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teknikken... 

Du sidder nu med et scenarie, skrevet af Gimle Larsen, som er lavet til VP- 
spilsystemet. 

En indrømmelse: 

Scenariets grundplot: Et statskup der legaliseres ved hjælp af civile optøjer og 
mord på regeringschefen, som er udført af en terrorgruppe som kupmagerne 
selv har skabt. 

Dette bagrundsplot har jeg, dog i lettere modificeret udgave, hugget fra Fridri- 
kh Neznanskijs framragende roman; Operation Faust. Dette indrømmer jeg 
men handlingen og tematikken er dog min egen. 

Neznaskijs bog beskriver også på framragende vis den russiske mentalitet og 
dette har jeg brugt som baggrund til at skabe spilpersonerne. 

Om systemer: 

Du behøver ikke at beherske VP til Mestergraden, men en indsigt i begreber- 

ne er nødvendig for at kunne forstå spilpersonernes styrker og svagheder. 

Fre = "3 

Scenariet indeholder en enkelt æg å 
lang kampscene som jeg mener 

vinder ved at blive spillet med 

terninger for at bibringe spillet en 

følelse af, skæbnebestemt (OK, 

manipuleret, men skæbnebe- 

stemt!), tilfældighed samt en fil- 

misk luftkampscene som, hvis 

man behersker teknikken kan 

assisteres af VP's regler for kamp 

mellem fartøjer. 

Nu har jeg sagt det, fyordet: brug 

terninger til slutscenen, om du 

derudover benytter systemet som 

skrevet står, kun lidt af det eller 

benytter et helt andet system 

(F.eks Basic RPG, GURPS eller RES 

Rullebanger) er jeg flintrende ligeglad med bare dets implementering passer 
ind i scenariets ånd. 

Oftest er der før hver scene en lille historie fra scenariet, skrevet med kursiv. 
Brug dem til at fornemme og videreformidle stemning og omgivelser til spiller- 
ne, ikke til at læse højt. 

    
  

Trailer…..].. 

Løjtnant Vladislav Mikhailovitj 
Zjukov så landingsbanen for- 
svinde under sig og skuede ud 
over Kabul der strakte sig gul- 
lig og støvet ud mod bjergene 
i horisonten. De var på vej 
hjem, krigen var for ham og 
hans gruppe slut, en ny og 
vigtigere kamp skulle til at 
begynde. 

Mange gange havde han set 
Antonov fragtflyene flyve over 
Kabul, når de tunge under vin- 
gerne bragte deres last af 
nationens døde sønner hjem. 
Sort Tulipan kalde soldaterne 
disse fly der, hjemme, varsle- 
de om mere død og sorg. 
Ironsk nok passede samme 
varsler på dette fly selvom 
sønnerne her var levende. 

Han kiggede på sine folk som 
de sad der i deres paradeuni- 
former og ville minde ham 

mest om en flok skoledrenge, 
hvis det ikke var for den blå 
beret og den blå og hvidstribe- 
de telniaska hvis krave man 
lige kunne skimte, men hans 
Otdeleniye var ikke skoledren- 
ge og de skulle nok vise Kap- 
tajn Ivonin at hans tillid til dem 
ikke var ubegrundet. Foran 
dem havde de og deres 
brødre en kæmpe opgave og 
deres gyldne endemål skulle 
forandre verden. 
I hans hoved reciterede han, 
igen, et stykke fra Broderska- 
bets Statut: 

"Overalt hvor der er bjærge af 
affald, slaveriets ugræs, 
der tænder vi vor dødsfakkel, 
Skælv! I - obskurantismens 
lænkehunde. 
Den rensende ild skal skylle 
over jord. 
Om vi dør, vi brødre af broder- 
skabet 
Vil vort geni frelse verden!" 

 



  

Samtidig et sted i sovjetunio- 
nen eksploderede en atomre- 
aktor, den første lille flamme 
af den rensende ild var blevet 
tændt. 
Der var ingen vej tilbage. .… 

  

  

Tilbage til manuskriptet... 

Dette scenarie handler om magtsyge, moral og om indoktrinering og fanatisme, 
men først og fremmest handler det om nødvendigheden af at tage et stand- 
punkt fordi det føles rigtigt, selv om der kommer ubehagelige eller uvisse 
konsekvenser af ens valg. 

Genren er seriøs investigation/aktion (nævnte rækkefølge) og stemningen i 
scenariet skal bygges om omkring en følelse af realisme, troværdighed og mag- 
tesløshed i det store plot, 

Om Plottet. 

Nationens sønner foregår i Sovjetunionen i 1986, og spilpersonerne er alle 

medlemmer af en Spetsnaz rekognoserings batallion der lige er hjemvendt på 

speciel orlov fra Afghanistan. 

Ubevidst for dem selv , bliver de igennem indsprøjtninger, som gør dem nem- 
me at manipulere, brugt som værktøj af deres, magtgale overordnede, i sidste 
ende chefen for den operative afdeling af GRU (den militære efterretningstje- 
neste) Marskal Agarkin som også er næstformand for forsvarsrådet . 

Disse overordnede, som alle er med i en 

sammensværgelse kaldet "tinget”, plan- 

lægger at sætte en stopper for Glaznost for 

at skabe groplads for for et sandt kommuni- 

stisk samfund, som ville have gjort Stalin 

stolt. 

Agarkin har formet Spetsnaz og lovgivnin- 

gen heromkring med det formål at kuppe 

magten i hele Unionen (den Sovjettiske). 

Planen er enkel: Han skaber ved hjælp af indsprøjtninger med et specialdesig- 

net drug (Eliksir F) en Terroroganisation (der kalder sig selv en krigerkult) som 

tror de er falanksen for et nyt militaristisk Krigersamfund hvor broderskabets 

medlemmer kommer til at sidde på magten. Broderskabet tror at an lang række 

planlagte aktioner skal rydde op i pøblen "..... .Den intellektuelle er slave 

af en død forstand, krigeren er livets herre” er en del af tankegangen som er 

nedskrevet i broderskabets statut (se Handout 1.). 

  

Krigerkulten hedder Det afganske Broderskab og har sin oprindelse blandt de 
Spesnaz enheder der er i Afghanistan. 

Agarkin bruger sin kult som et værktøj. Igennem en række terror aktioner der 

  
 



    

  

    

alle kræver store dødsfald (Tjernobyl bliver den første), samt et attentat mod 
den nye generalsekretær Gorbatjov og flere af hans ministre, vil Agarkin skabe 
civile opstande af en størrelse som kan justificere en militær undtagelsestil- 
stand. 

Ved en undtagelsestilstand opnår han, og hans højt placerede medsammensvor- 
ne, at kontrollen med landet overgår fra politbureauet til de militære myndig- 
heder, det vil sige forsvarsrådet som han selv vil være chef for efter generalse- 
kretærens død. Han vil herefter bruge sine elitebrigader (samt de interne sik- 
kerhedstropper MVD inklusiv Dzerzhinsky elite divisionen og KGBs tropper) 

til at slå hårdt ned på alle uroligheder. 

Det grove manuskript... 

Spilpersonerne udfører, i scenariets start, nogle beskidte opgaver for broderska- 
bet og spillerne får her lov til at udleve deres spilpersoners skyggesider og til at 
svælge i syge tanker om broderskabets "gyldne endemål”. I denne inledene 

del er spilpersonernes samvittighed, undskyld udtrykket, en by i Rusland. 

Spilpersonerne skulle dog gerne i løbet af scenariet begynde at få en del moral- 

ske skrupler, selv om deres opfattelse af begreberne "rigtigt” og "forkert” på 

grund af eliksiren er blevet rodet rundt og nu er en grå og uforståelig masse. 

Karaktererne bør hermed også opdage at stoffet gør væmmelige ting ved deres 

hjerne og holde op med at tage deres insprøjtninger, dette er scenariets egent- 

lige vendepunkt, for herefter skulle de gerne se tingene i deres rette perspek- 

tiv, erkende at de er blevet brugt, at nationen har brug for sine sønner for at 

stoppe galskaben. 

Spilpersonerne skal fra vendepunktet kæmpe imod deres tidligere herrer og 

imod disses kreation "det Afghanske Broderskab”. 

Ålt efter hvor ivrige spillerne er for at efterforske, kommer de enten til at 

kæmpe imod Agarkins plan om at myrde generalsekretæren eller imod hele 

komplottet som sådan. 

Synopse (eller hvordan jeg tror en typisk gennemspilning vi se ud) 

Scenariet starter (scene 1) med et møde med general Rogov (Agarkins med- 

sammensvorne og spillernes overordnede) som sætter dem til at myrde en fjen- 

de af broderskabet (en kvindelig jurastuderende)og at fjerne og destruere et 

brev (handout 2.) som er i offerets lejlighed (scene 2.). 

Hvis de læser brevet før de ødelægger det, ser de allerede de første tegn på at 

 



  

der er et eller andet helt galt. 

Brevet (som er skrevet af en Spetsnaz sergent i Afghanistan) beskriver hvordan 
en masse ofre (værnepligtige) fra forsøg med tidlige udgaver af Eliksir F ligger 
indlagt på en lukket afdeling på det centrale militærhospital i Kabul. 
Brevet beskriver endvidere hvordan en forædder mod broderskabet er blevet 
myrdet. 

(scene 3) Senere hjemme på kasernen i udkanten af Moskva, bliver Piloten 
Kostenko's (en spilperson) kammerat og skytte Deinikin ramt af pludselig van- 
vid og går amok, han bliver herefter skudt af Kaptajn Ivonin som er en af de 
sindsyge hjerner bag Det Afganske Broderskab. 

Imens sker der (uvist for offentligheden) en større katastrofe på atomkraftvær- 
ket Tjernobyl i Ukraine (Kostenkos hjemegn). 

(scene 4) Spillerne bliver nu sendt sendt ud på atter en mission, hvor de skal 
eliminere en af forskerne bag Eliksir F, som har fået samvittighedskvaler om de 

sande virkninger bag eliksiren, og kan begynde at skræppe op. 

Spillerne ved dog ikke hvem deres offer er, men hvis de afhører ham først kan 
de få nogle flere ubehagelige ting at vide, heriblandt at man er nemmere at 
manipulere under påvirkning af stoffet og at ens moralske hæmninger langsomt 
bliver brudt ned således at der tilsidst ikke findes ”"rigtigt” eller "forkert”, Her 
kan de finde flere spor der peger på at alting er galt på militærhospitalet i 

Kabul. 

Karaktererne bliver af Ivonin sendt ind for at få deres næste indsprøjtninger 
med Eliksir F og i denne scene (5) skulle de fleste af dem gerne beslutte sig 
for at ikke ville sprøjtes mere så de må snyde sig igennem på en eller anden 
måde (alle skriver sedler om det tager deres indsprøjtning). Den første inds- 
prøjtning er en "stabilisator” som binder stoffet i kroppen (og booster virknin- 
gen af den sidste indsprøjtning) og de får deres indsprøjtning med det egent- 

lige stof tre dage efter (efter følgende møde med General Rogov). 

(Scene 6) Spillerne mødes herefter med Rogov og får udleveret en luft- 

rumspaskode og en dato og rekvisitionspapirer på et stk. Mil Mi-24VS Hind 
kamphelikopter med fuld bevæbning. 

De vil ikke på nuværende tidspunkt kende målet men bliver bedt om at være 

klar på en bestemt flyveplads kl 10.00. 

I denne scene får de også et hint om at der kan være vigtige data i Rogovs pen- 
geskab. 

Der afholdes på angrebsdagen snart en stor sportsfestival på Lenin stadionet og 

spillerne vil senere kunne finde ud af at gorbatjov vil befinde sig her. 

 



  

Deres mål er selvfølgelig at dræbe Generalsekretæren (Gorbatjov) men dette 
vil de først senere erfare. 

Rogov blaprer stolt op om broderskabets succesrige angreb på Tjernobyl vær- 
ket og om hvordan verden snart vil blive et bedre sted at leve og om hvordan 
broderskabet vil genskabe den rette orden, om herrefolk og kom hist op og fald 
her ned! 

De skulle nu gerne så småt begynde at se det totale vanvid i det de har gang i, 
og herefter prøve at stoppe de onde planer. 
Det forventes dog ikke at alle spilpersonerne skifter loyalitet med det samme 
og forråder Broderskabet. Men nu.… 

(scene 7) Karakterene skulle nu gerne være ved et vendepunkt i historien og 
vælge den "gode og retfærdige” vej og gå imod broderskabet, men i dette 
afsnit skulle spillerne også gerne være i en konflikt med hinanden og deres 
spilpersoners forvirrede loyaliteter. 

Hvis de halter vil en af dem få et lettere forbigående anfald af vanvid der min- 
der dem om Deinikin, men anfaldet går dog over. 
Når de virker afklarede vil de blive kaldt ind til deres egentlige indsprøjtning 
som de forhåbentlig ikke tager. 

Måske beslutter spilpersonerne sig til at de vil fælde broderskabet og laver her- 
for et indbrud i Rogovs pengeskab (scene 8) hvor der er de grove beviser, for et 
kup i stor stil, planer over planlagte mål, samarbejdspartnere, medlemmer af 
tinget” og af "broderskabet” osv 

I stedet tager spilpersonerne måske til Afghanistan (scene 9) for at skaffe bevi- 
ser fra centralhospitalet og snakke med sergenten der sendte brevet. De kan på 
flere måder komme til afghanistan, men det smarteste var nok hvis de kunne 
finde på en historie som kunne få Rogov eller Ivonin til at sende dem derned 
således at de kan flyve lovligt med Aeroflot, f.eks kunne de sige at de synes de 
burde tage ned og lukke munden på Sergent Gennadij Stefanovski (som nok 
herefter burde forsvinde langt væk, f.eks desertere til Dusjmanerne). 
I Afghanistan kan de skaffe beviser nok til at undersøgelsesmyndighederne i 
Moskva vil tage dem alvorligt. 

(scene 10) Da spilpersonerne kommer hjem bliver de af Ivonin, som har en 
begyndende mistanke til dem, bedt om at få taget en blodtest og det ville her 
være smart at løbe da testen ville vise et alt for lavt indhold af Eliksir F i deres 
blod. Hvis de slipper væk sender broderskabet en efterlysning ud via politiet 
som får at vide at de er farlige forbrydere og alle er på nakken af spilpersoner- 
ne. 

 



  

Forfatteren informerer: 
Kamphelikoptere er sjove! 

  

  

Karaktererne har resten af scenariet det Afganske Broderskab på nakken (psy- 
kotiske toptrænede dræbere alle til hobe) og dette viser sig her i en glad lille 
aktionscene(11), hvor det mest skydetrængende spillere kan få lettet trykket. 

Herefter afleverer de formentlig deres bevismateriale til en eller anden form 
for undersøgelsesmyndighed (scene 12). 
Hvis de giver dem til den civile anklagemyndighed så er alt godt selv om myn- 
dighederne arbejder langsomt med sagen, fordi at forbrydelser indenfor mili- 
tæret ikke er deres område (det er GRUs område). 

Henvender de sig derimod til de Militære myndigheder, som det jo sig hører 
sig for militære anliggender, vil de (efter de har afleveret deres bevismateriale) 

blive bedt om at vente på at de "rette” myndigheder dukker op (i dette tilfæl- 

de Ivonin og han drenge) og spilpersonerne gør nok bedst i at være væk længe 

inden de når frem, ellers får de hvad der kommer og spillederen kan komme 

hurtigere hjem. 

Karakterene hører i radioen om morgenen på angrebs dagen om det store 

sportsstævne på Lenin stadionet og at Gorba og hans ministre er tilstede og 

skulle nu gerne ræse til luft havnen (scene 13) måske med både myndigheder 
og Broderskabet på nakken eller også sammen med militsiaen, alt efter deres 
valg i scene 12. 

Her skaffer de sig en helikopter (Rogovs papirer er gjort ugyldige) og sætter 

efter skurkene som letter lige før spilpersonerne og klart har kurs mod stadio- 
net. 

Vi har nu den episke slutscene (14): en helikopterjagt i lav højde over Moskva i 

bedste Blue Thunder stil. Jagten skulle gerne ende med at de væmmelige 

skurke bliver skudt ned og nødlander enten i Gorkjii park eller lige udenfor 

stadion hvor vi får en scene hvor de fanatiske Broderskabsfolk kravler op i 

lysmaster & Whatnot! (Last Boyscout om igen!!!) og Ivonin dukker op i en 

Mil-28 Kamphelikopter og Kostenko (piloten) får lov til at duellere i himmel- 

rummet og hævne sin døde kammerat (Mere Blue thunder). 

Til sidst er alle skurkene døde (og nok også et par spilpersoner) og de bliver (i 
hemmelighed udråbt som helte) og alle de skumle bagmænd bliver henrettet 

eller kommer ud for underlige uheld. 

Baggrund 

Spilpersonerne er som nævnt medlemmer af den navnkundige sovjetrussiske 
eliteenhed Spetsnaz (af Spetsialya Naznaheniye, bogstaveligt Specielt formål ). 

    
  

         



  

Spetsnaz er ikke en ninja enhed , fyldt med ræverøde supermænd, men en Russiske stednavne: 
enhed af kompetente mænd, hvervet igennem værnepligten eller per dåd og 
ikke igennem benhårde optagelsesprøver. Deres primære formål er langtræk- 
kende rekognosering og bagholdsangreb bag fjendens linier. er en bro, Nabereznaya er en 
Deres primære træning svarer til VDV's (luftbårne styrkers) og de har herudo- — kajgade, hovedveje hedder 

Gader hedder Ulitsa, boule- 
varder hedder Prospekt, Most 

ver en udbygget træning indenfor sprog, eksplosiver samt træning i dykning. CH10888-0:PID6hAd er'an - ' a plads. 
De er trænet i et fremmedsprog (engelsk) og har lært sig nødtørftigt at snakke — Således betyder Ploshad 
Afghansk. Dzersinskaya, Dzersinskijs 

plads. 

Spilpersonerne kommer fra 16. brigade hvis fredstids kaserne ligger ved Mos- 
kva, og har i Afghanistan stået for mange ubehagelige opgaver heriblandt straf- 
feaktioner på landsbyer, hvis mænd var med i mudjaheddin. 

De er vant til at påføre andre smerte, vant til at dræbe Dusjmanere. 

scenariet foregår i forsommeren 1986 og krigen i Afghanistan går tilbage for 
den røde hær, Dusjmanerne har fået Stinger og Javelin missiler af USA og Eng- 
land og tabene blandt flystyrkerne er mærkbare (ca. 1000 krigen igennem) og 
moralen er dalende. 

Hjemme er ideen om Perestrojka (ombygning) stadig relativ ny og folk i almin- 
delighed synes at det er godt. Der er stadig varer på hylderne og inflationen er 
mindre end normalt på grund af omverdenens optimisme. 

Sovjetunionen havde i starten af firserne 258 millioner indbyggere, fordelt på 
over hundrede nationaliteter og folkeslag. 

Unionen var delt op i 15 republikker, hvoraf den største var Den Russiske 
Socialistiske Føderative Sovjetrepublik med 136 millioner indbyggere. 
Ukraine og Hviderusland er, sammen med Rusland de mest europæiske af de 
sovjettiske republikker og ligger vest for moder rusland. 

I den russiske republik ligger Sovjetunionens hovedstad Moskva med 8 millio- 
ner indbyggere. 

Moskva er en relativt flad by, med få rigtigt høje huse og med store brede ind- 
faldsveje (prospekter) der går nærmest in i hjertet af byen hvor den gamle 
bydel ligger. I bymidten er der en masse åbne pladser og mange er opkaldt 
efter diverse helte og statsoverhoveder eller revolutionære datoer. 

I de ydre bydele såsom Khoroshovo og Novye Cheromushkij blev der i halvt- 
redserne opført kæmpe boligkomplekser som har egne tilhørende butiksområ- 
de og sociale myndigheder (en slags Gellerup gange ti!) 

 



  

Generalen 

Kontoret var mørkt og dystert, 
der hang en duft af tung rus- 
sisk tobak der blandede sig 
med den friske majluft som 
kom ind af den åbne dør, 
sammen med dem. De havde 
aldrig mødt General Rogov 
før, men de vidste at mødet 
måtte være vigtigt og at han 
"var noget” indenfor broder- 
skabet. 

Det store maghogni skrivebord 
var næsten tomt, der lå nogle 
enkelte papirer foran ham, et 
askebæger og en pakke Dym- 
ok. I hjørnet stod et penge- 
skab og på væggen bag ham 
var der et kort over Afghanis- 
tan 
Han rejste sig og gjorde tegn 
til at de skulle sidde. 
De havde set ham før, og gen- 
kendte ham straks i hans mør- 
kgrønne uniform , med alle 
destinktionerne på brystet, det 
kraftige grå hår og hans blåg- 
rå gennemborende øjne, men 
han virkede forandret , ældre, 
mere dedikeret , mere grå. 
Ved siden af skrivebordet stod 
deres Kaptajn, Vladlen Serge- 
Jevitj Ivonin, tavs, i korpsets 
kampuniform og blå beret. 
"velkommen hjem drenge! , 
vor broder, kaptajnen, fortæl- 
ler at i tørrede røven på Dus- 
jmanerne dernede" udbrød 
Rogov med et smil der ikke 
nåede øjnene, " men jeg har 
ikke tilkaldt jer for at snakke 
om krigen dernede, jeg har en 
vigtig opgave til jer" 

Russerne har en noget anderledes mentalitet end danskere, de har en evne til 
med tålmod at udholde ufattelige lidelser, de er resignerede og har en evne til 
at vise storhed og mod i ulykken. Disse karaktertræk er kommet af det russi- 
ske folks lidelser igennem mange århundreder. Russisk mentalitet i overflod 
kan findes i føromtalte romanserie af Fridrikh Neznanskij men hvis man er 
hardcore kan man forsøge sig med en roman af Dostojefskij. 

Sovjetborgere bliver som unge opfordret til at blive medlemmer at forskellige 
kommunistiske ungdomsorganisationer hvoraf den vigtiske er KOMSOMOL, 
det kommunistiske ungdomsforbund, som opdrager unge til partipolitisk arbej- 
de. 

Komsomol havde i 1979 ialt 35 millioner medlemmer 

Scene 1: Generalen 
I teknikken 

Del Spilpersoner ud til 

spillerne tilfældig eller 

hvis du kender nogle af 

spillerne så håndpluk nog- 

le spilpersoner du vil give 

eller ikke vil give til dem. 

Giv dem også et eksem- 

plar af Statutten (handout 

1.) og giv dem tid til at 

læse det. 

Spilpersonerne er netop 

hjemvendt fra Krigen i 

Afghanistan på ekstraordi- 

nær orlov, som de tror de ERE 

har fået for tro tjeneste REE SØREN REN RA BETA RES 
men i virkeligheden er de hjemme for at lave "vådt arbejde” for broderskabet. 
Kasernen ligger 5 km vest for Moskva, og er hjemsted for 16. og 18. Spetsnaz 
brigade, hvoraf kun nogle af folkene fra den 16. er medlemmer af broderska- 
bet. 

         HED 

  

General Rogov er chef for GRU's femte diretorat, som er ansvarlig for Spetsnaz 
styrkerne og indsatsen af samme. 

Han er med i "tinget” der planlægger at sætte en stopper for Glasnost. 

Rogovs folk ved brevcensuren i Afghanistan har opsnappet et par anonyme 

 



  

breve, omhandlende broderskabet, som er stilet til en kvindelig jurastuderende 
Galina Sergejevna Rakitina, der i øjeblikket er i praktik ved Moskva Kriminal 
Militia (MKM). 

Rogov tager papirer med adressen og andre data om hende ud af pengeskabet. 
Nævn dette som var det tilfældigt. 

Rogov er bekymret for at der kan være sluppet et brev eller to igennem censu- 
ren, så spilpersonerne får ordre på at tage ud for at for at gennemsøge Galinas 
lejlighed og finde ud af om hun har fået noget, hun kunne finde på at sladre til 
MKM om. 

Hvis dette skulle være tilfældet skal hun gøres kold, på en så ordinær måde 
som muligt, for ikke at tiltrække unødig opmærksomhed (ingen eksotiske 
våben eller nærkampsteknikker) og beviserne skal fjernes. 

Med spilpersonerne er Deinikin (se. side 28) der er en del af gruppen indtil 
hans død i scene 3. Det er vigtig at gruppen får et godt forhold til ham, da hans 
død på den måde virker kraftigere. Lad Deinikin hive dem med på druk 

("kom nu, vi har jo orlov!”). 

Scene 2: "Modtager betaler .…—…” 
I teknikken. 

Galina Sergejevna rakitina er en helt almindelig, ung russisk pige. 
Hun studerer på Moskvas Statsuniversitets juridiske fakultet og er i øjeblikket 
i praktik ved Moskva Kriminalmilitias Anklagemyndighed, hvor hun har kon- 
takt med en hel del mennesker der kan være en fare for broderskabet. 
Hun fik for et par dage siden et brev (handout 2) fra hendes ekskæreste, Gen- 

nadij Vladimirovitj Stefanovskij, Tjenestegørende sergent i Spetsnaz, ved det 
"begrænsede kontingent sovjetrussiske styrker i Afghanistan”. 

Galina var selvfølgeligt chokeret over brevets indhold og diskuterede det med 
hendes nuværende kæreste, rockmusikeren Nikolaj Porfirjevitj Vola, som men- 
te at hun ikke skulle rode sig ind i noget. Hun mener selv at hun bør gøre et 
eller andet og prøver at få et møde med en højtstående officer på Petrovka 28 
(hendes praktikplads). 

Hendes 2 værelses lejlighed (se kort 1 bagerst) består af følgende: et arbejds- 
værelse med et skrivebord hvor der ligger en masse papirer, ordnet i bunker, et 
askebæger og en mekanisk Sovjetskaja Rossiya skrivemaskine. 
Der er en gammel kontorstol og et chatol med en billig østerlandsk båndopta- 
ger på. 

"Modtager betaler." 

Om formiddagen, mens hun 
burde være på MKM, kom de 
ud til denne Galina Sergeje- 
vas lejlighed på Frunze kajga- 
den. Det var strålende solskin, 
og der var masser af leben på 
gaden. Turistrundfartens 
både sejlede roligt afsted ude 
på Moskva-floden på den 
anden side og masser af duer 
flokkedes om en gammel kone 
der spredte brødkrummer til 
dem. 
Man kunne ikke. rigtigt andet 
end at blive glad over det 
gode vejr, men de havde en 
opgave, en mission der meget 
vel kunne ende med et meget 
dystert udfald for en ung pige. 
"Man kan ikke lave en revoluti- 
on med hvide handsker” hav- 
de Lenin skrevet , sandt nok. 
Det "ædle endemåls "vigtighed 
overskyggede, denne smålige 
hensynstagen til det enkelte 
individ og at dette individ i det- 
te tilfælde var en ung pige, 
gjorde vel ingen forskel. 
De gik ind i opgangen, der var 

 



  

  

Der er også et par reoler med med bøger heriblandt en masse tunge studierela- 
terede bøger og en del skønlitteratur der inkluderer en del klassikere. 

I chatollet ligger en mappe hvor der ligger en del breve fra fortiden, heriblandt 
brevet fra G.V. Stefanovskij, hendes dødsdom. 

Rummet ved siden af er soveværelset, her er sparsomt møbleret med et gam- 
melt tøjskab og en kommode med tøj. På gulvet, som er afhøvlet, ligger en stor 
madras hvor kæresten Nikolaj Porfirjevitj ligger og sover tungt, efter at parret 
havde en festlig nat hvor de drak en masse vodka (russere drikker masser af 
vodka og går uhindret på arbejde dagen efter). 

I hjørnet står Nikolajs guitar og på gulvet ligger hans tøj henslængt. 

Herudover er der en lille entré og et lille snusket køkken, samt we på bagtrap- 
pen. 

Følgende vil nok ske: Spilpersonerne dirker sig ind, finder nikolaj sovende, 

dræber ham, gennemroder lejligheden og finder brevet som de læser og tager 

med herefter venter de på at Galina kommer hjem. 

Galina kommer hjem kl. 17 og bliver nok ikke så meget ældre hvorefter spil- 

personerne lusker hjem til kasernen igen. 

Opsummering: Spillerne skulle gerne ud fra oplysningerne i brevet kunne se at 
der måske var noget der var som det ikke skulle være angående stoffet Eliksir 

F og at der kan være bivirkninger. 

Scene 3: Afsked med en ven. 

Når spilpersonerne kommer hjem til kasernen kan de (stolt?) meddele at missi- 

onen er udført, med nødvendig retfærdighed. 

Der går nu et par dage hvor der ikke sker så meget (fysisk træning, have orlov i 
moskva osv.) 

Dagen efter mens spilpersonerne træner på ekserserpladsen, hører de de råb 
om hjørnet i stil med:” det er jo vanvid!, hvormange uskyldige skal dø, for i er 
færdige? jeg er i hverttilfælde ikke med mere, det skal stoppe! Hvad er det i 
har gjort ved mit hovede, ting hænger ikke sammen mere, jeg hører stemmer, 
stemmer!” stemmen tilhører Deinikin. Herefter høres to skud og hvis de 
løber derom står Ivonin med en pistol i hånden og Deinikin ligger død ved 
hans fødder. Ivonin hvisker mellem tænderne: "han var ved at forråde broder- 
skabet!”, Der kommer herefter hurtigt en masse folk løbene og det ville være 

 



  

  

usmart at prøve at gøre noget ved Ivonin i vrede. 

Dagen efter står der i "Røde Stjerne” (Svezda Krasnaya) at Deinikin heltemo- 
digt døde under et forsøg på at redde nogle børn ud af et brændende hus. 

Opsummering: Denne scene skal opnå at presse spilpersonerne endnu mere i 
retning af at bryde med broderskabet og at få dem, her især Kostenko, til at 

hade Ivonin selvom han er deres overordnede i broderskabet. 

Scene 4: En synders anger … 

Spilpersonerne bliver atter kaldt ind til Rogov som har mere beskidt arbejde til 
dem, de skal dræbe en forsker ved navn Anatolij Petrovitj Bobovskij og fjerne 
en rapport han har skrevet, denne skal gives direkte og øjeblikkeligt til Rogov. 

Generalobersten fortæller spilpersonerne hvor Bobovskij bor og hvor han fær- 
des, spilpersonererne modtager også et lille sort-hvid foto af ham, en lavstam- 
met mand med sort hår, halvmåne og hornbriller. Dette er alt hvad Rogov for- 
tæller dem. 

Bobovskij arbejder på Statens Forskningsinstitut for Lægevidenskabelige 
Præparater i Kaliningrad, (en nordlig forstad til Moskva) ved instituttets mili- 
tære afdeling hvor de blandt andet forsker i modtræk til kemiske våben. 
Bobovskij fik ordre på at forske i udviklingen af et stof med Eliksir F's virk- 
ninger. Ordren blev givet af en oberst fra GRU's 5. Direktorats direktorats 
sekretariat (som Rogov er chef for). 

Han fik at vide at præparatet skulle bruges til eliteenheder, der i en ABC-krig 
skulle operere i områder der var kontamineret og derfor under ekstra stress 
påvirkninger. 

Bobovskij har senere erfaret at der er blevet brugt mennesker som forsøgsdyr i 
Afghanistan samt at disse forsøg ikke er lovlige eller kendt af den russiske 
overkommando. 

Bobovskij som er autoritetstro fik ordre af GRU obersten om at perfektionere 
præparatet således at folk ikke blev sindsyge mere og om at holde kæft om 
præparatets eksistens. 

Han er dog mere og mere klar over hvilke former for personlighedsproblemer 
der er involveret i brugen af Eliksir F og har nu tænkt sig at gøre myndighe- 
derne klar over situationen. 

En synders anger. 

"Han havde forbrudt sig over 
for en magt, der var større ena 
han umiddelbar havde troet. 
Nu var de kommet efter ham. 
Med hårde kolde ansigter og 
rolige bevægelser havde de 
stoppet ham da han prøvede 
at løbe. 
Alting gik stærkt inde i hans 
hovede og han kunne se, 
hvordan blodet fossede ud i 
badekarets vand, fra hans 
overskårne pulsårer. 
Han så op på dem med et 
anklagende blik, men fangede 
ikke deres kolde øjne. De 
holdt ham nede i karret i et 
jerngreb og han mærkede 
hvordan han blev slappere og 
at det begyndte at sortne for 
øjnene..." 

 



  
    
  

  
  

    

Bobovskij er i besiddelse af nogle rapporter der beskriver situationen på Mili- 
tærhospitalet i Kabuls specialafdeling 4b hvor folk er blevet vanvittige og hvis 
han giver dem videre til de rette civile myndigheder vil der formodeligt blive 
gravet dybere i sagen end godt er, set med Broderskabet synspunkt. Disse rap- 
porter kan findes i hans lejlighed (nej, jeg har ikke lavet 200 sider lægeviden- 

skabelige rapporter som handout.). 

Man kan i rapporten finde to navne på kvindelige sygeplejere der arbejder på 
Afd.4b: Jelena Jevgenija Mordavina (Sergent Gennadijs kæreste) og afghaneren 
Anait Habibi og dette gør det muligt at finde Sergenten der sendte brevet. 

Da Rogov vil have rapporterne straks og direkte, og vil spilpersonerne således 
ikke være i besiddelse af dem når (og hvis) de beslutter sig for at vælge den 
gode side. 

Hvis spillerne skulle være så smarte at de gerne vil lave en fotokopi af rappor- 
terne så lad dem. Dette vil spare dem for turen til Afghanistan hvis de senere 
afleverer kopien til de rette myndigheder. 

Hvordan man end vender eller drejer det har Broderskabets top besluttet at 
Bobovskij skal dø og det må gerne se ud som selvmord. Det ville være OK hvis 

dine spillere allerede angrer så meget at de beder Bobovskij om at gå under 

jorden I stedet for at dræbe ham, men det er nok ikke så sandsynligt. 

Han bor, alene, i en lejlighed i Hus nr. 5 i Ulitsa Trokhprudnyj som ligger i 
forstaden Khimki. Her er han ofte når han ikke er i skakforeningen eller på 
instituttet. 

Han bor i en lettere snusket treværelses lejlighed på anden sal i et stort bolik- 

ompleks, den består af et meget rodet arbejdsværelse hvor man kan finde den 
næsten færdige rapport på bordet ved siden af en østtysk skrivemaskine, et lil- 
le soveværelse, en stue med en sofa, et spisebord og et gammel S/H tv samt et 
stereoanlæg med en masse klassisk musik. Herudover er der et lille køkken og 

et badeværelse med badekar (godt til selvmord, bløde, bløde!). 

Hvis spilpersonerne dukker op mens han er hjemme, spiller han Tchaikovskij's 

"slavemarchen” meget højt. 

Opsummering: denne scene bruges til to ting: 1: at give dem mere dårlig sam- 
vittighed og 2: at give dem flere spor der peger på Afghanistan. 
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Scene 5: Slangens Bid... 

På Bagscenen. 

Spilpersonerne bliver efter at de er vendt hjem fra Bobovskij kaldt ind for at få 
fornyet deres indsprøjtninger. Disse foregår i to trin med tre dages mellemrum. 

Den første indsprøjtning er en stabilisator der binder Eliksir F i kroppen, den 

har ingen egentlig virkning. Scenen er den første del af vendepunktet, hvor 

spilpersonerne skal vælge side. Spillerne vil nok begynde at lufte tanken om 

ikke at tage stoffet, overfor hinanden, men meget forsigtigt da de ikke kender 
hinandens loyalitet. 

Giv dem tid til dette da det er vigtigt for scenariet at de har svært ved dette 

valg og deres usikkerhed kan også være ret underholdene for spillelederen. 

Gør det klart for spillerne at det er muligt at snyde med indsprøjtningen og 

bed dem skrive på sedler til dig, spillederen, og de tager deres indsprøjtning 
eller ej. 

Det gør ikke noget hvis de allesammen tager indsprøjtningen, men hvis det er 

tilfældet og du ikke vil have scenariet til at ende med at de sprænger generals- 

ekretæren og en masse andre uskyldige i luften er det nok et tegn til at du 

skal til at manipulere dem, hiv en tvivler eller to udenfor og fortæl dem om 

deres usikkerhed. Du kan også lade være og så prøve at samle dem op inden 

den endelige indsprøjtning. 

Scene 6: Tools of the trade. 

Efter indsprøjtningerne mødes spilpersonerne atter med General Rogov, som 
gladeligt modtager dem og giver dem nye ordrer, Han fortæller at et nyt og 

storslået mål skal angribes, fra luften og tager nogle papirer ud af hans penge- 

skab sorterer dem og lægger nogle af dem tilbage og rækker 

Kostenko (piloten) nogle rekvisitions papirer på en, fuldt bevæbnet kamphel- 

ikopter af typen Mil-24VS (nr. Sort 4009). Papirerne er dateret til den 10. Maj 

(en uge frem) og helikopteren holder på Khorovsjovka Flybasen vest for Mos- 
kva. 

Kostenko får også en paskode som skal tastes ind i helikopterens IFF (Identify 
Friend or Foe) computer. Denne kode gør at man kan opholde sigt, legalt, i et 
specifikt område hvor der er overflyvningsforbud. Koden er et tal og fortæller 
ikke på nogen måde Kostenko om hvilket område det drejer sig om. 
Først ude på selve basen vil de få deres mål at vide. 

  

Slangens Bid... 

Ivonin havde fortalt ham at de 
skulle have modighedeliksiren 
igen, Eliksir F øg nu sad han 
altså her i militærlægens ven- 
teværelse. 
Ivonin tog holderen med 
ampullerne ud af hans penge- 
skab. 
Den første indsprøjtning var 
blot en stabilisator der vanske- 
liggjorde kroppens udskillelse 
af stoffet. 
Han var klar over at noget var 
galt inden i ham. Han følte at 
han burde have en samvittig- 
hed, men han kunne ikke føle 
den mere, han var klar over at 
det var eliksiren der gjorde 
det, eller gjorde det nemmere 
for ham at ignorere den. På 
den anden side kunne det jo 
være at han bare prøvede at 
finde en undskyldning for hans 
handlinger. 
Det var noget andet i Afgha- 
nistan, der gjorde man alting 
som gruppe, når man slog 
ihjel var man mange om det 
og desuden var det jo bare de 
skide dushjmanere det gik ud 
over. 
Herhjemme var det russere 
ligesom ham selv. Hende den 
kønne unge pige havde haft 
mange år at leve i endnu, men 
nu var hun altså død for hans 
hånd og han havde det ingen- 
gang skidt med det. Han var 
dog opmærksom på at det var 
forkert, alt hvad han havde 
lært, fortalte ham at det var 
forkert. denne følelseløshed 
skræmte ham, skræmte ham 
mere end den egentlige hand- 
ling. 
Nu sad han altså her og ven- 
tede på at få sit stik. Det var 
ikke svært at snyde da det jo 
kom i små plastik engangsam- 
puller man stak sig selv med 
igennem uniformen, man kun- 
ne jo bare presse den ud i 
ærmet og ikke ind under 
huden. 

 



  

Rogovs ævl: 

"Krigere! Vi har vundet et 

slag for broderskabets sag! 

Atomkrajtværket Tjernobyl i 

Sovjetrepublikken Ukraine 

er blevet sprunget af en af 

vore heltmodige kommand- 

ogrupper og den rensende 

regn er begyndt at falde på 

slaverne og trællene! 

Broderskabet vil sejre og i, i, 

mine brødre, er falanksen 

for det endelige stormløb for 

en ny verdensorden. 

bla…bla…” 

  

    

Spilpersonerne får ordre på at møde kl:10:00 på flybasen i civilt tøj, med kam- 
pudstyr i form af personlige udleverede unummererede våben (dem der står 
som personlige våben på deres ark), samt veste med plader. Almindelige tjene- 
stevåben, registrede som tabt, kan også skaffes (Makarov, AK, AKSU, SVD, 
PKM og RPG våben). Prøv her at dæmpe en evt. begyndende Rambo-stem- 
ning. 

Rogov går efter alt det praktiske over i at bavle om Broderskabets seneste sejr; 
angrebet på Tjernobyl,se side spalten. 

Rogov fortsætter i denne stil og bavler videre om hvordan verden bliver et 
bedre sted at leve og hvordan soldaten, den ædle kriger skal herske etc., etc. 
Rogov er fuldt ud klar over hans talestil og tiltaler dem på en måde der viser at 
han er chefen for broderskabet, selv om virkeligheden er den at broderskabet 
er hans værktøj til magtovertagelsen. 

Denne scene har to formål, at gøre det klart for spillerne at der er noget stort i 
gære og pege på at der findes vigtige papirer i Generalens pengeskab samt give 
dem det indtryk at Rogov er rablende (Kæden er hoppet af!) hvilket taler end- 
nu mere for ikke at tage den næste indsprøjtning i... 

Scene 7: Sidste stik. 

Denne scene foregår tre dage efter scene 5: Slangens bid, og her skal de have 
deres endelige indsprøjtning af selve Eliksiren. 

Karakterene skulle nu gerne være ved vendepunktet i historien og vælge den 
"gode og retfærdige” vej og gå imod broderskabet. 

I denne scene skulle spillerne også gerne være mere afklarede i deres kon- 
flikt med hinanden, den konflikt som skulle være startet i scene 5, og deres 
spilpersoners forvirrede loyaliteter. 

Lad tiden op til denne scene foregå ved at beskrive småsysler på basen og gør 
dem opmærksomme på, at tiden til deres indsprøjtning kommer nærmere, for 
at fremskynde en dialog mellem spillerne om deres spilpersoners tvivlende 
loyalitet. 

Hvis de halter for meget, med deres beslutning om den endelige indsprøjtning, 
vil en af dem få et lettere forbigående anfald af vanvid der minder dem om 
Deinikin, men anfaldet går dog over. 

Når de virker afklarede på det ene eller det andet, vil de blive kaldt ind til 

      

          

                 



  

deres egentlige indsprøjtning som de forhåbetligt ikke tager. 

I tilfælde af at de alle tager deres indsprøjtninger, har verden tabt og resten af 
scenariet bliver en udførelse af Rogovs planlagte angreb på Lenin stadionet. 
Indsprøjtningen banker de sindsyge tanker fast som sandhed og de er derfor, 
tankeløst, loyale for broderskabet 

Hvis du på nogen måde, kan undskylde at MKM er på sporet af dem (hvis de 
har sjusket med destruktionen af bevismaterialet) så lad KGB elitestyrker sma- 
dre spilpersonerne i det endelige opgør. Du kan jo altid undskylde dig med at 
der lå et lignede brev i Galinas postkasse i opgangen. 

Der kan også ske det at nogle tager indsprøjtningerne og andre ikke. Hvis det- 
te sker kommer scenariet til at se helt anderledes ud og spillelederen får en 

kæmpe udfordring iform af det at køre to splittede grupper, i hver deres rum, 
hvor den ene side prøver at bekæmpe Broderskabet og den anden den anden 
er Ivonins lakajer. Scenariet kommer i dette tilfælde til at kræve en del af dine 
evner som spilleder og improvisator, men improvisation er jo også et vigtigt 
element i rollespil. 

Hvis de ikke tager deres indsprøjtninger så beskriv for dem, som dagene går 
hvordan de mere og mere bliver opmærksomme på deres egne følelser og bli- 
ver mere og mere klare i hovedet. 

Det er tænkeligt at de ikke er klar over om de alle har snydt med indsprøjtnin- 

gerne eller ej og dette kan blive andledning til noget underholdene rollespil 

hvor alle peger våben mod hverandre mens de råber af hinanden og kræver at 

få sandheden at vide a la Håndlangerne. 

Scene 8: Trolden i æsken 

Det kan være at spillerne på et eller andet tidspunkt beslutter sig til at bryde 

ind i Rogovs pengeskab. Dette kan ske her efter de har valgt side men før den 
glade helikopterjagt eller efter denne. Gør det relativt let for dem at bryde ind 
hvis de skulle få denne geniale ide. 

Pengeskabet indeholder ting der kan føre til en hurtig ende for forbryderne i 

tinget” hvis de bliver givet til KGB eller Militsiaen. 
Blandt de dokumenter der er at finde er en liste over angrebsmålene, hvor 

Tjernobyl og to andre atomkraftværker figurerer, på listen er også et attentat på 
Generalsekretæren samt andre mindre mål. 

Der er også dokumenter der skulle stamme fra forskellige separatistiske terror- 
grupper der tager ansvaret for aktionerne og på denne måde gøre det mere 
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Gult støv over Kabul 

Flyet kom over bjergkammen 
og begyndte at gå ned i Kabul 
dalen, alt var ved det gamle 
og da de kom igennem skyla- 
get og ned i det solfyldte rum 
kom der en følelse op i ham, 

der nærmest kan beskrives 
som følelsen af at komme 
hjem. 
Alt var gult så langt øjet rakte: 
en smudsig gul flod, gule klip- 
per og overalt den nøgne, 
jord, utilgroet, gullig-sort med 
pletter efter nylige brande. 
Da de kom ind over den mili- 
tære lufthavn, lettede der to 
Mil-24'ere i en sky af messin- 
ggult støv og satte af mod 
bjergene, for at udspy deres 
last af død mod mudjaheddin. 

Alt var ved det gamle bemær- 
kede de da var landet og kør- 
te mod kasernen i den rekvi- 
rerede GAZ jeep. 
Som sædvanligt var der hek- 
tisk i Kabul og folk havde lært 
at leve med krigen, i det ene 
øjeblik sprang alle i dækning 
for et mudjaheddin raketan- 
greb og sekunder efter det var 
der gang i handelen igen. som 
om intet var hændt 

Livet gik videre, selvom krigen 
altid hang der som en skygge. 
Overalt var der aktivitet og tra- 
fik, tungt belæssede okser 
med varer, trehjulede taxier 
med chauffører der bandede 
af de forankørende og der var 
ambulancer og russiske mili- 
tærkøretøjer. 
Overalt var der bombede byg- 
ninger og soldater der minde- 
de en om krigen. 

Over dem fløj et Antonov 
fragtfly , den sorte tulipan, hje- 
mad, tungt under vingerne, 
måske af flere døde drenge. 

  
    

  

  

  

legalt” at bruge militær magt til at holde unionen sammen. 

Herudover findes der et kartotek over alle medlemmerne af "Det Afghanske 
Broderskab” hvor også spilpersonernes navne er at finde. 

Endelig findes dokumentet som spillerne kan se på handout 3. Det skal her 

bemærkes at "Marskal Stalin” er kodenavnet for Marskal Agarkin. 

Scene 9: Gult støv over Kabul 
I teknikken: 

Der skulle gerne være en del indikationer der peger på at et midlerne til at 

fælde broderskabet er at finde i Afghanistan. 

Især oplysningerne i scene 4: En synders anger, burde pege mod afghanistan. 

Det er muligt at, spillerne ikke er sig bevidst om at de skal bruge flere beviser, 

for at kunne lave en tilpas stor effekt på anklagemyndighederne til at "tinget”s 

folk ikke blot kan begrave sagen. Skulle dette være tilfældet så prøv at hinte 

det for dem at de skal skaffe sig nogle beviser (som i scene 8 eller9) iog hvis de 

ikke fanger den så lad dem være dumme og klare scenariet på den uløste 

måde, med en levende Generalsekretær og et "Tinget” der ikke er oprullet. 

Hvis de er rigtigt snedige kontakter de, pr. brev eller telefon, Sygeplejersken 

(Gennadij's kæreste) på hospitalet (hvis de har noteret navnet, inden de gav 

rapporten til Rogov i scene:4) og få overtalt hende til at sende en masse bevis- 

materiale hjem i en fart og på en måde så det går udenom brevcensuren (i en 

ligpose ville det være nemt) og således behøver de ikke at tage til Afghanistan. 

At komme til afghanistan kan gøres på flere, måder hvoraf den bedste ville 

være at fortælle Ivonin, at det gerne vil ned og finde og straffe ham der sender 

breve (Gennadij Vladimirovitj) og således komme med et militært transportfly. 

De kan også tage med Aeroflot, men ligemeget hvad, så kan de ikke tage der- 

ned uden Ivonins velsignelse og Ivonin kræver at de er tilbage inden den 8. af 

hensyn til de planer han har med et stadion og en helikopter, der foregår den 
10. 

De kan gøre en del ting i Kabul for at skaffe beviser, så her er en løselig beskri- 

velse til at improvisere ud fra: Samarbejde med Sygeplejerske Jelena Jevgenija 
Mordavina hvis de kan få hende overbevist om at de er på den gode side, hun 

kan hjælpe dem med at komme ind på Sygehusets hemmelige afdeling, afde- 
ling 4b, hvor man kan kopiere en masse lægerapporter og journaler på de stak- 
kels ofre for Eliksir F. 

Uden hende til hjælp, må de snige sig ind og skaffe disse ting. 

I papirerne kan man finde en kæde af spor der fører til ordrer givet af Rogov og 

  
  

    

  

 



  

  

som vil kunne afstedkomme en serie af undersøgelser der kan være farlige for 
Rogov og dermed For "tinget”, Husk dog at de bør være tilbage inden den 8 
maj på grund af helikopterangrebet. 

Scene 10: Troskab er min ære (er troskab min ære) 

Denne scene foregår efter at spilpersonerne har lavet pengeskabsindbruddet 
eller lige efter at de er kommet hjem fra Afghanistan. Kaptajn Vladlen sergeje- 
vitj Ivonin er begyndt at stille spørgsmål ved spillernes loyalitet, og derfor kal- 
der han dem op til lægen for en rask lille blodprøve. 
Han argumenterer for prøven med at den stabilisator de har fået (måske ikke 
har fået?) var en forbedret variant og at de kan blive nødt til at måle hvor effek- 
tivt den binder Eliksir F i kroppen. 

Dette er jo ikke, fra spilpersonernes synspunkt, særligt rart (vi formoder her at 
de ikke har taget deres indsprøjtning). De har nu følgende muligheder: 

1) Hvis de prøver direkte at forhindre at prøven bliver taget bliver Ivonin 
meget sur og og meget mistænksom, og vil forsøge, med 10 bevæbnede kolle- 
ger, at sætte spillerne bag tremmer, hvor han vil tiltvinge sig en blodprøve og 
lade dem sidde i to dage indtil resultaterne af blodprøven foreligger. 
Hvis dette sker må de prøve at undslippe fra detentionen inden han får prøver- 
ne tilbage, for han vil bestemt få dem nakkeskudt hvis han finder ud af at nog- 
le af dem ikke har taget deres stoffer. 

2) Da det tager to dage at få resultaterne fra blodprøven, vil det smarteste nok 
være at lade Ivonin få sin blodprøve og herefter løbe så hurtigt at man ikke kan 
se deres røv for bare fødder (flygte). 

3) En sidste mulighed kan være at prøve at fuske med blodprøven og inde ved 
doktoren prøve at tilsætte noget der ligner en mikroliter Eliksir F til deres 
blodprøve. Dette forudsætter dog at de har gemt en ampul og at de kan distra- 
here den rare doktor. 

Hvis de slipper væk, bliver Ivonin mere sur og ringer og fortæller politiet at 
vore helte alle er er undsluppet fra en militær lukket afdeling, hvor de var ind- 
lagt på grund af svære psykotiske lidelser de har tildraget sig i Afghanistan. 

Ivonin fortæller gladeligt, at de (vore helte) er bevæbnede og ekstremt farlige 
(og at de slog fire sygeplejere ihjel) og at hans folk da gladeligt vil assistere 
med at få disse villedte soldater hjem således at de kan blive helbredt, for de 
lidelser de har pådraget sig i Fædrelandets tjeneste. 

 



   

Ingen kære mor 

De var flygtet langt væk og 
havde holdt en rådslagning og 
hvad der nu var at gøre. 
Argumentationen havde bøl- 
get frem og tilbage og nu var 
de altså kørt ind for at afleve 
re beviserne til de rette myn- 
digheder. 
Han havde godt nok set politi 
Volgaen i bakspejlet på Mos- 
kviti"en, men han havde 
ikke tænkt ,at det kunne have 
nogen betydning og desuden 
var den jo drejet fra for længe 
Siden, 
For enden af gaden kunne de 
skimte Dzerzijnskaja-Boule- 
varden der førte ned til KGB' s 
hovedkvarter på Felix Dzerzin- 
Skij pladsen, de var med 
andre ord snart af med bevi- 
serne til den anden efterret- 
ningstjeneste der konkurrede 
med GRU og derfor ville vinde 
masser af magt ved at oprulle 
en sammensværgelse af 
kæmpe dimensioner og med 
dybe rødder i GRU. 
Pludselig bemærkede Vanja 
at de fire mænd i bilen bag 
dem var overordentligt solidt 
bygget og at det godt kunne 
se ud som om et den ene af 
folkene på bagsædet havde 
en karabin . 
I samme øje blik be gyndte 
bilen bag dem at overhale og 
Boris som kørte stod på brem- 
sen og vendte bilen, samtidig 
med at de alle trak våben... 

  

  

    
  
  

  

Denne scene skal medføre at spilpersonerne nu endeligt, ikke har andet valg 
end at være gode. Vi er nået til scenariets Point of no return og alle er nu efter 
spilpersonerne. 

Disse har dog to fordele:1) De ved et tidspunkt for det store angreb og at der 
er en helikopter indvolveret. 

2) De har en masse beviser der klart vil vække en masse opsigt hvis de giver 
dem til rette instanser hvilket fører os, via scene 11 til scene 12 hvor de, afleve- 
rer beviserne og måske viser at de ikke er følelseskolde monstre alligevel. 

Scene 11: Ingen kære mor. 

Politiet eftersøger spilpersonerne på grund af Ivonins opkald, og samtidig har 

sendt 5 Otdeleniyes (squads)fra "broderskabet” ud i civile biler med radiotele- 

foner. 

Ivonin sidder hjemme på basen og aflytter politiets radiotraffik og så snart poli- 

tiet melder på radioen om at de har fundet de efterlyste, sender han den nær- 

meste otdeleniye derhen, i en fart og før politiet kan reagere, for at eliminere 
problemerne. 

Dette overfald kan foregå som en biljagt eller på gåben (Arbat-gågaden med 

Lenins mausoleum?) det er op til dig og afhænger af spilpersonernes handlin- 

ger efter at de er blevet afsløret som forrædere af broderskabet. Vær blot så fair 

at lade spilpersonerne opdage overfaldsmændene lige inden spilpersonerne går 
i et baghold. 

Bagholdet bliver udført af nogle af deres tidligere kammerater fra 16. Brigade, i 

alt seks civiltklædte, svært bevæbnede og kompetente gutter (se sidebaren). 

Vær dog ikke alt for hård ved spilpersonerne, de faldt jo ikke i baghold og des- 

uden er de jo enhedens bedste (derfor skulle de have lavet angrebet på Gene- 

ralsekretæren), men giv spillerne den kamp de har savnet. 

Vigtigt er det dog at piloten ikke kommer tilskade (det havde også ødelagt 

slutscenen i Blue Thunder!), dette er godt nok lidt unfair, men vi vil jo gerne 

have en glad slutning. 

Denne scene er til for at ruske op og give lidt aktion, samt at at presse spillere 

og at markere at der ikke er nogen vej tilbage. 

Hvis du er tidsmæssigt bagud og dine spillere klart ved at der ikke er nogen 

vej tilbage, så kan du droppe denne scene om nødvendigt, da den ikke er 
essentiel. 

  

  
     



  

Scene 12: Dommen besegles….. 

Spilpersonerne vil efter deres lille meningsudveksling med deres tidligere 
"brødre” være i stand til at aflevere rapport til MKM, KGB eller GRU og her- 
efter sætte gang i efterforskningen mod broderskabet. 
Det vil nok være smartest at aflevere anonym, da de jo selv har lavet nogle for- 
brydelser og de i øjeblikket er eftersøgt af MKM (Moskva Kriminal 
Militsia=Politiet). 

Hvis de afleverer personligt til MKM skal de argumentere grundigt for deres 
sag for ikke at blive sat inde, og her vil det faktum at de selv kom med bevis- 
materialet mod Ivonin være et godt argument til at forklare hvorfor han har 
efterlyst dem. F HET EN SSR 

  
  

Hvis de afleverer til KGB 

vil dette også være fint da 

sammensværgelsen er 

dybt indflettet i GRU og 

GRU og KGB er en form 

for konkurrenter. 

KGB vil se det som et sco- 

op at oprulle en sammens- 

værgelse med en masse 

højtstående GRU folk 

som implicerede. 

Årbejdsgangen hos KGB 

og MKM er langsom og 

grundig da al bevisførelse 

skal være i orden da GRU 

er et magtfuldt organ med 

vide beføjelser. 

Hvis de afleverer anonymt 

til GRU kommer der i i 
ingen efterforskning og man ser aldrig mappen med beviser igen (en kopi ville 
i dette tilfælde være rart). 

Hvis de afleverer personligt til GRU bliver de sendt op til en højtstående offi- 
cer der stiller en masse spørgsmål og holder dem hen mens hans adjudant rin- 
ger til Ivonin der kommer så hurtigt så muligt med alle drengene (GAME 
OVER). 

 



  

Deathline 

Sjældent havde den gamle 
Moskvitj kørt så hurtigt, de 
havde ræst igennen det halve 
Moskva og en stor del af 
vejen var de kørt på midter- 
Sporet, som ellers var reserve- 
ret militsiaen og partifolk. Bilen 
var tung og de baksede rundt 
på den trange plads på bag- 
sædet, mens de forsøgte at 
lade deres våben og iføre sig 
deres veste. 
Da deres adgangspapirer jo 
nok ikke var gyldige mere 
prøvede de samtidig højlydt 
at lægge en intermistisk plan, 
for hvordan de skulle komme 
ind på basen. 
De var kommet væk fra Mos- 
kva og væk fra hovedvejen og 
kørte nu på den lange øde vej 
der førte til Khorovsjovka- 
basen. 
på bakken der lå mellem dem 
og basen kunne de skimte en 
militær lastvogn der kom lang- 
som ned mod dem og Boris 
stod på bremsen og låste 
kølerhjælmen op. 
De sprang alle med undtagel- 
se af Kostenko, ned i grøften 
hvor de gemte sig med trukne 
våben. Kostenko der var 
iklædt VDVs standart flyver- 
dragt, åbnede hurtigt køler- 
hjælmen og stillede sig ud på 
vejen for at stoppe lastbilen, 
som dermed kunne blive 
deres indgangsbillet, 
De håbede alle i deres stille 
sind at lastvognen ikke var 
fyldt med soldater. 
Løjtnanten gav som noget nyt 
ordre til at tage folkene i bilen 
i live, både for at kunne bruge 
deres uniformer men også for 
at markere overfor dem selv at 
de havde forandret sig. 

Scene 13: Deathline 
I Teknikken. 

Om morgenen på angrebs dagen 10. Maj vil spilpersonerne i radioen eller på 
en af afvisernes spiseseddeler, erfare at Generalsekretæren vil åbne og over- 

være et stort sportsstævne på Lenin-stadionet. Denne meddelelse burde skrige 

med neonbogstaver til spillerne at det er her attentatet skal ske og at helikop- 

teren og luftrumspaskoden kan have noget med sagen at gøre. 

Spillerne burde være smarte nok til at formode at "tinget” vil gennemføre 

deres planer alligevel, da en forsinkelse vil kunne medføre at der bliver tid til 

at afsløre dem. 

Udleveringspapirerne til helikopteren duer ikke længere gyldige da Rogov har 
fået gjort dem ugyldige. 

Luftrumspaskoden er defineret af PVO (hjemme luft forsvaret) og denne har 

Rogov ikke mulighed for at få ændret uden at påkalde unødig opmærksomhed. 

Spilpersonerne vil få oplysningen om sportsstævnet på et tidspunkt der med- 

fører at de får travlt med at nå ud til basen for at stoppe broderskabet. 

På basen (kort 2.) er der det sædvanlige vagthus med to bevæbnede vagter og 
en solid bom. 

Spilpersonerne 

kan vælge flere 

måder at til- 

tuske sig adgang 

men det skal gå 

stært for umid- 

delbart før deres 

ankomst ser de 

Sort 4009 lette 

med skurkene. 

Et par minutter 

før dette er Kap- 

tajn Ivonin him- 

self lettet i en Mil-Mi 28 for at flyve eskorte (og for at give Kostenko mulighed 
for at hævne). 

  

En måde at komme ind på er at erobre den militærlastvogn med to mekanike- 

re der er nævnt i ovenstående forhistorie. Bag i lastvognen er en masse paller 

med olietromler indeholdene spildolie og andre kemiske restprodukter (Mig- 
kølersprit etc.) Mekanikernes uniformer og ID kan med lidt hurtigsnak og med 
de resterende spilpersoner gemt bag tromlerne få dem ind på basen. 

 



  

Beredskabsgraden på basen er ikke særlig høj (fredstid, midt i Rusland osv.) og 
det vil også være muligt at overmande vagterne og dette skulle give en del tid 

til at rekvirere en helikopter og sætte efter forbryderne. 

Vagterne og to vagthold å to mand med hunde (se sidespalte) er de eneste per- 

sonel der er bevæbnet (officererne har dog deres pistoler) og det vil tage lidt 

tid at få fat i vagthavende for de enkelte mandskabsbarakker og få låst barak- 

kernes våbenrum op. 

Der findes på basen tre andre startklare og bevæbnede helikoptere, 2 stk. Mil- 
Mi 24P (Nato kodenavn Hind-F) og en Mil-Mi 17 (Hip). Se teknisk beskrivel- 
se side ??. 

Det vil tage lidt tid at varme motorerne på helikopteren og der skal også fjer- 

nes virer fra de fem bladtipper. Disse virer er bundet til en betonklods for at 

forhindre rotorerne i at blafre i vinden. 

Spilpersonerne vil blive angrebet af ca 6-8 bevæbnede soldater mens helikop- 

teren bliver gjort startklar. 

Når kampen er ved at gå den forkerte vej eller trække ud er helikopteren klar 

og Spilpersonerne kan sætte efter skurkene. 

Vi klipper til slutscenen. 

Scene 14: ",…. Tænder vi vor dødsfakkel”. 

I Teknikken. 

Denne scene skulle gerne være scenariets højtepunkt og klimaks og da der 

sker en del i denne scene er den delt op i to dele: det der sker i luften og det 
på landjorden. 

Da spilpersonerne bliver delt op er det vigtig at du skifter mellem helikopter- 

jagten og dramaet på stadion temmelig ofte, for ikke at tabe stemningen og 

interessen fra nogen af spillerne. 

Der skal gerne opnåes følgende i denne scene: Heltene skyder den ene af 

skurkenes helikoptere (den med angrebsholdet) præcis så meget i stykker at, 

den må nødlande et sted i nærheden, så at folkene kan komme ud i live. 

Kostenko skal sætte resten af karaktererne af således de kan sætte efter de 

  

  

Russiske soldater: 

Skyde 12 
Hp 30 
RT 2d6 
Våben:AK-74 
Ini 1d4+2 
Skade 4d6 

Vovhund: 
Bide 15 
HP 24 
Skade 2d6 
Ini 1d6 

Løbe  5m/seg. 

… Tænder vi vor dødsfakkel. 

"Han havde ramt Sort 4009 i 
rotorbladene med en 
kanonsalve og den var gået 
ned på Zjukovskaja boulevar- 
den og havde dermed totalt 
blokeret traffiken, Dmitri 
Kostenko bandede over at 
han ike havde mulighed for at 
udnytte situationen og gøre 
det af med, broderskabets 
angrebshold der givetvis var i 
den anskudte helikopter. 
Han kunne ikke udnytte situa- 
tionen fordi luften omkring 
ham blev fyldt med oragegule 
striber, lyssporgranater fra en 
maskinkanon,Han bandede 
mens han bragte helikopteren 
i et dyk der skulle bringe dem i 

 



   Basen En 

sikkerhed bag den store sta- 
tue af Lenin der stod på rund- 
kørslen der samlede Zjukov- 
Skaja og Turgenjefskaja boule- 
varderne. 
En ny byge ramte Lenins 
hævede arm og spredte en 
sky af fragmenter over et 
større område, og disse ramte 
også deres helikopter. Det lød 
som om man kastede en 
håndfuld kikærter mod en rude 
men den sværtpansrede Mil- 
24 tog ingen skade. 

Skuddene var kommet fra den 
lille vævre Mil-28 kamphelik- 
opter, der kunne skimtes over 
hustagene i det fjerne og 
Kostenko råbte i mikrofonen, 
at nu var det med at komme 
ud. 
Omme bag i reagerede de 
promte og åbnede sidedøre- 
ne. Der var langt ned, ca 6-7 
meter. 
De hang stadig over rundkør- 
slens plæne og denne ville 
gøre deres fald mindre hårdt. 
De hankede alle op i dres grej 
og sprang. 
Løjtnant Vladislav lavde et 
perfekt rullefald ind i en rosen- 
busk og bag ham hørte han 
Boris ramme jorden hårdt. 
Vladislav så i det det fjerne at 
broderskabets angrebshold 
havde holdt en skole bus op 
og nu satte afsted i den mod 
stadionet. 
Han rejste sig, så at de alle 
var kommet ned og løb, med 
våben i hånd, ud på gaden og 
stoppede den første og bedste 
bil. 

Nede mellem bygningerne 
over Moskvas gader, gik to 
sværtbvæbnede helikoptere 
igang med at duellere om hun- 
drede af menneskers død. 

  

nedskudte skurke. 

Kostenko og Ivonin skal have en glad helikopterjagt i lav højde, således at 
kostenko kan hævne Deinikin. 

Resten af karaktererne skal have en kaotisk kampscene med Broderskabets 
folk der kravler rundt mellem tilskuerrækkerne og i lysmasterne imens de for- 
søger at komme på skudhold af Generalsekretæren og af spilpersonerne. 

Tilsidst er ale skurkene jo nok døde og alle er glade. 

Luften: 

Efter at spilpersonerne er lette fra basen blæser de formodentligt i lav højde 

efter de væmmelige skurke der flyver mod Lenin stadionet. 

Skurkene flyver i en Mil-24VS (Sort 4009)og som eskorte flyver Kaptajn Ivonin 

og en våbenofficer i en Mil-28. 

Lad spillernes helikopter indhente skurkene (der ikke ved at de bliver for- 

fulgt) relativt tæt på stadionet og lad Ivonins helikopter være lidt i forvejen, 

lavt så de ikke ser den med det samme. 

Dette skulle give mulighed for at kostenko kan få en kanonsalve ind der med 

  

fusk fra din side rammer agterbommen motoren eller rotorbladene på Sort 4009 

der øjeblikkeligt dyker ned i en gade for at nødlande. 

Efter denne hændelse affyrer Ivonin kanonsalve og dette gør at Kostenko nu 
må undvige (og ikke blive ramt). Hint for spillerne at det måske ville være en 
god ide at få hovedgruppen af spilpersonerne ud, så de ikke dør på en gang i 
en helikopter. 

 



  

Der er nu mulighed for at Kostenko kan dogfigthe rundt på episk maner i 
meget lav højde. 

Scenografiske foreslag: Moskva floden med dens broer (måske med en uskyl- 
dig ZIL limousine på?), højhuse under opførelse med blottede ståldragere, 
byggekraner der vælter når de bliver ramt af raketbyger, Kreml med alle mure- 
ne og kuplerne man kan gemme sig bag, Arbat gågaden med folk i panik når to 
helikoptere blæser i lav højde ind langs med. 
Brede boulevarder hvor man kan flyve lige over bilerne (Moskva bliver aldrig 
det samme igen!). Lad Ivonin håne Kostenko over radioen, kommentere hans 
manøvrer og fortælle om hvor godt han havde det efter at have skudt "den lille 
lort til Deinikin” , dette kan føre til nogle episke meningsudvekslinger over 
radioen, men de duellerer rundt i himmelrummet. 

En gang imellem er det på sin plads at lade de to piloter rulle nogen Luftkam- 
ps-tjeks for at finde ud af hvem der gør hvad i hvilken rækkefølge (brug en 
abstrakt for for runder) og giv Ivonin en chance for at skade Kostenkos helik- 
opter lettere (skyde en vinge af eller smadre en rotortip så hele lortet ryster). 

Lad dem også en gang imellem rulle nogen flyve-tjek for at finde ud af HVOR 
tæt de kommer på bygninger o.l. Hvis Kostenko bommer med mange succeser 
så sig til ham at det er en god ide at bruge en masse heldpoints hvis han ikke 
vil ramme et hus. Hvis han bommer med få succeser så kunner der jo, f.eks ske 
noget lignende med, at rotorbladene skar igennem glasfacaden på et stormaga- 
sin og i processen fjernede hovedet på en flok mannekin-dukker (eller kunder, 
hvis du er ond) eller at vingen rammer en trækrone så der hænger en flok gre- 
ne fast. 

Husk at give solide negative modifikationer på deres chancer for at ramme hin- 
anden, fordi det går stærkt (du kan se forslag tabel F, side 121 i VP) 

men i alt løber det op -14 til -18 stykker pr. skud. 

Når nogen endelig rammer så kan du, eller kan du ikke (efter hvem og hvor) Hvis du ikke er så meget for 
bruge Tabel 23, (skadelokalitet for helikoptere, S.74) for at se hvor skuddet regler så rul et par skjulte ter- 

ninger og kig i en masse rammer. 
; : : i . . . bøger og find på hvad der Helikopternes pansring kan ses i teknik afsnittet, senere i dette scenarie. sker. bars huskat holdedet 

og virkningen af træfferen kan efter AS/PS forholdet (He, He) er regnet ud ses filmisk, men med et gran af 
på Critical tabellerne på side 114. realisme. 

 



    

Jorden: 
Spilpersonerne på jorden vil formodentlig rekvirere sig et køretøj og tage for- 
følgelsen af skurkene op. 

Skurkene vil nå stadionet (Kort 3.) før spilpersonerne og skyde vagterne ved 
sideingangen ned. 

Skurkene som er klædt i KGB sikkerhedsuniformer vil gå ind på stadion og 

bevæge sig tættere på Generalsekretæren. 

Data på skurkene kan du finde i sidebaren. 

Der er 8 skurke men problemet er at de ligener de andre sikkerhedsvagter (10 

stk i denne del af stadion) og de prøver at komme på skudhold af Gorbatjov. 

En af dem prøver at komme op i en lysmast med en sammenklappelig 
snigskytteriffel. 

Da skyderiet bryder ud forsøger de rigtige KGB folk at få Sekretæren væk og 

flere af Broderskabets folk begynder at løbe op mod partilogen for at dræbe 

Gorba, disse skulle være til at få øje på når de stæser over stolerækkerne. 

Resten af Broderskabets folk prøver sammen med de rigtige KGB folk (der tror 

at spilpersonerne er skurkene) at bekæmpe spilpersonerne. 

De rigtige KGB folk skiller sig ud fra skurkene på følgende områder: de skyder 

alle med pistoler af Stechkin typen og de skyder ikke fuldstændig ukritisk når 

der er civile i nærheden af en spilperson. 

Spilpersonerne kan bedst klare denne scene ved at skyde de skurke der er tæt- 

test på at dræbe sekretæren og holde resten optaget mens sikkerhedsfolkene 

får evakueret Gorba. 

Dette sker efter dit skøn, men lad dog først kampen udvikle sig lidt. 

Det ville være smart af spilpersonerne, hvis de overgav sig eller stak af i en 

fart, herefter. 

I denne scene skal du give spillerne kamp og aktion for alle pengene, hvis du 

har set "Last Boyscout” er det ingen ulempe. Beskriv de panikslagne masser, 

kuglernes rikochetteringer, lad en af skurkene tage en Pioner(spejder)-pige 

som gidsel osv, osv. 

Du har set filmene, du kender genren, lad scenen udvikle sig herefter. 

  
    

  
   



    

Bipersoner 

Her er en kort beskrivelse af de vigtigste bipersoner i scenariet. 

Galina og hendes kæreste er ikke beskrevet, da deres optræden i scenariet, for- 
modentligt er meget kortvarig. 

KGB folkene i slutscenen lader nok ikke Spetsnaz noget tilbage at ønske, hvad 

angår kampfærdigheder så brug deres Stats hvis de skulle få lyst til at skyde på 

spilpersonerne i slutscenen. 

Andrej Vladimirovitj Deinikin. 

Deinikin er spillergruppens syvende medlem. Han er skytte i gruppens Hind- 

helikopter som bliver fløjet af Dmitri Kostenko. 

Andrej er en munter og vellidt person i gruppen og hiver gerne folk med på 

druk ("kom nu! Vi er jo på orlov!) 

Han er fuldt ud loyal overfor broderskabet. Hans personlighed er dog meget 

ustabil på grund af Eliksir F og det er et udbrud af sindsyge der gør at Ivoning 

lukker munden på ham permanent i Scene 3:Afsnit med en ven. 

Han følger gruppen som biperson i de første afsnit og det er vigtigt at du 

husker at spille ham som en levende person, således at spillerne får en opfat- 

telse af ham og derfor bliver mere harme når han dør. 

Kaptajn Vladlen sergejevitj Ivonin. 

Kaptajn Ivonin er en hærdet russisk officer på 43 år. Han har sort hår med grå 

stænk og grå øjne med et gennemborende blik. Hans ansigt er vejrbidt og sol- 

brændt. Han har et ar der løber fra hans pande, ned over hans øjenbryn og ned 

på venstre kind. 

Han går ofte med et par Ray-Ban solbriller og har et graveret Rolex på venstre 
håndled. 

Ivonin, der ofte går klædt i VDV's kampuniform og blå beret, er en sand kriger 

der har oplevet mangt og meget. 

Han har fungeret som miitærrådgiver i Angola og i slutperioden af Vietnam. 

Han har i sine yngere år fløjet som helikopterpilot og har hold sine færdigheder 

ved jævnlige flyvninger, heriblandt enkelte kampmissioner i Afghanistan, selv- 

om han i hans rang som kommanderende officer ikke burde lave den slags. 

Ivonin er de lavest rangerende medlemmer af "tinget” og sidder sammen med 

hans overordnede General Rogov og koordinerer "broderskabets” aktioner i 

forhold til tingets overordnede kupplan. 

Ivonin har 12 i at Flyve helikopter og 13 i Luftkamp og er ellers ligeså habil i 

kamp som de andre jægersoldater. 

  

      
    

     



  

Efterspil 

Når (hvis) spilpersonerne har nedkæmpet skurkene vil de formenlig blive taget 
tilfange, afhørt af KGB og enten blive henrettet da de ved for meget eller få 
det strengeste påbud om at holde deres kæft omkring kuppet og i al hemme- 
lighed få tildelt "Røde Stjerne” ordenen, dette er op til hvor ond du er... 

Konspiratorene bag broderskabet, det såkaldte "Tinget” kommer ikke ud for 

en engentlig retsag da denne vil vække for meget opsigt og da mange af dem 

sidder i positioner med meget magt. De kommer alle ud for underlige uheld 

(biluheld, brande osv.) og intet slipper nogensinde ud om dette kup. 

Tjernobyl katastrofen var officielt set et uheld, ikke en terroraktion. 

 



  

  

Generalmajor Leonid Iosifovitj Rogov, Chef for GRU's femte direktorat. 

Rogov er en ældre russisk officer af den gamle skole, han har mange års prak- 

tisk erfaring i efterretningsarbejde og har i sin ungdom været militærattache i 

London. Han mener fuldt og fast at, den nye kurs, "glasnost”er en kurs ret 

mod afgrunden. 

Han ser, og har altid set, Sovjetunionen som et hele og er villig til at bruge alle 

midler for at det bliver ved med det. Disse midler har han nu taget i brug 

blandt andet i form af stoffet Eliksir F som blev lavet om på hans ordre. 
Femte diretorat står for uddannelsen, vedligeholdelsen og udstationeringen af 
Spetsialya Naznaheniye enhederne og for disse samarbejde med hæren. 

Spetsnaz-BroderskabsGoons 

  

Beskrivelse: En jernhård kriger, der har dræber blik og kemo-hår. 

STR: 13. SMI: 12. HUR: 12. STØ: 10. UDH: 14, OB: 13. 
PSI: 13. INT: 10. UDA: 10. UDS: 8. HEL: 8. 

Initiativ for div. våben: 

HP: 38. SkB: +1. InB: 0. UP: 161. RT: 1d6. HeP: 8. MMM: 20. Rey ra 10d4+1 sg 
Bevægelse i kamp: Gang: 2 m/seg, Løb: 4 m/seg. AVD Dragunova tids 
Evner: Liste: 10. Gemme: 10. Undvige: 9. Undersøge: 10. Klatre: 10. Svøm-  P-9 Gurza 1d4 

me: 10. Modersmål (Russisk): 14. Engelsk: 8. Afghansk: 8. Camouflage: 10. Makarov PM — 1d4 

Dykning: 10. Etikette (militær): 9. Faldskærms udspring: 10. Første hjælp: 10. Stechkin 1d4 

Jagt: 10. Køre bil: 8. Køre bælte: 8. Navigation: 10. Tavshed: 10. Våben teknik 

(HIV): 13. Overlevelse: 10, Eksplosiver: 10. FO: 10. Kommunikation: 8. Lave 

fælder: 7. "Taktik (små gruppe): 10. HIV: 13. NV: 11. TIV: 10. Ubevæbnet 

(Rukopasni Boi): 13. 

Ubevæbnet: Stilart:Rukopasni Boi. Evne: 12, DefARm: +2. OffARm: -2. De- 

fAR: 14. Slag: 12. Spark: 10. Skalle: 10, Benfej: 12. Lås: 10. Kast: 10. Afvæb- 

ning: 10. Hærdning: 9. 

Udstyr: Battledress, Blå beret, Telniashka, støvler, rygsæk med blandet udstyr, 

Makarov, Stechkin eller Gurza pistol, 

Et primært våben i form af AK-74 Automatriffel eller SVD snigskytteriffel 

(med PSO-1 kikkertsigte) eller AKSU-74 maskinpistol, et par håndgranater , 

dolk etc. Civilt tøj til diskrete operationer og eventuelt en skudsikker vest. 

 



  

VP DATA for Mil-24VS: 

Besætning: 1 pilot & en 
våbenofficer 
Last: 8 Soldater med udstyr 
Tophastighed: 335 Km/T 
Rækkevidde: 450 km. med 
last 
MaM: +1 (-3 hvis under 175 
Km/t) 
PS: (Rotor/Fuselage) 8/10 

  
  
        

  

Falloskaja Rossiya (Tekniske hjælpemidler russisk oprindelse). 

"Rollespil uden automatvåben giver ingen mening!” 
—Jesper Hyllested 

Dette afsnit beskæftiger sig med tekniske beskrivelse og regeltekniske data for 
skydevåben og helikoptere. 

Helikoptere: 

Der er formenlig meget få spilledere der vil bruge disse regeltekniske data til 

andet end at imponere deres spillere og så ellers beskrive de voldsomme mun- 

dingsflammer, den infernalske larm og eksplosionerne, og oh! Hvilke eksplosi- 
oner! 

Sæt dig dog før du spiller ind i hvad en regelteknisk kanonsalve vil gøre ved en 

helikopter med regelteknisk pansring og Criticalrul således at du har en for- 

nemmelse for isenkræmmet. 

Mil Mi-24VS Kamphelikopter 

Mi-24VS helikopterne i dette scenarie adskiller sig lidt fra D-varianten der er 

beskrevet på side 81 i VP. 

MI-24VS, der har NATO kodenavnet HIND-E er en stor antitank og kamps- 

tøttehelikopter der kan landsætte 8 mand med fuld personlig udrustning. Efter 

at infanteriet er landsat fungerer helikopteren som ildstøtte. 

Passagererne forlader helikopteren via store klapdøre i begge sider og Sovjetti- 

ske soldater er trænede i at forlade helikopteren fra 5-6 meters højde i tilfælde 

af at der ikke er plads til at sætte helikopteren ned. 

Piloten og våbenofficeren (WSO) sidder i hvert deres bobbelcockpit som forla- 

des via en lille sidedør. 

Rotorbladene er pansrede og har titanimforkant der gør det muligt at skære 

krat og småtræer (5 cm diameter) ned så man kan lande i terræn der giver en 

form for beskyttelse for de landsatte soldater og for helikopteren. 

Udstyr: 

Radio, IR jammer (-5 til AR for IR styrede missiler), Overflade målradar, IR og 

thermografisk sigte og flyveudstyr, Chaff og Flare affyringssystem (-6/-4 til AR 

 



  

  

for henholdsvis Radarstyrede og IR (varmesøgende) missiler. "Natasha dims” 
et missiladvarselssystem som, med en computeriseret kvindestemme advarer 
om et angribene missils tilstedeværelse, systemet angiver også retning, circa 
afstand og typen af styresystem. 

Bevæbning: 

lstk YakB Hurtigtskydene, 12,7mm TMG (SkH: 25) i bevægeligt hagetårn. 

Styres af skytten. Brug rækevidder for DShk. 

2stk AGS-17 monterede i sidedørene. 

Fire våbenstationer der kontrolleres af piloten, 

med plads til en af følgene på hver: 

UB-80-20 Raketbeholdere hver indeholdene 20 højesplosive eller phos- 
phor 80mm. bygeraketter. 

Der kan affyres en raket pr. beholder pr. segment. Rækkevidde som en 20mm. 

maskinkanon og skade for HE: EK: 15, FE:25 og AS:20. 

Phosphor:15 m Radius 

UB-57-32 Raketbeholdere hver indeholdene 32 højesplosive eller Phos- 
phor 57mm. bygeraketter. Der kan affyres en raket pr. beholder pr. segment. 
Rækkevidde som en 20mm. maskinkanon og skade EK: 10, FE:15 og AS:15. 

Phosphor:10m Radius 

FAB-250 Fuel-Air Eksplosive. En bombe der bruger forstøvet benzin 
som sprængstof. Rammer med uhyggelig effekt store områder som f.eks et 
stadion. 

UKP-23 Maskinkanonpod der indeholder en 20mm maskinkanon med 
en SkH på 15 Hver! 

Og yderst på vingerne faste våbenstationer bestykket med: 

4 Stk AT-6 Antitank missiler. Radiostyrede af skytten. 

Min afstand: 300m Max afstand: 5 Km. +4 til AR. SkH: 1 Form;E 

Skurkenes helikopter (sort4009) er bevæbnet med følgene (ud over de faste 

stationer): 

2 Stk FAB-250 og 2 stk UB-57-32 med phosphorraketter 

Kostenko erhverver sig en med: 

 



  

VP DATA for Mil-28: 

Besætning: 1 pilot & en 
våbenofficer 
Last:Iingen 
Tophastighed: 375 Km/T 
Rækkevidde: 475 km. 
MaM: +3 
PS: (Rotor/Fuselage) 10/12 

  
  

2 Stk UKP-23 og 2 stk UB-80-20 med HE raketter. 

og nu ! 

Mil Mi-28 (Havoc) 

Sovjetuniones svar på AH-64 Apache. En tosædet kamphelikopter der er 

udviklet på erfaringerne fra Mi-24'eren. Har mange fælles træk med denne, 

men har ikke plads til tropper og det er herfor en mindre og mere manøvredyg- 

tig helikopter, hvilket går den sværere at se på en radar og mere manøvredyg- 

tig.Er bedre pansret hvilket gør at den kan tåle en del straf. 

Den har samme cockpit konfiguration og det samme udstyr (se ovenfor) 

Bevæbning: 

1 stk 23mm Hurtigskydene maskinkanon i hagetårn. styres af skytten. SkH:15 

4 stk AT-6 på yderste våbenstationer 

Herudover 4 våbenstationer der kan have samme typer af valgbar bevæbning 

som Mil-Mi 24. 

Ivonins helikopter er, udover den faste bevæbning, bestykket med: 4 stk UB- 

80-20 

 



  

  

Kildeliste: 

Fridrikh Neznanskij : 

Messe for en morder 

Operation Faust 

Djævlen på tinge 

John W. Parker : 

Kremlin in transition 

APN, 1977: 

Sovjetunionen 

Henrik Bertelsen: 

Ruslands og Sovjetunionens Historie 

Evan & Margaret Mawdsley: 

Moscow & Leningrad 

Carey Scofield: 

Inside the soviet army 

Soldier of fortune, juli 1994 

Artiklen: Russias secret weapons revealed 

Hans-Heiri Stapfer: 

Warbirds Fotofax: Mi-24 Hind 

Andy Ligthbody: 

The illustrated history of helicopters 

Forsvarets Brevskole: 

Warszawapagtens hærstyrker, Kursus 26 

Forsvarets Efteretningstjeneste: 

Warszawapagtens hærmateriale H 021- (1 til 5) 

David Miller & Gerard Ridefort: 

Weapons of the elite forces 

Førnævte fantastiske roma- 

ner.(hvis man da ellers kan 

holde rede på en bongozilli- 

on russiske navne). 

Her fandt jeg noget om 

magestrukturer. 

Sovjetpropaganda Anno 79 

"Tung men givtig læsmimg 

Fantastisk bog der giver et 

helt andet syn på den røde 

hær. 

ØØØH!, No comments 

Flap, Flap, Flap! takakak- 

akakakaka! Boooom! 

Mil-28 data 

Hærens sædvanlige pladder, 

kun tekniske data, ingen 

sjove detaljer. 

Gungho! med masser af 

detaljer. 

 



  

Flowchart 
  

Scene 1: Generalen 5.10 
lgangsættende plotpunkt, Stemningssættende. 

      

  

Scene 2: "Modtager betaler" 9.11 
(tankevækkende brev (Handout 1) begyndende dårlig samvittighed) 

! 
Scene 3. Afsked med en ven 9.12 

(se Ivonin som fjende/blive bekymret over eliksir F) 

! 
Scene 4: En Aynders anger 5. 15 

Spor til Afghanistan/ Beviser mod broderskabet. 

! 
Scene 5: slangens bid.… 95,14 
Første stik (Lime is tickin). 

! 
Scene 6: Tools of the trade 5.15 

Rogov er gal / få våben og heli papirer 

| 
Broderskabet Rules! rn | Scene 7: Sidste stik 95.16 

Spillerne er nu splittet i tid til at vælge standpunkt ang. Broderskabet 

      

  

      

  

  

  

  

  

  

          

      

  

      

for og imod 

Nej! 

Scene &: Trolden i æsken 5.17 Scene 9: Gult SL over Kabul 5.16 
Beviser fra Rogovs pengeskab Spor fra scene 2 Oak fører til Afghanistan 

Her findespå hospitalet afgørenede beviser       

  

Scene 10: Troskab er min ære (er... -) 5.19 
Ivonin fatter formodentlig mistanke og kommer på nakken af SP'erne (blodprøve) 

y 
Scene Ni: Ingen kære mor 5.20 

Action intermezzo med Broderskabs-drengene 

y 
Shootout ge Evere pers AUSRU 3 Scene 12: Dommen besegles 95.21 Atlevere Anonymt til GAU Inaen beviser 

(Game Over??) Aflevere bevismaterialet til, | (Ærgeligt II) 

      

  

  

    

  

                

  

Aflevere til KGB /MKM 

  

Scene 15: Deathline 5.22 
Lån en Hirid 

y 
Scene 14: … Tænder vi vor dødsfakkel.… S25 | 

Flyve/skyde/stadion/redde Gorbatjov r 

Efterspil 
omme ver 
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Handout 2. 

Kære galina Kabul 25. April "86 

Jeg skriver til dig fordi jeg ikke ved, hvor jeg ellers skal 
henvende mig. 

Der er sket nogle ting hernede der skræmmer mig mere end nogen 
kampsituation. 

Jeg har fået mig en kæreste på militærhospitalet i Kabul, hendes 
navn er ligegyldigt, som fortalte mig om hendes arbejde på en 
hemmelig specialafdeling, Afdeling 4b. hvor der ligger omkring 200 
mennesker i en tilstand af sindsyge. 
De fleste af disse er værnepligtige fra forskellige infanteri 
enheder, men nogle enkelte af dem kommer alle fra 16. Spetsnaz 
Brigade (hvorfor dette er vigtigt kommer jeg til). 

Hun viste mig nogle kopier af journaler på de folk der ligger på 
denne stue, og det ser ud til at alle er mere eller mindre slået med 
vanvid. Det viste sig at alle var blevet sprøjtet med et præperat 
kaldet Eliksir FX som skulle være en forsøgsudgave af et stof som, 
det viser sig at folkene i 16. Spetsnaz brigade har fået. 
de folk fra denne brigade der også lå på stuen var også blevet 
vanvittige, men i mindre grad og var ifølge hende i perioder ved 
fuld bevidsthed. 

Hendes fortællinger gjorde mig nysgerrig og jeg fik arrangeret at 
komme ind på hospitalet, hvor jeg fik snakket med et par af 
elitefolkene. 

Deres udtalelser haång til at starte med ikke sammen, men det var 
klart at de talte om det samme, til trods for at de skulle være 
rablende gale. 

Den ene talte, usammenhængende og konstant om "den nye syndflod" der 
var på vej og om "malurt der skulle komme fra himlen" og om 
krigerens kult "Det Afghanske Broderskab". 

Den anden var meget mere klar i hovedet og fortalte at fædrelandet 
var i stor fare grundet "Broderskabet", og General Rogov, som er 
chef for GRU”s femte direktorat som Spetsnz ligger under, stod bag 
indsprøjtningerne på disse folk for at gøre folk tavse således at de 
holdt kæft om broderskabet. 

Dette med at gøre folk tavs hænger ikke helt sammen, men det er 
interresant at Rogov skulle stå bag indsprøjtningerne og at han 
skulle have noget med "Det Afghanske Broderskab" at gøre. 

Jeg har ikke kunne skaffe autorisationen på indsprøjtningerne, og 
ved derfor ikke hvem der har underskrevet ordren om at 
forsøgspreparatet skulle prøves, men følgende står mig klart: 

De værnepligtige var forsøgsdyr, til et stof tiltænkt Spetsnaz.



Stoffet som Spetsnaz fik hed Eliksir F ikke Eliksir FX som de menige 
fik. 

De Folk fra Spetsnaz virkede stadig lidt sammenhængede, mens de 
almindelige værnepligtige var rene grøntsager. 

De ubehagelige var at der var så stor sammenhæng mellem 
specialfolkenes udtalelser. 

Jeg tror at "broderskabet"” har sine rødder i 16. Spetsnaz Brigade, 
som ledes af Kaptajn Vladlen sergejevitj Ivonin. 

Jeg ved med sikkerhed at Ivonin har myrdet en ung korporal fra sit 
eget regiment, for at dække over eksperimentet, da korporalen blev 
vanvittig af stoffet. Korporalen fik bagefter en heltebegravelse, 
hvor Ivonin i gravtalen fortalte, hvordan korporalen havde reddet 
hans liv ved at have kastet sin krop i mellem for at skærme for en 
dushjmansk snigskyttes kugle. 

Jeg vil bede dig, kære Galina, om at Prøve at finde ud af hvem Rogov 
er og hvilke overordnede han har. Jeg har på fornemmelsen at de er i 
gang med noget, der er meget større end bare medicinske 
eksperimenter. 

Forsøg ikke at vække for meget opmærksomhed omkring dine 
undersøgelser - jeg er bange for at hvis "de" finder ud af at vi har 
kendskab til eksperimenterne, så vil de ikke stå tilbage for noget - 
og jeg har ikke lyst til at "stå i vejen" for en dushjmansk kugle. 

Jeg er ked af at vi kom så skævt fra hinanden, men forstå at jeg 
stadig holder meget af dig. Jeg beder dig indtrængende om at gøre 
noget ved dette, jeg tror at det er meget vigtigt. Jeg sender mere 
materiale, så snart jeg ved noget. 

Pas på 

Med kærlig hilsen 

G. S.



      

Skyde! 

Her præsenteres en del, russiske special våben der ikke findes data om ret 

mange steder og som først er blevet offentligt kendte i vesten for relaivt kort 

tid siden. Mange af dem findes og bruges i scenariet og spilpersonerne kan 

hvis du her lyst måske rekvirere nogle flere. Data for de fleste af disse våben 
kommer fra Soldier Of Fortune. 

Men først en smule om nogle af de russiske våben du kan finde data på i VP 
grundsættet: 

AK-74, en lavkalibret, moderniseret udgave af AK-47(Kalashnikov), ligner 

denne meget, er solid og pålidelig som 

de fleste russiske våben. 

Bruger et murstensrødt plastikma- 

gasin som er mindre end 47'erens og 

adskiller sig herudover på et lidt 

slankere udseende og en lang rekylbrem- 

se på løbsmundingen. En variant med foldeskæfte kaldes AKS-74 og benyt- 

tes primært af de luftbårne styrker. 

AKSU-74, en ultrakort maskinpistolsvariant af AK-74, har ingen kolbe og et 

meget forkortet løb og forskæfte. 

  

  

      

  SVD Dragunova, en lang og køn semi- 

automatisk snigskytteriffel ofte monteret 

med  SPSO-1 kikkert eller PSP-2 natkik- 

kert, er robust og lettere en de fleste 

snigskytterifler. 

  

      

Makarov PM, standartpistolen i den russiske hær og ved militiastyrkerne efter 
TT-  33'eren blev faset ud. Ligner i udseende og konstruktion, Walther PPK 

som det danske politi bruger ("Skyd tilfældigt ind i mængden!”), men 

den slår dog lidt hårdere. 

Blev udskiftet med PSM som hærens standartpistol, men forblev i en 

periode i tjeneste sammen med denne. 
Stechkin var et forsøg på at lave et kompakt våben med en masse ildkraft og 
var den første af hvad der i VP bliver kaldt lette maskinpistoler. Stechkin 

er tung af en pistol og dette hjælper med at holde våbnet nede ved bygeskyd- 
ning. Blev produceret til de forskellige specialstyrker i begrænset antal og 
ligner en stor sort — automatpistol, 

  

 



  

RPG-16, som er et raketstyr er en videreudvikling af RPG-7 og ligner denne, 

men er lettere og kan foldes på midten for at gøre den lettere at slæbe. 
RPG kendes fra Rambo filmene og TV-avisen. som et rør med rød rhom- 
beformet granat for enden og to greb med en aftrækker på det forreste. Bru- 
ger samme raketgranater som RPG-7. 

PKM, et let maskingevær der er standart i den røde hær og som benyttes parra- 

lelt med maskingeværudgaven af AK-74, der kaldets RPK-74. 

PKM kan benytte lange fortsatte bælter, men benyttes oftest med en 

ammunitionskasse, indeholdene 50 skud, monteret foran pistolgrebet. Har en 

bifod forest og har udskifteligt løb med hurtiglås, så forlænget skydning er 

mulig, hvis man medbringer ekstra løb. Bruger en forældet, men kraftig type 
riffelammunition. 

Nye våben: 

5,45mm PSM pistol 

Denne meget lette semi-automatiske pistol, blev introduceret til russiske offi- 

cerer og sikkerheds-personel, i starten af 80'erne. Pistolen er meget lille og så 

tynd, at den uden besvær kan skjules i en bukselomme. Pistolen bruger 

5,45mm patroner - der kan sammenlignes med en salonriffel. Således ligger 

PSM'en i slagkraft ret lang fra en almindelig Ywmm 

Der er plads til otte skud i magasinet. 

Den lette 5,45mm patron er 

udstyret med en hård stålkerne og passe- 

rer med sin ringe kaliber nemt igennem 

adskillige lag kevlar. I gennembrydning 

overgår den vestlige Yomm, .45 ACP og 

.357 magnum våben. 

  

  

    
9mm P-7 Gurza pistol 

Til forskel fra tidligere russiske pistoler (med undtagelse af Stechkin), hvor 

ammunitionskapaciteten er holdt under de ti skud, så har dette våben 18 skud 

i magasinet. 

Kaliberen er 9726mm med en voldsom krudtladning; der giver projektilet en 

meget høj mundingshastighed. Projekti- 

lerne er special-designede til gennem- 

brydning af panser, og har en kerne af 

wolfram. Den skulle kunne gennembry- 

de 30 lag kevlar og to 1,2mm titaniumpla- 

der på op til 70 meters afstand! 

Er næsten umulig at skaffe udenfor de forskellige russiske specialstyr- 

    
  

  

ker. 

  

    

    

 



  

  

7,62mm Vul lyddæmpet pistol 

En lille kompakt double-action pistol, der har indbygget en effektiv lyddæm- 
per. "Traditionelle lyddæmpede pistoler har enten været til enkeltskud (Wel- 
rod) eller meget lange og lidet diskrete (Smith & Wesson Model 0 "Hush Pup- 
py”). Vul'en er semi-automatisk, har en acceptabel magasinkapacitet og er ikke 
længere end en kort automatpistol. Hemmeligheden ligger i den special-udvik- 
lede SP-2 ammunition, der benyttes. I slagkraft skulle Vul'en være sammen- 
lignelig med den udbredte 9mm Makarov. 

En af de bedste lyddæmpede pistoler, der er lavet. 

7,62mm NRS-2 Kniv 

NRS-2 kniven der erstattede NRS-1 kniven i de Sovjetrussiske specialstyrker 
har den finesse at den kan affyre et pistolprojektil fra skæftet. 

Dette er tiltænkt en situation hvor man, med kniven i hånden, sniger sig ind 
på en vagt for dræbe ham stille og bliver opdaget. 

Man kan i dette tilfælde lynhurtigt snurre kniven rundt og skyde ham og der- 

efter løbe ind på ham og gøre det af med ham. 

Tidligere ville man have kastet kniven men hvis man ikke rammer er man 
dårligt stillet og med NRS-2 beholder du våbnet samtidig med at du kan ram- 

me vagten på en afstand. 

Kniven lades ved at folde den ene del af skæftet op hvormed fjederen spæn- 
des, der kan herefter lades en enkelt patron i kammeret og skæftet lukkes. 

Aftrækkeren foldes ud fra, den ikke opklappelige del af skæftet og sikringen 
sidder på den øverste parérplade. 

NRS-2 bruger samme, absolut, lydsvage SP-2 ammunition som Vul pistolen. 
Som kniv bruger den samme data som en almindelig kniv, som findes på side 
116 i VP, 

  9mm Vintorez & Val lyddæmpede rifler 

Disse to rifler med indbyggede lyddæm- 

pere er baseret på det gennemprøvede 

kalashnikov-design. Riflerne benytter en 

særlig 9"38mm patron, der ikke bryder 

lydens hastighed og som er meget tung. 

Der findes to varianter af patronen: SP-6, 

der er et standard helkappet projektil, og 

SP-5, der har en wolframkerne med en 

imponerende gennemtrængningsevne 
(AS gange 1,5). I følge Røde Stjerne (den røde hærs tidsskrift), skulle den på 
200 meter kunne gå igennem 6mm stål. 

Val er designet som en automatriffel med en let foldekolbe. Den er 

lavet til brug af specialtropper og udstyres sædvanligvis med kikkertsigte eller 

    

  

  

zoam: 

 



  

et lysforstærkende sigte. Kan både skyde salver og enkeltskud. 
Vintorez er lavet som en finskydningsriffel til skarpskytter. Riflen, der 

er semi-automatisk, kan hurtigt skilles af, så den kan være i en normal åttaché- 
mappe. Ér sædvanligvis udstyret med det samme PSO-1 sigte som SVD Drag- 
unov riflen. 

9mm A-91 maskinpistol 

Denne nye maskinpistol ligner meget 

den H&K MP5A3 og er tilsvarende kom- | $--—— 

pakt. Russerne betegner selv A-91 som | 

en mini-automatriffel. Våbnet benytter 

den sammen 9738mm ammunition som 

de to ovenstående lyddæmpede rifler. 

Dette giver den en 

slagkraft og gennem- 

brydningsevne, der 

overgår vestlige masin- 

pistoler, der sædvanligvis benytter 919mm Para, men gør den også sværere at 

kontrollere ved lange byger. 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

Tørre tal 
Her er regeltekniske tal på de nye våben til Via Prudensia systemet. 

Type NA KA MA LA SkH Sm Form Skade få AS Inim Vægt Mag. Kaliber 

PSM 5/46 | 10/+0 I 20/-4 | 40/-7 5 —- SA 2d4 2,5 +4 1 8m 5,45mm 

P-7 Gurza 5/4+6 f 15/+0 f 30/-4 | 60/-8 3 —- SA 2d6+2 | 2,0 +3 2 18m 929 AP 

Vul 5/+6 | 12/+0 | 25/-4 | 50/-8 4 -—= SA 2d4 0,8 +4 2 6m 7,62 SP- 

2 
Vintorez 5 43 | 83/+1 | 250/- | 5007 f 4 -—- sa | 2d6+2f1,8| -2 8 19415. 20 1 9438 SP- 

3 6 5 
Val 5/+3 | 66/+0 | 200/- | 400/- 5/6 —/-2 SA+A | 2d6+2f 0,8 -1 7 10415. 2 | 9x38 SpP- 

4 8 6 
NRS-2 5/+6 10/-2 f 15/-4 | 20/-8 1 -—= E (8) 2d4 0,7 +d Il 1 7,62 SP- 

2 
A-91 5/+4 f 50/+0 ft 100/- | 200/- 5/6 —-/-3 SA+A | 2d6+1 | 1,6 +1 6 20Om | 9:38 SP- 

4 8 5                               

Forkortelser: NA (Nær afstand), KA (Kort afstand), MA (Medium afstand), LA (Lang afstand), SkH (Skudhastighed), 
Sm (Salve modifikation), AS (Angrebs styrke), InIm (Initiativ modifikation), Mag (Magasin kapacitet), SA (Semi- 
automatisk), og A (Automatisk). 

  

 



574 4Rlyverløjtnant Dmitri Vladlen Kosteriko 

Fysisk beskrivelse: 
Én lidt splejset ung fyr, med glimt i øjet. 
Har kort mørkt hår der cr klippet op i nakken og brune øjne. 
Hans kropssprog er lidt restløst når han ikke er oppe at flyve.      

INT UDA UDS 

  

  

  

STR SMI HUR STØ UDH OB PSI HEL 
11 13 14 9 11 15 13 12 12 11 13 

RT: HELDPOINTS: HELBREDSPOINTS: KVÆSTELSER: FART I LØB 
1D3-1… FØR: 13 NU: FØR: 31 NU: 3,2 M/SEG. 

SKYDE! SLÅ! 
Våben: AR: INI: Form: Eff. Ræk. £Skud Kal. Årt:Rukopasni Boi SkB:+0 

AKSU-74 12. 1d4  Sa+A 200m 30 5,45r Type AR Inl 
NRS-7 12. 1d4  E(13) 2Om 1 7,62SP Slag 6/12 

PSM 12 1d4 Sa 40m 8  545p | Spark 5/11 DefAR: 
P-9 Gurza 12 14 Sa  60m 18 9%på kast 4/10 12 

Lås 4/10 

Kniv 10 DefAR:2 

Fordele Ulemper Færdigheder: 
God ven (Deinikin) Lettere utilregnlig oven ve 
Gode øjne (+3 til at se) Ustabil personlighed Navigation | i 16 

É Kommunikationsteknik 15 Reaktionsevne Ryger Mekanik 12 
Matematik 11 
Fysik 9 
HåndIldVåben 12 
Rukopasni Boi 9 
NV (Kniv, Spade 12 
Eksplosiver (helst ikke!) 7 
Køre Bil 13 
Overlevelse (tundra, bjerg) 10 
Kaste 12 

E i Engels 
Udstyr: Afghansk i g 
Fligthsuit og hjælm personlige våben: - ilitær etikette 
Civilt tøj AKSU-74 Her i 
Militær ID NRS-2 Kniv Førstehjælp 10 
Uniform og beret PSM Køre truck 12 
Lada pc bil P-9 Gurza (unummereret) Liste 'å ada personbi (Gznime 14 
250 Rubler Ammo: Undvige 14 
1 sær vestligt røj 3 magasiner til hver Undersøge 14 

10 skud NRS-2 Fer 12 
Nationens Sønner af 2 Røgmarkeringsgranater T 
Gimle Larsen. Et scenarie til VP  



—— | 4 3 ør i DEL, 
Folde mor amterne 

UÆTTTELPI VIAAISK KOSTERIKO 

Dmitri Vladlen Kostenké 

Dmitri eller Mite mellem venner er Ukrainer og opvokset i Krivoj Rog som er et stort industriområde. Mite er 
uddannet helikopterpilot på Gargarin flyverakademi og har herefter tjent ved 38. Gardeluftbårne Brigade i Afghanis- 
tan indtil han blev overført til 16. Spetsnaz Brigade. 

Mite var i starten i kke meget for den optrappede politiske indlæring, som han fik i spetsnaz, men han må sande at 

han har lært at se fordelene ved det kommunistiske system hvis det dog blev implementeret rigtigt. 

I Afghanistan nåcde han sammen med sin skytte Andrej Vladimirovitj Deinikin at træne sig op fysisk på samme plan 
som de normale Spetsnaz folk, som i starten kaldte ham Mitscha (lille Mite) fordi han statur ike var at pralc af. 

Afghanistan var. en hård krig men Dmitri er ikke blever ramt psykisk på samme måde som fodsoldaterne idct hans 
og Andrejs ofre oftest ses igennem et sigte på lang afstand. 

Mitc har ofte været under beskydning i Afghanistan og har fire gange måtte undvige stinger missiler affyret af Dus- 
Jmanske Gucerillaer. 

Mite er glad for at flyve og har et godt kammeratligt forhold til sin skytte som i disse dage er på efterudannelse på 
Zhukovsky Flyvetekniske Akademi. 

Mite tager ligesom de andre regelmæssige indsprøjtninger med modighedsmiddelet Eliksir E, selvom han undrer sig 

sig over hvorfor de stadig får dem efter efter at de er kommet hjem fra Afghanistan. 

Men Eliksiren gav sandelig mod og gav også hans reaktionstid et skub, men han føler at hans personlighed er blevet 
påvirket af stoffet, men hvordan han var før kan han ikke huske, men han er opmærksom på at der er sket en foran- 

dring og at han måske er blevet det som han engang kaldte et "ondt” menneske. 

Da Ivonin indviede ham i "det Afghanske broderskab” lød alting han sagde som galesnak, men hans nysgerrighed 
var vakt og jo mere han lyttede jo mere sandt var det. 

Han fløj mange missioner heraf en del for broderskabet og han glæder sig til at komme derned igen efter orloven. 

Han håber bare at en eller anden grøskolling af en pilot ikke får smadret hans MIL-24 P før han kommer tilbage. 

Kaptajn Ivonin har dog med sit ernergiske blink i øjet, lovet ham at han han nok skal få aktion herhjemme også, i 
Broderskabers navn.



£ 

— 

<Fl 

Fysisk beskrivelse: 

En rundkindet oggovialt udseende russer på 32 år. 

Er lidt rund af en elitesoldat, men formen fejler ikke noget. 

Har et lidt vejrbidt ansigt og et par grå øjne der giver det intryk, at de har set 

meget, men de kan dog stadig smile. 

Vanja er så garvet en soldat at han føler sig kejtet i civilt tøj. 

Virker på andre som om han ser alt, uden at det virker anstrengende, snarere 

breoligende. 

"aporshnik Ivan Vassilieviti Dragov 

  

INT UDA UDS HEL 

  

  

  

STR SME HUR STØ UDH OB PSI 

12 12 13 10 13 16 11 11 12568 10 

RT: HELDPOINTS: HELBREDSPOINTS: KVÆSTELSER: FART I LØB 

1D4 FØR: 10 NU: FØR: 34 NU: — 3,5 M/SEG. 

SKYDE! SLÅ! 
Våben: AR: INI: Form: Eff. Ræk. $Skud Kal. | Art:Rukopasni Boi SkB:+1 

PKM 14 1d4+1 Å 1000m 100 7,62r Type AR Inl 

NRS-7 14. 1d3. E(13) 2Om 1 7,62SP Slag 11/17 

Makarov PM 14 1d3 Sa 40m 8 98 I chark 10/16 Def AR: 
17 

Kast 9/15 

Lås 9/15 

Kniv 12 DetAR:4 

Fordele Ulemper Færdigheder: 

Vellidt Krigstræt (-5 PSI uden Eliksir F) ES ENCA SES ) tg 

6.Sans Ustabil personlighed Runge åben N la 

God Kondi Pligtopfyldene Fals EESE 5 11 
Dykning 13 
E ksplosiver 12 
Køre Bil ll 
Overlevelse (tundra, bjerg) 14 
Kommunikationsteknik 14 
Kamouflage 10 
Lave Fælder 13 
NV (Kniv, Spade 12 
Kaste 14 
Russisk 16 
Afghansk 9 Udstyr: Militær eriketre 13 

R-354 radio personlige våben: g ektronik RES 12 
Een PKM gsnlesnik (projektil & tunge) lg 

Militær ID NRS-2 Kniv Jagt 12 

Uniform og beret Makarov PM BYGE Ep i 
øre bælte 

Gaz-469 Jeep Køre truck 12 
200 Rubler Ammo: Liste 15 

300 skud i bælter PKM Gemme 15 

3 magasiner Makarov ger NES y 12 
Nationens Sønner af 10 skud NRS-2 karete 13 
Gimle Larsen. Et scenarie til VP Svømme 13   

 



Praporsnik Ivan Vassilievitj Dragév (vanja) 

Dragåv er opvokset på landet i landsbyen Dvuglinki i Lukhovitski distriktet nod for Moskva. og er søn af en bonde. 
Han kommer fra en stor familie med mange søskende og har et par bedsteforældre som han holder meget af. 
Vanja har alle dage været en dygtig sportsmand og har i de senere år trænet meget militær femkamp og senere også 
judo og en del Rukopasni Boi. 

Vanja blev hvervet på normal vis og blev efter en meget velykket rekruttid overført til 304. Røde Banner motorisere- 
de riffel regiment i Kamcharka . her blev han forfremmet til sergeant og opnåede stor respekt hos sine folk. Ved vær- 
nepligtens ophør blev han i hæren på kontrakt som praporshnik (en slags fenrik, i rang mellem løjnant og sergeant). 
Dragov begyndte efterhånden at elske livet i hæren, selv med dets genvordigheder. Dragov har alle dage været på 
kammeratlig fod. med sine underordnede, som respekterer ham meget, hvilket også har gjort at Dragovs overordnede 
giver ham lidt længere løbeline, disciplinmæssigt. 

I 817 Blev Vanja averflyttet til 16. Spetsnaz brigade ved Moskva og dette var et stort skift for ham. Pludselig måtte 
man ikke udtale sig om ret meget, træningen var hård og fejl blev brutalt straffet. Det var dog alligevel en form for 
drengedrøm der gik i opfyldelse da han fik de Luftbårne styrkers (og Spetsnaz) Blå og hvidstribede Telniaska (en 
swcatshirt). 

Vanjas Odeleniye blev i 83" sendt til Afghanistan for at kæmpe mod Dushmanerne (Mujaheddin). 

I Afghanistan blev Ivans første Løjtnant skudt ned i et baghold og 2. Otdeleniye fik en ny leder Løjtnant Vladislav 
Mikhailovitj Zjukov (sjenka) der var noget ung i det men som dog med tiden kom efter det med at lede, Ivan er 
gode venner med Sjenka og de er meget ligeværdige til trods for rangforskellen og det fact at Vanja nogengange 
kommer til at optræde som en fader for Sjenka. 

Krigen sled hårdt på Vanja og flere og flere kammerater faldt i de endeløse overraskelsesangreb, natkampe og dus- 
jmanske baghold, til vanjas psyke var ved at være slidt ned. 

De blev i afganistan i den sidste periode jævniligt sprøjtet med vidundermiddlet Eliksir F, som skulle genopbygge 
ens mod. 

Ivan var i starten ikke meget for indsprøjtningerne med Eliksir F, men Kaptajn Ivonin havde jo ret, indsprøjtninger- 
ne fjernede al frygt, selvom der krævedes mere og mere af det og Vanja følte også at han fik mere og mere handle- 
kraft i andre situationer. 

fem måneder før i forlod afghanistan blev i af Ivonin inviteret med i broderskabet. 

I starten i starten lød meget af det Ivonin sagde ved disse møder som noget vås men efterhånden gik det mere og 
mere op for vanja at Ivonin havde ret: de måtte redde det Sovjettiske samfund fra det selv, broderskabets statut måt- 
te følges, selv om Ivan har svoret loyalitet overfor den siddene regering og han er derfor stadig forvirret og lidt usik- 
ker på sin:egentlige loyalitet.



SON Be AES FE LSE nere FE ERE) Menig Aleksander Sergéjevitj Tråjan 

Fysisk beskrivelse: 
Har mørkt hår og brune øjne. Har lidt mere hår på hovedet en andre elitesol- 
dater. 

Aleksander har markante ansigtstræk og er en rimelig køn dreng. 
Han er med sine 22 år det yngste medlem af gruppen, deraf hans øgenavn 
Knægt”. 

  

    
INT  UDA 

  

  

  

  

STR SME HUR STØ UDH OB PSI UDS HEL 
12 13 13 10 14 13 13 10 10 11 11 

RT: HELDPOINTS: HELBREDSPOINTS: KVÆSTELSER: FART I LØB 
1D6 FØR: 11 NU: FØR: 38 NU: 3,5 M/SEG. 

SKYDE! SLÅ! 
Våben: AR: INI: Form: Eff. Ræk. £Skud Kal. | Art:Rukopasni Boi SkB:+1 
Ak-74 14 1d4  Sa+a 400m 30 5,45739 Type AR Inl 

GP-15 14 1d4+1 E(13) 350m 1 AmG Sla 10 g /16 | 
P-9 Gurza 14. 1d4 Sa 60m 18 9"294Pt Spark 9/15 DefAR: 
NRS-7 14 183 E Zoe 1 762 gr ja 16 
Makarov PM 14. 193 Sa 40m PA8P I 1 as 8/14 

Kniv 12 DetAR:2 

Fordele Ulemper Færdigheder: 
Vaks Farlig Gæld Handl bl” 14 
God hørelse (+3 til OB for at lytte) Sjælden Blodtype EN Eks z 

n a Vé Kold i Røven Ustabil personlighed MER e Obs 13 
No Pain Pligtopfyldene Uk ODS: Boi lå 

Dykning 13 
Eksplosiver lo 
Køre Bil 10 
Overlevelse (tundra, bjerg) 14 
Kommunikationsteknik 12 
Førstehjælp 11 
Kamouflage 11 

ee. i Udstyr: Kane niv, »pade É 

R-255 radiomodtager personlige våben: Fr ASER z 
Civile tøj AK-74 då ) Militær etikette 9 
Militær ID P-9 Gurza Or ko ndervefdgs etikette 13 
Uniform og beret NRS-2 Kniv DDS Ar lå 
Civilt og militært fodtøj Makarov PM HEER (DE RED i 
1350 Rubler Ammo: Liste 15 

3magasiner til hver Gemme 15 

2 håndgranater gene: E 1 
Nationens Sønner af 6 HE, 3 Røg, 2 WP 40mmgra | Klare 13 
Gimle Larsen. Et scenarie til VP nater Svømme 13



Aleksånder Sergéjevitj Trojån (knægt, Sasja) 

Trojån er det yngste medlem af 2. Otdeleniye men fungerer dog udemærket sammen med de andre i gruppen. 
Sasja der opvokset i Hviderusland, melde sig til hæren efter at han havde rodet sig ud i noget snavs med nogle sort- 
børshandlere, i Minsk(hans hjemby) som han skylder en masse penge samt en del småkriminaliter. 
Det var dogikke en del af planen at at han straks efter sin rekruttid, skulle havne ved bjergkampskolen ved Ferga- 
na, hvor de helt klart skulle trænes med henblik på at blive sendt til Afghanistan, for at deltage i "det begrænsede 
kontingent af sovjettiske tropper i Afghanistan”. 

Sasja havde det i starten svært med, krigen og drabet som sådan, men efter et stykke tid begyndte han søm en eller 
anden form for modreaktion at være mere og mee ligeglad og følte på en måde mere og mere at hans liv var krig, og 
dygtiggjorde sig derfor i denne. 

Han blev efterudannet på patruljekursus og da han atter kom til Afghanistan indgik han oftere og oftere i Spetsnaz. 
ledede patruljer'og strafekspeditioner. 

Den unge, vildledte, mand der melde sig til hæren for at slippe væk og overleve, betragtede ikke merc sit eget liv 

som vigtigt, og han begyndte at være selvofrende på en selvdestruktiv måde. 

Sasja her ikke megen fidus til Gogol som han men er farlig for dem alle, og en stikker, en tjekist. 
Han harikke noget konkret at bygge det på men det er en fornemmelse der sidder dybt i ham, og den slags skal 
man lytte til. Indtil videre holder han dog sin mistillid hos sig selv. 

Aleksånder Sergéjevitj 'Trojån blev herefter opdaget af Kaptajn Ivonin, som inviterede ham "indenfor” i Spetsnaz og 
snart også "Det Afghanske Broderskab”. 

I Spetsnaz fik Alesånder indsprøjtninger med Eliksir EF, som skulle gøre ham mere modig. Det var nu ikke mod han 
manglede i forvejen, men Kaptajn Ivonin overbeviste ham om at det ville hjælpe alligevel. 

Verden har været mere overskuelig for Sasja efter at at han begyndte at få indsprøjtninger med Eliksir F. 

Alesånder blev i starten forvirret over de ting som Ivonin forkyndede i Broderskabet, brutaliteten i ordene virkede 
ikke rigtig. Hans samvittighed fortalte ham at noget var galt, men efterhånden som månederne i gik i Kabul lød 
ordene mere og mere rigtige. Det var jo sandt, de måtte være frontløbere for en renselse af det Sovjettiske samfund, 
deres æt var at frelse samfundet fra dets eget ugræs. deres geni ville frelse verden. 

Herefter kom Sasjas Otdeleniye hjem til Moskva og de begynde at rense.



Fysisk beskrivelse: 

finde ud af at gå i civilt tøj. 

Vladislav er lettere muskuløs af statur og er 187 cm. høj. 
Ky 

  

r——— we ENN y FT EY … 

FF fail 
7 og . . - En glad lyshåret russer, med blå øjne. Har drengede ansigtstræk og kan godt Æ |. 

   

    

     

  

  

  

  

I NJ 

STR SME HUR STØ UDH OB PSI INT UDA UDS HE 
11 14 12 10 14 15 13 13 13 11 9 

RT: HELDPOINTS: HELBREDSPOINTS: KVÆSTELSER: FART I LØB 
1D6 FØR: 918) NU: FØR: 38 NU: 3,5 M/SEG. 

SKYDE! SLÅ! 
Våben: AR: INI: Form: Eff. Ræk. £Skud Kal. Å Art:Rukopasni Boi SkB:+0 
Ak-74 14 1d441 Sa+a 400m 30. 5,45%39 Typc AR Inl 
P-9 Gurza 16 1830 Sa  60m — 18 9 20APå 2 Slag 10/16 ; 
NRS-7 L6E Sas DE 20m 1. 762pP DefAR: Spark 9/15 
Vul 16 1d3 Sa 5om 6 76SPI Kar 8/14 16 

Lås 8/14 

Kniv 14 DefAR:4 

Fordele Ulemper Færdigheder: 
Svineheld Ryger Lederevne lå 

k 14 Født Leder Personligh. Problemer (HASEKKBTUDDE) 14 
Jernhelbred Loyal for Sovjet Pistol 16 

Rukopasni Boi 13 
Faldskærm 13 

Dykning 11 
Eksplosiver 9 
Køre Bil 13 

Parti lære 13 

Overlevelse (tundra, bjerg) 14 

Kommunikationsteknik 15 

Kamouflage 14 
Udstyr: NV (Kniv, Spade 14 

; ag ERE EG É Russisk 18 R-354M radio personlige våben: ERLESk Ær; 
Civilt tøj AK-74 Afghansk 12 

Militær ID P-9 Gurza Militær etikette 13 
Kikkert NRS-2 Kniv Strategi (Battalionsplan) 12 

= É Vul Førhør 15 Gaz-469 jeep ul (unummeret) een 10 
300 Rubler Ammo: Liste 15 

Når E ; 3 magasiner til hver sames 2 
aLionens Sønner a 2 Indvige 

Gimle Larsen. Et scenarie ur NÆ” CinandEranates Undersøge 14 
Klatre 13 

  
”- 

 



be ER SORA, 
I LENARET JERES OU 

RF FAO 2 JUKO y 

Sjenka er en ung lyshåret russer, officerssøn, der har gået hele det militære udannelsessystem igennem: fra femte til syvende 
klasse var han medlem af Komsomol (Unge Kommunisters Bevægelse) og af DOSAAF (den Frivillige Forening for Samarbejde 
med Hær, Flåde og Luftvåben), som er en militant form for spejderbevægelse, hvor man lærer at skyde, Kampere,dyrke kamp- 
sport, køre go-kart, bruge radioudstyr osv. 
Herefter gik han ud'af grundskolen efter niende klasse for at gå to år på Moskva Suvorov skole (Suvorov skoler er militære for- 
beredelseskostskoler, som førebereder unge til livet på de militære kolegier). Som sytten årig aftjente han sit første værnepligt- 
sår i 28. air-assault brigade. Herefter gik han i tre år på "Den Luftbårne Officers Kollegium” i Ryazan (en kendt og respekteret 
skole). Herefter blev han udtaget til tjeneste som Løjtnant i 16. Spetsnaz brigade, 2. Otriad, 3. Compagni, 1. Gruppa, 2. Otdel- 
eniye Hvor han fungerer som fører for 2. Otdeleniye 

Han har en del autoritet også over for de ældre i gruppen, med undtagelse af Vanja (Praporsnik Dragév) som i en kort periode 
virkede som den faktiske leder, mens Vladislav voksede med opgaven. 

Sjenka og Vanja er med tiden blevet gode venner. 

Vladislav har alle dage gjort sig umage med at være en god soldat, tjene moderlandet, og gøre sin far og farfar stolt (faderen er i 
Øjeblikket kompagnichef for en motor-Riffel enhed i Afghanistan, og farfaderen er tildelt ordnen Ssovjetunionens Helt” for 
hans indsats i den store fædrelandskrig). 

Vladislav betragter sig som en kriger og er villig til at give sit liv for fædrelandet (tolk som du lyster). 

Vladislav har længe på grund af hans engegament i militæret, været ret genert overfor det modsatte køn 

Vladislavs batalion blev i 783 sendt til Afghanistan for at rydde op mellem Dushjmanerne, og al den træning han havde fået, 
havde ikke foreberedt ham helt på mødet med et land i krig, alt var kaos og moralen i de almindelige hærenheder var elendig. 
Han kunne ikke sc det rimelige i forskelsbehandlingen mellem Officererne og eliteenhederne på den ene side og de almindeli- 
ge værnepligtige på den anden. 

Men men som tiden i afghanistan gik, blev han blev mere og mere ligeglad. 

Tans første møde med drabet var brutalt idet hans kompagni blev sendt til en kisljak, landsbyen Keral på en straffeekspedition 
fordi mændene fra byen var på Dusjmanernes side. 124 civile døde. 
Senere udførte Sjuras Otdeleniye en del raids, mange om natten, men frygten og paranoiaen blev ved med at gnave til det nær- 
mest uudholdelige, det blev mere og mere usikkert bare at færdes på gaden i Kabul. 

En dag Gav Kompagniets (3.) leder Kaptajn Ivonin ordre til at alle folkene i Kompagniet rcgelmæsssigt skulle sprøjtes med det 
nye vidundermiddel Eliksir F som skulle give ekstraordinært mod. 

Herefter blev den politiske belæring også optrappet, de skulle lære at være sande kommunister. 

Mod gav det og Vladislav blev en bedre leder og blev efter en natmission mod en Dusjmanerlejr tildelt "ordnen for Hæder” . 
Herefter inviterede Ivonin hans Otdeleniye med i "broderskabet”. 

De holdt en masse hemmelige møder i Spetsnaz førerbunker i Kabul, og en form for plan blev til! Snart skal verden genfødes!! 
Den nye sandhed stod klar for Vladislav: det sovjettiske samfund må reddes fra det selv også selv om det har store omkostnin- 
ger. 

Sjuras samvittighed er på det sidste begyndt at smuldre mere og mere og han har fået en tendens til ikke længere at respektere 
den civile lovgivning, der jo representerer et sygt samfund som jo først skal smuldre før den nye union kan genfødes. 

Vladislav bør spilles som en relativt ung person, der har set den nye sandhed. Han er dog blevet hærdet af tiden i afghanistan 
og er slet ikke så drenget og genert som da han tog afsted, men dette kan jo også skyldes Eliksir F.



Er Menig Boris Borisovitj Tumanov 

Fysisk beskrivelse: 
Boris.er stor og har en intimiderende, dette sidste er en erhvervsskade fra 
hans tid som sergent. 

Boris er godt klar over at hans fremtoning kan være skræmmende og.han gør 
sig derfor umage med at tale pænt "civilt? til fremmede. 
Boris har en flad næse der bærer spor efter at have været brækket nogle gan- 
ge og han har ar adskillige steder på kroppen og i gans grove, afndlgt. 
Boris har kort (meget!) hår med høje tindinger. 

  

  

  

  

  

STR SMI HUR STØ UDH OB JæsE "INT UDA UDS HEL 
14 H 10 14 15 Be 13 z 9 9 7 og 

RT: HELDPOINTS: HELBREDSPOINT 8. KVÆSTELSER: FART I LØB 
2[D4 FØR: 18£. NU: FØR: 47 NU: 4 M/SEG. 

"DOUBLET P.G.A SVINEHELD 

e 
o 

SKYDE! SLA! 

Våben: AR: INI: Form: Eff. Ræk. $Skud Kal. | Art:Slagsmål — SkB:4+4 
Ak-74 16. 1d4  Sa+a 400m 30. 5,45%39 Type AR Inl 
Stechkin 13 1d4 Sa 50m 20 918 Slag 19/15 1d4 

NRS-7 13 1d3 E(10)  20m 1. 762SPå Spark 13/10 DefAR: 
RPG-16 11 1d44 E(30) 500m — 1 snu Kast 12/9 13 
AKSU-74 13. 149441 Sa+A 200m 30 5,45%39 Lås 11/8 

Kniv 11 DefAR:3 

Fordele Ulemper Færdigheder: 
Svineheldig Nationalist Taktik (gruppe ) t3 
Orienteringsans Hader mandag Rifler 16 

É " Tunge våben 11 Stærkeknogler Ustabil personlighed Fremskudt Observatør li 
Finde vej (navigere) 14 
Smadre folk (slagsmål) 16 
Faldskærm 18 
Dykning 9 
Sprænge ting i luften 16 
Køre Bil 12 
Overlevelse (tundra, bjerg) 16 
Kommunikationsteknik 13 
Førstehjælp 153 
Kamouflage 12 
Lave Fælder 13 

Udstyr: Jagte dyr 13 
R-255 radiomodtager personlige våben: NY (Kniv, Spade i li 
Civile tøj AK-74 ene eeseagg langt)” 710 
Militær ID Stechkin m. lyddæmper Engelsk 5 
Uniform og berer NRS-2 Kniv Afghansk mk a 
Civilt og militært fodtøj AKSU-("forsvundet” i Afgh.) ES SEEE SLET MC) E 
350 Rubler RPG-16 med PSOQ-1 Liste 12 

Ammo: Gemme 11 
3magasiner til hver eess i 18 

Nationens Sønner af 2 håndgranater (RGDD-5) KISrEREr 13 
Gimle Larsen. Et scenarie til VP 2 HE & 3 AT 85mmysraketter Svømme 13



Boris Borisovitj "Tumanév 

Boris er russer og en af de mest garvede soldater i 2. otdeleniye med over 1000 faldskærmspring bag sig.. 
Boris har tidligere tjent som sergent og Faldskærmsinstruktør ved 106. garde luftbårne division i Afghanistan. Han 
blev degraderet til menig, og fik frataget sin "orden for Hæder” efter at hans gruppe faldt i et Dusjhmanerbaghold 
hvor hele resten af hans gruppe blev mejet ned, og han selv, med nød og næppe, undslap. Boris blev dømt skyldig i 
uagtsomhed og pligtforsømmelse og havde i lægere tid en del skyldfølelse og meldte sig derfor til Spetsnaz (hvis 
moder Karma havde et problem med ham så skulle hun nok få ham dér!) han blev overført til 16. Spetsnaz brigade 
og kom under en grønskolling af en Løjtnant, men. da han nu var menig holdt han sin kæft, og gjorde som der blev 
sagt. 

Boris mener ikke det var nødvendigt med de insprøjtninger for modighed som de fik (og stadig efter hjemsendelsen 
får), men en for alle og indsprøjtningerne gav også cn eller anden form for afstivning. 

Boris er meget dygtig med sprængstoffer og en habil skytte. 
Hans kraftige bygning er mildest talt intimiderende for enhver og han har da også med håndkraft brækket nakken 
på et par dusjmanere der viftede lidt med nogle latterlige knive foran ham, han blev ved samme lejlighed såret ved 
skud. 

Boris har aldrig haft fidus ul det der glasnost fis og mener ikke at det er sundt for det sovjettiske samfund at køre en 
så blød linie. 

Boris er godt klar over at Sovjet ikke har fungeret perfekt det sijste stykke tid efter Stalin. Det har alle dage været 
sundt for folket at blive presset lidt og som lenin sagde:”man kan ikke lave en revolution med hvide handsker”. 
Boris syntes godt nok at Kaptajn Ivonin var for langt ude på nogle punter da han introducerede dem til "det Afghan- 
ske Boderskab” men ideerne bag havde på nogle punkter rødder i de Lenin, Troskij og Stalin ideer og initiativet var 
derfor ok selvom han stillede sig tøvende og lidt udenforstående i starten. 

Efterhånden som tiden gik lød statutten mere og mere rigtig og Trotskij havde jo også sagt at "tyve og intellektuelle 
er samfundets bærme” og mange ande ting som nemt kunne sammenstilles med statuttens sandheder. 

Tiden er kommet til at rense.



A 

Fysisk beskrivelse: 

Kort lyst hår med sideskilning. 

Menig Sergei Nikitovitj Gøgol 

Har døde grå øjne og skarpe ansigtstræk. 

Lille, men muskuløs af statur. 

Bevæger sig glidene og roligt selv når han er i kamp. 

  

  

  

  

  

  

STR SMI HUR STØ UDH OB  PSI INT UDA UDS HEL 
12 14 13 8 12 14 11 11 11 9 10 

RT: HELDPOINTS: HELBREDSPOINTS: KVÆSTELSER: FART I LØB 
1D6 FØR: 10 NU: FØR: 33 NU: 3,4 M/SEG. 

SKYDE! SLÅ! 
Våben: AR: INI: Form: Fff. Ræk. $£Skud Kal. Årt:Rukopasni Boi SkB:+0 

NRS-2 13. 144  E(13) 2Om 17. 02SD eg ypc AR Inl 
APS Stechkin 13. 1d4 Sa 50m 20 918 Slag 9/15 
Vintorez 17 1dd4 Sa  500m 20 938 | chark 8/14 Def AR: 
SVD Dragunova 17 14 Sa 1600m 10. 7,62r | Kast 7/13 15 

Lås 7/14 

Kniv 13 DetAR:5 

Fordele Ulemper Færdigheder: 
Kold i Røven Sadist SEEREN ig 

Skarpskytte Følelseskold Rukopasni Boi 12 
ure TE Faldskærm 13 

Stalinistiske tendenser Dykning 12 
Eksplosiver 9 
Køre Bil 14 
Overlevelse (tundra, bjerg) 14 
Kommunikationsteknik 13 
Kamouflage 9 
Lave Fælder 17 
NV (Kniv, Spade 12 
Kaste 14 
Russisk 16 
Afghansk 7 
Militær etikette 16 Udstyr: Våbenteknik (projektil) 10 

R-255 radiomodtager personlige våben: Våbenteknik (riffel) 14 
Civilt tøj (70'er stil SVD Dragunov HEE Spor ip 
M ilitær ID Sctechkin er 13 
Uniform og beret NRS-2 Kniv Førstehjælp 11 
Civilt og militært fodtøj Vintorez i attachemappe Liste 16 
350 Rubler Ammo: Gemme 17 

2 stk PSP-2 LA sigter 4 mag SP-5 AP undvige FE 
Ray-Ban Wayfarer solbriller 2 magasiner SP-6 normal kerne 13 
Ramponeret Moskvitj 4 Magasiner SVD precision Svømme 13 

Nationens Sønner af 

Gimle Larsen. Et scenarie til VP 

4 magasiner Stechkin 

2 håndgranater   

 



Sergei Nikitovitj Gogol 

Sergei har altid, set med kommunistiske øjne, været mønsterbarn. 
Han var medlem af KOMSOMOL (unge kommunister) og i DOOSAF (en patriotisk og militant spejderbevægelse. 
Han så op til og var stolt'af sin far der var jagerpilot i Voyenno-Vozdushniye Sily (luftvåbnet) men han var dog også 
lidt et forsømt barn, for faderen var aldrig hjemme i militærbyen ved flyvebasen, og Sergej fordrev en del tid med at 
snige sig rundt på basens areal og skyde fugle og kaniner med salonriffel. 

En dagi starten af 1970 døde faderen "under udførelsen af sine fæderlandstjenstelige pligter”. 

Faderen fik posthumt "medaljen for hæder” og Sergei og hans mor levede af cen stor pension fordi faderen var faldet 

som en helt. Sergei fik ikke at vide hvordan eller hvor hans fader var død. 

Sergei er opvokset med partiet og med militæret og har aldrig rigtig bekymret sig så meget om verden udenfor og 
Sergei meldte sig således hos flyvevåbnet som pilot, men kom ikke ind på grund af en lille farvesynsdefekt. Da han 
var cn fremragende skytte og i god form havnede han i Spctsnaz styrkerne og med dem i Afghanistan. 

T Afghanistan var verden for hans vedkommende relativt simpel, idet at det var klart at se at dusjmanerne prøvede at 
afskaffe den retmæssige kommunistiske regering. Dusjmanerne blev derfor hadet at hele hans hjerte. 
Tabet af mange gode kammerater (en Spetsnaz overgiver sig ikke), har gjort Sergei hærdet og bitter, så han er efter- 
hånden så småt begyndt at føle en nydelse ved at yde "retfærdighed” igennem hans kikkertsigte. 

Frygten har Sergei ikke mærket noget til længe, men det kan også skyldes det præperat de får, Eliksir F, men selv 

før det, begyndte Sergei at blive mere og mere ligeglad med faren for at blive slået ihjel. 

Sergei har alle dage været imod de nye tanker med "ombygning” (Perestrojka) af samfundet, idet de gamle ideer er 
gode nok, men de er er enten blevet implementeret forkert, celler forrådt af egoistiske individder. 

Da kaptajn Ivonin begyndte at tale til ham om "Det Afghanske broderskab” var det som talt ud af egen mund, dog 
blev Ivonin hastigt mere og mere radikal (nej, ikke som i "radikale venstre”) i sine tanker og betroede en dag Sergei 
at tiden snart var inde til at gøre ord til handling. 

De sandheder som Ivonin Blev ved og ved med at fortælle ham blev mere og mere påtrængende, inde i hans hovede 
og der var ikke andet at gøre end at gå med og gøre ord til handling.



(handout 1. en til hver spiller) 

Broderskabets Statut 
Broderskabet skal forberede udvalgte unge på dødelig krig ikke bare 
i dag og i morgen, men også i overmorgen. 
Som det vigtiske mål er det nødvendig at placere forandringen i 
samfundet med henblik på at at blive af med ballasten i vort miljø 
og derpå blive af med slaggerne blandt hele befolkningen. 

for at sikre folkets moralske renhed, må dårlige eksemplarer 
udryddes og kastevæsenet, stratifikationen, skærpes - alle 
fremmedelementer udryddes uden undtagelse - det er vor garanti for 
at nå et ædelt endemål. 

Der er ingen mere gemen beskæftigelse end at være "tænker", og der 
ingen mere ædel gerning end at være soldat. Den intellektuelle er en 
slave af en død forstand, soldaten er livets hersker. 

Mennesket skæbne er lig dets styrke og æt. 
For at et folk ikke skal degenerere, for at det ikke skal blive 
slaver og robotter, må det for eftertiden genføde og styrke en sund 
og til den sande udødelighed førende kult - en kult over soldaten, 
som har gået igennem ild og vand i ERE 

Verden venter en ny syndflod, mægtig. og bestialsk, hundrede gange 
mere rensende end den første! Den Nye Syndflod vil komme snart, hvad 
dag det skal være! Vi er ikke kun brødre, vi er sønner af den Nye 
Syndflod, den Nye Æra! Vi vil tænde en fakkel, og ilden skal sluge 
den gamle verden. Hvad er vort sigte med at rejse denne nye Hal? Den 
gamle bygning er ufuldkommen. den er fyldt med slanger og rotter. 
Det er meningsløst at leve i dette kaos af nød, fjendskab og bedrag. 

Vi er brødre, vi er helte, vi er personligheder, vi vil adskaffe 
slaveriet på et øjeblik i historiens uendelighed. 

Men slaveriet på jord er trængt ind i menneskehedens porer, sved og 
blod, og det gør det muligt hundrede gange hurtigere at volde skade 
end at udbedre, dette levner ingen tid til eftertanke: enten udfører 
du ordren eller ender i helvedes flammer! 

Og efter revolutionen, når vi-har tilintetgjort trællene og 
tænkerne, vil vi sige sandheder til de resterende: Obskurantismen er 
forsvundet, vi har sejret, verden er skøn! 

Overalt hvor der er bjærge af 
affald, slaveriets ugræs, 
der tænder vi vor dødsfakkel. 
Skælv! I - obskurantismens 
lænkehunde. 
Den rensende ild skal skylle 
over jord. 
Om vi dør, vi brødre af 
broderskabet 
Vil vort geni frelse verden!



Handout 3. Generalens Memorandum 

I dag, den 1l.maj, har "Marskal Stalin" taget beslutning om at gennemføre et 
statskup inden for den nærmeste fremtid. 

Generalsekretæren og dele af hans stab skal likvideres, og en ny stab 
skal indsættes i Politbureauet. Om få dage vil Marskal Stalin offentliggøre den 
præcise dato. 

Marskal Stalin, næstformand for forsvarsrådet, vil ved siden af posten 

som generalsekretær for partiet påtage sig funktionen som formand for den 
Øverste Sovjets Præsidium og for ministerrådet. Den skændige periode af 
magttomrum og blødsøden liberalisme, som startede i 1953, er slut. 

Det er blevet mig pålagt at forberede de tomme lejre til opfyldning. Det 
er planen at sende ikke færre end 9 mio. mennesker til dem. Så stort er efter 
Stalins skøn antallet af modstandere af det nye Politbureau. 

Marskal Stalin har godkendt mine forslag om at sænke jerntæppet igen: 
stoppe for udenlandsk turisme og udvekslinger af videnskabsmænd og studerende, 
samt lukke 100% for emigrationen af jøder og andre. 

Indenrigsministeren har som tak for sin genindsættelse på posten som 
formand for KGB forpligtet sig til at sende kampvogne fra Dzerzjinskij- 
Divisionen ind i Moskva på det aftalte tidspunkt. 

Anledningen til magtovertagelsen bliver en katastrofe af uhørt omfang med 
hundredetusinder af menneskers død efterfulgt af et attentat på 
Generalsekretæren. De overlevende medlemmer af Politbureauet, som ikke slutter 

sig til til "Marskal Stalin", vil blive anklaget for planlægning af katastrofen 
og for attentatet mod Generalsekretæren. 

Der er udarbejdet et minimumsprogram: 
- der organiseres domstolsprocesser over ledere af ministerier og 

instanser for forsøg på at indføre Kapitalisme gennem økonomiske reformer. 
- kriminallovgivningen skærpes overfor den videnskabelige, tekniske og 

kreative intelligentsia, overfor militærfolk, troende, vilførte unge, arbejdere 
og kollektivbønder som støttede det tidligere Politbureaus skæbnesvangre kurs. 

Stalins maksimumprogram inkluderer: 
- ny kurs i den internationale politik heriblandt fuldstændig 

sovjetisering af Afghanistan, genindførelse af jerntæppet. 
- ny kurs i indenrigspolitikken: at udrydde kapitalistiske, religiøse og 

nationale bevægelser og sammenslutninger. At indføre en ny kurs i den 
ideologiske påvirkning af folket. 

Leve Marskal Stalin, Leve SuKP, Leve USSR. 

L.I.R.



   

   

    

    

     

  

   
    

  

    
    

     

  

May 1994: Official presentation in Moscow of 
the new special equipment issued to the home 

sr ministry's special intervention unit. This 'Alpha' 
group element s armed with a BA 9mm special, 
a silent assault rifle. 
(Picture: TASS) 
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pre == Firing a mm x 24mm perforating, steel jacketed bullet, 

this handgun of unspecified characteristics will soon be mass-produ- 

| ced in state-controlled plants. The gun frame is made of polymer, a com- 

>=" posite material, and is fitted with a steel breech slide. 

A double-action weapon, the gun is fed with a 24-round magazine. The 9gMm 

calibre ammunition (overall length: 37mm with case) is of the steel jacketed type, capable 

of perforating body armour made up of 30 layers of Kevlar or a Amm thick steel plate 

from a 100m range. 
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ware, is more than willing to sell its products 

to whoever is prepared to pay for them. 
Unthinkable a few years ago, this dramatic 

change of attitude has enabled Western 

experts to discover a whole series of remar- 

kable weapons ranging from the automatic 

handgun to the underwater assault rifle. To 

make them more attractive to potential buyers, 

Russian-manufactured weapons are rugged, 
more reliable and tend to be much cheaper 
than comparable US or European designs. 

This impressive arsenal includes the PSS 
automatic handgun with built-in sound sup- 
pressor, a new mm handgun with a polymer 

frame, the SPP1 underwater dart gun, the BA 

sound-suppressed assault rifle, the BV (or 

Complex) sniper rifle, the A-91 9mm mini-sub- 

machine-gun and finally, the APS underwater 
assault rifle firing drag-stabilised darts. 

These special weapons were introduced 

during several armament exhibitions (Abu Dha- 
bi and Budapest etc). 

Some countries are known to have acqui- 
red a few of these designs, either to update 
the equipment of their own special units or for 
intelligence purposes. mM 

1. The SPP-1 and ihe APS assault rifle use the same 
projectile as the German-manufactured Heckler & Koch 
P-11 dartgun. See RAIDS, APRIL 1994 issue. 

  

Above. 
A member of the home ministry's special interven- 
tion forces shoulders an AKSU-74 submachine- 

| gun fitted wlth a laser designator. For discreet 
| operatlons in confined areas, the weapon has a 
| muzzle flash hider and sound suppressor. 

(Picture: TASS) 

Left. 
The new KEDR, 9 x 18mm mini submachine-gun. 

THE A-91 SUBMACHINE-GUN 
Even though its designers officially describe it as a small assault rifle, the A-91 looks in fact more like a submachine-gun. Measuring 38cm with folded 

stock, the A-91 is meant to be fired like a handgun over short distances and is capable of defeating most types of body armour. 

The weapon is chambered for mm special ammunition (length: 56mm, weight: 33g). Klimovsk Institute claims that the weapon will soon be available in 

5.45mm, 5.56mm and 7.62mm calibres. Operation: rotating bolt. Calibre: Ymm special, 5.45mm, 5,56mm and 7.62mm. Length: 38cm. Feed 10 or 20-round 

magazines. Weight (with a 20-round magazine): 2kg. 

  
  

  

  

  

4 THE BAKSAN 

=== kr HANDGUN   
  

formerer 

Also designed at the Klimovsk Institute, the Baksan $9mm 
automatic handgun fires Gurza ammunition. Looking very 
much like the Stechkin, the weapon can fire bursts when used 

in the handgun mode. For increased accuracy, the weapon 
can be fired from the shoulder after extending a butt which folds 

er dd back alongside the barrel. The butt is identical to that of the Czech Scorpion. 

Tie Baksan has been designed for special units who need a substantia! volume of fire before breaking out after 

an engagement. The weapon is fitted with a 20-round magazine (staggered arrangement). Its designers claim that its ran- 

ge is about 200m. A sizable muzzle brake provides good stability when firing in the automatic mode. 

Ålso manufactured at Klimovsk, the ammunition used is the Ymm Gurza which can reportedly defeat ali types of body 

armour issued to Eastern and Western armed services. 
Calibre: mm Gurza. Length: 350mm (stock folded); 650mm (stock extended). Weight: 1.8kg. Muzzle velocity: 480m/s.   OG 
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| a sound level comparable to that of an air pistol. Although it operates in the blowback 

mode, it is believed that the breech block can be locked closed to prevent the noise of ejec- 

i ting the spent case, The double-action trigger mechanism has an exterior hammer fitted with a side 

' safety catch which lowers the hammer safely onto the loaded chamber. The PSS 7.62mm pistol has W 

' no conventional Maxim-type silencer but instead, uses a special cartridge containing a piston between 

| 

  

THE PSS 7.62mm SILENT PISTOL 
This silent pistol is a small blowback handgun firing a special cartridge and generating 

    

   

  

   
   

   

the propelling charge and the bullet. On firing, the propelling charge expiodes, driving the piston forward. 

This chases the bullet out as the piston is held back by the cartridge shoulder which is securely held in the pistol chamber. VÉ 

Thus, the noise and smoke of the explosion are retained inside the cartridge, and the only noise heard is that of the air trap- 

ped between the piston and the bullet as it escapes from the muzzle. - å 

The bullet has an effective range of 50m and can penetrate 2mm of mild steel at 25m range. Weighing 700g (empty) and Å 

measuring 165mm, the pistol is fitted with a six-round magazine. 
O RAIDS/L. BRAUN 1994 

  

  

  THE KEDR SUBMACHINE-GUN 
Regarded by military experts as the Rus- 
 sian equivalent of the Czech M-65 Scor- 

7 pion, the Israeli Mini-Uzi and the American 
4 M-11 Ingram, the new KEDR submachine- 
Å gun is now being mass produced. 

I Using the 9 x 18mm ammunition develo- 

d ped for the Makarov handgun, the KEDR 

gl operates on the blowback principle. Belying 

its conventional appearance, the new wea- 

pon features some interesting innovations: the sight pops up automatically 

when the stock is unfolded, while a device fitted behind the trigger indicates the position of the 

safety catch when operating in darkness. The breech remains open after firing to enable the quicker insertion of a fresh 

magazine. In spite of a high rate of fire - 900 rds/min - the weapon can also fire three or four-round bursts. 

The weapon has been described as very steady when used in the automatic mode (100% hits for single shots and 50% 

j for short bursts). 
Calibre: 9 x 18mm. Length: 530mm (butt extended); 305mm (butt folded). Barre! length: 120mm. Weight: 1.43kg (empty); 

1.87kg (loaded). Feed: 20 or 30-round magazines. Muzzle velocity: 317m/s. Rate of fire: 850/950 rds/min. 
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Located some 60km to the 
south of Moscow, the small 
industrial town of Klimovsk 
is renowned for its factories. 
Up until recent years, 
Klimovsk boasted a very 
strange and very secret 
enterprise simply known as 

1 ”Precision Tooling Research 
E | Institute” which specialised 

rn: in the design an 

| development of "special 
weapons for special 
people”. 
No need to be a defence 
expert to realise that the so- 
called specia people were 
in fact the special forces, 
particularly the Spetsnaz, 
the navy combat divers, the 
various action services of 
the GRU (military 
intelligence service) and 
members of the former KGB 
now known as the FSK. 

  

  

Text: Pierre Paganacci 
  

For many years, the institute has been deve- 

loping in the utmost secrecy the weapons used 

by the special forces of the Soviet Union and 

is now catering for the needs of the new Rus- 

sian army. However, the political changes - 

and dire needs for foreign currency - have for- 

ced the Russians to broaden the field of their 

clientele and now 'Rosvooroozhenie', the body 

tasked with marketing Russian military hard- 

THE APS UNDERWATER ASSAULT RIFLE 
Although underwater weapons such as the HK 

P-11 handgun have been in supply to various 

special forces for some years, the APS is the 
first of the class which has 

pæn Heen formally acknowledged 

and about which some infor- 

p mation has been released. The APS is intended for arming 

combat swimmers and also for self defence against sharks and other aquatic threats. 

The underwater assault rifle is a selective-fire, gas-operated weapon, the mechanism of whi- 

zN ch appears to be broadly based upon the Kalashnikov rotating bolt system. It is of fairly conven- 

Å tional appearance, and has a folding butt. The most distinctive feature is the magazine, neces- 

sarily large because of the size of the ammunition used. 

The projectile is a drag-stabilised dart, the rear end of which is held in a conventional cartridge 

case. The dart is 120mm long and the complete round 150mm long, which is the reason for the 

Ø unusual! front-to-back depth of the magazine. 

The muzzle velocity is unknown but the effective range in air is only 100m which suggests a low veloci- 

ty. Underwater, the range varies from 30m at 5m depth to 11m at 40m depth. At these ranges, the dart 

Y will penetrate the usual types of underwater suit and also 5mm of glass (face masks) inflicting fatal 

wounds. 
alibre: 5.56mm. Length: 840mm (butt extended); 614mm (butt folded). Height: 187mm. Weight: 3.4kg (Ioa- 

2.40kg (empty). Feed: 26-round magazines. | 
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UNDERWATER PISTOL 
The SPP-1 is a 4.5mm underwater pistol firing a drag- 
stabilised dart with sufficient power to deliver a lethal 

effect at 5Om range in air or up to 17m range under- 
water - the exact range depends upon the depth at whi- 

É ch the pistol is fired. The dart is secured in a car- 
tridge case; four of these rounds are held in a specia! clip which is I0a- 

ded into the barrel of the pistol from the rear and secured in place by the firing chamber 
and breech unit. A self-cocking firing mechanism then fires one cartridge for each pull of the trigger. 
The darts are sufficiently accurate to strike within a 150mm circle at a range of 100m when fired in air; 
the short range underwater accuracy is comparable. 
The 4,5mm dart is 115mm long, the complete round being 145mm long and weighing 21g. The SPP- 

1 is supplied in a special case containing three spare magazines. Another version, the RGO-19, has one 
barrel and is fitted with six-round magazines. Calibre: 4.5mm. Feed: four-round clip. Length: 244mm. Height: 
136mm. Weight (empty): 950g. Effective range: 50m (in air); 6m at 40m depth, varying to 17m at 5m dep- 

th underwater. 
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Above. The BA silent assault rifle. Above. the Complex silent sniping rifle. 

    

OTHE 9mm SILENT 
SNIPER COMPLEX 

The Silent Sniper Complex features the same 
mechanism as the Ygmm silent assault rifle (gas- 
operated rotating bolt) but has a fixed skeleton butt. 

It is supplied complete with an optical telescope 
and an electro-optical sight in a fitted case which 
also holds the rifle broken down into butt, receiver, 
barrel'silencer component and two magazines. The 
rifle is compatible with the whole range of BA sights 
particularly the 1PN43 model and the 1PN75 night 
scope. The barrel of the Complex is slightly longer 
than that of the BA, and it is claimed that the mm 

cartridge when fired from this weapon will pene- 
trate 2mm of steel at 500m, retaining adequate 
stopping power after penetration. 

Calibre: mm subsonic special. Operation: gas, 
selective fire. Length: 894mm. Weight (empty): 
2.60kg. Effective range: 500m. Feed: 10 or 20-round 
magazine. Carrying case dimensions: 450 x 370 
x 140mm. 
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tion garments at ranges of up to 400m. 

(empty): 2.50kg. Effective range: 400m.   
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THE BA 9mm SILENT ASSAULT RIFLE 
This rifle uses a modified Kalashnikov action - gas-operated rotating bolt - combined with an integral 
silencer assembly tø provide a very low noise level which provides far greater ranges and penetra- 
ting power than is usual with silent weapons. The cartridge is a special mm round, approximately 
the same length as the standard 7.62 x 39mm cartridge and with a similar rimless necked case 
but with a muzzle velocity below the speed of sound. The weapon is capable of selective single 
shot or automatic fire without causing damage to the silencing unit. The rifle has a short fore-end 
and a side folding skeleton butt. A built-in side bracket will accept any CIS optical or electro- 

optica! sight. The magazine carries a unique series of indentations, probably in order to provide 
tactile identification and prevent confusion with other similar patterns of magazines. 

The special cartridge has been developed with a view to defeat body armour at long range. It is capable of 100% penetration of Levels I, I! and II! protec- 

Cartridge: Ygmm subsonic special. Feed: 20-round box magazine. Operation: gas, selective fire. Length: 875mm (butt extended); 615mm (butt folded). Weight    


