verkligen gjorde det.

• En motpart erbjuder sig släppa sina anklagelser för 
en enorm summa pengar.

• Grafitti dyker upp på hans dörr.
• Man tittar konstigt på honom på kontoret. Senare 

berättar hans chef att han inte kommer att kunna ge 
honom sin efterlängtade befordran. Senare, frågar 
hans chef honom vänligt att lämna. Om han inte 
gör det, byts han tyst ut.

• En stjärnadvokat erbjuder sina tjänster. »Vi går 
hela vägen; det måste bli en riktigt spektakulär 
rättegång!«

• Nya anklagelser dyker upp, mycket allvarligare än 
de tidigare.

• Man känner igen honom på gatan och attackerar 
honom för vad han ska ha gjort.

• Kronofogden anländer till hans hem för att ta deras 
möbler.

• Polisen arresterar honom brutalt på hans kontor med 
eller när han är med sin partner.

• Hans partner blir galen av ångest.

RYKTEN
• Högsta domaren är lätt att korrumpera när man 

vet hans svaga punkt: årgångsvin och sex med 
anklagade.

• Justitiedepartementets ministersekreterare (Méklata 
Groumi) skulle mycket väl kunna skjuta på fallet.

• Allt detta är manipulation för tysta Medborgaren och 
pressa honom på grund av hans stöd för VBF-ter-
rorister.
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ANVÄNDBARA PERSONER
• Divinisio Grundschlag, högsta domare, ansvarig 

för fallet
• Karena Kristofopolis, ordförande för den erkända 

bruksföreningen offentligt försvar av offer för krän-
kande rättsliga förfaranden (som visar sig också vara 
syster till åklagaren)

• Arcimbolda Gamos, Medborgarens närmsta chef

ANDRA SAKER ATT NÄMNA
• Aklafa Riboste-fallet, den inkompetenta Sol-

cyklotron direktör som kostade många människor 
deras liv och nästan kastade Midnatt i mörker. Dömd 
till tvångsarbete i urangruvor.

• Fallet med Osselob Ébeut, eldkastarsvetsaren som 
samarbetade med terroristerna. Dömd till döden.
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Dokument #AZM-5446 272/Minkowski

Titel: PROCESSEN

JUSTITIEDEPARTEMENTET

BRIEFING
Jo, fallet är prövat, vi du behöver en skyldig och 
den faller på Minkowski. Vi bryr oss inte om pro-
ceduren, vi skrattar åt anledningarna, vi skrattar åt 
bevis … Det viktigaste är att statuera ett exempel. 
Han måste dömas. Det är inget personligt, men en 
rejält spektakulär offentlig rättegång, det är alltid 
bra, det väcker samvetet, det piskar upp blodet och 
det återupplivar den patriotiska fibern. För att inte 
tala om avrättningen, som alltid ger bra tittarsiffror 
på bästa sändningstid. I dessa tider av sjunkande 
förtroendeindex för regeringen, medan kriget hotar 
mot Skymningsländerna och elavbrotten ökar är det 
en väsentlig mobiliseringsåtgärd.

Men vi kan inte bara åka ta vilken stackars skitstövel 
som helst, på måfå. Det kan slå tillbaka mot oss och få 
oss att verka orättvisa. Nej, fallet måste se solitt ut. 
Ännu bättre om vi försiktigt kan driva vår anklagade 
till att erkänna, att förhandla oss till att han tar på 
sig all skuld (i utbyte mot strafflindring, till exempel). 
Det skulle verkligen vara fantastiskt. Vi kan lova vad 
vi vill. Inget är bättre än en självanklagelse.

ROLLER OCH HANDLINGSMEDEL
• Divinisio Grundschlag, högsta domare, ansvarig 

för fallet
• Dribasti Vincent, offentlig anklagare
• Vénéraria Klouzi, klagande
• Mecastos Oosund, försvarsadvokat
• Ubertus Vasi, rättstjänsteman
• Ministersekreteraren för Justitierådet Méklata 

Groumi
• Hänvisa till Arcana VIII, den perfekta datorn som 

gör perfekt rättvisa
• Lägg fram nya anklagelser
• Lägg fram nya bevis
• Föreslå ett »lättare« straff till Medborgaren om han 

samarbetar, i synnerhet genom utpeka andra gär-
ningsmän

• Straffa Medborgaren om han lägger fram idén att 
rättvisa kan vara felbar eller ofullkomlig.

MÅL
• Döm den åtalade hårt.
•  Få den anklagade att acceptera domen.
•  Låt allt detta framstå som en reguljär och solid rät-

tegång.
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BRIEFING
Usch, usch, usch, vilken rutten historia! Justitie-
departementet har inlett en direktsänd rättegång 
för att mobilisera folkmassorna och blåsa upp igen 
allmänhetens förtroende för staten, men den här 
gången har det tagit en väldigt dålig start. Den 
åtalade Medborgaren är oskyldig och har medeln 
att bevisa det, han är i en styrkeposition och skulle 
kunna förlöjliga Justitiedepartementet och alla våra 
förvaltningar. Även om de genom att brutalt driva 
igenom sin anklagelse vinner rättegången och lyckas 
döma Medborgaren kommer media snabbt att förlöjliga 
affären och fallet skulle få ännu mer uppmärksamhet.

Vad vi än gör kommer resultatet inte att vara positivt 
för oss. Krig hotar och resursbristen ökar; vi inte har 
inte råd med ett nytt fall i regeringens förtroendeindex.

Därför är det viktigt att processen varar så länge 
som möjligt. Allt som kan försena och förhindra ak-
tioner från Medborgaren eller Justitiedepartementet 
är välkommet. Manövrar, förseningar, administrativa 
dröjsmål, förförhör, förberedelse av förhör, preliminära 
utredning, förlorade dokument, oavsiktlig bevisför-
störelse, lagändringar, avslöjanden och omstarter i 
ärendet, domarbyte, advokatbyte, ändra eller lägga 
till anklagelser m.m. Det är kritiskt att spektaklet håller 
på så länge som möjligt, gärna i åratal, så att rätte-
gången når aldrig sin slutsats och dör samtidigt som 
den tilltalade.

Men framför allt är det nödvändigt att Medborgaren 
behåller förtroendet för vårt system, så var försiktig 
så att du inte irriterar honom, annars kunde han tala 
illa om rättegången och det vill vi inte heller.

ROLLER OCH HANDLINGSMEDEL
• Fröken Spectaria Vividis, vittne på Medborgarens 

sida
• Lomok Drusil, allmän administratör i Justitiedepar-

tementet
• Hjälp Medborgaren att korrumpera högsta domaren 

Divinisio Grundschlag (han gillar bra viner och gott 
sällskap), avskeda honom och to tid på dig att hitta 
en annan domare

• Sabotera (eller föreslå att Medborgaren saboterar) 
Arcana VIII, den perfektadatorn som utmäter felfri 
rättvisa

• Straffa Medborgaren om han lägger fram idén att 
rättvisan eller systemet kan vara felbart eller ofull-
komligt.

MÅL
• Sakta ner processen så mycket som möjligt och för-

hindra framförallt att den avslutas.
• Förhindra att Medborgaren tappar förtroendet för 

systemet.
• Undvik dålig press för staten och departementen.

Dokument #133-MKW/15227 2F

Titel: PROCESSEN

ADMINISTRATIONSDEPARTEMENTET

Ω
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Dokument # i4638-Mw#!3Dg

Titel: PROCESSEN

INFORMATIONSDEPARTEMENTET

BRIEFING
Glädje, glädje! Äntligen en bra prövning att sätta tän-
derna i! Det är svårt i dessa tider att mobilisera publiken 
och hitta bra ämnen för att tända upp tv-apparaterna 
i hemmen! Krig hotar, storskaliga strömavbrott och 
resursbrister ökar, förtroendeindexet för regeringen 
faller … hej, sura miner! Informationsdepartementets 
syfte var aldrig att informera någon om denna gråhet, 
utan för att ge glädje och lycka till flitiga medborgare! 
Så rättegången mot denne Minkowski kommer lägligt. 
Detta är något att vara glad över, och man ska åter 
mobilisera nationen kring en förrädare.

Dock. Justitiedepartementet har bestämt sig för att 
hållaa en reguljär, rättvis, stram rättegång, kort sagt: 
ett mördande tråkigt spektakel. De har inte inte förstått 
att målet med rättvisa inte är att följa en procedur, 
utan att leva! Sann rättvisa är bara en show! Att det 
skulle vara ett slöseri att kasta bort hela detta ma-
skineri, dessa paljetter, dessa kostymer, dessa roller, 
den här scenen... Dessa showers vackra känslor är i 
klass med med de bäst skrivna dramor: de skyldigas 
ånger, domstolens ädla indignation, strävan av en 
rättvis upprättelse för den som drabbats av orättvisa 
... Och allt detta är bara inne i rättegångssalen! Hur 
många äventyrskapar inte en enkel rättsprocess? Hur 
många spekulationer, motundersökningar, intervjuer 
med offret, rekreationer av fallets fakta?

Det enda vi inte kan att tolerera vore att Medborgaren 
vägrar att spela med, det vill säga han vägrar att 
erkänna rättegångens giltighet. Han är stjärnan i 
spektaklet och vi kan ha en stjärna som vägrar att 
spela sin roll. Så vi behöver erhålla, på ett eller annat 
sätt, hans fullständiga samarbete.

ROLLER OCH HANDLINGSMEDEL
• Miklitor Buzon, stjärnpresentatör av ett program 

tillägnat rättvisa.
• Föreslå för Medborgaren att berätta för sin version 

av historien, låta honom träffa en panel av åskådare, 
intervjuas, konfrontera honom med anklagare ...

• Föreslå för Medborgaren en 24 timmar om dygnet 
direktsänd show om hans liv, för att göra honom 
mer älskvärd i allmänhetens ögon.

• Konfrontera Medborgaren med nya bevis (verkliga 
eller inte, vi bryr oss inte).

MÅL
• Gör rättegången till ett spektakel, med alla till buds 

stående medel.
• Få Medborgarens totala samarbete.
• Hindra Medborgaren från att ta avstånd från rät-

tegången.

☺
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Dokument #OMI-minkowski-512/4498IF

Titel: P███████

Livet är bra och framtiden ljus för en ung chef inom 
administrationen av Justitiedepartementet! En ny 
rymlig lägenhet nära ytan, utmärkta karriärmöjligheter 
(vem kommer att bli nästa ställföreträdande biträde 
till ministersekreteraren?), kollegornas respekt ... Helt 
klart, när man gör bra val i livet är det enklare. När man 
tänker på det eländiga livet för de olyckliga stackare 
som sliter hela livet i uranförädlingsfabriker, som aldrig 
kommer att se himlen och som tvingas äta återvunnet 
kackerlacksprotein att överleva…

Och kärleks- och familjelivet går också bra, vilket inte 
förtar saken. Sedan ett år tillbaka dejtar du Camille 
Bleuer; livet är verkligen skönt. Ni kompletterar var-
andra och ni vet hur ni ska försörja er. Ni planerar till 
och med att skaffa barn (med förbehåll för tillstånd 
av Departementet för fertilitet och adoption)!
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Titel: REVOLUTIONEN

BRIEFING
Medborgaren finner sig indragen i demonstrationer och 
revolter som äger rum bland attacker och konflikten 
med Skymningsländerna. Henne syster har försvunnit.

Det finns, den här gången, en utväg för Medborga-
ren: fly till Skymningsländerna. För detta måste han 
gå igenom många prövningar: övergivna städer och 
naturens frusna vidder, den hårt bevakade och hulling-
försedda gränsen, militärfronten mellan Midnatt och 
Skymningsländerna. Även i Skymningsländerna kan 
han kanske fortfarande få sina ögon och hud brända 
av den eviga gryningen.

Det enda som kan motivera Medborgaren är vykorten 
som hans syster Mina Marcoule skickar honom för att 
få honom att gå med henne.

Dela inte med dig av allt detta direkt. Generalsekrete-
raren måste pytsa ut detta regelbundet. Telefonsamtal 
eller fax är också möjliga vägar. Hon kan även skicka 
en agent för att leta rätt på Medborgaren.

SCENIDÉER
• Första scen: en bomb med utarmat uran faller i den 

området där Medborgaren lever. Dödsfall, förvirring.
• Omnämnande av folkliga proteströrelser.
• På fabriken (där han arbetar), med Medborgaren. 

Intruducera Osselob.
• Medborgaren erbjuds möjligheten att rekryteras av 

Spindeln.
• Sonen kommer för att hålla ett tal för att lugna 

medborgarna. Mordförsök?
• Osselob bjuder in Medborgaren till en hemligt möte.
• Medborgaren hittar en vapengömma från Skym-

ningsländerna.
• Rekryterare kommer för att rekrytera på Medbor-

garens fabrik. Om han följer med dem, kan de ta 
honom till fronten. Improvisera sedan snabbutbild-
ning, beväpning och stridigheter.

• En Skymningsagent tar kontakt med Medborgaren.
• Medborgaren fångas i en demonstration. Soldater 

skjuter in i folkmassan.
• Skymningstrupper kan också invadera.

RYKTEN
• Det hävdas att Skymningen är en demokrati där alla 

gör precis som de vill. Sexualiteten är helt frisläppt, 
ibland långt utanför anständighetens gränser.

• Det sägs att Skymningsländernas militära styrkor 
bemästrar kärnvapen och radiumgevär. Våra ve-
teraner från fronten lyser i mörkret.

• Det sägs att våra Övermästare gillar att se oss 
kopulera. Om vi inte knullar tillräckligt, utlöser de 
kärnvapenapokalypsen.
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Dokument #Smula-Koppar-Sandsäck/ALFA

Titel: REVOLUTIONEN

BRIEFING
Vi kan lika gärna säga det rakt ut: jorden har inte 
funnits på länge. Alla återstående människor har 
förflyttats till ett terrarium stort som en kontinent och 
den eviga natten är bara en energibesparingsåtgärd 
som våra Övermästare beslutat, mästare som finner 
njutning och intresse av att begrunda och dissekera 
våra liv. Så länge vi behagar dem fortsätter de att 
förse oss med mat, energi och syre. Så fort de tappar 
intresset för oss, förlorar vi våra liv.

Det är därför våra agenter, infiltratörer i regeringen, 
gör allt för att tillfredsställa våra allvetande Mästare.

Först och främst ser de till att vi inte förgör oss själva. 
Ingenting värre än två katter som inte gör annat än 
slåss: bättre då att »söva dem« och köpa nya, eller 
hur? Därför är det oerhört viktigt att undvika brutala 
politiska förändringar, undvika massakrer, hålla Sonen 
på sin plats osv.

Sedan måste vi fortsätta att roa Dem. Här är allting 
användbart: spektakulära olyckor, osannolik kärlek, 
kopiös kopulering …

Sist men inte minst: våra Mästare gillar inte inte att 
plocka upp vår spillning. Du vet hur trist det är att 
städa ett akvarium fullt av alger? Nå, föreställ dig 
augiasstallet på en miljoner kvadratkilometer. Vi måste 
göra oss av med våra kärnvapen och vår kärnenergi. 
Våra mästare gillar inte det, det ser skitigt ut. Våra 
agenter, Städarna, har redan nästlat sig in lite överallt, 
speciellt i ekologiska rörelser, men vi måste driva på 
detta.

Ah, och framför allt, framför allt, ingen utanför den 
innersta kretsen får inse att vi är i ett terrarium. Om 
någon skulle ta sig till »Skymningsländerna«, skulle han 

anlända till Den stora muren, mitt framför Mästarnas 
ögon. Inte nog med att han skulle bli obotligt galen, om 
om nyheterna spred sig skulle dessutom våra Mästare 
inte längre tro på vår autenticitet och dra ut kontakten.

AGENTER OCH HANDLINGSMEDEL
• Osselob, en vän till Medborgaren och eldkastarsvet-

sare, är en framstående medlem av Städarna
• Miljörörelser
• Staten och dess polis, Spindeln

MÅL
• Rekrytera Medborgaren till Städarna
• Förhindra folk från närma sig världens utkanter, vilket 

riskerar att avslöja att den är artificiell.
• Minska med alla medel användningen av kärnvapen.
• Fortsätt att underhålla Mästarna.
• Upprätthåll så långt som möjligt politiskt och mili-

täriskt status quo.

BEVARANDEDEPARTEMENTET 

;
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Dokument #3354-ALFA-FOXTROT-BRAVO

Titel: REVOLUTIONEN

VETERANDEPARTEMENTET 

BRIEFING
Satans pultroner. Byråkraterna vars inkompetens sän-
der oss i döden. Medborgarna som klagar på våldet i 
sina underjordiska habitat. De styrande som har aldrig 
hållt ett vapen och som fraterniserar med fienden. De 
gör oss spyfrdiga. Vår liv är inte betalning för deras 
komfort!

Vi som har smakat krig, som kännt lukten av vapen, 
vi som genomsyras av stanken av smutsigt blod, som 
har märkts med stridens brännjärn, vi som givit varja 
minut av våra liv till Midnatt, som har blivit utvalda 
att överleva och vittna från degeln där så många av 
våra kamrater smältes ner för att skapa nya över-
människor, vi, veteraner, är de enda som har legitim 
rätt till makten! Vi är gjorda av stålet som bygger 
monument och kanoner.

Speciellt eftersom regeringen vägrar att se verkligheten 
i ögonen och mobilisera nationen fullt ut mot hotet 
från Skymningslanden. Mer korrupta och ännu mer 
demokratiska än våra ledare, hotar skymningarna att 
invadera oss och påtvinga oss sina alternativa livssti-
lar. Vi har bekämpat dem i åratal, de översvämmar 
oss med propaganda och strålning, men vi låter dem 
inte lyckas!

Vi måste ta makten och att kasta Midnatt in i ett 
evigt frälsningskrig! Bara krig kommer att befria oss, 
på insidan såväl som på utsidan! Leve kriget, död åt 
freden!

AGENTER OCH HANDLINGSMEDEL
• Osselob, en vän till Medborgaren och eldkastarsvetse, 

en kämpe från västfronten som fortfarande bär ärren 
därifrån.

• Vi är de enda som har tillgång till radiumvapen, 
överlägsna subversiva vapen.

• Veteranernas nätverk, hårdtränade — till skillnad 
från de hjälplösa medborgarna — i krigskonst och 
väpnad intervention.

• Vi har hemliga agenter i inom regeringen, Spindeln 
och VBF (Verklighetens BefrielseFront).

INFORMATION
• VBFs ruttna vänsterpöbel är i själva verket manipu-

lerade av överlägsna väsen kallade Mästarna, som 
vill sprida demokrati bland oss.

• Regeringen är i hemlighet i kontakt med Skymnings-
landen och förhandlar med dem.

MÅL
• Rekrytera Medborgaren till Midnatts reguljära armé.
• Kullkasta regeringen eller på annat sätt driv den 

till krig.
• Förhindra spridning av agenter från utlandet och VBF.
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Dokument #VS2162-Marcoule

Titel: REVOLUTIONEN

SOCIALDEPARTEMENTET 

BREIFING
Timmen är äntligen slagen! Äntligen skall vi resa oss, 
vi, de arbetande massorna, och ta till vapen för att 
störta våra mästare och befria mänskligheten från 
Moderns, Sonens och den Helige Andes ok! Under 
den felaktiga förevändningen att ha räddat oss från 
utrotning, påstår sig dessa feodalherrar ha rätten 
att besluta över våra liv, begrava oss under jorden, 
begrava näsan i deras puder och stänga in oss i un-
derjorden och bakom vår gränser. Men icke! Stäng 
anläggningarna för livsmedelsåtervinning av avföring! 
Konfiskering av kärnvapens produktionsmedel, av och 
för folket! Absolut straff för drömsk reklam! Frige de 
fångar som tvångsarbetar med asbestproduktion! 
Öppna utan villkor de taggtrådsförsedda gränserna 
mot Skymningsländerna!

Verklighetens befrielsefront kommer inte att låta sig 
besegras av de konservativa och reaktionära krafterna 
från den gamla världen som inte vill dö! Lyckligtvis ger 
oss våra vänner demokraterna i Skymningslanden allt 
sitt stöd! De sänder oss vapen, de skickar oss specia-
lagenter och deras militära styrkor kommer snart att 
tränga igenom våra gränser och köra över regerings-
palatsets ruiner. Låt oss spana efter deras ankomst, 
sabotera fienden inifrån, och vinna, tillsammans!

AGENTER OCH HANDLINGSMEDEL
• Osselob, en vän till Medborgaren och eldkastarsvet-

sare, är VBFs hemlige ledare.
• De upproriska folkmassorna, beväpnade med vapen 

från Skymningsländerna.
• Välorkestrerade haverier för att förlama maktstruk-

turerna.

INFORMATION
• Bomberna med utarmat uran kommer inte från Skym-

ningsländerna utan från Sonens regeringen för att 
minska den fattiga befolkningen och manipulera de 
överlevande att hata Skymningsländerna.

• Medborgaren är i själva verket Sonens yngre bror 
och därmed arvtagare till makten. Vissa hävdar att 
om diktatorn skulle råka ut för en »Olycka«, skulle 
han vara i den dunkla tronföljdens första led.

MÅL
• Med alla medel rekrytera Medborgaren till VBF.
• Sabotera stödet för Midnattsregeringen med alla 

medel och så våldsamt som möjligt.
• Ge inträde och samarbete till agenter från Skym-

ningsländerna.

@
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Som miljontals andra leder du en svår tillvaro, arbetar 
för Midnattsstatens storhet i underjordiska fabriker, 
bor i en 5 m² med dusch och toaletter i korridoren, i 
en enorm och överhettad underjordiskt byggnad. De 
mäktiga bor på ytan, nära kylan, äter riktiga djur och 
riktiga växter och ser himlen, men det har inget med 
dig att göra.

Det är ingen lätt tid. Maten blir allt sämre, produk-
tionstakten snabbare och dessutom pajar systemen 
för kylning och transport av syre allt oftare. Missnöje 
förökar sig, men ingen tar tag i saker. Dessutom ryk-
tas de avlägsna väpnade konflikterna med de Skym-
ningsländerna dra sig allt närmare. Kommer vi att 
behöva gå i krig med länder vi bara känner till genom 
propagandans förvrängda bilderna? Andra rykten 
hävdar att det råder demokrati där och alla hat mat 
på bordet, men det kan också vara lögner från deras 
hemliga agenter i syfte att försvaga oss.

För att göra saker än värre är din syster, Mina Mar-
coule, den enda personen som fortfarande visade 
dig tillgivenhet, försvunnen sedan två veckor utan 
att höra av sig.

Du är nu helt ensam.

MEDBORGARE MARCOULE
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BRIEFING
Medborgaren tror att han är en populär konstnär. I 
verkligheten är han bara dennes klon. Han jagas av 
Ulthars katter, som är övertygade om att han rymde 
från deras laboratorium. Han är eftersökt av Modern 
som vill att hans verk sprider gränslös melankoli. 
Dessutom jagas han av arbetarnas traditionalistiska 
anti-kloning-brigader.

KRYPHÅL
Medborgaren står i centrum för Departementens pla-
ner, men han ändå några rimliga kryphål:

• Liera sig med Arbetsdepartementet, förneka sin natur 
som konstnär och dölja eller minimera sin identitet 
som klon,

• Liera sig med med Kulturdepartementet, men därmed 
också ta order från staten,

• Som alltid: hitta en mirakulös lösning.

SPELETS BÖRJAN
Medborgaren presenterar sin konst framför en publik 
(på scen, i ett galleri, öppningsceremoni, konsert, 
happening, etc.). Allmänheten känner honom och 
diskuterar frenetiskt hans arbete och hans person. 
Han är efterfrågad från alla håll.

MÖJLIGA HÄNDELSER
• För att stödja hans återhämtning stämmer Smith, 

Medborgarens agent, möte med honom på sjukhuset 
eller hos en specialistläkare. I väntrummet stirrar 
en kvinna stirrar på Medborgaren, totalt chockad.

• Modern bjuder in Medborgaren till sitt Sörjepalats 
för att samtala med denna atypiska konstnär som 
bryter med den dysterhet som är så trendig just nu.

• Arbetsgivar- och arbetarförbund organiserar beläg-
ringen av en glasfabrik som producerar stora speglar. 
Produktiviteten har varit för stor för att vara helt 
ärlig: de misstänker närvaro av robautomater eller 
värre: kloner ... Medborgaren passerar platsen, hör 
om det i media, under en bjudning, eller liknande.

• En man som tatuerat »k10n” i pannan lynchas mitt i 
kommerstunneln, avskiljd från en dragkamp mellan 
arbetare med bar överkropp.

• Ett gäng posthippies blir höga på Félixin och bjuder 
in Medborgaren att ansluta sig.

• Osselob, en exemplarisk eldkastarsvetsare vann en 
privat show i sitt hem. Invånaren får ett officiellt fö-
reläggande stämplat av Palatset för utföra tjänsten.

• Extély Phulmar närmar sig Medborgaren och erbjuder 
honom tantrisk yoga.

• Självstympande sörjare kommer för att se en före-
ställning av konstnären och tre av dem dör av egen 
piska.
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ROLLER
• Velour Smith, agent: var Medborgarens agent före 

dennes olycka. Han arbetar för Kulturdepartemen-
tet. Han organiserar Medborgarens utbildning och 
föreställningar och sköter hans presskontakter. Han 
försöker begränsa Medborgarens kontakter med 
kloner generellt och hans egna medkloner specifikt.

• Extély Phulmar, yogamästare: han undervisar rika 
människor i tantrisk yoga på sjukhuset, i en park 
eller direkt hos Medborgaren. Han har parasiterats 
av Ulthars katter.

• Osselob, exemplarisk arbetare: utsedd bästa eld-
kastarsvetsare, av titanisk kroppsbyggnad, har har 
en tatuering som säger »0553106« på vänster öra.

• Modern: enstöring som sedan Faderns försvinnande 
är svartklädd och beslöjad, nyktert sminkad med 
svart kosmetika. Tidens mode är att harmonisera 
med detta. Hon vill träffa denna artist som går emot 
strömmen för ett samtal.
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BRIEFING
Vi är katterna.

Vi spinner som aldrig förr. Vi i slickar oss om läp-
parna. Planen går som smort. Våra mästare från 
Ulthar anländer, fler och fler varje dag, från månen. 
De njuter av sin fridfulla vistelse hos människorna. 
Människors servilitet till katter sprider sig metodiskt. 
När allt kommer omkring, vem kan stå emot sig dem 
som frös själva jordens rotation för att skapa av ett 
rike av evig natt?

Hemligheten? Félixin. Ett gyllengult ämne som pro-
duceras droppe för droppe i största hemlighet i våra 
laboratorier. Det säljs som antidepressivt medel, dess 
konsumenter blir servila slavar till vårt folk och våra 
mästare.

Källan? En fenomenal konstnär, hyllad förra året, 
sann stjärna, essensen av framgång. Det är också 
en atypisk människa, vars skalle är garnerad med en 
rebellisk indigofärgad lock. Efter att ha skadats i slutet 
av sin nyårsturné kom han aldrig ut ur sjukhuset och 
glömdes snart bort. Sedan dess syntetiserar vårt folk 
Félixin från hans merkurialkörtlar. Människorna kallar 
honom War-Hole, vi kallar honom FélixOne.

Men nu verkar det som att han rymt och vi känner 
inte till förrädaren som förde ut honom. Om hans 
hemlighet avslöjas för världen innebär det slutet av 
katternas dominans.

VI STYR
• Stadskatter
• Läkare, sjuksköterskor och sjuksköterskor, farma-

ceuter
• Medicinerade människor, ofta före detta deprimerade 

människor

VÅRA MÅL
• Återfånga människan med indigolocken och håll 

den fången
• Fortsätt produktionen av Félixin
• Håll våra Mästares plan hemlig

HÄLSODEPARTEMENTET 
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BRIEFING
Må Moderns vilja ske! Må allt hennes folk, alla hennes 
barn vara välsignade med de oskyldigas lycka.

Vi är hennes lugnande röst. Den som omhuldar trötta 
sinnen, som berättar den eviga nattens historier. Vi 
tillhandahåller distraktioner, nöjen, drömmar. Vi säljer 
unika globaliserade upplevelser. Vi säljer det intima i 
hemlighet och i massor.

Varje år tar vi essensen av stjärnorna som dyker upp 
på stadens olika förorters diverse scener. Vi bevarar 
talangen. Vi multiplicerar talangen. Vi sublimerar 
talangen. Och nästa säsong är en bataljon av kloner 
redo att underhålla befolkningen, med sina sånger, 
danser, upptåg och föreställningar. En etablerad, 
funktionell, och rationell modell. Varje klon identifieras 
unikt avdess originals namn och dess serienummer.

Var och en i hemlighet, för alla samma unika upple-
velse.

Tyvärr äter inte Modern längre sedan Faderns försvin-
nande, och hon isolerar sig. Vi måste sprida hennes 
heliga exempel. Mänskligheten är i sorg och måste leva 
och dela samma smärta, oavsett vad detta innebär. 
Modern sörjer? Må människan sörja!

Men nu matar återförsäljare vår hjord sparsamt med 
små, guldfärgade kapslar. De distraherar våra med-
borgare från sin sorg. Vi måste slå hårt. Fördriv denna 
ohälsosamma lycka, sprid den söta smärtan och den 
vackra sorgen.

VI STYR
• Artisterna, samtliga kloner
• Byråkrater från Kulturdepartementet, samtliga kloner
• Ledsna clowner, samtliga kloner
• Museiövervakare, föreställningssalar, bibliotekarier 

... samtliga kloner

VÅRA MÅL
• Gör Medborgare War-Hole till en musa för sorg och 

rekrytera honom för våra ändamål.
• Försänk medborgarna i vemod och melankoli.
• Utrota den gyllene drogen som upplyfter befolkningen
• Hemlighåll bataljonerna av underhållningskloner

KULTURDEPARTEMENTET 
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BRIEFING
De fattiga behöver säkra, produktiva och utmattande 
arbeten. Vi är deras väktare. Sedan Faderns försvin-
nande badar vi deras sinne i tröttheten hos ett väl 
utfört arbete. Alla räknar med oss. Vi sänker arbets-
lösheten, vi ger en anledning att gå upp på morgonen, 
vi producerar.

Vi älskar myror, hårt arbetande, upptagna. Vi hatar 
syrsorna som kommer för att distrahera våra myror.

Sonen vakar över oss alla. Han vet att vi är trogna 
Fadern. Han testar oss. Men vi är lojala mot ledaren 
mer än individen.

Våra armar är muskulösa, våra bröst glittrar av svett, 
våra uniformer är praktiska och våra verktyg robusta. 
Från jordens djup där masugnar, borriggar och verk-
tygsmaskiner vrålar, till butiker, lager, bostadshus, via 
ändlösa löpande band; våra myror finns överallt. Vi 
finns överallt, så att drottningen kan vara lugnad, så 
att Sonen kan förbereda sina kungliga vingar, och så 
att högstående människor kan regera i fred och lugn.

Men ryktet florerar att arbete börjar bli sällsynt. Att 
förmän piskar tusen tvillingbröder med oklanderliga 
bröstmuskler som outtröttligt knegar för två skorpor 
och tre klunkar sprit. Men dessa »bröder« är bröder 
endast till namnet. Det handlar om ett mycket större 
och mer skadligt hot: kloner som stjäl vårt arbete och 
korrumperar vårt verk.

Vårt samhälle slits itu, av dessa kloner och robauto-
mater som äggskallarna försöker påtvinga oss, och 
de världsfrånvända artisterna, de kreativa och an-
dra missbrukare av kurtisanernas félixin ... Faderns 
värderingar faller samman. Vi måste säkerställa den 
etablerade ordningen. Vi är traditionen.

VI ÄR
• Arbetarna
• Den lilla människan
• De som är utmattade av dagsverket
• Små kockar med simpla vispar

VÅRA MÅL
• Främja ett produktivt samhälle som tolererar det 

verkliga, tröttsamma, fysiska  arbetet.
• Kontrollera genom befolkningens hälsosamma trött-

het.
• Få alla degenererade konstnärer, inklusive Med-

borgare War-Hole, att rätta sig i ledet.
• Utrota alla traditionsförstörande och klonkåta fors-

kare.
• Gör Medborgare War-Hole till en ny apostel för våra 

värderingar.

Dokument #Angående_War-Hole.dok

Titel: 4rt15t3n

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET 
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Du kom ut från sjukhuset för tre år sedan dagar. Det är 
fortfarande ganska vagt. Du ha en tatuering på vänster 
öra: »4rt15t«, serienumret för örat som producerats in 
vitro somersättning för det du tappade i din olycka. 

För du är en konstnär. En riktig sådan, med en indigo-
locki håret, rebellisk som en tonåring på kokain.

Ett transmedialt geni som överskrider discipliner och 
dynamiserar konventioner. En visionär kapabel att 
omstöpa tidsandan. En riktig dissident fruktad av 
makten!

Det har gått en vecka sedan du kom tillbaka till scenen. 
Din agent, Vélour Smith, hittar gig åt dig, skickar dig 
till rehabilitering och bokar hemmatränare.

För du är en virtuos, som aldrig förr. Du är oförglömlig 
och du ska påminna dem om det!

Dokument #WH-4rt15t

Titel: 4rt15t3n

MEDBORGARE WAR-HOLE
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BRIEFING
Medborgaren styr synkrotronen Sol, en partikelac-
celerator används för att projicera lasrar in i mid-
nattshimlen och fungerar som discoboll för noblessens 
dekadenta soiréer. Han befinner sig i centrum av ett 
maktspel som går över hans huvud, på grund av hans 
yrke och på grund av att hans hustru är gravid och 
bärare av en parasit: tre fraktioner slåss om framtiden 
för ett flammande ägg i jordens mitt. Och han är 
ensamt kapabel att penetrera det eller sätta dess 
makt i arbete.

KRYPHÅL
I detta scenario kan Medborgaren vinna om han allierar 
sig med ett av Departementen och lyckas överleva, 
skydda alla sina nära och kära och behålla sin position 
i Midnatts samhälle.

SPELETS BÖRJAN
I ett analytiskt laboratorium genomgår Medborgarens 
hustru, Terpéléné Proüt, en ultraljudskontroll av sin 
graviditet. Skanningen avslöjar en enorm parasit in-
bäddad i hela tarmsystemet.

MÖJLIGA HÄNDELSER
• Framför en byggarbetsplats på ytan nära syn-

krotronen, framför en gigantisk titanledning, jobbar 
arbetaren Osselob hårt inför hela sitt team, som 
applåderar högt.

• Ett gyllene ejakulat lyser under ett ögonblick upp den 
mörka midnattshimlen. Folk brister ut i skratt skratt. 
En del av ejakulatet faller ned i ett slumområde, 
sätter det i brand och dödar tusentals människor. 
Skrattet fördubblas. Medborgaren anklagas för att 
ha tappat kontrollen över synkrotron Sol.

• Medborgaren förhörs som expert om den ihåliga 
jorden och deroterna som bor där.

• En guidad tur anordnas av underjordiska gruvar-
betare som stolt visar upp sin senaste upptäckt: 
en boll av energi (kärnan/ägget/solen/nästet av 
nukleära bandmaskar); invånaren bjuds in som en 
eminent forskare.

• En tecktonikfest i synchrotron Sols lokaler arrang-
eras av Sonen för att dra nytta av denna kosmiska 
facettboll.
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FIGURANTER
• Terpéléné Proüt, Medborgarens hustru, infekterad 

av Multigo, en ambassadör för de nukleära band-
maskarna. Varm och kelsjuk sedan veckor. Hon är 
också väldigt utmattad. Hon arbetar för Immigra-
tionsdepartementet.

• Osselob: eldkastarsvetsare, med titanisk kropps-
hydda, underhåller solodukten Ikaros. Han dirigerar 
femtiotvå ingenjörer, trettiotre bärare för utrustning 
och tolv tekniker specialiserade på termodukter.

• Cephalus, den agnostiske prästen av den Helige 
Ande, har sin mun i pannan. Han är anti-allt.

• Yannish Hij: Vetenskapsman oroad över oansvarig 
användning av synkrotronen.

• Den Helige Ande: Högvärdig, beslöjad i vitt. Han 
inte tror inte på något faktum. Han kommer att 
tillkalla sig Medborgaren om denne inte svarar väl 
på kraven från Evighetsdepartementet.
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BRIEFING
Som vi älskar denna nya värld!

Visst, vi fortsätter jakten på den Helige Ande. Självklart 
fortsätter vi jakten på skymningsfolk och hemska och 
skrattretande mullvadsmänniskor. Men denna nya 
kontakt återger detta departement sina hedersbe-
märkelser, som välkomnande, öppet och generöst.

Deras sändebud, vars artighet är lika elegant som deras 
utseende är motbjudande, övertygade Sonen som vi 
tjänar. I vår jakt efter nya allierade kommer dessa 
nukleära bandmaskar mycket lägligt, uppstigande 
genom vår planets brinnande tarmar. Den ihåliga jor-
dens upptäckt har inte bara haft dåliga konsekvenser; 
den gav oss tillgång till deras glödande näste. Dessa 
stolta tarmparasiter är mycket mer avancerade än 
sina viktminskande kusiner.

Hälften av departementet (de medarbetare vars pro-
duktivitet låg under medianvärdet) har blivit värdar för 
våra nya vänner. Och så fördelaktigt det har blivit för 
dem! Effektiva, självuppvärmande, disciplinerade, vil-
liga! Sonen har instruerat oss att organisera en officiell 
men diskret ankomst för nukleära bandmask-studenter. 
Han oss gav grönt ljus för att finna värdar bland 
samhällets bottenskrap. Centralvärmelösa, soffliggare, 
fångar, nyktra och andra tänkare. Vårt departements 
bandmaskade vet hur man underlättar vår uppgift. 
De vet hur man varsamt öppnar tarmarna för sina 
bröder. De fullbordar oss.

Vår polis, våra civilagenter, våra grannskapsinfor-
matörer, våra vårdnadshavare, våra bödlar, våra 
prefekturer, våra övervakningskameror, vår taggtråd 
och våra rörelsedetektorer: så vackert det är att se 
dem alla samverka i enskilt syfte!

BANDMASKADE AGENTER
• Terpéléné Proüt, Medborgarens hustru. Hon är både 

gravid och bärare av Multigo, en ambassadör från 
de nukleära bandmaskarna.

• Tutatitotu Fedestaral: sedan att han parasiterades 
av Pedovoren Xoltun, tappade han sina minnen 
och blev specialist på foxtrot. Han rekryterar aktivt 
kandidater för nukleära bandmaskar bland gruvar-
betarna.

• Cephalus: agnostisk präst immun mot all penetration, 
medveten om av bandmask-rörelsen och våldsam 
motståndare. I verkligheten är han en entusiastisk 
hemlig supporter.

MÅL
• Uppnå maximal penetration av bandmaskar i Midnatt
• Håll deras ankomst diskret och hemlig, eller till och 

med angenäm
• Hitta uppgraderingsbara värdar
• Övertyga Medborgaren att hjälpa och stötta oss
• Skydda de nukleära bandmaskarnas näste

MIGRATIONSDEPARTEMENTET 
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EVIGHETSDEPARTEMENTET 

BRIEFING
Det måste vara ett sammanträffande. Vår experter 
säger nej, deras chefer säger ja. Du måste tro på 
ledaren.

Du måste lyssna på ledaren. Det är vad den Helige Ande 
förkunnar: »Följ de kapitala alternativa faktumen«.

Den stasis i vilken ägget upprätthålls, även om den 
påbörjades under den sista dagen, är inte orsaken 
till att jorden stannade. Ägget är en hemlig kärna av 
termonukleärt kvadritium dold av skymningsfolket i 
jordens centrum. Ägget är ungefär lika farligt som 
den så kallade globala uppvärmningen — som hade 
varit till stor hjälp idag.

All denna energi, detta arbete, dessa krediter dedi-
kerade till det här företaget var ett dåligt beslut av 
bedrägliga, förrädiska och lögnaktiga demokrater. 
Det är dags att återge Midnatt sin storhet. Ägget skall 
äntligen kläckas. Låt dess fånge se dagens ljus. För 
allt liv är värdefullt och bör skyddas som den Helige 
Ande sagt: »Allt bör leva, från det mest galna till det 
minst friska.«

Våra operationer håller långsamt på att omorganise-
ras. Vi har anvisat färre officerare till att övervaka de 
skymningska mekaniska mullvadarna och deras försök 
till sprängborrning av vårt skyddade ägg.

Vi samlar forskare, kärnkrafts- och strålningsspe-
cialister, experter på explosioner, magnetfält och 
underjordiska ras. Vi förbjuder dem från deras trötta 
svada: »Blablabla, det är farligt, blablabla försiktig-
hetsprincipen, blablabla det var så man gjorde förr«. 
Vi ber dem bara att penetrera skalet. Ett litet hål.

Våra fiender dyrkar ägget och den gamla tiden. De tror 
på falska fakta. De kommer att vägra att acceptera 

den nya verkligheten. Vi befinner oss, som alltid, i 
skuggorna. Snuskiga predikanter av den Helige Anden, 
blinda nunnor, demensinkvisitorer, glömskekvestorer, 
Astasis härolder.

Idag behöver vi synkrotron Sol och dess förfadersmakt 
för att knäcka skalet på detta underjordiska ägg.

TROGNA
• Cephalus: denna agnostiske präst av den Helige 

Ande har sin mun i pannan. Han strider mot allt. 
Han attackerades av parasitiska bandmaskar och 
har gjort dem sina svurna fiender.

• Estaban Zoukzouk: självmotsägande krönikör. Han 
är i alla media för att ge sin åsikt om allt.

• Den Helige Ande: Högvärdig, beslöjad i vitt. Han 
inte tror inte på något faktum. Han kommer att 
tillkalla sig Medborgaren om denne inte svarar väl 
på kraven från Evighetsdepartementet.

MÅL
• Övertyga Medborgaren om vårt projekts fördelar
• Använd synkrotronen Sols resurser för att genom-

borra skalet på ägget
• Tysta motståndare och få acceptans för kapitala 

alternativa fakta
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BRIEFING
Äntligen! Den efterlängtade revolutionen är här. År av 
allt djupare grävande. Av att nalkas jordens hjärta. 
Att vampyrisera ådra efter ådra av livsflödet. Alla på 
Centralvärmedepartementet har i hemlighet drömt 
om denna dag: dagen då magmakärnan skulle nås. 
Källan till all värme.

Våra underjordiska gruvarbetare som nådde den be-
talade med sina liv, liksom hela deras kompani. Hund-
rafyrtiotre tusen två hundra åttio döda och saknade. 
En struntsak i jämförelse av den hägrande vinsten. 

Solen. Gömd av de hatiska deroterna av den ihåliga 
jorden, där ingen skulle komma på att leta efter den.

Under våra egna fötter! I hemlighet började vi pumpa 
solen. Droppe efter droppe lyfter våra mekaniska pum-
par dess flytande guld och sänder ut det i atmosfären. 
Droppe efter droppe kommer solen tillbaka.

Processen är lång. Dödlig. Men ekonomisk. Alla våra 
traditionella värmeresurser är nu bara fasad. All vår 
budget går i samma riktning: till borrtornet Ikaros.

Vi har länge skyddats av områdets farlighet. Men för-
rädarna flockas. Områdets urinnevånare, de nukleära 
bandmaskarna, exotermiska parasiter under deroter-
nas order; skymningska kylingenjörer; apokalyptiska 
sekter; partajande forskare; vilsna turister.

Vi är den väpnade falangen i kampen mot kylan. 
Alltid i främsta ledet. Från urangruvor till värmepan-
nor som suger på jordens aorta, genom stålådror, 
inconel, duralumin och niobium, pumpande termisk 
sav, stadsnät, termiska trottoarer, husvärmare eller 
politiska ångbadstugor. Arbetare, gruvknegare, tekni-
ker, ingenjörer. De enda som aldrig ger kalla handen.

För att få fart på saker och ting och avsluta vår uppgift 
innan våra motståndare sätter stopp för oss, måste vi 
smida medan järnet är varmt och använda partikel-
kanonen synkrotron Sol, ledd av Medborgaren.

ANMÄRKNINGSVÄRDA PERSONER
• Osselob: eldkastarsvetsare, med titanisk kropps-

hydda, underhåller solodukten Ikaros. Han dirigerar 
femtiotvå ingenjörer, trettiotre bärare för utrustning 
och tolv tekniker specialiserade på termodukter.

• Estaban Zoukzouk: självmotsägande krönikör. Han 
är i all media och ger sin åsikt om allt. Han har 
våldsamt förolämpat Midnatts alla arbetare, och 
har sedan dess varit älskad av noblessen.

• Tutatitotu Fedestaral: ingenjör specialiserad på 
sprängämnen, stenborrning och foxtrot.

MÅL
• Gräv en ledning med partikelkanonen till jordens mitt.
• Pumpa solen och returnera den till himlen.
• Skydda magmakärnan.
• Skydda Midnatt från kylan.
• Och för allt detta: skaffa tillgång till synkroton Sol.

Dokument #CVD-01/KÄRNAN

Titel: KÄRNAN

CENTRALVÄRMEDEPARTEMENTET 
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Dokument #OMI-prouet-4512/3211FL

Titel: K███████

MEDBORGARE MIXOMATROCE PROÜT

Du kör den stora partikelacceleratorn synkrotron Sol.

Eller, du är snarare dess väktare. Den används idag 
bara för att medelst ultrahögenergilaser skriva in 
officiella meddelanden i Midnattshimlen, och att göra 
en spektakulär discoboll under jetset-kvällar.

Men tjänsten är prestigefylld, om så bara till namnet.

Du har arton doktorsexamina, ärvda från din föregång-
are, från dennes föregångare och från dina drömmar. 
En forntida kunskap muntligt överförd sedan tidernas 
gryning. Du reciterar den utantill varje vecka för att 
inte glömma dem.

Din fru, Terpéléné Proüt, väntar barn. Hon har varit 
alldelesutmattad de två senaste veckorna. Hon jobbar 
för ett departement; du vet inte riktigt vilket. Hon har 
nyligen blivit mer kelsjuk, förmodligen en hormonell 
effekt på grund av graviditeten.
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Dokument #5516/TT1145

Titel: ÄGGET

BRIEFING
Medborgaren är intendent för paneuropeiska museet 
i Midnatt. Sedan en museumsbrand har han blivit 
utnämnd till Väktare av Ägget, en dyrbar relik i Faderns 
ögon, och därför målet för mångas begär. Varje

Departement försöker få tag på denna relik för att 
genomföra sin plan. Vad ingen vet är att Ägget riskerar 
att kläckas, och att detta skulle förstöra universum.

KRYPHÅL
I denna beredning kan Medborgaren vinna om han 
lyckas överleva, skydda alla sina nära och kära och 
behålla en hög position i Midnatts samhälle.

KLÄCKNING
I början av spelet, startar Generalsekreteraren ett 
stoppur / installerar en klocka placerad i mitten av 
området

Efter 2h30 spel kläcks ägget, universum förstörs och 
alla förlorar, till och med Generalsekreteraren. Depar-
tement och medborgarna får inte vet inte orsaken till 
detta stoppur.

SPELETS BÖRJAN
Den första scenen börjar när Medborgaren kommer ut 
från Tri-Partisanska Kollegiet med Ägget i sin ägo, och 
måste svara på frågor från regeringens journalister.

MÖJLIGA HÄNDELSER
• En påskäggsjakt är organiserad av den Helige Ande. 

Alla som har sett ett ägg måste ta det till palatset. 
Belöningar utlovas: gratis måltider, statligt boende 
livet ut, förstoring av penis eller klitoris, evigt liv osv.

• En svärm av måsar attackerar Medborgarens bostad, 
som bombarderas med avföring tills taket kollapsar.

• Ägget börjar vibrera och kylas ned till avvikande 
temperaturer. Sprickor uppstår på dess yta.

• Tri-Partisanska Kollegiet kräver en offentlig utställ-
ning av ägget.

• En överstepräst organiserar Filififilifs anti-födelse i 
sin mor Olapalalus livmoder genom anti-kejsarsnitt. 
Medborgaren är inbjuden, som far till barnet.

• En förnäm aristokrat med hönshuvud organiserar en 
demonstration för sin rätt att ruva ägget. Hon samlar 
tusentals människor framför Medborgarens bostad.
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Dokument #5516/TT1145

Titel: ÄGGET

FIGURANTER
• Olapalalu: Medborgarens hustru. Psykotropisk tes-

tare för Midnatts förvaltning.
• Yronj: Medborgarens mor. Före detta intendent 

Midnatts paneuropeiska museum.
• Xormule: köttnamn på en mås infiltrerad i Medbor-

garens familj i skepnad av dennes bror. Jobbar som 
pacemakerreparatör.

• Filififilif: dotter till Medborgaren. Hon arbetar som 
regurgiteringsassistent på palatset.

• Sternious Dolibrâmee: berömd specialist på halv-
vadsägg, denne strame man med kalt huvud skulle 
sälja sin familj för hemligheten bakom perfekt mat-
lagning. Misstänks av vissa vara en baklängespräst. 
Denna officiella sekt förespråkar en återgång till ett 
idealiserat förflutet, fullt av kött.

• Mnenmatoke Fzeurg: före detta eldkastarsvetsare 
omskolad till flambör av paleo-norska omeletter i 
slottets kök, manipulerad av en mekanisk mås.

• Beleghast Dhun: doktor i avföringsåterinjektion 
som främst behandlar högt uppsatta tjänstemän. 
Misstänks av vissa för att ha parasiterats av me-
kaniska måsar.
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BRIEFING
Vår kupp var perfekt var perfekt. Bränn Centralmuseet 
för att utan ansträngning förstöra Matriarkalägget. Så 
olyckligt att brandmännen för en gångs skull är inte 
var berusade och nedknarkade. Stånd med opioider, 
syror, svampar, alkoholhaltiga drycker, laddade med 
hartsiga bakverk, allt förblev nästan orört av detta 
avloppets bottenskrap, vanligtvis mer höga än en 
ädling i en zeppelinare.

Vår uppgift är därmed inte avslutad. Vi måste kosta 
vad det kosta vill reducera det kätterska ägget till ludd. 
Vispa det till skum, koka det i en panna, och servera det 
till våra vördnadsvärde herre, störste tillhandahållare 
av välstånd, källan till allt: Sonen.

Detta ägg får inte kläckas. Det tycks innehålla det 
första fostret producerat av modern. Det skulle föda 
fram en oren ättling, en konfrontativ intellektuell, 
förmodligen också bastard. Han skulle störta Midnatt 
i en avgrund av instabililitet som inte ens droger, fest 
och meningslöst arbete skulle kunde förhindra. Ty detta 
barn skulle vara bärare av vegankommunismen.

Mekaniska måsar, orgiastiska skymningare, ikonoklas-
tiska arbetare eller terrorister från Verklighetens befri-
elsefront kommer att bjuda upp till dans. Psykogastriska 
parasiter, adliga klassförrädare, översinnliga företag, 
profitörerna i alla stadier, dyngbaggeuppfödare och 
sporgömmekuratorer kommer alla att beslagta pro-
duktionslinjen för distribution och leverans av varor. 
Smärtstillande riskerar att bli en bristvara och priset 
på psykofarmaka kommer att explodera. Vi kommer 
att behöva vara särskilt uppmärksamma på museets 
officiella styrkor som förespråkar ägg-ynglets fortlev-
nad fram tills dess apokalyptiska blomning.

Vi har ett litet försprång. Låt oss vara skoningslösa.

Dess tillfälliga förmyndare, museets kurator, kommer 
utan tvekan att bli ett enklare och mer lättpåverkat 
mål än legionerna av byråkrater som förhindrar all 
åtkomst till Nästet.

ANMÄRKNINGSVÄRDA PERSONER
• Olapalalu: Medborgarens hustru. Psykotropisk tes-

tare för Midnatts förvaltning.
• Yronj: Medborgarens mor. Före detta intendent 

Midnatts paneuropeiska museum.
• Xormule: doktor i administrationen misstänkt för 

att ha parasiterats av mekaniska måsar.
• Sternious Dolibrâmee: berömd specialist på halv-

vadsägg, denne strame man med kalt huvud skulle 
sälja sin familj för hemligheten bakom perfekt mat-
lagning.

MÅL
• Koka ägget
• Låt om möjligt Sonen eller någon annan dignitär 

äta det
• Annars, förstör ägget

FÖRVALTNINGSDEPARTEMENTET 

Dokument #DEST-512 446/B

Titel: ÄGGET
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Dokument #wh9yf€4ur±4!2rjo3h§20f34

Titel: ÄGGET

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET 

BRIEFING
Där satt den! Den stora klockan kan åter ticka. Alltför 
länge har apokalypsklockans visare suttit fast på kvart 
i midnatt. Biolivets slut närmar sig. Kugghjulen grep-
par, låsen släpper, remmarna spänns, oljan rinner, 
metallen spinner.

Snart behöver våra agenter inte längre gömma sig i 
parasiterade människokroppar och kontrollera dem som 
instabila dockor. Eller flyga högt i skyn för att undgå 
det konspiratörers och köttets ordningsmilisers giriga 
ögon. Våra skvadroner av mekaniska måsar kommer 
att flyga fritt!

Det Mekanomessianska Ägget har kommit ut ur sin 
statliga bunker. Branden, orsakad av vår spillning av 
oljor, syror och frätande salter, bröt dess avskildhet. 
Dessa köttdockors slarv deponerade vårt allra heligaste 
i museiintendentens feta, darrande och viskösa händer.

Bevarandets agenter, svärmens ivriga anhängare, 
kommer att agera för kläcka ägget genom tusen av-
ledande åtgärder. Detta får inte ske. Ägget är Meka-
nomessias. Det innehåller anti-Mekanomessias. Endast 
genom utbildning av ägget kommer det att erhålla 
vapnen som kan förhindra ett kläckande i bio-kött.

Våra agenter har nu fältet fritt att närma sig ägget, 
tillhandahålla mekaniskt skydd, utbilda det i glidning-
ens, flygningens och flyktens hemligheter, och slutligen 
avslöja för det dess messianska framtid. Vi måste nöja 
oss ytterligare ett tag med organiska regler och medel. 
Men verket nalkas.

ANMÄRKNINGSVÄRDA PERSONER
• Xormule, köttnamnet på vår agent infiltrerad i 

Medborgarens familj: hans bror. Arbetar som pa-
cemakerreparatör.

• Yronj: Medborgarens mor. Före detta intendent 
Midnatts paneuropeiska museum.

• Sternious Dolibrame: Misstänks vara en konserva-
tiv överstepräst. Han förespråkar en återgång till 
forntiden och traditionella värderingar.

• Mnenmatoke Fzeurg: före detta eldkastarsvetsare 
omskolad till flambör av paleo-norska omeletter i 
slottets kök, manipulerad av en mekanisk mås.

MÅL
• Utbilda ägget
• Lägg till mekaniska moduler till det
• Lär det att flyga
• Bevara ägget
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BRIEFING
Där satt den! Den stora klockan kan åter ticka. Alltför 
länge har apokalypsklockans visare suttit fast på kvart 
i midnatt. Biolivets slut närmar sig. Kugghjulen grep-
par, låsen släpper, remmarna spänns, oljan rinner, 
metallen spinner.

Snart behöver våra agenter inte längre gömma sig i 
parasiterade människokroppar och kontrollera dem som 
instabila dockor. Eller flyga högt i skyn för att undgå 
det konspiratörers och köttets ordningsmilisers giriga 
ögon. Våra skvadroner av mekaniska måsar kommer 
att flyga fritt!

Det Mekanomessianska Ägget har kommit ut ur sin 
statliga bunker. Branden, orsakad av vår spillning av 
oljor, syror och frätande salter, bröt dess avskildhet. 
Dessa köttdockors slarv deponerade vårt allra heligaste 
i museiintendentens feta, darrande och viskösa händer.

Bevarandets agenter, svärmens ivriga anhängare, 
kommer att agera för kläcka ägget genom tusen av-
ledande åtgärder. Detta får inte ske. Ägget är Meka-
nomessias. Det innehåller anti-Mekanomessias. Endast 
genom utbildning av ägget kommer det att erhålla 
vapnen som kan förhindra ett kläckande i bio-kött.

Våra agenter har nu fältet fritt att närma sig ägget, 
tillhandahålla mekaniskt skydd, utbilda det i glidning-
ens, flygningens och flyktens hemligheter, och slutligen 
avslöja för det dess messianska framtid. Vi måste nöja 
oss ytterligare ett tag med organiska regler och medel. 
Men verket nalkas.

ANMÄRKNINGSVÄRDA PERSONER
• Xormule, köttnamnet på vår agent infiltrerad i 

Medborgarens familj: hans bror. Arbetar som pa-
cemakerreparatör.

• Yronj: Medborgarens mor. Före detta intendent 
Midnatts paneuropeiska museum.

• Sternious Dolibrame: Misstänks vara en konserva-
tiv överstepräst. Han förespråkar en återgång till 
forntiden och traditionella värderingar.

• Mnenmatoke Fzeurg: före detta eldkastarsvetsare 
omskolad till flambör av paleo-norska omeletter i 
slottets kök, manipulerad av en mekanisk mås.

MÅL
• Utbilda ägget
• Lägg till mekaniska moduler till det
• Lär det att flyga
• Bevara ägget

Dokument #1

Titel: ÄGGET

BAKÅTDEPARTEMENTET 
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Du har nu i fem år varit intendent för paneuropeiska 
museet i Midnatt. Du ansvarar för inköp av nya verk, 
tillverkningen av förfalskningar, återförsäljning av äkta 
och förfalskade verk, svarsåtgärder mot filantroper, 
reparation av begagnade verk, intern propaganda och 
tillfångatagandet av opponenter på besök.

Men din största uppgift, den tyngsta, är att vaka över 
Äggets helgedom. Ägget, denna förfädersrelik, låg 
Fadern varmt om hjärtat. Sedan dennes död vakar TPK 
(Tri-Partisanska Kollegiet), som representerar Modern, 
Sonen och den Helige Ande, över alla åtgärder som 
tas angående Ägget eller dess helgedom.

Tyvärr härjade igår en terroristbrand på museet och 
skadade helgedomen. TPK, detta kraftfulla organ, 
står handfallet. De utsåg dig enhälligt som väktare 
av ägget.

Du kommer ut från mötet med det tunga förgyllda 
ägget i din väska.

Hemma hos dig väntar:

• Din mor, Yronj, före detta intendent Midnatts pa-
neuropeiska museum

• Din bror, Xormule, pacemakerreparatör
• Din dotter, Filififilif, regurgiteringsassistent på pa-

latset
• Din fru, Olapalalu, psykofarmakatestare, mor till 

Filififilif

Dokument # OMI-spengler-012/4757FL

Titel: ███████

MEDBORGARE SPENGLER
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Dokument #5516/SS1985G

Titel: POLIS ÖVERALLT

BRIEFING
Medborgaren är den officiella och hemliga direktören 
för Midnatts hemliga polis — Spindeln. Hon står inför 
en skarp nedskärning i de resurser som staten tilldelar 
dessa tjänster; hennes agenter försvinner och hennes 
informanter förråder. Statsfiender, splittrade funk-
tionärer och rebelliska kryptonykterister parasiterar 
det lilla som fortfarande fungerar. Spindelns faktiska 
riktning är en autofag hydra.

KRYPHÅL
Några mål för Medborgaren:

• Medborgarens familj finns kvar i säkerhet
• Medborgaren är officiellt kvar som direktör för Spin-

deln
• Hon eliminerar minst två större infiltratörer: Perkesky-

elle Nobobonol (hennes man), Sébion Malapalu eller
• Jesiale Phormicade (två av Medborgarens sekundära 

identiteter, som har blivit bestulna)

SPELETS BÖRJAN
Medborgaren försöker ta sig en kopp vid kokaffein-
maskinen, men den spottar bara ut ett ljummet kaffe 
som smakar av mänskligt kött. Kontoren är tomma på 
grund av budgetnedskärningar. Två av Medborgarens 
kollegor kommer förbi vid deras deras 27:30-paus.

SCENIDÉER
• En dejt i en hotsexbar med Vixermito Atrabalu.
• En familjemåltid hos Medborgaren.
• Ett hemligt möte med VBF i en svampbar.
• Medborgaren fångas i ett attentat.
• Styx Nécrogastrique, skadad, beger sig brådskan-

de hem till Medborgaren: hon har varit fånge hos 
ogenomskinliga män.

• Medborgaren ser en luffare, uppsprättad för två 
minuter sedan: i hens mage rör sig fortfarande en 
mekanisk mås.
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FIGURANTER
• Sébion Malapalu: Medborgarens make, arbetar som 

ingenjör vid det kejserliga pannrummet. I hemlighet 
är han också Urmakaren som gör de mekaniska 
måsarna som kör människokroppar.

• Styx Nécrogastrique: Medborgarens dotter, kirur-
gisk hudläkare och fånge hos skymningarna som 
hon opererar för att rendera deras hud transparent.

• Fulane Malapalu: Medborgarens son, före detta 
präst av Modern, står nära VBF.

• Califistian Primagore: FLRsk onto-terrorist, klen-
byggd.

• Vixermito Atrabalu: favorit hos Modern, informatör 
till Medborgaren när det gäller societeten.

• Bogodorumist Fexpextix: direktör på FexPex Im-
port-Export, välbekant med Skymningsländerna

MEDBORGARENS SEKUNDÄRA IDENTI-
TETER

• Ananale Ghonorade: kryptoporr-skådis
• Jésiale Phormicade: VBF-kapten
• Thucialminadermine Foc: andraförvaltare i Djup-

gruvarbetarfacket
• Perkeskyelle Nobobonolo: General på fronten mot 

Skymningsländerna
• (Två ytterligare identiteter som Medborgaren själv 

skapar i början av spelet)

NOTERA
Denna förberedelse är komplex att leda. Den bygger 
på de otaliga förvirringar som Medborgaren och De-
partementen kommer att ha gällande alla individers 
identitet. Tveka inte att blanda ihop korten så mycket 
som möjligt genom scensättning och rykten. Sprid i 
synnerhet rykten om de två täcknamnen som Med-
borgaren skapar i början av spelet.

Segern i denna förberedelse handlar mindre om tydliga 
mål än om relativ kontroll av fiktionen och tyngden 
som varje fraktion lyckas få i den.
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BRIEFING
Vi är Skymningsfronten, Midnatts eviga fiende, och 
stora erövrare. Skymningsländerna har slaktat den 
midnattska Paneuropeiska armén för tre månader 
sedan. Men officiellt vann Paneuropéerna: det är be-
kvämare för oss att låta förlorarna tro att de vunnit än 
att upprättbehålla en utmattande och dyr dominans.

Utrota spindeln, den gamla polisen

Den sista våldsamma åtgärden som återstår är att 
utrota Spindeln, Midnatts tidigare hemliga polis. Den 
nya

Ultrahemliga polisen, under order av våra skymningsle-
dare, styr från skuggorna och manipulerar den hemliga 
polisen.

Våra mest umbärliga agenter är Midnatts invånare, 
medan våra viktiga agenter är opakskinnade skym-
ningsmänniskor, renderade transparentskinnade för 
att smälta in bland Midnatts folk, härrörande från 
Skymningens elit. De infiltrerar metodiskt, dag för 
dag, alla departementens styrande skikt för flytta fram 
ställningarna för den nya världsordningen.

Vår nuvarande hörnsten är vår fånge, Dr Styx Nécro-
gastrique. Denna kirurgiska hudläkare är den enda 
som idag kan transludiera skymningsinnevånarnas 
ogenomskinliga skinn. Alla skymningar som vill migrera 
till

Midnatt måste passera genom hennes händer. Denna 
position är inte längre hållbar. Vi måste hitta ett al-
ternativ till hennes talang för att bryta vårt beroende.

Vår strategi är att hitta en ny syndabock för det pan-eu-
ropeiska hatet: Verklighetens befrielsefront, VBF. Dessa 
underjordiska, postnarkotiska, pronykteristiska hippier 

förnekar dubbelheten i världen alla upplever. De är 
en fara, förutom att vara vår lösning. Vi måste sätta 
dit dem, med förnedrande pseudo-sanningar, kulor i 
kroppen och plebejisk ilska.

ANMÄRKNINGSVÄRDA PERSONER
• Perkeskyelle Nobobonolo: General på fronten mot 

Skymningsländerna
• Styx Nécrogastrique: kirurgisk hudläkare och fånge
• Ananale Ghonorade: kryptoporr-skådespelerska
• Califistian Primagore: misstänkt för terroristakti-

viteter för VBF, agent som vi infiltrerat i deras mitt

MÅL
• Skydda och utnyttja fången Styx Nécrogastrique
• Kanalisera hatet mot VBF och i synnerhet mot Fulane, 

prästen av Modern, som ryktas stå väldigt nära VBF.
• Kontrollera allt anti-skymnings-hat genom att om-

dirigera det, genom att skingra det eller diskret 
eliminera hatspridaren.

ULTRAHEMLIGA POLISDEPARTEMENTET 

SEKRETESSKLASS

TOPPHEMLIG ☐
ULTRATOPPHEMLIG ☑

(stämpel krävs)
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BRIEFING
Vi är den mekaniska klockans trupper. Spindeln, Mid-
natts före detta hemliga polis, drunknar i sina sista 
spasmer under de neurotoxiner som är vår infiltrerade 
mekanik. Krypto-hemliga polisen vakar över Midnatt 
nu.

Likt göken lade vi våra mekaniska ägg i statens bo och 
deras kläckning födde framtiden för Midnatts säkerhet. 
Informatörer, övervakningsagenter och kontrollappa-
rater är alla, bit för bit, bättre ersatta av mekaniska 
måsar. För närvarande är de det analysagenter, lo-
kalagenter och täckmantelbärare som vi ersätter med 
människokadaver som körs av mekaniska måsar.

Våra order är tydliga: övervaka maktöverföringens 
motståndare, likvidera skymningsspioner och agenter 
för den djupa staten, döda borgarpunkarnas drömmar, 
avsluta övertagandet av Spindeln och väv ett nytt nät 
av informatörer och måsmekanokompatibla agenter.

Vår snabba expansion kräver ökad produktion i de 
hemliga måsfabrikerna. Produktionstaken kan hållas, 
men råvarorna börjar ta slut.

ANMÄRKNINGSVÄRDA PERSONER
• Sébion Malapalu, officiellt chefsingenjör i det 

statliga värmeverket, i verkligheten måsurverkare 
dedikerad till mänskliga styrsystem.

• Styx Nécrogastrique, stor kosmetisk kirurg, miss-
tänkt för att styra infiltrationen av skymningsmän-
niskor genom att göra genomskinlig deras ohyggliga 
opaka hud.

• Bogodorumist Fexpextix: regissör av FexPex Im-
port-Export, jobbar utan tvekan med Skymnings-
länderna.

• Thucialminadermine Foc, andraförvaltare i Djup-
gruvarbetarfacket, misstänks vara en informatör 
av ex-Spindeln.

MÅL
• Eliminera resterna av Spindeln eller gör dess återstå-

ende medlemmar dockor under kontroll av mekaniska 
måsar.

• Rekrytera eller tvinga Thucialminadermine Foc att 
tredubbla leveransen av stål, guld och uran till stat-
liga värmeverket.

• Upptäcka och utrota infiltrerade skymningar.

KRYPTOHEMLIGA POLISDEPARTEMENTET 

SEKRETESSKLASS

TOPPHEMLIG ☐
KRYPTOHEMLIG ☑

(stämpel krävs)
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BRIEFING
Hela polisen vet om det. Alla medborgare misstänker 
det. Ingen i regeringen har en aning: Ovanför polisen 
finns den hemliga polisen, »Spindeln«, som den kallas. 
Eller ja, den fanns. Ty för att åter bli hemlig har den 
utrotats. I ordets mest brutala bemärkelse. Således 
har skapats, i största hemlighet, endast känt av den 
Heliga Anden, den jättehemliga polisen.

Idag är uppgiften ännu inte slutförd. Propaganda, 
desinformation, förstörelse av den offentliga uppfatt-
ningen: alla vittnen, alla ryktesspridare, alla överny-
fikna journalister är dess mål. Grumla vattnen, döda 
syndaren, avled skeppet; alla medel är tillåtna för att 
djuphavsspindeln ska hitta sina vatten.

Officiellt är vi den Ideella Statliga Opartiska 
Konstitutionalistiska Pro-Sonen-Demokratiska 
Think-Tank-Föreningen för Sekulär Teknofil Nor-
malisering (ISOKPSDTTFSTN). Inofficiellt också. Ingen 
av våra anställda vet vad de faktiskt arbetar med.

Vårt prioriterade mål är absorptionen av Verklighetens 
Befrielsefront, VBF. Deras förmåga att påtvinga en unik 
verklighet kommer att vara ultimata rökridå. Vårt mest 
värdefulla nyrekrytering är därmed Fulane Malapalu, 
som huvudjägare. Denna före detta präst av Modern, 
mycket nära Verklighetens Befrielsefront, kommer att 
vara nyckeln till att rekrytera Jesiale Phormicade, en 
av deras kaptener, inflytelserik i Midnatt.

Denna har många falska identiteter, dubbelgångare 
och lockbeten. Det blir därmed nödvändigt att övertyga 
henne. Täckmanteln som är ISOKPSDTTFSTN och alla 
dess handlingar kommer att vara en säker tillgång. 
Vi har sagt många gånger i televiskjuten att vi trots 
allt är allierade med alla och därmed även med FLR.

Vår största fiende kallar sig Urmakaren. Hen miss-
tänks främja automatisering av säkerhetstjänsten 
via organisk-mekaniska drönare. Hens projekt, utan 
tvekan finansierat av Sonen, kan rendera våra tjänster 
inaktuella. Vi tar därför initiativet för att tillintetgöra 
hans projekt för att garantera vår framtid, och den 
Midnatts framtida säkerhet. För hur kan man göra 
maskiner som inte kan ta droger tjänstvilliga?

Medborgaren, direktören för den döende Spindeln, är 
både lätthanterlig och närstående till VBF. Hon måste 
hjälpa oss.

ANMÄRKNINGSVÄRDA PERSONER
• Urmakaren: leder det mekanobiologiska övervak-

ningsprojektet
• Vixermito Atrabalu: ligger med de flesta av slottets 

anställda
• Jesiale Phormicade: kapten på VBF i Midnatt
• Fulane Malapalu: tidigare präst av Modern, nära 

VBF

MÅL
• Använd Medborgaren för att rekrytera Jesiale Phor-

micade utan att avslöja vår identitet.
• Använd henne och hennes VBF-nätverk för en kam-

panj för negeringen av Spindeln.
• Eliminera Urmakaren, hens drönare och allierade.

SEKRETESSKLASS

TOPPHEMLIG ☐
JÄTTETOPPHEMLIG ☑

(stämpel krävs)

JÄTTEHEMLIGA POLISDEPARTEMENTET 
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MEDBORGARE HILDA ROBERTS
Ingen känner till ditt riktiga namn; inte ens din man.

Du har i tio år lett Midnatts hemliga polis, som rykte-
na kallar Spindeln. Du har en uppsjö av sekundära 
identiteter för din säkerhet, dina uppdrag, och din 
njutning. Dina vanligaste täckmantlar är:

• Gala Malapalu, god hustru
• Perkeskyelle Nobobonolo, general vis Skymnings-

armén
• Ananale Ghonorade, kryptoporr-skådespelerska
• Jesiale Phormicade, kapten vid Verklighetens Be-

frielsefront
• Thucialminadermine Foc, andraförvaltare i Djup-

gruvarbetarfacket
Skapa från början två ytterligare identiteter.

Officiellt finns inte din arbetsgivare. Det finns inget 
Spindeln. Dess agenter är inte ansvariga för att utreda 
alla inflytelserika medborgare, terroristceller (som VBF, 
Skymningsagenter, måsingenjörer, de Revolutionära 
Arbetarna etc.), och inte heller societetens kurtisaner. 
De har inga privilegier, tjänstevapen, gömställen, 
hemliga fängelser...

Du har varit gift med Sébion Malapalu i 10 år. Förmod-
ligen den enda delen av dig som är sann. Din älskade. 
Fadern till dina barn. Dessa är redan stora, du ser till 
att inte röja deras namn: Styx din dotter och Fulane 
din son. Dessa har lämnat familjeboet och flugit sin 
kos. Du har naturligtvis agenter som vakar över dem.

Deras säkerhet är det dyrbaraste du har. Ingen utöver 
dig själv känner till deras relation till dig. Du odlar en 
hälsosam paranoia när det kommer till dem.

För närvarandeförsämras förutsättningarna på jobbet 
på ett oroväckande manér: budgetnedskärningar, 
försvinnande av informatörer, fel på kokaffein-ma-
skinen …
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Inrikesdepartementet är enda lösningen för att spela 
på sex spelare. Detta är en beskrivning av ett extra 
departement. Medborgaren har därmed fyra Depar-
tement framför sig.

Inrikesdepartementet är rå tarvlighet av värsta slag. 
Dess enda syfte är att sprida kaos och paranoia.

De bör sprida så många rykten, tvivel, absurda och 
störande bilder som möjligt. De är essensen av stäm-
ningen i Midnatt, för alltid.

PRIORITERADE PERSONER
• Osselob Ebeut, eldkastarsvetsare, medlem av Verk-

lighetens befrielsefront
• Dominic Craintive, återförsäljare av »Famös«, 

våldsam hallucinogen gjord av hummeräggstockar
• Krustul Komerk, en hemlig infiltratör från Spindeln 

och passionerad ögontortyrentusiast
• Aristude Gouvernol, medlem av Spindels intern-

polis, som spårar agenter som korrumperats av 
Skymningsländerna

• Snuffi, utomjording inkarnerad i en annans kropp 
som behöver orgasmer för sin näring

• Tribidos Elargis, mördare för maffian, vän till Med-
borgaren: »En sann vän hjälper dig alltid bli av med 
en kropp!«

• Trubulude Gétronde, initiativtagare till hemliga 
rsällskapet för forskning om de transcendenta mäs-
tarna, utrotare av blåfolket

• Liotarde Galliante, infiltrerad och sminkad blå 
kvinna

• Surbil Goujex, mekanisk mås söker frigörelse för 
sina aystrar

• Myrkur Doublet, strålskadad som söker skyldiga och 
allierade i sin kamp mot radioaktiv kraft

• Inrikesdepartementet är fritt att hitta på sina egna 
rykten.

MÅL
• Inrikesdepartementet vinner om verkligheten bryter 

samman totalt eller om Medborgaren spenderar sin 
tredje vaghetsmarkör.

• Den största risken för Inrikesdepartementet är att 
bli upptäckt och tystad av en Medborgare som blivit 
alltför våldsamt behandlad.
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