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Seattle
2054
af Bjarne Sinkjær

Denne artikel er en detaljeret beskrivelse af et kvarter, dens
forretninger og dens mennesker, ment for Shadowrun. Alle
stats er til Shadowrun 2. udgave – men bør nemt kunne konverteres til 3. udgave eller til andre systemer. Artiklen har
været bragt i et Monokeros, Erebors gamle rollespilsblad.
Redmond
Redmond er en af Seattles to slumområder, men de trøstesløse
forhold der hersker i Redmond, har ikke altid plaget området.
Redmond var et fredeligt landzone område indtil slutningen af det
20. århundrede. Mekaniseringen af landbruget førte til masseindvandring i byerne. Redmond blev bebygget, men havde ikke egen
industri. Først da computerne blev en industri omkring årtusindeskiftet, fandt Redmond sin niche. Redmond blev et center for informationsteknologi og kvarteret blomstrede op. Lige indtil 2029 da
virusen brød ud. Gennem 50 år havde man gjort sig afhængig af
computernes kommunikation. Virusen spredte sig eksplosivt og
ødelagde alle data, den kom i kontakt med. De systemer der ikke
var ramt, isolerede sig af frygt for at blive inficeret. I de 7 måneder
der gik før Enigma-Force fik nedkæmpet virusen, var hovedparten
af Redmonds firmaer gået fallit. Mange medarbejdere blev tvunget
til at flytte fra deres boliger. Tilbage stod tomme kontorer og boliger.
De fattige og boligløse benyttede sig af chancen og skabte derved
endnu mere flugt af den højere middelklasse. Sådan gik det slag i
slag, og i løbet af kun 25 år har Redmond udviklet sig til noget af
Seattles værste slum.
Hollywood
Forholdene er selvfølgelig ikke de samme alle steder. I bunden ligger
Glow City, og i toppen ligger Brain Heaven og Hollywood. Hollywood
er et af de ældste boligkvarter. Husene varierer fra etplans villaer til
5 etagers beton ejendomme. Boligerne har ikke været ordentligt
vedligeholdt i 20 år og er i meget dårlig stand. Men der er i det
mindste nogen der ejer dem, og sørger for et minimum af renovation.
Hollywood har tiltrukket mange fra samfundets lave sociale lag, og
der er flere orker i forhold til befolkningstallet end i andre af
Hollywoods kvarterer. Det har ført til gnidninger mellem orker og
„mennesker“ der har følt sig truet af indvandrerne.
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Industri og forretninger
Industrien er så ved at vende tilbage efter 20 års
fravær. I 2050 fremlagde borgmester Jeffrey
Gasston sin store plan der skulle rette op på
kvarterets dårlige økonomi inden år 2070.
Firmaerne blev lovet store skattelettelser, mod de
ville etablere sig i Redmond. Planen er blevet en
marginal succes; selv om de store resultater er
udeblevet, er nedturen er standset og der er atter
håb for at hårdt prøvet område.
Forretningerne har lidt under den dårlige økonomi,
til gengæld er der blomstret mange markeder op
der tilbyder alle former for lovlige og ulovlige varer.
De etablerede butikker har alle butiksruder af
panserglas eller dækket af gitre. Da politiet ikke
altid er til at få fat på, har de fleste butikker
bevæbnede vagter eller indehaveren har en
shotgun under disken.
Lokale Magtgrupper
Forholdene i den del af Hollywood kortet dækker
ligner ikke helt dem fra andre kvarterer. Traditionelt har mafiaen haft meget magt, men siden
Redmond fraktionen af mafiaen erklærede sig
uafhængigt i ‘39 har alternative magtgrupper
vokset.
The RedHawks er en lokal gadebande, der som
så mange andre sælger beskyttelse. I modsætning
til andre grupper beskytter de faktisk folk. The
RedHawks udfylder det tomrum som politiet og
private vagtværn gør andre steder.
Lone Star ændrede politik for 5 år siden. I stedet
for tungt bevæbnede patruljer, skulle civilklædte
politifolk tildeles et område. Deres opgave at lære
de lokale forhold at kende og komme på god fod
med den lokale befolkning. Badger har haft
Hollywood som distrikt i 3 år. Grunden til, at han
er lukkedes, hvor andre har fejlet, er at han har
pulsen, på hvad der sker i kvarteret. Badger
hjælper folk hvor han kan, ofte mod Lone Stars
umiddelbare interesser. Forholdet mellem Badger
og RedHawks er en kilde til stadig munterhed hos
beboerne. Ingen af dem er ret trygge ved
hinandens eksistens, men de kan ikke gøre ret
meget ved det. De har løst dilemmaet ved at
beslutte, at hinanden ikke eksistere og ignorerer
hinanden, selv om modparten befinder sig i samme
lokale.

Humanis Policlub repræsentere dem der frygter
de nye racer, der er dukket frem efter at magien
kom tilbage i 2011. Specielt er de store antal orker
er en torn i øjet på dem. Deres forhold til
RedHawks er ikke for godt, for RedHawks har
flere metahumens i deres rækker.
En af de virksomheder der har etableret sig i
Redmond er InTech System. De har bygget et
nyt hovedkontor i Hollywood. Det har kostet en
masse penge, så InTech er interesseret i fred og
ro. Derfor har InTech købt sig indflydelse hos
RedHawks.
Det er ikke kun „mennesker“, der har deres
interesseorganisationer. O.R.C (Ork Right
Commetee) er foreningen for orker, der er sure
over at de diskrimineres i samfundet. Det er nok
kun et spørgsmål om tid før Humanis Policlub og
O.R.C går i flæsket på hinanden.
Mafiaen har holdt lav profil et stykke tid. De har
selvfølgelig hele tiden siddet på handel af stoffer
og prostitution, men forretningerne har haft deres
magre omsætning i fred. Men nu hvor det går lidt
bedre, er organisationen atter interesseret i at
tilbyde sine „tjenester“. Men så er der spørgsmålet
om RedHawks. De står i vejen for forretninger.
Yakuzaen holder sig væk fra dette traditionelle
mafiaområde. Næsten. En enkelt sort klinik har
de da. Hvilket selvfølgelig vil være en torn i øjet
på Mafiaen, når de altså finder ud af det.
Så er der The Octagonal Circle. Det er en kreds
af 8 shamaner med bytotems. Gruppen støtter alle
aktiviteter der styrker sammenholdet i Redmond.
Deres filosofi er, at hvad der er godt for deres
totems, er godt for dem. Og hvor der er liv og
glade dage, har ånderne det godt. Deres synspunkt
kan meget vel give dem problemer med Mafiaen,
Humanis Policlub og O.R.C.
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Barer & Restauranter
Big Mamas Pizzeria #1
3. Venters Street / Rosalina Charrette, ejer / Ingen
fordomme / LTG# 11206 (63-6304).
Dette pizzeria har været drevet af den samme
familie i over 90 år. Restauranten har bevaret sit
gamle præg fra 1960’erne, og tiltrækker mange
fans af den tid. Der serveres pizzaer i alle
afskygninger. Stamkunder kan få pizzaer, lavet af
rigtig kød og grønsager for rimelige penge.
Lucifer’s #2
27. Dorman Avenue & Harris Street / Michael
McCanell, ejer / Ingen fordomme / LTG# 11206
(64-2391).
Torsdag - søndag aften kan man se mange af
kvarterets unge stimle sammen om Lucifer’s.
Natklubben har sorte vægge og gulv. Alt inventaret
er holdt i rødt. På store vægskærme projekteres
alle helvedes luer. Til dem der har behov for et
rum til fortrolige samtaler, er muligt at leje et lokale
bagved mod et mindre beløb.
Lucky Luigi’s Bar #3
75. Kenley Park Street / Luigi Bottazzi, ejer / Ingen
fordomme / LTG# 11206 (64 - 2391)
Luigi’s er en fredelig kaffebar, hvor man kan spise
sin frokost og/eller læse sin NewsFax™ i fred og
ro. Baren har gennem årene fået mange
stamkunder. Det siges at baren har fået sit navn
fordi Luigi vandt den i kortspil.
The Citadel #4
14. Bradstreet / Monica De Leymor, bestyrer /
Fordomme mod grimme mennesker / LTG# 11206
(63-6403)
For de unge, rige og smukke der har lyst til at
„slumme“ for en aften, er The Citadel stedet hvor
de kan slå sig løs. På grund af natklubbens politik
med at udelukke alle dem der ikke lever op til
natklubbens standard, har der i den seneste tid
været episoder med kvarterets unge. Helt galt gik
det for et par måneder siden da en livvagt skød
en 16 årig dreng fra kvarteret. Pga. episoden har
RedHawks opsagt deres aftale om at beskytte
baren, så der er lagt op til flere konfrontationer.

The Rising Sun #5
8. Bradstreet / Tsuno Nakamoro, ejer / Lettere
fordomme mod meta-mennesker / LTG# 11206
(63-6378)
The Rising Sun er samlingssted for funktionærerne
fra InTech Systems. Restauranten kan byde på
amerikansk eller koreansk mad, samt en
velforsynet bar med Karoeke.
Forretninger
Defender Weapon Shop #6
40. Kenley Park Street / Ronald Belker, ejer /
Stærke fordomme mod meta-mennesker / LTG#
11206 (63-6129)
For folk med ren straffeattest, SIN og et behov
for beskyttelse, er Ronald leveringsdygtigt i
hardware. Ron har mere end almindelig sympati
for den lokale klan af Humanis Policlub og Badger
vil ELSKE at lukke biksen én gang for alle, hvis
han får den mindste anledning.
First American Bank #7
59. Kenley Park Street & 131th Avenue / Marian
Ketler, bestyrer / Ingen fordomme / LTG# 11206
(63-6867)
Denne Filial holdt sidste år sit 25 års jubilæum.
Det har været 25 hårde år, men den nuværende
bestyrer syntes at være opsat på at nu skal der
ske noget. Banken går ofte lige på grænsen til det
lovlige i forsøget på at skaffe kunder. Banken
opretter gerne kontoer for alle, også dem der ikke
har et SIN-nummer.
General Store #8
22. Marshroad & 132th Avenue / Chris Kaifer,
bestyrer / Ingen Fordomme / LTG# 11206 (636371)
General Store er et mindre varehus der sælger alt
lige fra mad til elektriske artikler. Varehuset er
ikke hvad det har været mht. udseende og
vareudbud, da det har været plyndret flere gange
i årernes løb.
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Hollywood Parking House #9
Venters Street & 135th Avenue NE / John
Nicholson, bandeleder / Ingen fordomme / Ingen
telefon.
Parkeringshuset har fået lov til at stå tomt i flere
år, efter at firmaet der ejede det gik konkurs.
Beboerne brød afspærringen, og fyldte huset med
biler og affald. I ‘48 udbrød der brand i affaldet.
Ilden bredte sig til bilerne, og de øverste etager
udbrændte.
For halvandet år siden flyttede så en gruppe
rødder, The Pretenders, ind. De ryddede huset
for bilvrag, og tilbød folk at beskytte deres biler
mod hærværk for et mindre beløb hver måned.
Mange medlemmer af Pretenders glider over i
RedHawks, når de bliver gamle nok.
Kenley Børneklinik
21. Venters Street / Dr. Elias Keldner, ejer / Ingen
fordomme / LTG# 11206 (65-1244)
Dr. Keldners klinik er egentlig en børneklinik, men
han tilbyder sine tjenester til alle der har behov.
Han kan også foretage implanteringer op til -0.45
essenstab. Tjenester udenfor normal åbningstid
koster ekstra. Dr. Keldner foretager normalt ikke
konsultationer hjemme, da han er bange for at blive
overfaldet af narkomaner.
Pauls Video Shop #10
46. Kenley Park Street & 131th Avenue / Paul
Mayer, ejer / Ingen fordomme / Ingen telefon.
Paul er den stolte ejer af den uden sammenligning
hæsligste butik på Kenley Park Street. Hver en
kvadratcentimeter af butikkens indre er
overklistret med plakater for de slimede Bhorrorfilm han sælger. Hvis du er til blod, læder,
tis og splat, har Poul det største udvalg i Hollywood.

Stuffer Shacks #12
261 131th Avenue NE / Brian Rilay, ejer/ Stærke
fordomme mod meta-mennesker, sorte, bøsser,
jøder osv. / LTG# 11206 (63-7783)
Stuffer Shacks har tre butikker i Hollywood, men
der er ikke meget goodwill mellem dem. Der er
nemlig ondt blod mellem Rilay og Merlan. Rilays
butik har aldrig gået rigtigt godt. Butikker er slidt,
mørk og ikke særlig tiltalende. I stedet for at
moderniserer sin butik, har Rilay i stedet kastet
skylden på „De fandens Metahumens“. Han har
endda meldt sig ind i den lokale klan af Humanis
Poli-Club for at få støtte til sin sag.
Stuffer Shacks #13
89 MacDougall Street & 133th Avenue NE / Allan
Merlan, ejer / Ingen fordomme / LTG# 11206 (636783)
Merlan er en af de få orker, for hvem det går
godt. Siden han overtog forretningen for 4 år siden
har han udbygget og moderniseret sin forretning
flere gange. Desværre vækker succes ikke
beundring alle steder, og Merlans forretning er
blevet ødelagt 2 gange. Merlan har stædigt
genopbygget den hver gang, men hvor længe han
kan blive ved ingen.
Balladen har i øvrigt ført til en genforening af
Merlan og hans søn „Tender“. Folk er bange for
en konfrontation mellem den lokale klan af
Humanis-Policlub (som Rilay er aktiv i) og
RedHawks (Som Merlans søn er medlem af).
RedHawks har for nylig fået „Kontrakt“ om at
beskytte Merlans butik.

Smiths Car Repair #11
49 Geier Street / Larry & Janis Smith, ejere / Ingen
fordomme / LTG# 11206 (62-7662)
Nogen der har lavet sjov med din dyt? Smith’s
Car Repair ejes af to udsædvanlige søskende;
Larry er et menneske, Janis en dværg. Sammen
har de i ti år haft dette værksted fortrinsvis for
personbiler, men er det din motorcykel, der strejker,
klarer de også det.
De har mange stamkunder der samles i
værkstedet efter arbejdstid til dart og Budweiser.
Larry og Janis har en lille biindtægt med at sælge
håndvåben til folk de kender godt.
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Stuffer Shacks #14
112 Pavlet Street & 135th Avenue / Michael
Hanson, ejer / Ingen fordomme / LTG# 11206 (748912)
Tech3000 Shop #15
93 MacDougall Street & 134th Avenue / Henry
Menger, ejer / Ingen fordomme / LTG# 11206 (643801).
Hvis dit fjernsyn er røget, er denne Tech3000 shop,
ejet af „Henry the Wizard“ svaret på dine bønner.
Og hvis dit apparat er der ude, hvor selv mirakler
ikke hjælper, ligger han sikkert inde med et „nyt“
brugt fjernsyn, „til en helt speciel særlig pris“ som
han siger.
Wu Tho´s Laundrette #16
72. McDougall Street & Rebstock Avenue / Wu
Tho, ejer / lettere fordomme mod orker og trolde
(men Hr. Tho er for høflig til at lade det skinne
igennem) / Ingen telefon
Hr. Tho er en gammel kineser der vasker og
stryger tøj mod en beskeden betaling. Onde rygter
påstår at Hr. Tho er tidligere leder af en kinesisk
Seoulpa ring, der har trukket sig tilbage. Men det
er jo kun rygter.
Yokohama International Bank #17
89 Kenley Park Street & 134th Avenue / Yodoka
Oyama, direktør / Fordomme mod orker og trolde
/ LTG# 11206 (65-2998).
Yokohama åbnede denne bankfilial for to år siden,
men har ikke indtil videre haft mange for kunder.
Banken lægger skylden på kvarterets dårlige
økonomi, men beboerne mener, at det snarere er
bestyrerens, Hr. Oyama’s stive og afvisende
væsen, der jager kunderne væk. Kun pres fra
InTech System, der er storkunde i banken, har
afholdt Yokohama fra at lukke banken.

Offentlige Anlæg
Hollywood Bus Station #18
267. 131th Avenue NE & Pavlet Street / ingen
fordomme / LTG# 11206 (63- 6734)
Fra busterminalen kan man tage busser til andre
dele af byen. Knight Errent Security opretholder
et minimum af sikkerhed omkring anlægget,
Kenley Park #19
Freedmon Street & 135-139th Avenue
Kenley Park var engang smuk og velholdt, nu er
den ødelagt og overbegroet, kort sagt et dumt sted
at opholde sig, efter det er blevet mørkt. På trods
af dens dårlige rygte, er den på varme
sommerdage fyldt med kvarterets beboere, der
nyder solen. Kenley Park er ellers kun beboet af
Ben Speak With Trees, en ork shaman.
Kenley Public School #20
90.-94. MacDougall Street & 15th Oktober
Avenue / Marian Freedman, reaktor / Ingen
fordomme / LTG# 11206 (64-3889)
Bystyret prøver patetisk at opretholde et vist minimum af undervisning af de unge. Desværre vil
ingen lærer der kan få job andre steder undervise
i slummen. Resultat; Dårlig undervisning, skolebørn der pjækker eller tyranniserer lærerne. Skolen
er beskyttet af bevæbnede vagter og detektorer.
The Church of the Holy St. Mary #21
80 Kenley Park Street & 133th Avenue NE /
Timothy McKenna, sognepræst / Ingen fordomme
/ LTG# 11206 (64-2421)
Folk blev noget forundrede da der dukkede en ny
ungdommelig præst op for to år siden. Siden da
har Fader Timothy arbejdet lige hårdt på at blive
accepteret af beboerne og på at få repareret den
forfaldne kirke. Der holdes Katolsk messe hver
onsdag og søndag kl. 8.15 og 17.00.
Diverse
Black Body Shop #22
27 Venters Street / Igen fordomme / Ingen telefon
Yakuza’en ejer denne lille klinik, hvor de tilbyder
behandling for deres kunder. Klinikken kan klare
implanteringer op til -2 i essenstab. Det kræver
dog gode forbindelser til Yakuza’en for at få
behandling.
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InTech Systems #23
1-13. Bradstreet & 130-131th Avenue NE /
Morgan Ackland, direktør / Lettere fordomme
mod elvere / LTG& 11206 (63-6755/6758)
InTech Systems laver fordelercentraler til telefonnet. Denne nicheproduktion har bevirket at virksomheden har vokser sig større stille og roligt, uden
at firmaet er blevet overtaget af de store megacorps. Da InTech for 3 år siden så sig om efter en
billig grund til deres nye hovedkvarter, var Redmonds borgmester Gasston i gang med en kampagne for at tiltrække nye virksomheder til den
betrængte bydel. InTech slog til og slog sig ned i
Hollywood. De startede med at hyre 100 mand til
byggeriet og som sikkerhedsvagter, startede et
suppekøkken, og købte computere til skolen.
Resultatet er at InTech har de lokales støtte næsten
100 %. InTech vil gå meget langt bevare roen i
kvarteret - til og med at bruge shadowrunners.
Humanis Policlub #24
44 Weismann Street & Mulvihill Avenue / Ernest
Inman, leder / Stærke fordomme mod metahumens / LTG# 11206 (5611)
Hollywood største sammenrend af fordomsfulde,
smålige og hadefulde skabninger. Det eneste godt
man kan sige om dem, er at de ikke er så mange.
En ting, som Ernest arbejder hårdt på rette op på.
RedHawk HQ #25
2 Rebstock Avenue / Josie, leder / Ingen fordomme / Ingen telefon
RedHawk har opslået deres hovenkvarter i en
gammel brandstation. Brandstationen er remmen
for nogle af de vildeste fester Hollywood har
oplevet i lang tid.
Personligheder fra Hollywood
„Badger“, Roy Vannigan
Badger er den eneste faste repræsentant for Lone
Star i kvarteret. Hans arbejde er en blanding af at
være politimand, socialrådgiver og forligsmand i
lokale skærmydsler. Han ignorerer den
„professionelle“ vold, men slår hårdt ned når det
går ud over forsvarsløse. Badger patruljere
området i sin ruste Creysler-Nissan på skiftende
tidspunkter af døgnet, men kan som regel træffes
i Lucky’s omkring middag, når han spiser frokost
og læser sin NewsFax. Han går klædt i en slidt
militær armorjacket, med en indiansk tegning af
en grævling på ryggen, en blå „Seattle Seahawk“
kasket og hvide basketball støvler.

Arketype: Plain Cloth Cop Race: Menneske Alder:
28 Organisation: Lone Star Security Service
Opholdsted: Gaden, Lucky Luigi’s, Station 86
Attributes: BOD 4, QUI 6, STR 4, CHA 3, INT
4, WILL 5, ESS 5 REA 5+2D6 Skill: Car
(Passenger Vehicle) 4, Etiquette (Law) 4,
Etiquette (street) 7, Firearms 5, Millitary Theory
2, Psycology 3, Unarmed Combat 5 Cyberware:
Boosted Reflexes 1, Smartlink Gear: Colt
Manhunter, H&K227 (i bil), Armor Jacket, Ford
Amaricar, Micro-Transceiver Kontakter: Big
Mama, Dr. Kelder, Father Timothy, George, Little
Badger, Luigi
Ben Speak with trees
Ben er en halvskør ork der har slået sig ned i
Kenley park. Ben ser en del af parken som sit
naturlige domæne. Skulle der er nogen der er
uenige i den betragtning, får han sine ånder til at
jage dem væk. Selv om han foretrækker at være i
fred, hjælper han gerne med at heele folk (Dem
der tør nærme sig ham, for hans temperament er
kendt for at have en kort lunte).
Ben er medlem af Den Oktagonale Cirkel, en
shamanistisk grupper der består af én shaman for
hver af de mest udbredte bytotems, otte i alt. Den
Oktagonale Cirkel har mere end almindelig
sympati for miljøsagen og har stærke kontakter til
bl.a. GreenWar.
Arketype: Shaman, Initiate grade 1 Totem: Bjørn
Race: Ork Alder: 46 Organisation: Den
Oktagonale Cirkel Opholdsted: Kenley Park
Attributes: BOD 5, QUI 2, STR 3, CHA 5, INT
4, WILL 6, ESS 6, MAG 7, REA 3+3D6 Skill:
Armed Combat 3 / Staff 5, Etiquette (Street) 4,
Magical Theory 4, Sorcery 6, Singing (Centrering
skill) 5 Spells: Antidote M Toxin 2, Chaos 5, Cure
M Disease 4, Detox M Toxin 3, Treat 5 Inc.
Reaction (2) 2 Cyberware: None Gear: Staff
Kontakter: George

01.12.01 | Ravnen | E11

Hollywood.. | Galleriet

„Big Mama“ Rosalina Charrette
Big Mama ejer pizzeriaet på 3. Venters Street.
Hun holder meget af sine stamkunder (sine „dejlige
drenge“ som hun kalder dem) og behandler dem
som var de hendes familie.
Hvad hun ikke kan snuppe er folk der laver
ballade. Hvis synet af hendes enorme korpus og
hendes lynene øjne ikke er nok til at dæmpe folk
ned (det er det som regel), tager hun „Joe“ (en
assault shotgun) til hjælp. Hvad ikke mange ved
(og Mama ikke skilter med) er at hun har ret gode
kontakter til mafiaen pga. sin afdøde mand der
var løjtnant i Lacusta familien.
Arketype: Club Owner Race: Humen Alder: 44
Opholdsted: Big Mama’s Pizzaria Attributes: BOD
6, QUI 2, STR 3, CHA 4, INT 3, WILL 5, ESS 6
Skill: Firearms 4, Etiquette (Street) 3, Etiquette
(Mafia) 3, Negotiation 4 Cyberware: None Gear:
Enfield AS-7 Kontakter: Lacusta klanen (Mafia)

Father Timothy
Fader Timothy kom til Hollywood for 2 år siden.
Siden da har han prøvet at lindre nøden for de
fattige, samt hverve sjæle for sin kirke. Den næsten
umulige opgave har efterladt ham en lille smule
nedtrykt og få ting kan chokere ham mere.
Ud over hans kirke er hans eneste interesse magi.
Han opsøger derfor gerne magikere af alle slags
for at få indsigt og erfaring.
Arketype: Catholic Priest Race: Menneske (Sort)
Alder: 25 Organisation: Den katolske kirke
Opholdsted: The Holy Church of St. Mary, Private
hjem, Barer, Gaden Attributes: BOD 3, QUI 4,
STR 4, CHA 5, INT 4, WILL 5, ESS 6 Skill:
Unarmed Combat 5, Etiquette (Catholic Church)
4, Etiquette (Street) 3, Negotiation 4, Magical
Theory 4, Theology (Christian) 4, Cyberware:
None Gear: Bibel, MedKit Kontakter: Badger, Dr.
Keldner, Luigi, .
George Hallan
George fraviger ikke meget fra Hollywoods lange
række af originaler og bumser. Intet i hans opførsel
eller påklædning giver et fingerpeg om at han
faktisk er en kompetent shaman og shadowrunner.

Dr. Elias Kendler
Dr. Keldner var i mange en succesfuld læge på
McCord Hospitals børneafdeling. Indtil en dag da
en VIP’s søn døde under en operation. Selv om
det ikke var Keldners skyld skulle der findes en
syndebuk og han blev fyret. Da han ikke kunne få
arbejde på andre hospitaler i Seattle, åbnede han
en lille klinik i Redmond.
Oplevelsen har efterladt han som en bitter mand.
Folk der søger hans hjælp, får en prøve på hans
sarkastiske humor, men endnu har han ikke afvist
et menneske i nød. Hans eneste hobby er hans
hjemmebrændte „mavemedicin“.
Arketype: Street Doc Race: Menneske Alder: 46
Opholdsted: Sin Klinik, Lucky Luigi’s Attributes:
BOD 2, QUI 3, STR 2, CHA 3, INT 5, WILL 3,
ESS 6 Skill: Biological Science 6, BioTech 7,
Etiquette (Street) 3, Firearms 4, Negotiation 4
Cyberware: Datajack, Display Link, 50 Mp
memory, Gear: Doctors bag, Colt Manhunter
Kontakter: Badger, Father Timothy, Doktor kollega
fra McCord Hospital

George’s totem, Rotte, styrer hans liv. Hans hjem
er fyldt op af affald, og lugter ret slemt. George
er anarkistisk, selvcentreret og paranoid. Han
stoler ikke på folk han ikke kender godt, og vil
under ingen omstændigheder deltage i nogen runs.
Han kan allerhøjest overtales til at heale folk (mod
høj betaling)
Arketype: Street Shaman Totem: Rotte Race:
Menneske Alder: 23 Organisation: George er
tilknyttet en gruppe af Shadowrunners Opholdsted:
Pavlet Street 115 (kælderen), Lucky Luigi´s
Attributes: BOD 3, QUI 5, STR 3, CHA 6, INT
4, WILL 5, ESS 6, MAG 6 REA 4+1D6 Skill:
Conjuring (Nature Spirits) 4/6, Etiquette (Street)
6, Firearms 2, Magical Theory (Spell Design) 5,
Sorcery (Spell Casting) 4/6, Stealth (Urban) 1/2
Spells: Chaos 6, Detect Enemies 5, Imp. Invisibility
5, Treat Wound (Excl) 4+2 Cyberware: None
Gear: Armor Jacket, Remington Roomsweper,
røggranater, rasler Kontakter: Badger, Ben Speak
with Trees, The Swede, Old Henrikson.
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„Little Badger“, Billy Winter
Billy kommer fra et hjem med mange problemer.
Hans mor bor alene, men har ofte fremmede
mænd på besøg. Ofte drikker de og skændes. Den
eneste opmærksomhed han får, er når hans mor
får et anfald af skyldfølelse (når hun for én gangs
skyld ikke er påvirket af noget), eller en af hans
„stedfædre“ giver ham tæv. Når tingene bliver for
heftige derhjemme, stikker han af og strejfer om i
kvarteret, ofte midt om natten.
Billy hænger meget op af Badger. Han ser ham
vist som en eller anden slags helt og vil gerne være
lige som ham når han bliver stor. Badger har bildt
ham ind, at hvis han vil være politimand, så skal
han følge sin skole og ikke lave ulykker. Billy er
lille og meget spinkel. Han klæder sig i en alt for
stor militær jakke (ligesom Badger), en blå „Seattle
Seahawk“ kasket (Ligesom badger), og hvide
basketball støvler (ligesom B..).
Arketype: Street Kid Race: Menneske (Mulat)
Alder: 11 Opholdsted: Kenley School, Gaden,
hjemme Attributes: BOD 2, QUI 4, STR 2, CHA
3, INT 5, WILL 3, ESS 6 Skill: Firearms 2,
Atheletics (Skateboard) 4, Ettiquette (Street) 4,
Street Rumors 3, Unarmmed Combat 3
Cyberware: None Gear: Armor vest, Walter Palm
Pistol Kontakter: Badger, Father Timothy

„Melpomene“, Diana Melpone
Melpomene har i mange år arbejdet som analytiker
for CIA, men hun holdt op for 9 år siden pga.
alder. Selv om hun lever af sin lille pension, har
hun har stadig kontakt til agenturet og CIA bruger
hende ind imellem. Andre har også fundet ud af
hendes evner. Badger snakker ofte med hende
og holder hende ajour med hvad der sker, til
gengæld får han hendes analyser om hvad der
rører sig i undergrunden.
Melpomene er ret sky og holder sig mest for sig
selv. Hvorfor hun har taget navn efter Musen for
Tragedie er der ingen der ved og hun vil ikke
komme ind på emnet.

(Street) 4, Firearms 3, Local Rumors 2, Intelligence
Analysis 6, Interrogation 3, Sociology 4 Cyberware:
Datajack, Display Link, Memory 300 Mp Gear:
Armor Vest, Colt American L36 Kontakter:
Badger, CIA, InTech System

Old Henrikson
Old Henrikson’s Yellowcab er et lige så kendt syn
i Hollywood, som hans gamle indtørrede
negeransigt er kendt i Lucky´s. Henrikson er mest
kendt i hollywood, Woodinwille og Kingsgate
kvartererne af Redmon. Old Henrikson er
enkemand, så når han ikke arbejder, sidder han
nede i Luigi’s og spiller kort med George eller The
Swede.
Arketype: Taxi driver Race: Menneske (Sort)
Alder: 59 Opholdsted: Sin Taxi, Lucky Luigi’s Attr.:
BOD 3, QUI 3, STR 3, CHA 4, INT 4, WILL 4,
ESS 6, REA 3+1D6 Skill: Car 5, Etiquette (Street)
2, Firearms 3, Negotiation 3, Unarmed Combat 3,
Local Rumors 2 Cyberware: None Gear: Lined
Coat, Colt Manhunter, yellowcab Kontakter:
George, The Swede, Luigi, Badger
The Swede
The Swede lever af småhandler, sladder, samt at
rage alt til sig, der ikke enten er låst eller boltet
fast. Han prøver altid på at sælge folk de mest
obskure ting og „informationer“.
Han går klædt i syntetisk læder, solbriller og hat.
Trods sit navn er han ikke fra Sverige. Han har
prøvet at fortælle folk at han er fra Danmark, men
som alle amerikanere ved er Danmark jo
hovedstaden i Sverige.
Arketype: Snitch Race: Menneske Alder: 31
Opholdsted: Lucky Luigi’s, Lucifers, Gaden Attr.:
BOD 2, QUI 3, STR 3, CHA 3, INT 3, WILL 1,
ESS 6, REA 3+1D6 Skill: Etiquette (Street) 4,
Negotiation 3, Unarmed Combat 4, Local Rumors
4 Cyberware: None Gear: Lined Coat, Colt
American L36 Kontakter: George, Småkriminelle

Arketype: Intelligence Analyzer Race: Menneske
(Dværg) Alder: 74 Opholdsted: Lucifers, The
Rising Sun Attr.: BOD 2, QUI 3, STR 3, CHA 4,
INT 6, WILL 4, ESS 6, REA 4+1D6 Skill:
Computer 4, Etiquette (Agency) 4, Etiquette
(Corporate) 4, Etiquette (Politics) 4, Etiquette
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RedHawks
Redhawks tjener til livets ophold ved at sælge
beskyttelse til kvarterets beboere og handlende.
men de adskiller sig fra de fleste andre bander
ved at rent faktisk at beskytte dem. For et halvt
år siden fik hver af gruppen nye Yamaha Rapier
motorcykler og Uzi III maskin- pistoler. Hvem der
er den glade giver er et åbent spørgsmål, men
InTech System er et ret godt gæt. Hvordan og
hvorfor?? Hvem ved..
Red Hawk
Arketype: Gangmember Race: Mennesker og
Orker Alder: 17-23 Opholdsted: Brandstation,
Lucifers, Mama Rosa’s Pizzaria, Gaden Attr.:
BOD 4, QUI 5, STR 4, CHA 3, INT 3, WILL 4,
ESS 6, REA 4+1D6 Skill: Armed Combat 4, Bike
4, Etiquette (Street) 3, Firearms 4, Unarmed
Combat 4, Local Rumors 3 Cyberware: None
Gear: Armor Jacket, Uzi III, Colt American L36
Kontakter: Lokale, InTech System, Småkriminelle
Medlemmer
Dreamer: Simsense freak. Sløv med søvnige
øjne.
Fred: Lettere paranoid. Den mest voldelige af
Redhawks, hvilket ofte har givet ham problemer
med Badger.
Josie: leder af RedHawks. Barsk dame. Først i
tyverne. Blev leder af RH da den gamle leder
blev dræbt i ildkamp mod arvefjenden Barons. Hun
overtog uden diskution banden og ledte dem i et
hævntogt. hun skifter ofte fyr. Josie er den eneste
af Redhawks der er wired, Hun har Wired
Reflexes 1, Smartlink og Dermal Plating 2.

Loverboy: Siger næsten sig selv. RHs store Don
Juan og charmør. Hans største nederlag er at det
aldrig er lykkedes ham at få Josie med i høet.
Mike: Rå og farlig. Billedet på den typiske rocker.
Næsten.. Han er nemlig bøsse.
Poyo: Pigen der prøver at være barskere end
drengene. Som oftest lykkedes det. kommer fra
Sydamerika. Kæreste med September.
September: En tilbageholdende lidt sky fyr. Fik
sit navn fordi han blev medlem i september (og
fordi ingen kunne finde på et bedre). Han er løst
tilknyttet hackergruppen Inquisitors.
Slick: hyperaktiv, stakåndet og ranglet fyr. Slick
er det nyeste medlem. Slick mangler egentlig
modenheden til at blive rocker, men han er medlem, dels fordi han er en flink fyr, dels fordi han er
god til at sprøjtemale. Selv om hans maleteknik er
i orden, mangler hans motiver variation, det er
næsten altid noget med kusser og store bryster.
Sparrow: Endnu en pige, men ikke så fremtrædende som poyo. Fast kæreste med Dreamer
.
Tender: Den ene af tre orker i gruppen. Han har
fået sit navn fordi intet synes at kunne ophidse
ham.
The Black Twins: To sorte orker. De to tvillinger
kan næsten betragtes som een person, da de ikke
gør, siger eller mener noget hver for sig.
Tokyo: En japansk pige der er stukket af fra far.
Kæreste med Fred.
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