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Jag har recenserat spel i trettio år och 
detta är kanske den svåraste recension 
jag har skrivit hittills. Sällan har ett 
spel slingrat sig så mycket, varit så ovil-

ligt att låta sig fångas och klassificeras, varit 
så vrångt och icke-fjäskande, rent ut sagt varit 
så jäkla störigt, som Neotech Edge är. Detta är 
det första spel som fått mig att messa Fenix 
och säga att jag inte klarade av att hålla re-
censionsdeadline. Vad är det då med Neotech 
Edge som gör det så besvärligt? Ja det har, 
genren trogen, valt style over substance, och 
på något störigt sätt ändå fått med substance 
också. Låt mig förklara: 1998 var jag med och 
gjorde konventsfoldern till SydCon7 – på den 
tid konvent fortfarande hade foldrar. Temat 
var science fiction. Hela foldern var gjord 
som en dagstidning från framtiden och all 
information om allt som hände på konventet 
var genomgående omskapat så att det såg ut 
artiklar och annonser. Schemat för konventet 
var gjort som TV-tablåerna längst bak. Det 
var utan tvekan den fetaste foldern konvents-
sverige sett. Problemet var att ingen förstod 
att det var en folder. Vi hade gjort formen 
så cool att innehållet inte riktigt syntes. Det 
fanns inte brist på innehåll – tvärtom, det var 
galet mycket innehåll – det syntes bara inte 
riktigt på grund av all yta. Där har ni Neotech 
Edge . Det är massor av spel mellan pärmarna, 
men också gömt under en otroligt mycket yta. 

Spelet är snyggt. Riktigt snyggt till och med. 
Det känns glassigt och påkostat. Det är mer 
eller mindre genomgående välillustrerat och 

känns i huvudsak sammanhängande trots 
flera olika illustratörer. Layouten är god även 
om jag som börjar bli gammal ibland muttrar 
om liten text och dålig kontrast – i brist på 
augmenterade ögon som kan hjälpa mig. 

Informationen presenteras genomgående 
som material som existerar år 2070. Karak-
tärsgenereringskapitlet är rekryteringslagret 
från företaget Nimrod, kapitlet om strid pre-
senteras som en fältguide från ParaMil och så 
vidare. Det finns många ställen där Helmgast 
hade kunnat säga: vi fegar lite och förenklar 
eller gör det mer lättillgängligt för läsaren. 
Men i Neotech Edge fegas inte. Konsekvent 
hela vägen in i kaklet. Är det coolt – ja, det är 
det faktiskt. Är det lättillgängligt – nej, inte 
så värst. 

Detta grafiska/tematiska stildrag multip-
liceras exponentiellt av språket som boken 
presenteras i. Även här hålls stilen konse-
kvent. En framtid där Monde krympt skapar 
ett moe språk där slang från alla världsdelar 
blandats agogo. Så mycket att det är zrat-svårt 
för en jello att grokka. Ja, du fattar aibo. 312 
sidor av detta kräver sitt fokus. Det är som 
att vara fast i de första trettio sidorna av en 
episk scifi-roman där nya ord, koncept och 
termer regnar över dig från första meningen. 
På sidan 72 kommer förklaringen av koncept 
som används konsekvent från sida ett. Ja, ni 
hör. Neotech Edge tar inga fångar. 

Och det var någonstans här jag messade 
Fenix och sa: jag behöver mer tid! Ganska 
mycket mer tid. 

Är det bra då? 
Ja, det är bra. Det är riktigt bra. Cyberpunk-
genren fastnar lätt i en retrofuturistisk cliché 
nu för tiden och fortsätter att presentera 
framtiden som vi trodda att den skulle bli 
på åttiotalet. Edge undviker denna fälla och 
levererar ett innehåll som smart balanserar 
mellan gårdagens igenkännelse och en upp-
datering utifrån dagens teknik och situation. 
Som bra scifi ofta lyckas med blir Edge fram-
tid en arena för samtidskritik och kommentar. 
Genom den framtida linsen kan vi utforska 
många av de frågor som är aktuella idag: 
kapitalismens morallöshet, miljökatastrofen, 
relationen mellan människa och teknik, den 
stundande singulariteten, personlig integri-
tet och mycket mer. Här finns en kärna som 
är på riktigt och spelet är bra på att lyfta fram 
materialet på ett sätt som öppnar för spel. 

Edge är ett spel som inte snålar. Där andra 
spel levererar en massa regler i fluffig layout 
och tjyvhåller på världsinformation (i väntan 
på framtida släpp) vräker Edge ut världsinfor-
mation i en takt som bitvis gör det svårt att 
sålla. Allt är inte nyskapande men du går inte 
ifrån regelboken tomhänt. Världen som pre-
senteras har vuxit upp sedan första utgåvan. 
Där första Neotech var en finnig europeisk 
tonåring som tyckte att spegelglasögon var 
coola är Neotech Edge en sliten presplit från 
PRD som inte har tid för sådant poserande. 
Etnocentrismen är släppt; världen är global 
och multikulturell på riktigt även om balla 
killar fortfarande gillar stora bössor. 

Formmässigt lyckas spelet också balansera 
väl mellan det simulationistiska med tabeller 
och kvantifiering av verkligheten och det be-
rättarstödjande med enkla och välfungerade 
system. Reglerna för downtime – tiden mel-
lan speltillfällen – är mycket bra och förvand-
lar utvecklingen av karaktären till historiedri-
vande element på många plan. Reglerna för 
personekonomin under downtime är särskilt 
lyckade och fångar lätt spelarna i en fälla där 
framtidens ekonomiska livegenskap kommer 
att kännas närmast klaustrofobisk. 

Spelledarkapitlet är gör en bra genreöver-
sikt och öppnar upp dörren för olika sorters 
spel. Det ger fo Sl/admin en bra förankring i 
den historia de vill berätta – vilken den än är.  

Genom regelboken hittar man QR-koder 
som leder spelaren och spelledaren vidare. 
En del leder till extramaterial, en del leder 
till digitala versioner av bokens resurser och 
en hel del leder till platser som än så länge 
gapar tomma men det är ändå ett grepp som 
fungerar väl med bokens tema och stil.

2020 är ett år för cyberpunkgenren. I höst 
kommer CD Projekt Red med Cyberpunkt 
2077 och i anslutning till detta rollspelet 
Cyberpunkt Red. Neotech ligger således 
både väl i tid och tar sig an värdiga utmanare. 

Neotech Edge är inte perfekt. Det trillar 
nästan över sig själv i sin ansträngning att 
vara allt det vill var. Men jäklar vad det spän-
ner bågen på ett uppfriskande sätt. Jag skulle 
inte alls bli förvånad om Edge ger Cyber-
punkt en rejäl kamp om pengarna.

RECENSIONER I FENIX
Det viktigaste i Fenix recensioner är våra 
skribenters texter, där de i detalj redogör för 
hur de uppfattar det testade spelet eller spel-
tillbehöret. 

Samtidigt är det bra att snabbt kunna få 
en överblick också. Därför har vi infört ett 
sifferbetyg. Detta utgår ifrån de två grundvär-
dena Intryck och Innehåll, eftersom det är 
två variabler som berättar helt olika saker om 
spelet. 

BETYGSSKALA
Intryck och Innehåll bedöms var för sig 
på en tiogradig skala, där 1 är uselt och 10 det 
bästa möjliga. Dessa två betyg läggs sedan ihop 
till ett totalbetyg, som således kan variera från 
2 till 20.  

Intryck
Intryck handlar om spelets (eller speltillbe-
hörets/expansionens) utformning, och tar fasta 
på saker som grafik, formgivning, illustratio-
ner, komponenter, stämning och känsla.  

Innehåll
Innehåll är språk, spelmekanik, regler, 
spelbarhet, spelvärld, story, känns det komplett 
samt om det är generöst eller snålt tilltaget.

FENIX REKOMMENDERAR
Det kommer alltid en flod av nya spel och 
tillbehör, av den mest skiftande kvalitet. De 
allra bästa av dessa kan få Fenix kvalitetsstäm-
pel Fenix rekommenderar – om de når upp 
i ett sammanlagt betyg på 16 eller mer i Fenix 
recension.

NEOTECH EDGE SPÄNNER BÅGEN OCH TAR SIN GENRE PÅ ALLVAR
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Boken är 150 sidor, ganska exakt hälf-
ten av Systemboken, och håller sam-
ma format, layout och höga nivå av 
finish. Det är lyxigt och vällayoutat. 

I ANON har Helmgast inte riktigt gått lika 
mycket all-in som i Systemboken. Eller sna-
rare: ANON ger information på samma sätt 

– diegetiskt i form av instruktionsmanualer 
från 2070 – men varken layouten eller språket 
utgör lika mycket en barriär för läsaren här. 
Det är helt enkelt lite lättare att ta till sig än i 
Systemboken. Det kan också vara en effekt av 
att du efter grundbokens branta lärokurva är 
inne i världen och språket och därför lättare 
tar till dig informationen. 

Likt grundboken är ANON fylld med infor-
mation och den teknik den uppehåller sig vid 
känns på en gång spännande och trovärdig. 
Jag älskade Neuromancer på åttiotalet. När 
de första cyberpunkrollspelen kom var det 

otroligt lockande att spela en hacker på nätet. 
Men på något sätt kändes det aldrig helt rätt. 
Interfacet – idag mer TRON än något annat, 
var ballt men mest som en neonblinkande 
dröm än något verkligt. Inte så i Neotech 
Edge. Det internet som beskrivs här känns 
verkligt och – utan att ha minsta teknisk 
kompetens – trovärdigt. Människor lever i 
en ständigt uppkopplad och övervakad värld 
där mängden maskiner kopplade till lagren 
är legio och där varje människa skapar sin 
egen verklighet genom att projicera de lager 
de vill se genom virrlinser eller motsvarande. 
Nätet är decentraliserat och processorkraft el-
ler stack går att leecha från alla uppkopplade 
enheter runt omkring för den som vet hur 
de ska göra och har rätt sploits (hackad kod). 

I denna värld är anonymitet svåruppnådd 
och för vanliga norms helt bortom deras 
förmåga. De lever omslutna av systemet – i 

Boken är 128 sidor, något kortare än 
ANON, och håller även denna sam-
ma format, layout och höga nivå 
av finish. I en serie välillustrerade 

startböcker är denna kanske den snyggaste 
då stilen som valts så väl passar ämnesva-
let. PRD är inte lika tydligt diegetisk som 
Systemboken eller ANON: informationen 
presenteras i de flesta fall traditionellt utan 
att vara inbakad i någon form av tidsenlig 
reklambroschyr eller dylikt. Språkmässigt är 
boken ett fortsatt exempel på det kryddstarka 
framtidslingot basic, men efter det språkbad 
man troligtvis redan genomgått när man 
läst grundboken System och supplementet 
ANON börjar även läsandet flyta på. 

Världen som presenteras i PRD är liksom 
resten av Neotech Edge dystopisk och cynisk. 
PRD har efter Kinas kollaps och splittring 
förvandlats till något av ett statslöst område 

där olika grupperingar karvat åt sig makten 
på olika platser och skapat de tusen zonerna. 
Här trängs nationella grupper med interna-
tionella megakorporationer och en uppsjö 
olika kriminella triader, yakuza, bratva och 
lokala gängherrar. Att agera och röra sig 
området kräver en kombination av kunskap, 
pengar och kontakter. Lagen i den grad den 
alls existerar i PRD, har förvandlats till en 
handelsvara som köps och säljs på CrimEx – 
en marknad där även karaktärer kan agera, 
antingen som beställare eller uppdragstagare. 
I den mån boken ger admin och spelarna 
något huvudsaklig riktning att fokusera sina 
framtida äventyr kring, så är det kring detta. 

Överlag är boken en informationskälla som 
sida upp och sida ner beskriver PRDs områ-
den,  makter, fraktioner, keiretsuer och pakter. 
Det är en otroligt rik mylla för admin att gräva 
ur och skapa äventyr.  De sista 30 sidorna 

ägnas åt Requiem Zonemaster, ett lager som 
hjälper admin med konkreta tips och tabeller 
för att generera allt ifrån adresser och företag 
till lokala bestämmelser och zonhändelser. 

De går inte att läsa PRD utan att se de 
starka parallellerna till kolonialismen – och 
i detta fall även neo-kolonialismen. Hong 
Kong och Macau, likväl som den omgivande 
kustlinjen, har återigen blivit någon form av 
autonoma zoner där hyperkapitalismen styr. 
Det som är kvar av Kina har blivit en dikta-
torisk, navelskådande dröm om fornstora da-
gar. Alla ideologier får sig en rättvis släng av 
sleven och en spelledare behöver bara ratta in 
CNN och se nyheter från dagens HongKong 
för att få inspiration i både bild och handling. 

Både System och ANON var informa-
tionsintensiva böcker men med PRD tar 
Helmgast det hela till en ny nivå. Tänk er 
gamla Vampire och alla dess klanböcker och 
fraktionsbeskrivningar nedtryckta i en volym 
så har ni en antydan över alla grupperingar 
och subgrupperingar som dyker upp och gör 
anspråk på uppmärksamheten. Den admin 
som läser igenom boken och tänker ”perfekt, 
nu kan jag det här” är inte född. Istället bör 
boken ses som ett referensverk du som spelle-
dare behöver komma tillbaka till gång på gång.

Sammanfattningsvis är PRD en kalldusch 
av förorenat flodvatten, så fylligt att en det 
riskerar att dränka en oförberedd admin i sin 
informationsmängd. Men som i PRD gäller att 
det som inte dödar härdar. Med denna bok i ar-
senalen kan admin bli en kraft att räkna med.

form av keiretsus och kvarvarande national-
stater – och kontrollerar egentligen bara vil-
ken sorts verklighetsflykt som ska dominera 
deras vardag. Anon kallas det lösa nätverk av 
människor som ser igenom och manipulerar 
systemet. Att gå med i anon är motsvarigheten 
till att ta det röda pillret. I anons värld, där 
anonymitet är centralt och ett komplicerat 
system för att visa din lojalitet och uppnå tro-
värdighet håller infiltratörer borta, gör man 
sig inga illusioner om vilken värld man lever 
i. Den eller de karaktärer som dras in i denna 
värld har sannerligen trillat ner i kaninhålet. 

Lyckligtvis är beskrivningen av anon 
nykter. Ingen stjärnögd hackerglorifiering 
dominerar. Självklart framställs Anon som 
coola men det finns ingen romantiserad 
föreställning om att detta är någon form av 
hjältar som slåss mot ett elakt system. Några 
i anon gör det såklart, medan andra längtar 
efter singulariteten och några bara agerar för 
sin egen vinning. Det är befriande. 

De regler som finns i ANON rör sig uteslu-
tande om teknik och hackande. Här kommer 
regelsystemet till sin rätt. Det är ett lätt anslag 
men ger ändå tydliga riktlinjer för att ge ad-
min möligheter att skapa spännande äventyr 
på nätet. Denna del är verkligen sugoi – för 
att använda ett superlativ från Edge. 

Sammanfattningsvis är ANON det själv-
klara supplementet till Systemboken och här 
ger all tid skaparna investerat i världen och 
systemet utdelning. Ett oumbärligt köp för 
den som vill spela Neotech Edge. 

ANON ÄR SUGOT, ETT OUMBÄRLIGT KÖP TILL NEOTECH EDGE 
ANON är en av de två supplementen till Neotech Edge som rekommenderas vid sidan av  
den grundläggande System-boken. ANON breddar och fördjupar kunskapen om Neotech 
Edges värld och fokuserar i huvudsak på Lagren – det framtida system av decentralicerat 
internet med augmented reality som människorna i världen anno 2070 lever och andas i lika 
mycket som den fysiska verkligheten. Boken ger oss information om hur lagren fungerar, 
mediabolagen som står bakom, tekniken, spelen, underhållningen, botarna som svärmar 
över planeten i alla storlekar och former, hur tekniken byggs in i våra kroppar, hur den är 
en del av systemet som upprätthåller status quo och så förstås: de som ser systemet och 
försöker utnyttja det och/eller bekämpa det för olika syften: anon! 

PEARL RIVER DELTA GÖR ADMIN TILL EN KRAFT ATT RÄKNA MED
Pearl River Delta (PRD) är ett av de två supplementen till Neotech Edge som rekommen- 
deras vid sidan av den grundläggande Systemboken. Där ANON är i huvudsak fokuserar 
på en aspekt (teknik – lagren) fokuserar PRD på en plats: pärlflodsdeltat i det som idag är 
sydöstra Kina. I ett spel som på många sätt är asiacentriskt är PRD ett naturligt förstaval  
som världsbok – det ger en chans att på färgstarkast möjliga sätt få släppa lös systemet  
och tekniken som presenteras i de två övriga startböckerna. PRD är en faktaspäckad  
presentation av Pärlflodsdeltat som det ser ut anno 2070: en mångfacetterad smältdegel 
som är en del kapitalistisk (mar)dröm, en del krigszon, en del laglöst land, en del neon-
glittrande lyx och tre delar smuts och mänskligt lidande. 
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