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Mjölkkonspirationen

Supergänget

“Nu får ni faktiskt vara tysta och dricka upp er mjölk!” Kemiingenjören Ing-Britt Berntsson dängde mjölkflaskan
ifrån det näraliggande och ekologiskt hållbara mejeriet i bordet, vände sig bort för att plocka de inte fullt så ekologiska
och miljömässiga pop-tartsen ur brödrosten.
När hon vände sig tillbaka tappade hon prompt både hakan och körsbärspop-tarts. Vid bordet satt nu två barn, tysta
och raka på sina stolar.
Hur Ing-Britt än försökte kunde hon inte få dem att svara mer än enstavigt på tilltal. Överallt i Sverigge hände samma
sak, och allt leder tillbaka till samma ekologiskt hållbara och näraliggande mejeri...

Caveat lector!
Mjölkkonspirationen är en del av 20.000-teckenprojektet och som sådant är
det inte helt komplett. Du som spelledare kan behöva fylla igen luckor här och
där. Känn dig fri att ändra det du behöver, lägga till kartor och information.
Och mjölk är för övrigt inte farligt. Det orsakar heller inte stepfordbeteende så
vitt jag vet.
Och for the record? Jag gillar faktiskt mjölk.

Synopsis
Det lilla mejeriet Skoboda Mejeri har rönt stor uppmärksamhet inom mjölkprodukter genom sitt koncept att starta många små mejerier över hela Sverige
och bara distribuera inom sitt närområde. Konceptet blir en succé övernatt och
Skoboda Mejeri hotar att ta över stora delar av den svenska mjölkmarknaden.
För att motverka Skobodas framgångar anställer två andra svenska mejerier, Arla och Skånemejerier, Filippa Mjömark. Filippa är en trollkarl intom
matkemi för att genom företagsspioneri och sabotage sätta stopp för Skobodas
framgångar.
Filippa Mjömark skrider till verket och inom ett par veckor har hon lyckats
etablera sitt alias och blir anställd på Skobodas mejeri strax utanför Tibro. Där
“effektiviserar” hon mjölkningsprocessen och introducerar samtidigt sin djävulska plan som skall få Skoboda på fall, men även hålla Sverige gisslan. Filippa
Mjömark vill nämligen ha hämnd för tidigare oförrätter som regering, SÄPO,
militär och riksdag utsatt henne för.
När rollpersonerna kommer in i bilden är Sveriges makthavare lätt förtvivlade. Svenska barn har börjat uppträda som robotar och man kan inte alla se
ett mönster för hur “robotssjukan” sprids. Något är fel, men vad?
Rollpersonerna kallas till ett hemligt möte i huvudstaden. Där får de i uppdrag att ta reda på vad sjuttan det är som händer och varför barn plötsligt blir
lydiga stepfordbarn.
Deras största ledtråd är att fenomenet uppstod i Tibro, och att nästan alla
barn i staden omvandlats till robotar som utan att ändra en min lyder alla
befallningar.
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Väl på plats i Tibro hittar rollpersonerna ledtrådar som tar dem vidare till
Skobodas Mejeri strax bredvid Tibro i Spännefalla. I Skobodas mejeri konfronteras de med Filippa Mjömark som med hjälp av sin barnarmé lyckas fly.
Det dröjer dock inte länge förrän alla barn som någonsin druckit Skoboda
mjölk börjar röra på sig. De är alla på väg till Stockholm och Rosenbad.
Den slutgiltiga konfrontationen inbegriper Filippa, barnen och Filippas kontrollmekanism - en hjärnradio med vilken hon styr barnens vilja. För att besegra Mjömark måste rollpersonerna ta sig förbi hennes barnarmé och förstöra
hjärnradion.
Den episka avslutningen förtas en smula av att rollpersonerna måste ge sig av
hem till sin väntande spelledare.

Vad har hänt?
Filippa Mjömark är en råvaruingenhör med superkrafter. Hon kan få nästan
vem som helst att lyda henne, bara det är hon som ligger bakom maten eller
drycken som tillagats.
Hennes superkrafter har missbrukats vid flera tillfällen, en gång då hon arbetade för SÄPO och vid flera tillfällen då hon har arbetat för den svenska
militären.
Filippas krafter användes - mot hennes bestämda inrådan - under ett angrepp
i Afghandistan, vilket resulterade i att ett par svenska soldater, och även övriga
natotrupper avled. Filippa begärde avsked, men fick inte avsluta sin anställning.
Det var först när hon bjöd på hembakta bullar som hon fick befäl och ansvariga att skriva på papper som hon kunde gå vidare.
När hennes arbetsgivare upptäckte att de blivit manipulerade iscensatte de
en smutskastningskampanj som gjorde Filippa mer eller mindre oanställbar
inom Svea Rikes gränser.
Filippa gav sig av till Norge där hon fick påbörja en ny karriär. Filippas bitterhet över sin belägenhet växte genom åren, och hon slutade aldrig att fullbordade och hon har satt dem i verket. Hennes mål är att återupprätta sitt
rykte och det tänker hon göra genom att avslöja militärens missbruk av hennes
krafter.

Introduktionen till äventyret
Mitt under ett spelmöte ringer Sveriges statsminister till rollpersonerna.
Statsministern är lätt panikslagen och ber rollpersonerna att komma till
Rosenbad omedelbart.
Väl i regeringsbyggnaden möts superhjältarna av statsministern, försvarsministern och jordbruksministern. Samtliga är upprörda och stressade. Statsministern lägger fram äventyret och påpekar att det är ett mycket känsligt läge i
Tibro, ett litet samhälle som ligger Hjo och Skövde, har barnen helt plötsligt
börjat bete sig mycket underligt. Näst intill alla barn beter sig mycket underligt,
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nästan som robotar. De lyder utan att fråga varelser och det verkar som om de
förlorat all egen vilja. Statsministern ber rollpersonerna att ta reda på vad som
egentligen håller på att hända.
Regeringen ordnar transport ifrån Bromma flygplats, rollpersonerna transporteras med stil.

Ankomsten till Tibro
När rollpersonerna anländer i Tibro är staden ovanligt stillsam. Ytterst få
personer rör sig igenom staden. Det verkar nästan som om människor är rädda
för att gå ut. Något har hänt i staden som har gjort människor försiktiga och
rädda.
Kommunlarådet Edvard Albrektsson tar emot gruppen i kommunalhuset
och förklarar läget. Sedan två veckor tillbaka har fler och fler barn blivit berövade sin fria vilja. Det började med Torkel Berntsson, en tioårig pojke som på
morgonen för två veckor sedan utan att ifrågasätta började lyda sin mamma.
Efter Torkel följde resten av Tibros barn, ett efter ett. Nu är bara ett fåtal barn
helt opåverkade av vad det än är som drabbat övriga barn.

Ledtrådar
Torkel är indexfallet. Torkels mamma är anställd på Skobodas Mejeri och är
bland de första som har mjölk från mejeriet med sig hem.
Alla barn som påverkats - utöver Torkel - gick på Häggetorpsskolan. Häggetorpsskolan får sin mjölk ifrån Skobodas Mejeri.
De barn som inte drabbats dricker inte mjölk eller är laktosintoleranta, men
de är försvinnande få. De flesta verkar vara påverkade av vad det än är som
sprids i mjölken.
Om rollpersonerna sitter helt fast lämnas ett anonymt tips på deras hotellrum. Tipset är skrivet på Skoboda Mejeris papper. Det som står på papperet
är “titta på mjölken”.

Häggetorpsskolan
Häggetorpsskolan är en liten skola som tar emot större delen av Tibros mellanstadiebarn. Om rollpersonerna går dit för att undersöka hittar de inget särskilt, men bambatanten kan ge rollpersonerna ett par ledtrådar:
• Barnen dricker enbart mjölk och vatten till måltiderna.
• Mjölken kommer ifrån Skoboda Mejeri
• För ett par veckor sedan ändrades mjölkbeställningarna och innehåller numera “supervitaminer” som skall vara bra för barnen.
• De flesta barnen är drabbade av “lydnadssjukan” men konstigt nog är inte
alla barnen påverkade. Det verkar finnas någon typ av mönster i åkomman.
• Inga vuxna har drabbats.
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Torkel Berntsson
Torkel Berntsson är det första barnet som drabbades av sjukan. Han gör inte
så mycket på dagarna utöver det hans mor och far säger åt honom.
Torkel lyder utan att tveka de flesta befallningar han får sina föräldrar, och
just när rollpersonerna anländer klipper han gräsmattan, övervakad av sin
storbukade far och oroliga mor. Fadern har en öl i handen och tittar nöjt på
när Torkel med milimeterprecision klipper gräsmattan runt det vita tvåvåningshuset.
Torkel svarar bara på tilltal om han blir beordrad att svara och han verkar
helt omedveten om sin belägenhet. Han säger att det är enklast att lyda. Det är
inte så svårt att röra sig då.
• Av Torkel Berntsson kan rollpersonerna få reda på följande:
• Torkel började lyda för två veckor sedan
• Strax innan han började lyda drack han ett glas mjölk
• Mjölken smakade godare än vanligt, så Torkel drack upp allt
• Hans mamma behandlar honom bra, men hans pappa sätter honom i arbete och ibland med saker som är lite farliga.

Ing-Britt Berntsson
Ing-Britt Berntsson är Torkels mamma. Hon är så klart orolig för sin sons välbefinnande och hoppas att rollpersonerna skall hitta lösningen på problemet.
Ing-Britt jobbar på Skoboda Mejeri och som en arbetsförmån får hon lov att
ta med sig mejeriprodukter hem.
Medan rollpersonerna är på plats bjuder Ing-Britt på hembakta bullar och
kaffe. Om rollpersoenrna kommer i kontakt med mjölken kan de upptäcka att
det är något vajsing med den.
Ing-Britt kan berätta följande:
• Torkel började lyda för två veckor sedan
• Det var i samband med att en ny mjölk lanserades (Ing-Britt är mycket passionerad inför sina mjölkprodukter)
• Evert Berntssson, Torkels pappa, behandlar inte Torkel så bra som han
borde. Så Ing-Britt vabbar för tillfället från sitt jobb
• Ing-Britt jobbar på Skoboda Mejeri
• Ing-Britt tar med sig mejeriprodukter hem
• Ing-Britt kan ordna ett besök på Skoboda

Evert Berntsson
Evert Berntsson är Torkels pappa som ser ett gyllene tillfälle att utnyttja sin
son för lite gratis arbetskraft runt huset.
Evert är egentligen inte elak, han ser bara det här som en möjlighet att
utveckla sonens händighet. Han är orolig för att sonen tillbrigar för mycket tid
med datorspel.
Evert jobbar på ett garage där han är mekaniker och kan berätta följande för
rollpersonerna:
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• Torkel började bete sig konstigt för två veckor sedan
• Ing-Britt får med sig mejeriprodukter hem och det är ju bra
• Det är praktiskt att kunna beordra runt Torkel, och Evert tror inte att det
påverkar Torkel negativt

Mjölken
Förr eller senare lär rollpersonerna hitta den felande länken, i det här fallet
mjölken.
För personer med superkrafter blir det snart uppenbart att den vita vätskan
besitter egenskaper som den kanske inte borde. Mjölken har en egen vilja och
den viljan går ut på att göra andra viljelösa.
Mjölken är en egen varelse som arbetar med Filippa för att uppfylla hennes
önskningar. Att dricka mjölken gör framförallt barn mottagliga för Filippas befallningar.

Skoboda Mejeri
Skoboda Mejeri ligger en bit utanför Tibro i natursköna omgivningar.
Mejeriet är ett av de snabbast växande företagen i Sverige. De skryter med
sin miljövänlighet och har lanserat en rad nya produkter som rent ut sagt tagit
den svenska hipstereliten med storm. Till och med Marcus Birro sjunger Skobodas lov.
Rollpersonerna tas emot med en stor, välkomnande famn. Företagsledningen
har inget att dölja utan samarbetar villigt med rollpersonerna. De kan till och
med få en rad informationsbroschyrer att läsa om de så önskar. Företagets
bokslut finns också tillgängligt.
När de frågar om mjölken lyser VD:n Anna Martinsson upp. Hon berättar
om den fantastiska process som används för att behålla näringsvärden och se till
så att mjölken smakar riktigt gott.
Den person som betytt mest för processen heter Filippa Mjömark, en person
som Anna Martinsson inte kan tala nog väl om.
Vad Anna Martinsson kan berätta:
• Skoboda Mejeri är ett litet mejeri med en unik idé och produktionsmetod.
• Produktionsmetoden är framtagen av Filippa Mjömark som har gjort Skoboda framgångsrikt på många plan.
• Skoboda har nått så bra resultat att de har konkurrerat ut andra mejerier
inom vissa områden och det har så klart gjort Skoboda måttligt populära hos
resten av de svenska mejeriföretagen.
• Skoboda planerar att implementera produktionsmetoden runt hela Sverige.
De har redan mejerier runtom stora delar av landet.
• De har mottagit förtäckta hot ifrån både Skånemejerier och Arla, och Martinsson tror att de legat bakom en smutskastningskampanj som riktats mot Skoboda.
Anna Martinsson kan förse rollpersonerna med hotbrev och annat hotfullt
material som till exempel telefonsamtal som spelats in om det skulle vara så att
de vill följa upp på hoten som riktats både mot Martinsson och mot hennes
företag.
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Filippa Mjömark
Filippa Mjömark arbetar flitigt med några formler på en whiteboard när
rollpersonerna, ledda av Anna Martinsson, kliver in genom dörren.
Hon verkar vara mycket upptagen och samtidigt mycket engagerad och entusiastisk inför det hon håller på med. När VD:n kliver in genom dörren med
rollpersonerna i släptåg (rollpersonerna får inte träffa Filippa på egen hand.
Förklaringen är att Filippa är lite excentrisk, men egentligen är det Martinsson
som är bekymrad över att låta sin ingenjör tillbringa tid ensam med ett potentiellt hot) lyser Filippa upp och skakar entusiastiskt hand med sin chef. Det
märks att Mjömark är omtyckt på företaget och har många vänner här.
Mjömark har en tendens att bli teknisk i sina förklaringar och det krävs lite
för att hänga med i svängarna när hon berättar.
Filippa kommer inte att avslöja sig om hon inte måste eller blir lurad till det.
Vad Filippa berättar frivilligt:
• Skoboda är ett unikt mejeri med en unik produktionsmetod.
• Skobodas nya produktionsmetod är framtagen av Filippa, men det är Anna
Martinsson som gjort det möjligt för Filippa att ta fram den i så stor skala som
hon gjort.
• Produktionsmetoden gör mjölken billigare, nyttigare och enklare att efterbehandla.
Vad Filippa avslöjar när rollpersonerna förstår att hon är superskurk och
ställer henne mot väggen:
• Det är Arla och Skånemejerier som ligger bakom den ursprungliga planen.
Filippa placerades på Skoboda som företagsspion och sabotör.
• Arla och Skånemejerier vill att Filippa skall skandalisera Skoboda så att
ingen vågar dricka deras mjölk.
• Filippa har inte tänkt avslöja att det är Skoboda som ligger bakom den
drabbade mjölken. Än.
• Om rollpersonerna gräver vidare eller kräver att Filippa upphör med att
droga mjölken inleder Filippa sin slutgiltiga plan och slår till mot Rosenbad.

Om rollpersonerna misslyckas
Misslyckas rollpersonerna med att hitta ledtrådar som leder till Filippa och
mjölken så kommer Filippa förr eller senare att avslöja att det är hon som
ligger bakom sabotaget och att det bara är Skobodas mjölk som är försedd med
lydnadsdrogen. Vid det laget har hon redan börjat marschera mot Rosenbad.
Ta bara till den här utvägen om rollpersonerna verkligen sitter fast. Du som
spelledare har fria händer att hinta hur mycket du vill om mjölken, och om det
inte fungerar så gör mötet med Filippa till en stand off där hon överväldigas
av sina superskurkgener och känner sig tvingad att berätta exakt vad hon har
tänkt att göra.

Filippa flyr Tibro
Fortsätter rollpersonerna att pressa Filippa väljer hon att istället för att låta
sig fångas iscensätta sin flykt till Stockholm där hon ämnar ställa regeringen
mot väggen för de oförrätter hon upplever har drabbat henne.
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Filippa använder alla Tibros barn som en sköld mellan henne och rollpersonerna för att komma undan. Om rollpersonerna är villiga att döda eller skada
barnen kan de fortfarande stoppa Filippa men den kloka planen är att först se
vad hon har i kikaren samt fundera ut hur Filippas hjärnradio faktiskt fungerar.

Hjärnradion
När Filippa flyr styr hon barnen med en sändare som hon hallar hjärnradion.
Hjärnradion förstärker Filippas superkraft, nämligen att kontrollera personer
som ätit av något som Filippa har lagat till eller bakat. Hjärnradion förstärker
Filippas grepp om alla de barn som druckit “hennes” mjölk, och utan radion
kan hon inte kontrollera dem.
Hjärnradion ser ut som ett headset, och Filippa har det på sig hela tiden
för att kunna kontrollera massorna av barn som intagit hennes manipulerade
mjölk.

Barnens marsch
När 60% av Sveriges barn börjar marschera mot Stockholm är det uppenbart att Mjömark har något i kikaren som förmodligen inbegriper Rosenbad
och Gamla Stan. I spetsen går Filippa Mjömark som en drottning genom havet
av barn. Filippa vill att regeringen återupprättar hennes goda rykte och låter
henne ta arbeten inom den svenska matindustrin.

Konfrontationen
Vid Rosenbad kräver Filippa Mjömark att hennes krav uppfylls, annars
kommer hon att beordra barnarmén som samlats runt Rosenbad att hoppa i
strömmen tills dess att hon fått igenom sina önskningar.
Filippa vill att SÄPO och den svenska militären erkänner att Filippa varit
deras hemliga agent, och att hennes krafter använts mot hennes vilja i Afghandistan där ett flertal soldater dog som direkt följd av ingreppet.
Hon vill också att regeringen erkänner att hon inte fått avsluta sin anställning
och att när hon i sin tur tvingade befäl och ansvariga att skriva på; att de bedrivit en smutskastningskampanj mot henne som slutat i att Filippa inte går att
anställa inom Sveriges gränser. Filippa vill att militär och stat släpper de hemligstämplade dokument som rör henne och att hon får lov att återupprätta sitt
rykte.

Arla och Skånemejerier
Om rollpersonerna undersöker Arla eller Skånemejerier är det rätt enkelt
för dem att hitta bevis på att de försöker smutskasta Skoboda Mejeri. Arla har
till och med ett pappersspår där de diskuterat med Filippa Mjömark om deras
planer för att infiltrera Skoboda och skapa en skandal.
För rollpersonerna att avslöja skandalen är bara en bråkdel av äventyret,
men om spelledaren vill kan han eller hon så klart göra det till en större del av
Mjölkkonspirationen. Att smyga runt i fabriker och på kontor kan vara nog så
spännande för rollpersonerna.
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Spelledarpersoner
Filippa Mjömark
Mjömark är en person som med sina superkrafter kan kontrollera andra personer så länge som de har ätit något som hon har tillagat.
Filippa Mjömark är på regeringens och SÄPOs lista över Sveriges farligaste
superskurkar, just därför att hon brutit med regeringen och inte längre vill gå
i regeringens och militärens ledband och har därför bestämt sig för att utöva
utpressning tills dess att makthavarna som sett till att hon blivit en paria inom
landets gränser rentvår henne.
Hon vill också att hennes topphemliga akter offentliggörs så att alla får ta del
av militärens smutsiga byk.
Filippa är en människa som älskar att arbeta, och när militären och
regeringen tog det ifrån henne förstörde de mer eller mindre hennes liv. Filippa
vet att utpressning förmodligen inte är den rätta vägen att gå, men hon räknar
kallt med att regeringen inte kan med att låta henne döda barn för att slippa
bli förödmjukade. Det rollpersonerna inte vet är att Filippa bluffar. Hon skulle
aldrig kunna aktivt döda barn för att få upprättelse. Till och med det att skicka
dem mot rollpersonerna tar emot för henne.
Egenskaper
3 Hjärnkontroll - Filippas superkraft är att hon kan kontrollera andra människor om de ätit något hon tillagat
2 Hjärnradion - Hjärnradion kan kontrollera hundratals personer på en gång
och är en smart liten apparat som ser ut som ett headset ungefär. Filippa har
det på sig konstant.
Tålighet 2
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Barnarmén
Barnarmén är Filippas hemliga vapen, den slutgiltiga möjlighet hon ser att
faktiskt få upprättelse.
Barnarmén beter sig precis som de barn som lyder utan tanke. De har ingen
egen vilja, den ligger hos Filippa. Det går inte att bryta deras fokus utan att
förstöra hjärnradion.
Egenskaper
Många små nävar 3
Tålighet 3
Barnarmén lyder Filippa Mjömark blint och kommer att attackera med sina
små nävar när/ om Filippa beordrar dem att göra det.

Stockholms ström
Stockholms ström, eller Strömmen, är ett vattenområde som utgör den västligaste delen av Saltsjön i Stockholm där utloppet från Mälaren efter Norrström
och Söderström strömmar in i Östersjön, vilket gör vattnet strömt. Området
saknar formell avgränsning, och olika uppfattningar råder om var dess gränser
går.
Egenskaper
Svepa med sig kroppar/ strömt 3
Kallt 2
Tålighet 6
Trick Dra under vattnet 2
Stockholms ström är kall och livsfarlig. Om Filippa beordrar barnarmén att
hoppa i strömmen måste hjältarna slåss emot både strömt vatten och barnen.
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“Nu får ni faktiskt vara tysta och dricka upp er mjölk!” Kemiingenjören Ing-Britt Berntsson dängde mjölkflaskan
ifrån det näraliggande och ekologiskt hållbara mejeriet i bordet, vände sig bort för att plocka de inte fullt så ekologiska
och miljömässiga pop-tartsen ur brödrosten.
När hon vände sig tillbaka tappade hon prompt både hakan och körsbärspop-tarts. Vid bordet satt nu två barn, tysta
och raka på sina stolar.
Hur Ing-Britt än försökte kunde hon inte få dem att svara mer än enstavigt på tilltal. Överallt i Sverigge hände samma
sak, och allt leder tillbaka till samma ekologiskt hållbara och näraliggande mejeri...

Det här äventyret ingår 20.000-teckenprojektet.
Läs mer på http://discordia.se

