
Intentioner 

Sällskapets avsikt med att transformera om 

sig till klassiska monster är att sprida död 

och förstörelse. De vill göra detta genom 

att varje år under CyberWeen terrorisera 

och mörda medlemmar ut den mest ut-

satta samhällsklassen, nämligen de allra 

fattigaste. 

Cyberween 

Bakgrund 

I en av framtidens gigantiska megastäder 

finns ett sällskap vilka tillhör samhällets 

överklass. Sällskapets största intresse är 

skräckfilmer så pass gamla att de gjordes 

långt innan hologrambilden, VR-

biograferna eller ens färgfilmen uppfanns, 

nämligen gamla skräckfilmer från 1930- 

och 40-talet, ex. Frankenstein och Dracula. 

Sällskapet har så pass mycket fritid och 

pengar att de kan ta sin hobby till höjder 

som vanliga människor aldrig skulle kunna 

drömma om. Sagt och gjort, istället för att 

passivt titta på sina stora monsteridoler 

har de med hjälp av plastikoperationer och 

cybernetik låtit transformera om sig till 

dessa monster. De har dessutom i slutet av 

oktober månad bestämt sig för att åter-

uppta en gammal tradition från det sena 

1900-talet, nämligen Halloween. Eller som 

sällskapet kallar det: CyberWeen! 

Monstren 

Förutom de monster som beskrivs nedan 

kan spelledaren själv hitta på olika monster 

som stryker omkring i de fattigas gränder. 

Exempel på fler monster är Varulven, Den 

huvudlöse ryttaren, Dr. Jekyll & Mr. Hyde. 

 

Frankensteins 
monster 

Denna person har via plastikoperationer 

opererat om sig för att likna det fruktans-

värda monstret i utseende och storlek. Ett 

cybernetiskt skelett ger honom en över-

mänsklig styrka. 

 

Dracula 

En opererad matsmältning omvandlar rent 

blod som personen dricker till en adre-

nalinliknande drog. Personen kan genom 

avancerad cybernetik transformera om sig 

till en fladdermus. 

 

Monstret i Svarta  

lagunen 

Förutom att personen till det yttre är ope-

rerad till en kopia av det ökända monstret 

har personen även fått vassa dödliga klor. 

Rollpersonernas inblandning 

Rollpersonerna kontaktas av CultMovie, vilka är upphovsrättsinnehavare till filmmonstren. CultMovie 

vill få reda på vilka personerna bakom filmmonstren är så att de kan stämmas för varumärkesintrång. 

Rollpersonerna måste luska fram monstrens egentliga identiteter. Om monstren vet att rollpersoner-

na är dem på spåret gör de vad de kan för att försöka döda rollpersonerna. 
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