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LIVE ALIENS… 
Ér et nonKontakt Science Fiction / Horror scenarie med 
hovedvægten lagt på godt rollespil, special effects og stemning. 
Det ev en fordel at Kende Alien-film serien, da scenariet tager 
udgangspunkt i netop disse film og deres verden af beskidte 
brugte rumskibe, iskolde forræderiske firmaer og sorte 
slimede monstre, der udruger deres yngel i menneskeKroppe. 

Baggrund 
Året er 2119 og universet er Koloniseret. Multinationale fir- 
maer strides indbyrdes om retten til at udnytte rummets rig- 
domme til egen profit og ingen midler sKyes i Kampen om det 
teKnologiske overherredømme. 
Et af de dominerende firmaer er det enorme Angio- Japanske 
firma Weyland Yutani Corporatiori (i daglig tale Kaldet Fir- 
maet), der er førende inden for intergalaktisk minedrift, mil- 
itær forskning og -industri og udforskning af nyopdagede 
planeter. Firmaet er hovedkraften bag de sidste 40 års 
Kolonisering og terraforming af fremmede Kloder, og leverer 
alt fra Kolonister (typisk små familier) til de Kolossale atmos- 
fære anlæg, der udskifter og renser hele planeters atmosfære. 

Mineanlægget på Hybris IV blev i 2176, overdraget til Firmaets 
forsknings afdeling, efter at månens store foreKomster af 

Lithium-Hydrid (Lil) og quld var blevet udvundet. De in- 

drettede under store hemmelighedsforanstaltninger en 

medicinsk forsknings station, i forbindelse med rehabilitering 

   



  

af landtidsfanger fra nogle af Firmaets egne fængsler. Disse 
fanger Kunne, gennem We måneders medicinske forsøg, afsone 
deres straf og frigives, hvis de ville samarbejde med statio- 
nens læger. Dette var naturligvis en attraktiv benådningsmu- 
lighed for fanger, der ellers Kun havde hårde livstidsdomme 
foran sig. 
Spinkle rygter om grufulde menneskelige eksperimenter, Kon- 
centrationslejre og en hidtil ukendt Kontakt med det, som 
nogle håbede var en venligsindet fremmed organisme, virkede 
uendeligt svage for alle de fanger, som skrev under på deres 
halvårs Kontrakt, og på ny Kunne skimte lys for enden af tun- 
nelen… 

Generelt . 
Forskningsstationen Hybris IV ledes af den geniale Dr. 
O'Bannon og dennes stab af læger og biologer, alle specialis- 
ter i Neurovidenskab, Kirurgi og artsadfærd. Derudover 
bevogtes stedet af et Kompakt lille vagtværn på U personer, 
heriblandt flere syntetiske (dvs. Androider). Flugt fra stedet 
er iKKe en reel mulighed, da Hybris IV ikke har nogen atmos- 
fære eller rumdragter, og i øvrigt er den højradioaktiv efter 
den intense minedrift af Lithium- Hydrid, 
Hovedparten af personer udgøres dog af de ca. 40 frivillige 
forsøgs fanger, der ligesom læger, biologer og vagtværn er 
ankommet med den halvårlige rumfærge til Hybris IV.   
   



  

Praktisk 

Scenariet starter Lørdag d. 12 September Kl. 18:30 og slutter 
igen Søndag morgen. 
Det foregår på Frederiksborg Byskole i Hillerød og der er en 
aldersgrænse på 15 år. 
Det: Koster 125 Kr. at deltage og det inkluderer Aften/Nat 
mad, Kostume (til låns) og Morgenmad. Pengene sættes ind 

på vores-Konto i Den Danske Bank, Reg. Nr. 1307 Konto Nr. 
531 r 1434 "Disse skal være på scenariets Konto senest I. 
September. 
MEGET VIGTIGT - Husk at anføre dit navn på din indbetaling 
09 gem din Kvittering som bevis. 

Tilmeldingsblanketten sendes til: 
Kasper Sjøgren 
Holmbladsgade 40 1. th. 
2300 Kbh. 5. 

Det er iKKe tilladt at medbringe mad, driKke eller slik ( husk dette er et 
fængsel.). Ure, penge og personlige værdigenstande vil blive frataget dig 
og opbevaret til efler scenariet. Det eneste du skal huske er en sove - 
pose/tæppe og et liggeunderlag. 
Voldelighed, snyd, grov uagtsomhed eller indtagelse af alkoholiske eller 
euforiserende ting vil medføre bortvisning. 
For yderligere information Kontakt: 

Kasper Sjøgren 32 44 15 75. 
Anders Lerche 44 99 44 LÅ. 
Peter Madsen 48 21 04 945.   
  

 


