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HEARD VOICES 
THE KING 

Megadishu 
Huvudplexet i Somalia. En plats för njutning, coins och spän-

ning! Sedan Somalia efter Splittringen rest sig ekonomiskt är 

Megadishu ett plex med hög standard. På grund av hagel-

stormar under Dayr-säsongen är byggnaderna inte särskilt 

höga, men de flesta är ändå agogo moderna med sina holo-

gramytor. 

 

Ni befinner er dock i Doon Town, ett subplex långt borta från 

överdådiga byggnader och svinrika ninkas. Doon town ligger 

bredvid Lido Harbor och består av bebodda båtvrak. Såväl 

flytande som halvt nedsjunka båtar fungerar som hem åt 

utslagna peeps, och båtarna binds ihop genom ett rutnät av 

mer eller mindre rangliga gångbroar. Street artists i området 

har dekorerat många av båtarna och broarna i bomba möns-

ter. Området bebos till störst del av hemlösa, utfattiga famil-

jer, illegala invandrare, missbrukare och kriminella. Det är 

inte på något sätt ett safe område, men invånarna här har en  

stark samhörighetskänsla och hjälper ofta varandra. 

 

Skaffa followers! 
Ni driver en mindre sida på sociala medier. Det content ni 

skapar har hittills varit zrat och få vet om att ni finns. Men ni 

har en plan för att ändra på detta. Det finns en ny streamer i 

Megadishu som trendar uppåt: Ghost Face Killer. Med blur-

rat filter över fejset har han fraggat två ninkos i subplexet 

Doon Town. Hans followers, mest tonåringar, jublar och ser 

fram emot nästa avrättning. Men spekulationerna är vilda: 

Varför mördade han två ninkas? Har det att göra med att de 

tillhör gänget Jack of spades? Var morden riktade mot gäng-

ets ledare, The King? Och framför allt, vem är Ghost Face 

Killer? Ni har bestämt er för att sätta er sida på kartan ge-

nom att ta reda på detta. 

 

Det är viktigt att ni skapar god underhållning medan ni bedri-

ver er undersökning i Doon Town. Livestreama hela tiden! 

Kör mycket banter mer varandra, det gillar tittarna! Anordna 

pollar, tilltala ständigt publiken! Försök skapa atta memes! 

Om ni inte producerar bra kvalitet på era streams spelar det 

ingen roll om ni röjer Ghost Face Killers identitet, folk kom-

mer inte att återvända till sidan ändå. 

 

 

Kungen kallar 
Bossen för Jack of Spades, det största kriminella gänget i 

Doon Town, kallar sig för The King. Han håller till i en helt 

agogo byggnad bestående av tre stora skepp som staplats på 

varandra. Alla lampor och all neon sog omgärdar båtvraken 

får bygganden att se ut som en korsning mellan en julgran på 

speed och ett skrotupplag. 

 

Om The King får reda på att ni vill röja Ghost Face Killers 

identitet kallar han er till denna märkliga byggnad. Han tar 

emot er i sitt vilorum när han tillsammans med sin fru, The 

Queen, avnjuter varsin khat-drink i ett bubblande gyttjebad. 

”Såg du Ghost Face Killer igår? Det var helt bomba! Han streamade genom sitt kame-

raöga när han fraggade en ninka. Rakt i pannan! Han sköt honom rakt i pannan med sina 

två revolvrar. Blod och hjärnsubstans i högsta HD. Ghost Face Killer avslutade sedan 

streamen genom att säga sin kända tag line: ”Who am I? I'm Mister GFK. First to set it off, 

last to run away. I don't play, I'm a menace. Fear like the dentist!” Han lovade sedan ett 

till mord inom kort. Om nästa mord är lika bomba som detta kommer han nog bli den 

största influencern i Megadishu, wallah!” 

Detta scenario är 

inspirerat av låten 

The King Heard 

Voices av Ghost-

face Killah och är 

ett bidrag till en 

scenariotävling på 

www.rollspel.nu.  ETT SCENARIO TILL NEOTECH EDGE 
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The King säger att han inte kunnat bry sig mindre om mor-

den om det inte vore för att de båda döda arbetade för ho-

nom. Nu vill han dock veta om morden på något sätt var rik-

tade mot honom och han vill veta vem mördaren är. Om ni 

lyckas med detta kan han sponsra er sida med en större 

summa coins. Han kan ge er lite basic facts om offred samt 

deras närstående. Han säger också att en person såg Ghost 

Face Killer utföra mord nummer två: Idil Geedy. 

 

Sanningen 
I själva verket är det The King som är Ghost Face Killer. Jag 

ser att du tänker typ ”Hur fan hänger det ihop?!” men jag 

svär att det är sant, wallah! Det hela började för fyra år se-

dan när Shamshi joinade The Kings gäng. Hon hade då hängt 

i Doon Town ett längre tag och blivit saxiib med Xirsi. De 

kompletterade varandra rätt bra då hon var hands on och 

han leet på hacking. Det var han som introducerade henne 

för The King och lade ett gott ord för henne. The King ville 

dock bara släppa in Shamshi i Jack of spades på ett villkor: 

Att hon gav honom ett visst värdefullt program. The King 

visste nämligen att Shamshi hade en bror som jobbade som 

troop och att han där hade en position som säkerhetsanalyti-

ker. Och i och med den positionen hade han tillgång till ett 

hemligt dataprogram där info om olika kriminella gäng lagra-

des. Shamshi lyckades med hjälp av Xirsis bomba hack-

ingskills kopiera programmet i hemlighet och ge det till The 

King. Det uppdagades dock hos troopsen att programmet 

kopierats och då Diric var ansvarig för programmet fick han 

kicken. Både Diric och Shamshi ansågs ha skämt ut familjen 

och tvingades bryta med all släkt. De flyttade till Doon Town, 

Shamshi uppspelt inför att leva the gangsta life och Diric i 

agogo skam. 

  

För ca. tre månader sedan berättade Shamshi, samtidigt som 

hon var superhög på speed, för Diric att det var hon som fått 

honom kickad för flera år sedan. Diric blev xanaaqsan och 

bestämde sig för att hämnas, inte bara på Shamshi som 

cuttat honom i ryggen och förstört hans liv, men även på 

Xirsi och The King som varit delaktiga i det hela. Tanken på 

hämnd gav hans liv en ny mening. 

  

Sedan Diric fåt kicken från troopsen och bosatt sig i Doon 

Town har han fått försörja sig som kriminell hacker. Trots att 

han inte var stolt över det var han grymt wanaagsan på att 

hacka augments. Detta fick han nytta av när han planerade 

sin payback. The King har nämligen en augment i hjärnan 

som han fått inplanterad efter en skottskada. Det var en ba-

sic match för Diric att hacka augmenten och ta kontroll över 

The Kings medvetande. 

  

Dirics plan är att var tredje natt hacka The Kings augment 

och ta över hans medvetande i form av Ghost Face Killer. 

Han kommer varje gång han övertar The Kings medvetande 

att döda en medlem i Jack of spades. Varje mord streamas. 

När tio medlemmar dödats kommer Diric att tvinga The King 

avslöja sin identitet live och sedan skjuta sig i huvudet inför 

alla followers. 

 

Offren 
Det första offret fraggades för två veckor sedan. Hennes 

namn var Shamshi Abshir och hon hade jobbat för The King i 

fyra år. Hon var inte uppvuxen i Doon Town utan kom från 

en vanlig medelklassfamilj. Hon var dock lite av the black 

sheep of the family och hamnade tidigt i dåligt sällskap. Hen-

nes familj, framförallt hennes bror Diric Abshir som vid den 

tiden jobbade som polis, gjorde allt för att få henne på rätt 

bana i livet, men det var helt tröstlöst. När hon började 

jobba för The King flyttade hon till Doon Town och hennes 

bror, som ungefär samtidigt fått sparken från troopsen (som 

polisen kallas i Megadishu), flyttade med henne. 

 

Det andra offret fraggades för tre dagar sedan. Han hette 

Xirsi Liban och jobbade också för The King. Till skillnad från 

Casho var Xirsi uppvuxen i Doon Town. Han kunde subplax-

ets alla knep sen barnsben. Det var alltid självklart att han 

skulle jobba för The King, det var hans dröm sen han var typ 

sex år. Han hade en stor naturlig talang för hackning. Trots 

att han egentligen ville se sig som en champion i slagsmål 

och stölder utvecklade han sin hackingförmåga då han tjä-

nade en hel del coins via den. Hela hans familj är sedan länge 

döda, han såg istället Jack of spades som sin familj. Den enda 

personen han umgicks med utanför gänget var Uba ”Teddy” 

Axmed; hans on again off again saaxiibtiis. 

  

Mug Shots 
Inte att lätt fall att lösa, saxiib! För att klara det behöver ni 

förhöra de peeps som är som mest inblandade. Håll noga 

koll på vad de säger, många av dem är uppvuxna på gatan 

och vana att poona smartare peeps än er. 

  

The King 
Doon Towns mest fruktade ninka verkar bestå av muskler. 

Om det beror på att han skjutit in enorma mängder kräm i 

kroppen, har ett gytter av augments under huden eller en 

kombination av bådadera vet ingen. Hans stora kropp och 

vilda stirrande blick gör de flesta osäkra i hans närvaro. Han 

tillhör klanen Rahanweyn och bär klanens kännetecken: En 

augment i form av ett grönt lysande öga utan pupill eller iris 
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där hans vänsteröga borde vara. Han har ett ärr som löper 

från vänster ögonbryn långt pannan. Ärret kommer från ett 

skottskada och en efterföljande operation där delar av hans 

hjärna bytts ut mot augments för att rädda hans liv. 

  

The King är van att få som han vill och blir lätt xanaaqsan när 

något tjafsar emot. Han är stressad över att hans gängmed-

lemmar mördats och vill ha den skyldige i sitt våld snabbt. 

Om ni skulle börja misstänka att det är han som ligger bakom 

morden och lufta denna misstanke för honom kommer han 

att bli ultra. I bästa fall skäller han ut er och i värsta fall låter 

han sätta ett skott i nacken på er. 

  

The Queen 
Nästan lika respektingivande och hänsynslös som The King, 

om inte mer. The Queens kropp är täckt med neonlysande 

tatueringar som slingrar sig som vinrankor. Hon har genom-

trängande blick och en befallande röst som få vågar säga 

emot. Precis som The King tillhör hon också klanen Ra-

hanweyn och precis som The King är hennes vänstergöa ly-

sande grönt och saknar iris och pupill. 

  

Om ni frågar The Queen kommer hon att vara kort i tonen 

och inte särskilt samarbetsvillig. Om hon fattar att ni börjar 

misstänka The King kommer hon att börja tänka över hur 

detta ska gynna henne. Om The King arresteras eller fraggas 

är hon näst på tur till makten. Hon kommer då att berätta att 

The King var borta under de kvällar som Ghost Face Killer 

mördat folk. 

 

Diric Abshir 
De hårda åren i Doon Town har inte behandlat Diric väl. Han 

har magrat av sig, byter sällan kläder och liknar en sjuk 

junkie. Han tillhör klanen Darod och har mekaniska guldfär-

gade händer, vilket kännetecknar medlemmar i den klanen. 

Han har en vattnig blick som ibland blir flackande och ner-

vös. Hans ensamhet och hans hacking av Lagren har gjort 

honom näst intill paraniod. Han är helt ensam förutom 

Hooska; hans pitbull som han älskar mer än någonting annat.  

Han har också fått agogo hybris då han ser sig själv som 

Ghost Face Killer (då han kontrollerar dennes handlingar) 

och ängeln som rensar Doon Town från smuts. 

 

Diric säger sig först vara ledsen över att hans syster dödats, 

men om ni naggar honom lite märker ni lätt att han ljuger. 

Han säger då att han inte sörjer över att hans syster mörda-

des då hon drog skam över familjen med sin kriminella yrkes-

bana. Han skulle dock aldrig erkänna att han ligger bakom 

mordet på sin syster, eller att hon var orsaken till att han fick 

sparken som troop. Han erkänner heller aldrig frivilligt utan 

hot att han är mannen bakom Ghost Face Killer. 

 

Uba ”Teddy” Axmed 
Som jag tidigare sa är hon flickvän till ett av offren; Xirsi Li-

ban. Deras relation är rätt trixy, ena dagen slåss de och dum-

par varandra andra dagen efter. De var båda rätt meltade 

och kanske inte helt bra för varandra. Uba tillhör Neofunks; 

en caan ah stil i Somalia. Neofunks har en stil inspirerad från 

funkscenen under 70-talet, men mer agogo. Uba har ett afro 

som skiftar mellan olika färger, kläder i neon och självly-

sande gula läppar. Då Neofunks är rätt creddiga försöker Uba 

dölja att hon bor i Doon Town och hennes största dröm är 

att ta sig ifrån stadsdelen. Hon tillhör klanen Dir och har lik-

som alla andra från den klanen halvmåneformade augs vid 

tinningarna från vilka man kan fälla ut ett halvt genomskin-

ligt mörkt skydd över ögonen. Förutom att vara Neofunk är 

Ubas största intresse teddybjörnar, och det är därifrån hon 

fått sitt smeknamn. Hela hennes hem är täckt från topp till tå 

med teddybjörnar i alla olika färger och storlekar. En två me-

ter weyn teddybjörn har till och med ersatt hennes säng. 

Hon har gett alla teddybjörnarna namn och pratar ibland 

med dem. 

 

Uba kan berätta för er att hon och Xirsi hade en strulig re-

lation och inte var tillsammans när han mördades. De brå-

kade ofta. Grälen handlade ofta om att Uba ville ta sig ur 

slummen medan Xirsi tyckte det var atta att bo i Doon Town 

och jobba för The King. Hon kan berätta att Xirsi kunde en 

del om hacking men att det inte var hans main intrerest. Han 

ville ofta vara mer hands on, gillade combat, bryt och bilstöl-

der. Men var usel på de sakerna. Om ni frågar direkt kan Uba 

berätta att Xirsi och Shamshi kände varandra, de har länge 

varit bekanta och blev saxiibs efter att Xirsi hjälpt Shamshi 

med ett jobb. Uba känner inte till detaljerna kring jobbet, 

men vet så mycket som att Xirsi hackade ett program som 

tillhörde en familjemedlem till Shamshi. Detta var en av de 

otaliga saker som Xirsi och Uba grälade om: Man blåser inte 

familjen, och man hjälper inte andra att blåsa sin familj! 

 

Idil Geedy 
Idil är vittne till mordet på Xirsi. Hon är 54 år och har bott i 

Doon Town större delen av sitt liv. Hon säljer Khat-te via sin 

mobila bar som hon har spänd längs kroppen. Hon sköter 

försäljningen till störst del i Lido Harbor. Hon dricker själv av 

sitt khat-te dagligen och är därför ofta väldigt speedad. Affä-
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rerna har sällan blomstrat för Idil, snarare har det gått sämre 

och sämre med åren. Numera är hon så pass utblottad och 

så pass märkt av det långvariga khat-beroendet att hon lik-

nar en sliten baglady. 

 

Idil vill inte bli inblandad i mordhistorien och chattar inte 

lättvindigt. Om ni ger henne en tillräckligt stor muta kan nog 

tänka sig att berätta vad hon såg. Hon kan ge ett signalement 

på Ghost Face Killer. Ansiktet såg hon såklart inte i och med 

att det var blurrat, men hon kan berätta att kroppsbyggna-

den var rejäl, mer muskulös än hos de flesta. Hon kan även 

berätta att kläderna han hade verkade dyrare än vad de 

flesta i Doon Town skulle ha råd med. 

 

WHAT TO DO? 
Så hur gör ni för att avmaskera Ghost Face Killer, saxiib? Det 

är en fet fördel att ha en kunnig hacker med i gänget. För det 

första han en hacker få bort det digitala blurret som skym-

mer mördarens ansikte. Då avslöjas The King som mördaren. 

 

Om ni misstänker att allt inte är som det ska med The King, 

om han berättar att han inte har något minne av vad som 

hände kvällarna då morden ägde rum så kan det vara en bra 

idé att undersöka hans augments. Det skulle då vara möjligt 

att upptäcka att hans augment i hjärnan är korrupt av ett 

virus. Det är möjligt för en skillad hacker att spåra viruset till 

Dirics tech. 

 

Skulle ni inte ha någon hacker i gruppen är det möjligt att 

sätta dit Diric genom att förhöra honom. Han kommer, som 

jag sa tidigare, inte att snacka i första taget, men om ni skulle 

hota att fragga Hooska kommer han att bryta ihop och be-

rätta allt för er. Han äskar verkligen sin hund, wallah! 

Slut 
Om ni skulle missa att The Kings hjärna var hackad och tror 

att han av fri vilja begått morden kommer kaos utbryta i 

Doon Town. The King kommer att bli ultra och göra allt han 

kan innan han åker i fängelse för att få er fraggade. Interna 

stridigheter kommer att bryta ut inom The Jack of Spades, 

folk kommer att vara helt chockade över att deras ledare 

dödat sina egna. Det hela utbryter i ett inbördes gängkrig 

med The Queen och lojalisterna på ena sidan och utbrytar-

gruppen på den andra. Oskyldiga kommer hamna i skottel-

den och Doon Town blir en fowdo plats. Er sida kommer att 

uppmärksammas men många kommer att ge er skit för att ni 

skapade så mycket fowdo, så varken antalet likes eller anta-

let följare kommer öka särskilt mycket. 

 

Om ni däremot skulle lista ut att The Kings hjärna blev hack-

ad kan kaoset avstyras. Det är pinsamt för troopsen att en av 

deras före detta orsakat detta, så de vill helst att Diric för-

svinner och att hela incidenten sopas under mattan. Har ni 

tillräckligt med material kan ni visa alla era följare sanningen: 

Att det var Diric som låg bakom morden och att troopsen 

försöker dölja det. Ilskan från folket riktas då mot troopsen, 

de är redan inte särskild omtyckta; I Somalia diggar vi inte 

auktoriteter. Er sida blir då den mest lajkade i landet och ni 

får fler följare än vad ni kunnat drömma om. Låt coinsen 

flöda in! 

 

Ghost Face Killers följares reaktion på upplösningen kommer 

att vara beroende på hur många han hunnit mörda. Han blir 

mer och mer poppis bland kids och tending peeps ju fler 

mord han begår. Om han har hunnit döda många är hans 

mest lojala följare pissed off när han är busted. De kommer 

själva att ge sig ut i natten, försöka fullfölja hans värv och 

livestreama samtidigt som de fraggar personer de anser för-

tjäna det. 

Attribut: #Primal 12, #Flex 10, #Sync 13, #Hardcore 13, #Cortex 7, #Tech 10, #Systemet 7, #Karisma 5, #Avantgarde 5, 
#Instinkt 12 

Edges: #GunFu 3, #Stridsvana 4, #Fanatism 3, #StreetFighting 2, #Recon 2 

Triqs: Akimbo, kan skjuta med två pistoler utan avdrag. Ger +1 extraskada vid #Burst eller #Gunkkake. Använd skadeverkan 
och egenskaper från en av pistolerna men deras ammo räknas som gemensam.  

Anfall: IMI Desert Eagle Legend, 5T10+2, anfall 19, ammo 2(4 akimbo), auto 2 (#Targeting),  #Diskret−2 #Inne #Kickback 
#PointBlank #Rare #Scanner #Säkrad 

#Avståndsförsvar: 12, #Närstridsförsvar: 16, #Initiativ: 14, #Adrenalin: 12 

#Sens: 24 

Skydd: Subdermalt pansar och en skottsäker rock ger totalt HVD 1, TRS 3, BEN 2, ARM 2. 

Övrig eqip: Painblocker #Smärtstillande, Custom cyberögon #Cyberöga, #Virr, #Avbländ, #NV, Artificiella Muskler, 
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