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En Nexus 1 fortælling af Michael Erik Næsby. 
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personerne: 
e afsnit indeholder det. karakterene véd om 

hinanden og deres rejsekammarater. 

Mariana Kal-Ratani: ” 
En gammel viis troldkvinde, der drager rundt i verden 

i søgen efter viden. Hun véd alt om urters og planters 

magiske kraft og helbredende virkning, og har måske 

et par formularer i ærmet. Med sig har hun en 

tjeneste-pige, Lucy Luckless, der er af blandet elvisk 

og orkisk oprindelse. Hun er sådan set god nok. - 

Men hun siger ikke så meget, og har en sær evne til 
at se foruroligende og mærkelige syner. 

Krestina Hawk: ” 
HE fulgt Marina Kal-Ratani på flere rejser. Høj, 

blond og hurtig. Hun er klarhjernet og jord- 
bunden og tror ikke så meget på "alt det magiske 
hokus pokus”, selvom hun dog har set nok til at vide, 
"at der er mere mellem himmel og jord…" 
Hun betragter Marina med tvetydige følelser 

-Madammen er lidt sær, —- men hun er god nok". 
Krestina stammer fra Isengral i de nordlige vild- 

marker, hvorfra hun efter nogen uoverensstemmelser 
med den lokale Lensherre drog ud i Verden, for at se 
hvor stor den i virkeligheden er. 

Feriton Centrovich Wollnikov: ' 
En helt fuldstændig fredelig, pålidelig, troværdig og 

bundhæderlig omrejsende handelsmand. Hans motto 

er "intet er så galt, at det ikke kan sælges”. Hans vare- 

lager består af førsteklasses klædestoffer og smukt 
køkkentøj af bedste kvalitet. Han ejer derudover en 
hest, et æsel, en kærre og en 14-årig slave af 

. forholdsvis ubestemmelig art og køn, der — af og til — 

" lyder navnet Palnitok. Feriton har desuden en lille 
hemmelighed. 

Percival Allardyce Blackwood Montcroft: + 
Kaldet Sir Percy, ridder af The holy order of the silver 

star. Han beretter gerne med klædelig — omend falsk — 
beskedenhed om sine mange bedrifter på slagmarken, 
og hvis publikum er motiveret, — og der ikke er damer 
tilstede, om sine bedrifter i sovekammeret. 
Riddere må som bekendt hverken drive handel eller 

påtage sig fysisk krævende arbejde. Det passer Sir 
Percival særdeles udemærket, selvom økonomien i 
hans gren af den fornemme Montcroft-slægt efter- 
hånden er lidt anstrengt. 

- Som ridder har han svoret at bekæmpe uretfær- 
dighed og at beskytte de svage. — Særligt hvis de er af 
hunkøn og iøvrigt ser godt ud. Hans sværdarm er 
stærk og hans hånd lynsnar. - Det samme kan 
desværre ikke helt siges om hans hjerne. 

Marcus Åze: ” 
En rejsende fra et fjern land. Han er høj, mørkskindet 
og har flodfolkets karakteristiske profil. 

Han siger ikke så forfærdelig meget. —- Men når han 
taler, virker det fornuftigt og viser et glimt af humor. 
Flodfolket er kendt for at søge viden og indsigt, og for 

at være villige til at gå langt i denne søgen. Marcus 
Aze virker dog særdeles tilforladelig og er en fremra- 
gende tilhører. Hans lange grønne vandrerstav er nu 
alligevel lidt mærkelig. 

Rehlet Makkwitch: 
En snakkesalig herre, med hang til god vin og 
fornøjelser. Hans begreb om spænding i tilværelsen, er 
at gå hjemmefra uden paraply, hvis der er skyer i 
horisonten. Hans ambition er at få en god høst i hus 
fra hans omfangsrige marker i Krajtjikistans sydlige 
egne. Han er på vej til hovedstaden Ekatrinagrad, 
hvor han agter at prøve at opspore sin lillebror, som er 
— eller måske var —- munk på "Den Hellige Moders 
Kloster”, og måske gøre et par gode handler. Rehlet er 
gift og har 5-6 børn. Men konen og alle børnene, som 
han elsker som var det hans egne (hvad de måske 
også er) venter hjemme på gården. — Herr Makkwitch 
er dog ikke helt så dum, som han ser ud til. 
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baggrund: 

Fe afsnit gennemgås baggrunden for de mystiske 
og skumle hændelser, der hjemsøger Ekatrinagrad. 

Der omtales en række steder og personer, som man kan 

finde kort beskrevet i oversigten senere. Det er 

meningen, at fortællerne skal læse denne gennemgang 

før spillet, mens oversigten er til brug under spillet. 

ekatrinagrad 
befinder os i året 1699 i og omkring 

Ekatrinagrad, der er hovedstad i Krajtjikistan. I 
Den Store Katastrofes sidste dage fandt her et stort og 
blodigt slag sted. 
Kampen stod om en lille selvstændig enheds hoved- 

kvarter, som under ledelse af en gruppe dygtige viden- 

skabsmænd, havde formået at afvise alle angreb fra 
tre af krigens parter. 
Efter slaget var de eneste overlevende en gruppe luft- 

bårne specialtropper, hvis leder, løjtnant Melvin 

Starhikers sidste budskab til sit hovedkvarter lød: "Lt 

Starhiker, Gruppe 7-3-2, rapporterer: Al modstand 
nedkæmpet, vore skannere viser ingen fjendtlig akti- 

vaargh!!l” 

edenstående ”flydekort" viser, hvordan de forskel- 
lige personer, steder og begivenheder kan føre til 

sagens opklaring. Det står fortælleren frit for at bytte 
om på elementerne, hvis det passer bedre til spillets 

Under ledelse af den geniale men lidt sære viden- 
skabsmand Frank D. Stein, havde forsvarerne nemlig 
oprettet det "totale forsvarssystem”. En supercom- 
puter med enorm kapacitet og kunstig intelligens, 
kaldet "Destiny One” og fire delvist uafhængige 
kampenheder kaldet Ærkeenglene. Gruppens sidste 
overlevende medlems sidste handling under det store 
slag var at aktivere systemet… 
Programmeret til at opsøge og nedkæmpe viden- 

skabsmændenes modstandere. — og til at gøre det 
sporløst, blev de hævnens ufejlbarlige redskab. 
Efter 133 år i forhøjet alarmberedskab gik Destiny 

One i dvale. — Den brugte nu sine efterhånden mere 
og mere sparsomme ressourcer til at tænke over eksi- 
stentielle spørgsmål. Mens Ærkeenglene udviklede 
stadig mere særprægede personligheder. 
Dybt nede under det, der efterhånden skulle blive 

Ekatrinagrad, hvilede den ufejlbarlige hævn. 

jakov garishnikoff 
IE 1693 kommer en gruppe lærde munke i 
Ekatrinagrads store kloster "Den Hellige Moder” på 

sporet af nogen spændende, meget gamle gangsy- 
stemer dybt under byen. Under ledelse af Fader Jakov 
Garishnikoff beslutter fire munke, deriblandt Rehlet 
Mackwich's lillebror, Antonin at udforske gangsy- 
stemet. - Det lykkes dem at finde kærnen i systemet: 

Destiny One. - Og de møder Ærkeenglene, hvorefter 
man ikke hører meget mere til dem. 

  

telelele 
» eree" es    

De rejsende mødes og 
ankommer til 
Ekatrinagrad 

  
RS EET" 

ere en ne eee ere eo eter er ere ere et ere leret e eee eee ere Er + + 

Ærke-Englene 

  

  eee eee eee eee 

Det forladte hus 
v.byporten-et drab hai 

fundet sted 

Historie-fortælleren 

» Kunst Kkanseyv [E; 

  

        ELERS EEN ESSENSEN SODE DEDE IC] tree renee eee er, Ao, 
eee eee ET ea ere eee eres nes nale eee ere" enter e em em sm 0» e”. 

  

Lucy Luckless dræbes »Den Blå Hjort« 

      re eee eee te ears er eee set eet ets erat eee ele etet else 
re eee ere NE er er 

eee eee RE. 
eneret est erstat ere NEP oe e.s sr eee eee ele er eN 0 ae 
rr te eee eet eet de e 0 ea 

—— biblioteket) 
JS ASSISI S 

re te 

»Den Hellige Moder« 

  
eee eee, 
ESSENS ENE SENERE NE NOE REESE RE 3C 2 
eee eee eee eee er et 
eee eee ere eee eee ser 

Master Darke 

    eee sete er eter eter eee rerers eee es 
eee eee eee eee, mere eneret eee eee er eee eee 

Hærens hemmelige 
sikkerhedstjeneste 

    

BGO ESS SE CIC RE 
sr eres ate eet eee see estere 
eee e eden e te ets en te ele teateret Smuglerne 

, 2343 Fa ORGAN ULVER my tr Percys,E LA MÆS 
Jafon Astrakhan vedr SS <y SY br: 
Feiqov gy vOFS Kid 

    
  

  
  

Fader Jakovs Arkiver f: Mordforsøg på »Hawk« GE 

      
PICO JCICIKICIKICJE 

eee 
eee eee eee eee eee RE eee eee 

Se Ree eee eee eee 
See eee, se eee eee ae ea TT ea eee eee eee ens" e" "eres e + 

gangsystemer 

  

.………… 
stel aleln 

enerele 

Destiny One 

  

  

  
  ES 

    
  

 



REESE OS NE 

Frank D. Stein's ufejlbarlige hævn er vækket til live. 

Det lykkes den genopvækkede supercomputer, at få 

forbindelse til en del af det store netværk, som stadig 

findes rundt omkring i Det Uendelige Land. Her 

opdager den en mulighed for at skaffe nye forsyninger 

af reservedele og energi. — Der er et stort marked for 

menneskellige organer og genetisk materiale, som kan 

udnyttes. 

Ærkeenglene kommer i arbejde, en afsætningsvej 

etableres og Destiny One, går igang med at slå to fluer 

med et smæk. Skaffe forsyninger og udrydde alle, der 

ikke tilhører den oprindelige gruppe af uafhængige 

videnskabsmænd. 

nattens stjerne 
Det går stille og roligt og langsomt. — Destiny One's 

tålmodighed er stor. 
For at undgå opdagelse, er drabene omhyggeligt 

camoufleret som rituelle, kultiske offermord. — Meget 

passende er det skæbneguden kaldet The Star of 

Night, Destiny One har valgt som skalkeskjul. 

Drabene følger alle et bestemt mønster, offeret findes 

alene i et rum — ofte i sit eget hus. På gulvet omkring 

offeret er tegnet en cirkel og et kvadrat i offerets eget 

blod. I hvert af kvadratets hjørner ligger en mystisk 

genstand, der har en eller anden tilknytning til offeret. 

— På væggen er malet symbolet for Nattens Stjerne. 

Drabene finder altid sted ved fuldmåne. 

Offeret, der hver gang er voldsomt behandlet, 

mangler forskellige vitale organer. 

Siden 1695 har myndighederne i Ekatrinagrad regi- 

streret 15 af den slags dødsfald. (men der har sand- 

synligvis været flere — idet også fx et antal 

gennemrejsende personer er blevet væk i forbindelse 

med deres besøg i byen.)- Det er blevet besluttet at 

fortie hændelserne. Men samtidigt har man dog sat 

Løjtnant Boris Aralnikoff fra hærens hemmelige 

sikkerhedstjeneste på sagen. Han er en dygtig og 

ambitiøs mand, som føler sig overbevist om, at han 

nok skal finde gådens løsning. Efter "ordrer” fra 

højeste sted, har han dog fået assistance af Pater 
Volkov fra Den Hellige Moders Kirke. 
Omtrent samtidigt med vor heltes ankomst til 

Ekatrinagrad, ser man en langsom stigning i antallet 

af mord. 

fortællingen 

Vejledningen til fortælleren 
enkelte rejsende er hver i sær blevet udstyret 

med nogen forskellige oplysninger om 

Ekatrinagrad, og de mærkelige hændelser, der foregår i 

byen. De mange oplysninger fører alle til den gamle 

supercomputer, Destiny One fra katastrofens dage. 

Opgaven for spillerne og deres karakterer vil 

forholdsvis hurtigt vise sig at være, at opspore og 

stoppe den, der begår de frygtlige mord, og med den 

baggrundsviden de rejsende har og de informationer, 

de skaffer undervejs skulle det gerne være muligt. 

Fortællingen indeholder flere oplysninger, Spor og 
hentydninger, end der er brug for. Det er derfor ikke 

nødvendigt, at de rejsende finder dem alle. Selv en 

mindre del af de omtalte spor kan lede frem til de 

hemmelige gange og D1. 

Bemærk, at de forskellige scener, begivenheder eller 

møder med personer naturligvis ikke behøver at komme 

i den angivne rækkefølge. 

ed en korsvej udenfor Ekatrinagrad møder Mariana 

Kal-Ratani og Hawk de rejsende. 

. scene: ankomst til ekatrinagrad 
PRIGT 

Kl ercal17.00. 
Det er efterår og koldt og gråt. 
Et forfaldent hus ikke langt fra byporten 
Det er fuldmånetid —…. 

pet bymuren er en gruppe mennesker stimlet 

sammen omkring et hus, hvori der lige er opdaget et 

blodigt mord. - Ærkeenglene har slået til igen. 

Mens PC'erne passerer ankommer Lt. Boris Aralnikov 

sammen med Pater Volkov til gerningsstedet. 

Politisoldaterne på stedet beordrer de omkringstående 

til at gå hjem. — Blandt andet med den lidet trovær- 

dige oplysning " der er ikke sket noget” — eller "Der er 

ikke noget at se”.- Faktisk kan man se blod på inder- 

siden af et smadret vindue på 2. sal. 
Enkelte af de omkringstimlende tilskuere vil sige 

ting som: "Nu er det sket igen" og "hvem mon det er 

gået ud over denne gang". Hvis de rejsende spørger vil 

disse tilskuere kunne fortælle om svigerinders fætre, 

tanters brødre og naboers kusiner eller lignende, som 
også har mødt denne uhyggelige skæbne. 
Hvis de rejsende får mulighed for at undersøge 
gerningsstedet, vil de opdage nogen interessante 

ting… 

FS at få adgang til stedet kan karaktererne gøre 
flere ting: De kan benytte en kreativ bluff. Det skal 

være godt, og der skal rulles for udfaldet. — De kan 

også vente til, liget er fjernet og opstandelsen er døet 

lidt hen. (Eksempelvis kan de vende tilbage til stedet 

senere samme aften.) 
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bemærk: 
Karaktererne vil påkalde sig Lt. Boris Aralnikov's 

opmærksomhed, hvis de er uforsigtige. Så vil de 

derefter blive overvåget af det hemmelige politi, og hvis 

de opfører sig mistænkeligt fremover, vil blive ført til 

hovedkvarteret og afhørt. (Herom senere…) 

info: 
Det er eventyrernes første møde med Ærke- 

englene og deres handlinger. I første omgang vil 

mordet ligne et rituelt drab: 
Offeret er en tjenestekvinde sidst i tyverne- Eliana 

Katarinka. — Hvis eventyrerne virkelig vil, kan de even- 

tuelt opspore hendes søster, Katarina Katarinka, som 

ikke har så mange brikker. — Det eneste hun rigtigt 

véd er at søsteren havde et usædvanligt godt helbred. 

Eller de kan måske finde frem til hendes arbejdsgiver, 

den velhavende Oloff Oloffskij II. (se oversigten) 

I det rum, hvor "ofringen” har fundet sted er Nattens 

Stjerne's symbol malet med en rød klistret substans 

på den østlige væg. (bemærk: denne røde klistrede 

substans er iåkkæ blod —- men-naoget-derligner. Hvis det 

bliver nærmere undersøgt viil man opdage, at det 
lugter lidt af temat.) 57747. 
På gulvet er malet et diagram bestående af et 

kvadrat og en cirkel. Hovedet af en død (!) kat er 

anbragt i et af diagrammets hjørner. Palnitok's 
indbyggede computer fortæller ham, at kvadratets og 

cirklens areal er det samme. — Med en lille afvigelse, 

der skyldes de benyttede redskaber og farvestoffet, 
som er blod. (- En undersøgelse enten ved hjælp af 

magi eller af teknologi, vil vise, at det drejer sig om 
svineblod.) u 
Udtværinger i diagrammet viser, hvor offeret har 

ligget. (Det minder om Leonardo Da Vinci's kendte 

illustration af de menneskelige proportioner.) 

— En omhyggelig undersøgelse af rummet (måltal 60) 
" vil afsløre en fugtig, kølig plet i et hjørne af 
gulvtæppet. Den er afsat af en kasseformet, kold 

genstand, som har stået og samlet kondensvand. - 
Genstanden er en beholder til transplantations 

organer, som ærkeenglene naturligvis har taget med 

sig. 
En anden pudsig ting, karaktererne kan finde, hvis 

de ser efter, er en lillebitte bunke glasskår. — En del af 

en beholdet til bedøvende væske. I hel tilstand ville 

den ligne et reagensglas lidt. En nærmere analyse, vil 

kunne afsløre rester af stoffet. fXylitolcloridfenol — 
troldhat-ekstrakt — et særdeles effektivt bedøvende 
stof der ikke længere er almindeligt i brug og ikke har 
været det i hundreder af år) 

Der er ingen tegn på kamp, eller andet, der kan tyde 
på at offeret har gjort modstand. 

info / liget 
fter Boris Aralnikovs undersøgelse af gernings- 
stedet vil to munke og et par soldater bringe liget 

til kapellet ved Den Hellige Moders kirkegård, som vil 
være bevogtet af to politisoldater hele natten. For at 

kunne komme til at undersøge liget er det nødvendigt 

at aflede deres opmærksomhed, eller sætte dem ud af 

spillet. Sidstnævnte mulighed vil sandsynligvis føre til 

en konfrontation med Hærens Hemmelige Sikkerheds- 

tjeneste og lt. Aralnikov. 
Eliana Katarinka har fået skåret halsen over og har 

fået overkroppen skåret åben af en eller anden form 

for "offerkniv". —- En meget omhyggelig undesøgelse vil 

afsløre at kvindens hjerte, lever og nyrer er fjernet 
med stor omhu og præcision. 

2. scene: »den blå hjort« 

t skummelt sted med et særdeles blandet kilentel. 

Der ganske godt besøgt det meste af tiden, maden 

er solid og øllet godt. Vinen er drikkelig, værelserne er 
små, mærkelige og fulde af skrå vægge og skæve 
hjørner, men der faktisk forholdsvist rent. 

blandt stamkunderne er : 

Jake Silverfinger) en langfingret "omrejsende altmulig- 
mand”, der udover et godt kendskab til enforskellige 

fælder og låse, spiller på violin, og svinger en kårde 

som en sand D'Artagnan. Han er en devlin og som 

andre medlemmer af denne race meget venlig og 
imødekommende, ganske underholdende, særdeles 
adræt og lidt upålidelig. 
Jake er uafhængig af andre grupperinger og vil 

kunne påtage sig visse opgaver. 
Alicia Hallander) en smækker sorthåret kvind i 

underholdningsbranchen og hendes kollega den 
blonde Gretchen ( 1 Ms for en time, 10 for en nat). 
Eichtain Hector,;der lever af at møde folk i mørke 

hjørner og hjælpe dem af med deres overflødige ejen- 

dele. 
Silana Maria; en helbreder, der ikke stiller for mange 

spørgsmål. . 
Ullrich Van Schwarthoff, - En samvittighedsløs 

forbryder, der tjener sit daglige brød med alle til 
rådighed stående midler.( Se oversigten) 
Loke Ben Derilla, en stor rødhåret herre, der leder en 

bande af dygtige smuglere. De samarbejder både med 
Olofsakij og med andre. 

en velklædt herre, som blandt andet ved 
hjælp af Loke Derilla, skaffer varer af enhver slags til 
den sorte børs=og til de rejsende, hvis de kan og vil 
betale. 
Desuden opholder Rehlet Makwitch sig på kroen, 

hvis han ikke er blevet valgt af spillerne. 

  

  

begivenheder / info: 
Ut deres ophold på Den Blå Hjort vil eventy- 

rerne have mulighed for at tale med kroens 
bestyrer, Davidov Garishnikoff, (fader Jakov's broder). 
Han er på mange måder et fornuftigt menneske, der 
har et afslappet, lommefilosofisk forhold til sine 
medmenneskers mange svagheder. Har er imidlertid 
både tilbageholdende og forsigtig og er måske ikke så 
forfærdelig nem at få oplysninger ud af. Men hvis 
karaktererne ikke er alt for påtrængende eller 
nærgående, vil han kunne fortælle nogen ting om 
Antonin Mackwitch og Fader Jakov Garishnikoff. 
Antonin var/er (?) en god dreng, som aldrig gjorde 

nogen noget og som aldrig gjorde noget galt. Han så 
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op til Fader Jakov med utilsløret beundring og 3. scene »den hellige moder« (biblioteket) 

begejstring. ehlet Makkwitch vil forsøge at komme i kontakt 

Fader Jakov var/er lidt sær, og på mange måder, ed Den Hellige Moders kloster, hvor munkene 

kom det ikke bag på Davidov, at broderen forsvandt. I ikke i første omgang vil svare på spørgsmål. Hårdt 

månederne inden sin forsvinden læste han endnu trængt vil de lade ham komme til at tale med fader 

flere bøger end han plejede og nogen af dem var meget Ignacius, som er en højtssående gejstlig, som vil | 

gamle. Desuden besøgte han kunstkammeret (en "Komme med en masse bort-forklaringer. Hvis de insi- 

slags museum) flere gange — ofte sammen med sterer vil han dog indrømme, at fader Jakov, 

Antonin. Makkwitch's broder og et antal andre munke er 

I Den Blå Hjort befinder, der sig ved karakterernes forsvundet og har været det i nogen tid ( 6 år, — men 

ankomst 5 kasser med vin, der indeholder avancerede det vil han ikke indrømme). 

elektroniske komponenter i små vand- og vintætte H" de rejsende behandler præsten med en 

pakker. 12 flasker i hver kasse, 1 pakke i hver flaske. passende kombination af stædighed og respekt vil an 

Disse kasser opbevares i et aflåst kælderrum, der de få lov til at tale med de andre munke, samt under- g KAL 

konstant bevogtes af mindst en af smuglerne. Hvis søge fader Jakovs og Antonin Makkwitch's celler. > 

Maze ser kasserne vil han genkende dem som Munkene har ikke nogerofficiel forklaring på deres VW, 

værende mage til dem, han fandt de mystiske kompo- forsvinden, men nogen har en teori om, at der én eller'”” ml | 

nenter i Selane Demprak. anden form for djævelskab med i spillet. SYES I 

Hu række personer på kroen vil virke påfaldende i En enkelt munk (Pietro) mener han har set fad 

deres optræden. Og de færreste vil være interes- Jakov flere gange på den store kirkegård, om natten 

seret i at blive genstand for karakterernes opmærk- ved fuldmåne, på vej hjem fra messe. De fortæller 

somhed: desuden, at fader Jakov før sin forsvinden tilbragte 

Den anden nat under deres ophold på »Den blå meget tid i biblioteket og, at han flere gange besøgte 

Hjort« vil de rejsende opleve underlige hændelser på kunstkammeret. (- en slags museum). 

kroen. — Forudsat naturligvis, at de er vågne og har 

taget forholdregler, som gør det muligt at opdage, hvis handout: oversigts-skitse over D1's layout: 

der sker noget uventet.: I fader Jakovs celle, der har stået tom siden han 

En dæmpet støj i kroens gårdsplads, hvor smuglerne forsvandt, vil de rejsende kunne finde et stykke krøllet 

er ved at lade nogen kasser om på en kærre. Det papir, der er kommet til at ligge bag en skuffe i 

muldyr, som trækker kærren har fået sine hove arbejdsbordet. På papiret er der desuden nævnt en 

omviklet med sækkelærred. | titel på en bog, '"Ekatrinagrads Pionerer”, som fader 

Hvis Maze ser kasserne vil han genkende dem som Jakov har fundet diagrammet i. Bogen kan findes i 

værende mage til dem, han-fandt de mystiske kompo- Klosterets bibliotek. Den indehlder en masse ligegyl- 

nenter i Selane Demprak. digt vrøvl. Der er dog en sjov illustration, — en tegning, 

Hvis de rejsende beslutter at følge efter smuglerne, hvor man ser en af byens grundlæggere — hertug 

som anføres af den rødhårede Loke, vil de føre dem Piotrr IDstå med en metalplade, der viser det mystiske 

uden for byen. (De har bestukket en vagt til at lade diagram over D1's opbygning. Originalen til denne 

byporten står åben) Til en godt camoufleret huleind- tegning er et maleri, som befinder sig på kunstkam- 

gang, hvor smuglerne stiller kasserne, og tager de 4 meret. 

bokse, som står der, med sig tilbage. Boksene vil blive 

opbevaret i kælderen i »Den Blå Hjort«, i et aflåst 4, scene: hærens hemmelige sikkerhedstjeneste 

kælderrum. Kælderrummet er bevogtet af en tilfældig HE karaktererne har gjort noget, der kan påkalde 

smugler, som det vil være nødvendigt at sætte ud af sig Lt. Boris Aralnokovs opmærksomhed, vil de på 

spillet, hvis man ønsker at undersøge boksene. Låsen et tidspunkt blive afhentet af 20 politisoldater og ført 

er af middelmådig kvalitet og let af få op. (måltal 20)… til Sikkerhedstjenestens hovedkvarter, hvor de vil 

Boksene viser sig at være kølebokse, og indeholde en opholde sig i 10-15 timer inden de vil blive afhørt af 

lever, to nyrer og et hjerte, samt diverse smådele fra et (>.”4"'Boris Aralnikov, som vil stille mange detaljerede 

menneske. Marina Kal-Ratani og Palnitok kan begge — <Y:>2:-spørgsmål. Han får imidlertid besked fra højere sted 
  

den ene v. hj. a. magi, den anden ud fra en vævsana- ” (se Master Darke) om at lade de mistænkelige frem- 

lyse, identificere organernes oprindelige ejer som mede gå. — Fortælleren kan godt gøre lidt ud af at der 

Eliana Katarinka, ærke-englenes seneste offer, hvis de kommer en mystisk fremmed ind og siger et par 

ellers har haft mulighed for at undersøge det forladte lavmælte ord til den selvsikre officer, som derefter 

hus ved byporten. lader vore helte gå. 

Ullrich Van Schwarthoff. er en herre, der på mange 

måder virker mistænkelig. Han synes at varetage visse 5. scene / begivenhed: lucy luckless dræbes     

regnskabsmæssige opgaver for Gretchen og Alicia. Lu9 Luckless fortæller allerede første aften, at hun 

Han bestikker tilsyneladende en eller flere politi- ar set et frygteligt uhyre med hugtænder og røde, 

soldater, og om natten lusker han ud for at holde lysende øjne ved det forladte hus ved byporten eller et 

møde med Angelo Zwei. lignende velegnet sted. Historien er dramatisk og lidt 
usandsynlig. Men den er faktisk sand. For selvom 

ingen andre har set det, har D1 via en af sine krage- 

   



lignende sensorenheder afspillet en scene fra en 

gammel holovideo, en gyserklasiker ved navn "Blodets 

Bånd”… Den stakkels Lucy vil flere gange gentage 

disse ord, samt mumle noget om "den første skæbne”. 

Senere vil scenen gentage sig, hvis DI får chancen. 

Den vil dog sandsynligvis variere indholdet. 

D1 har fundet Lucy interessant på grund af hendes 

meget smukke øjne, (- der er en stor efterspørgsel på 

øjne på markedet for brugte organer-) og holder derfor 

øje med hende. Næste morgen vil hun fortælle om 

frygtelig drøm, hvor uhyggelige, ubeskrivelige slimede 

ting, angreb hende.- hvis hun får et øjeblik alene, de 

efterfølgende aftner og nætter, vil ærke-englene dræbe 

hende. Mordet vil følge mønsteret fra det forladte hus 

ved byporten. Ærkeenglene vil udover en række vitale 

organer (lever, nyrer, hjerte,mv) også have fjernet 

hendes øjne. I diagrammet vil være anbragt et fugle- 

hovede. 
Også her kan man finde tegn, der tyder på, at der 

har stået en køleboks i et hjørne på gulvet. På den 

østligste væg i det rum, hvor Lucy er dræbt, har nogen 
malet Nattens stjernes symbol. 

, scene: historie-fortælleren / kunstkammeret 

pP Den Hellige Moders kloster, har de rejsende 

set/hørt/fundet ud af, at fader jakov i tiden kort 

før sin forsvinden har tilbragt en del tid på 

Kunstkammeret. 
Marina Kal-Ratani vil også spørge efter en historie- 

fortæller, og vil få at vide, at den mest kendte af disse 

næsten altid kan findes på Kunstkammeret. 

— Et sted, hvor et sammensurium af mærkværdige og 

værdifulde genstande fra fjerne egne og spændende 

steder er udstillet. Desuden er der et rum, som er 

helliget objekter fra Ekatrinagrads fortid. Her kan ses 

et billede af byens grundlægger hertug Piotrr II, 

… Der er adgang for borgerskabet og adelen. Mens børn 

og slaver, samt folk, der ikke har fast ejendom, kun | 

har adgang i følge med folk fra en af de førstnævnte 

grupper. De rejsende vil dog ikke have problemer med 

at komme ind. Især ikke hvis Sir Percy eller Maze 

(Marcus Ace) er med. - Begge ser respektable og 
forholdsvis adelige ud. 

I Kunstkammeret opholder historiefortælleren sig og 

hans beretning er vedlagt som billag. — 

info 
Billedet af Piotrr III viser ham stående ved en metal- 

plade, som han ifølge overleveringen fandt netop på 

det sted, hvor han senere grundlagde byen. Han 

mente, at pladen var et tegn fra guderne. Den viser 

nogen mystiske tegn og symboler, der i virkeligheden 

er en oversigt over DI's gangsystemer. 

(Pladens oprindelige formål var, at den skulle være i 

et hemmeligt rum i Frank D. Steins hovedkvarter, 

hvor den til enhver tid siddende leder kunne bruge 

den til at checke D1's koder. Dl1 var — ganske som 

atomvåbnene i Jordens virkelighed beregnet til ikke at 

blive brugt, og man ønskede med denne foranstalt- 

ning at sikre, at maskinen kunne aktiveres, når det 

blev nødvendigt) 
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På Kunstkammeret kan man også finde en af de 

kommunikationsenheder, der benyttes til at program- 

mere, starte, afbryde og eller slukke for D1. — Se over- 

sigten over vigtige personer. 

. scene: jafon astrakhan 
Dukker op på Den Blå Hjort kort tid efter mordet på 

stakkels Lucy, han taler længe med Schwarthoff og 

Smuglernes leder, Loke, samtidigt med at hans varer 

er under konstant opsyn af en stor bevæbnet herre, 

der hedder Kenta Padara. Jafon Astrakhan vil opholde 

sig i Ekatrinagrad en uges tid, hvor han vil bruge 
tiden på såvel legale som illegale handler. 
Jafon Astrakhan medbringer en række genstande til 

D1. En undersøgelse af hans varer vanskelliggøres, af 

at Kenta, sover, spiser, eller lave skydeøvelser med sin 

langbue ved siden af vognen med varer. Han forlader 

den kun for at gå på toilettet. For at undersøge vognen 

er det nødvendigt at aflede hans opmærksomhed, 
spærre ham inde på toilettet, uskadeliggøre ham, eller 

bestikke ham med mindst 500 Ms. 
Jafons varer er en smule eksotiske kostbare silke- 

stoffer, krydderrier, samt kasser med fint forarbejdede 

våben, — mest sværd. En omhyggelig undesøgelse 

viser, at kasserne med våben har en dobbelt bund, 

der indeholder små flade pakker foret med plastskum 

og indeholdende forskellige avancerede elektroniske 

komponenter. 

Han har desuden en særlig kommunikationsenhed 

-Kommunikationsenheden er udformet som en 12,5 

cm metalstav, der er knap 1 cm i diameter. Den gør 

det muligt for Dl1 at kommunikere med den der har 

enheden på sig. Hvis eventyrerne får aktiveret en af 

enhederne vil de kun høre en svag susen. — Samtidigt 
vil de dog have advaret Dl!. 

8. scene: sir percys familie 
Sir Percy har ingen penge, og er i virkeligheden 

kommet til Ekatrinagrad for at låne penge af sin 

kusines velhavende mand, Oloff Oloffskij. Han er 

samtidigt i virkeligheden den pengestærke bagmand 

bag mange af Ekatrinagrads kriminelle aktiviteter. 

Han modtager sin kones adelige slægtning med 

meget stor venlighed, byder på the og/eller vodka. 

Men må desværre sige, at i disse tider, som er hårde 

for Kraitjikistans adel, "dårlig høst, høje skatter, store 

udgifter" kan han ikke rigtigt gøre noget for sir Percy. 

som virkeligt er noget værd, "små ubetydelige penge- 

gaver er naturligvis under sir Percy's værdighed ikke 

sandt?". 
— Medmindre sir Percy kan bringe en af Oloffskijs 

venner i kontakt med den flotte kvindelige kriger 

Hawk. Hvis sir Percy kan/vil det, vil han modtage 200 

Ms. halvdelen nu og resten efter "mødet". Hvis sir 

Percy går ind på det vil han modtage pengene på 

stedet, samt få opgivet et sted og et tidspunkt, hvor 
han skal få Hawk til at møde op alene. 
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Info klemme vil Master Darke betragte dem som ret søde 

Oloff Oloffskij har i sit studereværelse en kommunika- tåber, for de har jo ikke set lyset. 

tionsenhed, hvormed han kan komme i kontakt med 

D1. 
Kommunikationsenheden er udformet som en 12,5 

cm metalstav, der er knap 1 cm i diameter. Den gør 

det muligt for D1 at kommunikere med den der har 

enheden på sig. Hvis eventyrerne får aktiveret en af 

enhederne vil de kun høre en svag susen. — Samtidigt 

vil de dog have advaret D1!. — Hvis de er meget heldige 

vil de dog kunne overhøre kommunikation mellem D! 

eller ærke-englene og enten Jafon Astrakhan eller 

Schwarthoff. 
Eventyrerne har måske fundet lignende enheder hos 

Astrakhan og Schwarthoff. 

9. scene: mordforsøg på »hawk« 

Uanset resultatet af pkt 8, vil ærke-englene nu prøve 

at få ram på Hawk. På et eller andet tidspunkt, når 

hun er alene vil hun blive angrebet. Evt. ved at blive 

lokket eller ført til (endnu et ) tomt hus, hvor beboerne 

er bortrejst for vinteren. Som en anden TV-kok vil 
Ærke-Englene have forberedt sig ved at lave 
diagrammet og male skæbnegudens symbol på den 

østligste væg i et egnet rum. 

bemærk 
Det er ikke meningen, at Hawk faktisk skal myrdes., 

så hvis hun ikke selv kan redde sig ud af det, må hun 

hjælpes anten af en uforudset besøgende,master 

Darke eller en af de øvrige eventyrere. 

10. scene / begivenhed: master darke 
"Master Darke" Isamon Lektoras Darke Han er i virke- 

ligheden præst for Nattens Stjernes Kirke, hvor 

lederne er blevet opmærksomme på det, der foregår i 

. Ekatrinagrad. De er ikke særligt begejstrede over, at 

en eller anden ukendt gruppe foretager forskellige 

rituelle drab i Nattens Stjernes navn. — Ikke fordi de 

har så meget mod rituelle drab. Men fordi de ikke kan 

acceptere, at nogen misbruger deres og deres guds 

navn. Kirken har en kilde ved hoffet, ligesom en højts- 

tående general er medlem af sekten. Så Master Darke 

har adgang til alle informationer i hærens hemmelige 
sikkerhedstjeneste. 
Han bliver i løbet af sine undersøgelser opmærksom 

på vores heltes indsats og/eller opførsel, og han får 

den idé, at det måske vil være en fordel for ham, at 
følge lidt med i hvad de foretager sig. 

ter Darke er ikke nogen forfærdelig rar mand. 
Men fordi han kan bruge vore helte, som 

lokkemad overfor dem, som misbruger Nattens 

Stjernes navn, vil han beskytte dem mod smuglere, 

kriminelle, voldelige overfald og tortur hos hærens 

hemmelige tjeneste. Han vil gøre dette på en måde, 

som sikrer, at han ikke selv bliver opdaget — så vidt 

det er muligt. Fortælleren kan eventuelt lade en eller 

flere karakterer se en mørk skygge forsvinde omkring 

et hjørne, - eller lignende. Uanset hvor meget eller 

hvor lidt vore helte klumrer, fjumrer eller kommer i 

   



BEER 

11. scene: møde m. ærke-englene 
Uenen Van Schwarthoff vil flere gange liste sig ud 

om natten for at holde møder med en særpræget 

skikkelse. En temmelig høj, ranglet kutteklædt 

person, der skjuler sit ansigt under en stor hætte, og 

som skjuler det meste af resten af sig selv under en 

enorm kappe. Hvis de rejsende følger efter den forsig- 

tige Schwarthoff, vil de muligvis kunne overhøre en 

del af de tos samtale, inden "Angelo Zwei" — en af 

ærkeenglene, opdager dem. Angelo Zwei vil forsøge at 

skjule sig, og hvis det ikke er muligt, vil den prøve at 

forsvare sig med alle midler. 
Ku anden mulighed er, at eventyrerne kan tage En 

af englene på færsk gerning under mordet på Lucy 

Luckless eller mordforsøget på Hawk. Under flugten 

kan englene enten søge mod hulen i bjerget, det 

hemmelige rum i tårn nr 5 eller til havnen, hvor de vil 

forsvinde i det mørke vand… 

12. scene: de hemmelige gangsystemer 
De der er blevet tilbage af Frank D. Stein's 

Forskergruppes hovedkvarter. Oprindelig omfat- 

tede det også et større overjordisk kompleks, som dog 

stort set blev pulveriseret under det store slag mellem 
de fire bjerge. Hele systemet styres af DI. 
Den vil prøve at skræmme og forvirre eventyrerne 

eventyrerne med alle midler. Og det er egentlig ganske 

mange. Alt efter hvor god tid der er i denne fase af 
spillet kan man lade D1 afspille forskellige uhyggelige, 
vildledende eller mystiske. Holovideo-sekvenser. — En 

mulighed er også, at den ved hjælp af hologramme af 

falske døre og vægge kan skjule de rigtige vej ud eller 

ind af systemet. Den kan desuden ved hjælp af holo- 

grafisk illusion skjule eller dublere Ærke-englene. 

13. scene: destiny one 
. Se beskrivelsen 

oversigt: 
Aralnikoff, Løjtnant Boris: 

Hærens hemmelige sikkerhedstjeneste. Leder efter- 

forskningen i sagen om de uhyggelige mord, der hjem- 

søger Ekatrinagrad. 

Blå Hjort, Den: 
En berygtet kro i Ekatrinagrad. Den er blandt andet 
tilholdssted for en del af tyvenes laug. 
Blandt stamkunderne er: 
Eichtain Hector, der lever af at møde folk i mørke 

hjørner og hjælpe dem af med deres overflødige ejen- 

dele. 
Silana Maria, en helbreder, der ikke stiller for mange 

spørgsmål. 
Ullrich Van Schwarthoff, —- En samvittighedsløs 

forbryder, der tjener sit daglige brød med alle til 
rådighed stående midler.( Se oversigten ) 

Loke Ben Derilla, en stor rødhåret herre, der leder en 

bande af dygtige smuglere. De samarbejder både med 
Olofsakij og med andre. | 
Asar Vektor, en velklædt herre, som blandt andet ved 

hjælp af Loke Derilla, skaffer varer af enhver slags til 

den sorte børs - og til de rejsende, hvis de kan og vil 

betale. 

Darke, Isamon Lektoras 
"Master Darke" Han er i virkeligheden præst for 
Nattens Stjernes Kirke, hvor lederne er blevet 

opmærksomme på det, der foregår i Ekatrinagrad. De 

er ikke særligt begejstrede over, at en eller anden 

ukendt gruppe foretager forskellige rituelle drab i 

Nattens Stjernes navn. — Ikke fordi de har så meget 

mod rituelle drab. Men fordi de ikke kan acceptere, at 

nogen misbruger deres og deres guds navn. Kirken 

har en kilde ved hoffet, ligesom en højtstående general 

er medlem af sekten. Så Master Darke har adgang til 

alle informationer i hærens hemmelige sikkerhedstje- 

neste. 

Ekatrinagrad: 
Hovedstad i Krajtjikistan 

Foltoff, Ivan Ivanovitch Ill, Lensfyrste: 
Ekatrinagrads og Krajtjikistans øverste værdslige 
myndighed. 57 år, gammel, middelhøj og lettere over- 

vægtig. 
Han er gift med lensfyrstinde Uljana, sammen har de 

4 børn, den 14-årige Mikael, den 17-årige Jakov og 
den 26-årige Ivan samt datteren, den 22-årige 
Karenna. 
Lensfyrstens liv og levned er ikke præget af religiøs 

ærefrygt. Lensfyrstinden, Elena derimod besøger den 

Hellige Moders kirke mindst een gang om dagen. 

Garishnikoff, Davidov: 
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Nedenståendes broder, bestyrer på Den Blå Hjort og 

familiens sorte får. Alt i alt er han dog en hæderlig 

mand, som gerne vil finde ud af, hvad der er sket med 

hans broder, men som dog ikke vil rodes ind i noget 

med kirken. 

Garishnikoff, Fader Jakov: 

Den lærde, - og temmelig nysgerrige munk, der oprindeligt 

kom på sporet af de gamle gangsystemer dybt under Ekatri- 

nagrad. 

Hellige Moders Kloster og Kirke 
En af de største og mest indflydelsesrige kirker og klostre i 

Det Uendelige Land. I Krajtjikistan er Den Hellige Moders 

Kirke næsten enerådende. 

Katastrofe, Den Store: 

En période med krig, sygdom og voldsomme naturkatastro- 

fer. Den Store Katastrofe kom til at betyde enden på teknolo- 

giens og videnskabens dominans og markerer magiens frem- 

march. 

Nattens Stjerne 
Skæbnegud, som ifølge den mest udbredte opfattelse 

står for de mest uhyggelige og skæbnesvangre begi- 
venheder. | 
Nattens symbol, der bruges til at betegne skumle og 

dystre handlinger og begivenheder. I følge legenderne 

er Nattens Stjerne en ond Gud, som andre guder af 

forsigtighedsgrunde lænkede til nattehimlen. Der 

findes faktisk i virkeligheden forskellige steder i Det 

Uendelige Land, sekter, personer og broderskaber, der 

dyrker denne guddom, og af-én eller anden grund har 

de alle et højst tvivlsomt ry. —- Det kan sammenlignes 

med den mest udbredte opfattelse af satanister i 
Jordens nutidsvirkelighed. 

Oloff Oloffskij Il: 

Velhavende adelsmand, gift med Sir percys kusine, Mary 

Elaine. 
Oloffskij tjener store penge i "forsyningsbranchen". Blandt 

andet forsyner han, gennem en mellemmand, Ullrich Van 

Schwarthoff, Destiny One med komponenter. 

Piotrr Ill, hertug 
Ekatrinagrads grundlægger, Hans billede kan ses i 

Kunstkammeret. 

Selane Demprak: 
En af Krajtikistans vigtigste havnebyer. 

Starhiker, løjtnant Melvin: 

En dygtig kriger, hvis sidste ord kommer til at spille en rolle 

i historien; "Lt Starhiker, Gruppe 7-3-2, rapporterer; Al mod- 

stand nedkæmpet, vore skannere viser ingen fjendtlig akti- 

vaargh!!!” | 

Stein, Frank D.: 
Videnskabsmand og skaber af supercomputeren Destiny 

One. 

Schwarthoff, Ullrich Van: 
En samvittighedsløs forbryder, der tjener sit daglige brød 

med alle til rådighed stående midler. Han bor på Den Blå 

Hjort. 

En gang i mellem modtager han en lille besked fra en 

ukendt herre, der kalder sig Angelo zwei. — Derved får han 

forskellige ordrer om at hente og bringe forskellige varer, 

penge, m. v. 
Han udfører disse ordrer meget omhyggeligt. Dels fordi der 

er penge i det og dels fordi, han i virkeligheden er bange for 

den ukendte fremmede. 

vigtige ”personer”; 

Dette afsnit indeholder beskrivelser og oplysninger, der 

er beregnet på, at sætte fortælleren i stand til at spille 

de forskellige vigtigste NPC'ere. 

destiny one 
En avanceret supercomputer fremstillet ganske få år før 

katastrofen. Læs afsnittet "personlighed” og "kontrol" 

personlighed: 
e mange år i dvale har bevirket at Destiny One er 

temmelig sær. Den foretrækker at kommunikere 

med sin omverden v. hjælp af et hologram, som den 

kan projicere over op til 50 m. fra enten central 

enheden ( en laserholografisk terminal v. de 9 hoved- 

moduler) eller fra en af hjælpe-enhederne, ærke- 

englene, de 9 små robot-enheder eller over Nettet via 

forskellige terminaler med tilstrækkelig stor kapacitet. 

Destiny One er en computer — ganske vist en 

særdeles avanceret computer — men det betyder, at 
den ikke har følelser. Den er nysgerrig og forsigtig, 
men fuldstændig ligeglad med andre end medlem- 
merne af det oprindelige forskerhold. 
Dens foretrukne fremtrædelsesformer er en figur, der 

minder om en mellemting mellem Zorro, Døden fra 

Lubeck og Ærke-Imageren, Eller som Vampyren fra 

en holovideo ved navn "Blodets Bånd” (-Sidstnævnte 
er en mytologisk figur fra Det Uendelige Land, som bl. 

a. kan kendes på, at han bærer en metalmaske, der 

dækker højre halvdel af hans ansigt.) Desuden har DI 

den forvirrende vane at afspille dele af det oprindelige 

forskerholds videogrammer for intetanende personer 
for at se, hvordan de reagerer. 
Disse holografiske optrædender er dog temmelig 

energikrævende, og dels af denne grund og dels fordi 

DI er temmelig paranoid, er det kun meget få, der har 
set denne figur. — Sir Percy's rige slægtning i 
Ekatrinagrad, Master Darke, Jafon Astrakhan, samt 
naturligvis ærkeenglene og enkelte af ofrene. 
D1 følger sit mål meget omhyggeligt, men er som 

nævnt meget tålmodig. I første omgang er hovedmål- 
sætningen at få alle systemer fuldt funktionsdygtige. 
De nødvendige komponenter anskaffes via mellem- 
mænd og betales med donor organer samt andet 
humant genetisk materiale. 
A nden del af D1's målsætning er fremstilling af flere 

penheder, der skal gøre det muligt at tage 
magten i Ekatrinagrad. Mens det endelige mål — 

   



EU FEE SEE lie 

naturligvis — er udrydelse af alle mennesker og 

menneskelignende væsener, der ikke var en del af 

Frank D. Steins oprindelige hold. Bortset fra det hader 

D1 naturligvis alle mennesker. Den mener, at de er 

dumme og roden til al ondskab i verden. Samtidigt er 

den dog bange for dem, for den véd hvad de har været 

i stand til i tidernes løb. 

kontrol: 
SEE kontrolleres fra en sort boks, 

fremstillet af det næsten uforgængelige materiale 

astroplast. Boksen er 80 x 80 x 10 mm og bærer DI 

karakteristiske symbol. Hvis man trykker på 

symbolet, vil den åbne sig og afsløre et alfanumerisk 

tastatur. I det rum, hvor D1 er monteret, er der en 

sort displayplade, hvor der hverken er knapper, 

synlige indgange eller styre mekanismer. — 

Kontrolboksen indeholder til gengæld intet display. 

Hvis kontrolboksen åbnes i Dl's nærhed aktiveres 

displayet m. følgende "budskab" HHH Hi HR, 

Hvis den rigtige kode: "7913 123 FDS" indtastes på 

kontrolboksens tastatur, kommer følgende ord frem 

på displayet: fsmsor/ RESTART/END /INTERFACE" : 

Den der betjener kontrolboksen, skal nu trykke den 

forbogstavet til den rigtige kommando ind og trykke 

"enter". STANDBY sætter alle D1 funktioner i stå, incl 

ventilation af gangsystemet, åbning og lukning af døre 

samt betjenng af elevatorer m. v. - display-enheden 

viser ordene "RESUME /RESTART /END /INTERFACE" 

RESTART sletteralt i Dl's hukommelse incl. al viden 
om hvad der er sket de sidste 1700 år. 
END giver følgende budskab på skærmen "IDENTIFY 

END: Hvorefter man indtegner symbolet for Nattens 

Stjerne, ( med finger fx på display-enheden) og 
Destiny One slår langsomt strømmen fra. 
INTERFACE-kommandoen sætter koltrolboksens bærer 

i stand til at kommunikerer med et kontrolmodul i 

D1, som ved hjælp af helt almindeligt sprog og en 

særdeles behagelig kvindestemme beder om det rigtige 

password, som er "Star of Night" eller "Nattens 

Stjerne"- . Dettte vil sætte boksens bærer i stand til at 

ændre i DI's "Prime directive" 

teknisk opbygning: 
D1 består af 9 ens computere, der er koblet sammen. 

Hver enkelt del kan fungere uafhængigt af helheden. 

De enkelte dele kommunikerer med hinanden ved 

hjælp af en særlig DPL (-Digital Psionic Link), der er 

Frank Steins egen opfindelse. 
Hvert modul er monteret i 25x25x25 cm metalboks, 

der er beklædt med kulstof-skum, der er særdeles 

modstandsdygtigt over for slag, skud og lignende drift- 

trruende påvirkninger. De 9 moduler i selve compu- 

teren er ophængt i et magnetfelt i en terningformet 
formation (3x3x3), hvor de er effektivt afkoblet overfor 

alle slags bombeangreb mod anlægget, jordskælv m.v. 

Systemet består desuden af 9 uafhængige strømfor- 

syninger, som hver kan forsyne samtlige ni moduler i 

D1 med strøm. De er opstillet i en stjerneformet 
formation i et stort rum under det kammer, der inde- 

holder DI's systemer. Strømsystemet er afbrydelses- 

sikret. Det vil sige, at hvis der skulle ske et svigt i 

strømmen fra reaktorerne og/eller nødgeneratoreren 

kan DI fortsætte med at køre normalt i 5 minutter, 

hvilket er tid nok til at afvikle igangværende opgaver 
og lukke ned på en sikker måde. Ærke-englenes 

grundprogram har iøvrigt genetablering af energisy- 

stemet ved afbrydelser som første prioritet. Energien 

fra strømforsyningerne til selve D1 overføres som 

mikrobølger via ni sendere, som hver især sender til 

alle 9 moduler i computersystemet. 9 små roboten- 

heder med mikrofoner og video overvåger systemet. 
Oprindeligt var de u-camouflerede, men nu er tre af 
dem blevet overført til "transport-enheder” som fulds- 

tændigt ligner krager. Deres bevægelser er ikke 100% 

naturlige, men gode nok til at narre folk, der ikke ser 

ordentligt efter. 
Hele systemet får energi fra tre små atomreaktorer 

dybt nede under Ekatrinagrad. De er placeret i hver 

sin bunker. De tre bunkere er placeret i en ligebenet 

trekant, hvor der er 3.333 m mellem hver. 
Reaktorerne er opbygget til en driftform, der giver 
meget lav ydelse, - men til gengæld meget lang 
drifttid. Deres eneste formål er at give DI energi. Et 
hjælpeprogram i D1 styrer reaktoren samt de 
maskiner der udskifter brændselselementerne, og 

sørger for vedligeholdelse af reaktorerne. 
De huler, hvori det reaktorsystemet er indrettet er 

særdeles radioaktive, for videnskabsmændene i Frank 

Steins gruppe var ikke helt færdige med opbygningen 

af systemet, og problemet med opbevaring af affald er 

ikke løst. Der ligger simpelthen brugt atombrændsel 

frit fremme. Reaktorernes særlige drift-form betyder, 

at der ikke ville have været behov for at opbevare 

reaktoraffald de første 200 år af systemet drift, — 

hvorfor man oprindeligt regnede med at have god tid 

til at løse dette problem. 
På grund af den lange periode, der er gået siden 

systemet blev startet op, er der nu flere alvorlige fejl og 

mangler. 
For at spare på det kostbare atombrændsel er kun 

een af reaktorerne i gang af gangen. Ærke-englene 

har opbygget en lille nødgenerator, der som mange af 

”nutidens” øvrige motor konstruktioner, kan benytte 

flere former for flydende brændstof. Den virker bedst 
med en blanding af sprit/alkohol og planteolie. 
Selve D1 systemet er heller fuld funktionsdygtigt, 

idet 5 af de oprindelige 9 moduler er ude af drift. Det 

betyder ikke så meget i praksis, bortset fra at Dl 

bruger megt tid på at få dem i gang igen. Derfor de 

mange leverancer af chips og div. maskindele via 

Selane Demprak, som "Maze” er kommet på sporet af. 

software: 

DST One er også programmæssigt en ganske 

avanceret konstruktion: Kernen i programmellet 

er en simuleret personlighed med særdeles høj intelli- 

gens, og selvkorrigende instruktioner. Det er opbygget 

som et neuralt netværk i en fraktal struktur. De | 

neurale netværk sætter maskinen i stand til at lære af 

sine erfaringer, samt til eksempelvis at foretage kvalifi- 

cerede gæt på baggrund af disse erfaringer. | 
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Den fraktale opbygning betyder, at programmet kan 

tilpasse sin kompleksitet optimalt til den foreliggende 

opgave. De funktioner som ikke er i brug "pakkes 

sammen”, så de fylder mindst muligt i hukommelsen, 

men kan hurtigt pakkes ud igen. Fraktal programe- 

ring indebærer, at der i praksis ikke er nogen øvre 

eller nedre grænse for hvor komplekse funktioner 

maskinen kan varetage, og at programmets hurtighed 

altid er optimal. 
Den har en lang række hjælpefunktioner. Den har 

adgang til alle oplysninger, der var i det oprindelige 

forskerholds bibliotek samt deres holo-video-samling 

og en stor samling af litterære værker, som naturligvis 
var indlæst på memochips. 
Da alle medlemmer af det oprindelige forskerteam 

naturligvis vidste, hvad der var fakta, og hvad der var 

fiktion, er de forskellige "bøger” og videogrammer ikke 

opdelt efter om de er faglige, seriøse, kunstneriske 

eller om de er ren underholdning. D1 har derfor 
måttet gætte sig frem. 

master darke 

ærke-englene 
Kr betegnelse på fire uafhængige kampenheder, 

som spiller en vigtig rolle i vor historie. 
Galadriel, Angelo Zwei, Luce og Tenari de mange år i 

semidvale har medført, at de tre robotter har udviklet 

lidt særpægede personligheder. I modsætning til D1 

var det Frank Steins mening at forskerne skulle 

omgås disse enheder til daglig. Derfor er de blevet 

ydstyret med et selvjusterende program, der gør dem 

særligt velegnede til at omgås mennesker og sætter 

dem i stand til at udvikle sig. Alle er blevet program- 
meret til at have humor, og den giver sig særprægede 
udslag. 

.… Galadriel er meget seriøs, og hårdtarbejdende. Den 

varetager det praktiske arbejde med genopbygningen 
af D1. Angelo Zwei føler sig meget gammel og er lidt af 

en utilfreds gnavpot. Det eneste, der stadig kan give 

den en vis tilfredsstillelse er at skræmme mennesker. 
Den varetager kontakten til de forskellige personer DI 

er nødt til at samarbejde med. Luce (-engelsk udtale) 

derimod har opdaget visse kvindelige sider i sin 
personlighedsom den synes det er spændende at 
udforske. Luce opfører sig lidt som en ondskabsfuld 
"drag queen" med overdrevede bevægelser og provoke- 
rende bemærkninger. Sammen med Tenari er det 
Luce der varetager de rituelle drab og sørger for de 
forskellige operationer. Tenari er individualist og 
bruger sin tid på at optimere sin soft- og hardware. Af 
de fire er det Tenari, der er i bedst stand. de øvrige 
har visse fejlfunktioner. 

De er opbygget af titanium, kulstof og poleret stål. 
Konstruktionen er opbygget med hensyn lavest mulige 
vægt og energiforbrug. Samtidigt med, at såkaldte 
ultrasoniske motorer i alle led betyder, at de bevæger 
sig uden de sædvanlige robotlyde. Ærkeenglene kan 

faktisk nærme sig deres mål helt lydløst. (bemærk, at 

Palnitok faktisk kan høre de ultrasoniske motorer!) De 
klatrer fremragende og ved hjælp af glideflugtsvin- 
gerne og stråler af komprimeret luft, kan de flyve eller 
svæve over temmelig lange afstande. (4-5 km eller 
længere) hvis vejret tillader det. De kan skifte farve 
efter deres omgivelser, og kan desuden tilpasse deres 
overfladetemperatur til omgivelserne, således at heller 
ikke varmefølsomme detektorer kan afsløre dem 
medmindre de skal bevæge sig. 
De særprægede vinger fungerer desuden som en 

slags solceller. De er meget effektive, men det er 
nødvendigt for englene at sidde 2 timer i dagslys hver 
dag for at have energi nok til 24 timers drift. De kan 
dog også genoplades fra D1's forsyningssystem. 
Kampenhederne har ingen indbygget bevæbning, 

men er optimeret til ubevæbnet nærkamp, hvor de 
kan bruge deres hårde titaniumkrop som et våben. 
Derudover er de i stand til at benytte både blankvåben 
og skydevåben med overvældende dygtighed. 
Ærke-englene bryder sig i øvrigt ikke så forfærdeligt 

meget om hindanden. De kan fungere uafhængigt af 
D1. Men deres prime directive er lydighed mod det 
oprindelige forskerhold, lydighed mod DI, som har 
komplet adgang til deres systemer, og vedligeholdelse 
af DI's kredsløb. 
Galadriel og Angelo Zwei er ikke længere i stand til 

at flyve og under pres har de to en 50% random 
failure rate. Luce's er 25%. Fortælleren slår for 
kontrol, og hvis slaget kikser kan englene ikke udføre 
den påtænkte handling. 
Hvis Dl1 sættes ud af drift, vil ærke-englene drage ud 

for at udforske verdenen. 
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de hemmelige gangsystemer 
It afsnit er der samlet oplysninger om, hvordan 

vores helte kan finde ned til de hemmelige gangsy- 

stemer. Det vil sige hvilke personer, der véd noget og 

hvad de véd samt de forskellige spor der fører derned. 

oloffskijs hus 
I kælderen er der i et tilsyneladende uskyldigt 

lagerrum, som indeholder et stort udvalg af våben tli 

videresalg, en hemmelig lem i gulvet. Den fører ned til 

" gangsystemet og benyttes til udveksling af mindre 

partier af varer. Oloffskij har fået besked om ikke at 

benytte indgangen uden DI's eller ærke-englenes tilla- 

delse. Ligesom Oloffskij på sin side minimerer sin 

kontakt med de mystiske og uhyggelige væsner. 

I Oloffskijs arbejdsværelse findes desuden en 

kommunikationsenhed, som hvis den aktiveres, vil 

kunne af lytte kommunikation mellem fx Angelo Zwei 

og Schwarthoff, hvis der ellers er nogen. - Fortælleren 

kan lade vores helte overhøre en samtale, hvor de to fx 

af taler et møde. Det vil i så fald være i tårn nr. 5 i 

bymuren, hvorfra der er en hemmelig trappe der fører 

ned til et gangsystem, af nyere dato,der er beregnet til 

nødudgang i tilfælde af belejring. Her har ærkeanglene 

lavet en skjult forbindelse, der åbnes af elektronisk 

vej. - Et lille tastatur skjult bag en sten gør det muligt 

for evt særligt udvalgte personer at komme ind, - 

ligesom den gør det muligt for en dygtig hacker at 

trænge ind i de hemmelige gange. Ærke-englene og 

DI's hjælpe-enheder, kan selv åbne og lukke døren 

ved hjælp, af den særlige Psioniske "radiokontakt" de 

er udstyret med. 

kragerne 
(En anden ting, der kan føre til det hemmelige gang- 

system via Tårn nr. 5 er de kragelignende roboten- 

heder, i D1's system. I forbindelse med DI's 

overvågning af Lucy Luckless og/eller "Hawk” kan 

karaktererne blive opmærksomme på de specielle 

krager, som de så enten kan forfølge til - eller 

genkende ved tårnet. Det kan være svært at forfølge 

en flyvende krage, men Wollnikovs tek-scanner kan 

spore kragen på op til 100-200 m. afstand. Spillerne 

kan også have "såret” "kragen” på en måde som, gør 

det nemmere at forfølge den… | 

fader jakov og kunstkammeret 
der jakov fandt udover det diagram, (handout) 

som spillerne kan finde bag en skuffe i hans celle, 

et gammelt stabskort over området. På baggrund af 

dette kort og oplysninger om, hvor Piotr' III (byens 

grundlægger) fandt den indskriberede metalplade 

besluttede fader jakov at udforske området ved 

Kunstkammeret. I følge bogen "Ekatrinagrads 

Pionerer” og andre kilder, skulle kunstkammeret være 

blevet opført præcist der, hvor Piotr II fandt sin 
berømte plade. 
De nysgerrige munke fik tilladelse til at foretage 

udgravninger (i dybeste hemmelighed) af Kunst- 

kammerets bestyrer, Anton Antonowitch, hvor de 

mente gangsystemet måtte være. I andet forsøg 

lykkedes det. Den benyttede nedgang er siden blevet 

skjult af ærke-englene, men der er kun benyttet 

nødtørftige materialer og det vil være let at bryde 

igennem. 

Eventyrerne vil finde rester af munkenes udstyr, 

samt evt resterne af en enkelt uheldig munk. 
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Fortæller: Livskraft: 130 Evnetal: 

Spiller: [Nuv.: Int.: 75 

Navn: Marcus Åze -"Maze" Potentiale: 180 S.E.: 85 

/Nuv.: 

Årt: Flodfahet Hoved: - 

Beskæftigelse: Magiker Hals: 15 

Skattejæger Torso: 25 

Alder: 28 Forventet: 75 Årm/v: 15 Point: - 

K.E.: 47 H.T: 75 Arm/h: 15 Regen. pt.: 4 | 

Opdateret: december "93 Ben/v: - Reaktionstid.: 3 | 

Ben/h: - Udholdenhed: 45 | 

| Måltal: |Kamp: 60 |Fysisk:55  |Mentalt:75  |[Bæreevne: 21 | Hastighed: 50 |Str. Bonus: 00 I 
  

Bonus: |MSV: iRk. Vidde: H.E evner: Genstande: 

10 100 5-7 Scimitar 90 Flodfolket er i stand | Halskæde 

0 60 7-12 Kastekniv 90 til at klare Øreringe 

længe uden og 

vand. Skrivematerialer 

Blæk 

Feltflaske 

Lighter "Zippo"-type 

Saddeltasker 

Hest 

Panserskjorte 

/ skrive i til fælder og låse 

Generel teknologi kundskab uset | skjule sig 

Sthygisk? til religiom 

Illusorisk magi 

Elemental magi 

magi 

Sporkundskab 

Særlige Genstande: 

Grøn magisk stav”   
 



spillerinto / den, der ler sidst 

Marcus Åze: ” 

n rejsende fra et fjern land. Han er høj, mørkskindet og 
har flodfolkets karakteristiske profil. 

Han siger ikke så forfærdelig meget. — Men når han taler, 
virker det fornuftigt og viser et glimt af humor. 
Flodfolket er kendt for at søge viden og indsigt, og for at 

være villige til at gå langt i denne søgen. Marcus Aze virker 
dog særdeles tilforladelig og er en fremragende tilhører. Hans 
lange grønne vandrerstav er nu alligevel lidt mærkelig. 

arcus Aze hedder i virkeligeheden Marrach Ben Al 
Mahami. Men alle hans forholdvis få nære venner 

kalder ham Maze. 
Han er magiker og skattejæger og har specialiseret sig i at 

opsnuse værdifulde hemmeligheder og sælge dem til den 
højest bydende. Han er en nysgerrig og intelligent herre, 
som trods alt ikke er helt blottet for samvittighed. 
Ved et tilfælde er Maze kommet på sporet af en leverance af 

elektroniske komponenter og kraft-enheder. 
En aften i havnebyen Selane Demprak, blev han 

opmærksom på den usædvanlige omhu og forsigtighed en 
bestemt kasse med vin, blev behandlet med. — Ved en senere 
natlig undersøgelse, opdagede han, at flere af flaskerne, 
udover vinen, indeholdt små vandtætte pakker. 
Han fjernede en af de indholdsrige flasker og opdagede, at 

den indeholdt en hård, flad firkantet genstand med en 
masse forgyldte spidser på den ene side. Maze havde tidli- 
gere set chips og komponenter, og han vidste, han var på 
sporet af noget stort. 
Kassen med vin var bestemt for en kro i Ekatrinagrad ved 

navn "Den Blå Hjort”. 

formularmagi 
Her følger en gennemgang af det magiske system, som man 
kan kigge lidt på, hvis man synes, man har brug for det. Man 
kan også blot sige til sin fortæller (GM'er) hvad man har lyst 
til at prøve. — Han vil så fortælle hvad det koster, og hvor 
Svært det er. 
I Nexus 1 bruges et magi-system til formularer, der omfatter 
kombination af nogen forskellige elementer til færdige 
formularer. Systemet giver ca. mange kombinationsmulig- 
heder. Det bygger på et særligt sprog, der kaldes Styghisk 
efter den gruppe af magikere der opfandt det, — De styghiske 
Stormestre. 

Det fungerer således: 
DE findes 7 grundtyper af styghisk magi, som magikeren 

kan specialisere sig indenfor. 

Holistisk 
En type af magi, hvor man ikke ændrer den "kosmiske 
ballance". I praksis betyder det, at man ikke kan gøre noget 
med en holistisk formular uden samtidigt at gøre det 
modsatte. Hvis man fx vil åbne en dør af magisk vej, vil man 
være nødt til at lukke en anden. Hvis man vil skjule en 
genstand, bliver man nødt til at afsløre en anden. Ligesom 
man bliver nødt til at skade en hvis man vil helbrede en 
anden o.s.v. — det giver såvel muligheder som begrænsninger 
i praksis. 

IIlusorisk 
En form for magi, der som navnet siger bruges til at frem- 
kalde illusioner. Det vil sige magiske effekter, der ikke 
ændrer den fysiske virkelighed. 

Elemental 

| NAG | 

Magi, der har med de fire elementer, jord, luft ild og vand 
samt kombinationer af disse, at gøre. 

   



spiterinfe den, deler side SO KA ENE 

Metamagisk 
Som benyttes til at fremkalde effekter, der har med magi at 
gøre. Det vil sige effekter, der kan fjerne, ændre eller eksem- 
pelvis afsløre andre magiske effekter. Ligesom Metamagisk 
magi benyttes til at gøre genstande magiske. 

Skabende 
Som benyttes til at skabe konkrete ændringer i den fysiske 
virkellighed. Fremtrylle genstande og væsner, samt at ændre 
dem. Hvis man skal åbne en lukket dør kræves der 
skabende magi, ligesom det kræver skabende magi at vælte 
eller lave en mur. 

Nekromantisk 
Magi der overskrider grænsen mellem de levendes verden og 
dødsriget. Hvis man fx bruger skabende magi til at frem- 
bringe et væsen, kræves der nekromantisk magi for at give 
det liv. Nekromantisk magi bruges til at kommunikere med 
afdøde, genopvække dem eller til at slå folk ihjel med. 

Dove findes der i det styghiske sprog fire forskellige 
funktionsbetegnelser. Uanset hvilken grundtype af magi, 

der er tale om kan en magisk formular enten være: 
Neutral, d.v.s. at den hverken beskytter eller skader nogen 

eller noget eller at hverken magikeren eller nogen andre 
direkte bliver klogere af dens brug. — 
Dolfisk, d.v.s. at den giver brugeren eller en anden oplys- 

ning, viden eller viisdom vedkommende ikke havde i 
forvejen. 
Defensiv d.v.s. at den beskytter brugeren eller en anden . 

eller — 

Offensiv, — hvilket vil sige, at formularen konkret har til 
formål at skade nogen eller noget, hvis den aktiveres. 

Dre omfatter det styghiske system nogen elementer 
der nøjere definerer formularens handling fx stabilise- 

rende, transformerende, styrkende, dræbende m.v., — samt 
elementer der definerer hvem eller hvad, der er målet for 
formularen. Ialt findes der 20 handlingsbeskrivelser og 20 
måldefinitioner. Derudover findes der en mulighed for at 
tilføje særlige finesser til sine magiske formularer, gennem 
at bruge de såkaldte "tillæg", som giver mulighed for at 
forlænge rækkevidde eller varighed eller for at give en 
formular en særlig kreativ udformning. 

ed at kombinere disse elementer, skaber magikeren en 
formular, som fremkalder den ønskede effekt. De 

forskellige elementer, der bruges, har en angivelse af en 
talværdi — en såkald kraftfaktor, som benyttes til at beregne, 
hvor svær effekten er at sætte i gang og hvor meget energi 
(potentiale) den pågældende effekt kræver af magikeren, — 
formularens kraft. De benyttede elementers kraftfaktorer 
ganges med hinanden. (Tillægenes talværdi skal dog blot 
lægges til.) 
For at sætte en magisk formular i gang, der har en kraft på 

fx 50, skal man slå 50 eller mere under den handlingsevne 
man har i den benyttede type af magi. Hvis det lykkes, vil 
formularen tappe 50 point fra ens potentiale, som så lang- 
somt regenereres. 

  

versigt over styghiske "ord" 
ve brug af det stygiske sprog til formularmagi vælges der et ord fra hver af de fire første rækker. — Tredie 

række er ord, der beskriver målet eller det ønskede resultat for effekten. Nogen af de mulige handlinger 
kræver at der medtages to målbeskrivelser. I så fald er det den højeste af de to målbetegnelser kraftfaktorer der 
indgår i beregningen af effektens kraft. 
Sidste række omfatter de såkaldte "tillæg" Det er ord, som ikke nødvendigvis skal indgå i en formular. 

sti-ord funktion: handling: mål: tillæg: 
(Typebetegnelse): Defensiv/4 Afslørende /2 Dyr (små) /2 Betinget /10 
Elemental /3 Dolfisk /3 Befriende /2 Dyr (store) /3 Forsinket /10 
Holistisk /2 Neutral /2 Bevægende /2 Elemental /3 Kunstnerisk /10 
Illusorisk /2 Offensiv/5 Dræbende /5 Folk /2 Permanent /20 
Kaotisk-/3 Energigivende /4 Fænomen /2 Tidsbestemt /10 
Metamagisk /2 Efterlignende /3 Felt /2 Rækkevidde /10 
Nekromantisk /4 Helende /2 Genstande /2 Større | 
Skabende /3 Hindrende /3 Giftstoffer /3 (tungere m.v.) /10 

Kontrollerende /3 Handlinger /2 
Kædende /3 Lys /3 
Livgivende /5 Mekanismer /4 
Lænkende /4 Mekanismer 

Løftende /2 (komplekse) /3 - 
Skabende /4 Magi /4 
Skadende /3 Metafysisk /4 
Skjulende /2 Mineraler /2 
Stabiliserende /2 Mørk /2 
Styrkende /2 Opfattelser /2 
Svækkende /2 Planter /2 
Transform. /3 Regaler /4 

Underholdende /2 Runisk /3 
Ødelæggende /3 Selv /2 

Våben /3       

   



mrs: NNA | 

Andre eksempler: 
n effekt der flytter (virkningen af) en andens magiske 
formular eller anden på en måde, som kan skade en 

eller en eller flere personer eller personlignende væsner. Fx 
kan formularen benyttes til at kaste en magisk formular 
tilbage på en evt. uvenlig magiker. (Det vil dog kun lykkes 
hvis man har større potentiale end vedkommende). 
Metamagisk /2 — Offensiv /5 —- Bevægende /2 — Folk /3 
e Kraft: 60 

En effekt hvormed man kan forsvare sig ved at fremkalde en 
illusion af en drage eller et lignende magisk væsen. Dragen 
kan i princippet være så stor, at dens rumfang i liter svarer 
til det magikeren har i potentiale i affyrings øjeblikket. Blot 
vil man så ikke kunne få nogen til at tro på illusionen. 
Offerets måltal for mentale påvirkninger + dragens rumfang 
i liter skal være mindre end magikerens potentiale i 
affyringsøjeblikket. 
Ilusorisk /2 — Defensiv /4 — Efterlignende /2 — Regaler /4 
e Kraft: 64 

En effekt hvorved magikeren kan afsløre metafysiske 
"væsner” eller magiske effekter, onde og gode ånder m.v. 
Magikeren kan dog kun afsløre ting som ikke er for langt 
væk og som har et måltal, som er mindre en hans/hendes 
potentiale i affyringsøjeblikket. 
Metamagisk /2 — Dolfisk /3 — Afslørende /2 — Metafysisk /4 
+ Kraft: 44 | 

En effekt, som kan afsløre skjulte fælder: Der bruges illuso- 
risk magi, som fx skabe et lyskær omkring de suspekte 
genstande eller få dem til at se røde ud… -Fælder der er for 
langt væk vil ikke blive afslørede af effekten. 
Ilusorisk /2 — Dolfisk /3 — Afslørende /2 — Mekanismer 
(komplekse) /3 
e Kraft: 36 

— Det samme kan opnås med en lidt anden formular.Her vil 
vikningen være, at en evt fælde vil afsløre sig ved, at et eller 
andet i fælden fx vil give en knirkende lyd fra sig. 
Kaotisk /3 - Dolfisk / 3 — Afslørende /2 o0.s.v. 

Den teoretisk mest kraftkrævende og vanskellige magiske 
effekt kaldet "Krejkans Gave” er en nekromantisk, offensiv 
effekt, der skal dræbe en drage. Den har en kraft på 360, og 
den lykkes ikke så forfærdeligt ofte. — Ved hjælp af kædende 
eller lænkende effekter kan det dog lade sig gøre at forene 
flere magikeres magiske kraft, —- henholdsvis mod eller med 
deres vilje. 

Ved kædende effekter samarbejder to eller flere magikere 
om at lave en effekt. Det sker på den måde, at de alle 

først kaster en kædende formular indenfor den type magi, 
de ønsker at bruge sammen. Det kan fx gøres således: Fire 
magikere der hver har et potentiale på omkr 150 kaster en 
lænkende formular: Kaotisk /3 — Neutral /2 — Kædende /3 - 
Folk/3 (kraft: 54). Hver magiker har nu i gennemsnit 96 
point tilbage —- Og nu kan de lave en magisk effekt sammen, 
der har en rækkevidde på (4 x 96) 384 m. eller som kan 
påvirke noget der vejer 384 kg. 

ve lænkende effekter er det en magiker der "stjæler en 
andens magiske energi. Først laver tyven en lænkende 

formular indenfor den type magi, han ønsker at bruge. Hvis 
det lykkes råder han derefter over offerets potentiale 
(magiske energi). 
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[Livskraft: 137 Evnetal: 

Spiller: | /Nuv.: Int.: 80 

Navn: Feriton Centrowitch Volnikov | Potentiale: - SE. - 
  

  

Art: Menneske 
  

Beskæftigelse: Handelsmand | 
  

Hemmelig agent for Center Alpha 
  

  

  
  

                    Ben/h: - 

Alder: 33 Forventet: 75 

KE.: 61 H.T.: 66 Årm/h: - Regen. pt.: 4 

Opdateret: december "93 Ben/v: - Reaktionstid.: 3 

Udholdenhed: 50 
  

  
|Kamp: 95 (Fysisk: 57 |Mentalt: 63 |Bæreevne: 22 

Tv. H.E 

Kortsværd 19 90 

Laser Unit" 19 90 

Point: |Færdigheder: 

Læse / skrive Point: |Færdigheder: 

Generel teknologi kundskab 

Tech våbenkendskab 

våbenkendskab 

orklædningskunst 

til fælder og låse 

& Varekundskab 

Særlige Genstande: 

Computer+ 

Satelit 

enhed” 

| Hastighed: 75 

evner: 

|Str. Bonus: 00 

Genstande: 

Varelager: 

Vin, Kaffe, frugt 

Skrivematerialer 

Blæk 

Feltflaske 

Lighter 

Lommekniv 

Lup 

Dirk 

Kogekar 

Olielampe 

Olie t. lampen 

Vogn 
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satellit kommunikationsenhed 

Feriton Centrovich Wollnikov: 
Er helt fuldstændig fredelig, pålidelig, troværdig og bund- 

hæderlig omrejsende handelsmand. Hans motto er "intet 
er så galt, at det ikke kan sælges”. Hans vare-lager består af 
førsteklasses klædestoffer og smukt køkkentøj af bedste 
kvalitet. Han ejer derudover en hest, et æsel, en kærre og en 
14-årig slave af forholdsvis ubestemmelig art og køn, der — af 
og til — lyder navnet Palnitok. Feriton har desuden en lille 
hemmelighed. 

H8 er udsendt af New Central Alpha for at undersøge de 
lidt mystiske omstændigheder omkring leverancer af 

donor-organer på byens "gråsorte” marked. New Central 
Alpha ( kaldet "Alph” i daglig tale) er en teknologisk enklave, 
hvor der hersker forholdsvis udbredt lov og orden, og hvor 
strenge straffe rammer dem, som foretager organtransplan- 
tationer uden donorens tilladelse. 
Ikke desto mindre betyder den enorme profit i handel med 

den slags organer, at det er en temmelig udbredt form for 
forbrydelse. 
Det er lykkedes at spore en del af leverancerne tilbage til 

en omrejsende handelsmand ved navn Jafon Astrakhan, 
som netop på denne tid plejer at besøge Ekatrinagrad. Det 
er ferotons opgave, at opspore Astrakhans kilde og sætte en 
stopper for den enten på ejen hånd, eller ved at afsløre den 
for de lokale myndigheder på en eller anden måde. I Hans 
Note-book-computer findes bl. a. optagelser af Jafon 
Astrakhan, hans fingeraftryk, stemme m.v. samt en række 
oplysninger om hans forskellige forbrydelser. 
Feriton Centrovich Wollnikov arbejder for 

Justitsministeriets Afdeling For Udlandsforhold, hvor han er 
"en af agenterne "i Marken”. | 

Hans slave, Palnitok er en omhyggeligt cammoufleret 
cyborg. De to har et samarbejdsproblem, for Palnitok har 
svært ved at acceptere et almindeligt menneske som over 
ordnet. 

laser unit 
ss genstand, der er udformet som et metalrør, der er 

Å4cammoufleret ved hjælp af et lag af trælignende plast. 
Genstanden ligner til forveksling et penneskaft og kan 

bruges som sådan. Den indeholder ved spillets begyndelse 5 
ladninger. 
Den udsender en meget tynd laserstråle, som ikke giver 

særligt skade ved afstande over 5 m. Under 5 m. giver den 
op til 100 MSV. Men den har meget stor gennembrudskraft. 
(Det betyder, at den kan skære sig gennem fx rustnings dele, 
metalstykker og lign). Det kaldes panserbonus, og betyder at 
manden i rustningen ikke kan få mere skade end de nævnte 
100 point men at enheden giver rustningen op til dobbelt 
skade (=200 point). Hvis det bliver opdaget, at nogen har 
benyttet en sådan enhed, vil det påkalde Inkvisitionens 
opmærksomhed, og de er temmeligt barske!— 

notebook computer 
Kr genstand. der fuldstændigt ligner en mellemstor 

notesbog af god kvalitet og med kraftig indbinding. Den 
indeholder ca 200 sider, som kan benyttes til at føre regn- 
skaber eller lignende på. Omslaget skjuler selve computeren. 
Ved hjælp af en særlig pen er det muligt at skrive tegn, 

ord, eller sætninger på indersiden af omslaget, som fungerer 
som både skærm og "tastatur”. Herfra kan også vælges 
forskellige funktioner ligesom, der kan kaldes informationer 
og programmer frem. 
Der medfølger en ting, som ligner et 30 cm langt snøre- 

bånd af læder med metal-ringe i enden. Det kan anbringes i 
"bogens” ryg, og gør det dermed muligt, at forbinde compu- 
teren til eksterne enheder. 

DE befinder sig satelitter i kredsløb omkring planeten. 
Der er ikke så mange og de er ikke altid stabile. Men det 

betyder, at man kan komme i kontakt med hovedkvarteret i 
New Central Alpha. — Med lidt held… 
Enheden er udformet som en aflåselig metalæske med 

hængslet låg, der fungerer som en "virtuel” parabol, som 
brugeren anbringer således, at lågets inderside peger mod 
den udvalgte satelit. Enheden styres fra en computer, det vil 
sige man kommunikerer via et kommunikations program i 
computeren. 
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SS Navn: Marina Kal-ratani Potentiale: 167 S.E.: 82 

Art: Menneske 

Beskæftigelse: Magiker Hals: 

Torso 

Alder: 53 Forventet: 75 Årm/v: Point: - 

KE.: 45 H.T.: 77 Årm/h: Regen. pt.: & 

Opdateret: december "93 Ben/v: Reaktionstid.: 3 

Ben/h: Udholdenhed: 61 

| Måltal |Kamp: 53 | Fysisk: 57 |Mentalt: 92 |Bæreevne: 22 | Hastighed: 43 |Str. Bonus: 00 i 
  

: Rk. Vidde: 

5-15 m 

Tp. 

17 70 

H.E.: Særlige evner: 

/ Menneskekundskab 

Urtelære 

Styghisk magi 

magi 

magi 

Skabende magi 

Læse/skrive 

Mytologi 

Særlige Genstande: 

Magisk egetræsstav" 

Pose med urter" 

Ring m. en grøn 

Genstande: 

Skriveredskaber 

Papir 

Forstørrelsesglas 

Førstehjælpsudstyr 

Fyrtøj 

Pibe 

Tobak 

Urtethe 

Blommevin i 

lommelærke 

Vogn m. muldyr 
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Metamagisk 

Mariana Kal =- Ratan I: & Som benyttes til at fremkalde effekter, der har med magi at 

Ds gammel viis troldkvinde, der drager rundt i verden i 
søgen efter viden. Hun véd meget om urters og planters 

magiske kraft og helbredende virkning, og har måske et par 
formularer i ærmet. Med sig har hun en tjeneste-pige, Lucy 
Luckless, der er af blandet elvisk og orkisk oprindelse. Lucy 
er sådan set god nok. — Men hun siger ikke så meget, og 
har en sær evne til at se foruroligende og mærkelige syner. 

ariana Kal-Ratani tilhører en gammel stamme, som 
kendes viden om for deres fortæller-traditioner. 

— En af de gamle historier fortæller om et stort og blodigt 
slag på Sletten Mellem de Fire Bjerge. Netop dér hvor 
Ekatrinagrad nu ligger. 
Historien beretter om en gal videnskabsmand, kaldet 

Stenen, der lavede en kontrakt med Skæbnen, om et blodigt 
slag, som kun få overlevede, — og om hvordan de overle- 
vendes leders sidste ord lød: 

«It Starhiker, Gruppe 7-3-2, rapporterer: Al modstand 
nedkæmpet, vore skannere viser ingen fjendtlig aktiva- 
argh!!!” 
-—Og om hvordan englene hørte det og lo. 
Me Kal-Ratani er kommet til Ekatrinagrad, for at 

finde tegn på om den gamle historie skulle være sand, 
og for at finde ud af om "englene” stadig findes. 

formularmagi 
Her følger en gennemgang af det magiske system, som man 
kan kigge lidt på, hvis man synes, man har brug for det. Man 
kan også blot sige til sin fortæller (GM'er) hvad man har lyst 
til at prøve. — Han vil så fortælle hvad det koster, og hvor 
svært det er. 
I Nexus 1 bruges et magi-system til formularer, der omfatter 
kombination af nogen forskellige elementer til færdige 
formularer. Systemet giver ca. mange kombinationsmulig- 
heder. Det bygger på et særligt sprog, der kaldes Styghisk 
éfter den gruppe af magikere der opfandt det, — De styghiske 
Stormestre. 

Det fungerer således: 
DE findes 7 grundtyper af styghisk magi, som magikeren 

kan specialisere sig indenfor. 

Holistisk 
En type af magi, hvor man ikke ændrer den "kosmiske 
ballance". I praksis betyder det, at man ikke kan gøre noget 
med en holistisk formular uden samtidigt at gøre det | 
modsatte. Hvis man fx vil åbne en dør af magisk vej, vil man 
være nødt til at lukke en anden. Hvis man vil skjule en 
genstand, bliver man nødt til at afsløre en anden. Ligesom 
man bliver nødt til at skade en hvis man vil helbrede en 
anden o.s.v. — det giver såvel muligheder som begrænsninger 
i praksis. 

Ilusorisk 

En form for magi, der som navnet siger bruges til at frem- 
kalde illusioner, Det vil sige magiske effekter, der ikke 
ændrer den fysiske virkelighed. 

Elemental 
Magi, der har med de fire elementer, jord, luft ild og vand 
samt kombinationer af disse, at gøre. 

gøre. Det vil sige effekter, der kan fjerne, ændre eller eksem- 
pelvis afsløre andre magiske effekter. Ligesom Metamagisk 
magi benyttes til at gøre genstande magiske. . 

Skabende 
Som benyttes til at skabe konkrete ændringer i den fysiske 
virkellighed. Fremtrylle genstande og væsner, samt at ændre 
dem. Hvis man skal åbne en lukket dør kræves der 
skabende magi, ligesom det kræver skabende magi at vælte 
eller lave en mur. 

Nekromantisk 
Magi der overskrider grænsen mellem de levendes verden og 
dødsriget. Hvis man fx bruger skabende magi til at frem- 
bringe et væsen, kræves der nekromantisk magi for at give 
det liv. Nekromantisk magi bruges til at kommunikere med 
afdøde, genopvække dem eller til at slå folk ihjel med. 

DJguéover findes der i det styghiske sprog fire forskellige 
funktionsbetegnelser. Uanset hvilken grundtype af magi, 

der er tale om kan en magisk formular enten være: 
Neutral, d.v.s. at den hverken beskytter eller skader nogen 

eller noget eller at hverken magikeren eller nogen andre 
direkte bliver klogere af dens brug. — 
Dolfisk, d.v.s. at den giver brugeren eller en anden oplys- 

ning, viden eller viisdom vedkommende ikke havde i 
forvejen. 
Defensiv d.v.s. at den beskytter brugeren eller en anden 

eller — 
Offensiv, — hvilket vil sige, at formularen konkret har til 

formål at skade nogen eller noget, hvis den aktiveres. 

Dre omfatter det styghiske system nogen elementer 
der nøjere definerer formularens handling fx stabilise- 

rende, transformerende, styrkende, dræbende m.v., —- samt 
elementer der definerer hvem eller hvad, der er målet for 
formularen. Ialt findes der 20 handlingsbeskrivelser og 20 
måldefinitioner. Derudover findes der en mulighed for at 
tilføje særlige finesser til sine magiske formularer, gennem 
at bruge de såkaldte "tillæg", som giver mulighed for at 
forlænge rækkevidde eller varighed eller for at give en 
formular en særlig kreativ udformning. 

ed at kombinere disse elementer, skaber magikeren en 
formular, som fremkalder den ønskede effekt. De 

forskellige elementer, der bruges, har en angivelse af en 
talværdi — en såkald kraftfaktor, som benyttes til at beregne, 
hvor svær effekten er at sætte i gang og hvor meget energi 
(potentiale) den pågældende effekt kræver af magikeren, — 
formularens kraft. De benyttede elementers kraftfaktorer 

" ganges med hinanden. (Tillægenes talværdi skal dog blot 
lægges til.) 
For at sætte en magisk formular i gang, der har en kraft på 

fx 50, skal man slå 50 eller mere under den handlingsevne 
man har i den benyttede type af magi. Hvis det lykkes, vil 
formularen tappe 50 point fra ens potentiale, som så lang- 
somt regenereres. 
De er magikerens potentiale i "affyringsøjeblikket”, der er 

afgørende for effektens styrke, som er målet for, hvor 
meget formularen kan påvirke hvor mange hvor længe, hvor 
store genstande eller hvor tunge genstande, der kan 
påvirkes og over hvor stor afstand. Hvis magikeren har et 
potentiale på fx 75, når hun/han sætter sin effekt igang kan 
han påvirke en 25 kg. tung genstand på 25 meters afstand i 
25 minutter. Hvis målet er et væsen eller en person, som 
ikke ønsker at samarbejde med magikeren skal vedkom- 
mendes måltal trækkes fra, når varighed, rækkevidde o0.s.v. 
beregnes. Hvis offerets måltal er højere end magikerens 
potentiale har formularen ingen virkning. 

   



EO BEN BRET FREE NG 

staven 

Ms magikere har en stav, ring, bog eller anden 
genstand, som de bruger på følgende måde. Det er 

muligt at "lagre" konkrete færdige magiske formularer, enten 
ved at skrive dem ned eller ved at kaste dem på en særlig 
magisk genstand, hvorfra de så kan affyres efter behov. 

n formular, der kan få små dyr fx ræve eller harer til at 
gøre overaskende eller sjove ting, hvis der er fremmede 

nærheden: | 
Skabende (en reel ændring af deres adfærd) / 3 — Neutral /2 
— Underholdende /2 — Dyr (små) 2 + Betinget /10 
Kraft: 34. 

Den magiske energi forbruges ved formularens udløsning 
og det er nødvendigt at genoplade de nedskrevne formularer 
eller at kaste den samme (eller en anden) formular på den 
magiske genstand igen før den atter er klar til brug. 

bemærk 
En magiker kan ikke have flere formularer ladet op på 
denne måde, end hvad der svarer til hans/hendes samlede 
potentiale. For at aktivere formularen skal man røre ved den 
pågældende genstand og i øvrigt klare et handlingsslag, man 
kan også udløse formularer andre har givet energi. 

ed spillets begyndelse har Marina følgende formularer 
klar i sin krogede stav: 

En effekt hvormed man kan forsvare sig ved at fremkalde en 
illusion af en drage eller et lignende magisk væsen. Dragen 
kan i princippet være så stor, at dens rumfang i liter svarer 
til det magikeren har i potentiale i affyrings øjeblikket. Blot 
vil man så ikke. kunne få nogen til at tro på illusionen. 
Offerets måltal for mentale påvirkninger + dragens rumfang 
i liter skal være. mindre end magikerens potentiale i 
affyringsøjeblikket. 
Illusorisk /2 — Defensiv /4 — Efterlignende /2 — Regaler /4 
e Kraft: 64 

  

versigt over styghiske "ord" 
ve brug af det stygiske sprog til formularmagi vælges der et ord fra hver af de fire første rækker. — Tredie 

række er ord, der beskriver målet eller det ønskede resultat for effekten. Nogen af de mulige handlinger 
kræver at der medtages to målbeskrivelser. I så fald er det den højeste af de to målbetegnelser kraftfaktorer der 
indgår i beregningen af effektens kraft. 
Sidste række omfatter de såkaldte "tillæg" Det er ord, som ikke nødvendigvis skal indgå i en formular. 

  

sti-ord funktion: handling: | mål: tillæg: 
(Typebetegnelse): Defensiv /4 Afslørende /2 Dyr (små) /2 Betinget /10 
Elemental /3 Dolfisk /3 Befriende /2 Dyr (store) /3 Forsinket /10 
Holistisk /2 Neutral /2 Bevægende /2 Elemental /3 Kunstnerisk /10 
Illusorisk /2 Offensiv/5 Dræbende /5 Folk /2 Permanent /20 
Kaotisk-/3 Energigivende /4 Fænomen /2 Tidsbestemt /10 
Metamagisk /2 Efterlignende /3 Felt /2 Rækkevidde /10 
Nekromantisk /4 Helende /2 Genstande /2 Større 
Skabende /3 Hindrende /3 Giftstoffer /3 (tungere m.v.) /10 

Kontrollerende /3 Handlinger /2 
Kædende /3 Lys /3 
Livgivende /5 Mekanismer /4 
Lænkende /4 Mekanismer 
Løftende /2 (komplekse) /3 - 
Skabende /4 Magi /4 
Skadende /3 Metafysisk /4 
Skjulende /2 Mineraler /2 
Stabiliserende /2 Mørk /2 
Styrkende /2 Opfattelser /2 
Svækkende /2 Planter /2 
Transform. /3 Regaler /4 
Underholdende /2 Runisk /3 
Ødelæggende /3 Selv /2 

Våben /3 

  

    

 



re NXoT 

eksempler på formularer 

En effekt der skaber et røgslør og/eller lysglimt, som kan 
skjule brugeren (eller andre) i en periode, der svarer til 
vedkommendes potentiale i minutter. —- Medmindre røgen i 
mellemtiden er lettet-eller blæst væk. 
Elemental /3 — Defensiv /4 — Skjulende /2 — Folk/3 
e Kraft: 72 

En effekt der flytter (virkningen af) en andens magiske 
formular eller anden på en måde, som kan skade en eller en 
eller flere personer eller personlignende væsner. Fx kan 
formularen benyttes til at kaste en magisk formular tilbage 
på en evt. uvenlig magiker. (Det vil dog kun lykkes hvis man 
har større potentiale end vedkommende). 
Metamagisk /2 — Offensiv /5 — Bevægende /2 — Folk /3 
e Kraft: 60 

En effekt hvorved magikeren kan afsløre metafysiske 
væsner” eller magiske effekter, onde og gode ånder m.v. 
Magikeren kan dog kun afsløre ting som ikke er for langt 
væk og som har et måltal, som er mindre en hans/hendes 
potentiale i affyringsøjeblikket. 
Metamagisk /2 — Dolfisk /3 — Afslørende /2 — Metafysisk /4 
e Kraft: 44 

En effekt der betyder, at evt fjendtligt indstillede krigere 
pludselig vil snuble over deres snørrebånd, mens de 
kommer stormende med hævede sværd. 
Kaotisk /3 — Offensiv /5 — Hindrende /2 — Folk /3 
e Kraft: 90 

En effekt, som kan afsløre skjulte fælder: Der bruges illuso- 
risk magi, som fx skabe et lyskær omkring de suspekte 
genstande eller få dem til at se røde ud… -Fælder der er for 
langt væk vil ikke blive afslørede af effekten. 
Ilusorisk /2 — Dolfisk /3 — Afslørende /2 — Mekanismer 
(komplekse) /3 
e Kraft: 36 

Det samme kan opnås med en lidt anden formular. Her vil 
vikningen være, at en evt fælde vil afsløre sig ved, at et eller 
andet i fælden fx vil give en knirkende lyd fra sig. 
Kaotisk /3 — Dolfisk / 3 — Afslørende /2 0.s.v. 

Den teoretisk mest kraftkrævende og vanskellige magiske 
effekt kaldet "Krejkans Gave” er en nekromantisk, offensiv 
effekt, der skal dræbe en drage. Den har en kraft på 360, og 
den lykkes ikke så forfærdeligt ofte. — Ved hjælp af kædende 
eller lænkende effekter kan det dog lade sig gøre, at forene 
flere magikeres magiske kraft, — henholdsvis mod eller med 
deres vilje. 

ve kædende effekter samarbejder to eller flere magikere 
om at lave en effekt. Det sker på den måde, at de alle 

først kaster en kædende formular indenfor den type magi, 
de ønsker at bruge sammen. Det kan fx gøres således: Fire 
magikere der hver har et potentiale på omkr 150 kaster en 
lænkende formular: Kaotisk /3 — Neutral /2 — Kædende /3 — 
Folk/3 (kraft: 54). Hver magiker har nu i gennemsnit 96 
point tilbage — Og nu kan de lave en magisk effekt sammen, 
der har en rækkevidde på (4 x 96) 384 m. eller som kan 
påvirke noget der vejer 384 kg. 

Ved lænkende effekter er det en magiker der "stjæler en 
andens magiske energi. Først laver tyven en lænkende 

formular indenfor den type magi, han ønsker at bruge. Hvis 
det lykkes råder han derefter over offerets potentiale 
(magiske energi). 
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Fortæller: Livskraft: 154 Evnetal: 

Spiller: /Nuv.: Int.: 32 

Navn: Sir Percival Allerdyce Potentiale: - SE.:- 

Blackwood Montcroft - Sir Percy /Nuv.: Prs.: 52 

Art: Menneske Hoved: 50 Fys.: 92 

Beskæftigelse: Ridder af den hellige Hals: 45 | | Bhn.: 72 

Sølvstjerneorden Torso: 45 

Alder: 42 Forventet: 75 Årm/v: 35 Point: - 

K.E.: 82 H.T:: 42 — Arm/h:35  Åj| Regen. pt.: 9 | 

Opdateret: december '93 Ben/v: 35 Reaktionstid.: 2 | 

Ben/h: 35 Udholdenhed: 74 | 

| Måltal: | Kamp: 82(72) |Fysisk: 104 |Mentalt: 62  |Bæreevne: 37 |Hastighed: 72 (62) tr. Bonus: 00 I 

Bonus: |MSV: |Rk. Vidde: Ty. Særlige evner: Genstande: 

10 100 5-7 m 20 

100 P | 3-5 Stridskølle 20 

60 5-8 19 

120 50-150m Medium armbrøst 19 

Fyrtøj 

Lommelærke (tom) 

Let pladerustning 

40 0 Ubevæbnet kamp 21 Hjælm 

Skjold m sølvstjerne 

Fyrtøj 

Saddeltasker 

Hest 

Point: |Færdigheder: 

- I skrive 

- Etikette 

10 armbrøstbolte 

Særlige Genstande:   
 



  

Sir Percy 
Percival Allardyce Blackwood Montcroft, ridder af The holy 
order of the silver star: ” 
Hæ beretter gerne med klædelig — omend falsk — beske- 

denhed om sine mange bedrifter på slagmarken, og hvis 
publikum er motiveret, — og der ikke er damer tilstede, om 
sine bedrifter i sovekammeret. 
Riddere må som bekendt hverken drive handel eller påtage 

sig fysisk krævende arbejde. Det passer Sir Percival 
særdeles udemærket, selvom økonomien i hans gren af den 
fornemme Montcroft-slægt efterhånden er lidt anstrengt. 

-— Som ridder har han svoret at bekæmpe uretfærdighed og 
at beskytte de svage. — Særligt hvis de er af hunkøn og 
iøvrigt ser godt ud. Hans sværdarm er stærk og hans hånd 
lynsnar. —- Det samme kan desværre ikke helt siges om hans 
hjerne. 

De betyder, at Sir Percy ofte bliver indblandet i 
problemer. Han lever et begivenhedsrigt liv, som han 

iøvrigt ikke altid kan overskue, og han har ingen penge. Men 
i Ekatrinagrad har han en kusine, Mary Elaine, som er gift 
med en velhavende adelsmand ved navn Oloff Oloffskij II. 
Her regner han med at kunne låne lidt penge og at få mad 
og husly. | 

-— Om byen véd han ikke andet end, at den er en driftig 
handelsby, som er berømt for sine smukke kvinder og sin 
gode vin. 
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Fortæller: Livskraft: 171    Evnetal: 
  

Spiller: /Nuv.:    Int.: 72 
  

Navn: Krestina Hawk Potentiale: -    SE. - 
  

/Nuv.: 

  

  

Årt: Menneske Hoved: 50 
  

  

  

    Prs.: 69 

     
  

Beskæftigelse: Kriger Hals: 30 

Torso: 30 

Alder: 26 Forventet: 75 Årm/v: 30 

KE.: 87 H.T.: 70 Årm/h: 15 Regen. pt.: 9 

    

  

     
  

           
  

  

  

; Opdateret: december '93 Ben/v: 15 Reaktionstid.: 3 | 
: Ben/h: 15 Udholdenhed: 80 | 

| Måltal | Kamp: 87 |Fysisk: 96  |Mentalt:73  |Bæreevne: 46 | Hastighed: 83 |Str. Bonus: 00 | 
  

Bonus: (MSV: |Rk. Vidde: 

10 100 5-7 

10 200 3-5 

0 100 50-100 

Point: |Færdigheder: 

- / skrive 

ærdighed: Tv. 

Langsværd 21 

Glæfe 21 

Langbue 21 

Særlige Genstande: 

'Drakesfang" 

Særlige evner: Genstande: 

Rygsæk 

Varmt tøj 

Fyrtøj 

Lampe 

Telt 

Uldne tæpper 

Feltflaske 

Øreringe 

Halssmykke 

Rustning, let type 

Olie t. lampen 

Pile t. buen, 10 stk 

En hest 

  
 



FSU EEN: NXo7 

Krestina Hawk: > 
Hz fulgt Marina Kal-Ratani på flere rejser. Høj, blond og 

hurtig. Hun er klarhjernet og jordbunden og tror ikke så 
meget på "alt det magiske hokus pokus”, selvom hun dog 
har set nok til at vide, "at der er mere mellem himmel og 
ord…" 

? Hun betragter Marina med tvetydige følelser "Madammen 
er lidt sær, —- men hun er god nok". | 

baggrund: 
KKtestna stammer fra Isengral i de nordlige vildmarker, 

vorfra hun efter nogen uoverensstemmelser med den 
lokale Lensherre drog ud i Verden, for at se hvor stor den i 
virkeligheden er. 
Hun har ernæret sig som leje-soldat og livvagt, og har gjort 

sig bemærket som en både frygtløs og effektiv kriger. 
Hun har arbejdet periodevis sammen med Marina — især 

på dennes rejser — i et par år. 
De store langsværd, "Drakesfang” der hænger ved 

hendes side, har hun fundet i en gammel kriger-grav, 
hun engang udforskede sammen med Marina. Krestina føler 
sig overbevist om, at det har nogen særlige og mærkelige 
egenskaber, og hun behandler det derfor med den største 
respekt. 
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Fortæller: Livskraft: 124 Evnetal: 

  

  

Spiller:      [Nuv.: Int.: 70 
  

  

Navn: Rehlet Makkwitch 
  

Potentiale: 183 177 

(Nuv.: |      
  

Art: Menneske 
  

Beskæftigelse: Bonde 
  

  

  

  

  
  

    
  
  

   
        
Alder: 42 Forventet: 75 

KE.: 84 H.T.: 51 Regen. pt.: 8 

Opdateret: december '93 Ben/v: - Reaktionstid.: 3 

Ben/h: - Udholdenhed: 8£ 

  

  

  

  
| Fysisk: 94 

Vidde: 

mellemstor gård 

|Mentalt: 43 |Bæreevne: 34 

Te. 

19 

stok) 

(ca. 0,5 -1 kg) 

ærdes uset / skjule sig 

| Hastighed: 85 (Str. Bonus: 00 

Genstande: 

Fyrtøj 

Solid stok 

Jakke m. hemmelig 

Særlige evner: 

lomme 

Lommekniv 

Feltflaske m god vin 

Lighter "Zippo"-type 

Pibe 

Tobak 

Saddeltasker 

Hest 

  
 



FEBER SOE 

2. Elektromagnetisk (2) forholdet mellem psi, magi og teknologi 
Effekter der påvirker, sanser og/eller genererer elekriske 
eller magnetisk felter. 

3. Emotionel (3) 
Effekter, som skaber, påvirker eller opfatter modtagerens 
(eller afsendenderens) humør og/eller følelser. Med denne 
type effekter kan brugeren fx modvirke virkningen af sin 
angst for store brølende væsner med mange lange tænder. 

4. Energi/Lys (2) 
Effekter der skaber, påvirker eller fremkalder lys. 

5. Energi/Varme (2) 
Effekter der skaber, påvirker eller fremkalder varme. 

6. Energi/Kinetisk (2) 
Effekter der skaber, påvirker eller fremkalder bevægelses- 
energi. 

7. [llusorisk (3) 
Effekter der fremkalder eller påvirker forskellige illusioner. 

9. Reel (2) . 
Effekter der opfatter eller påvirker skjulte, gemte, eller på 
anden måde "urørlige” genstande, væsner eller personer. — 
kan fx bruges til at finde/skjule rum, opdage fælder eller 
sanse personer der gemmer sig, eller til at dreje nøgler i 
døre. 
ve brug af modal PSI kan man kombinere en teknik, 

med en primær og en sekundær modus. 
Desuden er der mulighed for at variere effekternes 

afsender /modtager-forhold: 
1. person (1) . . 

Effekter der kun opfatter/påvirker brugeren selv. 
2. person/genstand (2) 

Effekter som opfatter/påvirker andre personer og/eller 
genstande end brugeren af effekten. 

3. person/genstand (2) 
Effekter som overfører /opfatter/påvirker en tredie person 
eller genstand med noget fra en anden person, væsen eller 
genstand end brugeren af effekten. Eksempelvis kan 
Creyton Barley overføre orken Ashton Late's eventuelle 
tanker til magikeren Melltanin Le Groqck. 

bivirkning af psi 
ersoner eller væsner, der har opøvet psioniske evner især 
indefor ESP eller telepati, risikerer engang i mellem, at 

opfatte forskellige "ting”, som de ikke kan kotrollere. 

regeneration 
sionisk forbrug regeneres med regenerationspointene pr. 
time. 

Mæferne forstår ikke PSI og tror knap nok på, at det 
findes, mens teknologerne og videnskabsfolkene kan 

måle PSI og tildels modvirke eller forstærke det. Ved hjælp af 
PSI er det muligt at manipulere med elektroniske kredsløb — 
samt hvis man har den fornødne viden at ændre i kredsløb 
samt elektronisk, elektromagnetisk eller optisk opbevaret 
information. Det kan således lade sig gøre v. hj. a. PSI, at 
ændre et Pass-word, navn, digitalt billede eller lignende. 

  

  

Oversigt over Modal PSI: (960 kombinationsmuligheder) 
Primær Sekundær 

teknik: primær: sekundær: mål: 
ESP /3 Beskyttende /3 Biologisk /2 l.person /2 
Prekognition /4 Kommunikerende /2 Elektromagnetisk 2.person 
Telepati /3 Lænkende /3 Emotionel /3 eller genstand /2 
Teleportation /5 Manipulerende /4 Energi/kinetisk /2 — 3.person 
Telekinese /2 Sammenkædende /4  Energi/lys /2 eller genstand /3 

Sansende /2 Energi/varme /2 
Transmitiv /2 Illusorisk /3 
Tvingende /4 Reel /3     
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EEN Xo1 Hi 

udenad. Ved improviserede effekter stiger sværheds- 
graden med 20 pt. Det betyder, at spillerne er nødt til 
at lade deres magiker forberede sig nogenlunde for- 
nuftigt, inden hun/han drager på eventyr. 
Disse forberedte formularer kan desuden indgives 

magisk energi, (ved brug af en Metamagisk formular), 
hvorved de ved brug ikke kræver energi af magikeren. 
Formularer kan også indgives i genstande, som deref- 
ter vil kunne udløse den pågældende effekt. Disse for- 
beredte formularer kan indgives magisk energi til flere 
ganges brug af formularen. Hvis de ikke har nogen 
magisk energi, tapper de energien fra den person, der 
benytter genstanden. 

En enkelt magiker kan ikke oplade magiske formu- 
larer eller genstande med mere energi, end hvad der 
svarer til magikerens potentiale. Det er dog muligt at 
"stjæle” magisk energi fra andre ved hjælp af lænken- 
de formularer. 

runer 

” række magiske symboler som benyttes til rune- 
magi. Runer kan enten indskrives eller kastes. 

De forskellige runer har en symbolsk betydning og 
en bogstav-værdi, som benyttes ved indskrivning. Hvis 
de benyttede runer skrives under brugen af af magisk 
energi (— potentiale ) vil det skrevne få en magisk 
kraft, hvis virkning svarer til det nedskrevne og til den 
eller de benyttede runers symbolske betydning. Runer 
kan indskrives på denne måde på eller i alle materia- 
ler, der kan skrives på eller i. Den samlede styrke af 
en rune-indskrift er lig den stærkeste af de benyttede 
runer + gennemsnittet af resten. Der kræves potentia- 
le af den skrivende, hvis indskriften skal have nogen 
effekt. — Energikravet er lig den/de benyttede runers 
kraft. — En indskrift kan dog skrives over en længere 
periode, hvis karakteren har mulighed herfor. 
Ved indskrivningen skal der klares et handlingsslag 

hvor måltallet er lig den indskrevne runes kraft. 

runekast 
ed runekast benyttes særligt fremstillede rune- 
brikker. — små stykker af metal, ben, sten glas el- 

ler lignende, som har fået indskrevet et enkelt rune- 
symbol. 
Brugeren samler et antal brikker i hånden og kon- 

centrerer sig, hvorefter de kastes eller lægges. Den 
magiske effekt tager sit "fysiske udgangspunkt” i selve 
de benyttede brikker, og det er derfor ofte en dårlig ide 
at stå med dem i hånden, når den går igang. 

  

"versigt over styghiske "ord" 

indgår i beregningen af effektens kraft. 

ve brug af det stygiske sprog til formularmagi vælges der et ord fra hver af de fire første rækker. — Tredie 
række er ord, der beskriver målet eller det ønskede resultat for effekten. Nogen af de mulige handlinger 

kræver at der medtages to målbeskrivelser. I så fald er det den højeste af de to målbetegnelser kraftfaktorer der 

. Sidste række omfatter de såkaldte "tillæg" Det er ord, som ikke nødvendigvis skal indgå i en formular. 

  

sti-ord funktion: handling: mål: tillæg: 
(Typebetegnelse): Defensiv/4 Afslørende /2 Dyr (små) /2 Betinget /10 
Elemental /3 Dolfisk /3 Befriende /2 Dyr (store) /3 Forsinket /10 
Holistisk /2 Neutral /2 Bevægende /2 Elemental /3 Kunstnerisk /10 
Illusorisk /2 Offensiv/5 Dræbende /5 Folk /2 Permanent /20 
Kaotisk-/3 Energigivende /4 Fænomen /2 Tidsbestemt /10 
Metamagisk /2 Efterlignende /3 Felt /2 Rækkevidde /10 
Nekromantisk /4 Helende /2 Genstande /2 Større 
Skabende /3 Hindrende /3 Giftstoffer /3 (tungere m.v.) /10 

Kontrollerende /3 Handlinger /2 
Kædende /3 Lys /3 
Livgivende /5 Mekanismer /4 
Lænkende /4 . Mekanismer  - 
Løftende /2 (komplekse) /3 
Skabende /4 Magi /4 
Skadende /3 Metafysisk /4 
Skjulende /2 Mineraler /2 
Stabiliserende /2 Mørk /2 
Styrkende /2 Opfattelser /2 
Svækkende /2 Planter /2 
Transform. /3 Regaler /4 
Underholdende /2 Runisk /3 
Ødelæggende /3 Selv /2 

Våben /3 

  

    

 



spillerinto / den, åer er sidst 

eksempler på formularer 

E% effekt der skaber et røgslør og/eller lysglimt, som kan 
skjule brugeren (eller andre) i en periode, der svarer til 

vedkommendes potentiale i minutter. —- Medmindre røgen i 
mellemtiden er lettet eller blæst væk. 
Elemental /3 — Defensiv /4 — Skjulende /2 — Folk/3 
e Kraft: 72 

En formular, der kan få små dyr fx ræve eller harer til at 
gøre overaskende eller sjove ting, hvis der er fremmede 
nærheden: 
Skabende (en reel ændring af deres adfærd) / 3 — Neutral /2 
— Underholdende /2 — Dyr (små) 2 + Betinget /10 
Kraft: 34. 

En effekt der flytter (virkningen af) en andens magiske 
formular eller anden på en måde, som kan skade en eller en 
eller flere personer eller personlignende væsner. Fx kan 
formularen benyttes til at kaste en magisk formular tilbage 
på en evt. uvenlig magiker. (Det vil dog kun lykkes hvis man 
har større potentiale end vedkommende). 
Metamagisk /2 — Offensiv /5 — Bevægende /2 — Folk /3 
e Kraft: 60 

En effekt hvormed man kan forsvare sig ved at fremkalde en 
illusion af en drage eller et lignende magisk væsen. Dragen 
kan i princippet være så stor, at dens rumfang i liter svarer 
til det magikeren har i potentiale i affyrings øjeblikket. Blot 
vil man så ikke kunne få nogen til at tro på illusionen. 
Offerets måltal for mentale påvirkninger + dragens rumfang 
i liter skal være mindre end magikerens potentiale i 
affyringsøjeblikket. 
Ilusorisk /2 — Defensiv /4 — Efterlignende /2 — Regaler /4 

Kraft: 64 

En effekt hvorved magikeren kan afsløre metafysiske 
"væsner” eller magiske effekter, onde og gode ånder m.v. 
Magikeren kan dog kun afsløre ting som ikke er for langt 
væk og som har et måltal, som er mindre en hans/hendes 
potentiale i affyringsøjeblikket. 
Metamagisk /2 — Dolfisk /3 — Afslørende /2 — Metafysisk /4 
e Kraft: 44 

En effekt der betyder, at evt fjendtligt indstillede krigere 
pludselig vil snuble over deres snørrebånd, mens de 
kommer stormende med hævede sværd. 
Kaotisk /3 — Offensiv /5 — Hindrende /2 — Folk /3 
e Kraft: 90 

En effekt, som kan afsløre skjulte fælder: Der bruges illuso- 
risk magi, som fx skabe et lyskær omkring de suspekte 
genstande eller få dem til at se røde ud… -Fælder der er for 
langt væk vil ikke blive afslørede af effekten. 
Illusorisk /2 — Dolfisk /3 — Afslørende /2 — Mekanismer 
(komplekse) /3 
e Kraft: 36 
Det samme kan opnås med en lidt anden formular.Her vil 
vikningen være, at en evt fælde vil afsløre sig ved, at et eller 
andet i fælden fx vil give en knirkende lyd fra sig. 
Kaotisk /3 — Dolfisk / 3 — Afslørende /2 o0.s.v. 

Den teoretisk mest kraftkrævende og vanskellige magiske 
effekt kaldet "Krejkans Gave” er en nekromantisk, offensiv 
effekt, der skal dræbe en drage. Den har en kraft på 360, og 
den lykkes ikke så forfærdeligt ofte. - Ved hjælp af kædende 
eller lænkende effekter kan det dog lade sig gøre, at forene 
flere magikeres magiske kraft, — henholdsvis mod eller med 
deres vilje. 

NANG | 

Ved kædende effekter samarbejder to eller flere magikere 
om at lave en effekt. Det sker på den måde, at de alle 

først kaster en kædende formular indenfor den type magi, 
de ønsker at bruge sammen. Det kan fx gøres således: Fire 
magikere der hver har et potentiale på omkr 150 kaster en 
lænkende formular: Kaotisk /3 — Neutral /2 — Kædende /3 — 
Folk/3 (kraft: 54). Hver magiker har nu i gennemsnit 96 
point tilbage — Og nu kan de lave en magisk effekt sammen, 
der har en rækkevidde på (4 x 96) 384 m. eller som kan 
påvirke noget der vejer 384 kg. 

Ve lænkende effekter er det en magiker der "stjæler en 
andens magiske energi. Først laver tyven en lænkende 

formular indenfor den type magi, han ønsker at bruge. Hvis 
det lykkes råder han derefter over offerets potentiale 
(magiske energi). 
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Selv /2 
Målbeskrivelse. Benyttes til effekter, der påvirker mag- 
ikeren selv og ingen andre. 

Skabende /3 
Typebetegnelse. En særlig kraftig form for magi der 
kan skabe personer væsener eller genstande, samt la- 
ve effekter, der giver en permanent ændring af den fy- 
siske virkelighed. Bemærk dog at denne form for magi 
ikke kan give de pågældende personer eller væsner liv. 
Dertil kræves en formular af nekromantisk type, eller 
en Holistisk livgivende formular. (se disse!) 

Skabende /4 
Handlingsord. Bruges til at skabe personer væsener 
eller genstande, samt til at skabe effekter, der forårsa- 
ger en omfattende permanent ændring af den lysiske 
virkelighed. 

Skadende /3 
Handlingsord. Effekter, der bruges til direkte at skade 
personer væsener eller genstande. 

Skjulende /2 
Handlingsord. Effekter der bruges til at ksjule nogen 
eller noget for nogen elle noget. 

Stabiliserende /2 
Handlingsord. Effekter som bruges til at stabilisere 
nogen eller noget. Benyttes eksempelvis, hvis man øn- 
sker noget ikke skal gå i stykker eller vælte selvom, 
det ser ud til at være på vej til at gøre det. 

Styrkende /2 
Handlingsord. Benyttes til at gøre personer væsener 
eller genstande stærkere og/eller mere holdbare, end 
de ellers er… 

Størrelse /10 
Tillæg. Kraves hvis man ønsker en effekt, der har en 
større fysisk udstrækning eller vægt end man normalt 
ville kunne. 

Svækkende /2 
Handlingsord. Bruges til at gøre personer, væsner eller 
genstande svagere eller mindre holdbare end de ellers 
er. 

Tidsbestemt /10 
Tillæg. Kræves hvis man ønsker at skabe en effekt der 
begynder på et bestemt tidspunkt. Bemærk at stygisk 
ikke har særligt præcise tidsangivelser og fortrinsvis 
benytter solen stjernerne og andre himmellegemer 
som tidsreference. 

Transformerende /3 
Handlingsord. Benyttes til effekter der ændrer perso- 
ner, væsener elle genstande til noget andet. Hvis man 
ønsker at ændre en ork til en mus er det den højeste 
af de to involverede måls kraftfaktor, der benyttes ved 
beregning af sværhedsgrad og energiforbrug. 

Underholdende /2 
Handlingsord. Bruges til effekter af underholdende 
karakter. D.V.S. effekter, der er beregnet på at give 
målet, magikeren selv eller de omkringstående en 
morsom, lærerig og/eller sjælelig oplevelse. 

Våben /3 | 
Målbeskrivelse. Bruges til effekter der påvirker, ænd- 
rer eller ødelægger våben. 

Ødelæggende /3 
Handlingsord. Beskriver en række formularer, der kan 
ødelægge eller skade personer, væsener eller genstan- 
de. 

eksempler på formularer 

En effekt der skaber et røgslør og/eller lysglimt, som 
kan skjule brugeren (eller andre) i en periode, der sva- 
rer til vedkommendes potentiale i minutter. — Medmin- 
dre røgen i mellemtiden er lettet eller blæst væk. 
Elemental /3 — Defensiv /4 — Skjulende /2 — Folk/3 
e Kraft: 72 

En formular, der kan få små dyr fx ræve eller harer til 
at gøre overaskende eller sjove ting, hvis der er frem- 
mede nærheden: 
Skabende (en reel ændring af deres adfærd) / 3 — Neu- 
tral /2 — Underholdende /2 — Dyr (små) 2 + Betinget 

/10 
Kraft: 34. 

En effekt der flytter (virkningen af) en andens magiske 
formular eller anden på en måde, som kan skade en 
eller en eller flere personer eller personlignende 
væsner. Fx kan formularen benyttes til at kaste en 
magisk formular tilbage på en evt. uvenlig magiker. 
(Det vil dog kun lykkes hvis man har større potentiale 
end vedkommende)... 
Metamagisk /2 — Offensiv /5 —- Bevægende /2 — Folk 
/3 
et Kraft: 60 

En effekt hvormed man kan forsvare sig ved at frem- 
kalde en illusion af en drage eller et lignende magisk 
væsen. Dragen kan i princippet være så stor, at dens 
rumfang i liter svarer til det magikeren har i potentiale 
i affyrings øjeblikket. Blot vil man så ikke kunne få 
nogen til at tro på illusionen. Offerets måltal for men- 
tale påvirkninger + dragens rumfang 
i liter skal være mindre end magikerens potentiale i 
affyringsøjeblikket. 
Illusorisk /2 — Defensiv /4 — Efterlignende I 2 — Rega- 
ler /4 
Kraft: 64 

En effekt hvorved magikeren kan afsløre metafysiske 
væsner” eller magiske effekter, onde og gode ånder 
m.v. 
Magikeren kan dog kun afsløre ting som ikke er for 
langt væk og som har et måltal, som er mindre en 
hans/hendes potentiale i affyringsøjeblikket. 
Metamagisk /2 — Dolfisk /3 — Afslørende /2 — Metafy- 
sisk /4 
e Kraft: 44 

En effekt der betyder, at evt fjendtligt indstillede krige- 
re pludselig vil snuble over deres snørrebånd, mens 
de kommer stormende med hævede sværd. 
Kaotisk /3 — Offensiv /5 — Hindrende /2 — Folk /3 
e Kraft: 90 

En effekt, som kan afsløre skjulte fælder: Der bruges 
illusorisk magi, som fx skabe et lyskær omkring de 
suspekte genstande eller få dem til at se røde ud… 
—Fælder der er for langt væk vil ikke blive afslørede af 
effekten. 
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Illusorisk /2 — Dolfisk /3 — Afslørende /2 — Mekanis- 
mer (komplekse) /3 
e Kraft: 36 
Det samme kan opnås med en lidt anden 
formular.Her vil vikningen være, at en evt fælde vil af- 
sløre sig ved, at et eller andet i fælden fx vil give en 
knirkende lyd fra sig. 
Kaotisk /3 — Dolfisk / 3 — Afslørende /2 o.s.v. 

Den teoretisk mest kraftkrævende og vanskellige ma- 
giske effekt kaldet "Krejkans Gave” er en nekroman- 
tisk, offensiv effekt, der skal dræbe en drage. Den har 
en kraft på 360, og den lykkes ikke så forfærdeligt of- 
te. — Ved hjælp af kædende eller lænkende effekter 
kan det dog lade sig gøre, at forene flere magikeres 
magiske kraft, - henholdsvis mod eller med deres vil- 
je. 

Ved kædende effekter samarbejder to eller flere magi- 
kere om at lave en effekt. Det sker på den måde, at de 
alle først kaster en kædende formular indenfor den ty- 
pe magi, de ønsker at bruge sammen. Det kan fx 
gøres således: Fire magikere der hver har et potentiale 
på omkr 150 kaster en lænkende formular: Kaotisk /3 | 
— Neutral /2 —- Kædende /3 — Folk/3 (kraft: 54). Hver 
magiker har nu i gennemsnit 96 point tilbage — Og nu 
kan de lave en magisk effekt sammen, der har en 
rækkevidde på (4 x 96) 384 m. eller som kan påvirke 
noget der vejer 384 kg. 

Ved lænkende effekter er det en magiker der "stjæler 
en andens magiske energi. Først laver tyven en læn- 

kende formular indenfor den type magi, han ønsker at 
bruge. Hvis det lykkes råder han derefter over offerets 
potentiale (magiske energi). 

   


