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Tlaveller GotJrcon X\f, 1991

lS5mopsis
Familjsn Xenokotas har just tagit emot sina två vanligtvis utflugna
medlemrnar på stationen, fit de kom med semma tåg från r5mdhamnen.
De har kommit ftir att fira den stora högtid då de två månarna korsar
varandras bana.

På morgonen när de ger sig iväg skirtar ett ftiremål, som skulle kr:nna vara
ett rymdskepp i andra ändan av dalen. Varelserna som hade ft)rlorat
kontrollen över skeppet är "blobbarna". Ombord på skeppet har blobbarna ett
ftrsöks djur - "monstret" - som är ett stort rovdjur från en arulan planet.
Sallskapet befarur sig på hemliird från en mycket lång zoologisk expedition
på en annan planet, när skeppet olyckligt störtar i denna dal.

Monstret, som är den ftirste av passagerarna som kvicknar till efter
smällen, srniter snabbt därifrån och gömmer sig i en håla en bra bit
därifrån. Blobbarna kommer till sans en stund senare och inser att de
befinner sig på ett farligt ställe, efbersom nyfikna varelser på denna planet
antagligen komrner hit. De sarnlar sig och lyckas med möda ta sig en bit
bort från skeppet och gräver tills vidare ner sig.

Eftersom familjen ändå är ute och åker med häst och vagn i närheten, är
det nästan ingen omväg att åka till skeppet och titta. Skeppet åir avspärrat
och fullt med mEinniskor i vita rockar springer omkring och gör
undersökningar. Ingen väsentlig information om skeppet har framkommit.
Ingen främmande livsform upptäckt Ein så låinge.

Familjen åker efter en stund hem, dar Katina väntar med en stor måltid.
Friden sänker sig och kvällen kommer. Rätt som det är knackar det på
dörren och utanftir står en luffare som nästan kräver tak över huvudet ftir
natten. Om spelarna låter honom sova över i huset eller inte är oväsentligt
då han inte kommer att göra ngn skada. Spelarna som har ögonen med sig
kommer hur som helst att upptäcka den high-tech amulett luffaren har på
sig. Den har han hittat vid det störtade skeppet eftersom han faktiskt var
den ftirste vid platsen.

Dagen efter, efter det att luffiaren givit sig iväg, hittar någon ur familjen,
som är ute och går på vägen, ett avslitet ben av ett får. Det åir alldeles blodigt
och verkar ha slitits av ftir någon timme sedan. Om man frågar runt



saknar mycket riktigt en granne ett får och man hittar platsen dar dådet
har begåtts.

Förklaringen är mycket enkel: monstret har blivit hungrigt i sin grop och

tagit sig att äta.

På eftermiddagen åker Katina bort till en grarlne fiir att prata lite grand.
Hon kommer aldrig därifrån. När de letar efter henne har hon aldrig varit
där. Hela familjen är redan blobbar...

Senare på dagen kommer det ett par vetenskapsmän gående och verkar
söka efter något. De är väldigt hemlighetsfulla och går smkring och drar
hela tiden ngt instrument efter marken. Dessa har undersökt skeppet och

inte kunnat hittat några levande varelser på platsen. Efiter sina
slutledningar efiber undersökningarna letar de nu efter de bortsprungna
varelsema. Av erfarenhet vet de att utomstående ftir det mesta är ftir
nyfikna och fiirst«ir forskningsunderlaget, så de vill inte säga vad de vet,
eller tror.

Under dagen har dessutom blobbarna konfererat och kommit fram till att de
måste fånga in sitt ftirsöksdjur, kanske hitta fler ftirsöksdjur på denna
planet samt laga skeppet och ge sig av hemmåt. Därftir behöver de mer
mobila kroppar än sina egna och tar över kropparna tillhörande två familjer
på gårdar i närheten av gömståillet. De stöter dessutom på luffaren som de

också tar över. Med denna styrka och lite käppar och en hagelbössa söker,
under nästkommande natt, blobbarna upp monstret och ftirsöker fånga det.
Detta misslyckas och de ftirlorar luffarens kropp i striden mot monstret.
Monstret tar sig upp i bergen varifrån det kan göra nattliga räder mot
gårdarna ftir att få mat. Monstret är hemmastadd i bergsmiljö och hittar
snabbt ett bra gömståiIle.

I slutet på denna dag är även alla vetenskapsmän och vakter övertagna av
blobbarna. Dessa jobbar vidare med skeppet fiir att väcka så lite misstankar
som möjligt. Men nu undersöks skeppet inte låingre utan lagas.

På natten dödas en ko av monstret. Halva kon ligger kvar i hagen.

Blobbarna inser att de behöver vara fler i övemannandet av monstret. De
fortsätter att ta över familjerna i gårdarna intill.

När blobbarna har tagit över ) 30 människor börjar de helt ogenerat gå
omkring som en grupp och leta efter monstret. De människor de möter blir
snabbt blobifierade och om man pratar med dem säger dom att det de letar



efber rovdjuret som tagit deras djur.

Hur skall spelarna lösa detta problem så att så få mEinniskor som möjligt
skadas???

2 Timeline
Siffrorna inom paranteserna hänvisar till den sektion som ftirhoppningsvis
skall beskriva situationen.

Z.lDagl
09:57 Skeppet störtar

10:00 Xenophon, Konstantinidis och Sokrates åker med häst och
vagn till stationen i staden (5)

10:36 Monstret har hittat en håla och gömt sig där (11.4, 11.1)

10:51 Blobbarna har utrymt skeppet och grävt ned sig i jorden c:a
1 km från skeppet (12, L2.6.L)

71:21 Första bönderna kommer skumpande i häst och vagn fiir att
se "vad det var som fiillned..."

11:40 Poliserna på plats (9.1)

12:02 Även vetenskapsmän och utrustning på plats (9.1)

13:00 Området avspärrat med rep och vakter, barackbygge
börjar (9.1)

18:13 Familjen Xenokotas passerar skeppet på väg från tåget
(e.2.1)

2L:57 Luffaren knackar på hos Xenokotas (10)

02:3L Monstret ute på jakt och äter upp (det mesta av) ett får
(11.4,11.5, 11.5.1)

Under natten har blobbarna tagit över familj 1 och 2 samt personalen
kring skeppet. (12.6.1)
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22Dag2
Under ftirsta delen av dagen tar blobbarna över luffaren efter det att han
lämnat familjen Xenokotas. Blobbarna gör offensiv under dagen och tar
överfamiljS-6.

07:30 Luffaren låimnar familjen (10)

09:41 Sitindersliten bit av får hittas (11.5.1)

13:00 Katina går (åker om hon får skjuts) till familjen Raczek fiir
att ftirbereda festligheterna (14)

13:47 De 2 vetenskapsmåinnen tittar ftrrbi (13)

19:30 I(atina borde komrnit hem

Under natten fiirsöker de blobbövertagna familjerna och luffaren med e
nät och käppar att fånga in monstret, men misslyckas brutalt. Luffaren
stryker med. Monstret äter upp en halv ko och drar upp i bergen.

23 DagB
Under ft,rmiddagen tar blobbarna över familjerna 7 - 9.

13:30 De blobifierade människorna samlas på gård rrrr**.1e,h"
att i samlad tropp ge sig ut på monsterjakt (12.6.3) l'

20:00 Det Eir mörkt och blobb-människorna återvänder till
respektive gård (1 2.6.3)

2.4Dag4
08:00 Blobb-måinniskorna kommer tiU familjen Xenokotas

gård och börjar snoka (15.1)

12:00 Blobb-människor insisterar på att få gå in i huset och
leta (15.2)

15:00 Strid på liv och dtid mellan familjen Xenokotas och
blobbarna (15.3)
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SRegler
Målet med reglerna fiir denna spelning är att de inte skall störa sjåilva
spelet. Reglerna är en perifer del av spelet som är till ftir att addera lite
spåinning till annars uppgiorda situationer.

Spelarna kan således få slå lite tåirningsslag när det kåinns bra liir dem eller
när spelledaren tycker det behtivs. Spelledaren våiljer, om det behövs, själv
om han vill lita till t*irningarna eller inte. Det viktiga är att spelarna har
roligt! Inte att någon regel skall ftiljas ft)r sin egen sku1l.

Traveller är ett spel där man löser de flesta (alla?) situationer genom
slåendet av 2 stycken 6-sidiga tärningar. Ju htigre man slår, desto bättre
går det. Om man har någon ftirdighet (skitl) inom något relevant område
läggs denna siffra till tärningslaget.

Gränsen ftir att lyckas beror givetvis på hur svårt något är. Spelledaren
sätter en gräns efter sin bedömning och låter sedan spelaren slå ett
tärningsslag. Givetvis kan spelledaren sjiilv välja att slå slaget dolt om han
anser det olämpligt att spelaren ser resultatet.

Exempel 1: foanis ftirsöker skjuta sin far. I handen har han en pistol och
fadern är belägen c:a 10 meter därifrån. Spelledaren bedömmer antagligen
detta som om det är ganska enkelt att träffa och sätter gränsen till 7.

Spelaren måste alltså uppnå eller överstiga reslutatet 7 då han slagit de 2
6-sidiga tärningarna och adderat sin skicklighetssiffra till sunrman av
tärningsslaget.

Exempel 2: Xenophon skall under stressiga omständigheter utfiira en
hjärntransplantation på sin fru Katina. Spelledare bedömmer
ftrhoppningsvis detta som mycket svårt, fiir att inte säga omöjligt, att lyckas
med. För att lyckas med detta måste Xenophons spelare uppnå en suuuna
av 19 på sitt tärningsslag plus skicklighet. Detta inser den mer
sifferkunnige, att sannolikheten är ganska nära noll, så spelaren får gärna
slå sitt slag men kommer garanterat att misslyckas.

Vid uppkomst av skada slås 2 6-sidiga tärningar om en surrma av 8 eller
mer uppnås har offret tagrt svår skada, annars har lätt skada uppträtt.

1 lätt skada innebär haltande, obrukbar arm eller liknande

2lätta skador är lika med 1 svår skada.
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1 svår skada innebär ofiirmögenhet till strid och svårigheter att röra sig.

1 svår skada plus 1 lätt skada innebär medvetslöshet, som leder till döden
om inte behandling sätts in.

2 svåra skador innebär död.

4 Bedömningsgnrnder
Nedan finns ett antal punkter som skall bedömmas av spelledaren. Sätt ett
betyg mellan 1 och 10 efter varje. 1 lägst, 10 högst.

Detta äventyr är skapat efber grundid6erna att spelledarna sjåilva skall få en
chans att bygga upp egna situationer där de ftirsöker bygga upp spännande
situationer ft)r spelarna. Spelarna skall, även de, uppmuntras att hitta på
okonventionella lösningar på problem. Spelledaren skall ftirsöka bedömma
hur listiga lösningar spelarna kommer på.

Id6rikedom:

En mycket viktig poäng med rollspelande bör även vara att alla inblandade
skall ha roligt, inte minst spelledaren. 1-10 poäng på hur roligt ni hade det
vid bordet.

Rolighet:

Höll sig spelarna inom sina roller? Kallade de varandra vid rollfigurernas
narnn i stiillet ftir spelarens? Om spelarna fiirsöker överdriva rollspelandet
och fiirsöka göra teater av alltihop kan även detta bedömmas här, men om
själva scenariot blir lidande skall teaterspelandet sänka denna siffra. 1-10
poäng.

Teateraperi:

Hur bra klarade de scenariot? 1-10 poäng. 10 poäng ftr ett klarat scenario
utan några döda i dalen samt att blobbarna givit sig iväg med monstret och
allt blivit återståillt. 1 poåing om alla dött inom en timrna. Denna siffra kan
och kommer att diskuteras vid spelledargenomgång.

Lösning av uppgiften:

S Inledning
Det är dags! De båda månarna kring Bahydran, Winkle och Twinkle,
ftemm€r snart att vara i linje. Det händer våilögt sälIan, och har darftir



blivit en stor högtid. Det sägs att den som överlever denna högtid, får ett
långt liv. För det är inte bara fest och jubelstEimning som infinner sig. När
månarna närmar sig varandra blir det alltid hemska oväder, och det sägs

till och med att annars gömda varelser låimnar sina tillhåll och att
människor får sina sinnen ftirwidna.

Familjen Xenokotas har inte varit samlad på flera år. Nu kommer dock
barnen hem till Bahydran ftr att fira högtiden. Katina, frun i huset har
ägnat hela veckan åt att göra gården i ordning ftir festen. Tillsarnrnans med
fruarna på granngårdarna har hon producerat imponerande mängder mat
och utsmyckningar. Till sist komrner dagen då Sokrates, familjens 5mgste
son spänner hästen fiir vagnen, fiir att hämta syskonen på stationen.
Fadern Xenophon och brodern Konstantinidis åker med medan modern
stannar hemma.

Strax innan de ger sig av till stan ftir att möta resten av familjen hiinder
något ganska enrnär'Iuringsvärt. Ett våldsamt vinande får de arbetande på
ftilten att titta upp. Följt av en svans av rök lemm€r ett rSmdskepp farande
med oroväckande hastighet mot marken. Med ett våldsamt brak störtar det
alldeles i utkanten på dalen. Familjen Xenokotas drar en suck av lättnad
när Erik ft)rklarar att det inte kan ha varit det skeppet som de andra barnen
skulle komma med. De ger sig iväg mot stan med häst och vagn. På vägen
möter de flera bilar, något som är mycket ovanligt här ute.

Ioanis och Sofia kotnmer med tåget. Ångdrift är en stor omsteillning efter
flera veckor på ett rymdskepp. Åte"seendet på perrongen är kärt, efter flera
års åtskillnad. På den långa resan tillbaks till gården diskuterar de skeppet
som störtat i deras egna lugna dal. De beslutar sig ftir att ta en liten omväg
fttrbi platsen det störtade på, på vägen hem.

Detta är det ftirsta tillftillet som spelarna får chnnsen att agera själva. Med
hjälp av beskrivningen av skeppet och dess omgivning ger du dem chansen
att titta lite på det. Målsättningen är dock att de skall åka hem och äta
middag. Då komrner det en luffare (10).

5 PamitienXenokotas

6.l Personerna
Familjen Xenokotas består vanligtvis numera av Xenophon, Katina,
Konstantinidis och Sokrates. Både Ioanis och Sofia bor på andra ståillen
och kommer bara hem då och då. Just nu har dock båda kommit ftir att
fira högtiden tillsammans med resten av familjen.
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6.Ll Xenophon
Xenophon Xenokotas, 63 år, Bonde, Stats: 874754

Farming 3

Herding 2

Shotgun 1

Carpentry 1

Xenophon har bott i denna dal i hela sitt liv. Ja inte riktigt hela
livet, ftir vid 7 års ålder fick han faktiskt gå i skolan i staden. Där
tillbringade han teminerna boende hos sin fars kusin, §om gärna
tog hand om honom. När alla fiirstått att Xenophon inte ville gå i
skolan han heller, var det han som fick ta över gården efter sin far,
istället ftir den iildsta brodern, efibersom brodern var mer
intresserad av att se på världen och bara var hernma någon gång
ibland. När fadern dog rev Xenophon stora delar av gården och
byggde nytt, vilket hade behövts låinge.

Efter drygt 40 års slit, med denna gård börjar Xenophon bli ganska
trött. Han orkar inte längre gå upp med tuppen, men eftersom två
av hans söner är aktiva på gården behövs inte detta låingre.

"De kan sköta det mesta på gården alldeles utmärkt om de bara inte
vore så lata och hela tiden ftirsöka att göra saker enklare åin vad de
egentligen är. Och varje gång jag ftirsöker berätta hur det skall gå
till, kommer den där jämrans traktorn med på ett hörn. Vad skall
man ha en traktor till om man har så bra hästar som vi har på
denna gård? Vi har alltid haft goda arbetshästar. Farfar berättade
alltid att det varit en lång tradition av goda arbetshästar på denna
gård sedan decennier, så varftir skulle vi sluta denna tradition bara
ftir att det finns moderna ersättare??? Hästarna fungerar ju
utmärkt!"

6.L2I(at'na
Katina Xenokotas, 55 år, Hemmafru, Stats: 67C964

Cooking 3

Katina är en mycket trevlig dam. När damerna från de andra
gårdarna i dalen kommer på besök, är det alltid runt Katina de
samlas och skall konversera. Det är mer än dussinet dnmer, men
trots detta tråings de flesta runt just henne. Det är ftir all del inte
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bara när de samlas hos familjen Xenokotas, utan även när de

träffas hos andra. Vad gåiller hemmet har Katina kontroll på allt,
och ingenting får ligga kvar inomhus och skräpa och se stiikigt ut.
Om hon upptäcker något, som ligger och skräpar, så åker det rakt
ut genom ftinstret, utan att hon så mycket som knystar om det. Nu
har ju resten av familjen lärt sig detta och lägger mycket såillan
saker i boningshuset utan att fråga ftirst. Hon har ju trots allt rätt,
det ser ju ganska stökigt ut... och så tar hon så bra hand om oss.

6.LB foanis
Ioanis Xenokotas, 35 år, militåir, Stats: BAC997

Combat rifleman 2
Interrogation 2

Tactics 2
Handgun 1

Brawling 1

Ioanis har aldrig trivts speciellt bra inom fyra väggar. Redan som
liten rymde han flitigt från gården. Detta visade sig inte vara
speciellt fruktbart eftersom han snabbt blev igenkåind av alla
grannarna, och vid de tillftillen han lyckats smita utan att någon
sett honom, blev han alltid så hungrig att han var tvungen att gä
hem och äta. Det håinde sig senare, då han blivit lite Eildre, att han
lyckades behärska sig och stannade kvar i bergen i mer åin ett dygn.
Då kom alltid Xenophon gående med gårdens hund framftir sig och
gick rakt på gömstilIet. När han blivit slapad tillbaka till gården
fick han stryk och fick lova att inte göra om det. Men han var ett
ganska envetet barn...

När Ioanis blev mogen att vtilja själv ville han givetvis ut och se sig
om i världen. Han valde den militära banan, som erbjöd många
olika sätt att få resa omkring. Han visade sig vara en utmärkt
soldat och har nyligen blivit befordrad till löjtnant.

"En militiir måste veta vad han vill. Hur skulle de män jag skall
leda i strid kunna lära sig att ha en vilja om inte deras beftil har en
stark vilja och en enhetlig och eftemplicerad världsbild? Det
handlar ju om att göra sitt yttersta, och då får det inte finnas några
tvivelsmåI. Det är en svaghet att inte veta vad man vilI."
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6.L4 Konstantinidis
Konstantinidis Xenokotas, 31

Farming 3
Animal Handling 2

Hunting 1

Shotgun 1

år, Bonde, Stats: A87964

Eftersom foanis, som är äldst, inte var intresserad av att ta över
gården efter sin far var det Konstantinidis som stod näst i tur. Det
kanske var bäst så, eftersom Konstantinidis egentligen aldrig haft
någon egen vilja. När han var liten sprang han oftast efter sin
störe bror, som hade vilja ftir dem båda två, så på det sättet krävdes
ingen egen vilja. När sedan skolan börjat skulle man helst inte ha
någon egen vilja, så detta stadium gicks igenom fiirhållandevis
smärtfritt. Inte fiir att betygen var speciellt bra, men det var aldrig
några problem med Konstantinidis. Han anpassade sig alltid äll
allt och alla.

Konstantinidis sköter gården alldeles utmärkt och har genom
denna skapat sig den viktiga livsuppgift en marl behöver i livet. Vid
diskussioner med andra har han upptiickt hur man kan göra ftir
att göra gården effektivare och nu har han sett hur han faktiskt
skall kunna expandera både mark och djur med hjilp av nya
verktyg, utan att han behöver mer maninsats åin han sjiilv. Iståillet
ftr hast framftir plogen kan man faktiskt köpa en traktor, som
fiirdubblar hastigheten vid pltijning. Hade inte Xenophon varit så
gamrnalmodig hade han köpt en fiir länge se'n.

6.L5 Sofra
Sofia Xenokotas, 29 fu, lakar., Stats: 599CCg

Medic 5

Biology 3

Chemistry 3

Sofia var det av barnen som var snällast, men som ändå alltid fick
sin vilja fram. Hon gapade och skrek inte utan pratade med
marnma om vissa saker och pappa om andra, och fick alltid ändå
som hon ville. Hon har, trots att hon är yngre iin Konstantinidis,
alltid haft kontrollen över hans åsikter och lyckades på så sätt
manövrera till och med Ioanis när det behövdes.
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Sofia har gått på en läkarutbildning på en annan planet, och
arbetar numera som forskare på ett sjukhus där.

6.LG Sohates
Sokrates Xenokotas,24 ät, Student, 9E7DA5

Computer 1

Electronic 1
Instruction 1

Carousing 1

Small Watercraft 1

Sokrates har alltid utnyttjat att han varit sladdbarnet i familjen.
Han har nästan aldrig haft några krav på sig och således tagit det
ganska lugnt. De flesta konllikter mellan de äldre syskonen gled
oftast obemärkt fiirbi Sokrates. När han sedan blev lite iildre satt
han alltid med näsan i någon bok och isolerade sig oftast på detta
sätt. Efter skolan sökte han in på universitetet och har läst olika
ämnen där i 3 år, men eftersom han aldrig kunnat beståimma sig
ftir någonting verkade det inte finnas några mål med hans studier.
Då Xenophon inte ville betala mer pengar ftir sonens studier om
han inte beståimde sig ftir vad han ville, flyttade Sokrates hem och
hjälper numera till med gården när det behövs. När han inte jobbar
med gården läser han rätt mycket böcker, och dessutom roar han
sig med att forsöka skriva en roman.

7 Gårrden
Gården saknar moderniteter såsom elektricitet, toalett inne och rinnande
vatten.

7I Byggtrader
Gården består av fyra byggnader. Ett stort fint boningshus, ett dass, en
bod och en kombinerad ladugård och lada.

Boningshuset är i två plan. På övervåningen finns det 4 sowum och en
hall. Där bor Xenophon, Katina, Sofia, Konstantinidis och Ioanis. På
nedre våningen finns ett stort kök med matbord. Där finns också
Sokrates nrm, ett vardagsrum och ett gästrum.

De övriga husen Eir inte mycket att orda om. De ser ut som på en typisk
svensk 20-talsgård.
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7, Ubrustnittg
I ladugården finns det gott om htigafflar, mjölkkarlnor, smörkjärnare
och annat som hör till en gård. Tanken är att spelarna skall kunna
göra det som en våilutrustad gammal gård ger möjlighet ti[. Frågar
spelarna efter något, så använd bara lite sunt ftirnuft.

Gården har två stycken bra arbetshästar som används i jordbruket. Det
finns också en vagn som de drar när något skall transporteras. Fem
kor, två tackor med sammanlagt fyra lamm, fem höns och en tupp
utgör övriga djur. Nära huset odlas det grönsaker och fnrkt, medan det
längre ut rör sig om spannmål och bete åt djuren.

8 Grannar

Alla gårdarna i dalen odlar spannmä i liten skala. Dessutom har de
grönsaksodling fiir eget behov. Alla gårdarna har även ett par hästar
som används ft)r jordbruksarbete och transporter. Det är draghästar
snarare än ridhästar. Det mesta av marken är ängsmark dar djur betar.
Vilka övriga djur som finns står på respektive gård. f vapenväg finns det
tillräckligt med högafflar på varje gård. Det finns även två hagelbössor på
varje gård.

Gårdarna kommer att blobifieras i nummerordning om inte spelarna gör
något som hindrar detta. Gård 1 och 2 drabbas ett dygn efter att skeppet
har störtat. Gård 3-6 skall vara drabbade efter två dygn. Gård 7-9 efter
tre dygn, och gård 10 och 11 efter fyra dygn.

Gård 1 : Kor, får, höns.
(de fbrsta som blir blobifierade under fiirsta dygnet)

Dionysos, Georgios, 56 år
Leila, 56 år
Stephano, S6 år
Leila,33 fu
Alexandra, SS år
Nikolas,lS år

Stephano och Alexandra är barn i huset. Båda Leila är ingifta. Nikolas
är son till Stephano och Leila.
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Gård 2: Får, getter, hundar.
(blobifi erade fiirsta dygnet)

Raczek, Aleksander, 78 år
Parthena,T4 är

Zachanas, Mikas, 35 år

Mikas är dråing, och hjzilper det barnlösa paret att sköta gården.

Gård 3: Kor, höns, gäss, ankor.
(blobifi erade andra dygnet)

Theodorakis, Konstantionos, 27 är
Athena, 

"L 
är

Marisa, 45 
^rLeila,66 år

Makrina, 89 år
Fotios, S år

Makrina, Leila, Marisa och Athena är alla döttrar ft,dda på gården.
Konstantionos är gift med Athena, och alla undrar om han skall
gå en tidig död till mötes som alla andra dom gift sig med någon
på gården. Fotios är deras son.

Gård 4: Kor, höns.
(blobifierade andra dygnet)

Evani, Nikolaos, 40 år
Stella,41 fu
Geovanni,2S är
Stephan, 2l är
Alexandros,lT år

De tre sönerna i familjen är kåinda ftir att busa. Fruarna i
granngårdarna har många gånger jagat dem med rottingen.

Gård 5: Kor, höns.
(blobifierade andra dygnet)

Papapanou, Christina, 57 år
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I(arrim,35 år
Evita,28 år
Miro, t2 är

Karrim, son till Christina är gift med Evita och de har en son Miro.

Gård 6: Kor, getter, gäss.
(blobifierade andra dygnet)

Alexiadis, Christos, 85 år
Miroslav, S0 år
Katina,50 år

Familjens barn har flyttat från dalen ftir att studera.

Gård 7: Får, höns.
(blobifi erade tredje dygnet)

Karagiannis, Nikolas, 45 år
Paulia,40 år
Ninni, 23 är
Georgious,16 fu

En av de gårdar som män från slåikten Karagiannis har gift in sig i.

Gård 8: Kor, höns, gäss.
(blobifi erade tredje dygnet)

Margaritidis, Christos, 52 år
Ilios,46 år
Fotios, 44 är

Tre ungkarlar som nog överlever tack vare omsorgen de får
från fruarna på gårdarna runt ornkring.

Gård 9: Får
(blobifi erade tredje dygnet)

Karagiannis, Georgious, 47 år
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Daniella, 42 ar
Maria,67 är

Papandrous, David, 38 år

Maria är Daniellas mor, David hennes bror och Georgious hennes make.

Gård 10: Får
(blobifierade fiärde dygnet)

Karagiannis, Mikas, 42 är
Stella, 44 är
Niko, l7 

^rMiko, 14 åt

Släkten Karagiannis har alltid hävdat att får är det enda som är lönande
att satsa på. När Mikas tog över gården flyttade Stellas ftiräldrar ifrån den.

Gård 11: Kor, får.
(blobifierade fiärde dygnet)

Kolovos, Stephan, 24 är
Makrina, 22 är
Konstantionos 3 år
Parthena,l år

Detta är dalens yngsta familj. Den köpte gården ftir bara ett par år
sedan.

9SIreppet

9J' Beslaiwingftir SL
Skeppet liknar inget som någon på denna planet sett tidigare. Det är
droppformat och har en matt grå-blå metallisk yta. Hela skeppet är
alldeles slätt ftirutom en sida på skeppet som verkar gä att {iilla ut, samt
ett halvdussin "ventiler" symmetriskt runt den bredaste ändan av
droppen. Skeppet verkar vara konstruerat ftir att stå på den breda basen,
men ligger ftir tillfiillet på marken med den stora luckan, halvt öppnad.

När skeppet står rakt upp, som det antagligen är avsett att placeras, är
det c:a 18 meter högt och 8 meter brett. Skeppet ligger alltså ned just nu
och är 18 m långt och 8 meter högt. Lastutrymmet, som tar upp ungeftir
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håilften av skeppets volym, består av ett enda stort utrymme. Från
"golvet" i utrymmet går det ut ett2}-tal c:a 3 dm breda kanaler med
irisvalv som dörrar. En måinniska kan alltså inte utan hjälpmedel
beskåda annat än lastutr5mmet.

På skeppet fanns 50 blobbar och ett monster. Blobbarna kommer att
utnyttja alla sina resurser i jakten på monstret, dvs alla blobbarna
kommer att ftirsöka ta över människor.

9.LlAnledning till att skeppet stiirtat
Under hemftird från en zoologisk, genteknisk expedition gör man
ett misslyckat hlperrymdhopp som resulterar i en mycket snäv
kurs i alltfiir stor närheten till en planet. Man finner att en
landning är den bästa utvägen. För att motverka gravitationen och
fiirsöka landa utan att ha en alldeles ftir hög hastighet, används
extremt mycket bränsle oc}n2 av de 4 motorerna bränns upp.
Landningsftirsöket resulterar i en nästan lyckad nödlandning,
varvid skeppskroppen skadas marginellt. Inga reparationer av
stommen eller sköldarna är nödvåindiga ftir fortsatt ftird. Däremot
krävs ftr att kunna starta igen att åtminstone 3 av de 4 motorerna
fungerar igen, samt att skeppet kan ståillas på rätt köI.

9.L2 Vetenskapsmännen
Vetenskapsmännen bygger, efter en halv dag, upp 2 baracker. En
barack är avsedd som bostadsbarack, medan den andra fungerar
som ftirråd ftir både mat och utrustning. Poliserna får också bo i
denna barack.

När de får frågor från spelarna, komvner de att fiirst verka artigt
deltagande, men eftersom de inte bedörnmer det som att deras
forskningsinformation kan delas med vem som helst (dvs inte kan
delas med spelarna) så ger detta inte mycket, annat tin att de inte
verkar vilja säga något.

I bostadsbaracken bor under utforskningarna 6 vetenskapsmän och
4 poliser som två och två vaktar skeppet.

När allihop blivit blobb-tivertagna märks ingen större skillnad på
aktiviteterna om man inte observerar dem en längre stund. De
sover då vildigt lite, bryr sig inte om hur det ser ut, och pratar inte
speciellt mycket med varandra eller spelarna. Då är det ju
intressantast att få skeppet lagat och monstret infångat.
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9.LB Polisema
Poliserna bor i sarnma barack som vetenskapsmännen och arbetar
i 2-skift. De uppträder korrekt och svarar bara på tilltal då
obehöriga är i närheten. Att se till att vetenskapsmåiruren inte blir
sttirda eller några detaljer blir bortfiirda från skeppet är deras
huvuduppgrft.

När dessa blivit blobb-övertagna åindras beteendet en del. Framliir
allt står de låingre på pass och de sköter inte om sig utan ser
ovårdade ut. Deras huvuduppgft nu är att se till att de blobbar i
människohamn som jobbar på skeppet inte får bli störda, och inte
på några villkor får någon komma innanftir avspärrningen.

9.L4 Barackenra
Innanftir inhängnaden ståills upp två baracker. Dessa är till fiir att
personalen skall ha mat, vatten, utrustning och någonstans att
sova. All utrustning kom dit i två lastbilar som efber avlastning
återvåint till rymdhamnen.

Den ena av barackerna används som ftirrådsutryrnme, medan den
andra är inredd med ett antal britsar, bord och stolar, och är avsedd
som bostadsbarack.

Bostadsbaracken innehåller inga verktyg, vapen, kemikalier eller
värdesaker. Där fi.nns nästan bara några resväskor med.kläder,
såingkläder samt odiskat porslin.

Förrådsbaracken däremot innehåller ganska mycket utrustning.
Friimst är det nödvåindiga saker som block, pennor, fotogen, mat
och spadar. Men även en del andra saker som tex. verktyg ftir
finmekanik, kliniskt rena skalpeller och tornma lådor och burkar
avsedda ftir fynd från platsen.

92 Beslairming ftir spelan:ra

92.1vid ankomsten - ffirsta inbryck
"Aktiviteten verkar vara stor runt den metalliska, droppformade
tingest som ligger på marken. Måin i uniforrrer är sysselsatta med
att sätta ner pinnar i marken mellan vilka de börjar spåinna upp
röda harnparep. Avsikten verkar vara att spärra av området fiir
obehöriga."
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"Området är belamrat av ett dussintal måin iklädda vita rockar som

verkar springa runt ornkring skeppet och dra kablar, bära lådor
och titta i pärmar."

92-2 Efterett dygn
"Runt skeppet sträcker sig ett uppspåint rött hamparep. Vid en av
pinnarna som uppehåller denna avspärrning står en vakt iklädd
polisunifom. På andra sidan om skeppet sklmtar ytterligare en
vakt. Båda är utrustade med revolver och batong."

"Det är uppfiirda 2 baracker på området. Ut från den ena baracken
kommer en man med vit rock som slött ftir stegen in i den andra
baracken, efter c:a 30 sekunder kommer han tillbaka med en spann
och 3 block, och går tillbaka in i den ftirsta baracken."

"Bredvid barackerna står det parkerat 2 bilar, en polisbil och en
privat bil."

10 Luffanen
Lagom när de kornrner hem till gården börjar det regna. När de satt sig till

bords har ovädret hunnit bli kraftigt. Vinden viner kring knutarna och
hagel smattrar mot taket. Blixtar slår ned både när och fiärran. Åskan
mullrar. I fotogenlampans sken äter de den ftirsta middagen tillsammans
på fyra år. Lagom när de har dukat om till efrberrätten knackar det på
dörren.

l0.l Beskriwing
Luffaren heter Kemal Ö2a1. Han är en lång och ganska mager person.
Han har varit ute i flera dagar och åir därftir orakad och ganska skitig.
Han har inget ont i sinnet, utan vill bara sova torrt. Han sätt att upp{tira
sig är inte speciellt trevligt, och artighet inget han har lärt sig. Han
säger att han kommer från söder. Han iir på väg till stan eft,er att ha
jobbat ett par månader på en gård firra dagars gång söder om dalen. I
verkligeheten har han redan varit vid skeppet, men det säger han inget
om. Han påstår sig inte ens veta att det finns, och frågar nyfiket om det
om han får chansen.

Med sig har han en sliten tygpåse med lite ombyteskläder. Innanftir
skjortan, hängande i ett band runt halsen har han en amulett som du
kan läsa om under en speciell punkt. Om spelarna är det minsta
intresserade av luffaren kan de se en skymt av amuletten. Vid frågor
om den snäser han av med att han fått den av sin mor. Han har också
en kniv i sitt bylte.
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Om Kemal blir nekad husrum, så går han ut och lägger sig i höet i
ladan.

Om han däremot blir insläppt, tar han gärna emot ett mål mat, och går
sedan och lägger sig.

102 Under natten och morgonen
Under natten vaknar någon av att ytterdörren ytterdören. Det åir

Kemal. Om någon frågar vad han håller på med säger han att han
skall gå på dass.

Om Kemal lagt sig att sova i ladan går fru Xenokotas under natten ut
till dasset, och får då i skenet av en blixt se en skräckinjagande varelse.
Hon skriker gäIlt och väcker hela familjen, och berättar hysteriskt om
vad hon sett. Det hon sett är Kemal som lämnat ladan ftr att uträtta
sina behov. Om spelarna letar i ladan hittar de honom sovande där.
Givetvis kan han ge dem anledningen till Katinas skräckupplevelse.

På morgonen ger sig Kemal iväg. (Om inte spelarna har tagit livet av
honom) Han går mot norr, och ko--er snart att få en blob på sig. Detta
får han när ingen av spelarna tittar på honom. Om de ftiljer efLer
honom går han till skeppet, och smiter in i det utan att någon av
personalen vid skeppet ser honom. Därefiber ger han sig av upp mot
bergen. Kvar på gården har han glömt arnuletten, antingen i ladan
eller i rummet i huset beroende på var han sov.

Under firrmiddagen hittar fru Xenokotas arnuletten där den är
kvarglömd medan hon håller på med sina dagliga bestyr. Hon ger den
till den ftirsta i familjen hon får tag på. Om spelarna letar där luffaren
sovit hittar de den, och om de tar livet av honom hittar de den också.

När Kemal har fått en blob på sig ger han sig ut och letar efter
monstret. Under kott'tmande natt stöter han på det när det är på väg
upp i bergen, och blir dödad av det. Läs mer om detta på ar:nan plats.

lLMonstret

ll.l Egenskaper
Djuret är ett exemplar av ett kötkitande slåikte från en liten planet ett
par parsec harifrån. Dessa djur blir vanligtvis c:a 3 meter långa, med 3
par extremiteter, sittande två och två ut från bålen. IftoppsbyggRaden
skulle kunna beskrivas som en blandning mellan en björn och en hund,
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med 6 ganska smala kloftirsedda ben. Dess bål ar tiickt med ett lager
kraftiga fiäll som kan resa sig vid irritation och utgöra en mycket bra
aktiv skjöld, då dessa är vassa och mycket hårda.

Med sina 6 ben kan detta djur uträtta mycket. Det lever i vanliga fall i ett
område som är mycket bergrgt och jagar där alltifrån motsvarigheten
till våra snabba harar upp till relativt stora djur liknande jakar. Vilka
av benen som helst kan användas i vilken kombination som helst, vilket
gör dessa bergsklattringsftirmåga och stridsftirmåga Spperlig. T.ex.
kan det hänga upp och ner i 3 av benen, medan de resterande 3 kan
vara fullt upptagna i strid. Dessutom kan flera av benen samtidigt göra

olika, komplexa sysslor vilket gör att djuret enkelt kan hantera flera
motståndare samtidigt.

Djuret lever oftast ensnmt under stora delar av året, ftimtom vid
parningstid, då vilda parningsdanser äger rum. Det är svårt att skilja
parningsdanserna från strider, vilka inte heller är ovanliga i
parningstider.

För att kunna kommunicera med sina likar, använder dessa djur
verbal kommunikation i form av skrik, tjut och andra primitiva ljud.
Utöver denna används även djurens begränsade empatiska ftirmåga.
Denna ft)rmåga används även till att detektera andra levande varelser
inom en 500 m radie, speciellt sådana som inte bör finnas där. Djurets
hjärna är av samma strukturella typ som människor så, människor är.
ett exempel på varelser det kan kåinna på avstånd. Blobbarna, då de inte
har några andra kroppar än sina egna, utsänder däremot inte alls
samrna typ av infomation så dessa kan endast bli upptåickta vid visuell
kontakt.

Denna ras har en intelligens som motsvarar våra apors, och bygger
gärna små ftistningar av sten som de sover och äter i. Grottor är också
ett vanligt gömstiille, €r bara om de har fler åin en utgång. Det finns
ett flertal djur på dess hemplanet som är naturliga fiender till monstret
så fiirsiktighet, och slughet är utpräglade drag.

1L2 Shid
Vid strid får monstret 2 attacker när en människa får en. Även om
monstret hänger i en klippa med 3 av benen. För att tråiffa behöver
monstret ett slag på 7+ på 2D6. Om slaget är 10+ får den tråiffade en svår
skada, annars endast en lätt.

För att triiffa monstret så att det skadas behövs det ett slag på 11+ på
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2D6. Endast lätta skador kan åsa-kas monstret. När monstret fått 10

skador blir det medvetslöst. Små lätta vapen som knytnävar gör ingen
skada alls på monstret.

I bergen har ingen måinniska någon chans att smyga på monstret
beroende på dess ftirmåga att kåinna vissa levande varelsers kiinslor.
Monstret attackerar alltid ftirst!

11.3 Varliir fanns monshet på skeppet?
Detta monster, som egentligen borde gå under betäckningen djur, har
blivit brutalt fångat och bortftirt. Avsikten med aktionen var att hämta
hem underlag fiir att kunna göra nya genetiska analyser och
experiment, på hittills okåinda varelser.

1L4 Bet€€nde
När skeppet strirtade var djuret mycket skrämt och ftirvirrat, och gav sig
fortast möjliet iväg och gömde sig c:a 4 kilometer från nedslagsplatsen,
där det fanns en liten jordhåla. Efter flera timmar, när skräcken
släppt, inträdde hungern och drev upp djuret ur hålan. Närmast låg en
bondgård med får, och eftersom det blivit natt var det mycket lätt att få
sig ett skrovmål. Däreft,er tog djuret sig tillbaka till sitt nyfunna hål,
men blev rätt snabbt ivägskrämt därifrån , då det kom flera vagnar med
människor som skulle titta på det störtade skeppet.

Efter något dygns runtspringande, fortsatte djuret mot kanten av dalen
där bergen tar vid. Därifrån kunde det göra räder mot bondgårdarna
och få sig ett mål om dygnet.

När djuret började vittra flera varelser som verkade söka efter det, så

var det nödvåindigL att flytta sig låingre upp i bergen.

11.5 Spår
Beroende på tid, så kan spelarna hitta dessa spår tillsammans med
nedtrampat gräs och nedrivna grenar. Spåren leder till bergen dit
monstret tagit sig efiber den fiirsta striden med de blobifierade
människorna. Om spelledaren vill få in spelarna på monsterspåret är
det fritt fram att lägga ut dem i vägen liir spelarna. Även om de inte har
fått någon anledning att leta efter dem. Poåingen är att om spelarna inte
insett att det finns ett monster, så bör de få reda på detta, och kanske till
och med få skåda det i bergen under någon sekund. De har ju ingen
chans att ftilja efter och fånga in det om marr inte är fler åin 25 personer
med åtminstone några skjutvapen.
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För att fi.nna monstret i bergen behöver man leta ganska länge,
eftersom inga spår kan göras i berg. För varje halvti"'rna spelarna
letar sIår spelledaren 2D6. Vid 10+ syns monstret ett 50-tal meter bort.

1L5.1Fårbenet
Detta är det ftirsta spåret efter monstrets härjningar och kornnler
att ligga på vägen mitt emellan gårdarna. Benbiten är avsliten vid
rrknär' leden och är ftrr öwigt helt oskadat. För att göra detta krävs
en avsevärd styrka. Om det inte gått fiir lång tid sedan monstret
passerade kan man se hur det gått genom gräset på ena sidan av
vägen. Spåret är inte en rak linje och fortsätter inte på andra sidan
vägen så det är troligt att monstret gått på vägen en bit.

Det finns inga spår som kan håinliiras till någon beståimd riktning,
annat än från den hage där dådet utfiirdes. Platsen markeras av en
stor röd blodpöI, där det mesta av blodet sugits upp av gräset. Letas i
buskarna en bit därfrån hittas dessutom platsen där monstret suttit
och ätit upp fåret. Där ligger resterna av kadawet sliingt i en
dunge. Spelledaren beståimmer var detta är beroende på var benet
hittas.

1L5.2 Luffanen
Efter den andra natten hittar någon luffaren ligga vid sidan av
vägen. På sig har han inget annat än sina kläder och vad han hade
i fickorna. Kroppen har blivit svårt riven och biten av något stort
rovdjur. Runt kroppen är det tecken på strid som verkar ha
ftirsiggått på ett ganska stort område (c:a 10 x 10 m).

Monstret har här låimnat ett tunnt blodspår efter sig. Om man gör
en analys upptäcker man att det är luffarens blod. Spåren leder
nästan spikrakt till hagen där den halva kon finns.

1L5.3 Den halva kon
Den andra natten har det slaktats en ko i en hage. Platsen utgör en
makaber skådeplats med fremdelen av en ko liggande i en stor
blodpöI. Det bakre partiet har brutalt blivit lossryckt med kraftiga
klor och tåinder.

Denna gång har monstret släpat med sig halvan av kon upp mot
bergen, och givetvis lämnat ett blodspår efter sig. I början är spåret
övertydligt, men när man nämar sig bergen tninskar det och när
meur kommit upp i bergigare trakter har det ftirsvunnit helt.
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12 Blobbarcna

l2.lEgenskaper
Data ftir fullvuxen blob:

Längd:
vikt:
Färg:

c:a 45 cm
c:a 4Kg

hela varelsen har mörkt grön yta marmorerad med rosa
strimmor

Extremiteter: Nej
Rörelse: hasande med en hastighet av 1 meter på 10 sekunder
Försvars: kan ge elektriskt urladdning vid beröring
Intelligens: höe
Hud: mjuk och varm om beröringen är tillåten av bloben,

men kan också ge elektriska stötar vid beröring mot
blobens vilja

Kemi: en blob är egentligen ett nervsystem helt utan synliga
organ

Överlevnad: en blob kan ta sig in i en mer mobil varelses nervsystem
ftir att därifrån helt kontrollera denna varelse. Hjärnan
hos denna varelse blir då tilfälfi$ avståingd

rf#::53Tfffi 3ffiT#'li,i :ffi itl,,,,
"genom" huden på en arlnan varelse. Inga spår lämnas!

Livslängd: blobbar uppfattar tidskeende mycket långsam'mare än
de flesta intelligenta varelser och har även en högre
livslängd, som än så låinge är okåind

Komm: okänd metod, men högeffektiv kommunikation verkar
fiirsigå mellan blobbar inom en radie av 300 m.

Sårbarhet: För att döda en blob kan man tex bränna den, eller slå
så mycket på den att det endast blir små bitar kvar. Syra
fungerar också alldeles utmrirkt. Sofia har i sin
låikarväska ett ämne man ger som lugnande medel till
patienter, vilket dessutom fungerar som ett grftigt ämne

mot blobarna
Detektion: Om en läkare undersöker en blobifierad måinniska

ordentli gt upptiicks parasiten.

r2.2 Shid
Blobbarna kan inte på vanligt sätt deltaga i strid, utan fiirsöker istället
ta över sin fi.ende genom att krypa in genom huden och ta över dennes
nervsystem. Ett räddningsslag på 8+ låter måinniskan rycka bort
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blobben innan den kornrnit tillräckligt långt in.

Den elektriska urladdningen den kan prestera ger ingen direkt skada
utan verkar bara en aning bedövande och chockande.

I2.3 Deras uppdrag
På blobbarnas hemplanet har den ekologiska balansen blivit allvarligt
stiird. Vissa rovdjursraser har helt enkelt btivit muterade och kan inte
längre hålla populationen av andra arter nere. Inom ett dussintal år
kommer vissa våixtätare vara alldeles ftr många och våixtligheten
kommer inte att kunna erbjuda mat åt andra djur. Man har giort
bedömningen att ett angrepp av symptomen inte på något sett är
tillräckligt , utan en nydaning av hela den genetiska kartan ftir vissa
raser är helt nödvändig.

Orsaken till denna katastrof beror till stora delar på blobbarnas egen
experimentlusta, och då det fram till ft,r några år sedan fungerat
alldeles utmärkt har det inte upptäckts några luckor i de genetiska
kunskaperna. För att lösa detta problem skickar man ut en expedition
till en annan planet med intressanta rovdjur, ftir att kunna
implementera bitar ur andra arters genkartor.

Blobbarna har ftljaktligen varit ute på en genetisk-biologisk expedition
och lyckats efter mycket möda fånga ett effektivt rovdjur på en planet
med mycket speciell fauna. Djuret bjtid mycket motstånd och det
krävdes mycket list fiir att fånga det. Eftersom uppdraget tagit c:a 2 är i
anspåk är det mycket väsentligt att djuret fraktas hem och att
forskningen verkligen ger resultat. Alla medel tillåtna...

12.4 Amuletten
För att håIla reda på monstret har blobbarna satt på det en sändare som
hela tiden utsänder tillräckliga signaler ftir att positionsange monstret.
Dessa signaler uppfattas av ett liten amulett som på bioelektrisk väg
visar åt vilket håll monstret är.

Eftersom blobbarna inte har några extrerniteter styrs alla kontroller av
bio-elektriska sensorer som sitter på all deras utrustning. Dessa
mekanismer behöver inte synas ft)r ett öga, men om man känner på
dem med tungan eller ett fuktigt finger med tunn hud kan man känna
att det pirrar som om det gick ström i dem. Amuletten fungerar på
precis detta sätt.

Till utseendet Eir amuletten en oval platta som är c:a 1 cm tjock, 4 cm
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hög och 3 cm bred och hänger i ett litet band av ett böjligt material som
skulle kunna vara någon mycket slitstark variant av gummi. Ytan är
mattpolerad och går endast att repa med metaller som är hårdare. Det
finns inga så hårda metaller på denna planet ftirutom kanske delar av
rymdskeppet. Givetvis går det att använda diemant eller andra hårda
rnineraler iståillet.

Känner man på arnuletten kan man känna att den pirrar men inte få ut
någon vettig infomation av detta. En blob däremot kåinner örekt åt
vilket håll monstret är.

I2.5 Bet€erde
Blobbarna är pga sin sårbarhet våildigt flockorienterade. De kommer
därIiir att skydda varandra om någon av dem blir attackerad.

Blobbarna är renodlade parasiter som är vana att utnyttja olika
varelsers kroppar ftir att utfiira olika uppdrag. Deras tankestruktur är
inte alls lika människors med symboler och begrepp, vilket gör att de
inte kan kort'tnunicera med måinniskor på vettigt sätt. När de st}'r sina
värdar gör de det endast på emotionell väg, så att värdrnåinniskan helt
enkelt reagerar som om den inte hade någon egen vilja. När blobben vill
att människan skall göra något speciellt är den tvungen att lita på att
manipuleringar med ftirlängda märgen och vissa delar av hjärnan
skall ge väntat resultat. Måinniskan kan alltså inte fås att göra något
den aldrig giort ftirut eller säga något den inte sagt fiirut

Genom att sätt en människa i en alldeles ny situation kan man, på
väldigt kort tid, detektera om det finns en kontrollerande blobb i den.

12.6Alctioner

I2.6.1Första dygnet
När blobbarna vaknat till efter det att skeppet har stiirtat, tar de sig
genast 1 kilometer från skeppet och gräver ned sig i sanden. De
hittas inte utan kan konferera där i lugn och ro.

Under det fiirsta dygnet konfererar blobbarna mest. Under slutet av
dagen testar de sina egenskaper och tar över familj 1 och 2, som har
sin gård nära skeppets nedslagsplats. Som familjerna 1 och 2
ftirsöker de under den andra dagen bete sig som familjen brukar.
Om man betraktar dem under mer å[n en kvart märker man att de
uppträder skumt. Likaså om man diskuterar med dem en längre
stund.
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Även vetenskapsmännen och poliserna vid skeppet blir
blobbifierade denna kvåill.

l2.62Andra dygnet
Amuletten som behövs ftir att detektera monstret har visat sig vara
borta och ett antal blobb-måinniskor börjar leta lite grand efter
amuletten.

Blobbarna tar över ytterligare familjer samt luffaren. Även dessa
familjer ftirsöker de att få att se ut som om den fungerade som
vanligt.

Fram mot kvällen samlas männen i de blobbifrerade familjerna och
luffaren ftir att ftirsöka fånga in monstret. Detta iscensätts mha
hagelbössor och högafllar. Monstret dödar luffaren och tar sig
snabbt därifrån.

126.3 Tl.e{ie dygnet
På efter middagen den tredje dagen har blobbarna insett att de inte
behöver gömma sig längre utan samlar ihop en mobb på ett
trettiotal personer runt gården som ligger närmast skeppet. Vissa
gårdar har uppenbarligen gått man ur huse Iiir att samlas till
detta.

Komrner familjen Xenokotas också dit verkar ingen bry sig om
dem, utan de får helt enkelt gå med mot bergen. Börjar någon blob
bli hotad angriper hela horden de som inte är blobbar.

Har blobbarna fått amuletten tar de helt enkelt sikte på monstret
och ger sig iväg med hagelbössor, högaIflar och rep.

Har de inte amuletten drar de iväg slumpmässigt upp i bergen, ft)r
att ge upp när det blir mörkt. Då vänder de tillbaka till respektive
gård ftir att sova.

LB Mlmdighetspersoner.na

1f1.1 F5aisk beskrirming
Vetenskapsmännen är iklädda ftire detta vita laboratorierockar med
saker stickande ur fickorna. De bär var sin liten apparat med sladdar
som går till väskan som håinger över den enes axel. Den ena apparaten
verkar bestå av bl.a. en lEingre stång bestyckad med en spiral låingst
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fram och som hela tiden ftirs fram och tillbaka framftir bäraren som en
metalldetektor, medan den andra påminner om en liten filrnkarnera
som mannen riktar våixelvis mot marken och husväggarna. De verkar
vara i 30 respektive i 50 årsåldern och verkar vara totalt absorberade av

sin uppgift .

13.2 Varftir iir dom på platsen?
Vid det tillftille då skeppet precis hade störtat, ryckte man från
mynöghetshåll ut så snabbt man kunde. C:a 2 timmar efter olyckan
var man ute vid skeppet med full utrustning och giorde utfiirliga
analyser. Resultatet var Iörbryllande eftersom man inte kunde hitta
någon mer komlex livsform ombord iin några typer av bakterier. Dock
fanns det stora mängder färska spår efter 2 helt olika arter som tycks
ha färdats med skeppet.

Efter en dags analys av insemlad data i ett laboratorium i
rymd.hamnen, framkom fakta som entydigt pekade på att ett stort djur
av carnivor natur, fraktats i skeppet. Djuret bröt sig antagligen ut ur
skeppet efter olyckan och är ftiljaktligen på fri fot någonstans i närheten
av dalen. Eftersom det inte gjorts några anmälningar från närboende
är djuret antagligen ofarligt ftir måinniskor och kan säkert skaffa sig
mat i bergen runt dalen om det klarar av en acklimatisering i rådande
klimat och omgivning.

Varelserna som utft)rde denna expedition verkar vara av mycket
intressantare natur. Utrustningen i skeppet tyder på frånvaro av
extremiteter och metabolism i mänsklig mening. Reglagen i skeppet
består av bioelektriska plattor av material som påminner om nervceller,
och hur utrustningen fungerar är Iöremål ftir fortsatta intensiva
efterforskningar. Analyserna av skeppet i orört tillstånd kommer att bli
svåra eftersom varelserna tydligen fiirflyttar sig genom gångar i
skeppet som är runda och c:a 3 dm i diameter.

Att få tag i ett exemplar av dessa varelser itr nödvändigt ftir att uppnå
ett snabbt resultat av forskningarna kring skeppet. Men beslutar därftir
att skicka ut en expedition som skall söka efter varelserna eller
åtminstone spår som kan leda till var de håller hus och pga. att man
haft mycket dåliga erfarenheter av utomståendes inblandning i
liknande fall har man hemlighetsstämplat alltihop.

Ui*3 Bet€ende
När de 2 måinnen kommer fram mot huset efter att ha genomsökt ett
stort område runt husets framsida, kommer de fram mot den person
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råkar stå på gården eller fiirst kornmer ut ur huset. De presenterar sig
som biologer från r5mdhamnen, och undrar om någon sett något
onaturligt. När någon svarar tar den yngre av dem upp ett litet
tangentbord som han håller i ena handen medan han knappar med den
andra.

På inget villkor berättar dom varftir dom är där, och drar sig tillbaka till
sina efiberforskningar om de blir pressade. Svarar någon på deras
frågor lyssnar de väldigt intresserat i några minuter, men allt eftersom
de inser att dessa personer inte vet något ftirsöker de skynda på sin
sökning.

Skulle vetenskapsmännen skadas eller saknas ko"tmer polisen att
behandla ärendet efter bästa ftirmåga.

14 I{atina besiiker gfanne
Under andra dagen, det vill säga samma dag som luffaren lämnar gården,
skall Katina Xenokotas besöka en granngård ftir att tillsammans med fruar
från andra gårdar ftirbereda festligheterna. Hon skall vara där klockan
13.30, och ger sig av efter lunch. Hon åker gärna vagn om någon av de
andra åtar sig att köra henne med vagn. Hon avböjer eventuell hjälp från
någon av spelarna, ftir de är bara ivägen i köket. Hon ber dem hämta henne
klockan 19.00.

Medan hon är på gården (som har nummer 2), blir hon blobifierad. Blobben
får henne att gå ut i bergen och leta monster. Hon kotnmer inte tillbaka
eftersom hon blivit uppäten av monstret hon var ute och letade efber. Om
spelarna kommer till en av monstrets hålor hittar de resterna efter hennes
kläder.

När spelarna kot',mer Iiir att hämta henne hos familjen Raczek har alla
grannfruarna låimnat gården, och Katina finns inte heller där. Fnmiljen
Raczek ftirklarar att hon gick hem ft)r en halvtimr"e sedan. Om spelarna
letar efter Katina finner de ingenting.

15 Blobbmiinniskor på besiik
Dag 4, den dag vars kväll borde innehålla de stora festligheterna, börjar
blobbarna angripa familjen Xenokotas ordentligt. Detta håinder under
ftirutsättning att monstret inte har hittats, och endast om amuletten inte
har överlämnats till blolbbarna.
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l5.l Morgonen
På morgonen kontmer de och stäIler frågor om någon i familjen har
sett monstret, och om de har sett amuletten.

152 Lunchtid
Mitt på dagen kommer det fler blobb-mlinniskor och börjar snoka i både

uthus och boningshus. Om spelarna mot ftirmodan inte har insett att
grarrnarna är konstiga, så gör de det nu" De har ett helt annat beteende

än normalt. De verkar helt enkelt bara vara intresserade av monstret
och amuletten.

15'3 Eftenxdddag
På eftermiddagen kornrner blobb-mEinniskorna med en stor tropp. De
kommer att med våld ftirsöka blobbifiera familjen, och om inte det
lyckas kommer de att utkämpa en strid på liv och dtid. Denna strid
komrner Xenokotas att fi)rlora, och spelet tar slut. Ett misslyckande.

16 Möjliga slut

16.l Hur rnan lyckas med äventyret
Om Sofia experimenterar med en blob, upptåicker hon efter en stund att
hon har ett lugnande medel i sin väska som de inte tåI. Detta kan
injiceras i mär:niskor med effekten att blobben lämnar kroppen.
Man kan sedan sätta igång att rädda de drabbade.

Om man helskinnad lyckas inse vad blobbarna är ute efter, och hjåilper
dom att fånga in monstret, har dom snart lagat sitt skepp och givit sig
av. Blobbarna låimnar givetvis alla kroppar de lånat men är helt
ointresserade av hur kropparna blivit behandlade. De är helt egoistiskt
inriktade mot sitt eget uppdrag och litar egentligen inte på någon.

Det and.ra alternativet är att man tagrt dtid på alla blobbar samt tagit död
på monstret.

16.2 Hur rran kan misslyckas med äventyret
Som vanligt är antalet möjliga misslyckade slut oåindligt många. Det
mest lindriga av dem är att rollfigurerna blir blobbifierade ganska tidigt
och vaknar upp när blobbarna hem61 sitt monster och åkt hem.
Beroende på hur striden med det stora monstret gått så är
måinniskorna i dalen varierande skadade eller döda. Fadern i huset har
dött medan de andra är oskadade så när som på blåmärken. Letar man
kan man finna spår efter de flesta håindelser så det var trots allt ingen
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dröm. Det visar sig ha gått firra dagar efter det att skeppet störtat och
högtiden närmar sig sitt slut.

Fa'niljen kan helt enkelt dö mot monstret eller de blobbifierade
grannarna.
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