
Salaam! Mitt namn är 
Tarasha Bokbok och jag 

klev just av planet från Kabul 
efter min exil i Afghanistan. Aibo, 

Affe är stället om du vill ligga lågt och 
låta Systemet glömma bort dig. Det är ett 

extremt bergigt land, fullt av kärva natives och 
kliniskt befriat från övervakningskameror. Virren 

styrs av lokala bolag snarare än de globala plattfor
marna . I södra Afghanistan finns det nästan inga peeps på 

landsbygden, bara jordbruksautoner, i norr kan du hoppa över 
till Uzbekistan om du verkligen vill gå stenhårt offgrid och i Kabul 

kan vem som helst försvinna. Utan att säga för mycket så gjorde jag 
ett gig under mitt förra kontrakt som flaggade mig på säkerhetsbörsen 

big time. Tydligen finns det en gräns för hur många gånger man kan leecha 
stack och orsaka virrstormar innan Systemet får nog och vill bli av med en.

SITUATIONEN PÅ MARKEN
Så, det är som sagt lätt att gå offgrid i Affe, men det är inte riskfritt. Situationen i landet var 

länge stabil, men det har börjat gå utför … Det började för fem år sedan med en mystisk, gigantisk 
explosion i Uzbekistan, så väldig att tryckvågen splittrade fönster i Kabul. Den ödelade den tät

befolkade Ferganadalen och dödade miljontals. De regionala stormakterna och megaföretagen i regionen 
anklagar varandra för explosionen, medan stackars Afghanistan har behövt brottas med konsekvenserna allt 

sedan dess i form av flyktingar och meltade marodörer som läcker in över gränsen i norr. 

Innan dess hade Affe det rätt bra. Sedan Splittringen på 30talet hade Afghanistan fred för första gången på 50+ 
år, och det fanns en viss potential i det krigshärjade landet, som satt på enorma mineralfyndigheter. Men 

uppbyggnad kostar, och nu tycktes världens stormakter för en gångs skull ha glömt bort Afghanistan. 
Ingen anmälde sig frivillig att vama in och hjälpa till. Utom Iran då, som behövde en ny buffert mot 

alla sina fiender. De kom så gärna, och tog med sig sina ghazis och sina skovelhjulsgrävmaskiner. 

För visst kunde iranierna och megakorparna de lierat sig med investera massivt i Afgha
nistans industrier och infrastruktur, men då kunde de väl också få tulla lite på landets 

mineraltillgångar, och lite drönarpatruller, missilramper och paramilitära tränings
läger här och där kunde väl afghanerna tåla? I övrigt lovade mashhaditerna, 

Irans skumma jihadistregim, att inte lägga sig i. Det löftet har de ägnat det 
senaste decenniet åt att hitta kryphål i. Religiösa fundisar är ju experter 

på det här med kryphål.

€siffrorna har fortsatt ticka uppåt för Affe, men läget i lan
det blir ändå allt mer oroligt. Ingen verkar riktigt veta vart 

alla pengarna tar vägen. De arabiska turisterna och 
investerarna har stuckit, bortskrämda av Irans usla 

PR och det konstanta hotet från krigsherrar 
i de kollapsade resterna av Pakistan och i 

Ferganas söndersprängda ruinstäder. En 
del politiker försöker värna om lan

dets autonomi, men det är svårt 
när man är inklämd mellan 

regionala stormakter 

GRAV
EYARD 

OF E
M

PIR
ES

TEXT: JOHAN BORSGÅRD
ILLUSTRATIONER: WILL BENNET, JOHAN WAHLBÄCK, NIE HUIZHENG  

LAYOUT: RIKARD JESPERSEN, DANIEL SKALJAC PALM
HELMGAST.SE/NEOTECH

Neotech Edge är äntligen levererat 
till backers och finns ute i 
handeln nu. I denna första 
Fenix-artikel efter release 

gör vi en djupdykning i Afghanistan 
år 2070, och utökar den redan 
digra utrustningslistan med ett 
antal klassiska vapen och 
fler alternativ för kläder, 
kroppsskydd, fordon och 
implantat.

– AFGH
ANISTAN 2070

ROLLSPEL
NEOTECH EDGE



(Iran, Kina, Sibirien) som är revanschistiska ideologiska fanatiker och inte all
tid beter sig förutsägbart rationellt. Andra har sedan länge gett upp och låtit 
sig köpas. Så länge allt gick bra och landet sjöd av framtidshopp tycktes olika 
sfärer och sekter inte ha så stor lust att bråka med varandra, men den tiden 
är förbi, och motsättningarna håller på att koka över. Extra upprörda känslor 
uppstår så fort virren går ned efter att någon proiransk fanatiker sprängt 
en lagernod eller två, vilket händer nästan dagligen eftersom mashhaditerna 
anser att Lagren är haram och bör förstöras. 

Iran mobiliserar för fullt för att invadera Uzbekistan för att »återställa ord
ningen« innan Sibirien gör detsamma, och har mötts av en våg av protest
aktioner och terrordåd från diverse pacifister, kommunister och uzbekiska 
patrioter. Det finns ett fåfängt hopp om att Afghanistans enorma mineral
resurser ska kunna rädda landet från en ond spiral tillbaka i kaos och krig, 
men ingen tycks egentligen inbilla sig att Iran inte kommer ta militär kontroll 
över gruvorna och deras inkomster om stabiliteten hotas.

KABUL
Trädgårdarnas stad, en av den gamla Sidenvägens pärlor. Under boomen för 
30 år sedan återfick Kabul lite av sin forna glans, och var för första gången 
på hundra år inte täckt av bombkratrar.  Idag reser sig nybyggda skyskrapor 
bland antika bazaarer och moskéer, men entusiasmen har lagt sig och ett 
mycket spänt lugn råder. 

Projekt har börjat gå i stå, och samhällssystemen får allt sämre support. 
Progressiva reformer möter extremt hårt motstånd. Kabuls lokala politiker 
blir mer och mer reaktionära, rövslickande och korrupta för varje dag som 
går. Då får man ju mutpengar av Mashhad och Bank of America … En grupp 
templars associerade med den psykotiska pakistanska Jund AsSamaasekten 
härjar öppet på Kabuls gator, där de helst ger sig på peeps med cyber som de 
anser kränker fitra, kroppens heliga naturtillstånd, men myndigheterna rullar 

tummarna och törs inte ta i med hårdhandskarna mot sekten, eftersom den 
ryktas vara mashhaditernas marionett. 

Kabuls yngre generationer, som vuxit upp under boomen och den bomba 
liberalism som då rådde, är inte superjoli över vart staden verkar vara på väg. 
Men vad kan man göra? Organisera sig i sfärer, givetvis! På Kabuls hostels, 
loggbarer, techstartups och universitetscampus samlas nomo och anon och 
försöker var för sig bygga en bättre framtid. Andra unga sväljer helt eller del
vis mashhaditernas och/eller analogernas världsbild och blir teos eller taktikals 
med en helt annan typ av framtidsvisioner, ofta av den väpnade sorten. Och 
tröskeln för det är låg, för Kabul ligger bara ett stenkast från Khyber passet 
och dess uråldriga och dammiga vapensweatshops. Lastbilar och drönare 
fullastade med bootleggade Norincokarbiner, Hirokiripoffs och raketgevär 
och missilpods av oklart ursprung går i skytteltrafik till vapenförsäljarna på 
Bush Market. Ett par kvarter bort, i den anrika Pule Khishtibazaaren blomst
rar handeln med landets andra stora exportkategori: opium och hasch. Så 
länge man inte fuckar med myndigheternas verkliga inkomstkälla, gruvdriften, 
lägger de sig inte i. Tröttnar du på krom och kräm kan du gå och shoppa bio
moddade fåglar på Ka Farushibazaaren (fråga inte var de kommer ifrån), eller 
allt mellan himmel och jord på marknaden längst Chicken Street. 

Kabul med sina 12 miljoner invånare är kanske Centralasiens mest kosmopoli
tiska plex. Natives som flockats hit från södra Affes avfolkade landsbygd blan
das med en ständig influx av vinddrivna äventyrare, gunnuts, entreprenörer, 
NGOoperatörer, utbytesstudenter, nomader och mercs. Så länge regeringen 
kan garantera  en relativ säkerhet i själva staden, och inte totalt blivit Irans 
bitch, är monde fortfarande fullt av folk som tror sig kunna hitta en framtid  
eller åtminstone en billig AK  i Kabul.

SÖDRA AFGHANISTAN 
OCH KANDAHAR

The green zone. Freedomkeiretsun bidrog med konstbevattning under 
boomen för att offsetta uppvärmningen. Bördiga södra Afghanistan är ett 
chill ställe att ladda på, lite väl sporadisk virrtäckning kanske och värmen gör 
att du får se till att ha luftkonditionering  det kan bli uppemot 60°C tack vare 
den globala miljöfuckupen. Det är rätt tomt på peeps eftersom lantbruken 
är automatiserade och hettan är olidlig. Afghanerna flockas till plexen i jakt 
på svalka, jobb och virr. I Kandahar har kåkstäder fyllda med allt mer besvikna 
peeps vuxit upp både i utkanten bland raffinaderierna och mellan de moderna 
byggnaderna i cor. Staden har börjat förfalla i takt med att korparna flytt på 
grund av säkerhetsläget, men är fortfarande ett vitalt centrum för förädling 
och försäljning av grödorna som produceras av de automatiska jordbruken. 
Det faktum att heroinet från Afghanistan fortfarande är 100% ekologisk och 
inte tillverkad i ett labb gör det särskilt populärt bland paladiner och drar in 
stora €. Logistiken för att distribuera detta runt monde startar här. Kanda
har har allt du kan förvänta dig av en miljonstad. Den numer något förfallna 
arkitekturen är neopersisk blandat med vilken design korpen i fråga vill ha när 

CRIMEX FLASH UPDATE 38992:1
WANTED!
Namn: Gamma Radomir 
Ålder: 35
Tillhörighet: Okänd
Tidigare Kontrakt: Terrorist
Operationsområde: Pearl River Delta
Brotta: Stöldförsök av artilekten Cassandra 858 från Katsuichi Biolabs 114, 
möjligen i syfte att destruera den (50% sannolikhet).
Senast pingad: Hindukushbergen, Afghanistan. vid en checkpoint vid södra 
infarten på Salangtunneln. Underrättelse säger att objektet gömmer sig 
i det nedlagda Hotel Doshi norr om Salangpasset (77% sannolikhet). Be
dömt är objektet allierat med grupperingen i området, troligen marodörer 
(90% sannolikhet).

Bedömda åtgärder med högst sannolikhet att lyckas:
Skaffa inresetillstånd till Kabul, tillstånd till Marmal Intl. ej möjligt pga 
säkerhetsläget. 

Skaffa eqip, krom och smält in i omgivningen. 
Få tag på transport via väg AH76 norrut upp i bergen till Salangpasset. 
Passera befäst och välförsvarad checkpoint vid infarten till Salangtunneln 
(Sannolikhet att lyckas med en forcerad passering: 4% Med övertalning 
eller mutning: 50%).

Undvika eller försvara sig mot bakhåll från marodörer (risk för jordskred 
eller laviner i bergen: 65%).

Inflitrera eller slå mot Hotel Doshi och extrahera objektet levande till 
 Marmal International i syfte att undvika checkpoints i tunneln. 

Smuggla objektet ut ur Afghanistan med utgående flyg tillbaka till PRD.

Belöning: 12000 € / person i possen (resekostnader och transporter ingår).
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de byggde sin skrapa. Det (med afghanska mått mätt) gröna landskapet do
mineras av vete och risfält med inslag av några äkta fårfarmar. Och givetvis 
massor, massor av vallmo.

Förutom de tekniker som åker runt på landsbygden för att hålla igång de 
gigantiska autonerna finns det bara några envisa små byar kvar. Ofta med 
någon fanatisk byäldste som fortfarande är övertygad om att alla som rör sig 
utanför byn är amerikaner från medeltiden. Närma dig dessa byar på egen 
risk och försök att inte se västerländsk ut. Apropå medeltiden kan man hitta 
ett och annat gammalt storamerikanskt fordonsvrak i dikena. Jag sprang på 
en övergiven militärbas där också. Det fanns fortfarande lite uråldrig tech 
kvar i förråden!

NORRA AFGHANISTAN OCH 
MARMAL INTERNATIONAL

Efter att Habib Qalandarzai blivit finansminister fick norra Affe ett ekono
miskt uppsving då en mängd gigantiska skidorter byggdes av investerare 
från främst Bahrain, Förenade Arabemiraten och andra forna storheter. Att 
spendera semestern i snön var inne och de gamla oljeprinsarna lastade in 
pengar och försökte slå varandra i galna byggen. Under ett par årtionden 
var Afghanistan känt som Mellanösterns alper. Men den globala uppvärm
ningen gjorde att säsongen blev för kort, pengarna tog slut, intresset dog 
ut och idag är de flesta orter nedlagda och står som tysta spöken bland de 
karga klipprona, plundrade av natives och diverse paras. Flera anläggningar 
har tagits i bruk av NooreDonya, en anongrupp som via den otillgängliga, 
höglänta Wakhankorridoren smugglar amp, krom och mjukvara till subversiva 
element i Kina. Men om du var en rik arab för 2030 år sedan så spenderade 
du minst en vecka om året i norra Afghanistan på skidsemester. PoleKhomri 
Ski Resort, Salang eller Fayzabad var samlingsplatser för peeps som ville lyxa i 
gnistrande vit snö. För att ta dig och din tribe till någon av skidorterna så tog 
du flyget till Marmal International.

Flygplatsen är en gammal militärbas från medeltiden som ligger öster om 
miljon plexet MazareSharif. Bitar av muren och något enstaka förfallet vakt
torn står kvar. Under skidboomen byggdes basen om till en internationell 
flygplats för att kunna slussa runt skidturisterna som bussades ut till hotellen 

eller flögs i närmaste helikoptertaxi. Det iranska halvstatliga secföretaget 
NDS sköter idag säkerheten på basen och i staden.

På grund av klimatförändringarna så är det kyll varmt även i norra Afghanis
tan. Området är uttorkat som amerikanska mellanvästern, men bevattnings
expertis från texanska Golden Harvest har en liten närvaro. Jag rekommende
rar att du har med dig någon form av ansiktsskydd, shades, vätskepåfyllning 
och tålamod. Sandstormar blåser förbi varannan dag och flygen blir ofta 
inställda. All krom i större mängd som smugglas landvägen mellan Iran och 
Kina kommer att behöva passera MazareSharif och Marmal Internatio
nal.  Smuggelkrom sipprar också in och ut ur det kollapsade Uzbekistan via 
gränsstaden Hairatan. Krämtillverkningen är rätt stor trots uttorkningen och 
opiumfälten som omger småbyarna i området blomstrar två månader varje 
sommar. Skörden raffineras på plats eller skickas vidare till Kina.

NooreDonya är inblandade i all business som passerar genom Hindukush. 
Om du har oturen att bli stoppad i en av deras vägtullar och inte har € att be
tala så kan det sluta illa. De har kittat upp sig med militära flingor och fordon 
och patrullerar H36, den enda stora vägen genom norra Afghanistan. De äg
nar sig också åt organiserad brottslighet och subversion i MazareSharif som 
är under bräcklig iransk kontroll. Stödet från befolkningen till NooreDonya 
växer sig starkare för varje dag som går och strider i norra Afghanistan upp
står ofta mellan NDS och andra secföretag som Emperor Security.  Området 
är instabilt och farligt för besökare, perfekt ställe att ligga lågt på!

På senare tid har dessutom en oidentifierad fraktion som tidigare hållit sig i 
de övergivna hotellen i Salangpasset börjat ta sig ner mot vägen (den enda 
markförbindelsen mellan norra Afghanistan och Kabul). Där utsätter de 
transporter för brutala eldöverfall och lootar allt av värde: krom, fordon, 
cyberkroppsdelar. Troligtvis smugglas och säljs looten antingen till Kina via 
bergsryggarna österut till Wakhankorridoren eller söderut och hamnar på 
svarta marknaden i Kabul. Fraktionen rapporteras vara ett oidentifierat gäng 
marodörer, kittade med begagnad eller hemmagjord cyber och erövrade 
flingor som vrålandes utför kamikazeräder i samband med eldöverfallen.

SHARZAD’S ESSENTIALS
Sharzad’s Essentials är ett dynamiskt företag baserat i Kabul och tillhanda
håller genuint unika varor i hela monde. Sharzad’s erbjuder mondes bästa 
urval av exotisk iransk cyber; både klassiska retromodeller och cuttingedge 
 Det måste sägas direkt att ingen av deras leverantörer .(تسا مک زیچ همه اما)
eller medarbetare kan erbjuda samma garantier du hade fått på Neurodecq
kliniken i Benin, kliniskt renskrubbad och steriliserad. Men du kommer finna 
att deras priser är enastående, och att inget gör aibosarna hemma så impone
rade som persiskt retrocyber från Heliga moskékriget! När du köper iransk 
cyber tar du en risk, men Sharzad försäkrar att den är värd det. Cybertech 
från dem kan levereras på sedvanligt vis varvid de skickar dig till en av deras 
samarbetskliniker, alternativt kan du besöka Golshifteh, deras egen ripperdoc 
i Kabul  hör i så fall av dig i förväg så kan de erbjuda förmånlig rabatt på hen
nes tjänster! 

Sharzad’s Essentials har också flingor i lager. De kan vara äkta antikviteter från 
innan Splittringen eller kopior direkt från Khyberpasset i Pakistan, i vilket fall 
som helst är det skönt retro. Såklart är alla deras flingor analoga så du behö
ver inte vara oroad att bli pingad av elaka hunters.

Så nu vet du mer om Afghanistan. Behöver ni inresetillstånd så har jag en aibo 
ni kan snacka med. Varför undrar du?Megatech-IKCO Ruda Transport
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PRODUKT PRIS (€) TYP/SLOT TEKNOLOGI TAGGAR AUTO #SIGN QLTY BESKRIVNING

Mezitech 
Ever-Tools

3900 #Armprotes+2 #Cybertech #Made2Kill+3 
#Verktyg+4 

1 8 #LoQ Denna vektygshand med utbytbara verktyg sätts på en extra ledad handled på 

ett motoriserat ball-mount med bomba precision. Du kommer åt vad som helst 

i alla vinklar! Underskatta inte vad minisvetsen kan göra i självfösvar. Verktygen 

ingår.

Tawhid Bagheri 
Arash GF49

4500 #Benprotes+2 #Cybertech #Förbjuden−6 
#Slöflinga 
#40mm #Boom+5 
#Messy+1

0 4 #LoQ Fotmonterad RPG som går att skjuta iväg och därefter lämnar en enkel skena att 

gå på. Packs a punch men när raketen är avfyrad räknas du som #Handikappad. 

Skadeverkan 8T10. Ammo 1. 

Tawhid Bagheri 
Jiniri P66

19 700 #Implantat (A0/
B0/T0/H0)

#Cybertech #Aktivkamo+2 
#Display 
 #Förbjuden−4 

0 8 #LoQ Denna experimentella  kamo-enhet skapar en termo optisk effekt på din hud 

som gör dig (semi)osynlig för allt från fluktare och religiösa polisen till Eurocores 

spiondrönare så länge du är helt naken ...

Tawhid Bagheri 
T123

12 000 #Implantat   (A0/
B0/T0/H0)

#Cybertech #Hazmat #Skydds
mask

0 0 #LoQ Huden är bytt mot tålig synthud. Luftvägar och håligheter i huvudet har 

 membran som står emot giftgas och syra.

Avicenna 
Bini-e Teheran

3000 #Implantat(H16) #Cybertech #Etno+2  #Salop+1 
#Scanner

0 8 #MidQ Det klassiska näsjobbet direkt från Iran. Denna näsa är inte bara vackert rak och 

stilren utan innehåller också massor med bomba sensorer inklusive en state of 

the art sniffer från Tawhid Bagheri.

Tawhid Bagheri 
Shahid p19r7

1600 #Implantat(H29) #Cybertech #Boom+5 
#Cybervapen 
#Förbjuden−8 
#Messy+1

0 0 #LoQ Tawhid Bagheris interna bomb är huvudsakligen till för att fragga sin host och 

skicka ett slafsigt meddelande till peeps i närheten. If you gonna go, go with 

a bang! Denna interna bomb dödar alltid sin host. Kan detoneras via remote. 

Skadeverkan 4T10. Ammo 1.

Vulture 
Systems 
I-PRCT50

5000 #Implantat(H29) #Cybertech #Cybervapen #Cy
beröga #Boom+2 
#Förbjuden−6 
#Messy+1

0 4 #LoQ För den excentriske fanatikern har Vulture Systems åter sin ögongranat i lager. 

Granaten fungerar som ett vanligt cyberöga men kan plockas ut och kastas mot 

dina foos vid behov. Surprise! Kastad = förbrukad. Skadeverkan 3T10. Ammo 1.

Vultire 
Systems 
HALL60i

4900 #Implantat
(AV33/AH34)

#Cybertech #Autonom=6 #NV 
#Sens=20

2 12 #LoQ Denna innovativa auton fungerar som din högra hand. Bokstavligt talat. Handen 

kan enkelt tas loss och fungera som markburen drönare. Strukt 1.

Vulture 
Systems 
X55 Spinal 
Accelerator

9100 #Implantat(T41) #Cybertech #Axad+2 #Svår
banat

0 4 #LoQ Optiska från nervbanor längs ryggraden juicar upp dina reflexer. Du halverar 

responstiden på dina reaktioner! Kompletteras gärna med något bomba 

biosoftlager.

Vulture 
Systems STRG 
2X

900 #Implantat
(T4950)

#Cybertech #Analog #Fickor 0 0 #MidQ Dessa smidiga hålrum opereras in i buken och har plats för dina värdesaker, en 

liten pistol eller en handgranat. En artificiell slutmuskel gör att fickan håller tätt 

i alla lägen!

Tawid Bagheri 
Qalb H12 
Hyper

9000 #Implantat(T51) #Cybertech #Dynamo+2 
#Adrenalin+2

0 4 #LoQ Qalb ersätter eller kompletterar ditt hjärta och ger dig mer power när du 

behöver det. Overdrive-funktionen hjälper dig i tuffa situationer.

Vulture 
Systems 
NMXCPX88

7900 #Implantat(H53) #Cybertech #Lace+2 #Svår
banat #Virr

0 8 #LoQ Iran har en märkligt tillåtande policy vad gäller cerebralinterface. Varför? Fråga 

inte oss, vi är inga ulamas. En teori är att mashhaditerna vill ha en metod för att 

ladda upp diverse hjärntvättsprogram i sina fidayer.

Mezitech Face 
Guard

1500 #Slotless #Cybertech #Avbländ 
#Anonym+1 
#Skyddsmask

0 0 #MidQ Aktiva näsfilter och ett par extra ögonlock med shade funktion. Perfekt för dig 

som jobbar utomhus.

Tawhid Bagheri 
Nasna P41 
Exoskeleton

2500 #Slotless #Cybertech #Kromad+2 
#StorMOFO+4 
#Etno+2

0 8 #LoQ Ett klassiskt, ruggat exoskelett perfekt för bruk i tuffa förhållanden, men smidig-

are och billigare än tyngre modeller. Redan i sitt grundutförande är Nasna P41 en 

grym modell med sleek men rustik look i guld.

Khorasan 
Industries 
Jammer

2500 #Slotless #Cybertech #Jammer 0 12 #LoQ Afghanistan är perfekt för dig som vill vara anonym. Denna jammer som opereras 

in i en klump på axeln eller på huvudet gör att du kan smita undan scanners och 

annan tech om det skulle behövas. Kan orsaka cancer.

AUGMENT

EQIP 
PRODUKT PRIS (€) TYP/SLOT TAGGAR AUTO #SIGN QLTY BESKRIVNING

Dziko Cargo Pants M5 90 Kläder #Ruggad+1 #Fickor 0 0 #MidQ Unisex, mycket anständiga och praktisk taget oförstörbara

Makalo Etno Scarf 50 Kläder #Etno+1 #Monokrom 0 0 #MidQ Praktisk sjal som kan användas för att skydda ansiktet mot sand och sol.

AfroCorp iHijab 200 Kläder #Etno+2 #Monokrom 0 0 #MidQ Slöja i äkta cashmere!

AfroCorp Taktikal Hijab 80 Kläder #Etno+1 #Kamo+1 0 0 #MidQ Taktisk hijab som både döljer dig för Allah och för dina foos!

AfroCorp iCombat 230 Kläder #Kamo #Fickor 0 0 #MidQ Ruggad vapenrock med mag-fickor och inbyggt axehölster för en pistol.

Khorasan Industries 
Turan

2200 Skydd #Analog #SkyddTRS+5 
#Stelt−4

0 0 #LoQ Tung skottsäker väst. Finns endast i beige.

Iranco Military Grade 
ReBreather 1.6

150 Skydd #Analog #Skyddsmask 0 0 #LoQ Ett måste i Afghanistan på grund av alla sandstormar.

Megatech-IKCO Ruda 
Transport

60 000 Bil #6pax #Autonom=8 #Offroad 
#Pansar=2 #Racing+2

1 12 #LoQ Terrängbil med rum för 6 passagerare och massor av loot. Kan tankas med 

de allra skitigaste biogaser.
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PRODUKT PRIS (€) TYP/SLOT TAGGAR AUTO #SIGN QLTY CAL
SKADE-
VERKAN A

M
M

O

NRP9 200 Revolver #Analog #Diskret−2 #PointBlank 0 0 #LoQ #9mm 4T10 2

GSh-18 300 Pistol #Analog #Diskret−2 #PointBlank #Retro+2 0 0 #LoQ #9mm 4T10 2

Glock 19 400 Pistol #Analog #Diskret−2 #PointBlank #Eurostyle+2 
#Retro+2

0 0 #LoQ #9mm 4T10 2

M4 Carbine 650 AK #Analog #Förbjuden−2 #Retro+2 0 0 #LoQ #5,56mm 4T10+4 6

AK-47 800 AK #Analog #Förbjuden−2 #Retro+2 0 0 #LoQ #7,62mm #Pen+1 6T10+2 5

QBZ-95 650 AK #Analog #Förbjuden−2 #Retro+2 0 0 #LoQ #5,8mm #Pen+1 4T10+4 6

Saiga 12K 1200 Hagel #Analog #Förbjuden−2 #Kickback #PointBlank 0 0 #LoQ #12ga #Frag 5T10+2 5

Dragunov SVD 1500 PSG #Analog #Förbjuden−2 #Retro+2 #Slöflinga 
#Understöd #Zoom

0 0 #LoQ #7,62mm #Pen+1 6T10+2 4

PKM 2600 KSP #Analog #AreaEffect+1 #Förbjuden−4  #Kickback 
#Retro+2 #RPMLife #Understöd

0 0 #LoQ #7,62mm #Pen+1 6T10+2 10

Minimi 2200 KSP #Analog #AreaEffect+1 #Förbjuden−4  #Retro+2 
#RPMLife #Understöd

0 0 #LoQ #5,56mm 4T10+4 10

RPG-7 8000 Granatvapen #Analog #Förbjuden−6 #Slöflinga 0 0 #LoQ #40mmRPG #Boom+2 
#Messy+1 #Area Effect+1 
#RSV+7

8T10+2 1

VDS Tactical Scimitar 300 Budo/Svärd #Analog #Etno+1 #Seigo 0 0 #LoQ  5T10 -

KROM

AMMO 
KALIBER €/AMMO TAGGAR TRAUMA

#5,56mm 3 4T10+4

#5,8mm 3 #Pen+1 4T10+4

#40mmRPG 200 #Boom+2 #Messy+1 #AreaEffect+1 #RSV+7 8T10+2

NY TAGG - RSV
#RSV Ammunitionen har en konladdning som skjuter en 

slug av smält metall genom pansar vid träff. Gjord för att 
penetrera hårda mål. #RSV+x ger #Pen+x mot målet som 
träffas. Övriga i zonen #Pen = 0.

NRP9
Kinesiska polisens standardrevolver på medeltiden, 

tillverkad av Norinco. Fortfarande populär på grund 

av sin enkelhet.

 200 €  #9mm #LoQ #Analog #Diskret−2 

#PointBlank

GSh-18
Gammalt ryskt standard issue sidovapen.

 300 €  #9mm #LoQ #Analog #Diskret−2 
#PointBlank #Retro+2

Glock 19
Detta sägs vara den europeiska vapentillverkningens 

största bedrift. En av de populäraste västerländska 

retro-flingorna.

 400 €  #9mm #LoQ #Analog #Diskret−2 
#PointBlank #Eurostyle+2 #Retro+2

M4 Carbine
Medeltida västerländsk AK som har sina fans. Det 

går forfarande att hitta dessa begravda i sanden vid 

någon bortglömd krigsskådeplats.

 650 €  #5,56mm #LoQ #Analog 

#Förbjuden−2 #Retro+2

PKM
Rysk mellantung kulspruta som satt skräck i många 

operatörer långt hemifrån.

 2600 €  #7,62mm #Pen+1 #LoQ #Analog 
#AreaEffect+1 #Förbjuden−4  #Kickback #Retro+2 
#RPMLife #Understöd

Minimi
Lätt kulspruta avsedd att opereras av en soldat. 

Det den saknar i stopping power tar den igen i 

 behändighet.

 2600 €  #5,56mm #LoQ #Analog 
#AreaEffect+1 #Förbjuden−4  #Retro+2 #RPMLife 
#Understöd

RPG-7
Det bör finnas ett RPG-7 i varje posse. RPG-7 är 

mest gjord för eld mot hårda mål och är bra för att 

ta ut foos bakom väggar.

 8000 €  #40mmRPG #LoQ #Analog 
#Förbjuden−6 #Slöflinga

VDS Tactical Scimitar
Taktisk sabel inspirerad av persisk krigsestetik. 

 300 €  #LoQ #Analog #Etno+1 #Seigo

AK-47
Irans mest populära vapen, äkta Khyberkopia, 

normalt varsamt sweatshop-tillverkad för hand av 

livegna barn och invalider. Men ditt samvete kan vara 

rent - våra ex kommer från lokala leverantörer i Kabul.

 800 €  #7,62mm #Pen+1 #LoQ #Analog 

#Förbjuden−2 #Retro+2

QBZ-95
Kinesisk medeltida AK från innan Splittringen. Från 

Norinco. En favorit på piratmarknaden och den något 

udda ammon tillverkas fortfarande.

 650 €  #5,8mm #Pen+1 #LoQ #Analog 
#Förbjuden−2 #Retro+2

Saiga 12K
Ryskt autohagel byggd på samma bas som AK-47:an. 

Bra för att gå ultra på kort håll.

 1200 €  #12ga #Frag #LoQ #Analog 
#Förbjuden−2 #Kickback #PointBlank

Dragunov SVD
Lätt och effektivt ryskt gammalt sniper. Alla tribes 

borde ha minst ett ifall det dyker upp foos offsite.

 1500 €  #7,62mm #Pen+1 #LoQ #Analog 
#Förbjuden−2 #Retro+2 #Slöflinga #Understöd 
#Zoom

ROLLSPEL
NEOTECH EDGE


