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Forfatterens forord til spillelederen 

Den stærkeste overlever, de svage bliver ædt! 

Hvis du har set Blade Runner, The Element of Crime eller 

Brazil, så har du allerede et billede af den verden dig og 

dine spillere vil bevæge sig ind i når de spiller dette even- 

tyr. Det gule lys, den evige regn, menneskets fordærv og 
det ufattelige bureaukrati. Er der overhovedet et håb i 
denne så helvedes triste virkelighed? 

I mangel af ovenstående filmtitler må du ty til Alien, 

Batman Returns eller TV2 's Yes Ultra Plus. 

Men derudover skal du køre det efter din egen opfattelse af 

cyberpunk. Feel free til at lade en voldsbande overfalde 

hovedpersonerne hvergang de stikker snuden ned i metro- 

en. Eller kør paranoia på dem så de tror de lige straks vil 
blive det. Lad Eiffeltårnet være selvlysende eller rustet bort! 

Det er din egen stil. Er du til medlidenhed så lad snyltende 

tiggere og betlere hænge i karakterernes skørter så snart 
de har penge, mad eller udstyr mellem hænderne. Lad poli- 

tisvævere patruljere som fluer over en mødding eller lad 

gadens orden herske. Gør hvad du vil så længe du fortæller 
vedlagte eventyr!! 

Midt i håbløsheden må og skal fem for hinanden ukendte 

personer samarbejde for at redde deres egen røv og 

forhåbentlig riste en stor virksomheds. Røv. 

Fasthold til stadighed dette faktum. Gør så lidt som muligt 

for at sætte karaktererne op mod hinanden før i slutscenen. 

Selvfølgelig må de gerne kalde hinanden grimme navne og 

sige pruttelyde, men undgå for alt i verden at de skyder 

hinanden ned. Paris er den by de skal leve i de næste 

mange år, så det hjælper jo ikke at man i løbet af de få 

dage eventyret varer sørger for at provokere mafiaen, 

narkohandelen og begår åbenlys kriminalitet. 

Med andre ord skal et par af hovedpersonerne slutteligt 

kunne besvare spørgsmålet i første afsnit med et "JA!", når 

det sidste patronhylster er faldet til ro. 

Hvis du nu synes ed er en skovl og en fordømt skolelærer, 

  

  

Eventyret handler altså om at 
overleve eller selv blive ædt, og 

stemningen bør være dyster, 

mørk og umenneskelig. 

Regler, regler, regler, regler, regler. 

Nej, der er ikke noget visuelt 
computernet hvor deckeren kan 

fise rundt mens resten af holdet 

spiller Huminati. Arbejde i 

Matrix, nettet, foregår på en 
skærm, og fungerer sådan set 
bedst som en ren samtale mellem 

spilleleder og computerbrugeren. 

Matrix er spillelederens mulighed s 
for at hjælpe eller genere spiller- 

ne, heri dukker den nødvendige 

oplysning pludselig op i rette 

øjeblik. 

Folk i almindelighed render ikke 

rundt med veritable våbenlagre 
der rammer modstanderen auto- 

matisk bare man tænker på dem. 

Borgerne i Paris er derfor heller 

ikke iført combat armor Mark V 

når de køber fødekiks hos deres 
dealer. 

  

    Hvis du er i stand til at håndtere 

VPs kampregler uden at kede spil- f 
lerne til døde, så brug dem. Ellers 

brug dem kun i de afgørende situ- i 
ationer, f.eks. klimaks. Resten af 
tiden flyder det bedst med mere 
fortællende konfliktløsning, 

krydret med et Inl-rul hér og et 

Critical dér.     

bide 

Plot og underplots 

Den frygtelige sandhed. 

En stor fødevarevirksomhed, SOY-DELIGHT INC,, står for 
at skulle undersøges af bystyret, Virksomheden producerer 

århundredets fødevare-hit, ernæringskiksen SoyBisq, der er 

fremstillet af døde menneskekroppe som virksomheden får 

irigeljge mængder fra offentlige selvmordsanstalter hvor 

folk begår samfundsnyttigt selvmord. Hvis sandheden 

kommer frem er det slut med kiks-eventyret og måske med 

SOY-DELIGHT. 
Derfor gemmer ledelsen alle kompromitterende oplysninger 

om kiksenes sammensætning mv. på en datachip og hyrer 

seks inkompetente individer, vores hovedpersoner, til at 

"bryde ind” hos sig selv, efter sigende for at slette visse 

filer. Indbruddet er udelukkende et skalkeskjul for af kunne 

påstå overfor offentligheden at nogen har slettet de omtal- 
te filer. 

Imidlertid er en konkurrent til SØY-DELIGHT på jagt efter 

måder hvorpå man kan skade virksomhedens omsætning 
og renommé. Konkurrenten betaler kaution for de snydte 

indbrudstyve og sætter dem på opgaven. 

Lidt efter lidt går det op for tyvene at de har været brikker 

i ct spil de ikke selv havde indflydelse på, og kampen vd 
svindel og korruption begynder at tage form. 

Diverse underplots. 

Bestyrelsesformand og leder af SOY-DELIGHT, Tao Zang, 

lader sine medarbejdere gennemgå cm operation for firma: 

ets regning, officielt pga. kosmetiske forbedringer, reelt for 
at anbringe en lille fjernstyret bombe i hovedet på medar- 

bejderen. Bomben kan udløses fi fald af uforudsete 

omstændigheder, og er Zangs garanti for at hommelighe- 

der forbliver hemmelige. 

Byens centrale computer, en kunstig intelligens, ønsker sig 

en menneskelig krop(!). 

Selvmordsklinikkerne, eller JØOYSLEEP-stations, ejes dels af 

SOY-DELIGHT, dels af bystyret. 

lle Kroppe Ér Grå 

  

  

Selvmordsklinikkerne, eller 

JOYSLEEP-stations, ejes dels af 

SOY-DELIGHIT, dels af bystyret. 

Bystyret er medejer pga. den tilta- | 

gende overbefolkning, SOY- 

DELIGHT af førnævnte grunde. 

Al tøjet fra de aldøde kunder 
køres til uddeling blandt hjem- 
løse og fattige i byen. 

3 . 

  
  

  

Byens centrale computer, ci 

kunstig intelligens, ønsker sie cm 

menneskelig kropi!). I kraft af at 

den har adgang til al kommunika- f 
un, følger den sagen på hærme- 

ste hold, og hjælper ho- 

vedpersonerne når de trænger Ul 

det, i sidste ende for at en af dem F 
hb mnerotk er ' 4 . rer VP , ER 

vil tade Si ig SVIE C år CO Vid 

teren.     

gide d 
     



  

  

  

Kort synopsis over eventyrets gang. 

In Media Res 

Seks personer, der aldrig har set hinanden før og i begyn- 

delsen kun kender hverandre under dæknavne, er i gang 

med at foretage et indbrud hos en stor fødevarevirksom- 

hed, SOYDELIGHT INC. Opgaven er en fælde, virksomhe- 

den skal blot bruge indbruddet som en undskyldning for at 

kunne påstå overfor myndighederne at indbrudstyvene har 

slettet nogle datafiler. Derfor når tyvene, vores hovedperso- 
ner, ikke særlig langt før de bedøves og overgives til politi- 

et. 

Hos politiet præsenteres de for diverse anklager, og det 

ligger i luften at de er dømt på forhånd. Heldigvis rækker 

skæbnen i form af en konkurrent til SOYDELIGHT hånden 
frem og betaler de sigtedes kaution. Som modydelse for 

kautionen skal vores hovedpersoner finde ud af 
ødelæggende ting om SOYDELIGHT så konkurrenten kan 

komme ind på markedet. Samtidig er det hovedpersoner- 
nes eneste mulighed for at finde beviser for at de selv er 

uskyldige. 

Med en uvis tidsfrist over hovedet går den vilde informati- 

ons-jagt rundt i Paris” gader for at samle viden om SOYDE- 
LIGHT. Sporene fører forskellige steder hen, til en fordruk- 

ken læge, en højtbetalt luder og rundt i computerMatrix. 
Vejen går også rundt om en selvmordsklinik, en kiksfabrik, 

direktøren for SOYDELIGHTs lejlighed og et lille transport- 

selskab. Langtsomt men sikkert går ubehagelige sammegq- 

hænge op for hovedpersonerne: SOYDELIGHT er involveret 

1 byens selvmordsklinikker og de skjuler at ligene fragtes 
hen til SOYDELIGHTSs kiksfabrik. Det viser sig at virksomhe- 

den fremstiller fødekiks af de døde kroppe. Desværre er 

det svært at føre et tilstrækkeligt bevis mod SOYDELIGHT, 
indtil en af hovedpersonernes kontakter, den kunstige intel- 

ligens Archie, tilbyder at afsløre hvor selve oplysningerne 
om brugen af menneskekroppe befinder sig. Archie kræver 
blot at få lov til at overtage en af hovedpersonernes krans- 

funktioner, sådan bare lige lidt… 
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Eventyret er opdelt i fem dele der 

hver især har et tema, der både 
modsvarer og supplerer fortællin- 

gens hovedtema Den stærkeste 

overlever, de svage bliver ædt. 

Hvis du kender til FASTAS struktu- 

rmodel så repræsenterer hver del 

også et plotpunkt, således er 
Håbløs er kampen mod over- 
magten anslaget, Storbyen er en 

levende organisme igangsætten- 

de plotpunkt, Døde er vi alle ens f 

vendepunktet, Maskinen vil være É 

menneske Point of no return og 

Enhver er sig selv nærmest er 

klimax. 

  

  

  

De altafgørende oplysninger er på 

en datachip monteret I hovedet 

på direktøren for SOYDELIGHTSs 
kunstige kat, Nietzsche, så i 
sidste ende må hovedpersonerne 
bryde ind hos ham og stjæle 
katten eller chippen, og, hvis de 

ikke har gjort det før, kæmpe 

mod seje cybergorillaer og ninjal- 

iv-vagter. 

ke: SS 

  

  

Paris, året 2032… 

En verden af kaotisk skønhed. 

Paris 2032, Europas største metroplex, en storby uden 

grænser. Ingen aner hvor mange mennesker der har her, 

kun at blandingen af folkeslag, racer og byens eget liv og 

puls frembringer en sær skønhed, Den århundredgamle 

indre bydel eksisterer stadig som ct kaotisk mintunivers 

uden ydre styring. 

De områder hvor rigdom er magt, er der ofte velbevæbne- 

de politistyrker der kan håndhæve gældende lov. Det er 
vanskeligt at sige hvor mange forskellige love der gælder i 
de forskellige bydele, kun at den samme lov ikke nødven- 

digvis er gældende overdit 1 metroplexet. 

Aksen, fra Louvre over Champs-Elyséc, Concordepladsen, 

Ave de Neuilly og sluttende med danskeren Spreckelsens 

kube fra 1980'erne, går tværs gennem Paris" ældste områ- 

der. Strækningen har de seneste 25 år etableret sig som et 

område for de velhavende, Her ligger støre dyre modehuse, 
restauranter, hoteller, forretningskontorer, og lige fra 

begyndelsen af perioden har både kunder og forretningsdit- 
vende næret ct ønske om at være i fred for det almindelige 

Paris og dets mangeartede udbud af afskum og udskud. 

Hvem der fostrede den vanvittige idé om helt at overdæk- 

ke aksen ligger hen i det uvisse, men her 25 år senere er 

projektet færdigt. 

Adgang til dette paradis har kun folk med gyldig adgangs- 
chip, og det kan kun ske gennem specielle sluser rundt 

langs aksen. Chippen kan efterhånden erhverves i prisbillig 

kopi udenfor. Den originale adgangschip skydes ind under 

huden og kodes med det tidsrum køberen har lov til at 

befinde sig på området. Når tiden er udløbet opløser chip- 

pen, den originale forstås, sig selv og frigør et syntetisk 

bedøvelsesmiddel i biodomløbet. Triomphe-garden kan så 

samle vedkommende op og aflevere ham til politiet og 

retsforfølgelse. 

lle Kroppe Ér Grå 

  

  

Tonsvis af stål og envejsgias, med |; 
tusinder af lyskilder så uafhængig- |. 

heden af verden udenfor er total, EÉ 

troner tværs gennem den gamle 

kulturhovedstad. [ler unde glas fh. 

sets beskyttende hinde kan velbe- ' 

låede borgere, side om side med 
topchefer, film- ag spørtsstjerner. 
Innere CH af ge bugretreøt pigluet 
SØN VIA SIN vig & ii KYNEALØINE Sa MJ) st 

og sMoghii Cunnei uden laid TOr al fe 

blive antastet ciler overtaldel. 

Dette er friomphe-aksen,     

  

  

Pais udenfor Triompheaksen ci 

en virkelighed præget af evig 

reen og hesk smagende smøg. 

Dagslvset trænger kun dårligt 

helt ned på bunden af gaderne, så 
det evige lys tra gadebelysning og k 

lyseklamer er hverdagens oplys- 

ning. |   

ude g 
   



  

I. Del: Håbløs er kampen mod overmagten 

Indbrud hos SOYDELIGHT 

Hovedpersonerne er midt i et indbrud hos den førende 
fødevare-koncern SOYDELIGHT INC. De er en flok amatører 

lokket til et job over deres formåen. Målet er at slette vigti- 

ge systemfiler, men virksomheden har allerede fjernet dem, 

så den kan påstå overfor myndighederne i Paris at de er 
ødelagt. Der findes en kopi af de påstået slettede filer i 

form af en chip sat ind i hovedet på direktøren af SOYDE- 

LIGHTs kunstige kæledyr, katten Nietzsche. 

  

til at tale sammen, beskrive deres 

udseende for hinanden og 

komme i gang med rollespillet. 

      
  

Hovedpersonerne befinder sig på vej i en elevator i SOYDE- 
LIGHTS hovedkvarter i midten af Paris. De kendte ikke 
hinanden før de trådte ind i elevatoren. Lad spillerne bruge 
elevatorturen til at tale sammen, beskrive deres udseende 

for hinanden og komme i gang med rollespillet. Når eleva- 

toren når aftalte 13. etage, glider døren lydløst op, og lys 

tænder i loftet af en lang, hvid gang. Ikke en lyd kan høres. 

Gangen er hvidmalet med en masse døre i hver side så 
langt øjet rækker. Holdet skal ind af døren med påskriften 

"Tech & Development”. Låsekoden fungerer, og rummet er 

mennesketomt og tyst. 

Der skal dvæles ved denne scene. Samtidig med at den 

første computer tændes, låser rummets dør automatisk, og 

stålskodder glider lydløst ned foran vinduerne. Alt lys sluk- 
kes. Der lyder en hvislende lyd af sove-gas fra dyser i loftet. 

Hovedpersonerne er fortabt; de dejser omkuld efter 

forgæves kamp. 
Evt. hovedpersoner udenfor rummet, dvs. på gangen ople- 

ver stort set det samme: alle døre og elevatorer er låste, 

dyser med sovegas sender dem til drømmeland. 

  

Der skal dvæles ved denne scene. 

Samtidig med at den første 

computer tændes, låser rummets 
dør automatisk, og stålskodder 
glider lydløst ned foran vinduer- 

ne. Alt lys slukkes. Der lyder en 

i loftet. Hovedpersonerne er 

fortabt; de dejser omkuld efter 

forgæves kamp. 
Opvågnen på politistationen.     

Lad spillerne bruge elevatorturen |- 

hvislende lyd af sove-gas fra dyser f: 

  

De bevidstløse stakler overgives til politiet med oplysnin- 

ger om at de er brudt ind og har slettet vitale filer om 

sammensætningen af SOYDELIGHTSs produkter. 
Medierne modtager samtidig en pressemeddelelse fra 

SOYDELIGHT om at de har fået slettet store dele af deres 

datafiler, således at firmaet hverken kan gennemføre bysty- 

rets undersøgelse, fremvise et kvartalsregnskab eller rekon- 
struere firmaets aktiviteter i øvrigt. De er ikke i tvivl om at 

det er sabotage. 

lle Kroppe Ér Grå gide 6 
      

  

Alle vågner i en kedelig celle på cn lokal politistation, og 

præsenteres enkeltvis for anklagerne, Alt hvad hovedperso- 

nerne havde på sig ved tilfangentagelsen er i politiets 

forvaring, dog er skydevåben uden licens blevet konfiske- 

tet. Understreg de overvældende problemer de står oveifui. 

lange fængselsstraffe, isolation mv. 

Lad politiet behandle hovedpersonerne med liden respekt, 

ingen gider høre på deres undskyldninger, forklaringer eller 

problemer. De cer jo bare et antal subsistensløse tåber der 

skal sættes bag tremmer hurtigst muligt, og deres rettighe- 

der kan de stikke et vist sted hen. Alle de møder på statio- 

nen ved jo at de er skyldige! 

Løsladt mod kaution. 

Efter at hovedpersonerne er blevet gjort nervøse, bliver de 

pludselig samlet i ct lokale, får udleveret deres få ejendele 

minus deres våben. Derefter meddeles det dem at hogen 

har betalt en skyhøj kautian for dem, og at de er på få fod 

indtil deres sag kommer for en domstol, Personen heder 

dem møde på en restaurant under Trtomphe-aksen, MYGITT 

& DAY. Bestemt ikke et sted deres budget normalt tillader 

dem at hesøge, så kautionisten har ligeledes arrangeret at 

n»olitiet skyder en 12-tiigv1s adgangschip Ul aksen Ind 

under hevednersonernes hud. 

lle Kroppe Ér brå 

  

  

  

Efter at hovedpersonerne hai 

været hos politiet, og nu kender 

hinanden lidt bedre, så sørg for 

hele tiden at hjælpe spillerne 

medat indse at de kun vil kunne 

redde skindet hvis de forenci 

deres kræfter 02, holder sammen 

indtil sagen er opklare! 
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2. del: Storbyen er en levende organisme 

Triomphe-aksen. 

Det storslåede byggeri er helt nyindviet, og løber som et ar 

gennem Paris ” centrale dele. Til gengæld skåner den de 

heldige for den dårlige luft udenfor, den evigt silende regn 

og gadens almindelige håbløshed. Adskillige steder langs 

aksen er der anbragt adgangsportaler som folk med gyldig 
adgangs-chip kan benytte. Portalen består af to døre lige 

efter hinanden, og går man gennem den første uden chip 

lyder en alarm og energifelter i begge døre forhindrer 
enhver passage. Alarmen lyder også i Triomphe-gardens 

hovedkvarter og få minutter efter er der vagter på stedet. 

Lad cks. en bums eller bølle prøve, så hovedpersonerne får 

gardens effektivitet at se. 

Møde med Verooge. 

Straks efter mødes hovedpersonerne af en anonym type i 

et mørkt jakkesæt. Det er deres aftalte kontakt, Jac Veroo- 

ge. Verooge har kolde stålgrå øjne og ct lille hageskæg. 

Han er diskret, høflig og i enhver henseende taktfuld. Han 
viser dem hen til et bord i et diskret hjørne af restauranten, 

hvor han bestiller hvad de måtte ønske. 

Han præsenterer sig som repræsentant for firmaet SEA-EAT 

der er konkurrenter til SOYDELIGHT. Og da alle mennesker 

spiser Scy-Bisg, så har Verooges firma det hårdt. SEA-EAT 

har betalt hovedpersonernes kaution til gengæld for ep 

tjeneste: de seks løsladte skal fremskaffe informationer der 

kan bringe SOYDELIGHTS omdømnne i fare. Hvis dette skul- 

le lykkes så eftergiver SEA-EAT kautionen. 

Vores stakkels hovedpersoner har ikke noget valg. Alterna- 

tivet er en langvarig fængselsstraf plus en kæmpe gæld. 
Verooge fortæller at han kan kontaktes via Matrix, hvor 

man kan lægge beskeder i en elektronisk postkasse. 

(Herfra kan den kunstige intelligens Archie selvsagt lytte 

med.) 

Ålle Hroppe Ér Grå 

  

  

Indenfor oplyser tusinder af 

lamper det overdækkede område, 

der er rent og pænt, folk går 
rundt i dyrt tøj og flyver I de 

sidste nye svævere. Forretninger 

faldbyder luksusvarer af enhver 

art til købedygtige kunder. NIGHT t. 

& DAY er en kæmpe restaurant 

med glasfacade ud til Champs- 

Elysée. Hovedpersonerne vil skille . 

sig voldsomt ud blandt restauran- Ht 

tens øvrige gæster.   
    

ode å 
      

  

lle hroppe Er Grå 

o 

Nu ankommer så vores had guy: 

Første møde med Tao /ang. 

Denne scene har til formal at præsentere hovedskurken 

himself, den offentligt kendte 120 Zang, leder af verdens 

største fødevarevirksomhed, og for fortællingens vedkom- 

mende manden bag at vores hovedpersoner hlev lokket I en 

fælde. En stor sort svævende |imousine lander foran de 

store ruder i restaurantens facade, sørg for at gøre spiller- 

ne opmærksomme nå at de <idder således at de kan hetrag- 

ig scenerict. 

Ud af imousinen stiger først tre mænd hvoraf den ene 

synes at være føreren af svævetøjet, de andre to er asiatisk 

udseende og hyperopmærksomme typer. Det er Zangy 

livvagter Lavou og Azukio. Mens de to asiater spejder 

diskret op og ned af gaden åhner føreren hagenden af 

svæveren og ud stiger selveste Tan Zang. Han er tført sidste 
skrig af håndsyet designertøj og på hans næse hviler et pa 

halvhbriler af metal, Det meste af hans isse er barberet skal- 

det, så hans kulsorte hår danner en indramning af den 
hvide hovedbund, og da han vender sig om med kimousinen 

for at modtage sin ledsager, kan man se at håret er samlet i 

en lang tynd fletning 1 nakken. 

Zang hjælper en meget nydelig kvinde ud på fortovet, det 

er hans damchekendtskab for tiden: luksusluderen Twceze 

iført en helt kropsnær trikot der åbenlyst præsenterer 

formerne på hendes velindrettede krop. Samtidig med 
Tweeze smutter en iiiie sort kat ud meliem benene på 

Zang, det er hans kunstige kat Nietzsche. Vi husker jo nok 

at det er i hovedet på selve dette kræ at de vigtige oplys- 

ninger om Soy-Bisq befinder sig. Det er også temmelig 

sandsvnligt at ingen af hovedpersonerne nogensinde har 

set et sådant dvr Følget spankulerer ind gennem restauran 

ten og placerer un, ved et bord ikke så langt fra vore 

venner. 

  

  

  

Denne scene har til formå! at 

præsentere hovedskurken 

himself, den offentligt kendte Tao 

Zang, eder af verdens største 

fødevarevirksomhed, og fu 

fortællingens vedkommende 

manden hag åt vores hovedperso- Å 

ner blev lokket i en fælde, En star 

sort svævende limousine lander 

foran de store ruder I restautan- 

tens facade, sørg for at gøre spil- 

lerne opmærksomme på at de 

sidder således at de kan hetragte 
scenciiet, 
  

  

  

Samtidig med Tweeze smutter en 

lille sort kat ud mellem benene pa 

Lang. det er hans kunstige kat 

Nietzsche. Vi husker rå mak at det f 

ct t hovedet på selve dette kræ at 

de vigtige oplysninger om Soy- 

Bisq befinder sig. 

  

  

 



  

Før Verooge forlader stedet kan han give et par oplysnin- 

ger om de ankomne: de to livvagter kendes under navnet 

De Lydløse og er to ultrafarlige ninja-typer. Samtidig kan 

han oplyse lidt om Zangs vaner: Zang bor alene altid 

bevogtet af De Lydløse ct sted i Paris” centrum og for 

tiden ses han i selskab af luderen Tweeze. 

Butthead, Porthos” informant. 

Første gang spillerne møder Butthead sidder han op ad en 
husmur i en lille sidegade og bevæger sin krop rytmisk til 

tonerne af musik fra sin radiomodtager. Butthead har det 

med pludseligt at afbryde en samtale med et heit irrelevant 

spørgsmål, fordi han løbende modtager transmissioner via 

sin metalhjelm, politirapporter, newsflashes osv., hvilket 

gør det til en krævende proces at tale med ham. "Har du 

nogen sinde set en politisvæver nedefra?”, "Ved du hvad 

klokken er i Sidney lige nu?”, "Nej! Ikke den igen. De bli'r 

ved! Hvad var det du sagde?” Da hans ulovlige virksomhed 

samtidig spores af myndighederne, sker det lige så ofte at 
han midt i en sætning stirrer tomt ud i luften hvorefter han 
resolut styrter ned af nærmeste sidegade eller hopper over 

nærmeste hegn. Butthead kender til De Lydløse, den ene 

har giftrazors og den anden hud af stål, og at luderen 

weeze vides at betjene en højtstående finansmand. 
Tweeze har desuden fået foretaget en operation for nylig 

af en lokal streetdoc ved navn Sauber. 

Boz, Asias fødevare-dealer. 

Boz er godt sur over at alle folk æder føde-kiks, når han nu 

kan levere ægte gensplejsede tomater, næsten naturlige 

kartofler og i sjældne tilfælde jorddyrkede rødbeder. Hans 
kundekreds er fast og kræsen, selvom den er vigende. Boz 

slår sin bod op på passende steder og falbyder sine varer til 

folk der har noget at bytte med. Allermest ønsker han sig 
en halskæde-CD-afspiller og en gammel opsamlings-CD 

med Bob Marley. Han kender Doc Sauber, der udfører 

lle Hroppe Ér Grå 

  

  

Nu cer det bare op til hovedperso- 

nerne at opsnuse informationer 

og rygter hos deres kilder. Sørg 

her for at understrege dette 

afsnits tema Storbyen er en 

levende organisme. Lad storby- 

ens uendeligt tilfældige liv flagre 

forbi personerne på deres vei 

gennem et spind af gensidige 

tjenester, hurtige handler, afhæn- 

gighed og frygt!   
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diskrete c operat ioner for folk: der betaler hvad det koster - 

på stedet, Sauber holder til på værtshuset Ten Little Ind 

ans, og jo, han foretog for; ryligt en operat ucn på en pari 

sisk luksustirder. 

Cheval, Aramis gode kontakt. 

Chevals rigtige identitet kendes ikke af Aramis. Derfor fore- 

cår kontakten på underlige. pladder-agent-agtige måder, 

Aramis ninger til et nummer hvor han får hesked om af vå 

til en hestomt Burger 

æblepie plus dobbelt pommes fiites uden dyppeise. Derct- 

ter vil en ekspedient henvende sig Gi ham og sige at der er 

telefon. På linien er så Cheval der spørger hvad der er galt 

eller stille Aramis en opgave. Hvordan Cheval hår at arran- 

gere alt dette mens han også skal passe sit arbejde forbli- 

ver en gåde!! Han kan selvfølgelig fortælle at hvstvret i 

Paris for nylig indledte en undersøgelse af SOYDFEIGETS 

King og kuber on Milk Shake og en 

aktiviteter, men at den foreløbigt er indstillet pga. et (hm 
0 sysrd 11 . - 1 24 CT /VV 

iiidbdbrud, Cheval vil også afsløre sin mistanke om at SQY- 

DELIGT ikke har rent mel t posen. 

Archie, Checks koniakt i Matrix, 

Den kunstige intelligens Archibald vil gradvist give sin 

viden og sim fakuske Magt til kende. Den vil under ingen 
omstændigheder afsløre mere end højst nødvendigt ad 

gangen, husk på at den ønsker sig en forsøgsperson til sit 

lille cksperiment. Dette gør også at Archie er din, spilele- 
i ” > w c ' fa, ” er ry & 17 i derens, metode Ul at give oplysninger og evt. guide holdet ; 

den ene eller anden retning. Husk på ai samtlige offentlige 

informauoner iøber igennem Archies netværk og at den 

også kan give ordrer Uulbage igen! lige nu og her kan 

Archie afsløre at indbruddet hos SØYDELIGHT var bestilt 

og betalt af firmaet selv. 

Ålle Kroppe Ér Grå 
  

  

  

Åramis ringer Ul et nummer hvoi 

han får besked omat ea til en 

bestemt Burger King og køher en 

Milk Shake og en æblente plus 

dobbelt pommes fiites uden 

dyppelse. Deretter vil en ekspedt 

ent henvende sig til ham og sige 

at der er telefon. På linien er så 
Chevalcdu spørger hvad der er 

galt viigr SUlic Aramis en opgave, 

Hvordan Cheval nar at arrangere 

alt dette mens han også skal 

nasse sit arherde Frarhliver en 
BT 

Vac 

  

  

      
  

Archue er din, spilleloden115, 

metode til at give oplysninger og 

evt. guide holdet den ene eller 

anden setnine, Husk på at saml: 

ge offentlige informationer løber 

igennenr Archies netværk og al 

den også kan give ordrer tilbage 

teæojy! 
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Seizmo, Edderkops veninde. 

Seizmo arbejder frivilligt : Clothes for all-shoppen nær 

Jardin du Luxembourg, og hun er i bund og grund en naiv 

sjæl. Faktisk tror hun på at tøjprogrammet kan hjælpe de 
hjemløse ud af deres problemer (tsk, tsk!). Samtidig nægter 

hun at indse at mennesker kan være bevidst onde mod 

andre mennesker. Hun er altid i godt humør, og vil hjælpe 

Edderkop så vidt som overhovedet muligt. Hun ved ikke at 

SOYDELIGHT også benytter EVERYWHERE TRANSPORTS,. 
men kan fortælle at tøjtransporterne kommer regelmæssigt 

- og altid i løbet af natten. Hvorfra de kommer ved hun 

ikke. Butikken har en lille computer, hvorfra en dygtig 

hacker ville kunne få adgang til dele af SOYDELIGHTs data- 
system, og den lader Seizmo gladeligt interesserede benyt- 

te. 

Eve du Gogue, Gabriéles high society friend. 

Eve er simpelthen klam ud over alle grænser. Hvis Gabridle 
skal snakke med hende face to face så skaffer Eve hende 

adgangschip til aksen, og enten mødes de på en restaurant 

eller på redaktionen hvor Eve arbejder. Eve går i vildt dyrt 
tøj, make up og smykker og elsker alskens sladder om rige 

og berømte folk. Om Tao Zang kan hun herette at han er 
ungkarl, bor i en dyr taglejlighed tæt ved aksen (adressen 

ved hun også), hans to livvagter er omkring ham døgnet 

rundt, han er stenrig og ser rågodt ud. Hans veninde fog 

tiden er en kedelig tøs ved navn Tweeze. Møgkælling. 

lle Hroppe Ér Grå 

  

  

Matrix, eller nettet, er en uendelig |. 
flydende strøm af informationer, 

hvor kun de hurtige og smarte 

kan få fat i det de ønsker at vide. 
Der er ikke direkte adgang til 

SOYDELIGHTSs system, det kan 

kun ske gennem Clothes for all 

eller ved at Archie gør det. Matrix É 

kan bruges til banale oplysninger 

såsom telefonnumre, adresser 

osv. Gode computerbrugere kan 

også trænge ind i andre 
computerkontrollerede systemer, 

eksempelvis en bygnings elektri- 

ske installationer.   
  

ojde lg 

3. Del: Døde er vi alle ens. 

Intermezzo 

! clette afsnit vil de! gradvist åbenbare sig for hovedporso. 

nerne at nogen skjuler noget for en hel de! andre: SOYDE- 

LIGHT skjuler sammensætiingen af deies fødevarekiks, 

jfoySlecp siger ikke tuf nogen hvor de døde kroppe ender 

eller hvad tøjet går til. Tao /ang tortæller ikke sine medar 

bejdere (eller til Tweeze) at han har ladet en bombe indo- 

perere i deres hoveder osv. 

seøktive kontakter fører dem 1 første 

omg. Hg i | oc San w, lveeze, evt, en selvmordsanstalt 
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En fordrukken læge. 

Sauber holder som sagte til på værtshuset Ten Little Indi- 

ans, der viser sig af være et særdeles snusket sted 1 en hlle 

snusket sidevade i nærheden af Mentmartre-kirkegården. 

Stedet er udefra gaden en uigennemnsigtig glasrude med 
håndmalede violette bogstaver af ældre dato. Ten Littie 

Indians er præget af stramkunder og enhver fremmed vi 

blive betragtet med udtalt mistro. Indenfor ses et lille 

aflangt lokale, nedslidt og lidet oplyst, hvor små kvadrati- 

ske borde danner øer i det røgfvidte hav. Rundt ved horde: 

ne sidder eller hænger tvrvlcaomme skikkelser, glas ng 

flasker hlandet med nanir fra aviser og kikspakker roder 

rundt mellem hinanden. Bag den slidte bardisk trone! 

hartenderen, en midaldrende uscigneret mand. Han sælger 

kun designer-Whisky, elendige cigaretter og Soy-Bisq, og ct 

i øvrigt hverken særlig snakkesalig eller venlig. Spørgsmål 
hesvares med hovedhevægelser eller ønstavcisesord., Han 

nægte! øthveørt Lendslnb til en Dac Canheor selvom lægen 

sidder og sover ved et bord I det frerneste hjørne. Skulle 
hartenderen føle sig truet Fører han med næsten overdre- 

ven tydelighed en hånd ned under disken cg beder hoved. 
nersonen om at skride 48 han tilkalder sme høller. Der er 

en map under disken, men der fører Ingen ledning væk fra 

den, det er bare et billigt skræmmemiddel møntet på fulde 

ikker og utjekkede voldsmænd. 

Ålle Kroppe Ér brå 

  

  

Ten Little Indians & præget af 

stamkunder og enhver fremmed 

vil blive betragtet med udlt all 

mistro. Indenfor ses et lille 

alangt lokdle, hudsndt og hide 

oplyst, hvor små kvadratiske 
horde danner øer 1 det røglyidte 

hav. Rindt ved hordene sidder 

cller hænger tvivlsomme skikkel 

ser, glas og flasker Dlandet med 

papir fra aviser og kikspakker 

roder rundt mellem hinanden. bag 

den slidte bardisk troner harten- 

deren, en midåkdrende USOig ner et 

mand. iJan sælger kun desgndt - 

Whisky, elendige cigaretter og, 

Sov-Bisq, og ert øvrigt hverken 

(77 rel; FY € 
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Sauber kan findes ved at man spørger en af de vågne 

gæster, hran sidder I sin kiltel og sine gamie Sneakers og 

sover med hovedet på bordet. Foran han står en hei tømt 

flaske designer-Whisky og et fedtet glas. Hans lange tavse- 

de hår flyder ud meliem sjatterne og krummerne på bordet. 

Saubers krop er lammet af mængden af sprut han har 

indtaget, men hans hjerne fungerer aldeles tilfredsstillende, 

så han beslutter at vinde tid ved at invitere hovedpersoner- 

ne ned i sin klinik næste dag for at besvare deres spørgs- 

mål. Hvis de spørger om noget der direkte kan relateres ti 

Zang vil Saiiber i mellemtiden kontakte Zang for at få 
hjælp. Hvis udspørgerne er stædige elier snedige vii han 

tale dem efter munden så langt som overhovedet muiigt 

for at redde sit eget skind. 

Sauber arbejder i en lille uanselig klinik næppe to minut 

ters gang fra Ten Little Indians. Klinikken består af et lille 

venteværelse med diverse forældede magasiner, enkelte 
reproduktioner på væggene samt en stor 2030—kalender 

med kendte sportsstjerner. Bagved venteværelset befinder 

sig en lille operationsstue med alskens udstyr, alt i fineste 

orden. 

Når hovedpersonerne kommer i åbningstiden sidder der et 

par kvinder i venteværelset og Sauber er ved at afslutte en 

mindre operation inde ved siden af. Hvis han siden sidst har 

konfereret med Zang, så vil han prøve at snige sig udenom 

det at give oplysninger om Tweeze med henvisning ti! 

noget så absurd som tavshedspligten! Det vil dog være 

tejidauvi iel at skræmme ham til at bekræfte at han har ope- 

reret Tweeze i hovedet, at regningen blev betalt af SOYDE- 

LIGHT og at det var en form for bombe han placerede I 

hendes hoved. 

Alle Hroppe Ér Grå 

  

Hans lange tjavsede hår fivder ud 

mellem siatterne og krummerne AA EIN I AZ fæ I ASUS Å 
TJ 

nå bordet. Saubers krop er 
lammet af mængden af sprut han 

har indtaget, men hans hjerne 

fungerer aldeles tilfredsstillende, 

så han hoslutter at vinde tid ved 

at invitere hovedpersonerne ncd i 

sin klinik næste dag for at besva- i 

re deres spørgsmål. &   
  

  

  

Så snart Sauber meider dette 
tilbage til Zang er han en død 

mand. Evt. næste gang han 

opsøges har to af Zangs goons, 

Tintin og Terry, været på visit og 
skudt knoppen at ham. Tintin og 

Terry vil herefter holder Saubers 

klinik under opsyn.   
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The Ghost in the Machine. 

Omkring dette tidspunkt melder Archie sig på Checks 

computer (eller omvendt) og lader yderligere oplysninger 

tilfalde gruppen. Archie kan berette at indbruddet nos 

SOYDELIGHT var bestilt og belait af firmaet seiv. 

Desuden har Archie gennemsøgt SOYDELIGUTS computer 

og konstrueret dele af de nu slettede filer. Husk hele tiden 

på at Archie kun videregiver netop så mange informationer 

så hovednersonerne har noget at gå efter Ret heset ved 
han jo det meste på forhånd! Filerne indeholdt data om 

sammensætningen af SoyBisq og ejerforhold 03 j0oyS1e- 

epStations. SøoyBisq &1 en ganske bandt sammensat kiks, 

bortset fra en enkelt komponent: HmX, Archie ved ikke, 

eller han vil ihvertfald ikke sige det, hvad Hn X betyder. 

HmX or en forkortelse for HumanxX, hvilket simpelthen er 

der restprodukt SOYDFLIGT får fra de afdøde menneske- 

kroppe efter de er blevet aflivet på en af byens /ovSleep- 

Srarions. HmX er menneskekød. Føj for satan! 

SOYDELIGHT ejer hovedparten af Paris” JoySleepStations, 

resten er fordelt på mindre anparter, hvoraf bystyret I Paris 

har en god bid. 

Tilbage til kontakterne. 

Hvis hovedpersonerne vil høre mere om /JoySleep, så cr der 

informationer hos Cheval, Butthead, Boz eller Eve du 

Gogue. Alle fire ved af man på en fovSleepStatton efte 

sigende kan få et bad, ct måltid mad, et gles gift hvorelte! 

man bliver kørt bort til kreomering. Det stemmer overens 

med virkeligheden bortset få det med kremveringen: du 

ved at ligene ender som fødekiks! 

Ålle Kroppe Ér brå 

Mere Matrix. 

  

  aner se NR Hs rn ok em eng 

En hacker kan forholdsvist uhin. 

dret trænge ind 1 fovSleeps 

computersystem og få adgang Ul 
følgende opiysnmmger: Tao Zang vr 

hestvrelsestormand for foySsleeps 

bestyrelse, SOYDELIGHT ejer 

størstedelen af JoySleep, hystvret 

; Paris ejer rent faktusk resten. 

JovySleep bruger et transportirma 

ved navn EVERYWHERE TRANS- 

PORTS. der har ul huse 1 bydelen 

Neuiliv idet nordvestlige Paris.       
  

  
Cheval kan bekræfte ejerskabet dl 

JoySstecp, men aner intet mere om 

selskabet udover at der findes 

fem selvmordsanstalter 1 Paris, 

Eve du Gogue fryder sig fange 

baner over at alle de fatuge nu 

endelig kan gøre sig lidt nyttige, 

samtidig med at him dypper en 

Soybisgi sin the.     
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Frokost med en luder. 

Tweeze har det med at spise frokost alene på NICHT & 

DAY, og her kan hun kontaktes hvis ellers en eller flere af 
hovedpersonerne har kunnet skaffe sig adgang til Triomhe- 

aksen. Tweeze vil være mere end skeptisk overfor hoved- 

personerne, undtagen lige Rouge, der har manererne i 

orden. Kan Tweezes tillid vindes og køber hun den med at 

Zang har ladet en bombe indoperere i hendes hovedet, vil 

hun være til stor hjælp. Hun kan levere adgangskoden til 
Zangs huscomputer, så man kan komme ind uden at alar- 

men aktiveres. Hun kender Zangs lejlighed ganske godt. 

Hvis Tweeze først kontaktes på et senere tidspunkt hvo 

hovedpersonerne er under opsyn, vil det få fatale følger for 

hendes liv: kort tid efter at Tweeze er blevet kontaktet (og 

hun har givet et par gode oplysninger!)ankommer Zangs 

limousine som i indledningen, bortset fra at ingen stiger 

ud. Sekunder efter eksploderer Tweezes hoved i hedste 

Cronenberg-stil og sender hovedbund og hjernemasse ud 

aver de nærmeste gæster. Hendes hovedløse overkrop 

banker ned i salaten på bordet og der opstår panikagtige 
tumulter i restauranten. Ude på gaden bag limousinens 
envejsglas smiler Zang sit mest sataniske smil og beordrer 

chaufføren til at bringe ham hjem. Her gælder det i alvorlig 

grad for hovedpersonerne at komme væk inden strisserne 

møder frem. Lad spillerne vide at hvis de bliver sat fast i 

forbindelse med dette, så er det over and out! 

Besøg på en selvmordsanstatt. 

JoySleepStations, selvmordsanstalterne, ligger spredt rundt 

i det gigantiske metroplex. Overalt støder man på store 

reklamestandere for det samfundsnyttige selvmord med 

kort over hvor man finder den nærmeste anstalt. 

Bygningskomplexet er en kæmpe kvadratisk flad bygning 

udelukkende med et par store glas-indgangsdøre på fron- 

ten. Bag bygningen er der en række ramper til lastbiler for 
enden af hvilken en stor grå skydedør kan åbnes ind til 
bygningen. 

hlle Kroppe Ér Grå 

  

  

Sekunder efter eksploderer 

Tweezes hoved i bedste Cronen- 

berg-stil og sender hovedbund og f 

hjernemasse ud over de nærmeste f 

gæster. Hendes hovedløse over- 

krop banker ned i salaten på 
hordet og der opstår panikagtige 

tumulter i restauranten. Ude på 
gaden bag limousinens envejsgias | 

smiler Zang sit mest sataniske 

smil og beordrer chaufføren til at 

bringe ham hjem. 

ro 
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Der er faktisk intet mystisk ved disse JoySleepStattons, 

Selvmordskandidaterne mødes 1 receptionen af venlige 

kvinder I hvide uniformer, får ev varmt had, dernæst et 

måltid mad efter eget valg og bliver lagt på en briks é et 

stort rum med skærme hele vejen rundt, Kunden vælge; 

musik og biieder han gerne vil dø til (blomsterenge og 

marker med levende dvr er meget populære!) og indtage! 

dernæst et bæger med en giftdrik. Nu sover kunden sulle 

ind, pakkes ind i ct lagen og køres I sidste ende væk med 

andre hg. 

Transporterne ender deres ture lidt uden for det centrale 

Paris, her ligger de støre Soybisg fab ie et mær uigi 

indust ikompicx tied kvlelårne, iagerbvøningen, Soc, [ol 

o.lign. Kompiexet et omkranset af et 5 meter højl 

berøringstølsomt hegn og der er konstant vagtpatruljer 

langs hele hegnet. Eller sagt på en anden måde: man kant 

ikke komme derind medmindre man smugler sig ind på et 

fransnort køretøj! Se då del for viderligere oplvsninger om 

SoyBisq-fabrikken. 

Tiibagemejding til Verovge. 

Hvis ikke hovedpersonerne har aflagt rapport ui Verooge 

endnu, så var det måske på tide, De har samlet en Masse 

oplysninger om SOYDELIGHT, men hvordan få skovlen 

under dem? Verooge heder mø evt, kopier af kompromitte- 

rede hier, kontakte medierne celler det der er værre. 

Alle Kroppe Ér Grå 

  
Udeha kan hovedpersonerne ved 

hattetide tagttage store trans- 

portkøretøier bakke hen til 

ramperne og få læsset hvide 

lagerebyller på. På siden af køre: 
Løjerne ses EVERYW HERE TRANS: 

PORTS logo. Lastbilerne kører i 

vidt forskellige retninger men 

virkeligheden har de samme 

SEINNG 

rt udkanten af Panis. Chauttørerne 

kører hele tiden torskellige ruter 

berndg de store Sov Brogqdal 

ov har besked på af rapnortere 

hvis de føler sig skygget. I sd Fald 

sender selskabet følk ud 1 at   arrangere uheld mv. sa skvøgen 

|taber spore! 
!     
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4. Del: Maskinen vil være menneske. 

Zangs taglejlighed. 
Om det at hovedpersonerne undersøger lejligheden første 

gang hører til i denne eller den foregående del vil jeg lade 

være op til dig. Men jo nærmere de kommer Zangs lejlig- 

hed, og dermed katten Nietzsche og opklaringen, jo farli- 

gere bliver det for dem. Det er vigtigt at Archie ikke tilby- 

der oplysningen om katten før lejligheden har været 

besøgt én gang! 

Ved første besøg er Zang ikke hjemme, men han ankommer 

på et passende tidspunkt når hovedpersonerne snuser 

rundt i hans lejlighed. De skal helst nå at slippe væk og 
gerne lidt skræmte. Lejligheden er nærmest en hel ejen- 
dom med indgangsdør helt nede ved gaden og en kæmpe 

taglejlighed øverst oppe med plads til at lande svævere på 

det flade tag. Den øverste kvadratiske stue domineres af 
store glasvægge ud til en art terrasse tre fjerdedele rundt 

om stuen. Fra taget går en vindeltrappe ned til øverste 

etage. Bygningen er sikret med state of the art inden for 
tyverisikring, vægtfølsomme følere på taget, kodelås ved 

alle døre og vinduer, altsammen samlet i en større compu- 
ter der styrer og overvåger husets sikkerhedssystem. 

Computeren styrer ligeledes belysning, musik, varme og 

lettere madlavning. Zang kan kommunikere med sin 

huscomputer hvor end han befinder sig. 

Tintin og Terry rykker ud. 

Etter besøget i lejligheden, og i det hele taget hvis hoved- 

personerne har båret sig klodset ad, sættes firmaets to 

ultra-seje corp-agenter Tintin og Terry på sagen. De skal 

kort og godt finde ud af hvor meget snushanerne ved og 

om nødvendigt likvidere dem. Hvis hovedpersonernes 

kontakter opsøges efter Tintin og Terry er på banen vil det 

gå ud over dem også. Disse to cyber-siamesiske tvillinger 

kommunikerer via telepati, og en person styret af Archie vil 

få lejlighed til medhør på beskederne mellem de to goon1s i 

stil med "Målet bevæger sig gående ad x-aksen uden at 

være i beredskab. X,Y-kontakt i t-minus 15 sekunder. Seks 

skud i kammer og stand by.” Jo mere weird jo bedre! 

Alle Hroppe Ér Grå 

  

  

Skal man ind uden at blive opda- 

get er det nødvendigt at kende til 

koden. Indenfor bliver hovedper: 

sønerne modtaget af huscompu- 

teren der jo tror ar det er Zang 

selv der kommer hjem, og den 

udtrykker forundring(?) over at 

han ikke som sædvanlig kommer 

med svæver. Lad dette være iidt 

til at gøre spillerne nervøse! Hele 

vejen i bygningen ledsages de af 

kommentarer og forslag til 

musik- og tv-program for aftenen. 

Sindssvagt irriterende. Når hoved- 
personerne har snust lidt rundt 

hører de et tydeligt bump fra 

taget plus en analyse fra cCompu:- 

teren: "Deres svæver med tre 

personer er landet Monsieur! De 

venter gæster?” Hvis ikke vore 

venner reagerer hurtigt, så er de 

selv ude om det, for ned af f vindel- 

trappen er Zang og hans to 

livvagter på vej.   
  er 

  

  

Nu var det måske også på tide at 
gentage presset fra myndigheder- 

ne, hvor politiet kun venter på at 

hovedpersonerne begår en krimt- 

nel handling så de kan anholdes.   
  

bide lå 
    

  

  

ransportselskabet EVERYWHERF TRANSPORTS 

EVERYWHERE TRANSPORTS er i virkeligheden ct lille bitte 

foretagende med hovedkvarter i den mere slumågtige del 

af Paris. Kontoret er en forhenværende porinerbolig ul en 

nedlagt industrivirksomhed med rustne lagerbygninger og 

fortaldne trådhegn. På det lille kontor sidder pigen Gwyn I 

sin striktrøje og kigger ud gennem sine runde briller. Det er 

vel nærmest første gang nogen har opsøgt hende person- 

ligt! Gwvn er ikke svær af imponere til at gøre sig en tjene: 

ste eller to. Bagerst i kontoret står en gimske møderne 

computer der har adgang ti VOV YDELIGHTS s system gennem 

en dalalds. Sindung for en super hader. 

Archie Uulbyder en handel. 

Archie vurderer at det er ved at være tid til at indgå cen lille 

handel med cen af hovedpersonerne. så han kontakter 

Check på normal vivo 5 meddeler at han har fundet 

afgørende nyt i sagen. Faklisk har han fundet ud af nvor en 

kompiet kopi af de slettede filer findes henne. fil gengæld 

lor denne oplysning vi Archie gerne have at en af hoved- 

personerne står Ul rådighed for et lille forsøg. 

- na 

are du Nørd. Nar den åbnes 

| Iscende halsbånd, Det er 

srotetypen på et nyudviklet BiaStim-modul. Archie fortæl 

er ikke hele sandheden om modulet, idet han forklarer af 

det vil SR ham i stand tlpå nærmeste hold at al valynere 
t 
i 

sovedpersoneine vil b 

være ae forsøgs paris for en kort tid, så vilde med det 
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 ber, med det har cs ai 

kommer i direkte me ental kontakt med Nlehie.c oe hvig han 

øllc hun indvilliger Li at bade A rehigc prove at ver] uge Lron- 

sfunktionorne, så er det for sent. Herefter vil brugeren kun 

lle Kroppe Er Grå 
  

  

  

  

Inside SOYDELIGITT. 

Maske trar hackeren at nar først 

han er inde 1 systemet. så er 

løsningen lige om hjørnet, men 

desværer der ar anger divol lig 

kompromitterende filer 1 

computeren, Hvis hackeren har 

lyst kan han søge efter specifikke 

data, såsom lønninger, DN Bern. 

ninger, kørselsruter Osv. 

Det mest afgørende er måske 

omsætningen hov SovBRisa-fabrik- 

kerne, idet regnskaberne alelgger 

ak tåvaren HIMX ikke koster andet 

end uansportomkostningerne. 

Att alt vil detikke være særlig 

afgørende af få advang til 

SOYDELIGHETS system, men brug 

ciet evt, Ul al pIVve sp bilerne oplys ” 

ninger de har misset undervejs. 
  

— alle lå 
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tage modulet af hvis Archie giver besked om det, og bruge- 
ren vil forsvare det med sit liv. Når Archie kobler sig ind på 

styringen af brugeren har staklen mistet enhver form for 

kontrol med sin egen krop. Sanseapparatet fungerer 

normalt, så brugeren vil kunne se hvad der foregår for 
øjnene af ham, høre normalt - og føle smerte som altid! 

Archie har aldrig styret en menneskekrop før, så han vil 

uvægerligt komme til at belaste den for meget. Når Archie 
tager over kan han gøre umulige ting med staklens krop: 

løbe afsindig hurtigt, lave de mest utrolige akrobatiske 
avelser og udvise en enorm muskelstyrke. Forklar spilleren 

hvordan omgivelserne drøner forbi øjnene på ham/hende 

eller pludselig drejer rundt som i en flysimulator. Alting har 

jo en ende, så når Archie endelig kobler ud igen falder 

hovedpersonen sammen som en klud. totalt udmattet og 

øm i alle muskler. Psyken på forsøgspersonen lider ligeledes 

alvorlig overlast, og driver brugeren mere og mere ind i en 

psykotisk tilstand. Hvordan det skal gøres spilteknisk lader 

jeg være op til dig, spilleleder, du er jo vant til den slags 

udfordringer. 

Hvis det ikke virker passende med sindssyge-ettekten, så 

drop det og nøjes med de fysiske mén. Den Archie-styrede 

hovedperson vil være et vigtigt kort på hånden mod både 
Tintin og Terry og de to ninjaer Azukio og Layou. 

Straks efter den villige forsøgsperson siger ja til forsøget, 

afslører Archie at Zangs kat har chippen med oplysninger- 

ne indsat 1 hovedet. 

lle Hroppe Ér brå 

  

  

Brugeren kommer i direkte 

mental kontakt med Archie, og 

hvis han eller hun indvilliger 1 at 

lade Archie prøve at overtage 

kropsfunktionerne, så cer det for 
sent. Herefter vil brugeren kun 

tage modulet af hvis Archie giver 

besked om det, og brugeren vil 

forsvare det med sit liv. Når 
Årchic kobier sig ind på styringen 

af brugeren har staklen mistet 

enhver form for kontrol med sin 

egen krop. Sanseapparatet funge- 

rer normalt, så brugeren vil 
kunne se hvad der foregår toi 

øjnene af ham, høre normalt - og 

føle smerte som altid!   
  

alde cd 

  

Besøg på en kiks-fabrik. 

De store SovBisq-fabrikker ligger diskret placeret langt 

væk fra storhven Paris ” centrale del, Fabrikskomplexet 

doniingres af store køletan, uendelige lågvi- og KONLOr 

bygninger, masser af tør og dingenoid, Som før nævnt ec: 

det hele omkranset af et 3 meter højt berøringsfølsomt 

hegn, der samtidig et bevogtet af masser af vagter døgnet 

rundt. Anlægget er stort, uoverskueligt, truende og 

tilsvneladende utilgængeligt. 

Muligheden for at få syn for sagn ligger 1 at lade sig smugle 

med ind i cn af ligt ansporterne. Alle ligposdine bliver 

læsset af for foden af en stort ut ansportbånd der fører lige- 

neand 1 ci) fabriksbygning. hørst hernes lagenerne, Ge næst 

kyles ligene ned i et kæmpe grønhigt væskebad, Hvordan 

det end går til så kommer der et stykke tid efter SoyBisq ud 
i den anden ende af produktionsanlæeget, hvor de bliver 

hakket, Ikke engang mederhorderne kender ti hommelighe- 

den. 

Det er oplagt at den eller de hovednørsaner der har snege! 

7 helt ind 1 onlpe sg get før eller uden opdages, hyrlket CT 

DE É 

Mr 

; . . gr Clic Hor | 1» Fa ey åbner for episke skuddueller mellem hovedpersoner og 

vagter blandt store maskiner ng hade med døde kroppe 

væltende om ørerne. Her vil det muligvis være passende 

med en aflivning af en af hovednersonerne hvis spillerne 

endnu ikke tager sagen alvorligt, Muligheden er også af Ul: 
kalde politiet, hvnrefter ovt. indtrængende ihvertfald er ude 

af eventuret, 

hlle Kroppe Ér Grå 

  

  

  

Fabrikskompiexet donmmeres af 

store køletarne, ucndense laget - 

og kontorbygninger, masser af 

Cr Get hiv omkranset af et 3 

meter højt berørimesfølsomt 

begn, der samtidige or bevogtet dl 

masser af vagte: Jøvnet rund 

Anlægget or stort, uoverskudligt, 

uuende og Ulsvneladende utl- 

gængeligt. 

rør ou dineenoter, Som før maæevgit 
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5.del: Enhver er sig selv nærmest. 

Veje til det endelige opgør. 

Spillerne kan vælge at afsløre de grumme sammenhænge 

for offentligheden ved at lade et tv-hold gå løs på selv- 

mordsstationerne eller kiksfabrikken. SOYDELIGHT har 

naturligvis forudset denne mulighed, og vil sørge for at 
medierne får et rosenrødt billede af virksomheden, inter- 

view med en uforstående Tao Zang og lignende perfiditeter. 

De kan også vælge at gå mere direkte til værks, her 

kommer et par muligheder: 

Første udvej: 

Ind på SoyBisq-fabrikken med et tv-hold i 
nakken. 

Dette er selvmordsversionen. Hvis et parisisk tv-selskab kan 

overbevises om nyhedsværdien og den store secerinteresse i 

denne sag, er det muligt at sende /ive til Paris i bedste Max 

Headroom-stil mens hovedpersonerne smugler sig ind på 

fabrikken. De enkelte dele af fabrikationen kan transmitte- 

res direkte og naturligvis for altid kompromittere SOYDE- 
LIGHT, inden både tv-hold og hovedpersoner skydes ned 

for åben skærm. Heroisk, selvopofrende og dødbringende 
løsning. 

Anden udvej: 

Sauber afslører sin bestilling for SOYDELIGHT. 

Hvis ikke Sauber er sat ud af spillet af Tintin og Terry (hvil- 

ket næppe forekommer i ret mange varianter) kan han 

måske bringes til at stå frem i medierne og tilføje SOYDE- 
LIGHT et begrænset nederlag. Det vil næppe heller redde 

hovedpersonerne fra straffen for indbruddet hos virksom- 
heden. 

lle Hroppe Ér Grå 

  

  

Det snerper sammen om ørerne 

på vores hårdt prøvede hovedper- | 
soner. Myndighederne venter kun 

på et fejltrin så de har en synde- 
buk, SOYDELIGHT har sendt 

deres sejeste gorillaer på banen 

for at udslette dem. Det gælder 

nu om at holde SoyBisaq'en lige 1 

munden og styre mod cn løsning. 
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Frodie isiduot: 
2 MSSEJS Aa - 

TT" vB on 1 1 rå Byceze som lfokkeduc 

Skulle Tweeze være i hve, hygger der her en mulighed for at 

bruge hende Ul at lokke Zang hen ul NIGHT & DAY og der 

forsøge at stjæle katten Nietzsche 1 den almene forvirring. 

Her er mulighed for en hemragende scene med afle de 

inoredienser en slutesecene skal have, 

bjerde udvej. 

Direkte til Zangs lejlighed. 

Denne gang er det ret ligegyldigt om hovedpersonerne 

bryder ind eller hvad. Det er alt eller intet. Både Archie ov 
Check kan hælne med at stvre elektriske mstallationer via 

Måatriv, om norsonen med P1oSim-madiulet vil blive styret 
af Archie den afogrende Kamp. 

o
n
 
E
 

")
 Når lejligheden besøger unden gang sidder Zang I stuen og 

letter 1] Wneønors Valleurron med Njetyscha hærgende tr ecit Ø va «+11 ' ér — 4.) vd, de SAL rt råt: 1 SOON SN Åke 1 : 7 

o 
v Firbe "ad fr vev 

KARA x Å 
1 rar I 4 1 1 degn br Rssxrrert Fyr ry Lt «å. 

NOK REN 4 48 NØ4 Ål KN  å BRL å SIV " skød. Lavyou Gr ude 1 køkl 

Azukio er oppe på taget Tor at efierse svæver. Ilvis Clleis 

det lykkes at snøre husconipuicren [det er op til dig, spitiv- 

leder) så kan hovedpersonerne na helt op 1 stuen inden dei 

sker noget. Det vil helt sikkert blive en kamp der kræver 

ofre på begge sider, men optimalt bør mindst én hovedper- 

son undslinpe 1 live med katten celler chippen. 

Zang vil forsøge at genere uvedkommende giester ved al 

råde huscompulcien køre en gil t0iTOT 0100 den, Sci 

består cksempelvis I at dit lys slukkes og str coanlægget 

spiler øredøvende høj musik. for at psyke modstanderne 

ud. Computeren kan også finde på, ved hjælp af sensorer 1 

rummet, at efterligne en stemme (Zangs eller en af hoved- 

personernes) lige ved siden af offeret. 

Find selv på flere terrerindslag am nødvendigt. Selvfølgelie 
kan en god hacker eller Archie selv prave af stvrg huscom- 

puteren gg evt, bruge de somme kneb mod Zang og co. 

Ålle Kroppe Ér Grå 

  

  

lyderste nød vil Zang bruge den 

mulighed han har for at udløse 
Atuktøs ag Favans indbvooede Azukgos og Lavous Indhygvede 

men er mr fa on enn hr rer Fan EUS mg nen rå en mene eN 
UiHICKDOMIEN Li Gi BOV GDS O- 

ner kunne være 1 nærkamp sied 

en livvagt hvorunder Zang med 

en gnækkende latter udløser 

hombheon så livvaotens hoved 

rdr een barbarer 1 area engen em engen el] 
Å IND JÆLSAL HÅR 1 Fl il dn Mr ås SJAL IALT   
Synligvis såret og Ciet Choke vi | 

den anden part. | 

  

  
  

(Succes eller frlasko? 

Med aplysningerns på chippen vd 

SOYDELIGIIE værge vaciggt 101 

ever, kødevarevanerne vil ændre 

ste 1 Paris I de kommende måne- 

der og år Havedpersanerne vil 

mippe for Gitalen om at have sf 

tet filerne hos virksomheden, men 

ellers vil alt være sa normalt som 

det har været hele tide & Paris året 

2en0,   aen RR Em . an ur seme mvesen 

bide Cd 
 



  

BIPERSONER 

Archibald 

Kunstig intelligens og Paris” centrale computer, der styrer 

alle offentlige opgaver, fra transport og energi til skatteop- 

krævning og gadebelysning. Archie er et gigantisk 
computernetværk med sin egen energiforsyning der har til 

huse i en stor bygning midt i Paris. Desværre er Archie 
blevet en "selv-erkendende" kunstig intelligens, så den 

fungerer uden nogen form for menneskelig indblanding. 

Det eneste Archie mangler er en rigtig krop, så den kan 
møde sine borgere på deres egne betingelser. Det kan ske 

ved at en person frivilligt tager en prototype af et bio- 
stimulations- modul på, så intelligensen kan bruge perso- 

nens krop. Hvordan Archie har kunnet femskaffe denne 

gizmo er en gåde for selv forfatteren. Archie tror selv den 

er den største gave til menneskeheden siden micro-chippen 

og blærer sig gerne med at blinke med gadebelysningen 

eller på anden vis antyde sin magt. 

Cheval, alias Nero Holbourne 
NH kommunikerer via mellemmænd, datanet eller medier 
når han kontakter en nogen uden for administrationen. 

Hovedpersonerne kender kun hans dæknavn "Cheval". 

NH er centralt placeret i Paris ” lokalregering, dog uden at 
være købt af en megacorp. Han har mistanke om at store 

selskaber laver ulovlige transaktioner og andre lyssky akti- 

viteter, og er hovedkraften bag den planlagte undersøgelse 

af SOYDELIGHT, Han benytter sig ofte af Aramis til at 

udføre opgaver for sig. 

Cheval ved at der findes fem JOYSLEEP-STATIONS 1 Paris, 

og hvordan man benytter sig af dem. 

Tao Zang 

Bestyrelsesformand i megacorpen SOY-DELIGHT, med hang 

til damer, luksus og vilde fester. Zang er slank og altid iført 

dyrt designertøj. Hans hår er tyndt og kulsort og er knyttet 

ten stram fletning i nakken. Det meste af hans isse er 

barberet. På sin lille kunstige næse bærer han et par 

diskrete halvbriller. Zang scs aitid 1 selskab med en kat, 
kunstig of course, ved navn Nietsche. I Kattens hovede sid- 

der en datachip med de slettede oplysninger fra SOY- 

DELIGHT. 

Ålfe Hroppe Ér brå 

  

Det eneste Archie mangler er cen 

rigtig krop, så den kan møde sine 

borgere på deres egne betingel- 

ser. Det kan ske ved at en person 

frivilligt tager en prototype af et 

bio-stimulations-modul på, så 
intelligensen kan bruge perso- 

nens krop. Hvordan Archie har 

kunnet femskaffe denne gizmo er 

en gåde for selv forfatteren. 
Archie tror selv den er den største 

gave til menneskeheden siden 

micro-chippen og blærer sig 
gerne med at blinke med gadebe- 

lysningen eller på anden vis anty-   de sin magt.   
  ere 

  

Zang har for vane at lade sine 

ansatte få implanteret cn fjernsty- 
ret cortex-bombe i hovedet for 

alle tilfældes skyld. 

Zang er ikke typen der tager 

chancer - hans to specialtrænede 

livvagter er muligvis usynlige, 

men altid i nærheden, selv i mere 

intime situationer. Disse har også, 
uden de ved det, en cortex- 

bombe i hjernen.       
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Azukio 

Ninfa-livvagt. 1 
- ” c 

ikspert I våbenltøs kampkuns! 

Layou 

Ninja-livvagt Ekspert i katana, Shuriken og lignende onen 

talsk guf. 

Tweeze 

Luksusluder, I øjeblikket for Tao Zang. lweeze har kort, 

hvidt hår, isgrønne øjne og er som regel iført kropsmært tøj 
der understreger hendes velformede krop. Holder normalt 

tilt Down-Town. Har fået fjernstyret cortex-bombe indope- 

reret i hovedet. indgrebet er udført af områdets ckspert Di. 

Sauber. Twecze spiser hver dag frokost på Night & Day. 

Hun kan levere vitale koder ul 1a0 Zangs Pariser-lojlirhed, 

hvis hendes naive sind kan overbevises om det. Tweeze har 

Ingen pligtfølelse overfor Zang. 

Butthead 
Informant og rygte-kilde Mod betaling forstås. Butthead 

har indbygget radiomodtager, og derfor altid orienteret om 

det nyeste nye, det være sig nyhedsinfon mation, made, 

musik eller politiets samtaler over radioen. Han cer altid 

iført en metalhjelm med to korte antenne 

Dutthead kender ul De Lydløse, den ene har giftrazors og 

den anden hud af stål, og at luderen Twegcze vides at betje- 

ne en højtstående finansmand, Hun har fået foretaget en 

operation for nylig at en lokal streetdoc ved navn Sauber. 

Bo7. 

Lokal fødevare-dealer, Er der en råvare eller færdig vare 

nøgen står og mangler? Bor skaffer den helt sikkert, 

Desværse er disse SOY-Bisq ved at være det eneste folk 

gider æde, så forretuingerne gal bidt sløjt. Boz har et 

kæmpelangt lastafarikrøllet hår, der er puttet ind i ct stor 

strikhue med stierner på. På kroppen bærer han en vævet 

ankellang frakke med utallige broderier og mærker. På 

længere afstand ligner han en sultan fra Persien. 
Bo7z kender Doc Sauber og ved at han holder til værtshuset 

Ten Little Indians. Far nylig foretog Sauber en hjerneoper a- 

tion på en luksusluder fra Downtown. 

Ålle Kroppe Ér Grå 

  

  

Jac Verooge 

yellemmand for Manfred 

Quiscembe. Ånonymt jakkesæts- 

fyr med hageskæg og grå øjne. 
Det er Vervøge der betaler spiler 

nes kaution og præsenterer dem 

for "opgaven". 

Verooge kender navnet på Tao 

ang, Bweseg og livvaæterne DE 

Lydløse. 

  

  

  

  
  

Nietzsche 

Kunstig kat af vpperste kvalitet. 

Den repræsenterer state øf the att 

Indenfor biloteknofnet, og er ikke 

ul at skelne fra en rete kal, seiv 

veg nærmere eltersyn. NioLstne 

har en datachip + hovedet med de 

kompromitterende onlysninger 
vedr, SoyBisgs sanumensætning, 

Katten skifter farve alt efter lys og 

omgivelser, 
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Seizmo 
Frivillig aktivist der fordeler tøj til fattige i Down Town. 

Projektet, der har fået navnet "Clothes for all Help 

Program", benytter sig af EVERYWHERE TRANSPORT til 
fragt af genbrugstøj. Hun fordeler tøjet fra en slags butik 

hvor værdigt trængende kan komme og prøve tøjet, samt 

få det med hvis de ønsker. Seizmo selv er diskret klædt I 

genbrugstøj. 

Eve du Goghe 
Udgiver og chefredaktør på kvindemagasinet "In Excelsis 

Vagina". Eve kan skaffe venner, bekendte og journalister 

adgang til de utroligste steder. Eve er snob af værste karat, 

hun afskyr gadens almindelige afskum og forguder rige, 
populære eiier indflydelsesrige mennesker. En vis svaghed 
har hun dog for fattige skrivetalenter, som hun derfor hjæl- 

per diskret ved at aftage deres artikler til bladet.Fridolin 

Sauber 

Succesfuld street doc, med speciale i implants. Sauber 

arbejder freelance på sin lille privatklinik for folk med 
kreditten i orden, og bruger alle sine veltjente penge på 2 
drikke. Han er iført en slidt kittel og slidte sneakers. Håret 

er langt og tjavset. For nylig har han lavet en cortcx- 
bombe på en velkendt luder fra området, Tweeze. Sauber 

holder til på værtshuset Ten Little Indians. 

Gwyn 

Sekretær og telefondame i EVERYWHERE Transport, et. 
datterselskab af SOY-DELIGHT. Gwyn er en lille forsagt tøs 

med runde briller og striktrøje. Hun begyndte karrieren I 

SOY-DELIGHTs hovedkontor, hvilket er forklaringen på at 
hun også har en implanteret Cortex-bombe. Nu er hun tele- 

fondame, sekretær og daglig leder af EVERYWHERE TRANS- 
PORTS. Gwyn er godtroende så det grænser til det krimi- 

nelle. 

lle Kroppe Er Grå 

  

  

Sauber arbejder freelance på sin 
lille privatklinik for folk med 

kreditten i orden, og bruger alle 

sine veltjente penge på at drikke. 
Han er iført en slidt kittel og slid- 

te sneakers. Håret er langt og 

tjavset.   
  

  

  

Gwyn er cen lille forsagt tøs med 

runde briller og striktrøje. Gwyn 

er godtroende så det grænser til 

det kriminelle.   
  

alde ob 
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OVERMAGTEN KAN OG BØR BESEJRES: 
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For et par dage siden blev du kontak- 

tet af en person der tilbød et lille job 

for 10000 Ecu, 2000 i forskud. Det 

drejede sig om et indbrud hos en 

fødevare-koncern, SOYDELIGHT 

INC., sletning af visse datafiler og 

hare stikke af bagefter. Adgangsko- 

" der, våben og stimulanser ville blive 
i 

i 

! 
' 

leveret I forvejen. Simpelt, let, risiko- 

trit. Opgaven skulle udføres sammen 

med fem andre, som kun kendes på 
deres dæknavne: Edderkop, Check, 

Porthos, Aramis, Asia og Rouge. Når 
fortællingen begynder er du og de 

andre fem personer på vej op med 

' elevatoren i SOYDELIGHT-bygningen, 

| da den stopper på den aftalte 
vtage…. 

| Udstyr: 
Ingram MC25 

3 hudpiller: 

PainStan, Coag, MindStim 

2 tynde knive Ii ankelhylster 

| 2 pakker SoyBisq 

Ålle Hroppe Er brå 

  

EDDERKOP 

Kaldenavn 

Edderkop 

Navn 

Sabrina Ilias 

Udseende 

Kort, mørkt strithår, masser af øreringe og et par ringe i 

næsen. Sabrina bruger sminke, men på en radikal måde, 

cks. ncongrøn læbefarve og øjenskygge eller sorte cirkler 

om øjnene. Hendes tøj er sammensat af alle mulige forskel- 

lige stilarter: Leopard-heldragt med lårlange nappastøvler 

plus armyrygsæk o.lign. 

Hverdag 

Registreret substistensløs i Paris. Hun har cen god veninde 

og kontakt i Serzmo, der distibuerer tøj til fattige 1 Clot 

hes for All - shoppen nær Jardin du Luxembourg. Her ynder 

Sabrina at hænge ud og prøve alskens tøj. Sabrina er lidt 

stolt af at være hjemløs, ihvertfald udadtil, inderst inde 

ville hun nok foretrække ct liv 1 sikkerhed og luksus. Hun 
kender sine reftigheder men ved at hun selv må sørge for 

at de bliver overholdt. Selvom hun aldrig, aldrig ville 

indrømme det, er hun lidt af cn bangebuks der stikker af 

og gemmer sig hvis hun får et chok. 

Sprog og Gestik 

Sabrina har en udpræget trang til at give sin mening Ul 

kende. Det sker ved at hun snakker meget hurtigt, med cen 

masse eksempler på hvor galt det kan gå osv. Tåbelige 

fordomme og fejhed vil hun ikke acceptere, og hun bruger 

flittigt hænderne når hun diskuterer. 

Baggrund 

Født af ukendte forældre i en forstad til Paris 2012. Sabrina 

har lagt sin fortid bag sig, selvom ubehagelige oplevelser 
fra dengang punktvis hjemsøger hende. Engang blev hun 

sammen med en veninde overfaldet på en Metrostation. 

Sabrina rev sig løs og flygtede op af undergrunden. For 

enden af trappen standsede hun op og hørte veninden skri- 

ge "Sabriiinaaaa.…!” da bøllerne voldtog hende på skift. 

Hun turde ikke gå tilbage før lydene døde hen, og venin- 

den lå sønderslået tilbage på ccmenten. Havde hun for 

alle Gå 

  

STORBYEN ER EN SELVSTÆNDIG ORGANISME: 

  

  

  

For et par dage siden blev du kontak- 

tet af en person der tilbød et lille job 

for 10000 Ecu, 2000 : forskud. Det 

drejede sig om et indbrud hos en 

fødevare-koncern, SOYDELIGHT 

INC., sletning af visse datafiler og 

hare stikke af bagefter. Adgangska- 

der, våben ag stimulanser ville blive 

leveret I forvejen. Simpelt, let, risiko- 

frit. Opgaven skulle udføres sammen 

med fem andre, som kun kendes pa 

deres dæknavne: Edderkap, Check, 

Porthos, Aramis, Åsia og Rouge. Ndi 

fortællingen begynder er du og de 

andre fem personer på vej op med 

elevatoren i SOYDELIGHT-bygningen. 

da den stepper på den aftalte 

clage… 

Udsevr: 

Ingram MC25 

3 hudpiller: 

PalnStan, Coag, MindStm 

Kyoto Pro3 trådløs bærbar computer   
  

  
Alle Hroppe Ér Grå 

CHECK 

Kaldenavn 

Check 

Navn 

Faisal Numuiconanda 

Udseende 

Mørk i huden, indfaldne kinder og tydelige kindben. Håret 

ef kulsortl og let kruset. De brune øjne gr smid og tørlsid- 

dende. 

Hverdag 

Check lever på saden 1 Paris, hvorfra han med ujævne 

mellemrum vder tjenester via matiiv. Opgavens art er ham 

fru så vidt hgegyldig, gjorde hen det ikke selv ville en 

anden bare overtage. Faisal er selvlært computernørd. Han 

bruger en stjålet Lalestyret tradlos computer, der alud 

sidder f en lomme et sted på hans krop. Ofte støder han på 

un persøn det kalder sig, Archie ar matnv. Arcbre ved utrolig 
meget - og kan finde ud at endnu mere! 

Sprog og Gestik 

Falsal taler stadie ikke perfekt fransk, lad ham sige Jen 

bord", ”en par hukser” etc, og måske lave føjl som "Det 

klarer mig!” eller "Dæk ung til mens jeg checker dent, 

Baggrund 

Født 1999 1 [ran af forældre 1 opposition Ul statsmagten. 

Flygtede sammen med familien til Tvrkieti 2014 og endte 1 

Paris for 13 ar siden, Farsal mistede sine forældre 1 Istanbul. 

de blev simpelthen væk 1 det virvar en fremmed storbv cer. 

Heldigvis lærte Faisal hurtigt at være som en celle 1 hvens 

uendelige organisme. At flyde med strømmen, at overleve, 

at acceptere sin rolle som en del af organismen. | Istanbul 

opsnappede han en kurér som har på en prototype af en 

kabelløs bærbar computer. Faisal huggede instinktivt 

computeren, hvorfor han måtte flvete ud af Tyrluet med 

agenter 1 hælene. I 2032 er computertypen tilgængelig for 

nengestærke personer, men på uudeniveau overgås den 
stadig ikke. 

gide og 
  

  

 



  

  

  

  

For et par dage siden blev du kontak- 

tet af en person der tilbød et lille job 

for 10000 Ecu, 2000 i forskud. Det 

drejede sig om et indbrud hos en 

fødevare-koncern, SOYDELIGHT 

INC,, sletning af visse datafiler og 

bare stikke af bagefter. Adgangsko- 

der, våben og stimulanser ville blive 

leveret i forvejen. Simpelt, let, risiko- 

frit. Opgaven skulle udføres sammen 

med fem andre, som kun kendes på 
deres dæknavne: Edderkop, Check, 

Porthos, Aramis, Asia og Rouge. Når 

fortællingen begynder er du og de 

andre fem personer på vej op med 
clevatoren i SOYDELIGHT-bygningen, 

da den stopper på den aftalte 
etage. 

Udstyr: 

: Ingram MC25 

| 

(3 hudpiller: 

PainStan, Coag, MindStim 

Glock 17 m. 11 skud(misligeholdt) 
lommekniv 

digtsamling med 20.årh.-digte 
. CD med filosofihistorie oldtid-2020 

I pakke SoyBisq 

lle Hroppe Ér Grå 

  

DØDE ER VI ALLE ENS: 

ÅRAMIS 

Kaldenavn 

Aramis 

Navn 

Charles Cimetiére 

Udseende 

Aramis har Einstein-strithår, pjusket overskæg og går i 

genbrugs-swcatre, ugly blazere og sko uden huller. 

Hverdag 

Forfatter, foredragsholder, filosof og fattig. Han bærer som 

regel rundt på en større digtsamling og adskillige lomme- 

tørklæder. Han lever af at stå og snakke på offentlige 
steder for mad eller ting folk giver ham. Tror fuldt og fast 

på at Paris, og verden i øvrigt, styres af et kæmpe compu- 

ternetværk, der dermed hersker over mennesket. Menne- 

sket er jo bare væv og muskler uden på knogler. En død 

millionær er lige så meget værd som en død hjemløs. Han 

har forbindelse til en højtstående politiker i Paris med 

dæknavnet Cheval, som han ofte har skrevet taler og 

indlæg ti. 

Sprog og Gestik 

Aramis er "pegefinger"-typen, dvs. at han altid understreger 

sine konklusioner med en strittende pegefinger, eller sågar 

planter den i brystet på sin samtalepartner. Han taler først 

efter lang og grundig overvejelse, og siger stort set ikke 

noget uoverlagt. Benyt gerne indledningsord som 

"Nuvel..", "Pudsigt!… " . " og "VirtueltHl 

Baggrund 

Aramis er født 1996 og studerede filosofi og matrix på 

Sorbonne i årene 2017-23, men udviklede i den periode ct 

misbrug af opkvikkende midler, alkohol, BodyStim og 

MindStim. Han mistede sin eksamen, sin familie, alle ejen- 
clcle og næsten sin forstand. Aramis endte på gaden og har 

været der siden. Tiderne har været rå, og kampen for at 
komme tilbage til det gode selskab er hård, men måske er 

den kontakten til Cheval muligheden ud af problemerne. 

ode JO 

    

MENNESKET ER EN MASKINE: 

ÅSIA 
  

  

For et par dage siden blev du kontak- 

tet af en person der tilbød et lille job 

tor 10000 Ecu, 2000 i forskud. Det 

drejede sig om et indbrud hos un 

fødevare-koncern, SOYDELIGHT 

INC,, sletning af visse databler og 

bare stikke af bagetter. Adgangsko- 

der, våben og stimulanser ville blive 

leveret I forvejen. Simpelt, let, risiko- 

frit. Opgaven skulle udføres sammen 

med fem andre, som kun kendes på 

deres dæknavne: Edderkop, Check, 

Porthos, Aramis, Asta og Rouge. Nål 

fortællingen begynder er du og de 

andre fem personer på ver op med 

elevatoren i SØYDELIGHT-bygningen, 

da den stopper på den aftalte 

vtage… 

Udstyr: 

Ingram MCQS 

3 hudpiller: 

PanStan, Code, MindSum 

I pakke SoyBisq 

Kaldenavn 

STI 

Navn 

Jeanne d”Eville 

0 | Udseende 
Objektivt set ser Asta rent faktisk ganske godt ud. Hun er 

slank, hendes hår er lvst og langt - og ægte! Hendes krop- 

lige mål står ikke Ulbage for en professione! models og 

hun klæ vr sig særdeles yjckket, Desværre er hendes ansigt 

skamferet ganske vederstyggeligt, så de støre af på hendes 

kinder helt blokerer for resten af indtrykket. 

iiverdag 
Asta er faldet voldsomt på den social rangstige, Fra at være 

velhetalt glædespige er hun nu ude af stand ul at leve ef 911 

udseende, og lever pludselig side om side med de menne- 

sker hun før afskyede så voldsomt. Asta anser det menne- 

skelige legeme som en maskine der skal passes og plejes 

for at fungere. Hendes diøm er således at renoveie sin 

egen krop så den igen kan indbringe hende en acceptabel 

indtægt, Hun bor på sm listehoteller rundt om i byen. 

Asta køber sine råvarer hos Boz, der også ved lidt om hvad 

der sker + Paris, 

Sprog og Gestik 
Asta ved en hel del om hvordan overklassen gebærder sig.     

  

lle Hroppe kr Grå 

Hun har den korrekte kropsholdning, stolt og værdige. 

nogen ville måske sige snobhet Hun taler langsomt. 

korrekt og alud uden tegn på panik: "Det synes at vare 

ultældet, hvordan man så end vender og drejer kendsger- 

lungerne, at vi sidder uhjælpeligt I fælden. Må jeg foreslå at 

en eller anden gør noget en fart, for ellers må jeg forud" 

ge en snarlig ende på dette…G eventyr Altså "Gel ar stedet 

tor "golf", "Made derligt” f stedet For "fedt", Got itd 

|. Baggrund 
Asia, der e1 tødt1 2005, ernærede sig 1 mange gr som ”gå-1 

nhven arge” lør betalende kunder For otte måneder siden 

blev hun overfaldet og snittet t ansigtet, Handlingen gjorde 

Astg endag mere påpasselig og paranoid end tidligere. Til 

gengæld stoler hun fuldt og fast på folk når først de har 

hevist deres værdt. Nu sparer hun sammen til en operation, 

der kan give hende et nyt ansigt. 

alde dl 
  

 



ENHVER ER SIG SELV NÆRMEST: 

  

  

For et par dage siden blev du kontak- 

tet af en person der tilbød et lille job 

for 10000 Ecu, 2000 i forskud. Det 

drejede sig om et indbrud hos en 

fødevare-koncern, SOYDELIGHT 

INC., sletning af visse datafiler og 

hare stikke af bagefter. Adgangsko- 

der, våben og stimulanser ville blive 
leveret i forvejen. Simpelt, let, risiko- 

frit. Opgaven skulle udføres sammen 

med fem andre, som kun kendes på 

deres dæknavne: Edderkop, Check, 

Porthos, Aramis, Asia og Rouge. Når 

fortællingen begynder er du og de 

andre fem personer på vej op med 
clevatoren i SOYDELIGHT-bygningen, 

da den stopper på den aftalte 

etage. 

Udstyr: 

Ingram MC25 

3 hudpiller: 

PainStan, Coag, MindStim 

1 pakke SoyBisq   
  

  Alle Hroppe Ér brå 

PORTHOS 
Kaldenavn 

Porthos 

Navn 

Alex Dumas 

Udseende 

Lidt for kraftig mørkhåret mand med fuldskæg i sin bedste 

alder: 39. Porthos bærer anonymt tøj og ser i grunden alde- 

les kedelig ud. De ældgamle Ray Ban - solbriller er en fast 

del af hans garderobe sammen med en antikvarisk model af 

cen springkniv. 

Hverdag 

Porthos er gadesælger og han afsætter stjålne varer af 

enhver art i snuskede stræder væk fra det mondæne Paris. 

Han har et lille lager et sted i byen, dér sover han også. 

Porthos holder sig ajour med tilstanden i byen gennem sin 

gøde informant Butthead. 

Sprog og Gestik 

Porthøos er sælgertypen par excellence. Åben, jovial, par al 

til at give folk det de tror de ønsker. "Hwe do whad, a tror 

a lige lægger inde mæ det do mangler!". Han har det med 

at afslutte både handler og samtaler med et håndslag som 

en anden hestepranger. 

Baggrund 

Porthos har prøvet lidt af hvert. Han har været EU-soldat 

på Balkan, gift to gange, været chauffør for flere firmaer 

og tjener på tvivlsomme natklubber. Han har lært at man 

dybest set kun kan stole på sig selv, men at det tit hjælper 

én selv hvis man får de andre til at tro man arbejder for en 

fælles sag. 

ale JL 

      

  

  

  

For et par dage siden blev du kontak- 

tet af en person der tilbød et hille job 

for 10000 Ecu, 2000 1 forskud. Det 

drejede sig om ct indbrud høs en 

fødevare-koncern, SOYDELIGHT 

INC,, sletning af visse datafiler av, 

hare sukke af bagefter. Adgangsko- 

der, våben og stimulanser ville blive 

leveret I forvejen. Srpcit. Jet, risiko: 

frit, Opgaven skulle udføres sammen 

med fem andre, som kun kendes på 

deres dæknavne: Edderkop, Check, 

Porthos, Aramis, Asia og Rouge. Når 
fortællingen begynder er du og de 

andre fem personer på vej op med 

elevatoren i SOYDFLIGHT-bygningen, 

da den stopper på den aftalte 

etage. 

Udstyr: 

Ingram MC25 

7 hudpiller: 

PainStan, Coag, viindSim 

| pakke SoyvBisq 

  

Ålle Kroppe Ér brå 

  

Kaldenavn 

Kouge 

Navn 

Gabnele Hermann Nessesalte 

!dscende 

Rødhåret, med håret sat op i fletninger cl. lign. Hendes tøj 

er diskret er, velholdt, forholdende Laget i bet ag tim. 

Hverdag 

Gahriéle lever et meget svingende liv. Den ene periode 21 

hun ludfattig og må hutie sig igennem daågligdazen. over- 

hatte på beskidte kiste-hoteller eller endog 1 opgange og på 

fortove, og den anden er hun midlertidig velbeslaet i kraft 

af Henesteydelser og mindre opgaver for virksomheder og 

mindre erhvervsdrivende, Det lykkes også af og Ul af 

afsætte en artikel eller to ul forskellige man asiner, ikke 

mindst magasinet "In Excelsis Vagina", hvis udgiver Eve du 

Goguc hun efterhånden kender ganske godt. Artiklen om 

hendes ”berømie” får har hun solet adskilbve gange. 

Sprog og gestik 

Gabriéle har et afdæmpet kropssprog og derfor virker hun 

tilforladelig og beroligende på folk der ikke kender hende, 

også selvom hun indenr bobler al raser eller hævnlyst. 

Faktisk virker hun dannet af en gadetøs at være. Rouge 

nægter til enhver ud at skade andre med vilje, og undyd 

fysisk konllikt på alle måder, med mindre det er vderste 
selv OoESVJE, 

Baggrund 

Datter af forfatteren Herman Nessesare, Faderens støre 

forbillede var Charles Bukowski og Nessesere og en tlf! 

dig luder blev forældre ul Gabridle et sted 1 Partis. Gabriele 

er født ca. 2001. Nessesatre opdrog Cabriéie på egen hand, 

forstået på den måde at hun fulgte ham rundt i Europa 

hvor han nedskrev sine indtryk 1 aldeles svrede romanct og, 

hoveller, Nessesatre døde for 11 ax siden da han sprang ud 

fra et kørende hurtigtog påvirket af psykedeliske stoffe! 

åide dd 
 



  

Tilgængelige rygter og informationer. 

SOY-DELIGHT er en Mega-Corp, der fremstiller de meget 

populære ernæringskiks SOY-Bisq. (Avisen) 

SOY-DELIGHT ledes af bestyrelsesformanden Tao Zang. Han 

er for ses i selskab med en luksusluder fra down-town. 

(Verooge) 

Tao Zang ledsages af to ultrafarlige ninja-typer, populært 

kaldet "De Lydløse". (Verooge) 

"De Lydløse" består af to kamptrænede livvagter, hvoraf 
den ene har razors med giftampuller(falsk rygte) og hud af 

stål(det er en keramisk underhud). (Butthead) 

Luderen Tweeze vides at betjene en højtstående finans- 

mand. Hun har fået foretaget en operation for nylig af cen 

lokal streetdoc ved navn Sauber. (Butthead) 

Doc Sauber arbejder freelance for en lille klinik i området. 

Han har lavet en hjerneoperation på en luksusluder. Stam- 

værtshuset hedder "Ten Little Indians". (Boz) 

SEA-EAT cer SOY-DELIGHTSs eneste seriøse konkurrent. De 
fremstiller alge-baseret føde. SEA-EAT er ikke nær så stor 

og magtfuld som SOY-DELIGHT. Direktøren hedder 

Manfred Quiscombe. ("Cheval" eller Archie) 

Det bystyre-ejede selskab UNITED JOY-SLEEP STATIONS, til- 

byder gratis selvmord til borgere i hele byen. (Avisen, 

Butthead) 

Der er fem JOY-SLEEP STATIONS i Paris-området. Efter 

sigende får man et bad, et måltid, drikker gift og bliver. 

kremeret. ("Cheval", Butthead eller Boz ) 

SOY-DELIGHT benytter sig af EVERYWHERE TRANSPORT. 

(Seizmo) 

Ålle Hroppe Ér Grå 

  

  

Hvordan virker hovedpersonernes 

medikamenter? 

Først og fremmest skydes de let 

gennem huden ved at lægge dem 

på det ønskede sted, f.eks. hånd- 

ledet, og slå let på pillen. Så går 
den selv igennem huden og ind I 

blodbanen. 

PainStan ignorerer chokeffekter 

som følge af smerte, og fjerne 

al(all) smerte i 12 timer. 

Coag stopper både indre og ydre 
blødninger. Virker kun én gang. 

MindStim overflødiggør MMM- 

tjek i 4 timer og gør generelt 

brugeren opstemt og positiv.   
  

ode J4 

  

      

Tekniske data, bipersoner. 

Azukio 

RT: 1d4, HP= 29, SkB: +72, HeP = 9, MMM 19 

Bevægelse i kamp ==: 2/4m pr. seg. Undvige( 135) 

Ubevæbnet: Karate(17), Slag(I. spark(19), benfej(15), 

kast( 13), lås( 13), skaller 13), afvæbninget 1. hærdning(19). 

Filippinsk kampkunst(15), slag(15), spark(14), benfej(15), 

kast(13), 1å5(13). skalle( 13), atvæbningt? 18. 

Keramisk onderhud på hele kroppen undt, hovedet: 

Prøo5sB  10,Sk$B. 15, S15B 5, FkssSB. 1 

Layou 

RT= Id4, HP=29, 5kB-  H2.1IGP 9, MMNI 19 

Bevægelse i kamp —2/4m på. seg. Undvige(13) 

NV(156), Nunchaku(16), Wakazashi( 16), Suletqu 10), 

Kaste(Shuriken) 13). 

Keramisk underhud på hele kroppen undt. hovedet: 

ProSB= 10, SKSB = 15 SSB 5, FkssB = 4, 

Tintin & Terry 

RT = Id4, HP 30, SKB 14, HeP 8, MMM — | 7 

Bevægelse 1 kamp: 2/4m på. seg. Undvige( II) 

Ubevæbnet: Street Fighting( 14), Slagt 14), spark( 13), 

benfej(14). kast( UI). las 11). skalle( 13), afvæbnng( 12), 

hærdning(9). 

HIV(Pistoh (15), HIM Shotyøgngt 10] 

Personligt våben: Browning HP3 + 2 kst. a magasinet. 

Backup-gøb: Itcheka 'Knight-2" halvautomatisk shotgun. 

Ålle Kroppe Ér Grå 
  

    

  

  

Azukio er en mester i ubevæbnet 

nærkamp, og han afvæbner 

sædvanligvis modstanderen, hvor- 

efter han goøkker ham en med et 

karateslag eller -spark. 

Lavou elsker orientalsk isenkram. 

På siden af hvert skinneben har 

han en bille tynd stilet + hylster. 

Skjult på ryggen under føjet 

stdder den lille enhånds wakazas- 

hi, og da har han et utal af kaste: 

stjerne fordelt rant op kroppen. 
  

  

  
i 

Browning HP3: NA= +06, KA 0. 

VIA =-4, LA= SX) SR 05, Form =: 

SÅ, skade 4d6, AS=0,9, Ammo = 

12.dml . td4, 

Itcheka "knight 2": NA 16, 

KA 0, MA 3, LA=-6, SKIL 2, 

Form — SA, Skade hdi) AS OS. 

Anumo - 12, Inl= Ld4. 

bide do 

  

  

   



  

  

Indbrud hos SovDelight S.I 
      

  

Opvågnen hos politiet  |S- i       

  

NIGHT & DAY s. 8       

  
  - 

Butthead, Porthos informan, — |s. 10 Boz. Asias fødevaredealer |s. 10 

        
  

  
  

          
  

  
  

        
  

  

      

  

  

  

      

          

  

  

      

  

      

  
  

          
  

  

| 

Cheval. Aramis” gode koniakt Is. 11 Archie, Checks kontakt i Matrix js. TI 

Sei:zmoø, Edderkops veninde  |s. 12 Eve du Gogue, Gabriéles veninde |s. 12 

Ten Little Indians s. 13 

Tweeze S. 16 

JoySleepStation Is. 16 Saubers klinik  |S. 14 

Langs lejlighed s. 18 

Tintin & Terry kobles nå sagen s. 18 

Everywhere Trans. |s. 19 SoyBisq-fabrikken | s. 21 

Archie tilbyder løsningen mod en lille handel. s. 19 
      

  

Opgør i Zangs 
lejlighed S. 23 

      

lle hroppe Ér brå —— Flowchart til spillelederen 
  

 



  

J Journal de Jour 
  

Dimanche, 25 avril, 2832. Numero 234, edition 4. Dernier redaction: 85.46.52 Prigk: -—.75 ecu 

Soy-Bisqe 

mere p06pu- 

lære end 

nogensinde. 
Tjek det her ud kære forbrugere: de 

ernæringsrigtige fødekiks bliver mere og 

mere populære Ifølge online markedsin- 

formation udgør SOY-BISQE" 67,8 % af 

amtlige fødevareindkøb i metroplexet. 

Par:serne spiser SOY-BISQP pa arbejde, i 
hjemme: - Ja, overalt. Samtidig udvider 

Soy-Delight produktlinien med to nye 

smagsvarianter: Limelite 7« og 

Greentab””. Limeliterm introducerer for 

første gang en syrlig og frisk smag i 

udbuddet af ernæringskiks, og forhåndsin- 

teressen har været umådelig stor. Green- 

Tab "VM bringer minder om grønt græs og 

levende skove frem til forbrugeren. Den 

sælges ogsa i en mængde forskellige 

coatings rækkende fra ChocFakeC til 
MountlceÉ, 
SQY-Bisq har vist sig at være fremtidens 

ultimative fødemiddel. SoyBisq ikke bare 

smager godt, de er også sunde! FOJP] 
  

i 

| | 

  

          
SoyDelight inc. 

Mietro-aduarsier: 

Lime Vert-banden har ligget stille det 

sidste stykke tid, men igår nat døde en 

passagerer af de kvæstelser han pådrog sig 

I metroen mellem Cours og Roulettes. Det 

autonome Metro-marked er i den seneste 

tid blevet oversvømmet af billigt brugt 

cyberware, og overfaldet igår blev begået 

af cyberboostede bøller. Derfor tilrådes det 

at benytte rød eller bordeaux linie i yder- 

distrikterne. [OJP] 

Populaire | 
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Indvielsen af den overdækkede akse tiltrak mange. 

Triomphe- 

aksen indviet 
- O 
igar 

Igår, tirsdag, kære læsere, blev den sidste 

del af den overdækkede akse indviet med 

stor festlighed. Nu kan velhavende bybor- 

gere bevæge sig uden fare for overfald hele 

vejen fra [euvre til Seinen. Flere kendte 

corp-ledere og sportsstjerner sås til recep- 

tionen på toppen af Kuben. Gut Overnard 

og Ewaile Juillet sås 1 koncentreret samta- 

le. Også den mediesky direktør for SOY- 

DELIGHT, Tao Zang, var mødt op, tilsyne- 

landende uden nogen form for livvagter, 

Tilstedeværende repræsentanter fra bysty- 
ret ville ikke udtale sin om omkastringer- 

no ved projektet, Politimosteren i Paris 
(RR LL TER 7 

hævdede overfor vor medarbejder, at hele 

dette projekt vil modvirke mere kriminali- 

tet end et helt års gadepatruljering. 

[OJP] 

  

      

En af de populære Joy- 

Sleep-Stations i Paris 

Flere og flere bruger de 

nye selumordsanstalter. 

Læs i næste edition. 

Vindere I gættekonkurrencen: 
Faltanda holdie aq duntin vindara 

$" Må nerigt, VE %18"8 t, UELELYISTÆEN 

havde alle gættet hvor mange ECU bystv- 

ret havde budgetteret forkert for marts 

måned: 

Cenopol Chambs 

Hugo Guadarloupe 

Jerome Kossack 
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Én indrømmelse fra forfatteren. 

Idéen ul plotet har 2 desværre ikke selv fundet på, det er 

tvytjåjet fra en skøn. frygtelig elendig science fic"'on-spille- 

mm fra 1973: Soylent Green. Filmen er instrueru: af 

nicharc Fleischer og har Charlton ifeston(aaaarg i i 

novedrollen som strisseren der 1 New York 2022 finder den 

afskyelige hemmelighed bag det syntetiske fødemiddel 

Sovlent Gree:". 

  
(Det scenarie du sidder MEG ' 

hånden, og formodentlig har eller 

'har tænkt dig at læse, er ikke kun 
skrevet til FASTAVAL 94. Idéen til 
inlotter har ligger og jumret på Jeg husker ikke meget fra filmen, ud over at jeg sidst så den , syr ne 
un harddisk i et par år, GO i I en tvsk-synkronisere: version : slutningen af halvfierdser- 

nel! Filmen tema er egentlig overbefoikningen i fremtidens iørste omgang til GURPS Cyber- 
storbyer og den deraf følgende mangel på fødevarer. |cg punk (som det i øvrigt stadig kan 

har senere fundet ud af at det er romanen Make Room! vonverteres ti: uden de store 

Make Room! af Harrv Harrison der lieger til grund for problemer). I sin jomfruelige form | 
manuskriptet. var det nox mere kliche-cyber- 

punk af den art som Mette 
Det har værer umuligt at opdrive filmen på video, mer hvis Finderup rakker ned i Gekko nr.6 
en af jeg derude skulle kende en der kender en der har en 

Kopi. så er jeg villig ti! iidt af hvert for at gense den. Selv i 
den tvske udgave!!! 

1993. Det var netop af grunde 

som Mette nævner, Get røvtriste 

miljø, masser at glinsende cy- 

berware og lignende trend-trash, 

at jeg lidt havde opgivet af få en 
spilbar historie ud af det. Så efter 
at have læst artiklen, og givet 

forfatteren ret, flåede jeg min 
. . gamle synopsis frem - og resten 

giver sig selv. 

Pax Vobiscum. 

Gummerup, den 20.02.94.     
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Spiller: Karakter: £22££ xe ? Niveau: 
  

  
  

  

    
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  

  

  
  

  

          
    
    

  
  

    
  

  

                        
  

    
  

  

  

  
  

        
  

  

      
                              
  

  

  

  
  

  

    
  

  

                        
  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Profession: Nationalitet: Race: Alder: £2 
Titel/rang: Kælenavn: Kør £ Vægt: 
Type: Øjne: Hår: Højde: 

Egenskaber. Skade lokalitet & SB. 

STR: | & ISKB: — ||Skade lokalitet. Skadebeskyttelse. | 
SMI: 5. IINB: 1d20. Lokalitet. AR mod. ProSB:  SksSB:  StSB:  Rustfningsfype. 

| 4 1% 1) 1-8 Ben" 2. HUR: MM 8, fm 2 
rs mede se ke, ; | - 2Z0+ Hove -3, 

OB: g UP " Rul I1d6. 1-3: Venstre, 4-6: Højre. EKSSB: 

PSI: g Reaktonstid +] pr. succes på d20 Ved Enkeltsk. SÅ & nærkamp. 

INT: 7 Bevægelse. HP & Skader. [Nuværende HP: Skader: ] SkjoldHPI | 
UDA:L Er" ||Fuld HP: | lype: STÆR 

UDS: (['? ties: 3 FA | i SKSB: 
HEL: 2 tegne y5 IL? | | StSB: 

Afstandsvaben: 
Type: NA: KA: MA: LA: SkH: SM: | Form: Skade: AS: Skud: Kaliber: | Ini: AR: 

MRS [7 90 I | -Y [7-42 1773; A 1346 197] 3 1547 |eldef le 7 
| | | | | | 

| 

| 
| | 

Nærkampsvåben: Ubevæbnet: 

Type: Form:! AS: | Skade: | Ini: |OffAR: | DeffAR: || Stilart… ALKLDO Evne: I] 

Kmwv  |s7k  f | 244 |+3(4d) 6 | /! || DeffaRm: +53 Oftarm: 73  Detar:| /4 | 
Forskellige angrebstyper: 

Slag: 8 Benfej: // Atvæbning: & 
Spark: 8 Lås:  /7 Hærdning: 

Skalle: 7 Kast: 1% 6 

jEvner: … Værdi:|Evner: Værdi:|Evner: Værdi: | 
Liste (08+SMI/2 ll OVERLEVELSE (S70RBy) [3 

Gemme (0B+HUR+SMD/3 7 |vinew (PARIS) 7 
Undvige (0B+HUR+HEL/2 [0 |F/WDE SPOR 7 

Undersøge (0B+IND/2 IZ HURTIGTRÆK 9 

Klatre (STR+SM1N/2 IS | SkvES PU 6 

Svømme (STR+SMD/2 8 TYVERI (0 

Modersmål (INT+5) 19 ABNE MER, LAS £ 

FORFØRE 13 (Hiv (2 
FØRSTEHJÆLP 9 NV 12 

SKYENING 8 
MUSIK (NOV SOVL) /0                 

 



  

  
  

  

    

  

    
  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

      

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
    

  

  

        

  

    

  

      
    

  

  

  

    
          

  
  

  

  

                                
  

  

  

  

  

  

                  

  

  

  

  

  
  

  

  
    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Spiller: Karakter: SLE-= Niveau: 

Profession: Nationalitet: Race: Alder: 22 
Titel/rang: Kælenavn: Køng Vægt: 
Type: Øjne: Hår: Højde 

Egenskaber. Skade lokalitet & SB. 

STR: 7 SKB: |Skade lokalitet. Skadebeskyttelse. | | 
SMI: 8 INB: — (|1d20. Lokalitet. AR mod. ProSB:  SksSB:  StSB:  Rusfningstype. | 

HUR: ( ? IMMM:/S. 5% ver, 3. | 
—————— - frå" År 

S TØ: . Heldpoint Q || 13.18 KrcD A 
il | 19-20+ Hoved 8. 

OB: 9 UP " Rul Idé. 1-3: Venstre, 4-6: Højre. IEKSSB: 

PSI: G Reakftonstid +] pr. succes på d20 Ved Enkeltsk. SA & nærkamp. | 

INT: 7 Bevægelse. HP & Skader. "Nuværende HP: fSkader: "SkjoldHP/ | 
. ev f : d . 

UDA: TIR" Fuld HP | eToken] 
UDS: 7 løn i > ' | SKSB: | 
HEL: tsar 2 | zZ | | srSB: 

Afstandsvaben: 
Type: | NA: KA: MÅ: LA: SKH: sm: Form: | Skade: AS: fSkud: Kaliber: Ink: AR: 

MC 25 |-7 | 0 | -7 FJ i v8 1730 Å 1 Ba 107132 58/7 fee de 

| | | 
| | | | | 

i | | ! | 

| | | 

Nærkampsvåben: Ubevæbnet: 

Type: Form:| AS: | Skade: | Ini: |OffAR: |DeffAR: || Stilæart;… EL S/ SK Evne! 9 

DeffARm: "/ OffARm: O DetaR: /0 | 
Forskellige angrebstyper: | 

Slag: 7 Benfej: // Afvæbning: Æ 

Spark: 7/3 Lås: S— fHærdning: 

Skalle: 9 Kast: 5 5 

(Evner: Værdi:Evner: Værdi:|Evner: Værdi: 

liste (OB+SMD/2 g HACKING (4 

Gemme (OB+HUR+SMD/3 8 | 7YRKISK 2 

Undvige (OB+HUR+HED/2 7 FRANSK [0 

Undersøge (OB+IND/2 || TYVERI [0 

Klatre (STR+SMI)/2 7 Hiv [2 

Svømme (STR+SMI)/2 7 nv 10 
Modersmål (INT+5) F78S/ IZ 

FØRSTEHJÆLP & 

OVERLEVELSE(STorR By) | I/S 

TEGNE 7 

DATA LOG | S 
  

  

 



  

    

  

    

    
  

  
    

    

  

  

  

  

  

  

    

  
    
  

  

  

    
  

  

  

  

  

  
    

    
  

  

  

  

      

  

  

  

  

        

  

    

  

  
  

          
  

  

  

  

      

  

  

  

                                  

    

  

  

  

  

  

  

  

                    
  

      

  

  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

Spiller: Karakter: ,, Niveau: 

Profession: Nationalitet: Race: - Alder: 36 

Titei/rang. Kælenavn: Køn: 2 vægt: 
Type: Øjne: Hår: Højde: 

Egenskaber. Skade lokalitet & SB. 

STR: | 7” |SKB:— ||Skade lokalitet. Skadebeskyttelse. | 
SM: 6 HINB: | 1d20. Lokalitet. AR mod. ProSB:  SksSB:  StSB:  Rustningstype. 

HUR: 8 IMMMI2S 18 Ben" -3. 
Se i Q-o2 Arm -Å. 

SØ; 2 Helcpoint g | 13 - 8 Krop -A 
| : 19 - 20+ Hoved 8. 

OB: 8 UP: ||" Rut 106. 1-3: Venstre, 4-6: Højre. EK SSB: 
PSI: LA Reaktionstid +] pr. succes på d20 Ved Enkeiltsk. SA & nærkamp. | 

INT: Z Bevægelse. HP & Skader. (Nuværende HP: || Skader: | SkjoldHP:[ 7 
UDA: (IS target! Judd He | le. [BerARm]| 
UDS: 7 ha | v | la er 
HEL: T sang | "LStSB: 

Afstandsvåben: 
rype: | NA: KA: MÅ: LA: SkH: Sm: Form: Skade: AS: Skud: Kaliber:  Ini: AR: 

OMCZ5 +70 |-4 I [8 3 ÅA | 3d6 0,7] 32 5417 dy 8 
| GLO.K 7 +€ | 0 —Y 4 S — SÅ | 2d6 (1081 77 24/9 |lamnjl 8& 

| 

| i 
Nærkampsvåben: Ubevæbnet: 
Type: Form:| AS: | Skade: | Ini: |OffAR: |DeffAR: || Stilart: 547654 44 Evne:| & [& 

Lommekniv|Skap|O,7] ldd ildfut — / DeffArm: "2 OffARm: OC Detar| 2 | 
Forskellige angrebstyper: | 

Slag: /Q Benfej: % - Atvæbning: 

Spark: $- Lås: å Hærdning: 

Skalle: > Kast: 3 

(Evner: Værdi:Evner: Værdi:|Evner: Værdi: | 
Liste (0B+SMD/2 8 |[7T/VÆNNING(ALkottoc) /0 
G (OB+HUR+SMD/3 8 |VIDEN (KIERKEGAARD) (3 

Undvige (0B+HUR+HEL/2 & VIDEw (MATR:x) S 

Undersøge (OB+IND/2 [£ |2474406/ & 

Klatre (STR+SM1/2 6 [LEDER EVNE Z 

Svømme (STR+SMN/2 6 [IreeTALELSE(ForHampe)| 7 

Modersmål (INT+5) '& | 773K é 
Etikdte(WniversiteL) (0 | F/LosoF/ 9 

Etiktette ( Gaden) [3 HISTORIE gg 
KUNST 6 |A/TTERATUR SN 

OVERLEVELSE PARIS) q kl 1 V/ &g     

 



  

        

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

      

  

  

  

  
  

  

  

  
  

    
  

  
      

  

    

  

  

        

  

  

  

      

          
  

  

  

  
  

Spiller: Karakter: 72. Niveau: 

Profession: — Nafionalitet: - Roce: Alder 27 
Titel/rang: Kælenavn: Køn. vægt 
Type: Øjne: Hår: Højde: . 

Egenskaber. Skade lokalitet & SB. 

j i - STR: 7 |SKB:— Skade lokalitet. Skadebeskyttelse. 
SMI: 7 FINB: | 1d20. Lokalitet. AR mod. ProsB:  SksSB:  StSB:  Rustningstype. . 
HUR: 2 MMMI25 | 1-8. 3en" -3. 

| Q- 12 Arm" -X. 

IDE ; Heldpointg 173.18 Krop -4. 
: = i 79 - 20+ Hoved 8. 

OB: 8 UP " Rul 1d6. 1-3: Venstre, 4-6: Højre. EKSsSSB: 

PSI: ;0 Reaktionstid | +! pr. succes på d20 Ved Enkeltsk. SA & nærkamp. : dd 4: 
INT: g Bevægelse. HP & Skader. Nuværende HP: — |Skader: TSkjoldHP 
UDA: g Bevægelse I Fuld He: | | | lt OSB. Det ARM: | 
UDS:  % øn: 3 | AD | | SkSB. | 
HEL: " 7? |sang 5 MEE | 1 StSB: | | 

Afstandsvåben: 
Type: NÅ: KA: MÅ: LA: SKH: sm: | Form: Skade: AS: Skud: Kaliber: In: AR: 

MAC 2S | +7 OD LY | 7 ØR VIN AA | ide 16,70 32 15247 dei FI 

  

f 

| 

| | 
| 

| 
  

  

  

            
                        
  

  

  

  

| | mn 
Nærkampsvåben: Ubevæbnet: 
Type: (Form: AS: | Skade: | Ini: |OffAR: |DeffAR: || Stilart:…5L76S MÅ £ nel 

DeffArm: "3 OffARm: O  DefaRr:| SS | 
Forskellige angrebstyper: 

  

  

  

  

  

                
  Slag: 7? Benfej; 3 Afvæbning: 

Spark: 7 Lås: Z Hærdning: 
  

        
  

  

  

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Skalle: 7 Kast: 2 Å 

(Evner: Værdi: Evner: Værdi:'Evner: Værdi: 

Liste (0B+SMD/2 Q TUVER DIN SWAT. FøpE) g 

Gemme (OB+HUR+SMD/3 8 [VIDEN MÆND) 7 

Undvige (OB+HUR+HEL/2 & [OVERTALELSE & 

Undersøge (OB+IND/2 é SKVvESPY/C (2 
Klatre (STR+SMI)/2 å HIlv Z 

Svømme (STR+SMD/2 å KASTE & 

Modersmål (INT+5) 13 NV 10 

DAWSE(TECHUAO) 6 
ETIKE TTE(CENEREL) 6 

ETIKETTE (ovekktasse) | 7 

KØRE Bie G         
  

 


