
LI ELe7N AN 

 



Med gryningen kommer ikonernas ljus, över Surhas vita vidder skiner. 

Men i natten; mörkret och stormen, det förlovade riket försvinner. 

Och i dess plats, ett iskallt inferno. 

Utdrag ur den femte versen av det tredje kapitlet i Ramshadra 

Man kan inte komma hur långt som helst med bara farmakopeia och 

avancerad bioskulptering. Ibland måste man se längre, se nya möjligheter. 

Dr Abdul Farra, nanitforskare och visionär 

Surha, yttre systemets avskrädeshög. De enda som håller till där är 

smugglare och andra förbrytare. 

Kommendant Frahimad, Legionens underrättelseofficer på Bas Thalus 
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BAKGRUND 

DT (Ne(ee [erlade eTeNn Ad 

Katastrofen på Dhaab 

HJÄLTARNAS SKARA 

FRAKTIONER 

Borna Jaleb/ Jussuf Farra 

Kapten Wada 

Legionen och Zelubabrigaden 

IDC 

SCENARIOT I KORTHET 

NS SN NG 

Action, action, action! 

Ficka arr ATL R Te 

Drama, drama, drama! 

SÅ SPELLEDER DU SCENARIOT 

ISKALLT INFERNO — SCENER 

Akt 1 
SCEN Oo. ÖVER ETT PARTI ELEUSIR 

NETA MET 

BITS sad 

Raquell och Brigad Zeluba 

SCEN 1. GENOM STORMEN 

SCEN 2. ÖVER EN KLIPPA AV IS 

Episod: skuggkrigare (a) 

Episod: kronan (b) 

SCEN 3. TOTALT MÖRKER 

1. Över ravinen 

2. Snöfordon 

Akt 2 
FRI SCEN 4. RAVINEN 

Episod: Kristalltunneln (a) 

Episod: Längst branten (b) 

Episod: Den kraschade snökryparen (c) 

Episod: Sabotage (d) 

SCEN 2. DEN GLÖMDE 

Episod: En skyttel med död (a) 

Episod: Djinn 

Episod: Smittade! (b) 

Episod: Säkerhetsbunkern (c) 

Episod: Modulatet 

Episod: Timons kyffe (d) 

Episod: Dhaabs vrede 

(7
 

SE
 

R
O
T
 
0
0
0
 

ar 
SS
I 

AN
 

A
N
N
O
 

R
o
j
o
 

hh
 

RH 
| 8

 E
R 

oe
 

RE 
= 
SR
 a

 

2 = 

Ta 

I 

12 

i 

sr 

14 
14 

14 

15 
16 

16 

2 
17 

Ej 

19 

19 

19 
vc) 

vc) 

19 

20 

20 
py 

22 

FAN ne 
SCEN 6. SVEKET 

dr RT 

Wada kontaktar Farra 

Anfallet mot giftgrodan 

Brigad Zeluba stormar 

SCEN 7. UPPRENSINGEN 

IL aR SET KE riktiga hjältar? (a) 

Fri episod: En hyena kommer sällan ensam (b) 

Fri episod: Dödens vakttorn (c) 

FRI SCEN 8. ISKALLT INFERNO 

Episod: Fega men i livet 

ISAR TA 
Extra episod: Hyenor, hyenor, hyenor 

Brigad Zeluba 

Reda VT OT (ET SET 

BELÖNING 

NY UTRUSTNING 

DHAAB 1 OCH 2 

[BIT 1ONT a 

Dhaab 2, sektioner 

SYIdalei 
AV IS OCH STEN 

PV eTlel elak [LONA 

Smugglarnas näste 

DEN STÖRTADE MÅNEN 

DEN SISTA UTPOSTEN 

ATT LEVA PÅ SURHA 

DE SVARTA SKEPPEN 

DE RÖDA HYENORNA 

ORGANISATIONER 

ALT 

Ormens huvud 

Andra smuggeljägare 

PLANETINFO: SURHA 
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Det här är berättelsen om slutet av en förlorad dröm. 

En dröm som började med förhoppningen om att bota 

alla horisontens sjukdomar, som slutade med ond bråd 

död. Historiens slut utspelar sig på den iskalla jättepla- 

neten Surha, på en övergiven forskningsbas där nanit- 

teknologin skulle nå fulländning. Hit kommer Hjältarna 

i hopp om snabba birr. Men teknik som löpt amok, svek 

och isplanetens våldsamma klimat förvandlar ett enkelt 

jobb till något helt annat. 

ISKALLT INFERNO ÄR ETT KORTARE SCENARIO som är 
tänkt att kunna spelas på ett par vanliga spelmöten. 

Inledningen är relativt rälsad, för att sen öppnas uppi 

mitten av scenariot. Scenariot är till största del inriktat 

på action men viss intrig förekommer. 

Scenariot börjar med att Hjältarna fått jobb som 

besättning på skeppet Giftgrodan, i syfte att hämta 

upp en värdefull last från en gammal gruvbas på 
Surha, en bas som nu används som smugglarnäste. 
I den första delen av scenariot intas basen snabbt 

och smärtfritt. Men när man ska starta om basens 

centrala system börjar saker gå snett. Basen faller i 
mörker. Hjältarna får i uppdrag att återställa ström- 

men. Samtidigt sker flera saker: en våldsam isstorm 

sveper in över basen, de fria kompanisterna som 

medföljt Giftgrodan vänder plötsligt sina vapen mot 

Hjältarna och en nanitstam börjar infektera de in- 

stängda på basen. En kamp på liv och död tar vid. 

BAKGRUND 
Historien börjar med den första examensklassen i 
Stiftelsens högre fakultet, tillika den första genera- 
tion av zeniter som fötts i tredje horisonten. Fyllda 

av förhoppningar och ideal ville de hjälpa de först- 

komna ur den misär av fattigdom och medföljande 
sjukdom som de såg runt om i horisonten. Många 

förstkomna och även zeniter hade dukat under i 

sjukdomar när de två kulturerna först beblandades. 

De nyexaminerade forskarna ville ändra på detta. De 

ville skapa en värld fri från sjukdomar. 

Till sin hjälp hade de nanitteknologin som skulle 
göra kroppen till en mer tålig organism. Med naniter- 

nas hjälp kunde man stänga av vissa delar av kroppen 

och likt en maskin koppla förbi den felande länken tills 

den var åtgärdad. Ledda av tre forskare, Abdul Farra, Ti- 
mon Gehmet och Vadra Ilya började man utföra tester. 

Testpersonerna reagerade bra och deras kroppar kla- 

rade de flesta kända sjukdomar utan större problem. 

En ny omvälvande tanke föddes. Var döden bara en 

sjukdom som kunde övervinnas? 
Tyvärr var atomslöjdens under inte så enkel som 

de först trott. När testpersonerna inte utsattes för 
sjukdomar började naniterna konstruera egna sjuk- 

domar som de kunde arbeta mot. Naniterna kunde 

inte ligga i vila utan var tvungna att stimuleras. Detta 

ledde uteslutande till att testpersonerna dog av or- 

gankollaps. Trots olika spärrar kunde inte forskarna 

övervinna naniternas vilja att hjälpa. Finansiärerna 
drog sig med tiden ur. Projektet lades ner. 

DEN "GODA" MECENATEN 
De tre forskarna stod nu barskrapade och såg sakta 
hur deras drömmar höll på att grusas. Ilya valde att 

ge upp men de andra sökte efter nya finansiärer. 
Plötsligt dök en till synes altruistisk mecenat vid 

namn Borna Jaleb, upp. Han var beredd att finan- 

siera fortsatt forskning. Vad Farra och Gehmet inte 
visste var att Jaleb var vapenhandlare associerad 

med smugglarorganisationen Ferekam. I det här 
fallet agerade han som en bulvan för Celer-Delekta 

med ekonomiska medel från Konsortiet och Legio- 

nen. Fraktionerna hade hört talas om forskningens 
möjligheter och blivit intresserade. Att få tillgång till 
förstärkta soldater skulle ge Legionen ett försprång 

mot konkurrerande fraktioner som Zenits hegemoni 

och Pariatets orden. Att göra världen fri från sjukdo- 

mar var inte längre en prioritet. 

Forskarna förvånades över hur etiska regler åsi- 

dosattes och hur verksamheten flyttades till det av- 

lägsna Surha i systemets utkant. På basen Dhaab, 

belägen ovanför en övergiven gruva, började Jaleb 

ställa krav på förändringar på allvar. Sjukdomsteorin 
skulle omstruktureras, metoden skulle omarbetas. 

Forskningen skulle istället för att göra den kuranta 

människan, nu göra den perfekta krigaren: orädd, 

aggressiv, tålig och foglig. Nya testpersoner i form av 

intet ont anande gruvarbetare, oftast förstkomna le- 
gofolk, flögs in från horisontens utkanter. Utan vare 
sig makt eller medel att motsätta sig var forskarna 

tvungna att träla under de nya omständigheterna. 

KATASTROFEN PÅ DHAAB 
Den nya nanitforskningen visade stor potential till en 

början men till slut blev pressen från Jaleb för stor, re- 

sultatet ville ses för snabbt. Och så skedde det som inte 

fick hända: forskarna tappade kontrollen över de ag- 

gressiva naniterna och katastrofen var ett faktum. Na- 

nitförstärkta gruvarbetare nedgjorde sina fångvaktare 

och övrig personal. 

Forskarna skickade iväg en sond med ett rop på hjälp, 

som snappades upp av ett skepp tillhörande smugg- 

larorganisationen Röda hyenorna. Smugglarna såg 

chansen till snabba birr och lade sig i bana runt Surha 

i väntan på att det skulle lugna ner sig. När lugnet lagt 

sig fann de en övergiven bas utan tecken till liv. I kon- 

trollrummet kunde de se att delar av basen spärrats av 

(Dhaab 2) och systemet varnade för karantän. Resten 

av basen var idealisk som smugglarnäste och omlast- 

ningsplats för smuggelgods till och från Gränsrymden.



Samtidigt sändes en hemlig krypterad signal iväg. Det var en varnings- 

signal som den sluge Borna Jaleb hade planterat i basens datasystem. 

När Jaleb blev varse om katastrofen såg han chansen att kunna blåsa sina 

uppdragsgivare och samtidigt införskaffa sig naniterna för försäljning till 

andra intressenter. Med täckmantel som Jusuf Farra, son till en av fors- 

karna reste han iväg mot Surha och Gränsrymden. På Djachroum låtsades 

han göra efterforskningar om sin ”far” och hyrde in en mindre nogräknad 

skeppare, kapten Wada. Han erbjöd henne en del i den värdefulla lasten, 

hans så kallade ”arv” som skulle hämtas från Surha och basen. 

Han berättade för Wada om en hemlig formula som ska finnas i ett 

valv på basen samt komplikationen i form av de Röda Hyenornas när- 

varo. Dessa borde inte bli något större problem då Jaleb/Farra hade till- 

gång till huvuddatorns koder och kunde slå av el, kommunikation och 

gravitation. Dessutom hade han ordnat ett kontrakt med en grupp fria 

kompanister från Brigad Zeluba för att ta hand om smugglarna. 

FARRA-13 STAMMEN 

Naniter är avancerad teknologi i form av nanoskopiska maskiner som kan 

programmeras att förändra föremål och materia på molekylär nivå. I tredje 

horisonten är hantverket, atomslöjd, att skapa och få naniter att göra det 

man vill, nästan bortglömt. Endast avancerade platser och fraktioner har 

tillgång till fungerande naniter. 

Naniterna är kärnan i det här scenariot. På forskningsstationen arbe- 

tade man med olika stammar av naniter, som konsekutivt blev mer och 

mer avancerade. Den sista stammen som Abdul Farra arbetade med var 

Farra-7 stammen. Komponenten är nu inne på sin trettonde förening, den 

som skulle vara den slutgiltiga. Vilket den genom ödets ironi faktiskt blev. 

Naniterna har genom sina många modelleringar nu blivit slipade åt det mi- 

litära hållet men har fortfarande kvar en del av sina tidigare egenskaper. 

Naniterna har också förändrat sig själva och kan genom kontakt med män- 

niskokroppen konstruera och föröka sig, något som tar ett dygn i anspråk. 

Farra-13 naniterna i sin nuvarande form gör värden till en tålig och orädd 

individ. Aggressiviteten ökar markant vilket gör värden ypperlig för krigsfö- 

ring, sånär på bristen att följa order. 

» INFEKTERADE: Personer som infekterats av Farra-13 stammen känns 

igen genom sitt ryckiga men snabba rörelsemönster, tomma blick och 

lättblödande slemhinnor. Man kan se levrat blod i ögonvrår, näsborrar 

och mungipor. 

» REGELTEKNISK EFFEKT: Värden får hälften av de minusmodifikationer 

som den skulle ha ådragit sig vid en skada, det vill säga skadan är auto- 

matiskt stabiliserad. På grund av aggressivitet och oräddheten får värden 

en handling extra om den läggs på en attack eller liknande utåtagerande 

    » RUSTNING: Ingen. 

» UTRUSTNING: Ett magasin till vulkanderringern, avlång kylväska för läkemedel (med dolt fack 

där en kompakt termalkarbin finns och 3 celler], termostatisk overall, syrgasmask med tre 

  

handling [exempelvis att ta sig till fiendemålet). Värden påverkas inte av 

nedhållande eld utan väljer själv om den vill ta skydd eller inte. Den kan 

också välja att utföra defensiva handlingar om den är i skydd. Naniterna 

ger också snabbare reflexer, vilket ger ett initiativ [INIT) +2. 

HJÄLTARNAS SKARA 
Ingången till scenariot är relativt snäv. Hjältarna förväntas av någon anled- 

ning hyras in som besättning på Giftgrodan. Är det en helt ny grupp kan de 

introduceras till varandra på det viset. Har Hjältarna sen tidigare ett skepp 

och har spelat i Gränsrymden kan något ha hänt deras skepp. Exempelvis 

kan en svart birr slagit igenom skrovet på deras skepp och skadat vital appa- 

ratur. I väntan på att reparationer ska avslutas arbetar de med lokala jobb på 

Djachroum. På så sätt kan de ha stiftat bekantskap med Kapten Wada som 

ofta frekventerar Thirios Taverna på Gulbarans Bro. 
När Wada accepterat jobbet av Jaleb/Farra får teknikern på hennes skepp 

Giftgrodan en ond föraning. Något kommer att gå fel på uppdraget. Tekni- 
kern försöker övertyga Wada om att inte fullfölja uppdraget, men när hon 

vägrar så lämnar nästan hela besättningen Giftgrodan. Kvar är Wada och 

den nyanställda gasten Aya. Wada tar då kontakt med Hjältarna som är utan 

skepp med ett förslag om ett bärgningsjobb, av den ljusskygga sorten. Vilka 

är inte bättre än besättningen som saknar ett skepp? 

TABELL1: PERSONREGISTER FÖR SCENARIOT 

NAMN ROLL 

RHAQUELL KAPTEN FÖR INSATSGRUPP TILLHÖRANDE 
BRIGAD ZELUBA 

. MOSES UMBARA RÖDA HYENORNAS LOKALA LEDARE PÅ DHAAB 

FORSKARE OCH NANITSPÖK 
- NÄR BASEN STARTADESUPP = 

TIMON GEHMET 

FRAKTIONER 
Om man vill utveckla scenariot ytterligare kan det vara av värde att veta 

de olika fraktionernas motivationer, resurser och möjliga sätt de kan tän- 
kas verka i scenariot. 

BORNA JALEB/JUSSUF FARRAÅ. NANnITFORSKARE 

”Följ mig, jag vet exakt vart vi ska” 

Som Jussuf är Borna en medelålders man som sett tillräckligt av horisontens under och nu bara 

önskar pensionera sig i lugn och ro med det som är hans. Han är vänlig till sättet men samtidigt 

bestämd när det gäller. Vad som än händer kommer han inte återgå till sin vanliga persona. 

» KARAKTÄR: Vänlig och tydlig. 

» VÄRDEN: Datorer 15, Förhandla 18, Ledarskap 13, Närstrid 12, Medicin 7, Rörlighet 17, Spaning 

15, Skjutvapen 13, Säkerhetssystem 14, Överlevnad 10”, Övertala 17. 

» VAPEN ATT PAR INIT SKADA 

» VULKANDERRINGER 12 9 16 3 

» TERMALKARBIN 13 12 14 6 

tuber [4 tim/st), personlig kommunikator, miljöskanner”, multikompass, tagg med datakoder 

och karta över Dhaab [krypterad, kräver Säkerhetssystem för att komma åt). 
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LYSIA WADA. GIFTGRODANS KAPTEN 

» 

» 

» VAPEN 

VULKANPISTOL 

”Det är jag som bestämmer” 

  

Kapten Wada är en slug friskeppare som sett det mesta och kan hantera de flesta situationer. I 

scenariot har hon en mindre roll. Hennes första prioritet är att se till sitt skepp och i andra hand att 

få lasten. Farra och Zelubabrigadens soldater är ur den synvinkeln förbrukningsvaror. 

KARAKTÄR: Slug och beslutsam. 

VÄRDEN: Datorer 13, Etikett 13, Förhandla 13, Ledarskap 15, Pilot 13, Rörlighet 11, Spaning 10, 

Skjutvapen 14, Övertala 13. 

ATT PAR INIT SKADA 

14 12 16 3 

RUSTNING: Skyddsuniform, 4 p. 

UTRUSTNING: Två magasin till vulkanpistolen, termostatisk overall, syrgasmask med tub [4 

tim), personlig kommunikator. 

  

BORNA JALEB/JUSSUF FARRA 
Borna är en entreprenör som inte låter något hindra honom. Sedan länge 

arbetar han med vapensmuggling och hjälp med ljusskygga projekt. Han 

associerar sig till smugglarorganisationen Ferekam men ser sig själv som 

en fri agent. När nya situationer uppstår, som katastrofen på basen är han 
snabb att utnyttja dem och byta uppdragsgivare om så krävs. Själv anser 

han att han har en enda uppdragsgivare, nämligen sig själv. 

Borna är inte makthungrig i sig utan mer ute efter känslan av att kun- 
na påverka saker i det fördolda och spänningen med det förbjudna. Han 

låter ingen hindra honom att nå sitt mål, vad det än må vara. I scenariot 

tar han sig rollen som Jussuf Farra, bror till den berömde nanitforskaren 
Abdul Farra, med målet att återfå sitt ”rättmättiga” arv. Under den pre- 

missen kontaktar han kapten Wada efter att ha säkrat en grupp fria kom- 

panister. Kapten Wada erbjuder sig att ta jobbet tillsammans med lite in- 

hyrd hjälp (Hjältarna). Borna berättar om att han har tillgång till basens 

datakoder, ritningar och vet vart läkemedelsformuleringarna finns. 

KAPTEN WADA 
Kapten Wada är en slug och erfaren kapten. Hon har lyckats ta det ena 

efter det andra tvivelaktiga jobbet utan att skaffa sig allt för många fien- 

der på kuppen. Via kontakter med Rederi Makarba (Se Gränsrymden och 

Djachroum) får hon alltid nya jobb och håller således sitt skepp, den lilla 

men effektiva Giftgrodan, i topptrim. Wada köpte skeppet för snart sex 

cykler sedan och har sedan dess haft närapå samma arbetsstyrka. 

När Wada tog det aktuella uppdraget fick Orsera, teknikern på skep- 

pet, en förkänsla av att något var fel. Efter att ha försökt övertyga kapte- 

nen att inte ta jobbet utan framgång, avgick hela besättningen, så när 

som den nyanställda gasten, Aya. 

GIFTGRODAN 

Giftgrodan är ett litet chassi-IV skepp. Egentligen är Giftgrodan lite för liten 

för de större lasterna men har genom sin snabbhet och flexibilitet gjort sig 

känt att kunna leverera små partier varor snabbt. Ägarskapet har varie- 

rat under de 50 cyklerna sen skeppet såg dagens ljus under Dabarans tre 

solar. Kuriosa är att skeppet var menat att följa med Ghazali under rädd- 

ningsaktionen till Taoan-systemet men på grund av ett fel i servoenheten 

kunde Giftgrodan och hennes besättning inte följa med, något de skattar 

sig lyckliga över idag. 

LEGIONEN OCH ZELUBABRIGADEN 
Det var Legionen och Konsortieföretaget Celer-Delekta som stod bakom 

finansieringen av forskningen på Dhaab. Men allt sköts via bulvanen och 

vapenhandlaren Borna Jaleb. På så sätt kan man förneka kännedom om 

det skulle bli politiskt komplicerat. När katastrofen uppstår får de inte reda 

RHAQUELL. KAPTEN FÖR BRIGAD ZELUBA 

”Seger eller död. Det finns inga andra alternativ.” 
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Rhaquells liv börjar i civilisationens utkanter. I en sakta döende koloni på en karg måne där den 

starkes rätt härskade. Där hade de olika familjerna hade länge legat i utdragna blodsfejder. Det- 

ta tills zeniterna kom till kolonin. Vissa valde att samarbeta, andra inte. De nyanlända zeniterna 

gjorde processen kort med de sistnämnda. Rhaquells familj var en av dem. De som inte dog sattes 

i arbetsläger på olika platser i horisonten. Rhaquell uthärdade och överlevde. Efter en massflykt 

från arbetslägret kom hon att hamna hos Brigad Zeluba. Där hennes tidigare erfarenheter kom väl 

till pass. Hon avancerade snabbt och leder nu en egen styrka inom det fria kompaniet. 

KARAKTÄR: Sammanbiten och handlingskraftig. 

VÄRDEN: 19 Sår, Robust II. Ledarskap 12, Spaning 13, Rörlighet 14, Manöver 15, Skjutvapen 14, 

Närstridsvapen 16, Kastvapen 15, Övertala 11. 

- 

» 

» VAPEN ATT PAR INIT SKADA 

» VULKANKARBIN 14 1 15 3 

» DURAKLO” 1 1" 1 CHOCK 

» GRANAT 14 : 12 SPLITTER 4 (MEDIUM), RÖK 2 [MEDIUM] 

RUSTNING: Tung stridsrustning, 6 p. 

UTRUSTNING: Sensorvisir med kommunikator””, tre extra vulkanmagasin, två splittergranater, 

extra cell till duraklon, termostatisk overall, syrgasmask med tre tuber [4 tim/st), gravbälte"". 

>Duraklon är dold och infäst längs armskenan i rustningen. 

»>Se ny utrustning I appendix. 

 



  

SOLDAT. BRIGAD ZELUBA (CIRKA 10 ST) 

”Nu skall vi se hur högt en hyena kan skrika.” 

Soldaterna är ett tiotal män och kvinnor i 30-års-åldern. Till skillnad mot Legionssoldater har de 

inga skrytärr synliga. De flesta är rekryterade till kompaniet efter skamliga avsked från diverse 

garden, kårer eller liknande. De kämpar uteslutande för arvodet och inte av ideologisk överty- 

gelse. Detta har satt sina spår på medlemmarna som alla ger intrycket att ha en ”få jobbet gjort 

och sen dra vidare” -mentalitet. Denna kalla inställning till andra individer är märkbar och råheten 

» VAPEN 

» VULKANKARBIN 

» CHOCKBATONG 

» GRANAT   
skiner lätt igenom mot fångar eller andra ”civila”. 

» KARAKTÄR: Bistra och tystlåtna. 

» VÄRDEN: Robust I [Sår 17), Kastvapen 14, Manöver 12, Närstridsvapen 11, Rörlighet 13, Spa- 

ning 14, Skjutvapen 14. 

ATT PAR INIT SKADA 

14 1 15 3 

1 11 11 CHOCK 

14 - 12 SPLITTER 4 [MEDIUMJ), RÖK 2 [MEDIUM] 

» RUSTNING: Lätt stridsrustning, 5 p. 

» UTRUSTNING: Kommunikator [i hjälmen), två extra vulkanmagasin, en splitter- och två rök- 

granater, en cell till batongen, termostatisk overall, syrgasmask med tre tuber [4 tim/st). 

  

på det direkt, då Borna helt enkelt väljer att inte informera dem. Han be- 

ger sig själv av för att säkra Farra-stammen och sen konstatera att allt har 

förstörts. När Borna når Djachroum kontrakterar han det fria kompaniet 

Brigad Zeluba, som han arbetat med många gånger tidigare. 

Brigad Zeluba är ett fritt kompani med ursprung från de hårda korsar- 

striderna längst Lyricumtraden i Pelarkvadranten. Kompaniets grundare 

var den sista som stod överlevande efter en hård bordning av det stora 

raffinaderiskeppet Zeluba ute i det stora mörkret. Soldaterna som över- 

levde tog skeppet, delade lasten och sålde den till högstbjudande. Sedan 

dess har de gått under namnet Brigad Zeluba. På de tio cykler som gått 

sen dess har de växt och dragit till sig personer med mer eller mindre 

smutsigt byk i packningen. Detta har gett organisationen ett rykte om 

att få jobbet gjort till ett bra pris, men inte med de mest subtila metoder- 
na. Brigaden har idag två kontor i Kuasystemet, ett i Argoradistriktet på 

Djachroum och ett i Ringen på Coriolis. Kompaniet styrs av Shen Ouda, 

den sista som fortfarande lever av Zelubaveteranerna. Det aktuella job- 
bet har gått till Kapten Rhaquell som har hand om en av insatsgrupperna 

i Gränsrymden. 

DE RÖDA HYENORNA 
Hyenorna är ett smugglarsamfund som bildades för att minska friktio- 
nen mellan olika smugglargrupper verksamma i Kuasystemet. Genom 

att organisera sig på det här viset behöver man bara fokusera på olika 

garden i Kuasystemet, inte den näste arbetskollegan. Dessutom har man 
bättre förhandlingsposition visavi Syndikatet som större grupp. Hyen- 

orna har på ganska kort tid slagit sig fram och gjort sig ett namn i Gräns- 

rymden. De smugglar till största delen opor och proxitrippar, men även 

skattefri tabak, vapen och ”billig arbetskraft”. Om sanningen skall fram 

smugglar de det mesta, om priset är rätt. De röda hyenorna har haft en 

större bas på Surha, men då smugglarjägare från Sarakadhflottiljen blivit 

mer aktiva har de börjat leta alternativa baser. Som en gåva från ikonerna 
snappade de upp forskarnas nödsond och kunde snabbt inta basen. Den 

sittande ledaren på basen är Moses Umbara. 

SCENARIOT I KORTHET 
Scenariot börjar med att Hjältarna är i omloppsbana runt Surha. De har 

under resan från Djachroum fått en översiktlig uppfattning av Jussuf 

Farra, kapten Wada och Brigad Zeluba. Efter en kort genomgång påbör- 

jas stormning och säkring av basen, som går utan större problem tack 

vare Farras kännedom av basen. Hyenornas lokala ledare Moses Umbara, 

datadjinnen Niema och de flesta smugglarna tas till fånga. 
När man ska återstarta datasystemen blir ett relä överbelastat och hela 

systemet slås ut. Det är inte hela sanningen, men det vet inte Hjältarna. I 

MOSES UMBARA. DE RÖDA HYENORNAS LEDARE 

”Du vet inte vem du bråkar med, wallah, du vet inte vem du bråkar med.” 

Moses är ansvarig för de röda hyenornas förehavanden i det yttre systemet. Med tillgång till flera 

skepp, informatörer på Djachroum och enligt illvilliga rykten även inom Konsortiet, har han full 

kontroll över smugglingen i Gränsrymden. Innan han började sin bana som smugglare var han 

stationsguvernör på Tarek-B i Afyabältet. Hans smak för opor gjorde dock att han blev tvungen att 

lämna sin tjänst. Trots år av missbrukande är han fortfarande kvicktänkt. Umbara är omtyckt av 

sin arbetsstyrka och ses nästan som en fadersgestalt av de underordnade smugglarna. Om Umba- 

ra dör under stormningen så kommer hyenorna inte vara samarbetsvilliga under resten av scenariot. 

KARAKTÄR: Karismatisk, slug och beräknande. 

VÄRDEN: Förhandla 13, Ledarskap 15, Manöver 10, Skjutvapen 11, Rörlighet 9, Övertala 14. 

» VAPEN ATT PAR INIT SKADA 

VULKANPISTOL 11 9 13 3 

UTRUSTNING: Långpipa med tre doser kraftfullt opor (en vanlig brukare skulle kunna dela det 

» 

» 

till sex doser), kommunikator, ett extra vulkanmagasin.      



  
    

     

  

» 

» 

NIEMA. HYENORNAS DATADJINN 

”Visst, visst, shaib. Jag jobbar så fort mjukvaran förmår.”    
Niema har ingen moder, ingen fader, ingen födelseort. Hon minns hur hennes syster dog i de 

religiösa upploppen på Coriolis CC 42. Hon minns att hon och hennes bästa vän levde på sopor i 

källaren. Hon minns när hon blev omhändertagen av Moses Umbara. Allt annat är programkoder 

och ändlösa rader av chiffer som fyller hennes minne. Det Niema gör är magi för den insatte, hon 

kan vara en av de bästa av sin sort. 

KARAKTÄR: Frånvarande, oförstående och ointresserad. 

VÄRDEN: Datorer (Programmering III] 16 (19), Ingenjör 10, Manöver 5, Skjutvapen 5, Säkerhets- 

system 15. 

» VAPEN ATT PAR INIT SKADA 

» VULKANDERRINGER 4 1 8 3 

UTRUSTNING: Bärbar dator. 

  

själva verket har Jussuf/Borna sett till att det blir ett kortvarigt strömavbrott 
för att få bort hjältarna från Dhaab 1. Efter lite undersökningar står det 
klart att man endast kan starta om systemet från en andra kontrollenhet i 

basens avstängda del, Dhaab 2. Uppgiften faller på Hjältarna. På Dhaab 2 

uppdagar de vad som hänt på stationen när de träffar på modulatet efter 

den döde forskaren, Timon Gehmet. När de ska återvända till Dhaab 1 

märker de Jussufs/Bornas förräderi och kan nu om de önskar stoppa Bor- 

na. Sen gäller det att fly från basen undan nanitförstärkta legosoldater. 

SPELSTIL 
Olika spelgrupper har olika spelstil. Nedan beskrivs vilka scener som är 

mest inriktade på de olika stilarna så spelledaren kan styra stämningen 

och stilen i scenerna lättare. 

ACTION, ACTION, ACTION! 
Större delen av scenariot är actionorienterat. Man kan som SL lägga 
mycket krut på scen 2 och 7. Scen 4 kan genom spelarnas val bli hän- 

delserikt. Fordonsfärden kan utvecklas till en sådan scen med snöstorm 

eller en lavin. Låt spelarna känna att något är i antågande, men avslöja 

inte vad, låt det förbli osagt när smugglarnas huvudskepp beräknas åter- 

vända, det kan var om tio timmar eller en timme. Gör hyenorna svårare 

att övertala och mer aggressiva. 

”Passa dig.” 

» VAPEN 

» VULKANKARBIN 

» KNIV 

INTRIG, INTRIG, INTRIG! 
Intrigerna duggar inte tätt i detta scenario, men vissa guldkorn kan 
grävas fram. Senare delen av Scen 2 kan bli ett förhandlingsmoment 
mellan Hjältarna och hyenor på basen. Scen 4 kan om spelarna väljer 

att gå genom tunneln bli en tidspressad nagelbitare där övertalningen 

måste ske snabbt för att inte kylan och gravitationen skall förgöra dem. 
I Scen 7 kan en viljornas kamp utspela sig mellan tidspressade Hjältar 

och hyenor. 

DRAMA, DRAMA, DRAMA! 
Att spela på dramat i scenariot är enkelt. Personliga mål och agendor 

finns det gott om. Alla levnadsöden och drömmar som gått kras bäddar 

för en tyngre spelstil. Låt de öde korridorerna viska om som har hänt. 

Låt rivmärken, intorkat blod och kulhål lyfta lite på slöjan om Dhaab 2: 

s mörka öde. Brigadens behandling av fångarna, den förlöjligande tor- 

tyr som används, ställer moralen på sin spets. Mötet med den sorgsne 

Timons modulatspöke, den ångerfulla forskaren som ville ställa allt till 

rätta, men fängslades av sina blinda kollegor. 

SÅ SPELLEDER DU SCENARIOT 
Scenariot Iskallt Inferno är skrivet för att man ska kunna starta spel med 

minimala förberedelser. Scenerna följer till en början på varandra och de 

innehåller även ett mindre mysterium som Hjältarna kan lista ut med 

RÖDA HYENOR. smuGGLARE 

Hyenorna är en brokig blandning män och kvinnor, oftast i tjugo-års-åldern. Totalt finns cirka ett 

tjugotal kvar utspridda på basen när anfallet sker. De flesta tillhör olika fattiga legofolk, som utan 

hopp om en framtid sökt sig till olika gängs trygghet. De som haft tur har sedan rekryterats av 

andra organisationer, som de röda hyenorna. Just de röda hyenorna är särskilt dugliga i att hålla 

på med olika skumraskaffärer på och utanför Dhaab. Hyenorna klär sig i varma särkar i flera lager 

och har oftast huvudbonader i rött som namnet anger. Då hyenorna var oförberedda på attacken 

har de bara på sig det allra nödvändigaste och är till exempel inte klädda för att ge sig av ut ur 

basen. Alla hyenor på Dhaab är mycket lojala till Moses Umbara. 

» KARAKTÄR: Rastlös och kaxig eller osäker beroende på antal. 

» VÄRDEN: Förhandla 10, Ingenjör 5, Manöver 10, Närstrid 9, Skjutvapen 10, Spaning 8, Rörlighet 12. 

ATT PAR INIT SKADA 

10 9 1 3 

9 6 10 2 

» RUSTNING: Overall, 1p 

» UTRUSTNING: Tabak, arrash, några birr, ett extra vulkanmagasin, kommunikator [cirka en 

tredjedel av hyenorna, fungerar endast inom basen]. 

 



Timons hjälp (se Akt 2). Ta gärna inspiration från de 

olika stämningstexterna för att sätta spelarna i rätt 

stämning. 

I den andra akten blir scenariot mer öppet med 

en rad fria scener och episoder som spelledaren kan 

använda i den ordning som passar. Nedanstående 

karta visar på ett ungefär hur Hjältarna kan tänkas 

förflytta sig på basen under scenariot. 

ISKALLT INFERNO - 

SCENER 

& SCEN 0. ÖVER ETT PARTI ELEUSIR 

Hjältarna introduceras till scenariot och interagerar 

med historiens olika karaktärer. 

& SCEN 1. GENOM STORMEN 

Man får information om uppdraget och inflygning till Dhaab 

genom en isstorm. 

& SCEN 2. ÖVER EN KLIPPA AV IS 

Hjältarna och deras allierade säkrar basen Dhaab. 

Konfrontation uppstår med smugglarsamfundet De 

Röda Hyenorna. 

& SCEN 3. TOTALT MÖRKER 
Strömmen går vid övertagandet och går inte att åter- 

45 60 meter 

ställa. Hjältarna måste återställa strömmen i Dhaab 2 

på andra sidan ravinen. Samtidigt sveper en av Surhas 

våkldsamma isstormar in över basen. 

& FRI SCEN 4. RAVINEN 

Hjältarna ställs in för olika valmöjligheter vid korsandet 

av ravinen. I det orörda komplexet på andra sidan ravinen 

finnas ledtrådar som förklarar basens riktiga historia. 

2 FRI SCEN 5. DEN GLÖMDE 
Återställandet av strömmen och samtal med forskaren 

Timons nanitspöke. 

& SCEN 6. SVEKET 

Brigad Zeluba bedrar resten besättningen och försöker 

mörda kapten Wada. En del legosoldater blir utsatta för 

naniterna. Hjältarna blir varse Shanzidareffekten och 

att skytteln Giftgrodan vaktas av automatiserade vul- 

kansprutor. 

2 SCEN 7. UPPRENSNINGEN 

Striden om att överlevad tar vid, liksom sista chansen 

till att gå med vinst på uppdraget. 

2 FRI SCEN 8. ISKALLT INFERNO 

Shanzidareffekten når sin kulmen och en okontrolle- 

rad aktivering av basens reaktor kommer jämna hela 

stationen med marken. Snabbt måste räddas det som 

räddas kan. 

BOVEN 

  

SVAREN 

[Iaf 0 ne HETT el 

datatsystemet.” 

Niema, datadjinn 

  

   



  

  

FÖLJANDE SCENER INGÅR I AKT 1: 

» SCEN 0. Över ett parti Eleusir 

» SCEN 1. Genom stormen 

» SCEN 2. Över en klippa av is 

» SCEN 3. Totalt mörker 

FÖRSTA AKTEN BESTÅR AV fyra scener, räknat från o. I den 

första scenen får Hjältarna en snabb introduktion till 
uppdraget och platsen. I följande scen blir Hjältarna 

underrättade av vad som är på väg att hända och deras 

uppgifter. De har också chans att kolla sin utrustning 

och bekanta sig med övriga spelledarpersoner. Sen föl- 

jer ett actionladdat spektakel där alla Hjältarna har en 

avsedd roll i dramat. Det kommer förmodligen att sluta 

med att stationen faller i angriparnas händer och att 

förhandlingar inledds. När strömmen skall återställas 
uppstår det ett i ”fel” med energiförsörjningen. Felet 

kan endast åtgärdas på andra sidan ravinen. Eftersom 

Hjältarna är de som är mest tillgängliga blir det deras 

uppgift att återställa strömmen. 

SCEN 0. ÖVER ETT PARTI 

ELEUSIR 
Giftgrodan hänger som en svart skarabé över 

Surhas blåvita ofantlighet. Ni sitter i den 

rökiga kabyssen och spelar kort. Panorama- 
fönstret i bakgrunden fylls upp av den mäk- 

tiga isplaneten. Över ytan rasar våldsamma 

stormar, som på det här avståndet påminner 
om små bomullstussar. Komsystemet sprakar 

till och en bestämd röst tar till orda, ”Det här 

är Rhaquell - alla samlas i allrummet om fem 
minuter för en sista genomgång av uppdra- 

get”. Aya, gasten suckar och lägger ner sin 

hand, med ikonernas stege i topp. 

Det här är en stämningsscen vars enda syfte är att pre- 

sentera för Hjältarna varför de är på Giftgrodan, vad 
uppdraget går ut på och introducera de olika karak- 

tärerna. Använd gärna stämningstexterna direkt eller 

återberätta med egna ord. Mer information om de oli- 
ka grupperna finns i FRAKTIONER och i respektive scen. 

Efter en lyckad tid av snabba och relativt välbetalda 

jobb har turen åter vänt för er. Efter att ert skepp ska- 

dats av en så kallad svart birr - en liten meteorit - som 

gjort kalebass av styrenheten för gravprojektorn är ni 

strandsatta på Djachroum igen. Med skeppet i vakuum- 

docka och utan jobb är er likviditet inte den bästa. Nu 

har ni äntligen fått ett vettigt jobb via en ny bekant- 

skap, Kapten Lysia Wada. Ni ska vara besättning på 

hennes skepp under ett uppdrag att hämta någon form 

av läkemedelsformula på en övergiven gruvbas på 

Surha — Dhaab. 

Den egentliga hjärnan bakom uppdraget är en man vid 

namn Jussuf Farra som har koder till basens data- och 

säkerhetssystem. Ett enkelt jobb med andra ord... 

Ja, förklaringen att ni är här tillsammans med ett gäng 

fria kompanister från Brigad Zeluba är att det finns folk 

  

på basen, ett gäng smugglare. Även om de inte känner 

till den hemliga formulan i labben, så lär de inte låta vem 

som helts stövla in där. Ett enkelt jobb som sagt... 

I första scenen sitter Hjältarna och spelar kort med 

Wada, gasten Aya och två brigadsoldater, när de av- 

bryts av Rhaquell. Nedan följer en kort beskrivning 

av spelarna vid bordet och de olika grupperna som 
kan användas för att snabbt sätta stämningen och ge 

Hjältarna en bild av sina medresenärer. 

KAPTEN WADA 
Det verkar som det enda den gamla besättningen på 

Giftgrodan gjorde var att spela kort. Det är ett under 

att besättningen gjorde skäl för sin lön. Det är i alla fall 

ert första intryck när ni nu färdats från Djachroum till 

Surha. Det första som hände efter avfärd var att Kapten 

Wada bjöd in er på ett parti kort, i syfte att lära känna 

varandra, som hon säger. Något som brigadsoldaterna 

vid det här laget inte håller med om. Wada verkar trevlig 

men man märker samtidigt att hon är den typ av kapten 

som alltid får sina order utförda. 

Den nya gasten, Aya är av den tystlåtnare typen. 

Hon har knappt sagt ett ord på hela resan. 

JUSSUF FARRA 
Jussuf Farra har hållit sig för sig själv under överresan, 

en kort hälsning och men i övrigt endast nickningar till 

besättningen. Han sitter mest i matsalens ena hörn och 

läser på en gammal dator medan han frånvarande rullar 

en tagg mellan fingrarna. Taggen som innehåller basens 

alla koder enligt de andra i besättningen. 

Farra har berättat för alla på skeppet hur de röda 

hyenorna tagit över basen och dödat alla forskare, 

bland annat hans far. Han ska nu återhämta den 

hemliga formula som hans far arbetade på, som kan 

användas som något sorts universalläkemedel. 

RHAQUELL OCH BRIGAD ZELUBA 
De fria kompanisterna håller sig mest för sig själva. 

De tiotal soldaterna sitter mest och rengör vapen, 

servar sin skyttel i Giftgrodans hangar och är allmänt 

asociala. Det är egentligen bara två av dem, Yenon och 

Firima som umgås med resten av besättningen, om nu 

kortspel kan kallas umgänge. 

Undantaget är middagarna i matsalen när soldaterna 

högljutt pratar om tidigare uppdrag utan att utelämna 

de blodiga detaljerna eller hånet mot sina motståndare. 

Den ärrade kapten Rhaquell är oftast på bryggan, tyst 

samtalandes med antingen Farra eller Wada. 

En annan variant är att rollspela den spända över- 

resan till Surha och låta Hjältarna lära känna grup- 

perna på det viset. 

SCEN 1. GENOM STORMEN 

Alla är samlade i den provisoriska andra 

kommandobryggan där brigad Zelubas tek- 

niker riggat en modulatprojektor. Framför



er roterar gruvbas Dhaab 1 och 2. När sorlet 
lagt sig efter arga blickar från kapten Wada 

tar Rhaquell till orda: ”För dryga timmen sen 

lyfte smugglarnas enda skepp från basen. 
Vanligtvis är det borta i några dagar. Våra 
sensorer har också upptäckt en snöstorm på 

väg in över basen som vi kan gömma oss i un- 

der inflygningen. Vi kommer att dela oss i två 

grupper, mina soldater blir grupp ett och kom- 
mer att utföra en avledande manöver för att 

sen rycka fram till Kronan, basens komman- 

docentral. Ni- hon pekar på er — blir grupp två 
och skall eskortera Dr Farra, kaptenen och vår 

ingenjör Anjil till Kronan, via basens källare. 

I källaren kommer Anjil slå ut strömförsörj- 

ningen. Du — hon pekar på Aya — kvarstan- 

nar på Giftgrodan. Här är de olika rutterna vi 
kommer ta”. Blå linjer börjar slingra sig över 

modulatkartan... 

I den här scenen sker genomgången inför uppdra- 

get. Hjältarna får sin uppgift och får veta vilken rutt 

genom basen de skall ta till Kronan. 

Innan det hela börjar har Giftgrodan under en veck- 
as tid hängt i omlopp runt Surha. Spelarna har chans 

att under kortspel och liknande bekanta sig med de öv- 

riga passagerare enligt förslaget i scen o. Väntan är nu 

över. Det perfekta tillfället ser till slut ut att ha kommit. 

Smugglarnas skepp har lämnat basen och en storm är i 

annalkande söder ifrån. Dags för handling. 
Under genomgången som med fördel kan göras 

med den bifogade kartan på basen får Hjältarna sin 
uppgift given till sig, vilket förklaras av Rhaquell och 
till viss del Wada. Den här informationen skall pre- 

senteras för Hjältarna: 

» Inflygningen sker genom en snöstorm för att dölja 

skeppen 

» Man kommer dela in sig i två grupper. 

» Grupp 1: Brigad Zeluba, vilka ska fungera som 

avledande manöver för att dra hyenornas uppmärk- 

samhet från Kronan, Dhaabs kontrollrum. 

Grupp 2: Hjältarna som går genom basens servi- 

cetunnlar och eskorterar kapten Wada, Farra och 

Zelubas ingenjör Anjil. Anjil följer med ett kort 

stycke i huvudtunnlarna där han stannar och bryter 

strömmen och kommunikation. Hjältarna fortsätter 

med Wada och Farra och tar Kronan i ett snabbt drag. 

» Man kommer först att släppa av Grupp 1 vid basens 

långsida (se karta Dhaab 1) och sedan Grupp 2 på 

landningsplattformarna där ingången till service- 

tunnlarna finns. 

Farra påstår sig ha koder och frekvenser med vilka 

gruppen ska kunna ta kontrollen över basens system. 

Fienden kommer vara små grupper av smugglare 

och bedöms vara lätt beväpnade. 

Alla påminns om att det är viktigt med andnings- 

mask och att kontrollera sin termostatiska dräkt 

innan avfärd. Den bör klara temperaturen på Surha 

[nedre intervall för dräkten är -80 grader). 

Gravitationen utanför basen är nästan två standard- 

gravitationer, varför Rhaquell påminner om att man 

inte ska gå utanför bas eller landningsplattor. 

Under genomgången får de också reda på att den 

som verkar mest militärt erfaren (SL bestämmer vad 

Rhaquell tycker) kommer att föra befälet över grupp 2. 
Men det är Farra som har kartan och agerar vägvisare. 
Rhaquell påpekar väldigt noga att tiden är knapp och 

att allt måste klaffa felfritt. Genomgången behand- 
lar vilka fiender de möter, deras utrustning och hur 

många de kan vara osv. Frågor kan ställas så att inget 

går snett. När Rhaquell talar till Hjältarna vänder hon 

sig till den med mest militärisk bakgrund. De an- 

dra tar hon ingen notis om, utan väntar på att deras 

språkrör skall tala till dem eller för dem. 

BASENS MILJÖ OCH STÄMNING 
Basen Dhaab 1 och 2 är i grund och botten en gruvbas. 

Vilket märks på dess utformning. Huvudkorridorerna är 

breda men ganska låga. De stryktåliga väggarna saknar 

färg och består av en blandning av betong och stål. Här 

och var får urberget tjäna som vägg. Rör- och kabelsys- 

tem ligger öppna eller bakom tunt stålgaller eller golv. 

Kondens täcker här och var rör och golv efter dåligt un- 

SL-TIPS, SCEN 0 

Scenariot är fyllt av ET 

Detta skall inte ses som ett 

hinder när man spelleder 

. scenariot. Alla personer 

behöver inte presenteras för 

spelarna. Namnen är bara 

[UIET RNaTE Mears nar Ta TaNeS 

skall behöva lägga ner massa 

extra Jobb för att hitta på 

karaktärer. 

  
Genomgången sp 

enklast som en militär. 

nomgång med Rhaquel 

som ledare. Visa gärna p SS 

[EAT Naleia Elden le SE 

« genomgången bli chansen 

för spelarna att komma i 

kläderna och ställa frågor 

för sen är det fullt ös. Det är 

tänkt att grupp 2 skall färdas 

[Ta LT San TR 

från landningsplatta genom 

källaren och upp med hiss 

till Kronan. Farra har kartan 

inlagd på sin handledstermi- 

nal ser till att inga avvikelser 

görs. Han sköter också låsen 

med sin säkerhetsdosa med 

[ears ER TESS 

Om så önskas kan spel- 

ledaren ge ledtrådar om att 

legosoldaterna jobbar under” 

[ee flagg, men tänk på att 

inte göra det övertydligt. 

 



  

SL-TIPS, SCEN 2 

I den här scenen bör alla spe- - 

larna få chansen att använda 

Sina Hjältar med deras vikti- 

ES LER Tar SN DTS TG 

möjligheten för-spelledaren 

att leda in spelårna i spelet. 

Låt varje spelare få minst ett 

tillfälle i rampljuset, med just 

sin specialitet. 

Gör scenen snabb och 

[ALTARET od ola 

Hjältarna. Låt de höra h 
hyenorna skriker eft 

ammunition och 

SL-TIPS, SCEN 3 

Det viktiga i den här scenen 

är att motivera Hjältarna att 

ta sig an jobbet att bege sig 

till Dhaab 2. Baktanken är 

att det ska bli enklare för 

Farra och Zeluba att säkra 

naniterna och ge sig av. Ju 

mindre personer som känner 

till hela TNE desto 

bättre i slutänden. På så sätt 

behöver inte brigaden ägna 

sina resurser åt att slå ut 

ln JElLEIN:N   

derhållna värmesystem. Svart och gul varningsfärg in- 

ramar luckor och andra riskabla ytor. Skåp sitter längst 

väggarna vars funktion var att förvara viktig utrustning, 

som blandsläckare, yxor, m-dos och lysstavar. Nu är 

vart fjärde halvtomt och resten tömda. Belysningen är 

som bäst halvdunkel och ljusslingorna är i vissa partier 

helt utslagna. Något som fungerar och är efterhållet är 

gravsystemet. För mer detaljer, se översiktskartan. 

MYSTIKERNS PLÅGA 
De med talangen Mystiker känner direkt att något är 

fel på basen. Man kan inte riktigt sätta fingret på det, 

men det finns där i bakgrunden. Denna känsla växer 

mer och mer. Det kan förekomma viskningar i kor- 

ridorerna. Personer som skymtar förbi i ögonvrån. 

Skärmar som blinkar till och visar förvridna ansikten. 

Hjältar med nackdelar eller förmågor kopplade till 

mystiska förmågor kan känna ett växande obehag och 

se något litet, men inte alls av samma magnitud som 

en mystiker. 

SCEN 2. ÖVER EN KLIPPA 

AV IS 
Skytteln började vibrera kraftigt vid inträ- 

det i Surhas atmosfär och ett öronbedövande 

tjut hörs från motorerna när ni snabbt sjun- 

ker ner genom molnmassorna mot den isiga 
världen. ”Vi närmar oss stormen, turbulens 

framöver”, meddelar piloten lakoniskt över 

komradion. En sekund senare rycker det till 
i skytteln när den börjar kämpa mot de våld- 

samma naturkrafterna. Ni ser hur en del, an- 

nars så kaxiga, fria kompanister tyst börjar 

be till ikonerna. 

I den här scenen sker inflygningen till gruvbasen och 
själva säkrandet av basen. Hjältarnas uppgift är att 

fungera väpnad eskort åt Wada, Farra och Anjil och 
säkra Kronan, basens kommandocentral. Scenen har 

två specifika episoder, Skuggkrigare och Kronan. 

Scenen börjar med en snabb men turbulent in- 

flygning genom den storm som närmar sig basen. 

Ta chansen att beskriva turbulensen och hur sikten 

helt försvinner på kommandobryggans fönster. När 

man tagit sig igenom stormfronten ser man ett ma- 

kalöst landskap med sylvassa bergstoppar mot isblå 

himmel. Bergen är delar av Harballamassivet, res- 

terna efter den måne som en gång i tiden kraschat 
mot Surha och gett upphov den lilla gruvdrift som 

finns på planeten. Inflygningen slutar med en låg- 

höjdsinflygning där snödimmor virvlar upp bakom 

skeppet innan man landar vid basen. Precis innan 

ankomst slås lastportarna upp och brigadsoldaterna 

gör sig redo för att debarkera snabbt. Sen är det 
Hjältarnas tur att slänga sig av när skeppet landat på 

basens landningsplattform och snabbt bege sig ner 

i servicetunnlarna. Redan då kan man höra strid och 

vulkansalvor från andra änden av komplexet. 

När de landat skall Hjältarna eskortera Wada och 

Farra till basens nyckelposition, Kronan och och tekni- 

kern Anjil till elcentralen för att klippa strömmen. Kvar 

  

på skeppet är endast Aya och en Zelubasoldat. Till en 

början bör allt gå smärtfritt genom servicetunnlarna, 

där Anjil lämnar gruppen. När Anjil klipper strömmen 

släcks först all belysning. Sen går nödaggregat igång 
och belysningen i gångarna ersätts av röda nödlam- 

por. Den normala gravitationen kvarstår. 
Det är väl uppe vid Kronan som utmaningarna 

börjar för Hjältarna. Här måste Hjältarna smyga sig 

förbi en grupp numerärt överlägsna hyenor. Hyen- 

orna spärrar av en av gångarna till Kronan, som är 

basens viktigaste punkt. 

EPISOD: SKUGGKRIGARE (A) 
I den här episoden ska Hjältarna ta sig förbi en grupp 

röda hyenor. Om Hjältarna har en spanare, så mär- 

ker de hyenorna som vaktar hissen och ingången vid 

Kronan med ett Lätt Spaningsslag (16). Men om de 

bara stövlar på blir det istället ett Normalt (21) slag. 

Om de misslyckas upptäcks de av smugglarna som 

beskjuter dem. Hyenorna kommer inte att förfölja 

dem då de har fått tydliga order att inte flytta sig från 

platsen. Deras ledare, Moses Umbara, tror nämligen 
att ingen känner till servicetrappan som går upp till 

Kronan bakvägen. Med basens ritning på Farras och 

Wadas handterminal kan man hitta servicetrappan, 

men måste då gå tillbaka för att nå den. 

Om Hjältarna upptäckt hyenorna kan de välja att 

smyga sig förbi dem genom sidorummen på våning 

2. Hyenorna vaktar bara själva huvudingången till Kro- 

nan, som nu även barrikaderats. Om de lyckas smyga 

sig förbi kan de snabbt övermanna Moses Umbara 

vilket troligen leder till att hyenorna ger upp. 

ATT SMYGA SIG FÖRBI HYENORNA 

FÄRDIGHET: Spaning 

SVÅRIGHETSGRAD: 21 

MODIFIKATIONER: Inga. 

  

MISSLYCKAT III: Hyenorna upptäcker Hjältarna och 

tillkallar två kamrater till Kronan för en kniptångs- 

manöver. Kronan blir varse om anfallet. 

MISSLYCKAT II: Hyenorna upptäcker gruppen och en 

extra hyena tillkallas. Kronan blir varse om anfallet. 

MISSLYCKAT I: Gruppen upptäckts och beskjuts av 

hyenorna. Kronan blir varse om anfallet. 

BEGRÄNSAD FRAMGÅNG: Vaktgruppen misstänker 

något och gör Kronan beredda på att något är i 

görningen. 

FRAMGÅNG: Kronan är ovetande. 

FULLSTÄNDIG FRAMGÅNG: Spelarna lyckas höra var 

två hyenor har sin hemliga gömma med smuggel- 

gods (SL bestämmer plats på våning 1). Gömman 

förvaras i en dubbelbottnad låda som det står 

kontorsmaterial på. 

När man nått fram till Kronan är det bara att storma 

rummet. Som Farra uppgett reagerar systemet fort- 

farande på originalfrekvensen och dörren till kon- 
trollrummet öppnas. 

EPISOD: KRONAN (B) 
I episoden Kronan kommer Hjältarna att övermanna



  

hyenornas ledare Moses Umbara på ett eller annat sätt. Därefter kommer 

övriga hyenor antagligen att ge sig. 
När Hjältarna väl är inne i Kronan möts de av Moses Umbara med sina 

två närmaste kompanjoner, smugglaren Hiram och datadjinnen Niema 

som båda är helt stridsodugliga. Det räcker att man är fler och hotar eller 
sätter en av de tre ur stridbart skick, för att de ska ge sig. 

Farra sätter genast igång med att ta kontroll över basens system och 

stänga ut hyenorna från kommunikationssystem med mera. Nu är det 

bara att ta över basens högtalarsystem och förklara för resterande hyenor 

att kontrollrummet står under angriparnas kontroll. Slaget om basen är 

därmed över. 

Från Kronan kan man föra kommunikationen med de olika försvars- 

utposterna och förhandla om vilka omständigheter hyenorna skall ge 

sig. Detta sköts av Hjältarna tills Rhaquell kommer till Kronan. Hur detta 

går till är upp till Hjältarna. 

Tillfångatagna hyenor kommer att föras till cellerna vid garaget. Hjäl- 

tarna ser hur de blir illa behandlade av Zelubasoldaterna, när de väl valt 

att ge sig. Detta oavsett vilket avtal som slutits med dem eller Moses 

Umbara. Rhaquell menar att så länge Zeluba står för säkerheten på ba- 

sen så bestämmer de hur fångarna behandlas. 

SCEN 3. TOTALT MÖRKER 

”Slå på huvudaggregaten”, säger Farra över kommunikatorn 
till Anjil. Ett korthugget raspande till svar hörs och sen bör- 
jar ljusremsorna i taket sakta glimra. Ett vinande ljud hörs 

när fläktar och andra icke-vitala system startar upp. Plötsligt 

hörs ett fräsande från en av konsolerna och en blå ljusblixt slår 

ut ur den. Sekunden senare stiger svart rök upp ur konsolen 

och det luktar bränd plast. En alert soldat får snabbt tag i en 

brandsläckare och sprejar ner hela konsolen. Det slutar fräsa 

men istället svartnar allt i Kronan. All belysning är borta. Det 
blir dödstyst. Sekunden senare startar ett nödaggregat och 

den röda nödbelysningen går igång. På flera konsoler blinkar 
röda varningsindikatorer. ”Det här ser inte bra ut”, säger 

Farra och stirrar på er. 

I den sista scenen i den första akten går allt åt skogen. Hela 
basens el- värme-, kommunikationssystem slås ut. Hjältarna 

måste komma på en lösning för att få igång dem. 
Scenen börjar med att delar av brigad Zeluba inklusive Rha- 

quell har samlats i Kronan med Hjältarna, Farra och Wada. Öv- 
riga soldater fungerar som vakter eller säkrar de områden som inte 

gåtts igenom. Det sägs att några hyenor flytt ner i gruvtunnlarna och 

måste fångas in innan man kan komma åt labbet. För att få tillgång 
till labbet måste Anjil också släppa på sin elektriska säkerhetsspärr 

han satt över basen i scen 2. När systemen startar upp så börjar det 

brinna i kontrollerna i Kronan, en effekt av ett överbelastat aggregat. 
Eller det är i alla fall vad Hjältarna ska tro. 

Elden släcks lätt av soldater eller Hjältarna. Men istället för att det 

röda nödljuset återgår till det magnetiska blå så blir allt svart på ba- 

sen, undantaget Kronan där nödljusen fungerar. Värmen börjar dras- 

tiskt minska och sakta men säkert kommer Surhas gravitation göra 

sig påmind. Allt är nu mörkt och tyst. 

En systemkontroll med Datorer (Svårt slag, 26) visar att Anjil över- 

belastat de gamla kretsarna på basen. Man måste nu göra en om- 

start av hela systemet via en säkerhetsbunker som ligger på andra si- 

dan ravinen. Det här är något som Arjil själv förläget berättar, vilket 
leder till en rejäl örfil från Rhaquell. Allt det här är ett skådespel för 
Hjältarna. Syftet är att få bort dem från Dhaab 1 så Farra kan säkra 

naniterna och ta över skeppet med Zelubas hjälp. Farra kommer, om 

han tillfrågas, att hjälpa Hjältarna ta reda på hur man lättast tar sig  
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till säkerhetsbunkern på Dhaab 2. Efter lite efter- 

forskningar ser man två möjliga sätt: 

1. OVER RAVINEN 
En jondriven noll-G skyttel går genom en inglasad 

tunnel som spänner sig över ravinen. Banan fung- 
erar inte med strömmen avslagen men det verkar 

som det skulle kunna stå en skyttel på andra si- 

dan. Hjältarna och Farra räknar med att det inte 

är något fel på tunneln. Rent teoretiskt skulle man 

kunna traska över. Det verkar som om Hyenorna 

aldrig gett sig i kast med den här delen av basen. 
Något de kan avslöja efter lite utfrågning. De be- 

rättar också att Dhaab 2 är fyllt av olycksaliga och 

ondskefulla djinner. ”Håll er borta”, är det tydliga 

budskapet. 

2. SNOFORDON 
Det andra alternativet är att ta ett av Dhaabs snö- 

fordon och åka runt ravinen, vilket skulle ta lite 

längre tid, men kan ha sina fördelar. Man vet ju 

inte riktigt hur den mörka tunneln ser ut förutom 

på Farras gamla ritning. 

Vid det här laget har Hjältarna säkert förstått 

att de kommer få uppdraget att säkra strömmen. 

Med sin breda kompetens kan de lösa de flesta 
problem som skulle kunna uppstå i säkerhets- 

bunkern. Om Hjältarna börjar dividera med öv- 

riga i Kronan om mer betalning så är den enda 

som motsätter sig detta Wada. Både Brigad Zelu- 
ba och Farra vill ha mindre folk i basen för sina 

skumraskaffärer. 
Hur än Hjältarna gör följer Farra dem till skyt- 

teltunneln som ligger i anslutning till garaget. På 

vägen berättar han att återställandet av ström- 

men är livsviktigt. Utan den kommer kylan och 

gravitationen tävla om vad som blir deras bane. 

Det är naturligtvis inte helt sant, men det är Far- 

ras sätt att motivera Hjältarna. Han räknar med 

att Hjältarna har runt tre timmar på sig. Farra ger 

dem också en tagg eller säkerhetsdosa med den 
frekvens som skall ge dem tillgång till säkerhets- 

bunkern. 

Precis när de skall ge sig iväg anländer stormen. 

Här slutar den första akten.



  

FÖLJANDE FRIA SCENER INGÅR I AKT 2: 

» FRISCEN 4. Ravinen 

» FRISCEN 5. Den glömde 

ANDRA OCH TREDJE AKTEN skiljer sig rejält från den 
första akten i att scenariot blir mycket friare. Här be- 
skrivs scener och episoder som är helt fria att lägga 

in som spelledaren vill. Av rent praktiska själ är de 
två scenerna numrerade men det betyder inte att de 

måste komma i den ordningen. Varje scen har ett antal 

fria episoder som kan användas efter eget önskemål 
Den andra akten tar sitt avstamp i hur Hjältarna 

väljer att lösa överfarten till säkerhetsbunkern Dhaab 
2. Hur de än väljer att göra det, är tanken att de ska 

behöva utnyttja motsatt färdmedel för färden tillba- 
ka. I Dhaab 2 kan de upptäcka hemligheten bakom 

basen och även få syn på två nanitinfekterade fors- 
kare. I säkerhetsbunkern finner de resterna av Timon 

och hans modulat som kommer att förklara vad som 

inträffat på basen. Det som till sin början var att åter- 

ställa strömmen, visar sig bli en historielektion mellan 

människa och maskin. När detta väl är över är det dags 

att återvända till huvudbasen och upplösningen. 

Under fortsättningen av scenariot kommer en fruk- 

tansvärd storm härja över gruvbasen. Normala ytter- 

temperaturer på -60 grader kommer snabbt att falla 

ner under 100-graders strecket och fortsätta neråt. 

De termostatiska dräkterna slutar att fungera vid -80 

grader så det blir genast livsfarligt att färdas utomhus. 

Även temperaturen inne i basen kommer att sjunka 

snabbare och vissa system och reläer kommer att fry- 

sa vilket bland annat medför att gravitationsaggrega- 

ten börjar fallera. På vissa ställen där det varit hårdare 

strider mot hyenorna i början av anfallet, där fönster 

och dörrar sprängts kommer vinden och blandsnön 

att blåsa in. När sen olika kolväten börjar dunsta i den 

relativa värmen börjar det stinka och eventuellt också 

reta luftvägar och ögon. 

Effekter av extrem kyla kan hanteras som eld [Re- 

gelboken sid 88). När gravaggregaten fallerar blir allt 

dubbelt så tungt. Svårighetsgraden för strid och Rörli- 

ga manövrar ökar med en nivå. Fall räknas med dubbla 

höjder [Regelboken sid 89). 

Så länge stormen ligger över basen är det omöjligt att 

lyfta med Giftgrodan. Efter cirka fyra till åtta timmar 

bedarrar stormen. Vi det laget bör Hjältarna ha hunnit 

återvända till Dhaab 1 för att inte bli strandsatta. Sam- 

tidigt kan de frånvarande röda hyenorna återvända i 

sitt skepp, Harak Koth. Det är därför viktigt att spel- 

ledaren sätter en tidsgräns för stormens upphörande 

och håller en viss koll på hur lång tid det tar för Hjäl- 

tarna på väg till och från Dhaab 2. 

FRI SCEN 4. RAVINEN 
Snöstormen tjuter runt tunneln ni vand- 

rar genom. Trots vetskapen om den hårda 
kristallarmaniten känns det osäkert. Tack 

och lov kan man inte se botten på ravinen 

då snömassorna är som en vit virvlande 

  

hinna runt tunneln. Plötsligt stannar den 

förste i ledet upp. Han gör tecken att ni skall 
stanna och därefter indikerar han åt höger. 

En öppning i tunneln. Troligen en servicein- 

gång. Svagt ljus sipprar ut ur öppningen. Ni 

osäkrar era vulkankarbiner. Frågan är hur 
mycket stryk tunneln tål... 

I den här scenen ska Hjältarna korsa ravinen på 

ett eller annat sätt. De två sätt som föreslås är an- 

tingen genom tunneln som sammanbinder Dhaab 

1 och 2 alternativt runt ravinen i en snökrypare. 

Det finns säkert andra möjligheter som Hjältarna 

själva kan komma på men dessa lämnas till spel- 

ledaren att beskriva. Hur man än gör kommer 

man bli tvungen att använda motsatt färdsätt på 

återresan. 

EPISOD: KRISTALLTUNNELN (A) 
Om man studerar ritningarna är det däremot osä- 

kert om man tjänar någon tid. Man är å andra sidan 
inte ute i stormen. Vandringen beräknas att ta en 

till två timmar längst den trånga servicelejdaren i 

tunneln. Det man ska ha klart för sig är att gravi- 

tationen inte fungerar när strömmen är avslagen, 

vilket gör att det blir mycket tungt att vandra (se 
Stormen för detaljer). 

Det andra problemet är att en grupp hyenor gömt 

sig i tunneln. Som av en slump flydde de in i tunneln 
när de insåg att slaget om basen var förlorat och att 

elen var avslagen. Hyenorna bestämde sig för att ta 
sig till säkerhetsbunkern. Därifrån kunde de skicka 

ut ett meddelande till sina kumpaner och invänta 

räddning. Men nu börjar de tvivla. Ingen av dem 

har någonsin varit i säkerhetsbunkern och deras ut- 

rustning är för bristfällig för att de skall klara den 

tilltagande kylan i tunneln. Läget börjar bli desperat. 

De har gjort uppbrott i sin färd och sitter nu och dis- 

kuterar i ett av de små serviceutrymmena som ligger 

under tunneln. Skall de ge upp eller inte? 
När Hjältarna når den delen av tunneln kom- 

mer de automatiskt att upptäcka hyenorna via 

öppningen till serviceutrymmet. Det troliga är att 

Hjältarna upptäcks när de passerar öppningen. 

Det finns då tre möjligheter att lösa en konflikt 
med hyenorna. 

SPEJARENS VÄG: Att smyga sig förbi är en möj- 

lighet. Det är troligen svårt att lyckas för hela 

gruppen. Om så är fallet finns det alltid risk att 

hyenorna följer efter Hjältarna mot Dhaab 2 för att 

utföra ett bakhåll. Uppgiften löses lämpligen med 

Spaningsslag mot Hyenornas Spaning. 

KRIGARENS VÄG: Att ta strid är en lösning, men det 

kan vara både farligt och onödigt. Hyenorna kanske 

inte har den bästa moralen men de har ett bättre 

skydd än anfallarna, vilket de med militär bakgrund 

förstår. Om detta blir utgången så ger sig hyenorna 

om två i gruppen blir UTSLAGNA. Vad man senare 

gör med sina fångar är upp till Hjältarna. 

» DIPLOMATENS VÄG: Att förhandla med gruppen 

 



är nog det bästa alternativet. Gruppen är inte intresserade av att 

vare sig dö för vulkanen eller av kylan. Läggs lite sötade ord och 

löften om ”god behandling efter omständigheter” så kan det ske utan 

blodvite. Gruppen är relativt lättförhandlade men går inte med på vad 

som helst. Vilka löften som ges och bryts lämnas med varm hand till 

spelledaren. Det här mötet är viktigt för hur förhandlingarna med de 

röda hyenorna går senare i scenariot. 

ATT FÖRHANDLA MED HYENORNA 

  

FÄRDIGHET: Förhandla 

SVÅRIGHETSGRAD: 16 

MODIFIKATIONER: Inga. 

  

MISSLYCKAT III: Förhandlingen avbryts. Hyenorna kommer till varje pris 

försöka hålla sin position, samtidigt som en av dem desperat flyr ner 

längst tunneln och försöker kontakta sina allierade i rymden. 

MISSLYCKAT II: Förhandlingen avbryts med att Hyenorna skjuter mot 

Hjältarna och försöker ta sig längre in i tunneln. 

MISSLYCKAT I: Förhandlingen avstannar men kan tas upp igen om Hjäl- 

tarna väntar i femton minuter. 

BEGRÄNSAD FRAMGÅNG: Förhandlingen går så dåligt att hjältarna lovar 

att Hyenorna skall få fri lejd genom tunneln. 

FRAMGÅNG: Förhandlingen går bra och hyenorna kan sättas i arresten 

med de andra efter att man avväpnat dem om man väljer att kontakta 

brigadsoldaterna i Dhaab 1. 

FULLSTÄNDIG FRAMGÅNG: Förhandlingen går så bra att hyenorna svär 

sin trohet till hjältarna för resten av scenariot. 

Har Hjältarna valt att gå genom tunneln kommer de att finna en fung- 

erande snökrypare i garaget för att göra återfärden (Episod: Längs bran- 

ten). Skytteln i den bortre änden är förstörd. 

  

  
EPISOD: LÄNGS BRANTEN (B) 
Att ta snökrypare till säkerhetsbunkern är en annan väg att lösa elpro- 

blemet. Det kommer att ta ungefär lika lång tid men är kanske mer till- 

talande än att ge sig in i en lång mörk tunnel. Färdens resultat avgörs 
beroende på skickligheten med fordonet. Vägen dit är inte underhållen, 

vilket gör den svårframkomlig. 

ATT FÄRDAS LÄNGS RAVINEN MED EN SNÖKRYPARE 

  

FÄRDIGHET: Fordon 

SVÅRIGHETSGRAD: 26 

MODIFIKATIONER: Inga. 
  

MISSLYCKAT: Man kör vilse i stormen och tappar bort de ljusfyrar som 

finns längs leden runt ravinen. Restiden dubblas. 

BEGRÄNSAD FRAMGÅNG: Resan till Dhaab 2 går utan större problem, 

men man kör av vägen in i en stor snödriva och det tar en halvtimme att 

gräva loss fordonet. 

FRAMGÅNG: Resan går bra, man kommer fram på utsatt tid. 

FULLSTÄNDIG FRAMGÅNG: Man kör så pass snabbt att man halverar 

restiden. 

Om Hjältarna valt att åka med snökrypare till Dhaab 2 kommer den att 

skära ihop inför hemresan. Det blir således att gå genom tunneln på 

vägen tillbaka (Episod: Kristalltunneln). 

EPISOD: DEN KRASCHADE SNÖKRYPAREN (C) 
På vägen till eller ifrån Dhaab 2 kommer man att köra förbi ett annat 

fordon som varit på väg mot samma mål. Det verkar ha kört av vägen 

och sedan landat på en liten avsats. Det krävs ett Lätt (16) Rörlighetsslag 

för att komma ner till den kraschade snökryparen.



  

      

Om man undersöker fordonet hittar man tre lik, med bristfälliga kläder 

för klimatet, som verkar ha frusit ihjäl. Vid närmare undersökning (Spa- 

ning, Busenkelt (11) slag) kan man se att de verkar uppstått handgemäng 

mellan de tre. Det är förmodligen orsaken till att snökryparen kört av 

vägen och hamnat på en avsats i ravinen. De tre verkar vara forskare eller 

tekniker av klädsel att döma. 

En medicinskt kunnig person (Medicin, Normalt (21) slag) kan konsta- 

tera att de inte dött av kylan eller bråket. På golvet i fordonet kan man 

se en hylsa efter någon form av detonerad granat, men inredning och 

kroppar bär inga skador av att något sådant skulle ha inträffat. En före 

detta Legionär, någon med Soldat- och Officersbakgrund kan känna till 

att olika former av sporgranater har det utseendet som den detonerade 
hylsan. Vapen som är förbjudna i de flesta system. De används ofta för 

att sprida kemiska och nanitiska vapen. 

Med ett Normalt (21) Spaningsslag upptäcker man en oanvänd granat 

av okänd typ (nanitgranat, se ny utrustning). 

EPISOD: SABOTAGE (D) 
Den här episoden utspelar sig när Hjältarna återvänt till Dhaab 1. De upp- 

dagar att någon saboterat deras möjligheter att ta sig in i Dhaab 1 igen.Be- 

roende på vilket färdmedel som Hjältarna tar tillbaka från säkerhetsbunkern 

kommer olika saker att inträffa. Avseende tunneln är slussdörren till Dhaab 1 

avstängd och går inte öppna med de koder Hjältarna fått med sig. 
Om de har tagit snökryparen tillbaka kommer hangardörren vara låst 

och inte svara på kommando från fordonet. 

I det första fallet måste man ta sig ut ur tunneln först. Med sett Svårt 
(26) slag för Spaning eller Ingenjör kan man upptäcka respektive känna 

till att det oftast finns nödöppningar i tunnlar av denna typ. Mycket riktig 
finns en nästan genomskinlig dörr i golvet på tunneln invid basen. Ge- 
nom den kan man komma ner i ett par snödrivor invid ravinkanten. Sen 

får man ta sig in på samma sätt som om man kom med snökryparen. 

I det andra fallet så är det inte hela världen att fordonets frekvens är 
satt ur spel. Fordonet är nämligen utrustat med en intern karta över 

basen. Där kan man se att det går att komma in via en ventil som man 

måste klättra till, något som inte är det lättaste i 2 G. Det krävs ett Utma- 

nande (26) slag i rörlighet för att lyckas. Som tur är kan flera försök göras 
och eventuella fall lindras av snödrivorna. Har man ett gravharnesk är 

det betydligt lättare. 

Hjältarna kan säkert komma på andra sätt att ta sig in, exempelvis ge- 

nom öppningarna som brigad Zeluba använde när de stormade basen, 

att ramma hangardörren eller spränga slussen/hangardörren. Om så är 
fallet, låt dem göra det och ge det konsekvenser. 

Det viktigaste med episoden är att det märks att någon inte vill ha 

Hjältarna tillbaka till Dhaab 2. 

SCEN 5. DEN GLÖMDE 

Efter att ha passerat det nedklottrade och förstörda garaget, 

med den saboterade skytteln kommer ni in i en liten korridor 

som enligt skyltningen på väggen leder till säkerhetsbunkern. 

Även här är det helt nedklottrat med mystiska formler och 
korta texter, som verkar vara böner. Mitt på golvet i korrido- 
ren ligger en liten åttakantig låda. ”En mina?”, tänker ni först, 

men vid närmare anblick visar sig vara ett modulat. När ni un- 
dersöker det närmare surrar det till och naniterna i modulatet 

börjar anta en skepnad, en man. Han tilltalar er. 

I den här scenen utforskar Hjältarna Dhaab 2 i syfte att återaktivera 

strömmen. Samtidigt finner de lösningen på vad som hänt på basen 

när de samtalar med Timons modulatspöke. Den informationen kan bli 

livsviktig i sista akten. Scenen delas in i flera fria episoder. Detaljer om 

stationen finns beskrivet på kartan över Dhaab 2. 

EPISOD: EN SKYTTEL MED DÖD (A) 
Hjältarna anländer till entréhallen oavsett om de kommer ur tunneln 

eller med snökrypare. 

Entréhallen är en enda röra. Lådor, bänkar, brandsläckare med mera är 

välta över ända och till stor del sönderslagna. De största lådorna är dock stå- 

ende men misshandlade. Här fungerar strömmen, värmen och gravitatio- 

nen. Ljuskällorna är satta till dov belysning, inte den röda nödbelysningen. 

På väggar och lådor, överallt, finns det tecken. Vissa är målade med kri- 
ta, andra med spritpenna eller till och med inbrända. Tecknen är spretiga 

och ger ett desperat uttryck. Vid sidan av det finns även klösmärken och 

blod i den kalla betongen. Den som för längesen gjort dem måste ha tap- 
pat förståndet här inne i det bleka ljuset och den knappt uthärdliga kylan. 

Det som drar till sig allas blick är den kraschade noll-G-skytteln. Bakom de 

smutsiga och dammiga fönstren kan man se skepnader sittandes i skyttelns 

säten. Det är forskare som försökte återvända till Dhaab 1 men inte hann 

innan naniterna dödade dem. Nu är resterna av dem frystorkade lik. Om 

någon vågar gå in i skytteln kan de se att de flesta verkar ha dött snabbt men 

att några lik är skadade. En Hjälte med Medicin kan se att det ser ut som 
bitmärken på liken och att det fattas delar av muskler och annan vävnad. 

Vid en närmare undersökning av själva skytteln (Ingenjör, Busenkelt 

(21) slag) ser man att den har saboterats grundligt. För att den skall kun- 

na användas igen måste hela systemet kopplas om, vilket inte går att 

göra då reservdelar inte finns i den här delen av Dhaab 2. 
I det lilla garaget kan man också se märken efter att någon ägnat stor tid 

åt att utföra olika matematiska satser. Det är inristat i lådor, golv och väg- 

gar. Det mesta är oläsbart, men ser mest ut som avancerade matematiska 

formler. En person med Naturvetenskap kan se att det mest är rappakalja, 

men en del handlar om atomslöjd och atomers olika bindningar. 

EPISOD: DJINN 
När Hjältarna undersöker Dhaab 2 kan de känna sig bevakade. I ögonv- 

rån skymtar de skuggor och kan känna en kuslig närvaro. Detta blir extra 

tydligt i det som var det gamla labbet. Beroende på hur Spelledaren vill 

sätta stämningen kan det röra sig om olycksaliga djinner, resterna av de 

många själar som gått döden till mötes under forskarnas experiment (se 

Mystikerns Plåga för mer uppslag). 
Det kan naturligtvis också vara de två infekterade forskarna som 

smyger på Hjältarna. I sådana fall kan slag i Spaning låta Hjältarna 

snappa upp kutryggade figurer som försvinner in bakom hörn och 

in i ventilationstrummor. De två nanitinfekterade forskarna kommer 

till en början att endast observera Hjältarna men senare anfalla (se 

Episod Dhaabs vrede). 

EPISOD: SMITTADE! (B) 
När Hjältarna undersöker labben kan de komma in i den del som är 

mer välbevarad. Här kan de finna lik efter forskare som varit i färd med 

att utöva sitt jobb. I ett av de fungerande labben kan de komma fram 

till en skadad luftsluss. Innanför slussen ser de sönderslagna ampuller 
och välta kvävetuber med något som ser ut som torkad vävnad. 

Låt den Hjälte som gick närmast slussen, känna sig lite trött och febrig 

en stund senare. Skicka gärna en lapp till honom med den informa- 

tionen och be honom spela att han blir hostig och konstig. På så sätt 
kan både Hjältarnas och spelarnas paranoia komma igång. Hjälten har 

mycket riktig blivit smittad av en inferior stam av naniter som endast 

kommer leda till influensalika symptom. Om episoden modulatet ännu 

inte utspelat sig så känner Hjältarna kanske inte till basens riktiga syfte 

även om de kan börja misstänka det. 

EPISOD: SÄKERHETSBUNKERN (C) 
I den lilla säkerhetsbunkern kan man återinstallera strömmen. Det som 

krävs är ett samarbete mellan dator- och ingenjörkonst vid den gamla ter- 

minalen och elcentralen (frivilligt om slag krävs). Systemet går igång och 

man hör hur basens alla aggregat startar upp. 

 



  

    

Det går däremot inte att kommunicera med huvudbasen, dels på grund 

av stormen men också att någon verkat ha förstört all kommunikations- 
utrustning. När systemet återstartar så träder säkerhetsspärren, kallad 

Shanzidarsekvensen, åter i kraft. Den kommer att börja sin nedräkning 

mot sterilisering och eventuell destruktion av basen. 

ATT SÄTTA IGÅNG STRÖMMEN (FRIVILLIG) 

» FÄRDIGHET: Ingenjör 

SVÅRIGHETSGRAD: 21 

MODIFIKATIONER: Inga. 

  

» MISSLYCKAT: Strömmen kan inte återställas förrän en till felsökning 

med dator gjorts. 

BEGRÄNSAD FRAMGÅNG: Strömmen går igång men kommer inte 

räcka mer än fyra timmar. Sen behöver man göra en omstart av 

programmet igen. 

FRAMGÅNG: Strömmen återställs och man noterar också att strömmen 

verkar ha stängts av på Dhaab 1. 

» FULLSTÄNDIG FRAMGÅNG: Man förstår att strömmen stängts av med 

vilje från Dhaab 1 och att det inte rört sig om överbelastade reläer. 

ATT UPPTÄCKA SHANZIDARSEKVENSEN 

FÄRDIGHET: Naturvetenskap eller Ingenjör 

SVÅRIGHETSGRAD: 21 eller 26 
» MODIFIKATIONER: Inga. 

  

MISSLYCKAT: Man upptäcker inget konstigt. 

» BEGRÄNSAD FRAMGÅNG: Via strömförsörjningsskärmen kan man se att 

reaktorn verkar avleda viss energi till ett sekundärt reaktoraggregat. 

FRAMGÅNG: Det sekundära reaktoraggregatet som aktiverats kör en så 

kallad Shanzidarsekvens [neutroniumstrålare]. Denna typ av aktivering 

har tydligen påbörjats en gång tidigare men deaktiverats på något sätt. 

FULLSTÄNDIG FRAMGÅNG: Shanzidarsekvensen som aktiverats verkar 

gå i en exponentiell cykel, där strålningen kommer att öka i styrka och 

radie och slutligen leda till okontrollerad kärnreaktion. Det går inte att 

deaktivera sekvensen på den tid det skulle krävas för att överleva ef- 

fekten av ökande strålning. 

SHANZIDARSEKVENSEN 

En sekvens som får en reaktor att utsöndra exotisk strålning för att 

slå ut allt levande men skydda installationer. Ursprungligen uppkallad 

efter Legionens vapentekniker Arman Shanzidar på kryssaren Sahrams 

Bane som använde den i termonukleära torpeder mot en civil flotta, 

Shanzidarmassakern. Forskarnas mening var att sekvensen skulle slå 

ut allt levande på stationen, inklusive naniterna om de satt i en värd- 

kropp. All utrustning inklusive vilande naniter skulle då inte skadas. 

Forskarna skulle gömma sig i säkerhetsbunkern, det vill säga det som 

blev Timons kyffe. 

I säkerhetsbunkerns östra del kan man hitta något så underligt som en 

neutronsäker bunker. Det är inte nödvändigt att Hjältarna upptäcker 

Shanzidarsekvensen nu, men om spelledaren vill öka tempot i slutet på 

den här scenen kan han låta dem börja få fysiska symptom av strålnings- 
skada. De kommer hur som helst att bli varse den i Akt 3 när det leder till 

fysiska symptom på Dhaab 1. 

EPISOD: MODULATET 
Timon var en forskare som avstängdes från forskningen sedan han 
motsatt sig experimenten och menade på att man borde avbryta 

försöken. De övriga forskarna som inte hade hjärta att ta honom av 
daga, satte honom i husarrest invid säkerhetsbunkern tills de kunde 

bevisa att deras tes stämde. Men så blev aldrig fallet, försöksobjekten 

kom loss och de röda hyenorna tog kort därefter över basen. 

Efter att hyenorna sett vad som skett i första basen, så fruktade de 
vad som skulle finnas i den andra. De bestämde sig för att aldrig sätta 
sin fot där. Timon glömdes helt enkelt bort i säkerhetsbunkern. Utan 
befogenheter till dator eller med rätt passerkort kunde han inte göra 

någon skada på basen. Under sin tid i Dhaab 2 konstruerade han ett 

nanitmodulat. 
Modulatet uppenbarar sig i på en lämplig plats på väg till Timons 

kyffe. Detta är Timons chans till återupprättelse. Det är programme- 

rat att svara på frågor utifrån de premisser som är givna. 

MODULATET 

Timon insåg snart efter att Farra-13 kom ut att hans tid var utmätt. Nedsla- 

gen av att ingen kom till hans undsättning och att hans dröm gått förlorad, 

började han arbeta med ett nanitogram som skulle kunna förklara vad som 

hade hänt. Det visade sig att ensamheten i bunkern satt sina spår på Timon 

vilket resulterade i att nanitogramet, blev en avbild av Timon. Genom klu- 

riga frågor och svar kunde modulatet ge delar av informationen. Modulatet 

är uppbyggt så att man måste ställa rätt frågor för att komma vidare. 

Som modulatet deklarerar när det dyker upp så måste spelarna ställa 

frågor som är relevanta för situationen. Vissa nyckelord eller fraser kom- 

mer att trigga modulatet till att föra dialogen eller egentligen monologen 

vidare. Att få den enkla historien är inget svårt, problemet blir att komma på 

vissa nyckelord. Modulatet svarar på frågor som det kan tänkas veta, dock 

inom rimliga gränser. 

TIMON. NANITSPÖKE 

  

     ”Mina svar är begränsade, för att få dem, måste ni ställa de rätta frågorna.” 

Modulatet som Timon konstruerade för att berätta sanningen har en begränsad minnesbas över 

vad som hänt, allt vinklat som Timon själv såg det. Detta är rösten för vad som har inträffat, me- 

ningen med projektet och vad som gick fel. Allting som utspelat sig efter första Shanzidaraktive- 

ringen kan inte modulatet svara på. 

» VÄRDEN: Inga relevanta. 
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FÖLJANDE TEXT KAN LÄSAS UPP FÖR SPELARNA. 

Salam, jag vet inte vilka ni är och vart ni kommer ifrån. Det gör egentligen 

det samma. Mitt namn är Timon Gehmet. Före detta forskare på Dhaab. 

Nu instängd här. 

För många cykler sedan fanns det en samling forskare som hade en idé, 

en vision, om att alla sjukdomar kunde botas och att döden var som vilken 

annan sjukdom som helst. Jag var en av dem. Med hjälp av nanitteknologins 

atomslöjd, kunde vi kontrollera människans livssystem som vilket annat 

maskinellt system som helst. Det kunde stängas av, startas om och repare- 

ras. Men allt har ett pris. Det har jag förstått nu. Efter att utan framgång 

ha sökt efter en mecenat som var villig att sponsra projektet, kom en dag 

det brev som vi frågat efter i våra böner. Brevets innehåll var mer än bara 

lockande, detta var chansen att bevisa att vår teori och metod, skulle kunna 

bli verklighet. 

Ord som nu triggar i gång modulatet är: vad hände (sedan), fortsätt, 

fullfölj historia etcetera. 

Vi tog emot erbjudandet i blind iver. Något vi senare kom att ångra. Med vår 

nya välgörare, Borna Jaleb, fick forskningen ett ekonomiskt lyft och med det 

framgång. Men resultat ville vänta på sig. Forskningen var tvungen att avancera 

och kunde inte längre hållas på Coriolis, inte ens i den ljusskygga Källaren. Men 

finns det ett mål, finns det alltid ett medel. Jaleb ordnade med forskningsanstalt 

i en tillsynes glömd deli Kuasystemet, långt ifrån Coriolis lag. 

Här i detta kalla helvete tog forskningen en ny vändning. Vi var så blinda. 

Här visade sig Jaleb vilja driva forskningen åt ett annat håll. Atomslöjden skulle 

inte längre användas till att bota sjuka utan snarare att till att forska fram till 

perfekte krigaren, den perfekte legionären. Orädd, Aggressiv, Tålig och Foglig. 

Här i detta kalla helvete tog forskningen en ny vändning. Vi var så blinda. 

Här visade sig Jaleb vilja driva forskningen åt ett annat håll. Atomslöjden 

skulle inte längre användas till att bota sjuka utan för att forska fram den per- 

fekte krigaren, den fulländade legionären. Orädd, aggresiv, Tålig och Foglig. 

Här motsatte jag mig. Det som tidigare varit vår dröm hade grusats. 

Jagmotsattes och nedröstades. När jag försökte terminera projektet sattes 

jagi arrest här ute. Forskarna, mina gamla kollegor, lyckades med tre av 

målenmen det fjärde föll ur deras händer. Resultatet blev en katastrof.Det 

som utspelade sig senare på basen vet bara de som var där och de äridag 

döda. Något som jag vet säkert är att två sonder skickades ut som ettsista 

rop på hjälp. Vart dessa var riktade vet jag inte. Hoppas att Farra fick en och 

inte begav sig tillbaka hit. 

Här följer några exempel hur dialogen kan se ut. 

OM BORNA JALEB 

Förrädaren och ondskans hantlangare. Han gav sig tillkänna som en veten- 

skapligt intresserad humanist, med till synes outtömliga ekonomiska medel. 

Men det visade sig vara allt han inte var. Birren var förmodligen inte ens 

hans. Jag hoppas han mötte sitt öde på det mest plågsamma sätt. 

När modulatet berättar detta kommer en kornig modulatbild av en man 

dyka upp bredvid Timon. Hjältarna känner igen det som Farra, expedi- 

tionens initiativtagare och deras uppdragsgivare! (se bild till höger). 

OM KRIGARNA 

Mycket svåra att ha ihjäl, nästan oförstörbara. Naniterna vi gjorde, Farra-13 

är några av de mest potenta som människan någonsin skådat och de bästa av 

allt, de förökar sig själva. Dock har jag konstruerat min egen försäkring. 

FÖRSÄKRING? 

Tre metallbehållare vars innehåll inte är farligt för människan, men slår ut 

naniterna och deras värdkropp. 

OM ARBETARNA 

Influgna från horisontens utkanter. Ovetandes om experimentet, de 

skickade sina löner hem, trodde de. Men vi lade in pengarna i vårt skåp  



INFEKTERAD FORSKARE. 

  

(gutturalt vrål) 

Forskarna är sedan länge helt galna. De har överlevt på gamla lik och 

den mat som fanns i förråden på Dhaab 2. Efter att ha smugit runt efter 

Hjältarna har deras aggressivitet till slut nått sin kulmen och de anfaller 

när det inte finns någon utväg för Hjältarna. 

» KARAKTÄR: Galna och aggressiva. 

» VAPEN 

» BETT” 

till Spelledaren. 

» VÄRDEN: Rörlighet 7, Närstrid 7, Spaning 10. 

ATT PAR INIT SKADA 

7 4 9 2 

Det finns viss risk att betten smittar Hjältarna, men om så är fallet är upp 

  

  

  
SL-TIPS, MODULATET 

Eftersom allt inte kan täckas 

TU TaalaaTsare [RT 

använda viss information från. 

bakgrunden. Det är viktigt att 

notera är att Timon inte har 

någon som helst aning om 

Farras öde eller familj. Det 

han kan säga om honom är 

att han var en god kamrat och 

kollega. Modulatet är efter 

lång tid utan service skadat 

och vilket ibland återspeglar 

sig i gamla meddelanden. Det 

är även skadat till utseen- 

det är skadat och står och 

”blöder” naniter som sedan 

samlas upp längst kroppen 

Leasa a TaT ML ae TA 

Om modulatet får en fråga 

som den inte kan svara på 

så svara den med följande: 

Mina svar är begränsade, så 

ni måste ställa rätt frågor, för 

att få de rätta svaren. 

  
  

igen för att ta ut dem ett segment senare. De tjänade 

inga pengar. Deras familjer trodde de var döda. Jag är 

hemskt... ledsen. Vi gjorde det i vetenskapens namn. 

Deras liv skulle rädda tusentals andra. 

ORÄDD, AGGRESSIV, TÅLIG OCH FOGLIG. 

De var nyckelorden vi jobbade utifrån. Dock så lyckades 

vi aldrig få bukt med det fjärde. Naniterna visade sig 

vara för självständiga. 

OM NANITERNA 

Naniterna har genom sina många modelleringar nu mer 

blivit slipade åt det militära hållet men de har fortfa- 

rande kvar en del av de egenskaper som var det egentliga 

ändamålet. Naniterna har också utvecklat sig själva och 

kan genom kontakt med människokroppen konstruera 

och föröka sig själva, dock tar det ett dygn i anspråk. 

Farra-13-naniterna i deras nuvarande form gör värden 

till en tålig och orädd individ. Den perfekte krigaren. 

EPISOD: TIMONS KYFFE (D) 
Intill säkerhetsbunkern finns ett till litet rum. Här 

kan Hjältarna bli varse resterna av Timons förtor- 

kade kropp, men framför allt hitta tre nanitgrana- 

ter (se ny utrustning). 

Sedan Timon utvisats från forskarlaget och huvud- 

basen försökte han att göra sin vistelse så dräglig som 
möjligt men misslyckades fatalt. Hans hem består av 

en koja som han byggde längst inne sin arrest. Där 

har han fört anteckningar som täcker hela rummet, 

och försökt fortsätta forskningen på egen hand. En 
del, tidig, text är prydlig men med tiden har det hela 

spårat ur till en teologisk algebra som försöker utvisa 

huruvida en människa döms av ikonerna efter att be- 

gått så groteska brott mot andra människor. 

EPISOD: DHAABS VREDE 
Den här episoden bör utspela sig när Hjältarna upp- 

täckt Timons modulat och fått igång strömmen samt 

om möjligt blivit varse Shanzidarsekvensen. De bör 
vid det laget vara på det klara med att de har ont om 

tid. När de ska ut ur säkerhetsbunkern så anfalls de 

av de två nanitinfekterade forskarna. 

 



  

FÖLJANDE SCENER INGÅR I AKT 3: 

» SCEN 6. Sveket 

» SCEN 7. Upprensningen 

» FRISCEN 8. Iskallt inferno 

TREDJE OCH SISTA AKTEN blir en hetsig kamp mot 

klockan. I slutscenerna bekänner både Farra och 

Zelubabrigaden färg. Något som Hjältarna antag- 

ligen redan har ett hum om då deras återkomst till 
Dhaab 1 var blockerad. Allt börjar med att Brigad 
Zeluba bedrar Farra och försöker mörda kapten 

Wada och Aya. Detta sker samtidigt som Farra 

öppnar valvet i källaren för att komma åt nani- 

terna. Några legosoldater blir då utsatta för na- 
niterna. Hjältarna blir nu fysiskt varse om Shan- 

zidarsekvensen och att Giftgrodan är övertagen 
av brigad Zeluba och vaktas av automatiserade 

vulkansprutor. 
Mot slutet av akten övergår Shanzidarsekvensen 

i en ren kärnreaktion som kommer jämna hela sta- 

tionen med marken. Snabbt måste räddas det som 

räddas kan. Här kan Hyenornas tekniker Niema 

spela en roll. Förhoppningsvis löser sig det hela till 

Hjältarnas fördel och att de lämnar basen med livet i 
behåll, som riktiga Hjältar. 

SCEN 6. SVEKET 

Ni står åter i Kronan framför kapten Wada 

som ser bekymrad ut. Hon försöker hela tiden 
få kontakt med Aya på Giftgrodan men stör- 

ningar från stormen eller andra orsaker gör 

att det inte går att nå dem. 

Plötsligt raspar det till i en kommunikator. 
Den är inställd på Farras kanal. ”Kom in, 

Farra”, säger Wada bryskt. Tystnad. Brus. 
Tung andhämtning. Sen hörs något, någon 

som viskar. Farra? ”Förrädare...”, hörs Far- 

ras ansträngda röst ur kommunikatorn. Det 

avbryts av ett vulkanskott. Sen hörs endast 

brus. 

I den här scenen sviker brigad Zeluba sitt avtal med 

Wada, Farra och Hjältarna. Samtidigt exponeras en 

del av soldaterna för naniterna. 
Scenen börjar med att Hjältarna återvänder till 

Kronan och bli varse om Brigad Zelubas svek. Att ta 

sig från garaget eller skyttelhangaren till Kronan går 
utan några som helst problem då brigadsoldaterna 
är upptagna i källaren och vid Giftgrodan. När sce- 

nen börjar försöker Wadas just kontakta Aya på Gift- 
grodan utan framgång. Hjältarna ställs inför den in- 

formationen samtidigt som de har fått fram mer om 

basens bakgrund från Dhaab 2. Om Hjältarna inte 

beger sig mot Kronan kommer Wada ta kontakt med 

dem med kommunikatorn på en ny frekvens. Han 

berättar att det varit massiva störningar på kommu- 

nikatorerna, troligen på grund av stormen. 

När Wada fått höra allt kommer dessa händelser att 

spelas upp för Hjältarna: 

  

WADA KONTAKTAR FARRA 
Kapten Wada försöker få kontakt med Farra över sin 
kommunikator, men det enda som hörs är tunga 

andetag, en röst som viskar; ”förrädare” och till sist 

ett vulkanskott. Farra är nämligen nere i nanitlabbet 
för att hämta Farra-13 stammen. Han blev förföljd av 
brigad Zelubas soldater som är där för samma sak 
och att se till att ingen lämnar basen levande. Vad 

Hjältarna inte vet är att Farra släpper lös naniterna 

innan Zelubasoldaterna hinner få tag i honom och 
förskansar sig sedan i valven (se scen 7). Soldaterna 

blir genast kontaminerade. Basens passiva sensorer 

upptäcker det en stund senare och en signal sänds till 

Dhaab 2 som ökar takten på Shanzidarsekvensen. 

ANFALLET MOT GIFTGRODAN 
I samma stund som Hjältarna hör skottet över ra- 

dion börjar spraka över kommunikatorn. Ett tränat 

öra hör att det är automateld. Ljudet kommer från 
hangaren där Giftgrodan står. När Wada eller Hjäl- 

tarna aktiverar videosensorn över lastkajen ser de att 
Aya ligger och trycker bakom en låda. Så fort hon 
försöker röra sig verkar någon skjuta på henne. An- 

dra sensorvyer visar bruna kantiga lådor på tripoder 

som står utplacerade invid skeppet. En före detta le- 

gionär eller soldat kan känna igen dem som Dayal- 

sprutor, sensorstyrda vulkansprutor. De är fraktions- 

teknologi tillhörande Legionen. 

BRIGAD ZELUBA STORMAR 
Samtidigt hör Hjältarna hur någon rör sig i korrido- 

ren utanför Kronan. För ett ögonblick är allt tyst inn- 
an en Zeluba soldat äntrar Kronan. Till försvararnas 
fördel så är det bara en soldat som går in vilket ger 

dem övertaget. Man tror nämligen att kapten Wada är 

ensam inne i Kronan, eftersom Hjältarna skulle vara 
utslagna med snökryparen eller noll-g-skytteln. 

SCEN 7. UPPRENSNINGEN 

En konsol som tidigare varit helt nedsläckt 

har vaknat till liv. Kapten Wada böjer sig över 

skärmen och studerar den noggrant. Hennes 
anletsdrag förändras, hon rynkar pannan och 
tittar upp mot er. ”Vi har ett problem”, säger 

hon. Någon har överbelastat reaktorn och 

aktiverat en Shanzidarsekvens. Den kommer 

börja påverka oss om 30 minuter. 

Detta är en öppen stridsscen där Hjältarna måste 

försöka stoppa brigad Zeluba från att döda alla på 
basen och ge sig av med Giftgrodan. Den delas upp i 

ett antal fria episoder som kan ske i olika ordning. 
Bakgrunden är att Brigad Zeluba har funnit det 

de sökt, det vill säga nanitstammen och nu inlett vad 

de kallar: upprensningen. Upprensningen syftar till 

att eliminera alla andra på basen och sedan överbe- 

lasta fusionsreaktorn. Vad Brigad Zeluba inte känner 

till är att forskarna på basen installerat en Shanzi- 

darsekvens på samma reaktor, som gått igång när 

Hjältarna aktiverade strömmen och påskyndats när 

 



  

    

  

SL-TIPS, SCEN 7 

ör kapten Wada och/eller 

Aya viktiga för Hjältarna. Att 

kasta sig in I dödens käftar 

» kanske inte är det mest tillta- 

lande för en grupp frihand- 

lare. Dock så är betalning 

det. Även framtida allierade. 
Ikonerna ser inte med blida 

ögon på folk som sviker sina 

vänner. Anledningarna är 

många men väger de upp? 

Att göra dem viktiga för 

Hjältarna blir din uppgift som 

spelledare, det skall kännas 

att lämna kompanjonerna 

där nere i mörkret. Wada 

och Aya är ganska anonyma 

men jobba för att de inte ska 

Mel ls SONeTsT elen kortpartiet 

i början eller att Wåda puttar 

undan en Hjälte från en gömd 

hyenas vulkanskott. Möjlighe- 

ten finns, använd den.   

när basens passiva sensorer noterar att det skett 

ett nanitutsläpp. 

Scenen börjar när Brigad Zelubas attack mot Kro- 

nan är över. Hjältarna eller Wada noterar att det tysta 

larmet om Shanzidarsekvensens aktivering har gått. 

Den kommer nu ge symptom om 30 minuter. Hjäl- 

tarna har nu flera val som är uppdelade i följande 
fria episoder: Är ni riktiga hjältar, En hyena kommer 

sällan ensam och Dödens vakttorn. 

FRI EPISOD: ÄR NI RIKTIGA 
HJÄLTAR? (A) 

För att Giftgrodan skall kunna lyfta måste Wada god- 

känna det och hon vill helst inte lämna basen utan 

formulan som Farra har. Kalla det ren girighet för 

det är just vad det är. Wada ber Hjältarna om hjälp. 
Om det inte hjälper säger hon något i stil med ”ing- 

en formula, ingen betalning”. Det som kaptenen 

begär skall inte tas lättvindigt. Farra och Giftgrodan 
är nämligen första målet för den största gruppen av 

Zelubasoldater. 

Farra befinner sig inträngd i ett av lagren i käl- 

laren vid säkerhetsvalven närt när episoden börjar. 

En grupp ur Brigad Zeluba har kommit dit och 
försöker eliminera honom. Soldaterna har blivit ut- 

satta för Farra-13 naniterna. 

Farra kan inte nås med kommunikator, förutom 

korta, brusiga meddelanden. En liten varning kan 

ges med ”gör er beredda för strid” eller ”förskansa 
er”. Säkerhetsvalvet går inte att stänga utan att 
luften går ur dem och alla därinne går en långsam 

död till mötes. 

  
Hur än Hjältarna tar sig till säkerhetsvalvet kom- 
mer en strid utbryta utanför portarna till det. En av 

vägarna dit går via labbet. Passerar de labbet finns 

teoretisk risk för nanitsmitta, något spelledaren kan 

skrämma upp dem med. 

Eftersom soldaterna är förstärkta av Farra-13 kom- 

mer striden bli väldigt tuff. Det är en fördel om Hjäl- 

tarna har tillgång till nanitgranaterna som återfinns i 

Timons kyffe eller på den kraschade snökryparen. 

FRI EPISOD: EN HYENA KOMMER 
SÄLLAN ENSAM (B) 

I den här episoden kan Hjältarna vinna tid innan 

Shanzidarsekvensen går igång på allvar eller till och 

med stoppa den. 

För att få mer tid kan man försöka stänga av eller 

bromsa den från Kronan. Detta är inte helt riskfritt, i 

värsta fall snabbar man på förloppet. En person med 
färdigheten Datorer kan se att nästan alla filer är Kon- 

figurerade av en viss Niema, den senaste redan igår. 

Detta kunde inte uppdagas i andra akten på Dhaab 2. 

För att förhindra Shanzidarsekvensen måste man 

vända sig till den som låste systemet förra gången, 

röda hyenornas datordjinn Niema. Detta är förstås 

om Hjältarna vill ha fritt spelrum ett par timmar till. 

Vad de inte vet är att de röda hyenorna väntar sig 

förstärkning under tiden. 

Niema, bör ha överlevt tillfångatagandet men 
Zelubasoldaterna som vaktar hyenorna har just fått 

ordern att eliminera smugglarna. De kommer at- 
tackera Hjältarna när de ser dem. Först efter det kan 

schackrandet med Niema ta sin början.



  

  

Hur förhandlingen med Niema utformas lämnas öppet. Eventuellt kan 
resten av fångarna ta Niema som gisslan och hotar med att döda henne 
om de inte släpps ut de med. Detta beror på hur Hjältarna agerar. Om 

de bryskt går in och viftar med vapen och skjuter någon i benet så är 

smugglarna mer medgörliga än om de inte visar vem som bestämmer. 

Då försöker hyenorna ta kontroll över situationen. Här kan det spela in 

hur Hjältarna har bemött hyenorna i tunneln. 

När Niema väl är vid konsolen i Kronan visar det sig att hon är en 

riktig djinn på att handskas med datorer och kan utan problem stänga 

av sekvensen. Om Niema får följa med flyende Hjältar kommer hon 

försöka få iväg ett meddelande till smugglare som tidigare jobbat med 
hyenorna, men också till deras huvudskepp som gör en affär i närheten 

av Surha. Det krävs ett Svårt (26) Spaningsslag med synergi Datorer om 

man håller koll på Niema under hennes mixtrande med datorn för att se 

att hon sänder iväg ett meddelande. 

ATT FÖRHANDLA OM NIEMA 

» FÄRDIGHET: Förhandla 

» SVÅRIGHETSGRAD: 21 
» MODIFIKATIONER: En Nivå upp eller ner beroende på hur Hjältarna 

behandlat Hyenorna och Moses under scenariot. 

» MISSLYCKAT: Niema tas som gisslan. 

» BEGRÄNSAD FRAMGÅNG: Niema släpps men Hjältarna går med på att 

alla röda hyenor också får sin frihet. 

» FRAMGÅNG: Niema släpps men Umbara vill också följa med. 

» FULLSTÄNDIG FRAMGÅNG: Niema släpps och överväger om hon skall 

strunta i att skicka nödmeddelandet. 

FRI EPISOD: DÖDENS VAKTORN (C) 
I den här episoden ska Hjältarna ta sig förbi eller desarmera Dayalspru- 

torna runt Giftgrodan. 
På det kalla hangargolvet står väktarna, Dayalsprutorna, framför Gift- 

grodan. Deras sensorer söker efter mål att förgöra. Det enda som hörs är 

stormen som river i byggnaden ovanför och de metalliska och klickande 

ljudet från dödens vaktorn. Det är fyra Dayalsprutor utplacerade så att de 

nästintill fullständigt täcker varandras eldsektorer. 
För att ta sig fram till skeppet kan man försöka sig på en akrobatisk 

manöver, deaktivera sprutorna eller försöka förstöra dem. En möjlighet 

är naturligtvis att kontakta Brigadkapten Rhaquell och förhandla. Man 

kan nå henne via Zelubasoldaternas kommunikatorer. Får man bara tag 

i kapten som säger att det inte är något personligt, men att hon bara 

yder order, för att sedan lägga till med ”men också för att jag tycker det 

är roligt att dra svarta plastsäckar över frihandlarkräk”. 

AKROBATISK DUMDRISTIGHET 

Det bör göras klart för Hjältarna att en akrobatisk manöver är mycket 

svår och får allvarliga, om inte dödliga konsekvenser om den misslyckas. 

AKROBATISK MANÖVER FÖRBI DAYALSPRUTORNA 

  

» FÄRDIGHET: Rörlighet 
» SVÅRIGHETSGRAD: 26 

» MODIFIKATIONER: Synergi med Naturvetenskap [Matematik). 

  

» MISSLYCKAT I-III: Man tar lika mycket sår i skada som misslyckandet. 

» BEGRÄNSAD FRAMGÅNG: Hjälten skuttar och voltar förbi dayalsprutorna 

men kommer inte ända fram. 

» FRAMGÅNG: Hjälten kommer efter en synnerligen invecklad akrobatisk 

manöver fram till skeppet. 

FULLSTÄNDIG FRAMGÅNG: I en aggressiv manöver som tar Hjälten fram till 

skeppet lyckas han också välta en av sprutorna så att den är ur funktion. 

  

DEAKTIVERING AV DAYALSPRUTORNA 

För att avaktivera dayalsprutorna behövs en speciell frekvens från en sä- 

kerhetsdosa som bara ingenjören Anjil i brigad Zeluba har. Man kan na- 

turligtvis försöka själv om man har tillgång till en säkerhetsdosa men det 

är då otroligt svårt. Anjil befinner sig i övre basen [plan 1) med brigadens 

pilot och väntar på Rhaquell och de andra soldaterna. Att hitta dem är inget 

stort problem men att fånga dem blir värre. De kommer att fly och täcka 

varandra med nedhållande eld. De förhandlar inte i första taget. Detta kan 

bli en mycket stressad scen om Shanzidarsekvensen inte är avstängd. Om 

Hjältarna lyckas ta dem tillfånga och försöker förhandla med Raquell skrat- 

tar hon bara och menar att de som kommer dö härnäst är Hjältarna, och det 

under mycket plågsamma former. 

AVAKTIVERA DAYALSPRUTORNA 

» FÄRDIGHET: Säkerhetssystem 

SVÅRIGHETSGRAD: 11” [31] 

MODIFIKATIONER: Synergi med Naturvetenskap [Matematik]. 

  

MISSLYCKAT: Sprutorna förblir aktiva. 

BEGRÄNSAD FRAMGÅNG: Man lyckas få sprutorna att köra en intern 

diagnostik som gör att de är passiva i någon runda eller två. Snabb 

handling gäller nu! 

FRAMGÅNG: Sprutorna deaktiveras. 

FULLSTÄNDIG FRAMGÅNG: Man får fullständig kontroll över sprutorna 

och kan ändra deras inställningar, till exempel så de bara skjuter på de 

med vän-taggar [alla brigadsoldater). 

Tillgång till Anjils säkerhetsdosa. 

FRI SCEN 8. ISKALLT INFERNO 

Den sista soldaten ligger i en svart pöl av blod framför er. Äntli- 

gen — ni har lyckats överleva och kan nu få er belöning, formula 

och birr. Plötsligt börjar sirener tjuta och gula varningslampor 

blinkar. En avslappnad kvinnlig röst meddelar ”Terminal fu- 
sionskollaps inom T minus femton minuter”. Hon upprepar det 

en gång till medan ni förvånat tittar på varandra. 

I den här scenen går Shanzidarsekvensen in i slutfasen. Spelarna 
måste nu fly basen. 

Samtidigt som Hjältarna oskadliggjort alla fria kompanister eller dö- 

dat Raquell går Shanzidarsekvensen in i sin slutfas. Detta kan ske trots 

att Niema ordnat med datasystemet om spelledaren vill det. Om detta 

sker trots att Niema mixtrat med datasystemet är helt upp till spelleda- 

ren. Nu måste man rädda det som räddas kan. 

Hyenorna kan här spela rollen som en hjälpande hand eller käppen 

hjulet. De kräver att få komma ut och följa med på skeppet. Wada god- 

känner det om hon tycker att de hjälpt Hjältarna, annars inte. Här kan 

det åter spela in hur man hanterat mötet med hyenorna i skytteltunneln. 

Hur detta löses lämnas till spelledaren. 

EPISOD: FEGA MEN I LIVET. 
Hjältarna struntar blankt i vad som händer med resten av besättningen 

och stationen. De vill bara klara livet, vilket i och för sig inte är en helt kor- 

kad idé, om än självisk. Som man säger bland frihandlare ”den enes död 

är den andres meze”. Något som kan stämma bra in på det här fallet för 

även om man inte fått formulan så finns ju Giftgrodan att lägga vantarna 
på. Men då måste man göra sig av med Wada, vilket kan vara nog så svårt. 

Att försöka ta till vara på smuggelgods är kanske inte heller en dum idé. 

Det motsätter sig dock befriade smugglare. Den här episoden har många 
bottnar och lämnas med varm hand till spelledaren att utveckla. 

 



  

  

  

  

   

    

   

      

   

  

   

  

   

    

   

              

   
   

   
    

    

   

EXTRA EPISOD: HYENOR, HYENOR, 

HYENOR 

Som namnet antyder är Hyenorna inte något att lita 

på, inte ens om de fått sina liv skonade och räddade 

från Dhaab och Surha. Detta kan visa sig på olika sätt, 

men förmodligen kommer smugglarna ta kontrollen 

över Giftgrodan väl uppe i rymden. Om Moses Um- 

bara lever leder han givetvis myteriet som den ledare 

han är. Om Hjältarna valt att lämna hyenorna till sitt 

öde kan deras egna skepp komma att spela en roll i 

en avslutande rymdstrid. Smuggelskeppet är en mo- 

difierad klass II fraktare som används till hyenornas 

byteshandel i Transsurha-området. Om strid skulle 

uppstå är Giftgrodan ingen match för det. 

| framtiden kan Röda Hyenorna om de behand- 

lats mycket väl fungera som arbetsgivare åt Hjältar- 

na då med Niema och/eller Umbara som kontakt- 

person. Dock kommer aldrig Hjältarna att fungera 

bra med smugglarna som vet att Hjältarna var bi- 

dragande till att Dhaab förstördes och kommer förr 

eller senare att sälja ut Hjältarna till ordningsmak- 

ten eller konkurrenter. 

Om man vill göra det ännu mer dramatiskt kan hy- 

enorna vara i full färd med att borda Giftgrodan från 

sitt egna skepp, vilket betyder att Hjältarna först 

måste jaga ut hyenorna från Giftgrodan sen kapa 

luftslussarna mellan de båda skeppen och slutligen 

fly. Detta kan kräva en hel del förarbete från spel- 

ledarens sida. 

BRIGAD ZELUBA 
Brigad Zeluba vet vilka de tog uppdraget för. Dessa 

kommer att höja på ögonbrynen när Giftgrodan 

återkommer utan några soldater. De kommer att 

hålla ögonen på Hjältarna och Giftgrodans besätt- 

ning. Om Brigad Zeluba vill göra det här till en per- 

sonlig vendetta kan de göra det. 

a
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LÅNGVÄGA KONSEKVENSER 
Scenariot kommer förr eller senare att sluta med att 

Dhaab går under, vilket i sin tur leder till att De Röda 

hyenorna, utan sitt hemliga redskap, Dhaab, förlorar 

sitt inflytande över smugglingen till och från Dja- 

chorum. Detta kommer att märkas på Djachroum. 

Inte genom våldsamheter utan att en friare smugg- 

larmarknad uppkommer i dess kölvatten. Dock 

kommer olika intressen låta folk veta vilka som är 

de säkraste smugglarna. Kampen om den lukrativa 

smuggelmarknaden på Djachroum har startat. Vad 

som utspelat sig på Surha kommer det inte talas så 

mycket om än bland de som varit där. Få vet om vad 

    

Här presenteras de konsekvenser som scenariot får för 

spelarna, dess omgivning och horisonten i allmänhet. 

Dessutom presenteras en extra episod, Hjältarnas belö- 

ning och ny utrustning i scenariot. Därefter presenteras 

en utförlig beskrivning av gruvbasen Dhaab. 

som utspelade sig där i mörkret, för omvärlden är 

det som det aldrig har funnits. 

Det är viktigt att Aya, skeppsgasten, kommer med från 

Dhaab. Hon kommer att göra allt för komma därifrån, 

till och med att förråda kapten Wada. Hennes önsk- 

ningar att komma därifrån kommer vara mycket subti- 

la och hon ger verkligen skenet av hon är en överlevare 

som är van att ta sig ur svåra situationer. 

BELÖNING 
Här presenteras den belöning Hjältarna kan erhålla 

för scenariot. 

4 BIRR 

Om man hinner kan man få med sig smuggelgods 

värt runt 20 000 birr. Men det kräver samarbete med 

Hyenorna. Detta delas mellan de olika grupperna. 

vilket kommer att ge en nätt liten summa för de se- 

mestertörstande Hjältarna. Emellertid finns det sä- 

kert en tom skeppskassa som skriker efter birr. Det 

kommer inte att dröja länge förrän Hjältarna måste 

ge sig ut och knega igen. 

& TEKNOLOGI 

Hjältarna kan om de är kvicka få med sig en del tek- 

nologi från scenariot. Det kan vara Dayalsprutorna, 

reparationsutrustning från Dhaab 2, Snökryparen etc. 

Dock bör de inte få med sig någon dos av Farra-13 na- 

niterna, granaterna går däremot bra. Om spelledaren 

vill kan man möjligen få med sig forskningsresultat 

från labbet under Dhaab 1, en verkligt het potatis. 

& ALLIERADE 

Om spelarna hjälpt Kapten Wada kommer hon att 

vara evigt tacksam och vilja dela en rad olika upp- 

drag med Hjältarna. Ibland även ge förtur till Hjäl- 

tarna under jobb och liknade. De har med andra ord 

gjort sig en vän för livet. 

NY UTRUSTNING 
Ny utrustning som finns i scenariot. Sensorvisiren 

kan räknas som ordinär och/eller avancerad (se ned- 

an) och kan köpas på öppna marknaden. Gravbälte 

går som avancerad teknologi, medan Dayalspru- 

tan är fraktionsteknologi vilket inte går att köpa på 

marknaden. Nanitgranaterna och Farra-13 existerar 

bara på dessa platser, vad man vet. 

& SENSORVISIR 

Visiret som förekommer i det här scenariot är av 

militärmodell. Men de finns i en uppsjö olika mo- 

deller som påverkar de praktiska färdigheterna,



  

vissa stridsfärdigheter (ej Manöver) och vissa tillämpade vetenskaper 
(ej Byråkrati). Beroende på prisklass ges olika bonusar som oftast visar 

sig i FV-höjningar. Höjningen fungerar som assistera (sid. 65 Regel- 
boken). När man använder visiret kan man inte tillägna sig assistans 

från något eller någon annan. Dock kan personen med visir assistera 

andra. Teknologinivån är ordinär, men för högre värden eller kompo- 

sitvisir blir det avancerat. Detta skall inte förväxlas med den personliga 

sensorn i Regelboken. Prisklassen sätts via hur mycket bonus den skall 

ge. Räkna 400 birr per nivå (+1), 800 per nivå för komposit. Överskrider 

priset 1 000 birr så räknas föremålet som avancerat. Den maximala 

assisteringen är max nivå 5, även för kompositvisir, vilket då delar upp 

det som exempelvis 2 och 3 i olika färdigheter, behöver dock ställas om 

vilket tar en runda i sig. 

» PRIS: varierar. 

& DAYALSPRUTA 

Dayalsprutan är ett automatiserat vapensystem uppkallad efter Le- 

gionens legend Durma Dayal. Det bygger på en vanlig vulkanspruta 

som kopplats till ett sensorpaket och en datadjinn. Detta är fraktions- 

teknologi för Konsortiet och Legionen och har en inbyggd självför- 

störelsemekanism. 

» VÄRDEN: Aktiva och Passiva sensorer, Inbyggd spränggranat, Spaning 

5-15, Skjutvapen 5-15, se Vulkanspruta Regelboken sid 108. 

& GRAVBÄLTE 
Gravbältet eller gravharnesk som det också kallas har utvecklats ur Nes- 

teras avancerade dropprustningar, som används av Legionens insats- 

grupper för marknära insertion. Det har ett missvisande namn då det 

egentligen är ett Ag-bälte. Man har naturligtvis skalat ner det hela från 
dropprustningen till ett brett skärp med en bulkig kapsel på baksidan. 

Gravbältet har fått stort genomslag på Mira, i de så kallade svävande 

teatrarna där akrobatiska skådespel som tidigare bedrevs med linor, 
taljor och vajrar, har nu istället gått över till gravbälte. Ögonblicket då 
Dansarens ikon kommer flygande i sin röda kharonikla, med floren va- 
jande i ”Jasminträdets sorgsna blomning”, har beskrivits som magiskt av 

teaterkritiker och gett Nestera en oerhörd reklam på Mira. Mindre ro- 

mantiska och okonstnärliga användningsområden är vid kraftig övervikt, 

fasadklättring och besökande på hög-G-världar. Då bältet är relativt dyrt 

är det dock inte en vanlig utrustningsdetalj. 

Bältet fungerar genom att normalisera bärarens grav till att ligga på 
1G. De billigare versionerna drivs av en storcell som bärs som en rygg- 

säck. Normal användningstid är cirka en timme. 
» PRIS: 2 000 till 5 000 birr. 

& NANITGRANATER 

En cylinderformad liten behållare i metall, vars innehåll är i sporform. 

DHAAB 1 OCH 2 

  
När granaten exploderar så bildas ett stort moln av tät sporrök. Rö- 
ken är inte farlig för människor men desto farligare för naniterna 

inom Farrakedjan. Sporerna består av antinaniter. De gör att Farra- 

naniterna raskt börjar bete sig underligt, och upproriskt mot sin 

värdkropp. Sluteffekten blir att kroppen slutar fungera och personen 
dör. Allt detta sker under plågsamma former under varierande tids- 
längd. Rent regeltekniskt fungerar det så att offret inte kan röra sig 
annat än i plågsamma smärtor. Det går att utföra handlingar men de 

är tre Svårighetsgrader högre än vanligt. 

& SNÖKRYPARE 
Snökryparen är ett bandfordon lämpligt för färd i snö. Den tar upp till 

sex passagerare i kabinen med ytterliggare 400 kilo i lastutrymme. På ett 

takflak kan ytterliggare 400 kilo surras. Snökryparen har en termostatisk 

kabin som klarar temperaturer från -80 till +50 grader. Taket har en lucka 

som kan öppnas med hydralik för att kunna ta sig ur ett insnöad snökry- 

pare efter en snöstorm. Alla snökrypare levereras med minst två stycken 

snöskyfflar. Maxfarten på hårdpackad snö är upp till 80 km/h, men i mer 

kuperad terräng endast 50 km/h. Den drivs av en mindre fusionsgenera- 
tor och den variant som används på Surha har även inbyggda gravkom- 

pensatorer för kabinen, liksom ett syrgasförråd som räcker i ett dygn. För 

att framföra en snökrypare krävs färdigheten Fordon, men slag behöver 

endast slås när föraren vill göra något avancerat. 
» PRIS: 12 000 birr. 

  

Här beskrivs de olika platserna på basens två delar i kortfattade ordalag. 
Det är upp till Spelledaren att brodera ut platserna efter behov. På vissa 

platser finns hänvisningar till scener som utspelar sig där, så det kan vara 

av värde att sätta sig in i texten inför spel. 

ALLMÄNT OM DHAAB 
På kartan finns lufttrummor och ventilationssystem utritade. Om en Hjälte 

ska förflytta sig via ventilationssystem slår han ett Lätt [16] Ingenjörslag. 

Graden av lyckande avgör hur nära sitt mål man hamnar. Man kan bara ta 

sig in via lufttrummorna. Via de centrala trummorna i köket (D] kan man 

även ta sig upp på taket. I varje större sektion [nedan] finns minst tre skåp 

som en gång i tiden innehöll kemsläckare och en durayxa. Nu är det upp 

till spelledaren att bestämma om de finns kvar. Alla fönster på Dhaab 1 är 

förstärkta och trippelisolerade. De flesta är även för små för individer att at 

sig igenom. Dörrar med säkerhetsklass A respektive B har SG 16 alternativt 

21 för att öppna (se kartan). 

DHAAB 1, SEKTIONER 

& A. LANDNINGSPLATTFORM 

Landningsplattformen täcks av en stor kupol. Nästan hela kupolen 

fungerar som en irisdörr som fälls ner i urberget. Under öppnande 

skyddas plattformen av starka ED-fält. För att öppna eller stänga 
landningsplattformen krävs ett Lätt (16) slag med Datorer. En per- 

son med Säkerhetssystem kan även låsa plattformens irisdörr. Land- 
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kartan som Jussuf Farra har 
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261) i sin tagg. Om du vill kan 

Hjältarna få tillgång till denna 

och på så sätt planera sina 

taktiska drag på stationen. 

  

ningsplattformen rymmer två klass IV eller ett 

klass II skepp. När Giftgrodan använder är platt- 

formen tom då hyenornas båda skepp befinner sig 

på uppdrag. Längs hela plattformen, som vilar på 

tio meter höga pelare, finns en bred balkong. Två 
hissar och trappor leder upp till balkongen. His- 

sarna rymmer en marklastare eller två lastexon. I 

öster finns en massiv port som leder ut i det fria. 

Porten är normalt låst och kräver ett Svårt (26) slag 

i Säkerhetssystem för att öppna. Alla funktioner på 
plattformen kan styras från Kronan med ett Bu- 

senkelt (11) slag i Datorer. 

4 B. VERKSTAD 

En rymlig verkstad där man har möjlighet att repa- 

rera det mesta. Verkstaden räknas som avancerad 

och ger +5 på alla slag med Ingenjör. Den innehål- 

ler avancerade reservdelar för upp till tio mindre 

reparationer. 

&C. LASTHANGAR 

En rymlig hangar för förvar av last innan den trans- 

porteras vidare till matsalen, laboratorierna eller för- 

råden i Dhaab 2. I lasthangaren finns fyra lastexon 

och en marklastare. En stor port kan separera last- 

hangaren från landningsplattformen. Porten kan 

låsas med Säkerhetssystem. Det finns en öppen ser- 

vicehiss som kan ta ner varor till nedre planet för 

transport till labbet (H) eller garaget (M). Två breda 

gångar leder in i Dhaab 1. 

MN JÄST 
bj » KARTA 3: Dhaab 1 och 2 
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2 D. REKREATION OCH VAKTRUM 

Direkt i anslutning till gången från lasthangaren lig- 
ger ett vaktrum där delar av Dhaabs säkerhetsstyrka 

brukade vara posterade. Idag är det vaktrum där ett 

gäng Hyenor normalt finns. Under scen 2 kommer 

dessa ha rört sig mot Brigad Zelubas avledande 
manöver. Om SL vill finns en hyena kvar. I övrigt 

rymmer våningen en matsal med tillhörande kök, 

en mindre kantina, ett noll-g gym med solarium, 

simbassäng och ångrum samt en viloavdelning med 
en mindre biograf (6x4 meters modulat). Via en hiss 

och trappa i anslutning till matsalen och vaktrum- 

met når man upp till kontorslokalerna (E) eller Kro- 

nan (F). Vare sig man tar trappan eller hissen så är 

passagen till Kronan förseglad och kräver ett Lätt (16) 

slag i Säkerhetssystem för att öppna. Denna avdel- 

ning var tidigare till för forskare och chefspersonal 

på stationen. 

&E. KONTORSLOKALER 

På andra våningen i huvudbyggnaden finns uteslu- 

tande kontorslokaler. De centrala delarna är ett öppet 

kontorslandskap där driftspersonal och juniora fors- 

kare arbetade. En gång var rummet fyllt med bios- 
kulpterade växter och ergonomiska möbler. Längst 
väggarna finns inglasade bås där seniora forskare, 
driftschefen, säkerhetschefen och andra chefer hade 

sina kontor. Rester av interiören vittnar om en lyxig 

tillvaro med noll-G akvarier, stora holografer och kli- 

matanläggningar. 

HORSE. SETS) 
= 

 



& F. KRONAN 

Kronan utgörs nästan uteslutande av ett enda rum fyllt av terminaler, 

modulatprojektorer och annan teknisk materiel som krävs för att driva 

en station av Dhaabs storlek. De flesta funktioner på stationen kan utfö- 

ras härifrån. Det går dock inte att stänga av energiförsörjningen härifrån 

utan det måste göras från elcentralen. 

| mindre rum längs väggarna ligger sambandschefens kontor, ett vi- 

lorum och ett situationsrum. I situationsrummet finns ett stort konfe- 

rensbord med en avancerad modulatprojektor som tyvärr är trasig. Idag 

utgör detta högkvarteret för stationens smugglare. I sambandschefens 

kontor har Moses Umbara ställt in en säng. I ett hörn står ett keramiskt 

kassaskåp (Säkerhetssystem, SG 31) som rymmer 12 000 birr. Umbaras 

närmaste mannar huserar i vilorummet på ett antal madrasser. 

& G. FÖRRÅD OCH LABORATORIUM 

Nedersta våningen i det torn som kröns av Kronan nås via den östra 

gången från lasthangaren och rymdhamnen. Våningen klyvs av en bred- 

gång som leder vidare in i huvudbyggnaden. Vid sidan om den ligger 

förrådslokaler för laboratorieutrustning och forskningsmaterial. Via en 
hiss i anslutning till korridoren når man upp till kontorslokalerna (E). 

Vare sig man tar trappan eller hissen så är passagen förseglad och kräver 

ett Normalt (21) slag i Säkerhetssystem. 

& H. BOSTADSMODULER OCH FÖRRÅD 

Hela sektionen genomkorsas av en åtta meter bred korridor med flera 

dörrar. Man når sektionen från den breda korridoren i förråden (G) och 

huvudbyggnaden. På södra sidan ligger bostadsmoduler för de forskare 

och legofolk som arbetade på stationen. Närmast huvudbyggnaden lig- 

ger luxuösa sviter med flera rum som innehåller rester av avancerad och 

fraktionsteknologi. Närmast garaget ligger trånga moduler som tillhört 

  

  

  

stuvare, gastar och servicepersonal. I norr ligger en större kantina med 

kök, matsal, bar och ett större gym. Här finns också ett förråd som tidi- 

gare innehöll förnödenheter och läkemedel. 

I. FÄNGELSE 
En mindre enhet för att låsa in fyllerister, bråkstakar och ordervägrare. 

Den består enbart av fyra celler och ett mindre vaktrum. Här kommer 

Brigad Zeluba att fängsla alla överlevande hyenor. 

4 J. GARAGE 

Ett rymligt garage som innehåller en snökrypare. I ett hörn finns en 

ordinär verkstad (+2 på Ingenjör) med åtta reservdelar. På södra väggen 

finns en stor port som leder ut i det fria. Porten kan öppnas automatiskt 

inifrån garaget eller Kronan. När Brigad Zeluba har låst porten i tredje 

akten krävs ett Svårt (26) slag i Säkerhetssystem för att öppna den. 

& K. SKYTTELSTATION 

Skyttelstationen består av en stor sal. Här finns en bred perrong i vilken 

det står en cylinderformad oG-skyttel. En stor yta ger utrymme för last- 

ning via lasthissen. Skytteln är sedan lång tid tillbaka totalförstörd vilket 

man konstaterar med ett Busenkelt (11) slag i Ingenjör. Ett rör av pan- 

sarplast på den östra väggen (4x4 meter) leder ut i det fria. Det sträcker 

sig hela vägen över till andra sidan ravinen. En port kan fällas ner och 
försegla rörets öppning. När porten låsts i tredje akten krävs ett Svårt (26) 

slag i Säkerhetssystem för att öppna den. 

& LL VAKTRUM 

Ett mindre vaktrum där hissar upp till huvudbyggnaden finns. Normalt är 

några hyenor posterade här. I scen 2 har de tagit sig upp i huvudbyggnaden 

för att förstärka skyddet av Kronan alternativt hjälpa till mot Brigad Zeluba. 
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& M. ELCENTRAL 

Detta är forskningsstationens inre elcentral. Det är hit Anjil beger sig när 

han lämnar Hjältarna i scen 2. 

& N. HUVUDLABORATORIUM OCH ARKIV 

Man kan ta sig in i labbet via tre dekontamineringsslussar. Labbet består av 

två sektioner, själva labenheten och ett arkiv. I arkivet (låst, Säkerhetssystem 

SG 26) finns större dataenheter och ett antal modulat. Här loggade fors- 
karna alla sina upptäckter om nanitstammarna. En Hjälte kan med färdig- 

heten Datorer och Naturvetenskap (Bionik) få ut viktig information som kan 
säljas vidare om spelledarens så vill. Våningen innehåller dessutom ett fullt 

kapabelt medlab (Avancerat,+ 5 Medicin) med 78 stycken T-doser. Dessutom 
minns en defekt spindeldoktor (om Hjälten slår 1-2 på T10 får han 1 Sår istäl- 
let för doktorns normala funktion, se Regelboken sid. 133). 

  

2 O. VALVEN 

I korridoren från huvudlabbet finns en förstärkt dörr som leder in till 
valven (SG 26, tål en mindre bräschladdning). Här förvarades de olika 

nanitstammarna när de inte användes i labbet. Nu finns endast Farra 13- 

naniterna. En kort korridor leder in till en rund trevägskorsning med av- 
ancerade elektroniska lås in till de tre sexkantiga kammare som är själva 
valven. Varje valv har en sifferbeteckning (1-3). Endast det östra valvet (1) 

innehåller naniter. 

& P. FÖRRÅD 
Vi östra delen av källarvåningen finns ett nu tomt förråd med en service- 

hiss som leder upp till garaget och skyttelhallen. 

DHAAB 2, SEKTIONER 

12 0. SKYTTELSTATIONEN 

Skyttelstationen består av en stor sal. Här finns en bred perrong i vilken 

det står en förstörd oG-skyttel. Delar av rummet är nedklottrat som det 

beskrivs i Akt 2. Ett rör av kristallarmanit på den västra väggen (4x4 me- 

ter) leder ut i det fria. Det sträcker sig hela vägen över till andra sidan ra- 

vinen. En port kan fällas ner och försegla rörets öppning. I anslutning till 

hallen finns en mindre ordinär verkstad med femton reservdelar. Från 

skyttelstationen kan man ta sig direkt in i säkerhetsbunkern, men också 

vidare till labben och garaget. 

&R. GARAGET 

Ett rymligt garage som är tomt. På västra väggen finns en stor port som 

leder ut i det fria. Porten kan öppnas automatiskt inifrån garaget respek- 

tive från en kontrollpanel utanför porten. Det finns tre separata parke- 

ringsytor med inbyggd verkstad (totalt 16 reservdelar). 

8 5. KONTROLLRUM 

Ett kontrollrum med ett stort pansarfönster som blickar in mot en re- 

aktorkammare. Framför fönstret finns en bred konsol med flera arbets- 
stationer. Indikatorlampor visar att konsolen har ström, men i viloläge. 

Dörrar i rummets norra del är låsta (SG 31) och leder in till två strålskyd- 

dade staskammare som är tomma. På motsatt sida finns en dörr som är 

öppen och leder in till säkerhetsbunkern (T). 

& T. SÄKERHETSBUNKERN 
Säkerhetsbunkern består av några stolar, en sen länge förstörd konsol 

och en massa bråte. Se Timons kyffe i Akt 2 för detaljer. 

4 U. REAKTORHALLEN 

Reaktorhallen kan man endast komma in i via en smal gång från kon- 

trollrummet som slutar i en sluss med radiakdräkter. Slussen öppnas 

från konsolen i kontrollrummet. Strålningen inne i reaktorhallen dödar 

annars snabbt en oskyddad Hjälte. 

& V. LABBET 

Labbet består av tre sektorer och en mindre bostads del. Allt är nedsläckt 

men rörelsedetektorer sätter igång nödbelysning om någon går in här. 

I de två yttre sektorerna finns labb men också celler där försökspersoner 

hölls inlåsta. Man kommer in till labbet via två slussar, en vanlig i norr 
och en godssluss i söder. Intill labbet finns även tre separata förråd med 

diverse labutrustning, reservdelar, bionisk utrustning (SL bestämmer 

värdet på detta). 

& X. HANGAREN 

En mörklagd hangar vars ljusslingor går igång stegvis när man kommer 

in via slussen eller de stora hangarportarna. Portarna kan öppnas med 

Säkerhetssystem (SG 26) utifrån. Mitt i hangaren finns en gammal men 
ändock fungerande smugglarskyttel (Chassi V) av modell Tilides Mer- 

gannon X. Skytteln har en ack-kanon monterad.



  
  

SMUGGLARNAS PLANET 
  

Nexis hängde till synes stilla över Surhas 
vita planetskära. Det var naturligtvis en il- 
lusion, skeppet rörde sig i hög hastighet mot 
Gharilimrevan, det mörka band som delade 

Surhas ringar på mitten. Osynligt för ögat 

men med ett tydligt eko på sensorskärmen 

förföljdes det av en smuggeljägare, ett skepp 

som med sina smäckra former inte kunde 

vara något annat än en patrullbåt ur Sarak- 

hadflottiljen. 
Ett bordningsmeddelande hördes över kom- 

munikatorn. Sändarens något frustrerade röst 
upprepade meddelandet. ”Okänd frihandlare, 
avbryt genast er nuvarande vektor. Jag repe- 

terar, avbryt vektor och invänta bordning och 

inspektion enligt paragraf 13-B i Konsortiets 

interdiktionsorder. Jag repeterar...”. 
Sensoroperatören slog av meddelandet sam- 

tidigt som Nexis dök ner i revan. ”Redo att 
släppa externa lastenheter när vi är i sensor- 
skugga”, beordrade kaptenen. ”Låt dom in- 

spektera oss nu...” 

HÄR BESKRIVS DEN KARGA planeten Surha i utkan- 

ten av Kuasystemet liksom den olagliga näring som 

blomstrar i dess närhet och de organisationer som 

verkar i området. 

AV IS OCH STEN 
Surha är en av horisontens mest ogästvänliga pla- 

neter. Det är en värld där isstormar piskar oänd- 

liga slätter, där den giftiga atmosfären gör allt liv 
odrägligt och extrem kyla tvingar de få bosättningar 

som finns att söka skydd bakom termalsköldar och 

pansarväggar. Därför är den också en av få planeter 
i Kuasystemet som inte har koloniserats, kostnaden 

bedöms vara allt för stor och vinsten för liten. 

ANIALAHS FILOSOF 
Det var inte alltid så. Under de förstkomnas tid 
byggdes ett jättelikt kolonisationsskepp, Anialah, 

som skulle bringa civilisationens frukter till den kalla 
planeten. Kolonisatörer, tänkare och ikondyrkare av- 

reste från Kua för att förvandla isvärlden till ett för- 
lovat land. Det hände aldrig. Kontakten med Anialah 

bröts när det angjorde Surha och snart stod det klart 
att en katastrof hade inträffat. Länge trodde man att 

skeppet brutits itu under nedstigningen i atmosfä- 

ren och att ingen hade överlevt men så, många år 

senare, nåddes Kua av en märklig signal. En person 

vid namn Adhjani, filosof och överlevare från det 

förolyckade kolonisationsskeppet, skickade sin ned- 

tecknade berättelse i en serie signaler som kom att 

bli ”Ramshadra” en av de mest betydelsefulla böck- 

erna från den förstkomna tiden. Filosofen vittnade 
om en brutal och oförlåtande värld men också om de 

sällsynta stunder då stormarna bedarrade och Surha 

tornade upp sig i all sin majestätiska prakt. 

KEN 

Ramshadra kom att bilda skola och efter en tid upp- 

stod ett samfund som dyrkade Adjhanis ord som om 

de vore Ikonernas manifestation. Ramshasekten är ak- 

tiv än idag och hämtar främst sina medlemmar ur de 

förstkomnas led. De anser att Surha är en helig planet 

och deras viktigaste uppgift är att hitta det de kallar för 

Filosofens rike. Den plats där Adjhani nedtecknade sin 

berättelse och mot alla odds lyckades överleva. Men 

ledtrådarna till var platsen kan ligga är få och Surha är 

stort och ogästvänligt. 

SMUGGLARNAS NÄSTE 
Många cykler gick innan Surha återigen besöktes av 

människor, den här gången med betydligt mindre 

ädla motiv. I samband med att asteroidbältet rensa- 

des av flottstyrkor flyttade smugglarorganisationer 

sina baser allt längre ut mot oortmolnet. Den ogäst- 

vänliga planeten vid gränsen mot det stora mörket 

framstod plötsligt som det enda alternativet. När 

så Gränsrymden återupptäcktes blev läget än bättre 

och flera mindre smugglarband sökte skydd i ispla- 

netens skugga. Mindre stationer anlades djupt inne 

i Surhas ringar och baser byggdes i avlägsna isök- 

nar. Det är i en sådan, som Abdul Shey - horisontens 

kanske allra mest kände smugglarsultan - påstås vila 
i ett mausoleum, konstruerat av den store konstruk- 

tören Lovhain den äldre. 

DEN STÖRTADE MÅNEN 
Surha består till största delen av is och snö. Enorma 

vidder bryts upp av dramatiska istoppar kring vilka 

stormar når orkanstyrka. Det jättelika Harballamas- 

sivet är planetens enda riktiga bergsformation och 

dess spetsiga toppar sträcker sig miltal upp mot 

himlen. Massivet, som är flera tusen kilometer långt 

och några grader brett är i själva verket resterna efter 

en av Surhas forntida månar. Den malmrika himla- 

kroppen störtade för hundratusentals år sedan mot 

planetens yta och är idag dess mest framstående 

landmärke. Sakta men säkert sjunker bergskedjan 

genom isen och om några tusen år kommer dess 

toppar helt ha slukats av planeten. Den malmrika 

stenen är också planetens enda värdefulla naturre- 

surs och skälet till att en liten utpost har anlags vid 
dess södra ände. På senare tid har arbetarnas snökry- 

pare och gruvmaskiner letat sig allt längre in i berget 

för att utvinna värdefull malm och det ryktas om en 

rad märkliga fynd som har fått de mer vidskepliga 
gruvarbetarna att vägra bryta malm i området. 

DEN SISTA UTPOSTEN 
I skuggan av det jättelika Harballamassivet finns 

Surhas enda egentliga bosättning, utposten Surhani, 

i folkmun ironiskt omdöpt till Hoppets Ände. Här, 

 



   



    

i skyddade domer och insprängda bergrum under 
markytan samlas råbarkade gruvarbetare och avdan- 
kade fraktpiloter tillsammans med religiösa pionjä- 
rer från Ramshasekten och en och annan lycksökare 

som förbannar sitt öde. Bosättningen lyder formellt 
under Kolonialagenturen och det är dess represen- 

tant Malva Sarhal som ser till att det mesta fungerar. 
Här lever några hundra själar i relativt samförstånd 

och hyfsat god komfort. 

ATT LEVA PÅ SURHA 
Det extrema vädret, den giftiga atmosfären och den 
starka gravitationen gör sitt för att göra livet på is- 

planeten till hårt och tungt. Men med rätt utrust- 

ning, kunskap och skydd går det alldeles utmärkt 

att göra sig ett drägligt liv på Surha. Bosättningar 

och baser sprängs ofta ut ur isen eller berget runt 

Harballamassivet och gravgeneratorer är ett måste 

för att göra livet på baserna uthärdligt. För yttran- 

sport används främst pålitliga men långsamma 

snökrypare. De är konstruerade för att kunna fär- 

das genom alla utom de mest våldsamma isstor- 

mar som härjar på planeten. Förstärkta skalexon 
med ledservon är ett måste för den som ska vistas 

i det öppna under några längre perioder även om 

ett billigt luftfilter och varma kläder fungerar bra 

när antennen på kryparen ska bytas ut. Med jämna 

mellanrum härjas planeten av jättelika isstormar, 

ofta flera hundratals mil stora och de som då inte 
omedelbart söker skydd överlever inte länge i det 

våldsamma vädret. 

DE SVARTA SKEPPEN 
Surha omges av ett antal mindre månar och satel- 

liter. Kanske mest intressant av dem alla är den 

största månen Morji. Här finns atmosfär, om än 
mycket svag och skadlig för människor, och vatten 

i form av is. Inga kända utposter finns här men det 
spekuleras i om Syndikatet har en närvaro på må- 

nen. Flera frihandlare har på senare tid rapporterat 

om märkliga farkoster i Morjis närhet. En del menar 
att det inte kan vara något annat än Syndikatets be- 

ryktade svarta skepp. Få har sett dem men de som 

har kan berätta om kantiga skapelser som inte lik- 

nar någon annan känd skeppsform. Det enda som 

är klart är att grupperingar som satt sig upp mot 

syndikatet tidigare nu är mycket mer försiktigare, 

särskilt sen frihandlarklanen Haruzabar utplånats i 

sin hemhamn i asteroidbältet. 

DE RÖDA HYENORNA 
De Röda Hyenorna är ett smugglarsamfund som 

bildades för att minska friktionen mellan olika 

smugglargrupper verksamma i Kuasystemet, och 

för att genom sin storlek skaffa sig en bättre för- 

handlingsposition gentemot Syndikatet. Hyenor- 

na har på ganska kort tid slagit sig fram och gjort 

sig ett namn i det yttre systemet och framför allt 

Gränsrymden. De smugglar till största delen opor 

och proxitrippar, men även skattefri tabak, vapen 

och ”billig arbetskraft”. Om sanningen ska fram 

så smugglar de nog det mesta om priset är rätt. 

De sägs ha flera hemliga baser på Surha och i pla- 

netens ringar. Huvudbasen som ligger på Surha, 

någonstans i Harballamassivet, har funnits sedan 

innan grundandet av samfundet och fungerat nu 

som ett vattenhål mellan Gränsrymden och övriga 
Kuasystemet. Den lokala ledaren för det yttre sys- 

temet är den knipsluge Moses Umbara. 

Röda hyenornas verksamhet i området har 

blomstrat tack vare deras kontaktnät både bland 

nomader och prospektörsklaner. Det enda egent- 

liga orosmomentet är att Syndikatet på senare tid 
har börjat använda sig av egna skepp och resurser 

för smugglingen i Kuasystemet. Detta efter att Ze- 

nit Hegemonis jägarflottilj Sarakhad lyckats med 

att spränga Hinarutten till Kua. Nu står plötsligt 

de röda hyenorna mot sin forna uppdragsgivare 

och på samma sida som Djachroums Akbar, ing- 

en av dem vill att Syndikatet ska få ett fotfäste i 

Gränsrymden. 

ORGANISATIONER 
Även om Röda Hyenorna är den största enskilda 

grupperingen vid Surha finns det flera andra organi- 

sationer som har etablerat en närvaro runt isjätten. 

FEREKAM 
Är Kuasystemets främsta vapensmugglare och en- 
ligt många bedömare en gren av Syndikatfamiljen 

Birbasil verksamhet. Konspirationsteoretiker gör 
gällande att Ferekam sköter smuggling åt Legionen 

och Konsortiet för att underblåsa olika oroshärdar 

i tredje horisonten. Avdelningen på Surha utpekas 

som de främsta leverantörerna av vapensystem till 
prospektörsklanerna i Gränsrymden som bekämpar 

nomaderna kring Marrabklustret. 

ORMENS HUVUD 
En liga av människosmugglare med ursprung i Sa- 

daal som till och med har dåligt rykte bland andra 

smugglarorganisationer. Ormens huvud var tidigare 
en fredlig handelsklan som såg nya möjligheter när 

det politiska klimatet hårdnade på Sadaal. Det som 

började med transport av fritänkare och flyktingar 

kom med tiden att bli renodlad smuggling av män- 

niskor med allt mer brutala metoder. 

ANDRA SMUGGELJAGARE 
Smuggling är naturligtvis inte en ofarlig syssla 
och liksom det finns korsarjägare finns det även 
förband och fria kompanier som är inriktade på 

att fånga smugglare eller i vissa fall upprätthålla 

blockader mot smugglarstationer och mindre nog- 
räknade stationer. Den nyligen instiftade jägar- 
flottiljen Sarakhad, bestående av en grupp snabba 

patrullbåtar i Exersisklassen har på kort tid rensat 

upp bland de smugglarna på Hinarutten och även 

lyckats upprätthålla en kort blockad mot ett näste 

i asteroidbältet tills Legionens torpedbåtar kunde 
anlända. Flottiljen har nu beordrats patrullera om- 

rådet kring Surha för att stävja den omfattande 
smuggeltrafiken därifrån. En uppgift som hittills 

inte rönt samma framgångar. 
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| DEN DABARANSKA 
EXPEDITIONEN 

Harballamassivet är stort, 

och till allra största delen 

outforskat, men det finns 

de som försöker nysta upp 

dess hemligheter. För ett 

par cykler sedan anlände 

en dabaransk expedition till 

bergsmassivet för att anlägga 

ett läger halvvägs upp för 

Serjanatoppen. Vad de gör 

där är det ingen som vet, men 

fraktpiloter och gruvarbetare 

Nk daTT ola ala era are Ta AUT MUTE 

sken syns från det avlägsna 

lägret under Surhas mörka 

nätter. Historien blir än 

märkligare av att det i trans- 

portmanifestet framgår att 

flera expeditionsmedlemmar 

är framstående teologer från 

univeristet i Dabaran. Vad 

letar de efter där uppe?   
 



   
 

M
r
s
 

  
 
 

  

becka | 

| 
>& 

> 

  

TR i i ra Se 

  
   
 

Cd 

Japed 
Bö 
5
 

:
U
N
L
Y
Y
I
d
W
A
L
L
A
 

< 

HETTE NITTVE 
TIS fa fe T

L
L
 SA 

TVI JO 
EN SETT 

ET 
RN EE TE Ta TB NE TUT 

Va MT STB VEN 

extwtyo 
gT 

paw 
warsAsBury 

:IVvYd 
J
O
N
V
Y
Ä
Y
V
W
L
N
A
 

< 

S
T
R
 

fela 
Ta 

NERE 

'eA1 
12euue 

puejg 
'VJeugu 

adpulwW 
ST 

:YaLlI1l3l1vsS 
« 

SJS 
EF 

B
e
r
n
 

SS 

2 
| 

K
L
A
S
S
 SRA v

n
 DEE EN 

aRe] 
S
E
N
T
 

« 

e
r
 

Roe 
L
K
 vä 

N
I
A
 

Ö 

a
 

O
H
e
 
RAR 

D
R
A
 

EUR 
B6'T 

H
S
E
 

NASE 
SS 

E
D
 

he 
up 

add03s 
LBB 

GT 
exYdt3) 

2wY 
dapuefljuu 

87 
:VLA 

« 

(
G
D
 

up: 

ENN 
J66 

6'E 
EA413) 

WY 
BEE 

SAT 
:
"
N
Y
O
L
V
A
X
I
 

OIA 
S
L
I
H
A
W
O
 

« 

(eny 
ue 

aduo3s 
JB6 

6'E 
Exut2) 

wy 
v9/ 

67 
:
N
A
L
I
W
V
I
O
L
I
N
V
I
d
 

< 

R
T
R
 

R
E
T
A
S
 

4, 
. 

2 

  
  

hun 
Lå 

[ENE 

  

s
ö
m
n
e
n
 NA 

. 
5 

V
H
Y
N
S
 
O
A
N
I
L
A
N
V
I
d
 

:Z 
T
V
I
Y
J
I
V
W
Y
V
I
3
d
S
:
 

<< 

 
 

 



      

   
   

                  

   

            

   ”Ett öronbedövande tjut bröt den tidigare tystnaden och skyt- 

teln började vibrera kraftigt vid ERT EA Nitad 

Surhas kalla atmosfär. ”Det blir turbulent nu”, meddelade 

piloten lakoniskt över högtalarna, men det sista hördes 

knappt när skytteln slog in i stormfronten. Vibratione 

kom att stegra sig häftigt, utan tendens att avta. En 

del av besättningen sände tysta böner till ikonerni 

[40 Te [oo Ne Lee Nga Torde RE ar adel Kor RTR TREE 

Lä 

MÖJ Tala RU LRla fler RTR RR ALAA AL 

.gruvbas som låg på planetens iskalla yta. Någo 

LUST Arr de [I TTR RS re [NA ON Ta Vr a LTL 

ka för att säkra. Ett rutinjobb var det sagt, 
vissa av besättningen kände på sig att.det 

skulle bli riktigt så enkelt...” 

STUNTA [AR ARENA lek A LON ad Tay dalg 

planeten Surha och låter Hjältarna få chans 

uppleva bitter kyla, svek och en massa action. 

ISKALLT INFERNO INNEHÅLLER BLAND ANNAT: 

SR MUUT ARE Mader | 

« Karta samt ingående beskrivning av smugglarnästet Dhaab II 

« Beskrivning av isplaneten Surha och Kuasystemets Frang 

« Nya vapen, teknologi och fordon 
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