
   



  

OMGIVELSERNE 

Planeten hedder Nepton og ligner jorden. 
Næsten hele overfladen er dækket af vand. Nep- 

ton ejes officielt af De Forenede Amerikanske 
Stater, men al ret og myndighed over planeten 
er i praksis overgivet to enorme inter-stellare 
selskaber, DeepSpace”M og TerraFormingI" Inc. 
De to firmaer ligger | uofficiel krig med hinan- 
den og konkurrerer om fordelingen af planetens 
rige mineral-forekomster. 
Samlet befolker kun 50.000 mennesker pla- 
neten. De fleste arbejder for de konkurrerende 
selskaber. Menneskene er stuvet sammen på pla- 
netens få spredte øer og i enorme fabriks-kom- 
plekser, der som sandorme slynger sig hen over 
havbunden og efterlader denne gold og livløs. 
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Af Ask Agger, Illustreret af Casper Vang. Tak til Kristoffer Apollo, Martin Stachowski, Asta Welle- 
jus, Paul Hartvigson, prøvespillerne og mange andre. 

OM SCENARIET 

Dette er en forkortet version af ”Sea of Darkness” fra Spiltræf X, der blev afholdt I november 
1994 i Odense. Scenariet er lavet til VP-systemet, men du kan nemt konvertere det til andre 
systemer. Det er lavet til at kunne spilles på seks til syv timer, Ask Agger har skrevet spilsystemet 
VP sammen med Gimle Larsen. Han er en populær scenarieforfatter vest for Storebælt, og har 
blandt andet vundet to Otto-priser på Fastaval. 

IDEEN 

Scenariet er et psykologisk drama, hvor hver 
spiller skal prøve kræfter med sin spilpersons 

skyggesider. 
Fortællingen udspiller sig på en ocean-planet i 
en nær fremtid. Personligt bruger jeg VP-univer- 
set Anno 2415, der er en blanding af low-tech 
science fiction og cyberpunk. Brug dit eget frem- 
tid-univers. 

Handlingen foregår i rumskibet Acheron, der styrter ned og lægger sig på bunden af havet. Da spil- 
personerne vågner efter styrtet, er alt kaos, og de andre overlevende løber vanvittige rundt på skibet. 
Det viser sig, at en virus er løs på Acheron. Virussen påvirker psyken og gør folk til deres egne mod- 
sætninger. Spilpersonerne bliver også ramt, og deres fortrængte sider kommer gradvist frem. Mens de 
forsøger at slippe væk, bliver de nødt til at kæmpe mod deres egen sindssyge. 
Som spilleder skal du presse spilpersonerne ud i konflikter. Dine redskaber er to redningshold, 
enkelte overlevende besætningsmedlemmer, glubske dybhavsmuræner og virussens virkning. 
Når scenariet er slut, skal spillerne helst tænke over, hvordan de selv ville reagere på virussen. 
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IØ SLC UCI 
HVOR ER VI? 

I starten skal spilpersonerne introduceres 
ES DES Ta 
bekendtskab med murænerne og de gale 
BESES SST ASE SEE 
endnu ukendt, og virussen har de til gode. 

TIDSOVERSIGT 

D. 20/3-2417. 

21.15 Uheld i lastrummet. Virussen slipper løs. 

23.08 Den sårede lagerarbejder bliver behandiet 

og får udtaget blodprøve 

D. 21/3-2417. 

03.21 Kampene mellem 

04.39 egen har behand! 

05.04. Computeren svarer på ble 

05.18 Kursen ændres af k 

06.40 
ikke modtaget. 

Acheron st ned i havet. 

Redningsholdet fra TerraFormingrm 

kommer frem i en ub 
Redningsholdet fra DeepSp 
frem i en mini-ubåd. 

scenariet starter, 

  

BEGGE ESTISK OT TSA E TØSER 
Eee eee AL 
EET Ira: 
ELL 
halsen. Heldigvis kan hjernen ikke overhøre 
visse reflekser, så en serie voldsomme opkast- 
ninger sender dig tilbage til virkeligheden. 

Det første instinktive åndedrag fylder lungerne 
med kold væske og sender en fanfare af fare- 
signaler til din halvsovende hjerne. Kramperne 
OSSE RET TIIS TIE STIEN 

EET ELEG Ia NOE SSR 
ET LEE EL LL LON 
UR ETI TE ETETETS OTTE 
mund. For at få plads til den livsnødvendige luft 
forsøger du at flå slangerne i svælget og næsen 
EAU ES EST ED UT SENT EE SEES 
EET re 

Lige før søvnen igen fanger din sjæl i sit for- 
RSS ROS EKS SEE 

langsigtet kontrakt, fører gamle sikkerheds- 
øvelser en hånd ned til det røde nødhåndta 
UTSTEIN SET SENT TESS ERE DYTET SSR 

EEN 

  

OPVÅGNING 

UTSTEIN 
Re 

EET ELIE 
er ET TET UT EE 

EIN S0 
mælkehvid film på vandspejlet. 

eee LEN 
ENNS SETE RS LE 

USE EEN SETE SS SST SELE 
kvælnings-døden. 

De er nøgne, når de vågner. Afrevne biomoni- 
torer og elektroder efterlader små blødende 

Eu 
LSE SES SIT A SEINEN SETE DS 
kramper af sig. 

ENE] 
SEES RE EST DSO SE Eta Eg 

ekstremt kraftige: 

Metalgulvet er koldt mod dine bare fødder, 
SUT TCTN 

dvalevæsken kradser bittert i næsen, og du 
hører hjertets slag som torden i ørerne. 

Ved synet af de mindre heldige passagerer må 
FLESTE 
De vågnede aldrig, eller fik ikke fat i nødhånd- 
taget. Deres forvredne ansigter kan svagt 

ar Iazd 
lyserød af deres desperate anstrengelser. 

Det er meget koldt. Dine nøgne og våde lem- 
TE ELSE TD 
ånde fortættes til hvide skyer. 

ELL EL SALLE Rena Ta] 
hukommelsestab, men i løbet af de næste 
minutter glider erindringerne på plads. 

HVOR, HVAD OG HVORFOR? 

Det sidste spilpersonerne husker er, at de blev 
lagt i dvalesøvn kort før en længere rumrejse. 
De var i dvale, da de kom ombord, og har 
derfor ingen anelse om, hvordan deres metal- 
LEES PSTN 

  

Spilpersonerne har umiddelbart igen idé om, 
hvor de er, eller hvad der er sket. Deres fore- 
løbige konklusion må være, at rumskibet af 
ukendte årsager er styrtet ned og ligger under 
vandet. 

Gør det klart, at deres lemmer er ved at antage 
blålige nuancer af kulde, og at de generelt har 
det ad helvede til. Hvis de ikke gør noget, vil de 
ELEGANT 

Spilpersønerne er nødt til at forlade dvalerum- 
met og bevæge sig ud i rumskibet på jagt efter 

ES ELDELE. 

   



Den totale stilhed i dybet brydes med GALSKABEN ER LØS! 
mellemrum af skroget, der med en skingrende 
hvinen kæmper mod vandmassernes kolossale 
tryk og sender rystelser gennem hele skibet. 

Af og til runger uhyggelige lyde igennem 
gangene: Der er smertelige skrig, rablende latter, 
skudsalver og fjerne kortslutninger. 

På skibet huserer enkelte galninge fra den op-rin- 
delige besætning. Styrtet, deres døde venner og 
omgivelserne har sammen med virussen gjort 
dem fuldstændig rablende. De er aggressive, 
paranoide og så groteske karikaturer på men- 
nesker, som du kan gøre dem til. Kannibalisme, 
nekrofili, sadisme og masochisme er træk, du 

Møbler, udstyr og mennesker er kastet rundt kan bruge til at vække afsky. 
under styrtet. Forvredne lig skvulper på 
overfladen i kager af eget blod og tilfældige slag- 
ger. Vandet pibler fra det medtagne skrog 
og løber ned ad vægge, afrevne kabler og 
frithængende kæder. 

Spilpersonerne kan hurtigt finde lidt tøj og et 
par småting, for eksempel en lommelygte og 
en halvtom pistol. 

FJENDER UNDER OVERFLADEN 

Ide mørke gange ligger en masse lig, der næsten 
alle har skader efter styrtet. De fleste 
er mærket af besætningens indbyrdes kampe. 

Nogle er tydeligvis blevet bidt og spist af 
- det er murænernes værk. Flere af de døde 

ser dog fuldstændig uberørte ud, men har blod 
ud af næsen og ørerne. Enkelte af disse er faktisk 
ikke døde endnu, men ligger i dyb coma. 

  

Det er vigtigt, at spillerne kommer til at hade 
og afsky galningene. Det giver erkendelsen et 
ekstra drej, når det senere går op for spillerne, 

ren at de selv er smittet af den samme virus. 
Brug chancen til at introducere murænerne, 
mens spilpersonerne forsigtigt begynder at 
undersøge skibet. Du behøver blot komme 
med små hentydninger og indtryk, resten skal 
spillernes fantasi nok klare. En sort skygge under 
vandoverfladen eller en fod, der strejfes, er nok. — Det er fint, hvis en eller flere spilpersoner bliver 
Hold murænernes sande identitet hemmelig såret af enten muræner eller galninge. Dette kan 
og opbyg en paranoid stemning: senere bruges til at skabe tvivl om virussens smit- 
Der er noget ”ude i mørket” med store tænder! teveje. 

Galningene er redskaber, du frit kan bruge 
gennem scenariet. De kan sætte action og fart på 
handlingen, hvis det går for trægt. 

BI-PERSONERNE 

Før jer, der ikke kender VP-reglerne og ønsker at spille scenariet i et andet system, vil jeg lige nævne, 
at et normalt menneske har 30 helbreds point (hits), har 10 i alle egenskaber (stats) og skal have mere 

end 15 i sine færdigheder (skills) for at være sej. 

Murænerne 
En stor mængde dybhavs-muræner har sneget sig ombord i rumskibets oversvømmede dele og har nu 
en fed tid med at æde løs af de mange lig. Murænerne er 2-4 meter lange og har et stygt fjæs med 
ondskabsfuldt stirrende øjne. De har en meget tyk skællet overflade og er ret svære at tage livet af. Lys 
og lugten af blod tiltrækker dem, og de angriber med et ubehageligt bid. 
Muræne: Helbreds point (HP): 30 HP, Skade beskyttelse (SB) imod alle angrebsformer: -15. Bid. 

Skade(3d6 HP), AS(1,5), Form(Skarp), AR(18) og Inl(1d4). Føler hverken frygt, smerte eller chok. 

Gale besætningsmedlemmer 
Når spilpersonerne vågner, er nogle besætningsmedlemmer stadig i live. Staklerne er kun skygger af 
deres tidligere selv. De vælter rundt med fråde om munden og har vanviddet dansende i deres øjne. 
Galskaben har mange ansigter, brug fantasien. 
Galningene kan bruges til at give spillerne et billede af, hvad der venter dem. Dygtige spillere kan 
eventuelt lokke oplysninger ud af staklerne. 
Egenskaber (eksempel): STR: 13. SMI: 8. HUR: 8. UDH: 9. STØ: 10. OB: 8. INT: 6. PSI: 0. UDA: 7. 
UDS: 5. HEL: 10. Helbreds point (HP): 30 HP. Reaktions tid (RT): 2d6. MMM (moral): 18. Væsentlige 
færdigheder (eksempel): HIV (hånd ild våben): 9. NV (nærkamps våben): 8. Ubevæbnet (slagsmål): 
10. Våben (eksempler): Brandøkse. Skade(3d6+1), AS(1,0), Form(Hug), Ms(10), Inlm(-3), Inl(1d4+2 
seg), DefARm(-6), OffARm(+0), DefAR(2) og OffAR(8). 5,1mm SEPU-21 (maskinpistol). NA(5/+4), 
KA(58/+0), MA(175/-4), LA(350/-8), Skade(3d6), AS(1,2), Form(SA+BC), SkH(4/—), Sm(-1/—), 
Ms(12), Mag(30 caseless skud), Inlm(+1) og Inl(1d4+1 seg). 
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SEEST ESSENSEN 
CUSTER STS ENE TS SE SE ESDTU SE 
Forskellige spor peger på årsagen til styrtet. 
Samtidig begynder virussen langsomt at virke. 

    

VI ER REDDET! 

ESS SE SETE 
GTS ESSEN SETE SA AN TET 
EEN SEES GENDE DINE 

Kolde, forvirrede og bange bevæger de over- 
levende sig varsomt rundt i Acherøns system 
af gange og rum. Deres frygtsomme øjne 
spejder konstant mod vandspejlet. Pludselige 
og uforklarlige krusninger på vandoverfladen 
LESTER SES TUSE GIN ENN GUSTTE 
ger krampagtigt de få våben, de har samlet på 
deres færd. 

ES ESS SETE ETS 
næsten ikke tro deres ører, da de opfatter den 
ES SE STUEN 

ES EET SENE SE 
koncernen TerraForming”” Inc. En time før spil- 

EEN LE 
en ubåd. Den hedder Lamprey og 
er koblet til en af Acherons sluser. 

Eee ET ELL et] 
Er en EET en    

Redningsholdet fra TerraForming!Y Inc. 
KNESSET DERES SED STEDETS ESS EDDSYIE NS 
redningsfolk. De ser ud som moderne pirater, hvor klappen er erstattet af et cyberøje og kloen 
FRESRÆESNETE 

CSE UEGEUENN 
Gruppens leder er et dumt svin, der kun tænker på rigdom og ikke har meget til overs for 
andre. Han har en mørk sjæl med sadistiske træk, som han skjuler bag en grov sømandshumor. 
Harkart er en stor mand med et vildt sørt fuldskæg og lynende øjne. Han taler med en meget 
FREE SENSNA STE TERE NESS RUD RE EPE SRSD STENEDE REE TENE SIDE ARDEND ST SYSTE 
hans venstre hånd, der er erstattet af en rusten klo. 
Få spilpersonerne til at hade denne skurk: Lad ham voldtage en af kvinderne eller lemlæste en 
mand. 

  

   

      

KUTTER SENDES S TE SET SRI SE SST SNE STEDET EET SEER 
FORENE SSET ES ERA SEES SERENE FESTE STE SEEDEDE SEES 
han bliver en meget slem dreng! 

Egenskaber: STR: 13, SMI: 9. HUR: 9. UDH: 10. STØ: 12. OB: 71. INT: 10. PSI: 6. UDA: 12. 
UDS: 13. HEL: 5. Helbreds point (HP): 40 HP. Reaktions tid (RT): 3d4. MMM (moral): 18. 
Væsentlige færdigheder: Dykning 16. Førhørelse (tortur) 16. Lederevne 13. Sejle ubåd 18. 
ENTRE EST SSDENT ETTER EAN TNT EEN RE SSSETÆN ETS DET SEES] 
= inkl. klo): 16. Ubevæbnet (slagsmål 

   

    

[RENSES EET ENESTE US SEES PETE 
(UFL SEKSEEETEL STENSEN SK ENT SESSSETTRESE TEE 

  

Våben: Klo. Skade(2d6+4), AS(0,7), Form(Spids), DeffAR(14), OfFAR(14), OfFARM(-2) og 
Ini(1d4+1). 12mm Tiger III (pistol). Skade(4d6), AS(1,0), Form(SA), SkH(4), Ms(12), Mag(14 
SES EEN ESSEN ESBEN TEDE TESS STENEDE 

  

SEE SEER SEN SES 
SDS ESS TE SUSAN KS RER 

Dette gælder dog kun, hvis der ingen over- 
Seer 
ENE ENS TSSSSES S 
CERRO ERE ESSENSEN 
SEES SE STE ESS SETT ESSETEERET 
FSU SES SDS 

  

HARKARTS BLUFF 

Når Harkart finder spilpersonerne, tror han, de 
tilhører besætningen. Han prøver derfor på at 
få dem til at hjælpe sig med at finde den sorte 
boks. Først forsøger han at holde sine mænd til- 
BST En SST ETS E TE 

RES SLUSE: 
finde boksen, så årsagen til styrtet kan klar- 
rr 

EU SEE TS EDER 
så spilpersonerne vil hurtigt føle, at der er noget 
Fre 

Spilpersonerne får en smule førstehjælp, tøj 
og mad, men de kan hverken låne rustninger 
USE STS SE ESSENS 
de låne våben, men disse vil være ladt med 
USE ILTES 

Hvis de nægter at hjælpe Harkart, lader han 
masken falde. Han er villig til at dræbe eller tor- 
tere en person for at få de andre til at 
makke ret. 

Hvis spilpersonerne prøver at stikke af med det 
samme, bliver de hurtigt fanget af Harkarts 

ETERN NESS 
RESEN 

  

JAGTEN PÅ DEN SORTE BOKS 

SEES SE 
SEE STEDSE REE S 
UTEN SST DSEEUESNESTSUNSA |EE 
RS EEN 
ESSENS 
mange pauser. Alle rum gennemsøges i jagten 
FELTEN 

Det er vigtigt, at rumskibets størrelse holdes 
BE USER ER ED et 
føle, at rumskibet er en enorm metallisk laby- 
LLTS 

  

ESS ES ENTRY ISS 
ESS AES SENEST NES 

ESSENS SEEST ANT TESTET: 
FEDE SVEDENNE 

Er ETS TE EL SS 
SE STE



EPISODER 

1) En af mændene skriger og bliver sprællende 
trukket ned under vandet med en hvæsende lyd. 
Før nogen kan nå at gøre noget, er staklen væk, 
og kun hans lygte ligger vuggende tilbage. 

2) En af mændene råber op og tager sig til 
benet. Manden er ved at blive trukket ned under 
vandet, men kæmper desperat for at holde sig 
fast i en kæde. Vandet omkring benet piskes til 
rødt skum, og man får lige et glimt af noget skæl- 
let under overfladen. 

3) En af de forreste ser en skygge i mørket og 
åbner ild. Beskriv skudsalverne i de trange omgi- 
velser. Larmen er øredøvende og gør alle groggy. 
Bestem selv, hvad der blev skudt efter: En stak- 
kels overlevende, en muræne, eller blot en kont- 

orstol. 

4) En galning angriber gruppen. Han bliver 
hurtigt mejet ned af piraterne. Hvis spilpersoner- 
ne bryder ind og gør noget, kan de måske tage 
ham i live. Staklen er fuldstændig sindssyg og 
rabler løs om ”det onde, der lurer i mørket” 

(murænerne).   

5) En af spilpersonerne ser et våben, der ligger 
og flyder. Måske kan han nå at snuppe det uden 
at blive opdaget ? 

6) "En spilperson overhører en samtale mellem 
Harkart og en af hans mænd. Den virkelige årsag 
til eftersøgningen fremgår. Det er indlysende, at 
spilpersonerne senere vil blive slået ihjel. 

7). Hvis der er en kvinde blandt spilper- 
sonerne, vil et par pirater forsøge at voldtage 
hende. De venter til de er alene. 

En mulighed er at lade en galning blande sig og 
redde hende. Først vil hun være taknemmelig, 
kort efter ville hun måske foretrække voldtægten 
fremfor hans perverse luner. 

Før hun dør af hans behandling rejser et par 
glinsende skikkelser sig fra vandet og skyder 
galningen. Dykkerne er fra det andet rednings- 
hold, der er udsendt af DeepSpace"M-koncernen. 
Mere om dem senere. 

Harkarts lakajer 
De er nogle skurke. Få dem 
til at virke så ubehagelige, 
at spilpersonerne ikke tør gå 
i direkte konfrontation med 
dem, 

Virussens effekt: Den ram- 
mer TerraFforming"M-folkene 
forskelligt, men de bliver alle 
indhentet af noget uhyggeligt 
fra fortiden. Enkelte bliver 
ligefrem flinke, når deres for- 
trængte samvittighed kravler 
frem. 

Egenskaber (eksempel): 
STR: 11 SMI: 10. HUR: 10. 
UDH: 11. STØ: 11. OB: 10. 
INT: 8. PSI: 8. UDA: 9. UDS: 
7. HEL: 8. 
Helbreds point (HP): 33 HP. 
Reaktions tid (RT): 206, 
MMM (moral): 15. 

Væsentlige færdigheder 
(eksempel): Dykning 16. HIV 
(hånd ild våben): 15, NV 
(nærkamps våben): 10. Ube- 
væbnet (slagsmål): 12. 
Har desuden et speciale, 
f.eks. Førstehjælp, Mekanik 
eller Eksplosiver, 

Fordele (eksempel): God 
Hørelse, Stærke Knogler og 
Vaks. 
Ulemper (eksempel): Racist, 
Grådighed, Misbrug og 
Analfabet. 

Våben (eksempler): 
7mm HKG-PPH (pistol). 
Skade(2d6), AS(1,0), 
Førm(SA), SkH(5), Ms(8), 

Mag(15 caseless skud), 
Inim(+4), Inl(1d4 seg), 

NA(5/+6), KA(13/+0), 
MA(25/-4) og LA(50/-8). 
7mm BattleTech'" MP-8 
(maskinpistol). NA(5/+4), 
KA(33/+0), MA(100/-4), 
LA(200/-8), Skade(3d6), 
AS(1,0), Form(BC+A), 

SkH(—/10), Sm(-1/-2), 
Ms(10). Mag(40 caseless 
skud), Inim(+1) og Int(1d4 
seg). 
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REDNINGSHOLDET 
GINGE SIT 

[SST ETIESEN 
KOST NSETSADSE SELEN 
Arden Kindler (leder og en 

BENT EEDES EET 
løjtnant Asta W. Ryle (smuk 
næstkommanderende), 
doktor Klark Theorb (læge), 
BUS TSESTSENSNTNES 
UEGR NESS 
ekspert), Franz Baur Miiller 
KLDESENETENESATEES 
KENN 
De er venlige og vil hjælpe 
spilpersønerne, men vil dog 
ikke sende nogen op til 
overfladen, før de har skre- 
NSSS SDN 
sig erklære døde og få en 
KNEE 
BENS DE NU NSRETTER 
De er ikke meget før kamp 
RUSEN TEL SEEES 
med Terraforming'Y Inc. 
Virussens effekt: Den virker 
KEDE ENA SESEESES 
BOEDE TETDELETS 
psykotiske og egoistiske. 
(TEENS REDDEDE: 
FS UT SE SSO ES 
LON SSSRNTENNE TERE 
KEE TSESEREES 
[SKE STUE STES ES 
10. SMI: 10. HUR: 10. 
UDH: 10. STØ: 10. OB: 11. 
UNGE RAS RER YNEER 
UDS: 10. HEL: 10. 
Helbreds point (HP): 30 HP. 
Reaktions tid (RT): 2d6. 
LENS 
NASSER 
(ESSENS 
HIV (hand ild vaben): 13. 
NV (nærkamps vaben): 8. 
(NETSTED 
KURE RENE SEEES 
(EKK TSE DEDE ES 
KNEE 
(RENNES Een 
CON NPS NTNU DE DSE 
og Talegave. 
SED T SE 

(LSE DSE DSE 
de og Bangebuks. 
Våben (eksempler): 
EOS DSNUDEAN 
maskinpistol). Skade(2d6), 
FEDE TONEN 
SkH(5/6), Ms(10), Mag(36. 
FREDE EEN 
TESKE 
CAGEAUENNEEÆTES 
1A(50/-9). 
HKG CLAW (autoshotgun). 
NA(5/+6), KA(19/+2), 
MA(37/-2), LA(75/-6), Ska- 
KEE ONESTED 
Form(SA+BC+A), SkH(3/7), 
Sm(-2/-4), Ms(12), Mag(21 
[ESSEN DENE 
[NKSERSS 
Skaden falder på længere 
ETS 

   

  

  

              

COMPUTEREN 

Efter et par timer har piraterne endnu ikke fun- 

SS REE SEE EET eN 
RENEE SEE SERERN ETERN RV NES 
Fr 

  

ES SE SEENDE 
at søge i skibets computer, der er lukket ned 

ENSSLIN 

Der er tre måder at skaffe strøm til computeren 
BERIT SES EGERN 
heder og tager tid. Harkart kan overtales til at 
støtte alle løsningerne: 

  

1) Man kan finde computerrummet og trække et 
DENE PETE FAE SEERE PEN EDSPNE FRED DYS 
FREDE ERE SS STENENE REEN 
En EEN ENE VD NNENERNS 
eksempel i et lagerrum eller værksted. 
2) På bunden af rumskibets to centrale skakter 
FEER SERENE SETE 
USER ERE ENEDES ENTRE rs 
holde computeren gående i en time. Desværre 
ME SENSE STS DTT SEAT 
den oversvømmede del af Acheron. 
3) I reaktørens køntrolrum kan man gøre to 
ting: Man kan prøve at starte reaktoren (hvilket 
ES een REE] 
strømmen til nødlyset i stedet ledes til compu- 
teren, der derved kan køre på begrænset niveau. 

DET ANDET HOLD 

Et par af spilpersonerne skal have lejlighed til at 
USE SES ED NESS S ES 
nogle oplagte flugtmuligheder, eller du kan gøre 
Harkart så grum, at de selv vælger at tage chan- 
cen. Rollespil en kalejdoskopisk flugt gennem de 
oversvømmede korridorer. 

Hvis det lykkes nogle af spilpersonerne at slippe 
ES EST EET 
ES ESSENS 

eller et par af leje-svendene fra TerraForming'm, 

ES SE ROR CUSRD 
ES ESS EDT 

Er ERROR SERENE RERTL SENER 
humanoider eller lignende, før det viser sig at 
HET SEE ELSE SEES DUER TED 

Dykkerne er fra DeepSpace'"-koncernen. Hol- 
RENESTE EENE TESS ESE: 
kort før spilpersonerne vågnede. Mini-ubåden 
ET ED SEERE LED 

NE EESTI STEDT 
ES ENS DELSE NEEDLES 
Leer re 

   

OPGØR MED HARKART 

GO Sa SEEST TERESE S 
virussen, og dermed årsagen til styrtet, for spil- 
[SENSE 

[SSR NUET 

LES ESS ESS EEN ETS SESTRERSET 
KT SEE REE ENS 
Computeren sty KE EST RESEN 
KE SETDENER 
Moses er programmeret som cn gammel vis 
KS SEERE REESE 
KEANE NGEEREANREEERES Kender en bestemt 
ET SOS ETSE SYSTE ESTER PERSERNE 

[RENE NENS ESSEN SHEET SERSDE SENE 
Lene 
EESTI ESTERE SST EDER 

  

         

     

  

    
    

  

Muses' rele 

Reaktorkontrol 
(ES 

  

se, at styrtet har gjort rektoren 
det næste døgn, 

LENSON SENER EARP 
BEL SNSE STREETS ST ERESTEE 

    

  

      
Det er muligt at fyre op for reaktorens vutput, sa den bryder sammen 
FE NEER SS   

    

(mrs 
KURE erre 
Der star intet af betydning, da kaptajnen det sidste døgn kun har brugt 
KOLDE SER REE   

  

Achorons kurs blev ændret kl. 05.18 d. 21/3 af kaptajn Nicholos. 
Den nye kurs gik direkte mød planeten Nepton. Kaptajnen brugte sin 
kode til at lase autopiløten, sa ingen andre kunne ændre kursen. 

  

    

SNE EESS TESTES EET EDER 
ENE ESTATE ENEDES NEDERSTE SENER 
KEREREN 
ILastrum 7 star en container, sam det kræver en højere kode at fa 
KONE SSRESD SSESENIDETEEENERESIEEETEENEEDERD 
FEE ENE TSRE SENT DERES SED 
tryk. Containeren ejes af DragonTech!Y's forsknings-afdeling. 

  

      
(US:     

  

CRTeenrN 
KERES SSSE ERE SEE SEES DE STENEN 
fra d. 21/3 Kl, 3.21 og frem. Aftenen før blev en lasttruck ført af Mick 
[ONES DDTEN 
KEE FENDER SEEREN SEEST 
ERNST TERESE RESTEN ENES STESEARES 
[RESENS SATTE SNNDREREDHEEEANSESSE TEE 

De kan hver føre tø personer op til overfladen, Menuen viser et detalje 
ret kort over rumskibet med røde markeringer af skader. 

  

    
    

    

Dvale-kontrol 
Der er 60 dvalesenge fordelt på to rum. Ti dvalesenge er blevet 
forladt via nødanordninger - 4i et rum, 6 i et andet. De resterende 

50 personer i dvale-sengene er døde. 

    

   

(SEEREN 
KENN TESKE TER SEER 
Ku SEN EESELS SES ENE RSEESENDERNS 
Alle disse funktioner kræver døg energi fra reaktoren. 

  

       

LEG 
hør maske laves som handout I patient-filerne kan følgende journaler 
LS 

RESEN SLUSE OS 
[EN URENNREENSENT 
LN SENDES 

  

HERE YE DEDE 

EEN D US DE 
i UNGE SENERE TESTED ES 
É KEE 
RSS TOSSET SENE REDET S SES 
KODET NES SEERE ESSENS PETE TEEN 
FEER ESEETEDSE ERE EDEES 

[REE STENE 

      
    

  

  

    

  

   

  

ER SED STE SEALUTDN 
(ELAD TEN SENER 

BOSE SEERNES 
re tests. 

      

ES DE TENNESSEE ENE ESEE 
(SEEREN TENNESSEE 

FSA TSAR TESTEN 
synligvis dødelig. Ingen kendt behandling... 

 



  

-kl. 23.50. Doktor Avalon siger, at Dicksons benbrud er ukom- 
pliceret, Hun mener dog, at han må ha' fået et kraftigt chok, 
for han er begyndt at virke diffus og lidt aggressiv. Hun tjekker 
ham grundigere i morgen tidlig, Det latterlige fæ, måske skulle 
jeg statuere et eksempel og gi' ham et ordentligt lag tæsk? 

En mulighed er, at personerne sammen med 
DeepSpace"M-folkene går til kamp mod Harkart 
& Co. Resultatet er mange døde. Lad Harkart 
slippe væk. 

En anden mulighed - som jeg selv fortrækker-er, 777V2-2417. 
at DeepSpace"M-folkene sammen med spilperso- 
nerne forsøger at tale Harkart til fornuft. Han vil 
dog spille dobbeltspil og benytte chancen til at 
tage de andre til fange. 

-kl, 3.30, Jeg blev vækket af doktor Avalon og styrmand Knud- 
sen. De var ophidsede og råbte, at Dickson var gået amok og 
havde skudt omkring sig. Jeg måtte smække Knudsen en på 
hovedet, før han faldt så meget ned, at han kunne forklare, at 
Dickson havde hugget Sams pistol og skudt ham i fjæset. 
Derefter væltede han ind i soverum D, hvor han skød O'Con- 
nell og Wellington for derefter at forskanse sig med Imhof og 
Easton. Nu skal Dickson satme få, det svin! Jeg har længe haft 
lyst til at pløkke ham en kugle for panden. 

Når virussen for alvor får fat i Harkart, giver han 

sine mænd ordre til at skyde hele DeepSpace"m- 
holdet. Lad dog en af dem undslippe, så du 
senere har mulighed for at give spilpersonerne 
assistance. 

- kl. 5.30. Jeg er så træt, men de får mig ikke. Ingen forbandet 
mytterist skal få Kaptajn Nicholos ned med nakken. Jeg har 
sat autopiloten mod Nepton og behøver kun holde en time 
endnu. Svinene fik mig i benet, men det fortrød de..Ha! Den 

DIVERSE SPOR luder til Avalon må de skrabe ned af væggen. 

Udover computeren kan to dagbøger kaste lys 
over, hvad der er sket. 

- kl. 6., Hvad har jeg gjort? . Hvordan kunne jeg?…var jeg vir- 
kelig så langt ude? Heldigvis har jeg det meget bedre nu, 
måske kan alt blive godt igen? 

id lut] 
Kaptajnens dagbog 

[handout slut] 

Findes i inderlommen på kaptajnens lig, der lig- 
ger på broen. Den virker som en diktafon med 
kamera - man indtaler sine noter og bliver even- 
tuelt fotograferet samtidig. 
Handout: 

Doktor Mira Avalons private notater: 
Skibslægens notater er indtalt på en elektronisk 
notesblok. Blokken skriver på sin skærm hvad 
man siger til den. Den ligger under vandet i et 
hjørne af laboratoriet og udsender et svagt grønt 
lys, der viser at batteriet er opladt. 
Blokkens skærm er gået i stykker, så den skal 
først tilsluttes en ny skærm. Det er let for en øvet 

ud. 20/3 = 2417. 

-kl. 21.15. Et tåbeligt uheld i lastrummet: Dickson havde taget 
tabs igen og kørte gaffeltrucken ind i en fragt-container. Hel- j di tekniker. igvis slap lasten med skrammerne, men trucken trænger til en 
hovedrenovation. Dickson brækkede selv en arm. Det vil for- Handout: p- 
håbentlig få ham til at tænke sig om næste gang. Må huske at 
indberette ham, når vi kommer frem. 

Virussen 
Virussen er udviklet af firmaet DragonTech'M, Den slap ud fra et knust reagensglas i et fragtrum. 

Glasset blev knust, da en småskæv truckfører kørte galt og ramte den container, reagensglasset var i. 

Containeren er sørt og beskyttet med en advanceret kodelås. Der står ”DragonTech'M. Research & 

Development” med små hvide bogstaver på siden. Virussen er meget smitsom, og kan overleve flere 

dage i luft. Alle, der ikke konstant bærer tætsluttende beskyttelsesdragter vil blive smittet. 

Der er ingen kendt kur, og sygdommens udgang er ofte døden. Hvor kraftigt en person rammes 
afhænger af hans viljestyrke. I VP bedømmes dette ved at rulle et Psyke (PS) tjek. 

Symptomer 
- Efter ca. 2 timer falder offerets stress-tærskel og han bliver impulsiv og hidsig. 

- Efter ca. 4 timer ændrer offerets personlighed sig, så hans fortrængte lyster kommer frem. Effekten er 
forskellig fra individ til individ. Eksempelvis vil en genert og underkuet person blive udfarende, selv- 
sikker og overlegen. Offeret vil skifte frem og tilbage mellem sin normale personlighed og sin ”skyg- 
geside”. De seksuelle implikationer er det måske sikrest at holde sig fra, men de ville være frem- 

trædende. 

- Efter ca. 6 timer overtager ”skyggesiden” offeret, og staklen gør alle de ting, moralske lænker nor- 
malt har afholdt ham fra. Som et lille barn, der hiver vingerne af en sommerfugl. Offeret er dog stadig 
rationelt og kan derfor endnu samarbejde med andre. 
- Efter ca. 7 timer går offeret fuldstændig amok og føler en stærk afsky og had imod alle, især sig selv. 
Svage personer vil begå selvmord - ofte meget makabert. Stærkere individer vil måske nøjes med at 
være selvdestruktive på andre måder. 
- Efter ca. 7 1/2 time genvinder offeret delvist sin oprindelige personlighed. Han vil være naget af en 

voldsom skyldfølelse over sine gerninger. Muligvis tror han, at stormen er redet af. 

- Efter ca. 8 timer rammes de overlevende af hjerneblødninger, der sender offeret i coma med blodet 
løbende ud af øjne, næse og ører. Hvis man ikke hurtigt får lægehjælp, dør man. 
Hvis man overlever hjerneblødningen, er man reddet fra virus-døden. Der er dog intet, der befrier én 
for minderne om det, man gjorde under virussens indflydelse. 
Det vides ikke, om virussen har nogle effekter på langt sigt. Som spilleder har du her en oplagt mulig- 
hed for introducere underlige psykiske evner - eller mangel på samme - i din kampagne. 

  

Et tåbeligt uheld i Lastrum 7. 
Lagermedarbejder 
Nicholson,.nej, det var vist 
Dickson…kørte galt og bræk- 
kede armen. 
Forbandt hans brud, der var 
ukompliceret. Tog også en 
blodprøve. Må huske at få 
resultatet i morgen. 
= D. 20. marts 2417. 
Sekvens afsluttet kl. 23.05. 

Rumskibet Acheron. 

  

Jeg har opereret i en time nu 
og har lige taget en CoxStim 
for at holde søvnen væk, det 
er den fjerde i nat….shit..løjt- 
nant York er væk, der var 
intet at gøre..det kommer til 
at tage timer at få sengetøjet 
rent….han var nu et ubeha- 
geligt mandschauvinistisk 
svin. sagde jeg virkelig det? 
hvor kom jeg nu fra. 

Wellington tror jeg nok vil 
klare det. armen er tabt, 
men de fås jo efterhånden 
så gode som nye….fandens 
fBreak/ Nu er jeg klar 
igen. O'Connell har kun 
mistet hånden. hun er dog 
helt i chok. så hvad den 
psykopat til Dickson gjorde 
ved Sarah. Hvorfor så jeg 
det ikke komme? 
… Ingen bliver psykopat 
på en nat. damn, damn, 
damn. Det kunne selvfølge 
lig være noget han har 
taget. må tjekke blodprøven 
i morgen. Det svin til Knud- 
sen hundser rundt med os. 
kaptajnen er et sløvt læs. 
hvis det var mig 
havde de fået en kugle hele 
bundet. shit... 
- D. 21. marts 2417. 

Sekvens afsluttet kl. 04.45. 
Rumskibet Acheron. 
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Kaptajnen har mistet kontrol- 
testene viser at det 
le er for sent.… jeg må 

stoppe det svin,. heldigvis er 
flere andre endnu ved for- 
nuft… christ., hvad sker der 
med os… JEG VIL IKKE DØ! 
=D. 21. marts 2417. 

'Sekvens afsluttet kl. 05.15. 

Rumskibet Acheron. 
Handout slut 

  

Januar/februar



      

UICC ULTI 

VANVIDDET BREDER SIG 

GLEN SNEEN AES 

Den rammer først Harkart og hans mænd, og 
derefter går det ud over DeepSpace""-holdet 
SETS 

Det er umuligt at sige, hvad der vil ske, da det 
hele afhænger af spilpersonernes reaktioner, og 
hvordan du styrer bipersonerne. Prøv på at 
presse spillerne ud i konflikter, og få dem til at 
EUSTON SONS RENSE SET DOTD FEDE KES 
FN MENT 

SPILPERSONERNES GALSKAB 

Det er vigtigt, at ændringerne i spilpersonernes 
SNEEN ESS ERE NS 

(US SSEnEn GS 

Alle oplysninger omkring virussen bør gives på 
tomandshånd. Træk hver spiller udenfor døren 

ESS DEDEUE 
rollespille. Bemærkninger om de andre spil- 
personer kan også videregives på denne måde. 

Skab en illusion om, at virussen smitter på en 
speciel måde. Det mest oplagte er at tro, at 
Eee eee INN 
Den opfattelse kan du understøtte ved at lade 
virussens effekter vise sig først på de spilper- 
soner, der blev såret tidligere. 

    

Ea rt eres 
ENE SENE 

Een DSN FVT E ENTEN 
Eee re S BEES ENE ESSEN 
selvmord eller går i coma. 

FLUGTEN FRA ACHERON 

EN ESS ALIS ER 
ESS SE SENESTE TENT ER 
Der er tre muligheder: 

1) TerraForming'M ”s ubåd er koblet fast til rum- 
skibets skrog. Der er dog altid vagter ved ubå- 
(USE 

EET ES ES ES le TRISTE N 
Firmaets skib på overfladen nægter at trække 
ESSENSEN 
RSS ERE EET EEN ESS 

fare, vil de nægte at evakuere nogen som helst. 

Men hvis selskabet får mere detaljerede op- 
ESSENS ESS ETS 

pludselig 180 grader. Firmaet vil hævde, at en 
URE RESEN TEE NESS NESS 
sine folk ved at trække Prospect op. 

3) Endelig kan rumskibets nødkapsler benyttes. 
De er designet til at stige op til overfladen 
(hvis nu de skulle falde i havet), men der kan 
kun være to personer i hver kapsel, og kun to af 
dem virker. 

Sandsynligvis vil spilpersønerne handle forskel- 
REESE NE EN DSE ENES AENETS 

vil sikkert bekæmpe hinanden. 

  

Scenariet er grumt, så lad de spilpersoner, der 
venter for længe, gå i coma af virussen. Det er 
OLES NER SES PSR ENESTE 
FEER ES EENE NAT SFSPSTES 
levende flygter op til overfladen. 

al SLITE 

Historien kan ende på et utal af forskellige 
REESE SEN ES NESS 

1) Hvis der ikke kommer nogen op til overfla- 
den, bliver nye redningshold sendt afsted efter 
få dage. De fører virussen op til overfladen, 
hvor den udrydder hele planetens befolkning. 

2) Hvis overlevende kommer op på overfladen, 
vil de uden lægehjælp hurtigt dø af virussen. De 
vil måske smitte resten af planeten. 

3) Hvis de accepterer DeepSpace"Y's tilbud, 
ENT 

UNS NESS SEE NS TÆT 
kemisk-biologisk krigsførsel, der iført beskyttel- 
sesdragter fører staklerne til isolerede celler. 
Firmaet bruger sikkert virussen til at slå en mas- 
se uskyldige ihjel, og spilpersonerne bliver brugt 
som forsøgsdyr. Måske kan de flygte i et senere 
scenarie? 

  

ES ELLE 
PRES ELEE SEN VNENSSED SENE NAP STENS 
nødkapsel med en meddelelse i, så vil myndig- 
OR TEnES MESSER DE STEPS SSR RES 
åbnes. Dette vil redde befolkningen. 

SPILPERSONERNE 

Scenariet er skrevet til seks spilpersoner, der 
SDN RE SEES SES ENES 

nesker, som ellers ville trisse rundt i deres egen 
FN 

SEE SST SISSE TE 
SEE ESSEN SENDE NNED EN 
CERES SSHE TESTEN 

Du bør være opmærksom på følgende ved 
een re 
1) De skal ikke være før gode til at slås. Det er 
EEK ETS 
kan klare sig i et åbent opgør med Harkart og 
hans mænd. Hvis de er dræbermaskiner, så lad 
dem være udmattede som følge af den bratte 
PRETNLTN 
2) De skal have en nuanceret personlighed, så 
virussen har noget at arbejde med. 
EDER EN FNS PEN ELENA SSD EN SEE SEALS 
ES SEINE NESS SE SEN SEE: 
bedste spil. Der er ikke mange konflikter ved 
REDEN RES RENSES SEES ERR TSTS 
FREE NENT TESEN 

AFSLUTTENDE 

På det praktiske plan er scenariet nemt at køre, 
da alle kender situationen fra film som The 
Abyss, Leviathan og Aliens. Brug derfor energi- 

EET ES TS ESSENSEN RSEE ETS 
Dette er sværere, men samtidig mere tilfreds- 
ER SE SEND UTEN 

SEE SETE TESS  



  

RUMSKIBET ACHERON 

Acherons nederste sektioner ligger næsten helt under vand. 
Den midterste etage er delvist oversvømmet, mens den øver- 
ste del endnu er tør de fleste steder. Skibet hælder en smule 
på tværaksen, så det bagerste stykke af midteretagen også er 
oversvømmet. Der er små luftlommer flere steder under loftet. 

Man kan kun bevæge sig mellem sektionerne i de to centrale 
skakter. 

Den sorte boks 
Boksen ligger under en gulvplade i det nederste dvale-rum. 
Det er ligegyldigt, om den bliver fundet eller ej. 

Broen 
Her er tydelige spor af kamp. Bag kontrolpulten ligger kaptajn 
Nicholos. Han er død af hjerneblødning, men har også flere 
skud- og snitsår. Han stirrer ud af vinduet med en ladt auto- 
matriffel i hånden. I kaptajnens inderlomme ligger hans dikta- 
fon. 

Infirmeriet 
Er delvist fyldt med vand. Her ligger ligene af syv personer: 
Mick Dickson (overkroppen og hovedet halvt skudt væk), 
Ilse Imhof (mast under røntgen-apparat), Sarah O'Connell 
(beskadiget hånd, død af hjerneblødning), Helena Easton 
(tydelige spor efter seksuelt fikseret tortur, død af kvæstelser- 
ne), Patricia Wellington (død for egen hånd af skalpel i stru- 
ben) og Sam York (skudt i ansigtet). 

Laboratorium 
Er stort set tørlagt, Doktor Mira Avalons elektroniske notesbog 
ligger henslængt i et hjørne. Doktoren ligger op af væggen. 

Hun er blevet skudt i begge knæ og derefter slået gentagne 
gange i hovedet med et stumpt instrument. Hjernemassen 
siver ned ad væggen. Blodprøven fra lagerarbejder Dickson er 
stadig i multi-analyse-computeren. 

Det nederste dvalerum 

Her er ligene af 30 druknede stakler. Vandet i rummet er 
rødgrumset af dvale-væske og blod. Fire personer slap ud af 
dvale-sengene, men de druknede alle i havvandet. Ligene har 
tiltrukket en mængde muræner, der har hærget løs. 

Lastrum nr. 7 
Rummet er oversvømmet som alle andre lastrum. En stor fragt- 
container har fået en revne. Inde i den ligger kemiske prøver i 
diverse beholdere. Et af reagensglassene er knust. 

Luftslusen 
Her hænger 20 rumdragter i metalskabe. Dragterne kan be- 
nyttes som dykkerdragter, dog ikke udenfor rumskibet - pga. 
trykket. Her er også andet nyttigt udstyr som lygter, radioer og 
værktøjskasser. Slusen kan åbnes manuelt, men det er bes- 
værligt og katastrofalt. 

Redningskapsler 
Af skibets mange nødkapsler virker kun to endnu, hvilket kan 
ses ved et lille grøn lampe over indgangen. 

Reaktorrummet 
Skibets fusions-reaktor er beskadiget under styrtet. Dørene ind 
er meget tykke og har holdt vandet ude, men man bliver ube- 
hageligt bestrålet, hvis man kommer ind. I en luftlomme 
under loftet har rotten Justin overlevet. 

Januar/febrvar 
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