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"Ka Choota” der er i kredsløb om Nal 
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Det er på Nar Shaddaa der foregår - Nal 
Huttas ene måne. Rygter går ar en 
Imperiegut med en bunke 2 

  

har købt sig ind i nogle gamle lagerrum 

  

»& har en ven i den correlianske sektor. 
der leverede nøget hardware på adres- 
sen… Lille foretagende. Højst 25 - 30 

  

  ir der er dér!”    

  

idt snakken frem og tilbage, til- 
Kk ar arrangere et møde med 

n foreslår, at de mødes 

  

     på platform ved den Correlian- 
ske sektors rumhavn for besøgende, om 
24 timer, Der er visse tråde han bliver 
nødt til ar trække i forst. 
Under samtalen vil nogen måske 

bemærke en attraktiv, men hårdkogt 
udseende kvinde, der står i den anden 
ende af det røgfyldte rum og stirrer 
undersøgende på dem. De: er dusør- 

2, der har en stærk for- 
nemmelse af ar have set en eller flere af 

    

jægeren M 

rebellernes ansigter i en Imperialsk 
efterlysning. Afhængig af tingenes 
udvikling vil hun, når Grek er gået, 
forsøge at udfritte dem om deres ærinde 
på Ka Choota: "Tag det ikke personligt, 
men der er mange her ombord, der 
kunne tjene en pæn klat på jer - døde 
eller levende, hvis I forstår. Jeg kunne 
måske hjælpe jer lidt, hvis jeg vidste 
hvor I skulle hen.” 
Under alle omstændigheder opdager 

rebellerne, at Maarta har en eller anden 
interesse i dem, og de vil se hende flere 
gange ombord på Ka Choota, mens 
hun observerer dem på afstand. Hvis 
de spørger sig for, vil folk have en (for- 
nuftig) tendens til ikke at vide spor om 
hende. 
Udover detre er Ka Choota en glim- 

rende mulighed for at lægge op til sene- 
re eventyr og for at hygge sig med lidt 
harmløst rollespil. 

I MELLEMTIDEN 

Hvad enten rebellerne slår tiden ihjel 
ombord på Ka Choota eller tager direk- 
te til Nar Shaddaa, så spilder Maarta 
ikke tiden. Hun kan lugte forretning 
og hun kender alt til Greks kedelige 
situation - det hører med til jobbet at 
holde sig informerer. 

I en snæver passage trækker hun Grek 
op i en krog og tilbyder ham en anscelig 
sum, hvis han ved nøger hun kan bruge. 
Inden han ved af det, har han solgt sine 
gamle venner for ussel mammon. 
Maarta får alle deraljer - på nær hvad 
missionen egentlig går ud på - og hun 
forlanger, at han holder sig i kontakt 
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Spillerne ankommer til Nar Shaddaa 

med hende, så hun kan gribe ind på der 
rigtige tidspunkt. Maarta går stærkt ud 
fra, at en fyr der sælger oplysninger om 
Imperiet også må være en hel del værd 
selv. 

NAR SHADDAA 

Det næste stop for vores helte er Nar 
Shaddaa, en af Nal Huttas to måner. 
Den bedste kilde om Nar Shaddaa er 
den stærkt anbefalede Dark Empire 
sourcebook (og tegneserie), men her er 
essensen: 
Takket være komplekse tophemmelige 

aftaler med Imperiet har Hutt klanerne 
længe kontrolleret transporten af illegale 
varer i det meste af galaksen. I aftalerne 
indgik, ar talrige smuglergrupper der 
arbejdede for Hutt'erne fik lov til i fred 
at etablere sig på Nar Shaddaa, der blev 
kendt som "Smuglers Moon”, 
Øverst blandt disse smugglerringe er 
Corellianerne. "Ikke alle Corellianere 
er smuglere, men de bedste smuglere er 
Corellianere”, siges der. 
På trods af den afsides beliggenhed, 

er der en stadig strøm af trafik mellem 
Nal Hutta, dens ene måne og resten 

af galaksens vidt-spredte systemer. 
Store trans-galaktiske transportere og 
fragtere kommer og går, mens Hutt- 
gangsternes slanke, pompøse caraveller 
og dusør-jægernes slidte, rustne fartøjer 
glider ind over blokke af de kilomerer- 
høje dok-tårne - hver enkelt en komplex 
selvstyrende by, toppet af med 
rumhavns-facilirerer. Disse engang nob- 
le konstruktioner er bukker under for 
forurening og forfald, der kaster et   

spøgelsesagtigt skær over en rumhavn 
bader i tusmørke og glimtende lys. 
Er kæmpe netværk af broer og passager 

forbinder de øverste lag af de enkelte 
doktårne - et gigantisk komplex af dok, 
varehus og optankningsfaciliterer. Hvert 
niveau af rumhavnene har hangarer og 
landingsplarforme såvel som fragtdepo- 
ter og ikke mindst ældgamle, eksotiske 
passager der skærer horizontalt gennem 
hele rårnet. 
De fleste indbyggere i denne samling 

af udskud og afskum bor og arbejder i 
de øvre lag, blandt de forfaldne rumhav- 
ne, men langt under dem ses glødende 
bål, og sære eksistenser trives i de dybe- 
ste afgrunde mellem doktårnene. 

Handling 
Mens rebellerne nærmer sig Nar Shad- 
daa, bemærker de, blandt alle de store 

containerskibe der kredser om den lille 
måne, en Star Destroyer, der hænger i 
er stationært kredsløb som en kæmpe- 
mæssig død fugl. I det fjerne ses en stor 
rødlig skive - den anden måne der er 
dækket af en endeløs ørken. 

Efter at være blevet guidet ned gennem 
skjoldet over den Corellianske sektor 

skulle rebellerne ikke have noget besvær 

med at finde platform 357. På de smalle 

gader kan man møde mange sære 
væsner, og på de små bazaarer rundt 
omkring vil de blive tilbudt at købe alt 

lige fra stjålne motordele, ulovlige våben 
til hårde stoffer og slaver. 
Forsøg at fremelske den lovløse, wild 

west stemning, ved at lade rebellerne 
løbe ind i blasterdueller, dusørjægere der
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jagter bytter, narkomaner, gangstere der 
opkræver beskyttelsespenge og måske en 
lille gruppe stormtropper der tungt 
bevæbnede går frygtsomt forbi, mens. 
folk kigger truende på dem. Stormtrop- 
perne patruljerer jævnligt, men uentusi- 
astisk, i et område omkring Salisburys 
lokaler. Hvis rebellerne skulle følge efter 
dem, går de til en platform med en air- 
speeder (overmalet med skældsord) og 
flyver bort blandt doktårnene. 

PLATFORM 357 

Platform 357 er en dyster landingsplat- 
form omtrent halvvejs nede på siden af 
det Corellianske doktårn. Den rager ud 
over afgrunden, hvorfra en fæl stank 
bæres op af de pludselige vindstød. 
Platformens overflade er arret af de 
skibe der i tidens løb har landet her og 
grumset olie har samlet sig i fordyb- 
ningerne. Er par niveauer over og et 
niveau under den medtagne platform 
bærer nogle spinkle meralbroer hele 
tiden fodgængere og landspeedere over 
den kilometerdybe afgrund og air- 
speedere sværmer som arrige insekter 
rundt på den mørke himmel. De tre af 
platformens sider hænger ud over dybet. 
Den 4. side er en rusten metal mur, 
med en åbning hvorfra en lille, oliefed- 
tet trappe fører op til niveauet ovenover. 
En tilsyneladende tilrustet hangarporr 
udgør det meste af væggen. Den er 
umulig at åbne udefra. En enerverende 
helikopter-agtig lyd kommer fra en 
rusten ventilationspropel højt oppe over 
porten. 

  

Handling 
På platform 357 går der lidt tid før 
Grek viser sig. Han har foruden at 
arrangere et møde med sin kontakt 
også talt med Maarta, hvor hun fik 
mødesteder at vide, så hun kunne lægge 
sig i baghold. Han virker måske en 
smule nervøs, men holder masken 
nogenlunde. 
"Okay, gutter - min kontakt vil hand- 

le, men det bliver dyrt! 2500 credits, 
ikke mindre. Han vil mødes med jer om 
en time. Dernede!” Grek peger drama- 
tisk ned i dybet, mens et hylende vind- 
stød understreger alvoren i hans ord. 

I MELLEMTIDEN 

Mens Grek mødes med rebellerne på 
platformen begiver Maarta sig ned i 
underbyen for at lægge sig i baghold og 
fange både rebellerne og Greks kontakt, 
Hun får sig dog lidt af en overraskelse, 
da hun først selv bliver fanget af en 
squad stormtroopers og siden opdager, 
at Greks kontakt ikke er nøgen anden 
end… High Inquisitor Salisbury! 
Da Salisbury udspørger Maarta, finder 

han ud af at rebellerne er blevet forrådt 
af deres egne, hvilker han finder højst 
fornøjeligt. Han antager desuden, ar 
hvis Maarta fortsætter med sin plan, 
men lader rebellerne undslippe, vil der 
give hans optræden langt større trovær- 
dighed. Som tak for hjælpen kan 
Maarta, når først rebellerne har udbyttet 
koordinaterne, gøre med dem lige hvad 
hun vil. Fælden er klar. 

FØN I X Scenarie 

DYBT, DYBT NEDE 

Mødet foregår i et pakhus så gammelt, 
at der næppe er nogen der ved der eksi- 
sterer udover de sære dyr der har deres 
hjem her. Så langt nede i dokrårnet er 
der aldrig nøgen der frivilligt kommer 
og alt er da også så gennemtærer af rust 
og forfald at det er farligt ar færdes her. 
De fleste vægge, trin, rør og gulve er 

dækket af et mørkt algeagtigt lag, og der 
høres dryppende lyde overalt. Der hæn- 
ger ældgamle, mørnede kabler ned som 
er tæppe over indgangen - der blot er en 
del af væggen som er faldet sammen 
Den rigtige indgang er ikke ar få øje på i 
den støre, tomme hal. Oppe under lof- 
tet (ca. 10 meter oppe) går der en smal 
metalrist rundt langs væggene og flere 
steder langs den ses åbninger bort fra 
hallen. I nogle af dem ses et svagt, flak- 
kende lys, men der er helt stille. Da 
rebellerne træder ind i rummer ligger 
der midt på gulvet et gammelt cockpit 
fra en lille fighter. Det er vendt på hove- 
der og der er tændt et bål nede i det. 
Ved bålet ses en høj, kappeklædt skikkelse. 

Handling 
Skikkelsen ved bålet vender sig med 
en pludselig bevægelse rundt og hans 
tunge, sorte kappe svinger med er sus 
som en kæmpe vinge, i en bue om ham. 
"Velkommen til min ydmyge bolig!”, 
siger han med en lav, påtrængende 

  

stemme. "Jeg håber I er kommet for at 
handle, for mine folk er sultne og trætte 
- de har ikke spist i to dage.” Ud af 

skygger træder to skikkelser 
klædt i lasede gevandter, med noger der 
ligner en blaster rifle i hænderne. 
Forhandlingerne kan nu gå i gang. 

De tø vagter holder sig i baggrunden, 
lige uden for bålets flakkende skær. 
Ind i mellem kommer Salisbury med 

rumme! 

  

små bemærkninger om at Grek ser mere 
og mere nervøs ud, men han undskylder 
sig med at steder giver ham myrekryb. 
Husk på at Grek fuldt og fast tror på 
Salisburys falske identitet. 
Når aftalen er på plads, præsenterer 

Salisbury rebellerne for BMR-3 eller 
"Boomer”, som han kaldes. Boomer er 
en lille halvkugle-formet droid, der har 
fåer en hemmelig rute til "stedet hvor 
jeg leverede varerne. Den lille fyr her vil 
føre jer sikkert gennem Nar Shaddaas 
underverden og hen til nogle glemte 
turbolift-skakter. Hvis I kan komme 
op gennem dem, ender I i den dok jeg 
afleverede varerne i. I skal være på ræer- 
ne hvis I skal følge med Boomer der 
- han har krudt i røven...” 
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EN RIGTIG VEN 

Næppe har Salisbury talt ud, førend 
Maarta træder ud på metalristen oppe 
under lofter og råber: "Hænderne i vej- 
ret kryb! Rør jer ikke - [eftersøgt rebels 
navn] er den første der dør hvis nogen 
prøver på noget!” Salisbury er den første 
til ar række hænderne i vejret; hans vag- 
ter har trukket sig ud af syne. Hvis 
Maarta overhovedet kan nå det, inden 
en af rebellerne kaster sig ud i noget 
vildt, siger hun: "I skal vide ar jeg aldrig 
havde fundet jer uden hjælp fra jeres 
gode 'ven" Daibaji. Det var alle pengene 
værd, Grek!” 

  

Grek kigger ned i gulver og står og 
mumler et eller andet, men i der samme 
lyner en blaster rifle fra et mørkt sted op 
imod Maarta og tumult opstår. Maarta 
og de to vagter (i virkeligheden storm- 
troopers) skyder til højre og venstre og 
gør sig stor umage med ikke at ramme. 
Rebellerne kan også godt nå at være lidt 
med i skyderiet, men inden det når at gå 
helt amok er der pludselig noget i den 
ældgamle konstruktion der giver efter, 
der lyder et højt "wrooiing!” og i næste 
sekund forsvinder en god bid af gulv 
under rebellerne og en voldsom rutsje- 
tur begynder. Alt afhængig af omstæn- 
dighederne er der ikke sikkert at alle 

  

rebellerne ryger med, men formentlig 
vil de efterladte følge trop når 4-5 af 
deres venner er forsvundet. 

DYBT AT FALDE 
I stil med affaldsskaten på Dødsstjer- 
nen rurcher rebellerne ned af den sliske, 
som gulver blev forvandler til. Der bør 
ikke ske dem noget alvorligt, men lidt 
knubs får de. 
De lander hårdt i en dynge affald, 

og inden de når at komme til hægterne, 
hører de en der pruster og stønner. 
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<Hjæzælp!”, lyder det og når de tænder 
noget lys ser de, ar de har værer heldige. 
De er lander på en smal afsats dækker 

af grønligt slim, mens deres "ven” Grek 
klamrer sig til et rør, der stikker ud over 
den grønne suppedas som flyder som en 
tyk flød 2 meter under dem. 
"Hjææælp!”, råber Grek igen og samti- 

dig giver røret efter så han hænger med 
fødderne lige over den uroligt boblende 
overflade. 
Rebellerne må beslutte sig til om de 

vil redde ham, der har forrådt dem, eller 
om de vil lade ham hænge. 

I hver fald skyder der pludselig en 
slimet, lyserød tentakel op af den grøn- 
ne masse og slynger sig om Grek som 
en stor fjeder. "Aaaargh!”, skriger han 
og bliver trukker halvt under - nu skal 
re-bellerne tage en beslutning. Den 
såkaldt rigtige ting er selvfølgelig ar 

T redde ham, hvilker også vil komme til 
deres fordel senere, men der er næppe 
nogen der kan bebrejde dem, hvis de 

|| lader ham hænge. 
Monstret er en Dianoga (Galaxy 

Guide 1) og er ikke så nem ar få bugt 
med. (Læs: Den slipper først Grek når 
det passer dig - rollespil, ikk?...) 
Boomer er, trofast som en hund, 

fulgt efter rebellerne, og tilkendegiver 
højlydt med bib og blink ar den er 
urålmodig efter ar komme afsted. 
Med eller uden Grek går turen snart ad 
lange, grøn-slimede gange, hen over 
bundløse skakter balancerende på glatte 
rør, gennem jungler af gamle kabler, 
op og ned af smalle trapper og forbi 
sære åbninger i loftet og væggene, hvor- 
fra den grønne substans tilsyneladende 
drypper ud. 
Scenen slutter da monstrer fra før 

angriber igen, mens de balancerer hen 
over en gennemtæret metalbro. Der 
tager far i en af rebellerne, men netop 
som han virkelig kommer i vanskelig- 
heder, giver det underligt nok slip og 
forsvinder i dybet. Der lyder samridig 
nogle dybe, tordenagtige lyde fra et sted 
ovenpå, vistnok. I næste sekund kom- 
mer forklaringen. 
En massiv, grøn flodbølge kommer 

skyllende ud fra de sære åbninger i 
vægge og loft, og rebellerne bliver løfter 
op og hovedkulds skyller fremad. 
Da tingene falder til ro igen befinder de 
sig i er stort rum med riste i gulvet som 
slammet (affald fra de øvre lag) lang- 
somt siver ned gennem. Boomer bipper 
glad: de er nåer frem til turbolift-skak- 
terne, 

OP, OP, OP 

Skakterne har engang tjent til vedlige- 
holdelse af de nedre niveauer, men det 
er længe siden. Dørene kan vristes fra 
hinanden og afslører en skakt der går op 
så langt øjet rækker. I siden af røret er 
der indsat stigerrin og på trods af altings 
forfald ser de ud til ar holde. Der er 
selvfølgelig også et par af trinene der 
ikke holder. 
Boomer skal bæres på den lange, lod- 

rette tur men tilsidst skimter de lys over 
dem. Lyset kommer fra en stor, halv- 
mørk hangar. Selvom der holder en lille 
Imperialsk shuttle parkeret, ser det 
ikke ud til ar hangaren har været i brug 
de sidste 25 år. Støvede, algebegroede 
kasser står i et hjørne og i loftet hænger 
en rusten gribeklo. 
Hangaren har foruden en stor port, to 
udgange; i den ene står to stormtroopers 
og kigger væk. Der kunne dårligt være 
nemmere at snige sig ind. Hvad rebel- 
lerne gør med Grek er deres egen sag 
- hvad end de ber ham om vil han mak- 
ke rer. Han angrer meger dybt hvad han 
har gjort. 

TILSPIDSNING 

Ar snige sig rundt i Salisburys gemakker 
er ikke svært: Der er næsten ingen 
stormrrøopers og de få der patruljerer er 
(med vilje) temmeligt uopmærksomme. 
Stedet er en gammel smuglerrede med 
tilhørende hangar, og det eneste Salis- 
bury har installerer er en ny strøm- 
generator, et par computerkonsoller til 
konvojstyringen og et sted at sove. 
Rundt omkring støder rebellerne på 
ting der viser hvad stedet engang var: 
Mørnede kasser med ubestemmeligt 
indhold, falmede billeder af afklædte 

væsner på væggene, gamle ødelagte 
hydrospanners og maskindele der ikke 
hører til noger rumskib under 10 år 
gammelt. 
Ved hjælp af strategisk lukkede døre 

og velplacerede parruljer, leder Salisbury 
rebellerne i retning af rummer hvor 
computerne befinder sig og snart efter 
står de ved åbningen og kigger forsigtigt 
ind. Rummet er ikke særligt stort. Der 

er to udgange - begge åbne - og i mid- 
ten af rummer står nogle computere 
klodset stillet op. Et stort bundr kabler 
leder hen til et åbent panel i væggen. 

Den modstående væg er et kolosalt pa- 
norama (transpari-steel) vindue ned til 

hangaren.



  

Hvordan de end griber sagen an, er der 
ikke svært ar overmande de tre teknike- 
re, der har fået besked på at overgive sig 
uden kamp. Det skulle være en smal sag 
for rebellerne at lægge Allianceflådens 
koordinatsæt ind i computeren, på en fil 
der viser sig at hedde Operation Termi- 
nus. Giv dem et par sekunder til at 

  

klappe sig selv på ryggen og slip så hel- 
vede løs! 
Med ér kommer Maarta og 15 storm- 

tropper stormende hen mod dem af 
gangen, de kom fra, med hylende bla- 
stere. Hvis ikke de flygter af sig selv, så 
lad den anden udgang langsomt begyn- 
de at lukke. Den virker hver gang! 
Nu går den vilde skattejagt. I hvert 

fald har rebellerne opfyldt deres rolle 
nu, og der er ikke mere falsk beskeden- 
hed fra Imperiets og Maartas side. Hvis 
der passer ind, så fortæl dem at Grek er 
forsvundet (hvis han altså stadig var 
med). De får dog ikke tid til ar tænke 

     

nærmere over det for overalt løber de 
ind i blindgyder eller patruljer - og 
pludselig er de inde i et rum der ikke 
har flere udgange! 

VENDEPUNKTET 

Maarta og en masse stormtropper styr- 
ter mod rummet som heldigvis har en 
dør der virker. Lige inden den glide 
rned, når Boomer at drøne ind med en 
glad fanfare af bip og dyt-lyde. 
Rummet er fyldt med monitorer og 

blinkende lys. De fleste af skærmene er 
døde, men nogle af dem viser slørede 
billeder af stedets forskelige rum. De 
kan blandt ander se gangen lige uden 
for, hvor Maarta og stormtrooperne 
arbejder med døren, hangaren fra to 
vinkler og ikke mindst et rum der åbner 
ud til hangaren. I rummet står en ler 
genkendelig høj mand (Salisbury), 
klædt i en sort kappe og taler til et holo- 
gram. Darth Vaders hologram! 
Under de enkelte skærme er der 

volumeknapper og mens døren glider 
det første lille stykke op, kan følgende 
hør: 

      

"Men jeg forsikrer Dem, Vader - Alt 
går planmæssigt. Konvøjen skal nok nå 
frem.” 
"Hhhr….hhhr... Måske, Salisbury, men 

jeg ville ikke være kommer, hvis jeg ikke 
mente det var nødvendigt! Hhhr…. 
Oprørene hår opsnappet visse oplysnin- 
ger om konvøjen - Alt tyder på de kom- 
mer indefra. Hhhr..” 

Grek skal snart møde sin skaber 
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Salisbury: "Vi har ikke set det mindste 
tegn på problemer, Lord Vader, og jeg 
står personligt inde for hele operatio- 
nen.” 

"Hhhr…Sandt, Inquisitor, sandt. 
Hhhr…. Med Deres liv.” 
Hologrammet flimrer og dør ud, mens 

døren ind til rummet rebellerne befin- 
der sig i glider yderligere op. 
"Hah! Snart vil rollerne være ombyttet, 

Vader. Kaptajn Pierce - er konvojen 
sendt afsted?” "Ja, Sir,” "Godt. Der vil 
rage dem flere dage at gøre den klar til 
videre transport - rigelig tid for den 
Imperialske flåde at nå frem i. Oprøret 
er så godt som dødt!” 
Triumferende hæver Salisbury en lille 

datapad, mens døren glider et par tom- 
mer mere op. 
"Er droiden blevet sprængt, Pierce?” 
"Sprængt? Jamen, Sir, dusørjægeren og 
en deling stormtropper er på vej ind til 
dem nu! De vil ikke overleve!” "Hvor 
bedrøveligt. Men det er nødvendigt! 
Vi kan ikke have dusørjægere og rebeller 
rendende hvis Vader er i nærheden. 
Spræng den, nu, og start min shuttle.” 
"Javel Lord Salisbury!” 
Fra Boomer lyder det et lille klik og 

derefter begynder en lille rød lampe at 
blinke. Boomer begynder at bippe util- 
pas. I samme nu lyder der en serie skud 
ude fra gangen mens døren glider helt 
op. På den anden side står Maarta og en 

    

masse døde stormtropper. 
"Jeg hørte der hele! Kom ud med jer. 

Ingen snyder Maarta ustraffer og I for- 
tjener en chance. Men gør nu ikke 
noget dumt. Jeg er stadig professionel 
og I er stadig eftersøgte!” 
Med de ord drejer hun om på hælen 

og forsvinder hastigt ned af gangen. 
Der vil være uklogt at forsøge et skud! 
Desuden har rebellerne bedre ting at 
tænke på: hvad med Boomer? 
Man kunne godt forsøge at demonte- 

re droiden, men det er meget svært og 
der er meget lidt tid (desuden er det rer 
farligt). Man kunne også løbe sin vej, 
Boomers egen løsning er meget beslut- 
som: Hvis alle rebellerne er trådt ud af 
rummer, rækker han en lille arm ud og 
aktiverer en kontakt og med nogle be- 
drøvede blipdytter til farvel lukker han 
døren indefra. 
Få sekunder efter lyder der et øre- 

døvende brag. Døren bliver vredet af og 
med er kig ind i resterne af rummet, 
kan vore helte konstatere at Boomer har 
fjernet det meste af gulvet og man kan 
nu kigge ned i etagen under. Lige ned i 
hangaren. 
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FØN I X Scenarie 

FINALE 

Situationen er nu som følger: Salisburys 

tropper er alle ved at samle sig i hanga- 
ren. Salisbury bærer en datapad med de 
dyrebare koordinater på, og hvis han 
slipper bort med dem, er Alliancen 
prisgivet. Hans shuttle er ved at blive 
varmet op, og i et rygende hul i væggen 
kigger rebellerne ind. Omkring 30 
stormtropper er mellem dem og Salis- 
bury. Der er kun ér at gøre: Stop Salis- 
bury! Hvordan dette gøres er ganske op 
til de enkelte spillere, men her er i store 

træk hvad der sker: 
Fra deres hul kan rebellerne se Salis- 

bury på vej mod sin shuttle, mens han 
triumferende løfter datapad'en til salut. 

De enorme hangarporte glider langsomt 
op med en skurrende lyd og igennem 
åbningen anes den mørke himmel og 
konturerne af. platform 357! 
For ar give rebellerne en chance for at 

rå Salisbury, inden han træder op i sin 

shuttle, svinger den store gribeklo plud- 
selig ned fra loftet og smadrer med et 
øredøvende brag ind i topvingen på 
shuttlen. I en regn af gnister begynder 
den kolossale vinge langsomt at knække 
og en gammel højttaler knitrer til live: 
"Okay, gutter. Så er det nu! Jeg gør 

hvad jeg kan - håber det er nok.” 
Manden bag gribekloen (styret fra 

computerrummet) er selvfølgelig Grek, 
der i tumulten gemte sig dér, Kigger 
man op vil man kunne skimte Grek 
vinke bag den store rude. Der går op for 
rebellerne, at vingen vil dele hangaren i 
10, og de må kaste sig gennem mængder 

af stormtropper for at ende på samme 
side som Salisbury (hvis Grek ikke er 
levende på dette tidspunkt, er det Maar- 
ta der styrer gribekloen) 
Mens røgen lægger sig, vender Salis- 

bury sig mod sine forfølgere. Et antal 
stormtropper er også sluppet igennem 
infernoet af forvredet metal og kan for- 
ventes ar udgøre en trussel. Med sit skib 
ødelagt og afskåret fra de fleste af sine 
mænd, spiller Salisbury sit sidste kort: 
Den mørke side af Kraften! 

I bedste Vader-stil begynder maskinde- 

le og andet godt at flyve mod rebellerne, 
mens Salisburys silhouet ses mod af- 
grundens glimtende lys. De hylende 
vinde flår vredt i hans sorte kappe og 
han udstøder en arrogant latter, Tillad 
rebellerne at kæmpe sig ind på liver af 
Salisbury og forsøge at fravriste ham 
datapad'en. Kampen skal være hård, 
men til sidst bliver han dog (forhåbent- 

lig) tvunget i knæ. 
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Der er vigtigt for spillernes ego, at det 
er dem der ødelægger datapad'en. 
Netop som Salisbury er slået, bliver 

han ramr af en af de maskindele, der før 
var hans bedste våben, og slynges i af- 
grunden. Med en overmenneskelig 
bevægelse når han at hage sig fast til 
kanten med fingerspidserne og rebeller- 
ne får igen er moralsk valg. 
Er der en Jedi mellem rebellerne vil 

han mærke en forstyrrelse i Kraften da 
Salisbury, tilsyneladende meget overra- 
sker, mister sit greb og styrter skrigende 
i afgrunden med kappen flagrende 
omkring sig. 

MELLEMSPIL 

Rebellerne har ikke mere at gøre og 
gør klogt i at finde deres skib så hurtigt 
som muligt. Grek (eller Maarta) vil 
være forsvundet hvis de leder efter dem 
(lad dem vende tilbage en anden gang). 
Så snart rebellerne sidder i deres skib og 
er på vej, læses følgende: 
"Højt over Nar Shaddaa glider en 

gigantisk, pileformer Star Destroyer 
Tangsomt nærmere, På broen står en 
høj, sortklædt skikkelse ved viewporten. 
En officer nærmer sig. "Bør vi ikke 
informere Salisbury, lord Vader?” 
"Hrrr…Nej. Han er ikke længere rele- 
vant. Hrrr.… Er skib forsøger - dette øje- 
blik ar forlade Salisburys sektor, Jeg vil 
have det skib, kaptajn. Svigt mig ikke! 
Herr.” "Javel, lord Vader.” 

AFGANG 

Den sidste scene er af rebellerne der, 
skarpe forfulgt af 4-6 TIE fightere, 
suser ind og ud mellem Nar Shaddaas 
dokrårne, mens de desparat forsøger at 
få lov til ar slippe gennem skjoldet. 
Uanede mængder af andre skibe og sære 
konstruktioner kan komme dem i vejen. 
Artiklen "Over Stok og Sten” (se Fønix 
1) anbefales.   

Samtidig med denne hæsblæsende jagt, 
skal der forhandles med skjoldopera- 
tøren, Mako Spince (se Dark Empire) 
Han kan desværre ikke give dem en pas- 
sage igennem skjoldet (han tør ikke sæt- 
re sig direkte op mod Imperiet) men 
med lidt overtalelse fortæller han, at det 
er fordi han er ved ar guide et stort con- 
tainerskib igennem. Læs: Brug samme 
passage. Så snart rebellerne er igennem 
er der intet der afholder dem fra at hop- 
pe i Hyperspace - Alliancen er reddet! 

High Inquisitor Salisbuiry 

DEX 3D+2 (Dodge 5D+2, 
Light Saber 6D), 

MEC 2D+41 i 
PER 3D+1 (Con 5D42, Search 

STR 2D4+2 (Brawling 4D) 
TECH 2D 
Control 4D; Sense 4D, Alter 4D 

Force Points 6, Dark Side Points 9 
Character Points 11, Move 10 

Force Skills: op til spillederen. 

  

  

    

Maarta 

DEX 4D (Blaster 8D, Dodge 7D) 
KNO 2D+2 

MEC 2D+2 
PER 3D (Hide 5D, Sneak 6D) 
STR 3D+2 (Brawling SD) 
TECH 2D (Security 4D+2) 
Force Points 2, Dark Side Points I 
Character Points 5, Move 10 
Udstyr: Heavy Blasterpistol 
(Dam. 6D), Bounty Hunter Armor 

(se grundbog). 

BRM-3 
Formet som en halvkugle, svæver Boo- 
mer på et repulsor field en halv meter 

  

ham og rebellerne 
Hans evner udover at vise vej er 

yderst begrænsede.


