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I jakten på ovärderlig kunskap om vad andra riken, såsom 
Pyrisamfundet och Ulvriket, vet om den gamla tidens 
teknologi och nya intressanta vapenteknologier har Gotlands 
underrättelsetjänst (gru) anskaffat ett mäktigt och märkligt 
vapen i informationskampen. Spiometern, som det tekniska 
miraklet kallas, är ett underverk i form av kunnande, tur och 
rester från den gamla tiden. 

Den drygt en meter höga maskinen består i huvudsak av 
centrala delar ur en gammal nöjesrobot av modellen ddu-
v2. Roboten, som lystrar till namnet Madame Vippan, har 
monterats fast på en stor metallåda varpå ett fl ertal tunna 
kablar från den gamla tiden fästs. Madame Vippan upptäcktes 
ursprungligen år 70 pt. men inte förrän 22 år senare hade de 
gotländska kunskaparna dekodat den förvirrade maskinen 
och lyckats med bedriften att sätta samman en farlig, och 
mycket kompetent förhörsmaskin. 

Vippan har sedan uppstarten år 92 pt. använts fl itigt 
i förhör av spioner från främmande makter. För att inte 
avslöja sitt trumfort för konkurrerande spionorganisationer 
är hemlighetsmakeriet stort kring roboten. I den gotländska 
makteliten är det endast ett fåtal välinformerade potentater 
som har kännedom om Madame Vippan och hennes 
förmågor, men under de år hon varit verksam har naturligtvis 
rykten om robotens existens sipprat ut även till lägre 
tjänstemän i Gotlands administrativa apparat. 

Vid tidpunkten för agent a14:s kortfattade underättelserapport 
har även hamnkrogar, sjaskiga syltor, butiker och tidningar 
nåtts av ryktena om den fruktade ”terrorroboten” Madame 
Vippan och hennes mäktiga krafter hämtade från den gamla 
tidens mest avancerade förhörstekniker. 

Regler
Madame Vippan är en gammal (och mycket förvirrad) 
robot som skapades som en spådam 
för någon av den gamla tidens 
nöjesinrättningar. Vippan har dock 
via sin inbyggda tolkenhet lärt sig 
både Skrofmål och den sjungande 
gotländska dialekten av Skandi 
och kan därför kommunicera 
utan hinder med invånarna i 
Österhavsregionen. Efter det 
att gotländska kunskapare 
lyckats montera in forntida 
kablage till Vippans kraftkälla 
har de också lyckats med 
bedriften att skapa en robot, 
som när en person talar 
osanning aktiverar kraftiga 
elektriska stötar. Detta som en 
bieffekt av att robotens gamla 
lögndetektorkretsar slår till. 
När en person förhörs kopplas 
de strömledande kablarna till 

Kortfattad underättelserapport 
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personens händer, hals och panna och Vippan kan sedan 
skicka ut korta men tämligen smärtsamma impulser, 
närhelst robotens sensorer markerar att personen ljuger, 
eller är osäker. Intressant är att Vippan egentligen inte menar 
att skada sina offer, utan att detta sker som en bieffekt av 
aktiveringen av några av robotens speciella analyskretsar 
(bland annat lögndetektorn och analysenheten). 

Regelmässigt fungerar Spiometern så att offret för varje 
fråga som personen medvetet ljuger om slår ett vilx5 slag. 
Misslyckas personen med slaget märker Vippan det och ger 
personen en stöt, vilken ger 1t3 kp i temporär skada som 
läks med hastigheten av 1 kp/timme. Då Vippans inbyggda 
beteendespärr fått en skada har hon inte någonting emot 
att även ge imm. När förhöret är över analyserar Vippans 
horoskopenhet den information som insamlats och ger 
offret ett tämligen inkorrekt och osammanhängande 
framtidsförutsägelse som inte sällan avslutas med ”och du 
kan ha tur i kärlek framöver, men risken är stor att du inte 
har det.” Och i princip alltid har de gotländska spionerna fått 
sanningen ur sitt offer.

SPIOMETERN – DEN GOTLÄNDSKA AVSLÖJAREN

Mutant, all character names and likenesses thereof are (c) 2002 Paradox Entertainment AB.  All rights reserved. Published under licence by Järnringen HB. 


