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Inledning
I en framtid där vardagen präglas av slit och umbäranden söker var man efter hjältar i 
vardagen. Ett ljussken eller en skymt av hopp som kan hjälpa den trötte arbetaren att 
överleva de giftiga ångorna i manufakturerna, eller åtminstone att glömma bort dem 
för ett ögonblick. Polisgazetten gör sitt till och skriver artiklar och publicerar bilder på 
stordåd och illgärningar från Pyrisamfundets tre hörn. Intervjuer med zonfarare och 
bunkerrävar hör till de mest lästa och om publikationen har en saftig löpsedel låter 
sig det inte dröja förrän manufakturernas arbetare står på kö för att ta del av det allra 
senaste “nyheterna”. De som föräras med en artikel i Gazetten möts av avund och 
hjältedyrkan på pubar och krogar i arbetarkvarteren. Men äran kan lika snabbt vända 
mot avundsjuka, hat och förföljelser. Det är enkelt att genomföra hjältedåd, det är 
svårare att bli hjälte i Gazetten. Två individer som gör sitt yttersta för att bli de största 
hjältarna i Pyrisamfundets korta historia är Ralf Låren och bävern Flojd. De är bägge 
mycket målvedvetna och har insett att en bra bild är mycket viktigare än ett gott dåd. 
I en valsituation så är den perfekta bilden viktigare än någonting annat. Denna insikt 
och mycket enträget tjatande har förärat de bägge två artiklar i Gazetten. De är med 
andra ord på god väg att bli lika stora som Kapitän Zend. Fastän har de en god bit 
kvar. Till och med  barnen på Hindenburgs gator leker visst med små trä-zeppelinare 
med ett rött Z målat utmed sidorna.

Nicholas von Rijn

Sakletare i von Rijns tjänst
Handelshuset von Rijn är känt för sina aggresiva metoder att inför-
skaffa mackapärer och fynd från den gamla tiden. Handelshuset har 
varit så lyckosam i sina strävanden att de i förbifarten skapat sig en 
formidabel armé av legoknektar och prisjägare. Detta tillsammans 
med von Rijns politiska spel har gjort hans sakletare till en formidabel 
maktbas i Pyrisamfundet. Många äventyrare börjar sina dagar i von 
Rijns tjänst och ännu fler slutar där sina dagar. Resor till zoner långt 
borta är mycket farliga och i många fall dödliga. Priset är högt men 
belöningen högre. Polisgazetten har uppmärksammat dessa sakletare 
och deras bravader och har i en serie nummer följt olika zonfarare 
på deras strapatser. Två av von Rijns sakletare Ralf Låren och Flojd 
har dock tagit saken i egna händer och skriver sina egna artiklar och 
tar sina egna bilder. De skickar sedan materialet med postiljon till 
Gazettens redaktion och hoppas att deras verk skall komma i tryck. Nu 
är Ralf och Flojd så smarta att de förstått att det är alldelens för farligt 
att resa djupt in i zonerna för att finna berömmelse. De har istället valt 
att driva runt i den relativa säkerheten av Pyris vildmarker på jagt efter 
Rubbitar och deras hålor. Nu råkar dock Rubbitar vara riktigt farliga 
och Ralf och Flojd följer dem på avstånd för att lista ut vart de hittar 
sina rikedomar. Rubbitarna är nämligen på ständig jakt efter ny teknik 
och mackapärer. Om Ralf och Flojd kan ta del av smulorna Rubbitarna 
lämnar efter sig så är de nöjda. Om de dessutom kan få allting på 
bild och ibland även ge sig in i kamp med några av Rubbitarna desto 
bättre är det.

von Rijns saklerarrustning
Sakletarrustningen är en mörkblå byxa och midjekort jacka i förstärkt 
tyg och läder. Den är insydd med små bitar av plast, plåt och kevlar 
och stoltserar med von Rijns grönvita emblem på höger axel. Den är 
tillverkad av von Rijns manufakturer men ingen rustning är den andra 
lik då den innhåller förstärkningar i form av bitar diverse fynd från den 
gamla tiden. ABS varierar således mellan 3 och 5. Där 3 är den allra 
vanligaste och 5 tämligen ovanlig. Enbart sakletare i Blåkåren tillåts 
bära dessa rustningar men det är inte ovanligt att finna en omfärgad 
jacka eller byxa på den svarta marknaden.

Ralf Låren & Flojd
Sakletare i von Rijns tjänst

Ralf Låren

STY: 
11

FYS: 
12

STO: 
13

SMI: 
15

INT: 
11

VIL: 
12

PER: 
16

Initiativbonus: 
15

Traumatröskel: 
12

Skadebonus: +1

Förflyttning: 5,5 m/SR Kroppspoäng: 25
Reaktionsvärde: 80 %
ABS: 4, von Rijn standard sakletarrustning
Klass: IMM
Förmågor: Rykte 5 (sakletare i Gazetten), Inkomst 40 kr (arv)
Färdigheter: Akrobatik 42%, Bildning 54%, Fordon 32%, 
Första Hjälpen 36%, Gevär 67%, Iaktagelseförmåga 78%, 
Kasta 41%, Köpslå 78%, Närstrid 57%, Pistol 82%, Smyga/
gömma sig 74%, Reparera 19%, Teknologi 36%, Undvika 
52%, Zonkunskap 17%.
Utrustning: 16 hagelpatroner, 26 .45 patroner. 18 Krediter, 
fickspegel, stålkam, tub hårspray från gamla tiden.
Vapen: Hagelbössa 12g, Pistol 45S

Ralf är en spenslig blond man med långt 
hår uppkammat och sprejat till en tufs 
mycket lik en våg som kantrar. På bilden 
till vänster är håret hälften så långt som 
det normalt är. Han är lätt solbränd och 
är bildskön på ett lismande sätt. Ralf har 
minutiös koll på all sin utrustning och 
sin klädsel. Inte ett korn smuts finns att 
skåda. Det fullkomligt lyser perfektionism 
om honom. Kläderna är dyra och det är 

mycket tydligt att Ralf är medveten om det senaste modet i 
Hindenburg. 

Ralf Låren är sakletare i handelshuset von Rijns tjänst och 
han är tillsammans med sin kompanjon ständigt ute i vild-
marken för att hitta nya fynd. Då zoner inte går ihop med 
Ralfs frisyr och hudvård håller de bägge vapendragarna sig 
långt borta från dess frätande luft. De har istället strategin att 
spåra upp och bevaka Rubbitar.
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von Rijns kontor, lager tillika manufaktur. Vy från Hydratorget.

Att bli sakletare
Den unge och äventyrlige medborgaren som tröttnat på manufakturer-
nas plit eller på andra sätt söker spänning i den annars så arbetstunga 
vardagen är välkommen med sin ansökan till von Rijns sakletarkår. 
De allra flesta som söker sig till kåren är unga och optimistiska. Något 
som skiljer handelshuset von Rijns sakletarkår från de andra han-
delshusens är att von Rijn välkomnar mutanter i deras skaror. von 
Rijn förstod tidigt att mutanternas styrka och uthållighet lämpade sig 
ytterst väl för expeditioner till de farliga zonerna. Detta till trots så är 
det ytterst få mutanter som stiger i graderna över Kapten. Detta är 
reserverat för de icke muterade.

Den första tiden i kåren består mestadels av träning på någon av 
idrotssfälten i Hindenburgs utkanter. Spelaren kan välja mellan tidigare 
sysslor som Kunskapare, Upptäcksresande, Skrotletare eller varför 
inte Agent åt en karaktär som ämnar stiga in i “Blå kåren” som von 
Rijns sakletare kallar sig på grund av den mörkblå sakletarrustning-
en. Men allra vanligast är att man tar anställning i kåren efter en tids 
äventyrande. Det är sällan som färska spolingar från gatan får jobb i 
Blå kåren.

Ralf Låren & Flojd
Sakletare i von Rijns tjänst

Flojd

STY: 
13

FYS: 
12

STO: 
9

SMI: 
14

INT: 
15

VIL: 
12

PER: 
12

Initiativbonus: 
14

Traumatröskel: 
10

Skadebonus: 0

Förflyttning: 4.5 m/SR Kroppspoäng: 21
Reaktionsvärde: 60 %
ABS: 4, von Rijn standard sakletarrustning
Klass: MD - Bäver
Förmågor: Naturligt vapen (huggtänder 1T8), Gälar och 
simhud, Krypare, Rykte 3
Färdigheter: Akrobatik 35%, Bildning 65%, Fordon 24%, 
Första Hjälpen 55%, Gevär 72%, Iaktagelseförmåga 67%, 
Kasta 53%, Köpslå 53%, Närstrid 55%, Pistol 68%, Smyga/
gömma sig 86%, Stridskonst 69%, Reparera 36%, Teknologi 
41%, Undvika 64%, Zonkunskap 14%.
Utrustning: 8 9mm patroner, 41 .45S patroner. 9 Krediter, 
pälskarda, tre tummade nummer av Gazetten. Polaroid-
kamera med 12 bilder kvar, litet fotoalbum med 13 bilder 
föreställande Ralf Låren på uppdrag i vildmarken. 
Vapen: 9mm pistol (Beretta 92F), Gevär .45S. Stridskonst 
(slag 1T4+6, bett 1T8+6)

Flojd är en trevlig, pratsam och ytterst 
välkardad muterad bäver. Flojd är alltid 
på gott humör och berättar (samtidigt 
visandes foton på de mest dramatiska 
ögonblicken) gärna sockrade historier 
om sina och Ralfs vilda äventyr i von 
Rijns tjänst.

Flojd följer troget Ralf i vått och torrt 
och han är mycket beslutsam om att 

göra Ralf till en stor hjälte i Hindenburgs societet. Han är 
snarare att dra kameran än vapen när det hettar till, allt för 
det perfekta reportaget till Gazetten. Faktum är att de har fått 
två artiklar publicerade och vägen mot framgång och kändis-
skap är på god väg. von Rijn beklagar inte uppmärksamheten 
och ser det hela som god reklam.

Lön, utrustning och andelar
En sakletare har normalt en veckolön runt 15 krediter, men löftet om 
andelar i fynden är desto mer lockande. Det är inte ovanligt att en 
grupp av sakletare kan ta få ta del av så mycket som 10 procent av 
fyndets värde när det lämnats över till von Rijn. Dessutom står von 
Rijns verkstäder till sakletarnas förfogande och om de betalar för hant-
verkarens tid så kan de få det mesta smitt, lagat eller skapat.

Handelshuset von Rijn
Handelshuset von Rijn opererar från högkvarteret invid Hydratorget i 
Hindenburg. Den ståtliga tre våningsbyggnaden tar upp ett helt kvarter 
och huserar både administrativa kontor, temporära bostäder åt de 
kårmedlemmar som finns i staden, lager, manufaktur och verkstäder. 

De allra flesta som jobbar inom handelshuset är anställda som lager-
personal och hantverkare. De många fynd som transporteras tillbaka 
till Hindenburg tvättas, analyseras och katalogiseras metodiskt innan 
de anställda Kunskaparna beslutar vad det är för något och hur det 
ska förädlas innan det ska säljas. Det är inte så värst många slut-
produkter som lämnar von Rijns manufakturer, de allra mesta är råva-
ror till de andra industrierna i staden såsom metall, plastics och tyger. 
De mackapärer som von RIjn har till salu för gemene man saluförs på 
Hydratorget samt under den årliga Bazaren.

Handelshusens makt och inmutningsrätt
De Pyrisamfundska handelshusen är i ständig kamp om fynd och 
rikedomar. Rivaliteten är stor och även om de mesta manifesterar sig i 
idrottsliga slagsmål på grund av sponsringen av de rivaliserande sock-
erlagen så händer det att de olika kårerna tar till vapen för att skydda 
värdefulla fyndigheter. Detta är än mer sant långt ute i vildmarken 
långt borta från civilisationens trygghet. De mest berömda stridighe-
terna i sen-pyrisk historia var över enklaven Elysium IX i de norra 
utkanterna på musközonen. De blodiga striderna mellan handelshusen 
spred sig snabbt till att även innefatta gatustrider i Hindenburg. Kejsar 
Thorulf, bara ett år på tronen, slog ner stridigheterna med militärmakt 
och tvingade handelshusen till förhandlingsbordet. Resultatet är lagen 
om inmutningsrätt. Den säger att alla fynd i Pyrisamfundets närhet 
som inte redan har hittats tillhör det handelshus som först inmutar 
sagda fynd hos det Kejserliga exploratoriet. Inga fynd kan inmutas av 
vanliga medborgare, endast handelshusen har rätt till detta. På så vis 
har statsmakten försäkrat sig att Hindenburgs manufakturer får råvaror 
samt att försäljningen beskattas. Nu är lagen mycket svårkontrollerad 
och vem som först befinner sig på exploratoriet med ett inmutnings-
brev är kanske inte alltid den rättmätige ägaren.


