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INTRODUKTION 
 
Starship Troopers: En ny fjende er et actionfyldt sci-fi-scenarie om krig inspireret af Starship Troopers-filmen. 
Det handler om den interstellare kamp mellem mennesker i Republikken og de reptillignende ”slanger”, og 
spillerne er soldater i en eliteenhed af det mobile infanteri. I løbet af scenariet skal de blandt andet kæmpe i 
tre store slag, de bliver en del af Republikkens propagandamaskine, og så bliver de på forskellig vis 
konfronteret med at krigen – og dermed Republikken – måske ikke er så retfærdig som først antaget.  
 
En central ting i scenariet er at det faktisk er spillerne selv der har fingeret det angreb på Månen man har 
brugt som undskyldning for krigen. Mindet om det er blevet slettet fra deres bevidsthed, men undervejs 
bobler det op til overfladen – dog med det twist at de ikke kan være sikre på om det er rigtige minder eller 
om de er blevet påvirket af slangernes psykers (altså soldater med evner til at styre tanker og den slags). 
Hvordan de forholder sig til den viden og hvordan den får indflydelse på deres handlinger i kamp – om den 
får indflydelse – er det tema som så at sige svæver over vandene.  
 
Roller 
Rollerne er superseje soldater. Der er ingen forræder, og ingen der som udgangspunkt ser noget problem i 
at være i krig. Men hver rolle har en indre konflikt som spilleren kan bruge til at forme spillet. Kaptajnen har 
for eksempel svært ved at sætte sine mænd i fare, en anden foragter de civile de skal beskytte for deres 
svaghed osv. Desuden er gruppen som helhed baseret på tv-tropen Five Man Band hvilket kort fortalt 
betyder at de alle har en specifik narrativ funktion i gruppen.  
 
Undervejs er der mulighed for at en af rollerne dør, og derfor er der en sjette rolle som kun skal bruges i det 
tilfælde. 
 
Forløb 
Scenariet forløber over tre akter som hver afsluttes med et slag. Første akt handler om troen på sejr og hvor 
seje de er når de gør klar til krigens første store slag. Anden akt viser at krigen ikke er så let at vinde som 
først antaget og handler om Republikkens velsmurte propagandamaskine, ligesom der er endnu et stort 
slag. Endelig handler tredje akt om hvor langt man er villig til at gå for at vinde. Her skal de først bortføre 
slangernes diplomatiske udsending og siden lede forsøget på at ødelægge hele fjendens hjemplanet.  
 
Op til slagene består scenariet af mere eller mindre faste begivenheder, men der er også plads til at spillerne 
selv kan sætte scener. Når de så skal i kamp skifter scenariet til en mere fortælle-agtig struktur, hvor 
spillerne ved hjælp af en simpel terningmekanik og speciallavede terninger skal skabe historien om slaget 
sammen. Terningerne udleveres på Fastaval.  
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BAGGRUND & FORTÆLLING 
 

Forlægget 
Starship Troopers er oprindeligt en bog skrevet af Robert A. Heinlein og udgivet i 1959. Den blev i 1997 
filmatiseret af Paul Verhoeven, men var før det lavet som animé ligesom der senere er blevet lavet ikke helt 
uefne fortsættelser. Det er grundlæggende historien om menneskehedens kamp mod rumvæsener et par 
hundrede år ude i fremtiden, og vi følger en gruppe soldater fra det såkaldte mobile infanteri.  
 
Selvom handlingen i film og bog er ret ens, så er der også store forskelle. Den vigtigste er at det mobile 
infanteri – en slags fremtidshærens svar på fodtusser - i bogen slås i mech-agtige suits og nærmest er en 
one man army, mens de i filmen i langt højere grad er kanonføde. Og hvor bogen prædiker hvor godt det er 
med et samfund baseret på militære regler og på at den stærke har ret – altså noget der ligner fascisme - så 
er er filmen mere subtilt kritisk over for netop de temaer.  
 
Scenariet her er baseret på filmens version af Starship Troopers-universet. Det gælder i forhold til hvordan 
tropperne er udstyret, i forhold til at propaganda spiller en vigtig rolle ligesom i filmen, og også i forhold til 
temaer. Scenariet giver, ligesom filmen, ikke nødvendigvis en 
vurdering af om Republikken er et godt styre, men viser det 
frem og lader dem der oplever det tage stilling.  
 
Men i sidste ende er det vigtigt at huske på at scenariet er en 
historie i sit eget univers. Jeg bygger for eksempel videre på 
nogle af de politiske ideer som kun antydes i filmen, og 
generelt skal du ikke lade dig begrænse af hvordan tingene var 
i filmen. Faktisk behøver du slet ikke have set filmen for at køre 
scenariet.  
 
 

Forhistorien 
I Republikken (kaldet The United Citizen Federation i filmen) er det kun dem der har tjent i militæret der har 
stemmeret. Folk lever i vid udstrækning i fred, men en af priserne for den fred er drakoniske straffe som 
offentlige henrettelser og piskeslag. Men den særegne form for demokrati gør også at det reelt er militæret – 
Overkommandoen – der styrer samfundet. Men tryk avler modtryk og folk begyndte at tale om at skabe et 
ægte demokrati. Altså indtil Jorden pludselig blev angrebet af de insektoide araknider og en all out kamp for 
overlevelse startede.   
 
Krigen mod arakniderne – billerne som man kalder dem – varede i mange år og gav militæret og dermed 
styret mere magt. Men efterhånden som krigen så ud til at blive vundet mistede militæret opbakning, og 
konkret betød det at demokratibevægelsen fik mere og mere vind i sejlene. Der var med andre ord brug for 
en ny fjende, og man havde kig på en øgleagtig race – colubrierne - som både var tilpas anderledes, og 
også tilpas stærke til at kræve en lang og kostbar krig. Et angreb på Månen blev fingeret, menneskeheden 
led ikke ubetydelige tab, og snart var Republikken i krig mod ”slangerne” som man hurtigt døbte fjenden.  
 
Spillernes roller er elitesoldater. De er altså ikke bare den almindelige infanterisoldat, men en lille deling som 
nogle gange arbejder sammen med større enheder, og nogle gange har specialmissioner. Blandt andet har 
de været en af de enheder der var med til at fingere angrebet på Månen nogle måneder før scenariet starter.  
 
At menneskeheden selv har startet krigen med et fupangreb må naturligvis ikke slippe ud. Så for at sikre de 
ikke kan sladre er deres minder blevet slettet – selvfølgelig uden de selv ved at det er sket. I løbet af 
scenariet begynder minderne dog at komme tilbage og til sidst husker de at de var med til at starte krigen 
hvis nødvendighed kun hang sammen med den politiske elites vilje til at overleve.  
 

 
 
 
 

Sprog og terminologi 
Fordi filmen Starship Troopers og 
dermed også scenariet baserer sig på 
en amerikansk film- og militærtradition 
har jeg valgt at beholde nogle begreber 
på engelsk. En af rollerne er for 
eksempel en medic, ligesom jeg har 
valgt at bruge de engelske udtryk for 
de arketyper rollerne har i fortællingen.  
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Fortællingen 
Scenariet er opdelt i tre akter som hver afsluttes med et slag. Hvordan bliver forklaret, men her er et kort 
resumé af handlingen.  
 
Spillerne vågner op efter hypersøvn og er nu ombord på skibet John Rico) som er deres nye base of 
operations. De får at vide at den nye hypersøvn kan have betydning for deres hukommelse, men at alting 
nok skal vende tilbage. Ombord møder de blandt andet skibets kaptajn, måler lidt pikkemænd med alpha-
gruppen og bliver så sendt i kamp. På vej ned til kampen begynder minderne at komme tilbage, og så er de i 
krig for alvor.  
 
Herfra møder de noget af alt det der foregår uden for krigen. De 
oplever krigsmodstandere og propaganda og bliver selv til en del af 
sidstnævnte. Men de skal tilbage til kamp igen, denne gang en mere 
black ops type mission som potentielt kan koste dem dyrt. Også 
denne gang kommer der minder tilbage på vej ned i dropskibet.  
 
I sidste del har de blandt andet et møde med en ambassadør fra 
slangerne, og de lærer at krigen ikke går så godt som planlagt. 
Muligvis skal delingen også have et nyt medlem, da en af dem kan 
være død i sidste slag. Og så går det ellers løs med det afgørende 
slag hvor de skal tage et svært valg.  
 
 

Minderne 
Undervejs i spillet får spillerne som sagt minder om det angreb de lavede på månen, men også andre 
minder. En ny eksperimentel hypersøvn har gjort at de har mistet nogle minder, hvilket er forklaringen de får 
på hvorfor de måske har nogle huller i hukommelsen her og der.  
 
Og ja, hypersøvnen har rent faktisk indflydelse på deres minder ud over det som er blevet fjernet bevidst. Så 
hvis de taler med andre soldater kan de muligvis bekræfte det. Rent praktisk, og meget belejligt, er det ikke 
formative minder der forsvinder. De kan altså stadig fungere, være soldater og i det hele taget alt det de 
kunne før. Det er altså ting som det præcise sted eller en dato der er forsvundet, så de skal ikke bruge tid på 
at rollespille hukommelsestab. Hvis de spørger ind, så forklar det som fornemmelsen af at have glemt noget 
ikke særlig vigtigt, og ikke mere alvorligt end det.  
 
  

Våben og tech 
Grundlæggende kan I gøre hvad I vil. 
Generelt må spillerne dog godt være 
mere kompetente end det mobile 
infanteri i filmen (her er taktikken mest 
at løbe frem mod fjenden og skyde vildt 
omkring sig), og de må også gerne 
have flere forskellige våben. Det er 
tilladt at lade sig inspirere af for 
eksempel spillet Xcom eller space 
marines fra Warhammer 40K.  
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ROLLERNE 
 
Alle spillerne er superseje elitesoldater, og som udgangspunkt er de en velfungerende gruppe uden store 
konflikter. Men det betyder ikke at der ikke kan være spændinger eller at de ikke har modsætninger. Det har 
de, ligesom de alle har en indre konflikt der kan udvikle sig i løbet af scenariet. Det er altså ting der kan ske 
for karaktererne og for gruppen undervejs i scenariet, som er potentielle og ikke en nødvendighed.  
 
Jeg har løst baseret gruppen på tv-tropen five man band som er en måde at skabe ensembler til tv-dramaer. 
Jeg gennemgår de forskellige roller i sådan et band nedenfor, men det betyder primært at en af karaktererne 
er lidt mere hovedperson – lidt mere helten – end de andre. Altså på samme måde som forsangeren i et 
band er lidt vigtigere end alle de andre. Eller, vigtigere er det forkerte udtryk. Helten er mere den karakter 
som publikum forankrer deres oplevelse i. I scenariet her er det delingens kaptajn, og det passer så 
tilfældigvis passer meget godt ind i det meget hierarkiske som det miltære jo er. Men om han også bliver 
hovedpersonen i jeres spil er en anden sag, for selvfølgelig er der masser at spille på for alle rollerne.  
 
 

Den narrative funktion 
Hver rolle har altså også en narrativ funktion – altså en funktion i den måde historien om gruppen bliver 
fortalt på. Hvor meget man vil spille på den funktion er lidt op til den enkelte spiller, men jeg synes I, når 
rollerne præsenterer sig for hinanden, skal tage den del med så muligheden er der.  
 
Helt kort er funktionerne som følger:  
 
Kaptajn Dominique (Dom) Santos er The Hero. Han er publikums identifikationskarakter, gruppens leder og 
den som de andre i høj grad støtter.  
 
Sergent Violet Parks er The Lancer. Hun er heltens næstkommanderende og er loyal over for, giver råd til og 
hjælper Kaptajn Dom.  
 
Korporal Oseme Kahele (udtales Osémi Kahelí) er The Big Guy. Han slår på ting og fjerner problemer, og 
adlyder, hjælper og forsvarer kaptajnen.  
 
Kiama Omondi (udtales Ki-ama Omóndi) er The Brains. Hun løser problemer, men analyserer også verden 
og giver – hvis det var en tv-serie – seeren vigtig information. Hun rådgiver, advarer og støtter kaptajn 
Santos.  
 
Endelig er Sergei Nikula (udtales Sergei Níkula) The Heart. Han binder gruppen sammen og sætter ord på 
deres fælles mål og værdier. I kamp er hjertet også tit den afgørende defensive spiller. Hjertet holder af, 
støtter og lytter til Dominique. 
 
Desuden er der en til rolle som kan blive nødvendig hvis en af spillerne dør undervejs. Den er skrevet til at 
kunne erstatte en af de andre rollers funktion. 
 
 

Casting 
Kaptajn Dom kan sagtens gives til en ung eller ikke så erfaren spiller. Men så skal vedkommende helst have 
en erfaren sergent.  
 
Psykeren Kiama Omondi går godt til en spiller der er hardcore narrativist, eller også en der godt kan lide at 
føle sit indre spil.  
 
Sergei Nikula er ham som holder sammen på gruppen. Derfor er det godt med en stærk eller erfaren spiller 
som også har overskud til at tænke på de andres spil.  
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REGLER, STRUKTUR & STIL 
 

Regler for slag 
Slagene i Starship Troopers: En ny fjende formes af kamp-terningerne. Det er terninger med ikoner som skal 
bruges til at skabe fortællingen om hvad der sker i slaget, og de har to formål. For det første skal de inspirere 
spillerne til at skabe en spændende historie sammen, og for det andet skal de i sig selv skabe dramatisk 
spænding og usikkerhed. Ikke fordi, om de klarer den er ikke spørgsmålet, det handler snarere om hvordan 
de gør det og hvor galt det når at gå inden.  
 
Reglerne for slagene forklares i det følgende. Bemærk at der i delen med spilmaterialer er et bud på en lille 
øvelse I kan lave inden spilstart for at gøre jer selv bekendte med mekanikken.  
 
Kort fortalt 
Hvert slag består som sagt af en række faser som spillerne skal igennem. Forud for hver fase slår de en 
bunke terninger der skal bruges til at forme historien om den del af slaget. Når alle terninger er brugt skal de 
afslutte fasen ved at nå frem til deres mål.  
 
Gennemgang af et slag 
 
Valg af terninger (Starten af slaget) 
I starten af slaget vælger hver spiller hemmeligt enten en sort eller en hvid terning og lægger den frem på 
bordet. I ender altså med en pulje på fem terninger.  
 
Det er spillerne og ikke rollerne som vælger. Valget skal afhænge af hvilken historie de gerne vil have slaget 
skal rumme, men det kan også være påvirket af hvor de mener deres karakterer befinder sig. Soldater der er 
skræmte, frustrerede, vrede eller på anden måde i ubalance vil ofte lave flere fejl og de er derfor til fare for 
sig selv og hinanden, og de mindsker chancen for at tingene 
går helt som de skal.  
 
Når spillerne ved at de skal vælge en terning er der desuden 
mulighed for at det i sig selv kan forme deres spil i løbet af 
optakten. Hvis de ved at de gerne vil fortælle en mere farlig og 
usikker historie, så kan de trække deres spil i den retning, og 
omvendt hvis de hellere vil have historien om bad ass mofos 
der klarer alle farer.   
 
Sæt scenen 
Start så med at sætte scenen for den fase i skal til. Det vil sige at spillerne skal vide hvad deres opgave er i 
fasen, de skal have lidt fysiske beskrivelser og generelt vide hvad deres muligheder er. I scenariets første 
slag skal de for eksempel vide at deres dropship er landet af helvede til, at alt er kaos og at deres opgave er 
at samle stumperne og holde skansen. Når du sætter scenen skal du altså tænke at du giver spillerne det 
skelet de skal bygge deres fortælling op om.  
 
Slå terninger 
Nu slår I alle terningerne ud midt på bordet.  
 
Afvikling af terninger 
Herefter skal spillerne skiftes til at vælge og afvikle en terning. Når man afvikler en terning fortæller man 
hvad der sker – man beskriver altså et kort forløb i slaget. Det kan være fortællende, men det kan også en 
beskrivelse af en situation som tvinger de andre spillere til at agere eller reagere. For man må selvfølgelig 
gerne sætte de andre spillere i en situation, men man må ikke diktere hvad de konkret gør – det kan de selv 
få lov til.  
 
Det forløb kan I så bruge som udgangspunkt for at rollespille. Forløbet er på en måde en lille fortælling, men 
dialogen og konkrete handlinger fylder I på undervejs. Og når det passer afvikler en anden spiller så en 
anden terning og så videre og så videre.  

Terningerne 
Der er to forskellige slags terninger: 
sorte og hvide. De har de samme 
ikoner, men fordelingen er forskellig; de 
sorte rummer ganske enkelt mere død 
og usikkerhed end de hvide. De 
præcise ikoner fremgår af hjælpearket 
bagerst i scenariet.  
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At afvikle terninger skal ikke gå på omgang rundt om bordet og i 
princippet behøver alle spillere ikke afvikle terninger – i nogle grupper 
vil nogle spillere være tilfredse med at spille videre på andre fortæller, 
og det er fint.   
 
Men spørgsmålet er selvfølgelig hvor længe det skal vare, og hvad de 
her forløb egentlig består af? I forhold til længden gælder at en hel fase 
i kampen skal tage højst ti-tolv minutter. Så tilsvarende skal det enkelte 
forløb ikke vare mere end nogle minutter  
 
Det er til gengæld lidt sværere at svare på hvad et forløb skal 
indeholde. Generelt er tanken med terningerne at de står for alt det 
som spillerne ikke er herrer over – altså alt det som i mere traditionelt 
rollespil ville kræve et terningslag. Men de kan også markere skift, altså 
der hvor der sker noget nyt. Det betyder også at en terning kan bruges 
til at beskrive alt fra en kort nærkamp over forsøget på at spejde 
fremad eller et enkelt skud til en hel offensiv mod en forstærket stilling.  
 
Samtidig skal I ikke holde jer til kun at fortælle, beskrive og agere når I 
bruger terninger. I fremløbet mod slangernes stilling kan der godt ske 
andre ting end det der lige blev beskrevet uden det behøver kræve 
endnu en terning.  
 
Slå igen 
For at afslutte en fase, for at klare deres opgave, skal spillerne have slået et sigtekorn – den terning bruges 
så til at beskrive det forløb som afslutter fasen. Men hvis de ikke har rullet det kan de blive nødt til at slå om. 
Det må man gøre ved at ofre sig inden man afvikler en terning, men kun hvis der er tre eller færre terninger 
tilbage. At ofre sig ved sige at man på en eller anden måde gør noget heltemodigt, noget dumdristigt eller 
bare noget decideret dumt som vil gavne missionen. Så slår man terningerne og afvikler en af dem for at 
fortælle hvad der så skete.  
 
Eksempel: ”Vi skal forbi slangernes bunker inden vi kan komme til vores extraction zone. Mit raketstyr er 
gået i stykker (skete tidligere) og vi mangler en målskive. Jeg siger at jeg griber en granat og løber frem mod 
bunkerindgangen for at kaste den ind. Så slår jeg de tre tilbageværende terninger og får kranie, 
spørgsmålstegn og målskive. Jeg vælger at afvikle kraniet og fortæller hvordan fjendens skud hamrer mod 
mig og flår mig i stykker inden jeg med mine sidste kræfter får smidt granaten ind i bunkeren. De andre 
begynder at reagere ved at hente mig, løbe frem mod vores mødepunkt, der bliver råbt lidt dialog og så 
afvikler en anden spiller spørgsmålstegnet fordi hun har fået en ide om at vi kan bruge den nu brændende 
bunker som signal til dropskibet. Det lander, vi bruger den sidste terning og bliver hentet.”  
 
Død 
Det er muligt for en spillers karakter at dø i scenariet, men det sker som udgangspunkt kun i to tilfælde:  
 

1. Hvis de afvikler en sort terning med målskive og kranie. Kranie betyder kun død i dette tilfælde.  
2. Hvis der er en terning tilbage, den bliver slået om og det nye resultat ikke er en målskive eller en 

målskive/kranie. I det tilfælde skal karakteren der ofrede sig for at slå terningen om dø, men må så 
som belønning afvikle terningen som var den en målskive.  

 
Hvis en karakter dør får spilleren ekstrarollen. Spilleren skal selv give rollen navn, køn og udseende, men 
rollens narrative funktion og plads i gruppen afhænger af hvem der døde. Hvis den nye rolle erstatter Violet, 
Oseme, Kiama eller Sergei, så indtager den nye rolle samme plads og funktion. I får simpelthen en ny 
sniper-medic eller en ny sergent som så også er det nye heart eller den nye lancer. Hvis den nye rolle 
erstatter kaptajn Dom er det dog lidt anderledes. I så fald bliver Violet forfremmet til kaptajn og skifter til at 
være The Hero. Den nye rolle bliver så sergent og The Lancer. Igen, husk at det afhænger af din gruppe 
hvor meget vægt du skal lægge på deres narrative funktioner.  
 

Symbolerne 
Sigtekorn – Noget lykkes. De skal have 
mindst en målskive for at afslutte fasen, 
men en målskive kan også bruges til at 
beskrive noget andet der går efter 
planen.  
 
Kranie – Noget går galt. Kranier kan 
stadig godt bruges til at drive 
handlingen videre, det koster bare.  
 
Sigtekorn & kranie – De når i mål, men 
det kræver en af dem dør.  
 
Ild – Fra asken til ilden. Noget er værre 
eller anderledes end de regnede med.  
 
Knytnæve – Modstand. Kan være 
fysisk, kan være mental.  
 
Kors – Støtte eller hjælp. Kan være 
internt, men kan også være luftstøtte, 
et uventet naturfænomen eller andet.  
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Det er ikke sandsynligt at en spiller dør allerede i første akt, og det passer ærlig talt ikke særlig godt i 
dramaturgien. I fald det sker fordi terningerne hader jer, så overvej om ikke vedkommende bliver bygget op 
igen af lægerne på John Rico. Det er en smertefuld og traumatiserende behandling og kan sagtens give 
noget at spille på.   
 
Regler for at fortælle 
 
Don’t be a dick. Do be a hero.  
Sig ja til det der kommer fra de andre spillere og lad være med at skyde deres forslag og ideer ned. Men vær 
gerne en helt. Du må og skal ofre dig både indenfor fiktionen og uden for. Måske er den fabelagtige idé til en 
overordnet historie du har ikke mere vigtig end at du kan hoppe med på en andens idé.  
 
No friendly fire 
I må som udgangspunkt ikke dræbe hinanden. Hvis en spiller skal dø, så lad det være op til spilleren selv at 
vælge at det sker og hvordan det sker.  
 
Ingen uenighed i rækkerne 
Hvis I er uenige om hvad vej historien skal gå og hvordan den skal forme sig, så følg den ide som kommer 
fra rollen med højest rang.  
 
Spillederen under slag 
Det er vigtigt at understrege at du stadig er spilleder under slaget. Det vil sige at spillerne for eksempel kan 
sige de kigger sig omkring og så få dig til at beskrive hvad de ser. Og det kan også være de forventer at du 
bedømmer om vilde ting lykkes eller ej.  
 
Hvordan du vil forholde dig til de situationer vil jeg lade være op til dig. Nogle spillere kan sagtens håndtere 
at du bare svarer ”beskriv hvad du ser” eller ”det lyder sejt, lykkes det?”, mens andre måske har godt af at 
blive skubbet blidt i en retning eller af at få justeret en nærmest superhelteagtig dåd en smule.  
 
 

Strukturen 
Helt overordnet er Starship Troopers: En ny fjende opdelt i tre akter som hver følger samme grundstruktur. 
Desuden er der et forspil som blandt andet har til formål at etablere fiktionen allerede inden holddelingen på 
Fastaval, samt en afrunding.  
 
Hver akt består af optakt og et slag. Optakten er en række scener hvor spillerne kan interagere med 
hinanden og deres omgivelser. De handler om livet mellem slagene og ikke mindst om hvordan de 
forbereder sig. Her er det klassisk (bord)rollespil. Slagene er krigshandlinger og skal afspejle nogle af de 
temaer de møder i optakten, men de bliver også farvet af de erindringer de får umiddelbart før slaget.  
 
Alle scener og slag spilles rundt om bordet hvor alle kan følge med.  
 
Hvad indeholder optakter? 
Optakterne er tiden mellem og umiddelbart før slag. Rent praktisk består de af en række scener som du eller 
dine spillere kan sætte. Der er forslag i scenariet, men der er i princippet intet til hinder for at du eller 
spillerne digter flere scener hvis de har bestemte ønsker. I optakterne skal du lave hurtige skift fra scene til 
scene og ikke være bange for at springe fremad i tid.  
 
Hvad indeholder slag? 
Hver slag består af et vist antal faser som typisk passer med den plan der er lagt for slagets gang eller de 
opgaver de har. Men hvad der præcist sker i hver fase er i høj grad op til dig, dine spillere og terningernes 
nåde.  
 
De tre akter 
I første akt ankommer de til deres skib John Rico, møder skibets kaptajn og andre soldater, og gør sig klar til 
krigens første store slag. Herefter følger angrebet på planeten Zosma IV hvor deres opgave er at beskytte 
en journalist der skal rapportere fra slaget. Men dropskibet lander det forkerte sted, og det der skulle være 
en stille babysitteropgave bliver pludselig en vild kamp for at slippe ud.  
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Hvor første akt strækker sig over et par uger varer anden akt nogle måneder. De har orlov på Jorden, og 
bliver modtaget som helte – noget Overkommandoen er hurtige til at bruge, og snart er de en del af den 
store propagandamaskine. For krigen går ikke helt så godt som ventet, så de har brug for at sælge den 
bedre for at sikre opbakning.  Men til sidst kommer de tilbage til krigen. De skal være med til at stjæle noget 
teknologi på et slange-laboratorium, og det kræver, måske, et offer.  
 
Tredje akt foregår nogle måneder ude i fremtiden. De skal på en vigtig mission for en general, men på vej til 
mødestedet havner de i en antikrigsdemonstration der bliver slået hårdt ned på af styret. Missionen er at de 
være generalens livvagter på en fredsforhandling med en colubri-ambassadør, men det viser sig hurtigt at 
Overkommandoen har andre planer. I stedet for at forhandle om fred skal de bortføre ambassadøren, og 
hendes viden danner basis for det sidste slag. Det går nemlig rigtigt skidt i krigen, og man vurderer at en 
total ødelæggelse af fjendens hjemplanet er den bedste chance for at vende krigslykken. Spørgsmålet er 
selvfølgelig om de ender med at gøre det, eller om det de har oplevet eller deres genfundne minder trækker i 
en anden retning.  
 
 

Spillestil 
ST er gravalvorligt og handler om liv og død på mere end en måde. Men hele universet er også en smule 
fjollet og over the top, og det må man gerne kunne mærke når I spiller. Så det er okay at overspille en lille 
smule, okay at skrue op på 11, og frem for alt okay lynhurtigt at eskalere situationer så I kommer frem til det 
vigtige.  
 
Din rolle som spilleder 
En af dine fornemste opgaver er at drive handlingen fremad. Der må gerne være tid til mere 
eftertænksomme scener, og det er fint at følge spillerne ud af en tangent, men scenariet må ikke blive meget 
længere end fire timer, så husk at holde fokus. Skær scener med hård hånd og start den nye scene in 
medias res i stedet for at have hele optakten med.  
 
Men husk også at give spillerne mulighed for selv at sætte scener. Det kan for eksempel være hvis de har 
brug for at tale om ting, at opsøge nogen eller noget.  
 
Om kampscener 
Noget af det svære i rollespillet er at få det hektiske og voldsomme med ind i kampscenerne. Her er nogle 
konkrete forslag til hvordan du kan få action ind i rollespillet:  
 
- Spil kampene fortællende. Hele systemet omkring slagene er lavet til at man forvarsler nogle ting man ved 
vil ske. Spillerne ved for eksempel at der ligger et par dårlige resultater som skal bruges før de kommer 
videre, og spændingen kan derved opstå ved at de forestiller sig hvad det kan være. Så i stedet for en 
hektisk, dramatisk spænding kan I gå efter en lidt mere opbyggende og nervepirrende spænding.  
 
- Brug reglerne. En af tingene spillerne kan er på bestemte tidspunkter at slå terninger om. Sørg for at få 
dem til at beskrive hvad der sker – hvorfor de får lov til at slå om. Det gælder altså om at lade situationen 
med dramatisk spænding sådan så slaget enten skaber forløsning eller forfærdelse. Reglerne understøtter 
desuden det fortællende.  
 
- Lad spillerne beskrive. Lad spillerne fortælle om hvad der sker i kampene og led dem på rette vej ved at 
stille åbne, men fokuserede spørgsmål. Hvorfor går det galt da I møder fjenden? Hvad sker der da I lander 
med dropskibet? Hvordan mister du kontakten til de andre?  
 
- Lav beskrivelser med valg. Hvis du er den type spilleder som kan og kan lide at lave spændende, maleriske 
beskrivelser, så gør det endelig. Men brug dem til at skabe en situation hvor spillerne for eksempel skal 
foretage et hurtigt valg. Det kan være du kan lave beskrivelsen af den kaotiske landing med dropskibet og 
hvordan de bliver angrebet allerede inden lugen åbner sig og så hurtigt spørger: hvad er det første I gør? 



SPILMATERIALE 



Det følgende er de ting du skal bruge for at køre scenariet. Alting bliver 
gennemgået kronologisk (forspil, spillerbriefing, akt 1 osv.) Desuden er der 
roller, minder og terningoversigt.  
 
Forspil - spillerfordeling 
På Fastaval er optakten – fordeling af lokaler og hold – tit en lidt tam og 
kedelig affære. Jeg vil gerne anslå stemningen tidligt i scenariet og derfor skal 
spillerfordelingen foregå mere eller mindre inden for fiktionen. Konkret skal 
spillerne – når alle er der – mødes af en form for drill sergeant som deler dem 
op i hold og sender dem afsted. Det er ikke noget der har betydning for 
scenariets videre forløb, men forhåbentlig kommer det til at fungere som en 
slags opvarmning.  
 
Spillerbriefing 
Alle spilledere har forskellige måder at briefe deres spillere på. Men 
grundlæggende mener jeg det gælder om at besvare spørgsmålene hvem er 
vi, hvor er vi, hvad skal der ske, og hvordan gør vi det. Jeg foreslår du gør det 
af to omgange hvor du første gang besvarer dem helt kort og bagefter går 
mere i dybden. Følg eventuelt følgende liste:  
 
Første omgang: 
 
Hvem er I? 
Elitesoldater i en specialenhed.  
Narrativ funktion (kort).  
En er lidt mere hovedperson end de andre.  
 
Hvor er de? 
Republikken 
Krigen mod slangerne. 
 
Hvad skal der ske? 
Forløber i akter som består af optakt og så et slag.  
Lidt forskellige ting i hhv. optakter og slag.  
 
Hvordan skal det foregå? 
Fortæl at der er regler for kamp som handler om at slå terninger og fortælle ud 
fra symboler.  
Meget frihed til at fortælle. Frihed og ansvar. 

Anden omgang:  
 
Hvem? 
Udlever roller 
 
Hvor? 
Kort om teknologi.  
Spørgsmål fra rollerne.  
 
Hvad? 
Sætte scener i optakt. Det må de gerne.  
 
Hvordan? 
Gennemgå reglerne kort. Også reglerne for at fortælle.  
 
Øvelser før spilstart 
Der er to øvelser jeg foreslår I laver før spilstart. Den ene hjælper jer til at 
forstå terningmekanikken, mens den anden giver mere kød til rollerne og 
hjælper med at binde gruppen sammen.  
 
War Stories 
Tag to hvide og en sort terning. Slå dem og fortæl en kort historie om dengang 
du kæmpede mod arakniderne. Tænk det som en historie du fortæller dine 
krigskammerater første gang du mødte dem i delingen.  
 
Blå bog 
Start med at hver spiller beskriver deres rolles udseende. Jeg har med vilje 
ikke beskrevet dem fordi det giver spillerne mulighed for at customize en 
smule.  
 
Bagefter skal gruppen i fællesskab svare på følgende spørgsmål. De må 
gerne diskutere inden de finder et svar, og du må gerne finde på flere: 
  

 Hvem går altid først frem? 

 Hvem har flest confirmed kills? 

 Hvem tager altid to gange i messen? 

 Hvem har det mest ordentlige skab? 

 Hvem har været soldat i længst tid? 

 Hvem er blevet såret flest gange? 

 Hvem træner mest? 

 Hvem er nyest i delingen? 
 

Introduktion til spilmaterialet 



Første akt, optakt 
Ombord på John Rico 
 
De ankommer til skibet John Rico som de skal operere fra. Krigen har været i 
gang i få måneder, og skibet er på vej til et af de første store slag. Alle er 
spændte og forventningsfulde og der hersker en nærmest lejrtursagtig 
stemning – især blandt de soldater som ikke nåede at komme i kamp under 
krigen mod arakniderne.  
 
Første del af scenariet er i høj grad en optakt. Der er ingen store konflikter og 
ingen store ting de skal undersøge. Se det i stedet som en lille sandkasse hvor 
de kan bruge skibet til at møde folk, tale med hinanden og finde ud af hvilken 
type soldater de vil spille. Det betyder også at optakten ikke må blive lang. Det 
er fint hvis dine spillere kan bruge lang tid på bare at spille sammen, men i 
næste akt vil der være lidt mere at spille på, så bare cut dem af.  
 
Denne del af scenariet strækker sig over en eller måske to uger.  
 
Scenerne er i foreslået kronologisk orden.  
 
Foreslået varighed: ca 20 minutter.  
 
Ting du kan bruge 
Følgende kan være godt at holde sig for øje i løbet af optakten. 
 
Den nye form for hypersøvn giver rent faktisk problemer med hukommelsen. 
Det er altså ikke kun noget der sker for dem.  
 
Krigen mod slangerne har været i gang i et par måneder og indtil videre har 
det mest været kamp om rumbaser og skib til skib-kamp. Men inden da har 
der naturligvis været masser af mindre og ikke helt officielle træfninger mellem 
mennesker og deres nye fjende.  
 
 

Scene 1: Opvågning 
Lok: Med Bay 
 
Det hele starter med de vågner. Kryosengene åbner sig, og mens det sidste 
kryovæske forlader deres krop kigger de sig rundt. De er omtågede, men 
maskinen giver dem et skud adrenalin og får dem i gang. Et kort øjeblik kan de 
ikke huske hvem eller hvor de er, men så kommer det tilbage. Republikken. 
Det mobile infanteri. Ombord på krydseren John Rico. I krig mod slangerne.  
 
En kittelklædt militærlæge krydser dem af og giver dem det obligatoriske glas 
letsaltet vand der skal få systemet i gang igen.  
 
Giv dem lidt tid til at tale sammen og med lægen og slut så scenen med en 
meget starstruck menig følger dem ned til deres barak.  
 
Scenens mål 
Scenen skal primært fungere som en overgang fra opstart og briefing til 
egentligt spil. Desuden kan du bruge dr. Waithe til at svare på nogle af de 
spørgsmålet spillerne garanteret har.  
 
Ting du kan bruge 
Lægen fortæller at det kun er detaljer der 
midlertidigt mangler fra deres hukommelse, og 
ikke noget der vil få betydning for deres virke som 
soldater. Indtil videre er der ikke registreret øget 
dødelighed blandt dem der har prøvet den nye 
form for hypersøvn (men den har selvfølgelig også 
kun været i brug et halvt års tid).  
 
Lægen kan sige ting som: ”Alt fungerer som det 
skal. I er så klar til at blive sprængt i småstykker 
som I altid har været” eller ”Vi ses nok igen, sådan 
plejer det at være”. 
 

Akt 1 - Optakt 

Doktor Waithe 
Typisk militærlæge med 
gråsprængt hår og en tilpas 
manglende respekt for ting 
som rang og forordninger. 
Hans opgave er at sørge for 
så få så muligt dør, og at folk 
kan beholde så meget af 
deres krop som muligt. Han er 
ikke altid tilfreds med de ting 
som besværliggør det.  



Scene 2: Møde med kaptajnen 
Lok: Deres barak 
 
De er kun lige blevet indkvarteret da flådekaptajnen kommer og hilser på dem. 
Hun er en man har hørt om, men ingen af dem har tjent under hende.  Hun 
spørger ind til hvordan de har det, taler måske lidt om den nye fjende (se 
boks), og slutter scenen af med at sige at hun forventer at se dem til middag i 
hendes spisestue om aftenen.  
 

Scenens mål 
Scenen skal primært fungere som en blød opstart og 
give lidt eksposition.  
 
Ting du kan bruge 
En stor del af skibets MI’ere er nyuddannede og har 
endnu ikke været i kamp. De ser det som deres store 
chance, og hun er bange for de får en brat 
opvågning.  
 
Hun er vred over slangernes kujonagtige angreb og 
spår at I kommer til at knuse dem hurtigt.  
 

Hun ved ikke meget om den konkrete mission endnu. Og hvis hun vidste, så 
kunne hun jo ikke sige det alt sammen til dem. ”Need to know” og ”wink wink”.  
 
 
 

Scene 3: Pissing contest 
Lok: Messen 
 
En deling soldater fra Hennysons’s Hellcats - en sergent og 4-5 menige - 
mener at gruppen har taget deres faste bord i messen. Kaptajn Dom spiser 
sikkert i officersmessen, men han kan godt være der for at give en besked 
eller noget. Han er bare ikke med ved bordet, for de ved trods alt bedre end at 
starte en konfrontation mod en officer.  
 
Det er tydeligvis alpha-gruppen ombord. Og hvis 
spillerne ikke ønsker en konfrontation skal det være 
tydeligt at de taber ansigt. Men hvis de sætter de 
andre på plads uden at ydmyge dem vil det sætte 
dem i et godt lys både hos resten af skibet og hos 
Helvedeskattene.  
 
Scenens mål 
I det mobile infanteri er det ikke nok at have højeste 
rang, man skal også have styrken til at kunne 
håndhæve sine ordrer. Samtidig skal scenen vise at 
vold eller truslen om vold er allestedsnærværende i 
det her samfund.  
 
Ting du kan bruge 
For delingen handler det ikke om bordet, men om at 
pisse territorium af. Det skal være klart fra starten.  
 
Hvis gruppen ser ud til at give efter, så skru op for 
fornærmelser og mobning.  
 
Hvis de ender med at tabe ansigt, så er der mulighed for en scene på et andet 
tidspunkt hvor de sætter helvedeskattene på plads.  
 
Det er ikke et spørgsmål om hvorvidt de kan klare sig fysisk imod dem, men 
om hvad de gør. Prøv at skabe en scene hvor der bliver skruet mere og mere 
op for spændingen og lad så spillerne slutte af med at gøre kort proces med 
dem - lad dem vise hvor erfarne de rent faktisk er. Du kan eventuelt skubbe 
lidt til dem ved at spørge ind til hvordan de samarbejder.  
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Den anden deling 
De er nogle fandens karle. 
De har godt hørt om Dom’s 
gruppe, og er bange for at 
de ikke længere er alpha-
gruppen. Hvis de har brug 
for navne kan de hedde ting 
som: Robert, Kyle, Ivanka 
og Stein.  

MP’erne 
Et skib som John Rico er 
stort, så selvfølgelig er der 
også brug for af og til at 
håndhæve reglerne. Men 
MP’erne griber ikke ind bare 
fordi der skal etableres en 
hakkeorden. De kommer 
bagefter eller hvis tingene 
eskalerer.  

Flådekaptajn Farah 
Behzadi 
Kaptajnen er tydeligvis glad 
for at have så erfarne og 
højt dekorerede soldater 
ombord. Men hun er ikke 
typen der bliver imponeret. 
Man bliver ikke kaptajn på 
skibet med flest confirmed 
kills uden selv at være lidt 
en stjerne.  

Colubrierne 
Colubrierne - hurtigt omdøbt til 
”slangerne” - er reptilagtige, men ud over 
det ikke helt ulig mennesker. De har to 
ben, to arme, tommelfingre og to øjne. 
Deres territorium er mindre end Jordens 
og der er færre af dem, men de er til 
gengæld teknologisk avancerede - især 
når det gælder energivåben, manipulering 
af energifelter og så ESP - altså mentale 
evner..  
 
Deres styreform er en form for demokrati 
og det vurderes at de ikke er mobiliseret i 
samme grad som menneskeheden er 
oven på krigen mod arakniderne.  



Scene 4: Middag 
Lok: Kaptajnens spisestue 
 
De og få andre officerer - kunne for eksempel være dr. Waithe - er inviteret til 
at spise sammen med kaptajnen i hendes spisestue. Hun præsenterer dem for 
en journalist der følger flåden fra den officielle nyhedskanal. Han forsikrer at 
han ikke tager citater eller filmer fra middagen.  
 
Snakken går urformelt, og du kan eventuelt runde scenen af med at kaptajnen 
siger, at mange af de unge på skibet har lidt urealistiske forventninger til kamp. 
Og da de ser op til spillerne vil det være helt okay hvis de hjælper med at 
uddanne dem lidt.  
 
Scenens mål 
Tanken er at give dem en scene hvor de kan føle hinanden og deres 
karakterer på tænderne. Men ved at have kaptajnen og journalisten kan du 
blande dig i samtalen og hjælpe spillere der har brug for det i gang.  
 
Ting du kan bruge 
Journalisten præsenterer sig kækt med ordene ”James O’Conley, journalist. 
Vil du vide mere?” 
 
Du kan lade journalisten spørge ind til ting de oplevede under krigen mod 
arakniderne. Hvis der dukkede gode historier op under den lille 
opvarmningsøvelse, så spørg eventuelt ind til dem.  
 
Journalisten er nysgerrig efter at vide hvordan de mener chancerne er. Hvis de 
ikke selv byder ind, så lad kaptajnen komme med et kort svar, for så at invitere 
dem til at byde ind.  

Scene 5: Unge fans 
Lok: Messen eller et rekreativt område 
 
Nogle unge fans kommer hen for at tale med et par af dem. Gå eventuelt 
specifikt efter en som har fortalt en sej historie om kampen mod arakniderne. 
De er totalt oppe at køre og har meget store forventninger til hvor meget de 
selv kommer til at gøre.  
 
Du vælger selv om de andre roller er med - de kan eventuelt stå i baggrunden 
og byde ind hvis der kommer en anledning.  
 
Scenens mål 
Det her giver rollerne mulighed for at give lidt soldatervisdom videre til de 
unge. Men det er også en anledning til at føle sig som en lidt af en fandens 
karl (m/k).  
 
Men det er ikke en vigtig scene, så hvis I er i tidsnød (eller hvis dine spillere 
har en bedre idé til noget de vil nå) kan du overveje at springe den over.  
 
Ting du kan bruge 
De spørger ind til specifikke ting de har hørt om, men gerne skruet op til 11.  
 
De beder om gode råd. Hvad er det bedste at gøre lige inden man går ind i 
dropskibet? Hvordan får man flest confirmed kills osv.?  
 
Hvis de taler længere kan du lade spørgsmålene blive mere og mere alvorlige 
(Hvad sker der hvis man ikke når til sin extraction zone? Hvordan kan jeg sikre 
jeg overlever?) Mange af tingene ved de fra deres træning, men det er noget 
andet at få en erfaren og dekoreret soldat til at sige det.  
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James O’Conley 
Et kendt ansigt fra Federal 
Network, Republikkens primære 
propagandakanal. Han er jovial 
og en god lytter. Han var 
embedded under flere kampe 
mod arakniderne og har tjent i 
ingeniørtropperne. Han er på 
ingen måde grøn, heller ikke 
som journalist.  



Scene 6: Briefing 
Lok: The War Room 
 
De bliver indkaldt til en kort briefing i kaptajnens war room. Hun er der 
sammen med et hologram af General Maine som leder den del af det mobile 
infanteri de hører under. Kaptajnen fortæller at man lige om lidt begynder 
offensiven, og at John Rico sammen med tre andre krydsere og en sværm af 
fregatter og nåleskibe skal angribe planeten Zosma 4 der fungerer som en af 
slangernes forposter.  
 
Deres opgave, fortæller hun, vil være at beskytte journalisten O’Conley og 
sikre at han får gode billeder og ikke kommer til skade. Republikken er ikke 
interesseret i en gentagelse af det der skete på Planet P.* 
 
Scenens mål: 
Primært at give dem baggrunden for slaget de skal til at spille. Men du kan 
også pege lidt i retning af hvor vigtig propaganda er for Republikken. Eller lade 
generalen sige det direkte.  
 

Ting du kan bruge:  
Hvis de protesterer eller spørger ind vil generalen 
gerne uddybe. Han fortæller at krigen bliver 
udkæmpet på to fronter: kampen mod slangerne, og 
kampen om at sikre mandskab og materiel 
hjemmefra. Republikken er krigstræt oven på år med 
krig mod arakniderne, men det her slag kan vende 
stemningen.  
 
Hvis de spørger ind til hvorfor det skal være lige 
netop dem vil han gentage hvor vigtig missionen er. 
De ved godt der kan ske uventede ting, og i så fald vil 
han gerne have sin bedste folk på rette sted.  
 
 

 
 
 
 
 
* Det her er en henvisning til filmen hvor en journalist under det allerførste 
angreb på billerne bliver spiddet for åbent kamera. Denne gang vil man gerne 
sikre at der bliver passet bedre på.  

Scene 7: På vej i kamp 
Lok: Dropskibs-hangaren 
 
Kort efter er det tid til at begynde angrebet på Zosma 4. De står klar i 
hangaren til at kravle ind og spænde sig fast i dropskibet sammen med 
journalisten og 34 andre soldater. Der lugter af geværolie, sved og nervøsitet. 
Spørg dem hvad det sidste de gjorde inden de gik ned til hangaren var.   
 
Når alle er klar er der måske en der vil sige noget til de andre - eller måske til 
nogle af de unge MI’ere der står og tripper nervøst. Når det er klaret siger en 
blød robotstemme at alle skal boarde dropskibene og spænde sig fast. Og kort 
tid efter bliver de skudt ud i rummet og ned mod slaget.  
 
Hvis I ikke allerede har gennemgået reglerne for slag, skal det klares nu. Det 
kan også være de bare skal opsummeres, og i så fald er de vigtigste punkter:  
 
1. Vælg terninger. 
2. Beskriv scenen ned med dropskibet. Udlevér minder.  
3. Scenen sættes for første fase, herunder deres opgave. 
4. Slå terninger.  
5. Brug en terning af gangen til at skabe små momenter. Et moment er en 

fortællende passage, som eventuelt suppleres af rollespil.  
6. Den sidste terning de afvikler skal være en målskive - den skal bruges til 

at fortælle hvordan de klarer fasens endelige opgave.  
7. Start ny fase. Mellem faserne kan du med fordel lade dem have noget 

tid uden kamp hvor de kan tale sammen, fx om deres minder.  

Akt 1 - Optakt 

General Arcturus Maine 
Generalen er en af de få der 
kender sandheden om 
angrebet på månen, og ham 
som Dom lavede aftalen om 
deres fremtid med. De har alle 
tjent under ham (som oberst) i 
den tidligere krig, og de 
respekterer ham meget. Han 
er en brysk hardliner, som 
selvfølgelig har et blødt punkt 
for sine mænd. Eller er god til 
at lade som om, i hvert fald.  



Slaget om Zosma IV 
Anslag 
 
Så starter turen ned.  
 
De kan ingenting se. Dropskibets ruder og skærme er blændet for ikke at give 
dem input de alligevel ikke kan reagerer på. Først er der stille da de flyver 
gennem rummet, men så snart de rammer atmosfæren starter skibet med at 
larme og ryste. Det laver vildere og vildere manøvrer jo længere ned de 
kommer. Der er radiotavshed så de ikke kan høre når andre skibe ikke klarer 
det. Og mens de sidder der begynder de pludselig at huske andre ture som 
den.  
 
Udlevér minde 1 til alle spillere og giv dem tid til at læse det. Når alle er 
klar, så hiv dem tilbage i historien.  
 
En computerstemme siger: landing om  5, 4, 3 … 
 
Så brager skibet ned, deres seler springer op og bagenden åbner ud til 
helvede.  
 
Praktisk:  
Slaget består af to faser. Foreslået varighed er 20-25 minutter.  

Fase 1 
FUBAR 
 
Briefing 
Du bestemmer selv hvor meget af briefingen du vil give dem up front og hvor 
meget du vil give løbende i form af radiobeskeder.  
 
Deres skib er sammen med to andre landet i den forkerte zone flere klik fra det 
aftale angrebspunkt og midt i slangernes hovedstyrke. De skal samle 
stumperne og skabe en position de kan holde indtil der kommer nye ordrer. 
Journalisten skal beskyttes – hvis det her ender godt kan det få afgørende 
betydning for moralen.  
 
Opgave 
Saml stumperne. Skab et midlertidigt forsvar, slå det første modangreb tilbage 
og afvent nye ordrer.  
 
Mål 
Denne fase skal være en højtempo introduktion til slag. Lad dem afvikle 
terninger hurtigt og giv dem fornemmelsen af at de kan få ting til at ske.  
 
Ting du kan bruge 
En delingsfører, Dwight Nielsen, fra et andet dropskib er gået i panik. Han kan 
ikke give sine mænd ordrer og nægter at slås. Note: prøv om han kan overleve 
da han kan være et værdifuldt plot point senere.  
 
I spotter en af slangernes mechs på vej i jeres retning. Hvis den når at komme 
tættere på er det slut.  
 
Slangerne er lige så overraskede som jer og det giver jer værdifulde sekunder. 
 
Journalisten er fanget i krydsild. Nogen må hente ham.  
 
En ingeniør foreslår I kan overbelaste systemet i et af de andre dropskibe og 
trække fokus med eksplosionen – det giver jer måske en vej ud. Men det 
kræver ingeniøren eller Kiama kan komme hen til skibet.  
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Fase 2 
Extraction 
 
Briefing 
Der kommer nye ordrer. De skal kæmpe sig frem til en extraction zone 
yderligere fem klik bag fjendens linjer. De skal have journalisten med og 
eventuelt også mænd fra de andre skibe - hvis de stadig lever. Journalisten er 
vigtigst, og det handler vist ikke kun om de historier han kan fortælle, men om 
hans forbindelser.  
 
På et tidspunkt erfarer de at området bevogtes af en mech.  
 
Opgave 
De skal nå frem til zonen og nedkæmpe mech’en så dropskibet kan lande.  
 
Mål 
Fasen handler meget om at lade dem være opfindsomme og om at kunne lade 
historien flyde. Du kan eventuelt skubbe lidt til deres konflikter ved fx at tvinge 
dem til at efterlade folk, ved at lade journalisten være lidt en kujon og ved at 
give slangerne viden de ikke burde have  
 
Ting du kan bruge 
Zonen ligger bag en bakkekam. De må sende et par spejdere derop.  
 
Vejen frem er spærret. De har brug for en afledning. Det er en mission med 
lille chance for overlevelse. Husk at deres primære opgave er at få journalisten 
ud, så det er ikke oplagt at en af dem tager den opgave på sig.  
 
De kan gå den lange vej gennem et stykke med jungle eller den hurtige 
gennem en sump.  
 
De møder en gruppe slange-spejdere som går i kamp mod dem. De har 
stealth-teknologi og en lidt arkaisk form for ære.  
 

Afrunding 
 
Første akt slutter da de flyver væk fra Zosma IV, forhåbentlig sammen med 
journalisten, og de får en melding om at resten af slaget går godt.  
 
Her kan du gøre en af to ting:  
 

 Hvis du fornemmer dine spillere har brug for at tale ud om slaget eller 
om minderne, så sæt en kort scene i dropskibet eller når de er landet 
hvor de har mulighed for at tale ud. Hvis de har brug for at blive sat i 
gang kan du bruge journalisten (såfremt han overlevede), men lad ham 
blive kaldt væk ved lejlighed så de kan tale i fred.  

 

 Hvis du vurderer de har talt nok, så beskriv i stedet turen hjem til John 
Rico for dem. Det kan være de tænker på dem de mistede, på hvorfor 
deres mission lykkedes eller ikke lykkedes, eller måske på en specifik 
ting som opstod under fortællingen om slaget og som stak ud. Det 
behøver ikke være noget stort, men se det som din mulighed for at 
sætte tanker i gang hos spillerne og forme den stemning du gerne vil 
have i næste akt.  

 
Hvis I har brug for en kort pause, så er nu et godt tidspunkt at tage den på.  
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Akt 1 - Oversigt 

OPTAKTEN 

SLAGET 

Opvågning 
De vågner på John Rico og bliver 
briefet af lægen doktor Waithe.  

Møde med kaptajnen 
De møder kaptajn Behzadi som 
taler lidt med dem om slangerne og 
inviterer dem til middag.  

Pissing contest 
En deling fra Hennyson’s Hellcats 
mener de sidder ved deres bord i 
messen. Der skal etableres en 
hakkeorden.  

Middag 
Til middagen hos kaptajnen møder 
de journalisten James O’Conley 
som kan spørge ind til ting.  

Unge fans 
Nogle unge soldater passer en eller 
flere af dem op og er lidt starstruck. 
De spørger ind til ting - fx fra 
øvelsen hvor I talte om gruppen.  

Briefing 
Kaptajn Behzadi og general Maine 
briefer dem om deres mission 
under slaget: at beskytte 
journalisten 

Anslag 
De er på vej ned med dropskibet,  
 
Udlvér minde 1! 

Fase 1: FUBAR 
De er landet midt i fjendeland. Alt 
er lort.  
Opgave: Saml stumperne, skab et 
forsvar og slå første angreb tilbage.  

Mellemspil 
Hvis de har brug for at tale om fx 
deres minder kan du give dem lidt 
tid til det her.  

Fase 2: Extraction 
De skal nå ned til der hvor ”fuglen” 
kan hente dem.  
Opgave: Nå opsamlingszonen, 
nedkæmp mech’en og kom ud.  

Afrunding 
Sæt eventuelt en kort scene 
ombord på dropskibet.  

På vej i kamp 
De er klar til at spænde sig fast. Tal 
om hvordan de har forberedt sig. 
Lad evt. en sige et par ord.  
Vælg terninger! 



Anden akt, optakt 
Den lange krig 
 
Spillerne får noget velfortjent orlov oven på slaget. De er helte efter at 
journalisten har vist hvordan de klarede situationen eller eventuelt var villige til 
at gå langt i forsøget.  
 
Generelt handler anden akt om alt det der foregår uden om krigen; 
krigsmodstand, propaganda, mødet med civilie og en retssag. Men det er også 
her de for alvor får mulighed for at tale sammen om deres indre konflikter, om 
deres minder og hvad de ellers har lyst til at tage fat i.  
 
Følgende er forslag til scener du kan sætte i nogenlunde kronologisk orden. 
Afhængigt af hvad du og dine spillere har lyst til kan du også bruge mere tid på 
at lade dem sætte scener selv hvad enten det er ude i verden eller tilbage på 
skibet. Bare husk du ikke skal være bange for at springe i tid. 
 
Denne del af scenariet strækker sig over et par måneder.  
 
Foreslået varighed: ca. 30 minutter.  
 
Ting du kan bruge:  
Følgende kan du eventuelt drysse ud mellem de forskellige scener.  
 
Det går ikke så godt som planlagt. Hvad der skulle være en hurtig krig er er 
lynhurtigt endt som hængedynd. Slangerne var mere klar end man troede, og 
krigen har allerede kostet mere i menneskeliv og materiel end 
menneskeheden har råd til. Og hvad der så ud til at kunne styrke republikkens 
sammenhængskraft er nu ved at svække den.  
 
Der går rygter om en militær retssag mod en af dem der var med i slaget om 
Zosma IV. (Det rygte kan du give dem som en form for forvarsel om 
retssagen).  
 
John Rico er for tiden en del af de kræfter der danner forsvarskæden omkring 
jorden. Overlyshastighed gør at man godt kan lave angreb dybt inde i fjendens 
territorium (som man så på Månen), men det kræver særlig god efterretning og 
en ikke ringe mængde held at lykkes med.  
 
De er muligvis med i et par småtræfninger umiddelbart før eller efter 
propagandatouren. Men ikke noget stort og ikke noget I behøver bruge tid på.  

Scene 1: The Young Ones 
Lok: Messen 
 
De sidder i messen og et par unge soldater kommer op til dem. Hvad de vil 
kan afhænge af hvordan de løste missionen, men det kan også være det er en 
fortsættelse af et tidligere møde mellem dem. Det kan for eksempel handle 
om:  
 

 Et offer de gjorde (og beundring over det). 

 Vrede over dem der blev ofret (man kan godt være vred selvom man 
accepterer det er sådan det er). 

 Angst over at skulle ned med dropskibet igen – hvordan vender man sig 
til det? 

 
Hvis du fornemmer spillerne har ting de vil tale igennem (som deres roller), så 
kan de evt. sidde lidt alene bagefter og ”fordøje” samtalen sammen.  
 
Scenens mål: 
Scenen er tænkt som en blød landing oven på slaget. Men samtidig har de 
unge soldater mulighed for at skubbe lidt til skyld, dårlig samvittighed eller 
tvivl.  
 
Ting du kan bruge:  
Du kan overveje om nogle af dem er fra den gruppe de tidligere havde et 
sammenstød med. Hvordan de har det med spillerne nu afhænger af hvordan 
det gik på slagmarken.  
 
Du kan sagtens lade en af spillerne tage rollen som en ung soldat. Giv 
vedkommende en simpel opgave såsom at spørge om noget, at skælde ud, at 
ville have råd eller noget i den stil.  
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Scene 2: Samtaler 
Lok: ? 
 
Undervejs i anden akt har nogle af spillerne måske lyst til at arrangere 
samtaler med hinanden eller med andre på skibet (fx præsten eller kaptajnen).  
Drys dem ind hvor du synes de passer (enten ved at spørge om nogen har 
brug for at tale sammen eller ved selv at foreslå det), men pas på med at have 
for mange scener hvor kun få spillere er med i træk.  
 
Scenens mål: 
Spillerne vil typisk selv have en grund til eller et mål med at starte en sådan 
samtale. Du må gerne klippe scenen hvis du fornemmer at samtalen kører i 
tomgang.  
 

 

Scene 3: Heltemodtagelse 
Lok: Cape Canaveral 
 
John Rico skal for en stund tilbage til Jorden for at være en del af forsvaret 
mod mulige angreb i Republikkens hjerte. Det giver spillerne noget orlov på 
landjorden. Scenen starter da de kommer ud af rumhavnen og en kødrand af 
mennesker står klar til at give dem en heltemodtagelse. For uanset hvad der 
rent faktisk skete under slaget, så er det historien der er blevet solgt - at de var 
helte. Du kan eventuelt starte scenen mens de går gennem hallen og kan se 
mængden forude.  
 
Ud over folkemængden står der også en journalist fra Federal Network. Her 
kan du vælge mellem to mulige historier:  
 

 Journalisten er ham de holdt i live. Han stiller spørgsmål, men tegner 
også tydeligvis et billede af dem som endnu mere heroiske end de var. 
Gode spørgsmål er: hvad tænkte I da lugen gik op og vi var det forkerte 
sted? Hvordan kunne I vide hvad vi skulle gøre? Hvor stort et nederlag 
var det her for slangerne? 

 

 Alternativt er det en mere kritisk journalist. Det er især oplagt hvis de 
ikke formåede at holde James i live. En kritisk journalist stiller 
spørgsmål som: hvordan kunne sådan en fejl ske? Og hvor nødvendig 
er denne her krig? Bliver journalisten for kritisk bliver der lukket ned for 
hende af MP’erne.  

 
Uanset hvad skal det ikke være en lang scene.  
 
Scenens mål 
Uanset om det er en kritisk journalist eller ej skal det sætte dem op som helte 
og dermed åbne for at de er brugbare som propaganda.  
 
 

Akt 2 - Optakt 

Fader Miquel 
Skibets præst. Han er en stor, 
muskuløs mand i sin bedste 
alder. Han prædiker ikke, men 
lytter en del, og så er han 
selvfølgelig med i kamp på lige 
fod med andre soldater. 



Scene 4: Krigsmodstand 
Lok: En storby, Jorden 
 
Med mindre de har specifikke ting de vil lave på Jorden, så klip til at de er på 
vej tilbage fra orlov. De er på vej til en metrostation, da de havner midt i en 
antikrigsdemonstration. Den er ikke ret stor, men deres uniformer bliver lagt 
mærke til af en flok anarkist-typer, der ser dem som repræsentanter for et 
fascistisk styre. De kan godt klare sig ud af situationen uden at komme i 
alvorlig fare, men spørgsmålet er om det bliver på en måde de selv er tilfredse 
med? Og om de ender med at skabe mere ballade for Republikken? 
 
Scenens mål 
Scenen skal være en kontrast til den foregående. Den skal vise at alt ikke er 
fryd og gammen, men skal også potentielt stille dem i en svær situation.  
 
Ting du kan bruge 
Resten af demonstrationen lægger mærke til deres håndgemæng og de 
fornemmer at det kan blive virkeligt grimt.  
 
Måske starter det med at de tror spillerne støtter op om modstanden mod 
krigen. At de udtrykker begejstring for at soldaterne også synes den er noget 
lort. Det kan gøre de kan overveje at lyve for at slippe væk.  
 
Overvej at starte det fysiske 
langsomt. Måske skubber de bare 
lidt, og det må være op til spillerne 
om de vil eskalere. Eller om de tør 
lade det fortsætte - for det kan 
være resten af demonstrationen 
reagerer hvis de udviser svaghed.  
 
 

Scene 5: This Is Propaganda 
Lok: Forskellige steder 

General Maine har en mission til dem. Det er ikke nødvendigvis en de vil 
kunne lide, men det er en heltene fra Zosma IV er de helt rigtige til at løse. 
Republikken har brug for at befolkningen melder sig, at de køber krigsaktier, 
og at de i det hele taget støtter mere op om krigen. Derfor skal de på en kort 
interviewturné hvor de skal tale med medier, holde foredrag på universiteter og 
på andre måder tale krigsindsatsen op. Han vil helst have at de melder sig 
frivilligt, men er ikke bleg for at udstede en ordre.  
 
Selve touren kan du lave lidt montageagtig. Stil dem på skift forskellige 
propagandaagtige spørgsmål (se nedenfor), beskriv hvordan de føler de ikke 
rigtigt gør noget, og lad dem eventuelt have en kort, udmattet samtale på et 
anonymt hotelværelse efter deres femte ”show” på en dag.  
 
Scenens mål 
Propagandatouren skal vise hvordan Republikken fungerer, men den må også 
gerne have et skær af absurditet over sig. Samtidig giver den dem hver især 
mulighed for at italesætte nogle tanker om krigsindsatsen og om krig generelt.  
 
Ting du kan bruge 
Hvis de tøver vil Maine sende sine underofficerer ud og ærligt fortælle at det 
går af helvede til i krigen. Menneskeheden har med andre ord brug for dem.  
 
En studerende stiller et kritisk spørgsmål, men ikke et super kritisk. Bagefter 
ser de ham blive ført bort af MP’erne. Det er oplagt at spørge ind til noget af 
det som spillerne tidligere har udtrykt tvivl om, men ellers kan et godt 
spørgsmål være: Jeg har hørt det ikke går så godt, hvad er det der gør 
slangerne så farlige? 
 
Spørgsmål 
Hvorfor bør man melde sig? 
Hvordan er krig? 
Hvad får man ud af at tjene i det mobile infanteri? 
Mange kalder MI’erne for simple fodtusser, hvad siger I til det? 
Hvordan er maden? 
Hvordan er slangerne anderledes end arakniderne? (Og her må deres ”tender” 
gerne cutte dem af hvis de begynder at beskrive dem som meget farlige). 
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Anarkisterne 
Anarkister er det ord myndighederne 
bruger om dem. I virkeligheden er de 
nok mere i retning af kritiske borgere, 
og synet af spillernes uniformer får 
dem til at se rødt. Om det er store 
stærke mænd eller mere almindelige 
borgere er op til dig. Men de ønsker en 
voldelig konfrontation i en eller anden 
grad, og det skal ikke være noget 
spillerne bare kan komme ud af.  



Scene 6: Retssag 
Lok: En militær domstol 
 
Kort inden de skal mønstre på John Rico igen er de indkaldt som vidner i en 
retssag om kujonagtig opførsel – det straffes med døden eller som minimum 
50 piskeslag afhængig af om det skal betragtes som en ordre der ikke blev 
adlydt eller generel inkompetence. Det er Dwight Nielsen, en de genkender fra 
slaget, der er anklaget. Lad dem tale inden selve retssagen om hvad de har 
tænkt sig at sige, og lad så bagefter lade først en anklager og så en forsvarer 
forhøre dem.  
 
Du bestemmer selv om du vil have domsafsigelsen og eventuelt den offentlige 
straf med.  
 
Scenens mål: 
Scenen skal som minimum vise hvor brutalt regimet er. Men den kan 
forhåbentlig også fungere som en katalysator for tanker og samtaler om 

hvordan de skal forholde sig til det 
system de kæmper for at bevare.  
 

Scene 7: På vej i kamp 
Lok: Dropskibs-hangaren 
 
Der er brug for dem på John Rico så nu er de tilbage i kamp. De skal være 
hovedgruppen i et angreb på et laboratorium hvor slangerne laver noget man 
gerne vil have fat på. Man sætter en hel battaljon ind på planetens modsatte 
side, mens en lille styrke på godt hundrede mand skal raide laboratoriet og 
sikre teknologien. Spillerne har til opgave at finde kassen med dimsen (ja, det 
er en ”dims”), og de har også den overordnede kommando over angrebet. Du 
behøver ikke spille briefingen, men kan bare give den til dem.  
 
Igen kan du spørge om en af dem - vil nok typisk være sergenten eller 
kaptajnen - har noget at sige inden de går ombord. Når det er klaret siger en 
blød robotstemme at alle skal boarde dropskibene og spænde sig fast. Og kort 
tid efter bliver de skudt ud i rummet og ned mod slaget.  
 
Reglerne for slag er stadig som følger (i hovedtræk):  
 
1. Vælg terninger. 
2. Beskriv scenen ned med dropskibet. Udlevér minder.  
3. Scenen sættes for første fase, herunder deres opgave. 
4. Slå terninger.  
5. Brug en terning af gangen til at skabe små momenter. Et moment er en 

fortællende passage, som eventuelt suppleres af rollespil.  
6. Den sidste terning de afvikler skal være en målskive - den skal bruges til 

at fortælle hvordan de klarer fasens endelige opgave.  
7. Start ny fase. Mellem faserne kan du med fordel lade dem have noget 

tid uden kamp hvor de kan tale sammen, fx om deres minder.  
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Advokaterne 
Forsvarer og anklager er kun med 
som funktioner og behøver ikke 
navne eller nærmere præsentation. 
Hvis du vil kan du overveje at lade to 
spillere spille rollen som forsvarer og 
anklager. Det betyder grundlæggende 
bare at de skal være hhv. en kritisk og 
en positiv interviewer. Hold selve 
retssagen kort.  



Raid på laboratoriet 
Anslag 
 
Så går slaget i gang. Igen skal du starte med turen ned med dropskibet. Alt er 
endnu mørkere end normalt for at sikre at de er så skjulte som muligt. Der er 
tavshed, og alle er alene med deres tanker. Og de tænker alle på at tingene 
ikke går helt som planlagt.  De ved at det her slag kan gøre en forskel, men 
måske har de en snigende fornemmelse af at overkommandoen har mødt 
deres overmænd. For selvom de vinder mange slag, så koster det mere end 
det burde.  
 
De rammer atmosfæren, ikke så hurtigt som normalt - denne gang er det 
vigtigere ikke at blive set end at det går hurtigt. Det burde være en ret sikker 
indflyvning, men slangerne har igen og igen vist at de ved mere end de tror. 
Og mens de sidder der begynder de pludselig at huske andre ture som den.  
 
Udlevér minde 2 til alle spillere og giv dem tid til at læse det. Når alle er 
klar, så hiv dem tilbage i historien.  
 
En computerstemme siger: landing om  5, 4, 3 … 
 
Så lander skibet. Deres seler springer op og bagenden åbner ud til slaget.   
 
Praktisk:  
Slaget består af to faser. Foreslået varighed er 20-25 minutter.  

Fase 1 
Infiltration 
 
Briefing 
Missionen er at stjæle noget tech som Overkommandoen mener vil kunne 
vende krigslykken. Hvad det er og hvad det kan er de ikke clearet til at få at 
vide, men de ved det er i en form for kasse dybt inde i det militære 
laboratorium. De er en relativt lille gruppe på få godt hundrede mand som er 
landet i ly af mørket og målet er at overmande vagterne, finde dimsen og 
slippe ud. 
 
De lander i fire dropskibe, men kaptajnen får at vide at de ikke skal regne med 
at der kan komme fire skibe ned når først fjenden opdager dem. Så alle 
kommer nok ikke med ud uanset hvad der sker.  
 
Laboratoriet 
Installationen ligger i en grydeagtig dal mellem nogle bjerge og de er landet 
bag en tinde. Der er flere forposter, vagttårne og sikkert også talrige alarmer 
og alene at nå frem til de høje mure. Det er beskyttet af et energiskjold så man 
ikke bare kan lave luftangreb.  
 
Opgave 
De skal forbi et vagttårn, nå frem til muren og finde en vej ind  
 
Mål  
Denne fase skal give dem en fornemmelse af at de ikke har noget valg. Og så 
skal det benhårdt lægge op til kaptajnens konflikt.  
 
Ting du kan bruge 
Efter angrebet på tårnet er et par slanger stadig i live. Men de kan ikke 
undvære folk til at bevogte dem.  
 
Psykeren får en klar fornemmelse af at der lurer en fare den ene vej. Men kan 
han stole på sin fornemmelse eller er det en fælde? 
 
Et fartøj kommer imod dem. Skal de håbe på at de kan holde sig skjult? Eller 
lave et hurtigt angreb? 
 
Det kan være de bliver nødt til at trænge ind i tårnet for at overmande 
vagterne. Men alarmsystemet er avanceret … og farligt.  

Akt 2 - Raid på laboratoriet 



Fase 2 
Dimsen 
 
Briefing 
Da de kommer ind i basen får de besked om at deres bus ud lander om kort 
tid. De skal altså finde kassen og se at komme ud. Men de ser også at 
modstanden er noget større end ventet. Var det en fælde? 
 
Alternativt, hvis de valgte selv at være afledningen, så får de besked om at 
man har mistet kontakten med holdet der skulle infiltrere. De må med andre 
ord kæmpe sig vej ind til dem først.  
 
Opgave 
Find kassen. Kom ud. Få så mange med som muligt.  
 
Mål  
Fasen skal, hvis du kan, lede frem til et offer. Det kan være en af spillerne der 
ofrer sig for at de andre slipper væk, men det kan også være at man ofrer alle 
de andre for at slippe ud. Eller begge dele.  
 
Ting du kan bruge 
Fælden klapper. Hvordan klarer de sig ud af det? 
 
Skibet kan ikke lande grundet heftig beskydning fra en mech. Men måske den 
kanon på tårnet kan gøre en forskel længe nok til at lade nogle komme ud? 
 
Bygningerne er fyldte med civile slanger. Er det overhovedet en militær 
installation? (Det er ikke vigtigt om det er, men tvivlen er interessant). 

Afrunding 
 
Anden akt slutter da de flyver væk fra værftet og tilbage mod John Rico. Igen 
kan du enten fortælle dem hvad de tænker og føler og brug det til at puste til 
deres indre konflikter, eller også kan du sætte en kort scene hvor de kan tale 
om minderne og hvad de har oplevet.  
 
Hvis du vil sætte en scene, så lad den foregå efter de er landet og når de har 
haft tid til at fordøje slaget lidt. Måske er det bare i noget fritid eller i messen at 
en af dem har brug for at sige noget.  
 
 
Hvis I har brug for en kort pause, så er nu et godt tidspunkt at tage den på.  
 
Hvis en af rollerne dør under slaget er det også nu du skal udlevere en ny rolle 
til spilleren. Forklar at den nye rolle skal overtage den tidligere rolles funktion 
(både militært og i forhold til gruppen). Den eneste undtagelse er hvis 
kaptajnen dør. I så fald vil sergenten blive den nye kaptajn og ny The Hero, 
mens den nye karakter så bliver en sergent som også er The Lancer.  
 
Bemærk at spilleren selv skal give den nye rolle navn, køn og nationalitet, 
ligesom vedkommende selvfølgelig skal beskrive rollens udseende på samme 
måde som i starten.  
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Akt 2 - Oversigt 

OPTAKTEN 

SLAGET 

The young ones 
Nogle soldater møder dem i 
messen. Hvordan de er kan 
afhænge af sidste akts slag.  

Samtaler 
Mind dem eventuelt om at de gerne 
selv må sætte scener. Det kan fx 
være hvis de har brug for at tale 
sammen på tomandshånd.  

Heltemodtagelse 
De har orlov og bliver modtaget 
som helte. En journalist har lidt 
spørgsmål til dem.  

Krigsmodstand 
De havner i en demonstration mod 
krigen. En flok ”bøller” lægger op til 
konflikt.  

This is propaganda 
De skal på interviewturné for at 
”sælge” krigen. Kør det som en 
slags montage.  

Retssag 
De er indkaldt som vidner i 
retssagen mod Dwight Nielsen fra 
akt 1 som er anklaget for 
kujonagtig opførsel.  

Anslag 
De er på vej ned med dropskibet,  
 
Udlvér minde 2! 

Fase 1: Infiltration 
De skal ned til laboratoriet.  
Opgave: De skal forbi vagttårnet, 
ned til muren og finde en vej ind.  

Mellemspil 
Hvis de har brug for at tale om fx 
deres minder kan du give dem lidt 
tid til det her.  

Fase 2: Dimsen 
De skal have det de er kommet 
efter. Men modstanden er stor.  
Opgave: Find kassen. Kom ud. Få 
så mange med som muligt.  

Afrunding 
Sæt eventuelt en kort scene tilbage 
på John Rico hvor de kan tale.  
Hvis nogen er død, så skal 
vedkommende have ny rolle.  

På vej i kamp 
De bliver briefet om raidet på 
slangernes laboratorium.  
 
Vælg terninger! 



Tredje akt, optakt 
Hængedynd 
 
Der er rygter om fred. Krigen går dårligt, og selvom republikken ikke er ved at 
tabe – selvfølgelig er den ikke det – så er der færre skibe der vender hjem 
hver dag. Kolonier bliver evakueret og prisen i menneskeliv er enorm.  
 
Tredje akt handler primært om et vigtigt møde mellem slangernes og 
menneskenes ambassadør. Det skal handle om en mulig våbenhvile, men er i 
virkeligheden et påskud for noget andet.  
 
Hvis en af dem døde under sidste slag skal der desuden være tid til at 
introducere en ny til gruppen.  
 
Denne del af scenariet strækker sig måske et par uger. Men i starten af akten 
skal du springe måske 2-6 måneder frem i tiden.  
 
Foreslået varighed: 20-25 minutter. 
 

 
 

Scene 1: Et nyt medlem 
Lok: Deres barak 
 
Hvis en af dem døde skal de møde det nye medlem af delingen. De mødes i 
deres barak, og selvom den nye soldat er en de kender fra skibet, så er det 
alligevel potentielt akavet.  
 
Prøv at få dem til at starte en samtale - den kan for eksempel handle om den 
døde som den nye også kendte. Det betyder ikke de skal genfortælle alt rollen 
gjorde i scenariet, men det kan være et godt sted at starte.  
 
Når du synes de har talt nok, så spring frem i tiden og sig at personen nu er en 
fuldt integreret del af gruppen og flere gange har bevist sit værd på 
slagmarken.  
 
Scenens mål 
Blød introduktion til den nye karakter inden det for alvor går løs. Hvis der ikke 
er en ny i gruppen kan du overveje om de har brug for bare at tale sammen i 
en af dagene efter slaget for så at springe nogle måneder frem i tid.  
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Scene 2: På vej til møde, demonstration 
Lok: Jorden 
 
Efter et voldsomt slag som scenariet ikke handler om er de på Jorden for at 
nyde et par ugers orlov. Men ferien bliver afbrudt af general Maine der har 
brug for deres hjælp.  
 
På vej til lufthavnen ramler de ind i en stor demonstration mod krigen, og da 
de er i civil stikker de ikke ud. Der er mange folk, rigtigt mange. Det er folk der 
har mistet, folk der er bange for at miste, og frem for alt folk der er vrede og 
fortvivlede. Men det er en fredelig demonstration.  
 
Brug lidt tid på at lade dem være en del af marchen (det er ikke bare sådan at 
komme ud af menneskemængden) og lad dem eventuelt tale lidt med 
hinanden eller med de andre demonstranter. Og så skal du lige pludselig slå 
ned på dem. Angrebet fra ordensmagten kommer hurtigt og uden nåde, og der 
bliver brugt vandkanoner, tasers, hunde og frem for alt knipler og skjolde.  
 
Scenen slutter når de på en eller anden måde slipper væk og kommer til 
mødet.  
 
Scenens mål 
Scenen skal give dem rum til at tale om deres betænkeligheder om krigen, og 
så skal den igen vise hvilket regime Republikken er.  
 
Ting du kan bruge 
Hvis de ikke vil være en del af demonstrationen sker angrebet netop som de 
er på vej væk.  
 
På et tidspunkt skal de havne i en situation hvor det er dem eller politiet. Der 
er demonstranter der dør, og politiet har ikke tid til at kigge på ID-skilte. 
 
Du skal ikke give dem mulighed for at debriefe eller på anden måde tage fat i 
myndighederne. Generalen venter dem, og de skal nå et fly.   
 
 

Scene 3: Møde med Maine 
Lok: Krydseren Determination 
 
Generalen fortæller at man har arrangeret et hemmeligt møde med slangernes 
ambassadør. Planen er at tale om en mulig våbenhvile eller måske ligefrem 
fredsaftale, og han vil have dem med som livvagter. Alt er tophemmeligt, så 
han kan ikke sige mere end at de tager afsted med det samme, og at deres 
opgave er at sikre han kommer levende derfra.  
 
Han sender dem ud, men beder psykeren om at blive tilbage - det er en 
personlig sag og ikke noget der er vigtigt for de andre.  
 
Når de andre er ude briefer han psykeren om en ekstra mission. Hun (eller 
han hvis det er en ny rolle) skal bruge sine kræfter på at blokere for eventuelle 
psykers i ambassadørens eskorte. De må IKKE få mulighed for at få et glimt af 
hans tanker. Denne briefing skal du selvfølgelig lave foran de andre spillere 
selvom deres roller ikke lytter med.  
 
Afslut scenen med at psykeren kommer ud til de andre. De har lidt tid i en 
elevator hvor de kan spørge ind til hvad det handlede om og hun kan svare. 
Om hun lyver er op til hende.  
 
Scenens mål 
Det her er primært en scene der skal drive handlingen videre. Men den ekstra 
mission skal også antyde over for spillerne (ikke nødvendigvis for deres roller), 
at Republikken ikke altid spiller rent spil.  
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Scene 4: ”Fredsforhandlinger” 
Lok: En rumbase et sted i intetheden 
 
De får indopereret små implants der gør dem i stand til at tale med og forstå 
slangerne, og så skal de afsted. Efter en lang og kedelig tur hvor de ingenting 
får at vide og flere gange mere eller mindre tilfældigt skifter skibe ankommer 
de til en mørklagt rumstation midt ude i ingenting. General Maine fortæller at 
den var en del af det netværk der skulle advare om angreb fra arakniderne, 
men at den har stået tom i årevis.  
 
De er sammen med generalen og en pilot de eneste ombord på stationen, og 
efter et par dages ventetid kommer ambassadøren. De bliver bedt om at hente 
hende og hendes vagter ved luftslusen. Herefter er der to nedslag du kan lave:  
 
Mens de venter ude foran mødelokalet sammen med ambassadørens vagter 
begynder de at tale til dem. De føler sig oven på og sviner dem let til. En god 
start kan være noget i stil med: ”Nå, I skulle nok ikke have startet en krig I ikke 
kunne vinde.” 
 
Efter mødet får de besked på at følge ambassadøren til hendes skib. Hun er 
tydeligvis frustreret, og mens de venter på skibet prøver hun at få dem i tale. 
Hun kan sige ting som:  
Jeres overkommando ønsker åbenbart ikke fred.  
Synes I det har været værd at starte krigen? 
Er I med i deres beskidte planer, eller fører de også jer bag lyset? 
 
Scenens mål 
Scenen skal give et andet billede af slangerne, men også puste til nogle af de 
mistanker de har.  
 
Ting du kan bruge 
Der er ikke umiddelbart psykers blandt 
ambassadørens vagter, ligesom hun 
heller ikke selv har de kræfter.  
 

Scene 5: En fange 
Lok: En rumbase et sted i intetheden 

 
Denne scene foregår umiddelbart efter den foregående. Lige inden 
ambassadøren går ombord på skibet ved de pludselig hvad de skal gøre. Det 
er deres implants som giver dem informationen uden brug af radio eller 
lignende - det dukker bare op som en slags minder.   
 
Målet er at fange ambassadøren i live - hendes vagter behøver ikke overleve. 
Hvordan de præcist gør det er åbent (se under ”ting du kan bruge”).  
 
Scenen slutter når de afleverer fangen. Generalen fortælle dem at de godt kan 
gøre sig klar til det slag der vil vende krigslykken.  
 
Scenens mål 
Scenen skal fungere som modsætning til den samtale de lige har haft med 
ambassadøren. Samtidig må det gerne være en meget actionmættet scene, 
men uden brug af terninger.  
 
Ting du kan bruge 
Nogle af vagterne står stadig uden for luftslusen. De er alle på vagt, især efter 
forhandlingerne gik så dårligt.  
 
Ud over deres rifler og pistoler har vagterne nærkampsvåben i form af små 
stave med en kraftig elektrisk ladning.  
 
Måske når skibet at komme afsted. Ambassadøren og en af hendes vagter 
forskanser sig på broen og prøver at få skibet sikkert frem til de krydsere som 
ligger gemt i nærheden. Eller måske prøver de at få skibet til at destruere.  
 
John Rico ligger også gemt i nærheden og kan angribe fjendens krydser hvis 
det bliver nødvendigt.  
 
Hvis de ikke når at gøre noget i slusen kan de nå at indhente ambassadørens 
dropskib i deres eget.  
 
 
Bemærk! 
Hvis spillerne ønsker selv at sætte en scene - for eksempel hvis de har noget 
de skal tale igennem - så er nu sidste chance inden det afgørende slag.  
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Ambassadøren 
Slangernes ambassadør er tydeligvis 
en erfaren kriger. Hun er høflig, men 
stolt og taler engelsk med en sær 
accent (de behøver ikke deres implants 
for at forstå hende) - ikke nogen 
hvislen som man ellers skulle forvente, 
men mere skarpt og hårdt.  
Hun har ikke nogen forventning om at 
hun kan ændre noget ved at tale med 
dem, men er frustreret over at man 
åbenlyst ikke var interesseret i fred.  



Scene 6: På vej i kamp 
Lok: Dropskibs-hangaren 
 
Få dage senere tilbage på John Rico får de en hurtig briefing før de igen står i 
hangaren og gør klar til et angreb. Efter et grundigt forhør af ambassadøren 
ved man nu det man har brug for: hvor colubriernes hjemplanet er og hvordan 
man kan vinde krigen.  
 
John Rico og 14 andre krydsere skal lave et dristigt hyperspring langt ind i 
slangernes territorium. Herfra skal de lave et angreb på deres hjemplanet. 
Deres opgave er at sætte en anordning baseret på den stjålne teknologi i 
kernen af et kraftværk hvilket burde give nok energi til at ødelægge hele 
planeten. Det er et risikabelt angreb, også fordi den måde man bruger 
teknologien på kan give slangerne ideer hvis de opsnapper den, men 
overkommandoen vurderer at det er den bedste chance de har for at vinde 
krigen.  
 
For at sikre at slangernes psykers ikke får nys om planen bliver de ikke 
informeret om det hele nu, men vil løbende få briefinger.  
 
Igen kan du spørge om en af dem - vil nok typisk være sergenten eller 
kaptajnen - har noget at sige inden de går ombord. Når det er klaret siger en 
blød robotstemme at alle skal boarde dropskibene og spænde sig fast. Og kort 
tid efter bliver de skudt ud i rummet og ned mod slaget.  
 
Reglerne for slag er stadig som følger (i hovedtræk):  
 
1. Vælg terninger. 
2. Beskriv scenen ned med dropskibet. Udlevér minder.  
3. Scenen sættes for første fase, herunder deres opgave. 
4. Slå terninger.  
5. Brug en terning af gangen til at skabe små momenter. Et moment er en 

fortællende passage, som eventuelt suppleres af rollespil.  
6. Den sidste terning de afvikler skal være en målskive - den skal bruges til 

at fortælle hvordan de klarer fasens endelige opgave.  
7. Start ny fase. Mellem faserne kan du med fordel lade dem have noget 

tid uden kamp hvor de kan tale sammen, fx om deres minder.  
 
Ting du kan bruge 
Generalen eller en anden officer der briefer tropperne kan sige at det her er 
nødvendigt fordi slangerne jo ikke vil fred.  
 
Hvis nogen bringer civile op er svaret: hvad med de civile der døde på månen?  

Operation Snake’s Head 
Anslag 
 
Endnu en gang er de på vej ned, denne gang til deres måske vigtigste mission 
nogensinde.  De kan mærke g-kræfterne og ved at skibet flyver med maksimal 
fart. John Rico og de andre krydsere er blevet opdaget så snart de kommer ud 
af hyperrummet, og deres opgave er kun at tiltrække opmærksomhed og - 
måske - at give dem en vej ud.  
 
Pludselig kan de høre lyden af antiluftskyts. De ved at det muligvis største sats 
i hele planen er at de overhovedet formår at lande med nok tropper til at 
fuldføre missionen. Og mens de sidder der begynder de pludselig at huske 
andre ture som den.  
 
Udlevér minde 3 til alle spillere og giv dem tid til at læse det. Når alle er 
klar, så hiv dem tilbage i historien.  
 
En computerstemme siger: landing om  5, 4, 3 … 
 
Så brager skibet ned, deres seler springer op og de løber ud for at regne 
helvedesild ned over slangerne.  
 
Praktisk 
Slaget består denne gang af tre faser. Foreslået varighed er 30-35 minutter.  
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Fase 1 
Samling 
 
Briefing 
Deres første opgave er at få samling på tropperne - hvad der så skal ske vil de 
finde ud af.  Alt er kaos, og modangrebet er kommet hurtigt og med afsindig 
styrke. Men det er primært fodsoldater, og det burde tage noget tid før der 
kommer mechs, og flyvere kan deres krydsere sandsynligvis gøre noget ved. 
Så hvis de kan finde dækning bag mure og installationer har de en chance.  
 
Kraftværket 
En gigantisk bygning med store kupler, ledningsmaster, tårne, kontorer og 
hvad du ellers har brug for. Den ligger i et relativt øde område, men der er en 
lille by i nærheden. De fleste skibe er landet midt i mellem byen og 
kraftværket, og der er en chance for at samles et af de to steder.   
 
Opgave 
Nedkæmp første modstandsbølge, få samling på tropperne, gør klar til at 
angribe værket.  
 
Mål  
Fasen skal være benhård krig og ikke give plads til en masse tanker om rigtigt 
og forkert. Det handler om overlevelse, og ideelt set bør ingen af dem dø 
allerede nu.  
 
Ting du kan bruge 
En gruppe er under beskydning af en deling elitetropper i udkanten af byen. 
De må fjerne truslen.  
 
De fleste af fjendens tropper er i byen. Det vil være nemmest at samles inde 
på kraftværket, men det kræver de skal over åbent land hvor de er sårbare.  
 
Hvis de hurtigt får samling på tropperne, så kan de eventuelt opdage at 
anordningen - eller den de tror det er - stadig er i et af de styrtede fly.  

Fase 2 
Lokkeduer 
 
Briefing 
Når der er samling på tropperne dukker der nye ordrer op som minder fra 
deres implants. Man er bange for at fjendes psykers kan gennemskue 
planerne, og derfor er deres opgave at sende alle soldater på nær dem selv og 
ti andre til et angreb på kontroltårnet med en falsk anordning. I mellemtiden 
skal de - uden at skabe for meget opmærksomhed - finde en anden vej ind og 
placere den rigtige anordning (meget mindre og gemt i kaptajnens oppakning) 
i en køletank flere kilometer fra kontroltårnet. Her vil de også blive hentet af en 
fugl. De skal fortælle hovedgruppen at de bliver hvor de er for at sikre 
dropskibene kan lande og redde dem ud igen.  
 
Køletanken 
Køletanken er en gigantisk kuppelformet bygning i den fjerne ende af 
komplekset. De kan komme ind ved at kæmpe sig vej mellem bygningerne, 
eller de kan finde en vej ind gennem service-tunnellerne der løber under hele 
området.  
 
Opgave 
Få hovedgruppen afsted. Find en anden udgang og eliminer alle fjender inden 
de slår alarm. Nå ind til køletanken.  
 
Mål  
Fasen skal give dem en fornemmelse af de ofrer andre for at nå et mål. Men 
de skal også vide at de lyver for dem.  
 
Ting du kan bruge 
Lad dem bruge et par terninger på at beskrive hovedgruppens angreb. De må 
gerne gå ind i hovederne på et par soldater og fortælle hvad de tænker.  
 
Kraftværket har masser af sikkerhed, både i form af vagter og automatiske 
våben. Kampene mellem bygningerne eller i tunnellerne kan blive voldsomme.  
 
De braser ind i et rum fyldt med civile. Mind dem om ordren om at de skal 
være usete.  
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Fase 3 
Xenocide 
 
Briefing 
Da de kommer ind i selve bygningen med køletanken dukker der ordrer op i 
deres hoveder om hvor anordningen skal placeres. Der er ikke langt, men de 
skal også helst sikre en vej ud.  
 
Opgave 
De skal finde vej ind, holde vejen åben så de kan komme ud og til sidst sætte 
anordningen klar til at eksplodere. Ødelæggelsen af planeten tager timer, men 
når først den er sat i gang kan det ikke stoppes.  
 
Mål  
Scenen skal lægge op til det det centrale valg: gør de det eller ej. Slut fasen i 
det øjeblik de gør klar til at tænde for den.  
 
Ting du kan bruge 
En af de få vagter de møder er en dygtig psyker der kan forvirre deres tanker.  
 
Over radioen kan de høre at hovedgruppen har taget kontroltårnet og aktiveret 
det de tror er anordningen. De er nu klar til evakuering.  
 
Hvis du fornemmer at de er ved at være klar, men stadig har terninger, så 
introducer en alarm der får vagter til at sværme imod dem.  
 
Hvis de på et tidspunkt er ved at splitte gruppen, så giv dem et par minutter i 
real time til at tale sammen om deres minder og om andet de har brug for.  

Afslutning 
 
Tredje akt slutter lige inden anordningen tændes og dødsdømmer slangernes 
hjemplanet. Men scenariet er ikke helt slut endnu. I stedet, så lad dem hver 
især fortælle hvad der sker i de sidste minutter. Hvordan går det for den der 
forsvarer deres extraction zone? Hvad med det angreb som var på vej som en 
anden skulle stoppe? Og hvad med anordningen? Tænder de den? Her 
behøver de ikke bruge terninger, men kan bare fortælle. Og du kan garanteret 
godt se hvem det er smartest at starte med i forhold til at holde spændingen.  
 
Afhængigt af hvad de fortæller er det muligt at de har brug for et efterspil. Hvis 
de valgte ikke at aktivere den, hvad sker der så? Hvis de slipper væk, hvordan 
vil de så forholde sig til minderne? Tror de overhovedet på dem? 
 
Ligesom med den sidste del af slaget behøver de ikke spille det, men kan bare 
fortælle hvad der sker. Sæt eventuelt scenen for dem, hvis de har brug for 
hjælp.  
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Akt 3 - Oversigt 

OPTAKTEN 

SLAGET 

Et nyt medlem 
Hvis en af dem er død bliver de 
introduceret for delingens nye 
medlem  

Demonstration 
På vej til mødet med general Maine 
bliver de fanget i en 
antikrigsdemonstration. Den bliver 
opløst med vold.  

Møde med Maine 
De bliver briefet om missionen hvor 
de skal beskytte generalen under 
mødet med ambassadøren.  

”Fredsforhandlinger” 
Mens ambassadøren og generalen 
taler, prikker slange-vagterne til 
dem. Efter forhandlingerne har de 
en kort snak med ambassadøren.  

En fange 
Netop som hun er på vej ind i sit 
skib, får de ordre på at fange 
ambassadøren  

På vej i kamp 
De bliver briefet om angrebet på 
colubriernes hjemplanet.  
 
Vælg terninger! 

Anslag 
De er på vej ned med dropskibet,  
 
Udlvér minde 3! 

Fase 1: Samling 
Modangrebet kommer hurtigt.  
Opgave: nedkæmp første angreb, 
få samling på tropperne og gør klar 
til angreb.  

Mellemspil 
Hvis de har brug for at tale - fx om 
deres minder - så kan du give dem 
et kort pusterum her.  

Fase 2: Lokkeduer 
De skal finde ind mens de andre 
tropper laver et skinangreb.  
Opgave: Send de andre afsted, 
elminér modstand og find ind.  

Mellemspil 
Igen er der plads til en kort scene 
hvor de taler sammen. Fx mens de 
venter på et vagtskifte.  

Fase 3: Xenocide 
Det er nu krigen, måske, kan 
vindes.  
Opgave: Klargør anordningen, hav 
en vej ud klar og tænd den.  

Afrunding 
Lad dem fortælle hvad der skete. 
Fortæl eventuelt også om 
efterspillet hvis det er nødvendigt.  



ROLLER 



Køn: Mand 
Nationalitet: Brasiliansk 
Funktion: Kaptajn 
 
Du meldte dig egentlig bare for at få dit statsborgerskab, men pludselig var der 
krig og du fandt ud af at én mand godt kan gøre en forskel. Ikke i det store 
billede, men for de civile på de planeter I befriede, for dine kammerater som 
du reddede og senere for dine mænd som du gør alt for at holde i live.  
 
Du er flere gange blevet opfordret til at gå efter en højere rang, og du ved at 
du kunne hvis du ville. Men du vil ikke for langt væk fra slagmarken. Ikke fordi 
du nyder den rædsel og spænding der altid følger med et slag – det gør nogle 
og det gør dem til bedre soldater – men fordi du ikke vil for langt væk fra 
konsekvenserne. For i krig har alle beslutninger konsekvenser, og det er nemt 
at glemme hvis man ikke står med fødderne i mudderet.  
 
OM KRIGEN 
Du tror ikke på krig for krigens egen skyld. Krig er frygtelig og rædselsfuld og 
noget der helst skal undgås. Men hvis først krigen er startet må man være 
villig til at gøre alt for at vinde. Måske kan slanger og mennesker med tiden 
have fred – de er ikke ligesom arakniderne – men det kræver at de lærer at de 
aldrig kan angribe jer igen.  
 
OPGAVER 
I felten er dine opgave at have det store overblik og se hvad der skal gøres og 
hvem der skal gøre det. Det vil sige at du vurderer, tager imod input og træffer 
beslutningen, men så overlader du de præcise detaljer om hvordan til din 
sergent. Du har det endelige ansvar, men som regel ved dine mænd godt 
hvad de skal uden du behøver fortælle dem det.  

INDRE KONFLIKT 
Når det kommer til stykket har du svært ved at træffe beslutninger der kan gå 
ud over dine mænd – både dem i gruppen og andre du har kommandoen over.  
 
Den indre konflikt er en nuancering af din karakter du kan vælge at spille på i 
løbet af scenariet. Du kan bruge din tvivl til indre spil, når der skal træffes en 
tung beslutning eller du kan tale med en anden om det. Det sidste kan for 
eksempel være jeres sniper Sergei, din sergent eller måske en præst.  
 
DE ANDRE 
Sergent Violet Parks er en fremragende sergent, og du kan altid regne med 
hun ikke bare gør hvad du vil have, men gør det lidt bedre end du havde 
planlagt. Og så giver hun dig modstand hvis du er ved at gøre noget dumt. 
Hendes eneste svaghed er måske at hun stoler på, at dem der laver reglerne 
ved hvad de laver.  
 
Korporal Osemi Kahele er en eksemplarisk soldat, og af en eller anden grund 
kan du ikke lade være med at grine af hans platheder. Men han skal lære ikke 
at være så ærekær - og måske at had ikke holder i længden.  
 
Kiama Omondi er jeres psyker, og hendes 
evner samt hendes blik for detaljer er noget af 
det der løfter jeres enhed langt over middel. Hun 
er ikke nem at komme ind på, og du fornemmer 
en skrøbelighed hun gemmer godt.  
 
Sergei Nikula er jeres sniper og medic. Han er 
det nyeste medlem i enheden, men det føles 
som om han altid har været med. Han er nok den 
du har nemmest ved bare at tale med.  
 

Dominique ”Dom” Santos 

TRÆK 
Rolig 
 
Velovervejet 
 
En autoritet 

NARRATIV FUNKTION 
Du er The Hero i historien. 
Det er ham der, hvis det var 
en tv-serie, fungerer som 
identifikationskarakter og som 
hovedperson. Han er også 
gruppens leder og den som i 
nogen udstrækning slår 
historiens centrale tematik an.  
 
Men det er ikke en tv-serie. 
Så selvom det for en tilskuer 
ville virke som din historie, så 
husk at give plads til de 
andres plads i den.  



Køn: Kvinde 
Nationalitet: Kenyansk 
Funktion: Psyker, tech-wizz 
 
Det var aldrig selve hæren der lokkede dig. Det var mængden af ressourcer. 
Det var det at de har den bedste forskning i hele Republikken. Og så, nåja, at 
det var det eneste sted hvor du ville kunne udvikle de kræfter du tidligt vidste 
du havde. For du er noget særligt. Du er psyker. Du er et af de få individer der 
kan se ting andre ikke kan.  
 
Du havde regnet med du skulle være forsker eller måske strateg, men ikke 
efter du nærmest ved et tilfælde havnede i kaptajnens specialenhed. Her gør 
du en konkret forskel. Ikke kun i forhold til jeres mission, men i forhold til dine 
kammerater som du hjælper med at holde i live – og som hjælper dig med det 
samme.  
 
OM DINE KRÆFTER 
Du kan ikke læser tanker eller se fremtiden. Men du kan føle andre levende 
væsener og i særlige tilfælde se ikke hvad der kommer til at ske, men hvad 
der kan ske. Og så kan du i nogen udstrækning plante ideer eller tanker hos 
andre.  
 
Generelt skal du bruge dine kræfter sparsomt så de ikke bliver den magi der 
kan redde jer ud af alle situationer. Spørg eventuelt spillederen om du ”kan 
føle noget” eller om ”du kan sende en tanke videre” eller noget i den stil før du 
bare gør det.  
 
OM KRIGEN 
Du er god til krig. Jeres enhed har igen og igen bevist at I er blandt de 
allerbedste til hvad I gør. Og du sætter også en ære i at være god til det du 
gør. Men det er ikke det vigtige.  
 
Du er på mange måder utilitarist – du mener staten altid bør vælge det der 
sikrer maksimal lykke og minimum af lidelse. Og det er præcis derfor I er gået i 
krig. Ja, hundredetusindvis af soldater vil dø i krig og millioner vil miste 
førligheden eller folk de holder af, men alternativet er efter alt at dømme 
værre. For hvis I ikke slår hårdt ned på slangerne vil de sandsynligvis angribe 
jer igen og igen med endnu mere lidelse til følge.  
 
Alligevel kan du ikke helt lade være med at tænke at der er noget galt med 
denne her krig. Du har en mærkelig fornemmelse af at dit argument holder, 
men så alligevel ikke. Men kan du stole på den fornemmelse? For slangerne 
har psykers med evner der langt overgår jeres, og spørgsmålet er om dine 
tanker er helt dine egne?  

OPGAVER 
I felten er din opgave først og fremmest at være soldat – at gøre hvad 
kaptajnen og sergenten vil have dig til. Men samtidig skal du også vide det 
som andre ikke ved, og løse de problemer de andre ikke kan – især ting der 
har med tech at gøre. Og så er du hende med den alternative løsning når I 
sidder fast.  
 
INDRE KONFLIKT 
Du er i tvivl om hvor meget du kan stole på dine egne tanker. Slangernes 
psykers prøver hele tiden at påvirker jer, og jer med særlige evner er de første 
der rammes. Du ved at du kan påvirke andres tanker og for eksempel give 
dem indfald eller falske minder, så hvad nu hvis de gør det samme med dig?  
 
Den indre konflikt er en nuancering af din karakter du kan vælge at spille på i 
løbet af scenariet. Du kan bruge din tvivl til indre spil, når der skal træffes en 
tung beslutning eller du kan tale med en anden om det. Det sidste kan for 
eksempel være Sergei eller måske en anden psyker.  
 
DE ANDRE 
Kaptajn Dominique Santos er en født leder der altid tænker på sine mænd. 
Du ved at han kunne få en plads højere i 
systemet, men også at han ikke er typen der 
sender mænd ud i en kamp han ikke selv kan 
risikere at dø i.  
 
Sergent Violet Parks er en hård negl der ikke 
viger tilbage for noget eller nogen, og hun kan 
være rimelig bidsk. Du kan ret godt lide hende.  
 
Korporal Osemi Kahele er den stærkeste og 
mest hårdføre af jer. Han er typen der skyder 
eller slår på problemer for at få dem til at gå væk, 
mens du tit vælger … andre løsninger. Alligevel 
eller måske derfor hænger I ret tit sammen.  
 
Sniper og medic Sergei Nikula er ham der 
passer på jer. Han har tit jeres ryg når fjenden 
stormer frem og lapper jer sammen hvis de 
kommer alt for tæt på. Du taler tit med ham, for 
han giver han dig ro, både i kamp og uden for og 
accpeterer din kantethed.  

Kiama Omondi 

TRÆK 
Gennemskuer ting 
 
Siger ting som de er 
 
Socialt akavet 

NARRATIV FUNKTION 
Du er The Brains i historien. 
Du er hende der løser 
problemer, men også den der 
analyserer verden og, hvis det 
var en tv-serie, giver seeren 
vigtig information. Du 
rådgiver, advarer og støtter 
helten.  



Køn: Mand 
Nationalitet: Amerikansk (Hawaii) 
Funktion: Korporal, specialist (tunge våben)  
 
Du ville egentlig helst have spillet football eller måske bare have været en rig 
playboy der på et tidspunkt kunne arve din fars firma der gennem de store 
værfter på Månen producerer store dele af Republikkens flåde. Men en ven, 
Sarah (en du håbede kunne blive mere end en ven) lokkede dig med i hæren 
og det ændrede alting.  
 
For det mobile infanteri passede perfekt til dig. Du har altid været stærk, og 
har aldrig veget tilbage fra en udfordring. Og jo mere du lærte, jo mere tydeligt 
blev det at det med at tjene menneskeheden i kamp ikke bare var noget du var 
god til, men din pligt. Den pligt som kommer med styrke og evner, men også 
pligten over for dem du mistede. Sarah døde under krigen mod billerne, og din 
far da slangerne angreb Månen.  
 
OM KRIGEN 
Du kæmper fordi du er bedre til det end andre. Fordi du på mange måder er 
bedre end andre. Du er det perfekte våben i kampen mod menneskehedens 
fjender, og det ville være en skam hvis du ikke blev brugt.  
 
Men du har også en personlig aktie i krigen. For hvert slag – for hver ven eller 
våbenbroder du mister – bliver ønsket om hævn stærkere. I udraderede 
billerne, og du kan mærke du håber det samme bliver nødvendigt med 
slangerne.  
 
OPGAVER 
Du er ham med de tunge våben. Du giver støtte eller er den der går forrest i 
angrebet hvis det er påkrævet. Du kan sagtens komme med forslag og ideer, 
men langt henad vejen stoler du på at kaptajnen og sergenten peger dig i den 
rigtige retning.  
 
Og, nåja, så er du ham der kommer med mere eller mindre kække 
kommentarer undervejs i kampen. For nogen skal jo gøre det.  

INDRE KONFLIKT 
Du balancerer mellem at bruge ønsket om hævn som drivkraft til at blive en 
bedre soldat, og så at blive opslugt af det. Indtil videre er det gået, men du 
frygter lidt at du en dag kommer til at lade ønsket om hævn komme før det du 
ved er det rigtige eller det kloge at gøre.  
 
Den indre konflikt er en nuancering af din karakter du kan vælge at spille på i 
løbet af scenariet. Du kan bruge din tvivl til indre spil, når der skal træffes en 
tung beslutning eller du kan tale med en anden om det. Det sidste kan for 
eksempel være sergent Parks, Kiama eller måske en præst.  
 
DE ANDRE 
Kaptajn Dom Santos er ham der har fået jer ud af hvert eneste slag I har 
været i. Han er rasende kompetent og altid rolig og velovervejet - også når han 
spreder død og ødelæggelse blandt fjenderne.  
 
Sergent Violet Parks er på mange måder den soldat du gerne ville være - 
selvom du selvfølgelig aldrig ville sige det direkte til hende. Du er ikke hendes 
ligemand, men I har en forbindelse lidt som et søskendepar hvor hun er den 
åbenlyst dominerende storesøster.  
 
Jeres psyker Kiama Omondi er hende som 
løser de problemer I andre ikke kan. Du elsker at 
drille hende med hendes lette akavethed, men 
det bunder i en dyb respekt for hvad hun kan.  
 
Sniper og medic Sergei Nikula er ham der har 
jeres ryg. Men han er også på en eller anden 
måde limen der binder jer sammen som gruppe. 
Hvis Violet er en storesøster er Sergei som en 
slags lillebror for dig.  

Oseme Kahele 

TRÆK 
Munter 
 
Ærekær 
 
Hurtig til at handle 

NARRATIV FUNKTION 
Du er The Big Guy i historien. 
Du er den store der slår og 
skyder på problemer for at få 
dem til at gå væk. Du adlyder, 
hjælper og forsvarer helten.  



Køn: Mand 
Nationalitet: Finsk-russisk 
Funktion: Medic og sniper 
 
Du har altid vidst at du skulle i hæren. Dine karakterer var gode nok til flåden, 
men du ville i det mobile infanteri som din mor og hendes far før hende. Du er 
en army brat, og for dig har MI’erne altid været som en udvidet familie.  
 
Og følelsen af at være en del af en ny familie er kun blevet større efter du blev 
en del af Santos enhed. Han får det bedste frem i jer alle, og hans evne til at 
se og udnytte jeres potentialer er en vigtig grund til I kan løse de opgaver, I 
bliver stillet.  
 
OM KRIGEN 
Krig eller muligheden for det har altid været en del af dit liv, og det har du altid 
accepteret. Eller måske er det snarere et spørgsmål om at krig altid har været 
en del af din udvidede familie – et vilkår som du ikke har kunnet ændre. Så for 
dig har krig altid mere været et spørgsmål om det umiddelbare – om at dræbe 
dem der vil dræbe jer, og eventuelt at lappe dine våbenbrødre sammen, når 
der var brug for det.  
 
Men når det kommer til stykket har du ingen illusioner om hvad krig er. Det er 
frygteligt og det er drabeligt. Og selvom et slag kan have sin egen skønhed – 
en slags musik om man vil – så bliver krig aldrig hverken ædel eller retfærdig.  
 
OPGAVER 
I felten er din opgave at skyde trusler før de ser jer og at sørge for de andre 
ikke dør. Du er den suverænt bedste skytte i enheden, og ham der kan sættes 
ind hvis tingene brænder på.  

INDRE KONFLIKT 
Du er begyndt at tvivle. Ikke på de opgaver I har, men på den overkommando 
som giver jer dem; på Republikken. For krig bør været noget exceptionelt, og 
måske skal et samfund ikke styres af de samme regler som gælder for krig. 
Men hvis dem der laver reglerne alle kommer fra militæret, kan man så få 
andet? 
 
Den indre konflikt er en nuancering af din karakter du kan vælge at spille på i 
løbet af scenariet. Du kan bruge din tvivl til indre spil, når der skal træffes en 
tung beslutning eller du kan tale med en anden om det. Det sidste kan for 
eksempel være din kaptajn Dominique eller måske Kiama.  
 
DE ANDRE 
Kaptajn Dominique Santos er på alle måder jeres leder. Han får jer altid ud af 
problemerne og har altid overblikket - også når han overlader roret til sergent 
Parks. Han er god bare at tale med og ikke mindst en god leder. Men du 
fornemmer at det ikke altid er let for ham at være.   
 
Sergent Violet Parks er den typiske seje soldat der ikke giver nogen fuck og 
altid spiller efter reglerne. Hun ser det som sin opgave at beskytte de svage, 
men du fornemmer det er lidt mere komplekst 
end som så.  
 
Jeres psyker Kiama Omondi er kantet og lidt 
sær, men du kan ret godt lide hende. I taler tit 
sammen og du stoler altid på hendes 
”fornemmelser” i kamp.  
 
Korporal Osemi Kahele er en fremragende 
soldat - en regulær dræbermaskine. Men han er 
også sjov og sært prikken omkring sin ære. Du 
ved at han har mistet sin far og vist også en 
anden der stod ham nær, og du tror det påvirker 
ham mere end han giver udtryk for.  

Sergei Nikula 

TRÆK 
Omsorgsfuld 
 
Ser andre  
 
Godmodigt drillende  

NARRATIV FUNKTION 
Du er The Heart i historien. 
Det er ham der binder 
gruppen sammen og sætter 
ord på deres fælles mål og 
værdier. I kamp er hjertet 
også tit den afgørende 
defensive spiller. Hjertet 
holder af, støtter og lytter til 
helten.  



Køn: Kvinde 
Nationalitet: Amerikansk 
Funktion: Sergent 
 
Du har altid vidst at du ville i hæren. Du følte at det var det du skulle for på en 
eller anden måde at betale tilbage til det samfund der gav dig uddannelse og 
tryghed. For mange handler turen i uniform om at få deres borgerrettigheder – 
en slags betaling for endt tjeneste. Men for dig var det mere en pligt der kom 
alene af alt det du havde fået. Hvad du ikke vidste var at du ville være så god 
til det.  
 
Du er den perfekte sergent. Du er hende der sørger for at kaptajnens ordrer 
bliver fulgt til punkt og prikke, men du har også nok erfaring til at vide hvornår 
han kommer med en dårlig idé. Og du tør tage chancer, men har som 
grundlæggende holdning at man skal følge regler og forordninger. Ikke fordi du 
tror på regler som noget godt i sig selv, men fordi du ved at dem der har lavet 
reglerne er klogere end dig. Og du har set mange nye rekrutter komme til 
skade fordi de troede at reglerne ikke galdt for dem.   
 
OM KRIGEN 
Krig er nødvendig, men krig er ikke for alle. Du er god til krig – I er gode til krig 
– og derfor er det jeres ansvar at føre krig så de hjemmegående mødre, 
revisorerne, minearbejderne og hydropond-avlerne kan leve deres liv i fred.  
 
Men for dig er vold også et problemløsningsværktøj. Kontrolleret vold. Hvis 
nogen truer med at løsrive sig fra Republikken og på den måde destabilisere 
samfundet, så kan en krig være det svar der sparer megen ulykke. Og hvis 
slangerne tror de kan udslette jer, så er krig det svar der skal lære dem at 
komme på bedre tanker.   
 
OPGAVER 
I felten er din opgave at få tingene til at ske. Kaptajnen udstikker retningen – 
hvad I skal – og så finder du ud af hvordan. Mændene kan sagtens tænke 
selv, men i en presset situation er det tit dig der tager de små beslutninger.  
 
Og så er du kaptajnens nærmeste. Han har overblikket og ikke mindst 
kontakten til dem højere oppe, men du har mere konkret kamperfaring og det 
ved du han respekterer og forventer at kunne trække på.  
 

INDRE KONFLIKT 
Du tror meget på tanken om at med evner og styrke følger ansvar. Og du føler 
et stærkt ansvar for at beskytte dem som ikke kan eller endda ikke vil kæmpe 
selv. Men samtidig har du en snert af foragt for dem.  
 
Den indre konflikt er en nuancering af din karakter du kan vælge at spille på i 
løbet af scenariet. Du kan bruge din tvivl til indre spil, når der skal træffes en 
tung beslutning eller du kan tale med en anden om det. Det sidste kan for 
eksempel være din kaptajn, Oseme eller måske en anden officer på skibet.   
 
DE ANDRE 
Kaptajn Dominique Santos er ham med det store overblik. Han er vanvittigt 
dygtig og vil altid sørge for at passe på jer. Du stoler på ham, men kan godt 
nogle gange frygte han er lidt for bange for at tage chancer på jeres vegne.  
 
Sergei Nikula er jeres sniper og medic. Han har reddet dit liv flere gange både 
med sit gevær og sine bandager. Han er en af de få som får lov til at drille dig 
med dit meget lidt militæragtige navn.   
 
Jeres psyker Kiama Omondi er lidt en type, men du stoler altid på hendes råd 
i kamp. Og så kan du ret godt lide hende på 
trods af hendes til tider lidt kantede måder at 
være på.   
 
Korporal Osemi Kahele er lidt som en irriterende 
lillebror der altid prøver at være sjov og åbenlyst 
ser op til dig, men aldrig vil indrømme det. Han 
er også dygtig nok til at blive sergent eller mere, 
og du ved at han altid har din ryg.  

Violet Parks 

TRÆK 
Bidsk 
 
Ingen tålmodighed med idioti 
 
Finder sig ikke i pis 

NARRATIV FUNKTION 
Du er The Lancer i historien. 
Det er heltens  
næstkommanderende og 
mest loyale støtte. Men the 
lancer er også hende der 
giver helten råd og modstand 
så tingene ikke altid bare 
bliver som han vil.  



Køn:  
Nationalitet:  
Funktion:  
 
Det mobile infanteri reddede dit liv. Som teenager var du rebelsk, med i en 
småkriminel bande og en arg modstander af ”systemet”. Og da du for fjerde 
gang blev idømt piskeslag var du på vej ned af en vej der i sidste ende havde 
resulteret i hængning. I stedet gav en dommer dig lov til at prøve lykken i 
militæret, og det var ligesom at komme hjem.  
 
Du elsker den benhårde disciplin, kammeratskabet og ikke mindst følelsen af 
at du hver dag gør en forskel. Eller måske ikke hver dag, for meget af tiden 
som soldat går med at vente og vente og vente, men lige for tiden er der 
mindre ventetid og mere action end der plejer at være. Så ja, i de her dage 
bliver det mere og mere tydeligt at det mobile infanteri kan komme til at koste 
dig livet, men det er okay, for du ved at du slet ikke havde haft et uden.  
 
OM KRIGEN 
Du kunne lide at være soldat inden der var krig. For selvom du ved at du er 
god til krig, så er det ikke krigen i sig selv der gør soldaterlivet godt. Det er 
ordenen og strukturen, blikket for detaljen, ærligheden og ideen om at folk gør 
det de er bedst til – nogle af de samme ting som gør at militæret fungerer som 
et perfekt udgangspunkt for samfundet. Men frem for alt handler det at være 
soldat om ansvar. Ansvar over for dem du kæmper sammen med, ansvar over 
for dine overordnede, og ansvar over for det samfund du skal beskytte. Og at 
drage i krig for at bevare det er den yderste konsekvens af det ansvar, og 
derfor noget du altid var klar til.  
 
OPGAVER 
Din opgave er magen til den rolle du erstatter.  

INDRE KONFLIKT 
Du har altid gået meget op i ære og kunne aldrig finde på at bryde dit ord. Det 
er noget af det der gør du passer godt til hærens lidt rigide struktur. Men 
efterhånden som du har lavet flere og flere black ops – altså mere eller mindre 
hemmelige specialmissioner – er det blevet klart for dig at hæren og dermed 
Republikken ikke altid arbejder ærefuldt. Ikke fordi, du forstår behovet for 
hemmeligheder, og du ved at alle ikke har godt af at vide alt. Men en del af dig 
mener stadig at det ikke burde være sådan.  
 
DE ANDRE 
Du kender godt delingen og har kæmpet med dem både under denne her krig 
og den tidligere. Og selvom lige netop denne her deling har været heldig når 
det gælder tab hidtil, så er det nærmest hverdag at møde nye 
krigskammerater, så det behøver ikke være akavet. Når du skal integreres 
blandt de andre kan du overveje følgende:  
 

 De har jo lidt et ry, men ser du op til dem eller er det business as usual? 

 Er der nogen du har brug for at sætte dig i respekt over for? 

 Er der en du særligt godt kan lide? 

 

TRÆK 
Vælg selv tre træk du gerne 
vil spille. De må gerne ligge 
tæt på dem din tidligere 
karakter havde, hvis det er 
nemmest for dig.  

NARRATIV FUNKTION 
Du har samme narrative 
funktion som den rolle hvis 
opgaver du overtager.  



MINDER 



Dominiques minde 1 
Der er meget du ikke kan huske. Du kan huske hvilke soldater du mistede i et 
slag, men ikke hvor eller hvornår det var. Detaljerne mangler. Men mens du gør 
klar til endnu en gang at forsvare Republikken, strømmer mere op til overfladen.  
 
Du kan huske et frygteligt slag. Folk skulle sendes i døden for at andre måske 
kunne leve. Døde mennesker overalt. Det må have været under kampen med 
oprørerne på Sirius før slangerne angreb, eller måske et af de tidlige billeangreb 
hvor I ikke vidste hvordan man skulle dræbe dem. Men var du allerede kaptajn 
dengang? 
 
Der er meget du ikke kan huske, men du husker at du fik din deling med hjem. Så 
det har været et godt slag.  
 
 
 
Dominiques minde 2 
Det er som om turen ned i dropskibet skubber dine minder frem hvor du kan 
huske dem. Som om rystelserne fra undvigemanøvre løsner små bobler af 
erindring og lader dem stige til vejrs i din bevidsthed.  
 
Du husker et slag. Altid et slag. Men et bestemt slag. Et slag hvor du ofrede dig 
fordi noget var gået grueligt galt. Eller for at undgå noget ville gøre det, måske. 
Men hvad var offeret? Hvad var det du gjorde? Døde du og blev bygget op fra 
bunden – en proces som dem der har prøvet det sjældent taler om. Nej, vent, 
endnu en bobbel brister. Det var ikke dig der ofrede dig selv, var det? Det var dig 
der … 
 
Skibet lægger an til landing og du presser de boblende minder tilbage. De må 
vente til efter slaget. Hvis du overlever.  
 
 
Dominiques minde 3 
Du husker det hele. De mange måneders ultrahemmelig planlægning, træningen i 
at bruge colubri-udstyr og ikke mindst selve angrebet på Månen. I fik at vide at 
minderne om det ville blive slettet, men på en eller anden måde må de være 
kommet tilbage. Du ved at de burde have slået jer ihjel og begravet 
hemmeligheden med jer, men det var prisen du forlangte for at være med – for at 
lade din deling være med: at I ville få lov til at kæmpe i den krig I var med til at 
starte. For den var nødvendig. Angrebet ville koste liv, men jo ikke sammenlignet 
med mængden af liv det ville koste hvis det rigtigt havde været slangerne, der 
angreb. Og det ville de gøre. Det vidste du. Vidste.  
 
Du husker du følte dig sikker og overbevist. At du følte det var det rigtige. Men at 
huske er ikke det samme som at føle. Og du er ikke sikker på hvad du føler nu. 
Men én ting er du helt sikker på. Du kunne ikke have valgt et værre tidspunkt til at 
komme i tanker om det hele på.  

Violets minde 1 
Der er meget du ikke kan huske. Men så længe du kan huske hvordan man slås, 
bekymrer det dig ikke. Alligevel presser de sig på. Minderne. Du husker andre 
gange i et dropskib. Du kan huske rystelserne og fornemmelsen af at være helt 
udsat selvom du ved – ved – at jeres stealth-felter er slået til.  
 
Du husker en vigtig mission. I var jer, kaptajnen og de andre, og måske en anden 
deling. Var I virkeligt kun jer til en så vigtig mission? Og hvor var den henne? Det 
var tæt på Jorden så det må have været i starten af krigen hvor billerne truede 
jeres hjemplanet, men var du allerede hos kaptajnen der?  
 
Flere minder trænger sig på, og måske smelter det hele sammen. Du ved det 
ikke. Men du ved at du var klar til at ofre alt for at klare missionen. Det er måske 
en meget god følelse at lande med.  
 
 
Violets minde 2 
Igen får turen ned i skibet dig til at huske ting. Andre ture ned, og det der fulgte 
efter.  
 
Du husker et slag hvor alt var kaos og civile døde til højre og venstre; folk der ikke 
magtede at beskytte sig selv. Eller var det jer der ikke kunne beskytte dem? Det 
hele flyder sammen i en tåge af røg og blod og de døendes stadig svagere skrig 
efterhånden som luften forsvandt omkring dem. Du ved ikke hvorfor, men du ved 
at tabene var nødvendige. At de kun kunne reddes hvis I lod noget endnu værre 
ske. Men du husker det ikke som at de selv havde noget at skulle have sagt.   
 
I nærmer jer dropzonen. I det mindste burde der ikke være civile i det her slag.  
 
 
Violets minde 3 
Du husker det hele. De mange måneders ultrahemmelig planlægning, træningen i 
at bruge colubri-udstyr og ikke mindst selve angrebet på Månen. I fik at vide at 
minderne om det ville blive slettet, men på en eller anden måde må de være 
kommet tilbage.  
 
Det skulle have været en relativt lille træfning. Et hurtigt angreb på værfterne med 
få døde, men stor materiel skade. Men man havde overset en detalje i 
vagtskemaet, så området var overrendt af civile. Og I blev nødt til at dræbe dem 
alle så sandheden ikke kunne slippe ud. Det var prisen I måtte betale for at starte 
den krig som var så nødvendig hvis Republikken skulle overleve. For den var 
nødvendig. Det vidste du. Vidste.  
 
Du husker du følte dig sikker og overbevist. At du følte det var det rigtige. Men at 
huske er ikke det samme som at føle. Og du er ikke sikker på hvad du føler nu. 
Men én ting er du helt sikker på: du kunne ikke have valgt et værre tidspunkt til at 
komme i tanker om det hele på.  



Osemes minde 1 
Pludselig kommer minderne tilbage som uregelmæssige stød. Du havde ikke 
været ked af at miste minder i hypersøvnen. For selvom du stadig kan huske 
Sarah og din far - selvom du stadig kan huske alle dem du har dræbt i din søgen 
efter hævn - så var det som om minderne stod mindre skarpt. Mindre smertefulde.  
 
Men nu er de tilbage. Et slag. Endnu et slag. Et til slag. De flimrer for dine øjne og 
blander sig sammen. Du husker et hvor tingene gik helt galt. Det må have været 
en af de grænsekampe der var inden krigen startede, for I endte med at måtte 
bevæbne jer med slangevåben for at kunne slippe ud. Du husker kaos, mængden 
af døde og fornemmelsen af at intet var rigtigt. Men du husker også hvor rigtigt 
det føltes at vende fjendens våben mod dem selv. Det er en god fornemmelse at 
gå i kamp med.  
 
 
Osemes minde 2 
Det er lydene som får flere minder til at vende tilbage. Skrogets knagen, 
atmosfærens larmende hvislen og det tunge åndedræt fra de andre soldater.  
 
Du husker et slag. Det må have været i krigen mod billerne, for det føltes som det 
endelige slag. Som det der en gang for alle skulle sikre at de ikke længere kunne 
være en trussel. Eller var det bare begyndelsen på en vigtig offensiv? Du husker 
det ikke, for alting smelter sammen. Men der der var noget med det slag. Noget 
med at det på en gang var helt rigtigt og helt forkert.  
 
Du må tænke videre, men ikke nu. Skibet lægger an til landing, og der er nogle 
slanger som skal mærke jeres vrede. 
 
 
Osemes minde 3 
Du husker det hele. De mange måneders ultrahemmelig planlægning, træningen i 
at bruge slange-udstyr og ikke mindst selve angrebet på Månen. I fik at vide at 
minderne ville blive fjernet og aldrig komme tilbage, men det gjorde de. Du fik 
også at vide at ingen kunne vide din far ville være der – at der slet ikke skulle 
have været så mange civile. Det var sikkert også løgn.  
 
Men du forstod grunden, selvfølgelig gjorde du det. For fred var ikke bare fred 
med slangerne. Fred var grænsestridigheder, blokader, småtræfninger og andre 
ting som kostede dyrt i menneskeliv. Det her var en mulighed for en mere endelig 
løsning.  
 
Men det ændrer bare ikke på at du i sidste ende dræbte din egen far. Måske var 
det ikke lige dit våben der rev hullet i kuplen, eller dit våben som ramte ham, men 
det ændrer intet. Du dræbte ham. Og det er ikke det værste. Det værste er at du 
ikke ved om det ændrer noget. Du ved ikke hvad du føler, hvad du skal tænke. Du 
ved bare at du ikke kunne have valgt et værre tidspunkt til at komme i tanker om 
det hele på.  

Kiamas minde 1 
Der er meget du ikke kan huske. Men du kan huske hvad du har glemt. Du kan føle der er et 
hul, men har ingen anelse om, hvad der skal fyldes i stedet. Men det er ikke det værste, det 
værste er det, du tror du ved.  
 
Hjernebillerne var intet sammenlignet med de psykers den nye fjende har. Hver eneste dag i 
kredsløb om deres planeter kan du mærke dem række ud efter jer. Mærke dem forsøge at 
ændre jeres tanker og forvirre jer, og kun takket være din og dine kollegaers ekstremt 
hemmelige indsats undgår I at blive påvirket. Eller gør I?  
 
Dine minder kommer tilbage, minder om frygtelige slag og en vigtig mission der slog fejl. Eller 
var den en fejl? Men er det dine minder, eller bliver de blevet indpodet i dig? Og hvad med 
dén tanke, er det din egen? 
 
Du samler dine tanker om det du ved. Dropskibet, dine våbenbrødre, jeres mission. For hvis 
det er slangerne der prøver at påvirke dig, så viser det at de er pressede. Og den tanke er 
god at gå i kamp med.  
 
 
Kiamas minde 2 
I er kun lige nået ind i atmosfæren da minderne vælter ind over dig. Du bliver svimmel og er 
lige ved at kaste op, så stærkt rammer minderne om kampe, eksplosioner og død, død, død, 
død.  
 
Du husker det hele. Husker det I fik at vide, ville blive slettet. At I startede krigen. Ikke bare jer 
som ”menneskeheden”, men jeres deling. I var en del af det angreb på Månen som skulle 
give jer en grund til at udslette colubrierne inden de udslettede jer. Du husker planlægningen, 
hemmelige møder, træningen i slangernes kampdragter. Men der mangler detaljer. For 
hvorfor er I stadig i live?  
 
Du kommer igen i tvivl. For er det egentlig dine egne minder? Passer de ikke lidt for godt ind i 
fjendens planer. Du mærker efter i hver en afkrog af dit sind, men du ved det ikke. I 
 
Dropskibet lægger an til landing. Du må lade tankerne ligge. Hvis du tør.  
 
 
Kiamas minde 3 
Du husker flere detaljer fra angrebet på månen. Det angreb der skulle sikre at Republikken 
igen kunne drage i krig. Eller, det der måske var et angreb.   
 
Det er ikke så overvældende denne gang. Mere som små dråber der en efter en plasker 
insisterende mod din pande. Du husker talrige briefinger om hvor hurtigt truslen fra 
colubrierne kunne vokse. I skulle tro på missionen og ikke bare adlyde ordrer. Bortset fra den 
sidste ordre, den om at de andre delinger ikke skulle komme med ud.  
 
Du kigger rundt på de andre og ved at de også husker. Men den detalje – det at I ikke bare 
angreb jeres egne, at I ikke bare dræbte talrige civile, men at I også sluttede missionen af 
med at eliminere de andre der kunne afsløre hemmeligheden – den er det vist kun dig der 
husker. Eller gør du? Du ved ikke hvad du kan stole på. Måske gælder det om at holde fast i 
det du ved. Og du ved at slangerne kan påvirke jer.  
 
Men omvendt ved du også at Overkommandoen sagtens kunne orkestrere sådan et angreb 
og give jer den ordre. Og du ved at uanset hvad, så kommer de her tanker på det dårligst 
mulige tidspunkt.  



Sergeis minde 1 
Der er meget du ikke kan huske, men små detaljer dukker frem mens I buldrer 
gennem atmosfæren. Du husker andre ture i andre dropskibe. Lydene. Det 
blændende lys eller det kulsorte mørke når lugen går op.  
 
Du kan huske du var bange. Du er altid bange. Det er dumt ikke at være bange, så 
længe man styrer frygten og ikke lader sig styre af den. Det er frygten for at dø eller 
for at fejle der kan være med til at sikre, at ingen af tingene sker. Men denne gang 
var du også bange for andet. Du kan ikke huske hvad, men du kan bare huske at et 
eller andet var helt galt.  
 
Men du husker også broderskabet. Fornemmelsen af at I midt i alt det frygtelige er 
sammen om at skabet noget godt. Du husker viljen og tilliden. Tilliden til de andre og 
tilliden til at I tjener en større sag. Det er en god tanke at drage i kamp med.  
 
 
Sergeis minde 2 
Der er næsten mørkt omkring dig. Kun et let, varmt lys designet specifikt til at gøre 
jer rolige før kamp. Du synes aldrig det virker.  
 
Minderne skylder ind over dig som små, men insisterende bølger. Du husker 
hemmeligheder. Ikke mellem jer, men i forhold til alle andre. Talrige hemmeligheder. 
Ting som aldrig blev vist i prop-videoerne med jeres storslåede sejre. Som ikke 
skulle vises. For hvis man ikke har det fulde billede, så kan rigtige ting virke forkerte.  
 
Og du husker ting der gik galt. Eller gjorde de? Var det fejl eller var det planlagt til at 
ske sådan? Var det meningen at … Skibet lægger an til landing og der er ikke tid til 
at tænke mere. Du ved ikke hvordan det hele hænger sammen, men du ved at dem 
du stoler allermest på lige om lidt regner med dig.  
 
 
Sergeis minde 3 
Du husker det hele. De mange måneders ultrahemmelig planlægning, træningen i at 
bruge colubri-udstyr og ikke mindst selve angrebet på Månen. I fik at vide at 
minderne om det ville blive slettet, men de er kommet tilbage. 
 
Du var nok den der var sværest at overbevise. Men kaptajnen overbeviste dig. 
Kaptajnen og så den grundlæggende tilbøjelighed til at gøre hvad der er bedst for 
din familie – det mobile infanteri – som er så indgroet i dig.  
 
Du havde regnet med at I ville dø i en belejlig ulykke bagefter, men kaptajnen må 
have lavet en god aftale på jeres vegne. Lige nu, mens det hele vender tilbage 
tænker du om ikke det havde været bedre hvis han havde ladet være. For du husker 
også hvor sikker du endte med at være. Sikker på at det var det rigtige. At det var en 
ekstrem vej, men stadig den rigtige at gå for at klare det problem som slangerne 
blev ved med at være. Du er ikke så sikker længere. Du ved faktisk ikke helt hvad 
du tænker og føler. Men du ved én ting: Du kunne ikke have valgt et værre tidspunkt 
til at komme i tanker om det hele på.  

Den sjette rolles minde 3 
Mens I flyver ned tænker du på missionen. Den er dristig, den er sindssygt farlig, 
og den er bestemt ikke ærefuld. Men der er brug for den. Du ved hvor dårligt det 
går. Du husker slag efter slag hvor I er blevet drevet tilbage, eller hvor en lille sejr 
kostede jer alt for dyrt. Det her kan være den game changer der kan gøre, at I 
ikke taber. 
 
For I må ikke tabe. Ikke mod denne her fjende. Du tænker på billederne af 
månen. Ødelæggelserne, dem der blev dræbt i kamp og dem der bare døde da 
kuplen blev sprængt i stykker og atmosfæren forsvandt. Det kan godt være denne 
her mission ikke er helt ærefuld, men du kan ikke lade være med at tænke at den 
er præcis, hvad et kujonagtigt angreb fortjener.  



Noget går galt 
Kan godt bruges til at drive 

handlingen videre, det koster 
bare.  

Fra asken til ilden 
Noget er værre eller anderledes 

end I regnede med.  

Støtte eller hjælp 
Kan være internt, men kan også 

være luftstøtte, et uventet 
naturfænomen eller andet.  

I når jeres afgørende mål i 
fasen 

Prisen er at en af jer dør.  

I møder modstand 
Kan være fysisk, kan være 

mental.  

Noget lykkes 
I skal have mindst en målskive for 
at afslutte fasen, men kan også 

bruges på andre tidspunkter.  


