
Det sidste menneske 
 

Scenariet: 
 

Stikord: 

Eliza: AI 

Sindsyg 

I to versioner...he-he 

 

Spillere: Froset ned og vågner op, 1000 år senere. 

Kolonister og androider 

 

Aliens: Har dræbt alle andre mennesker  

Nogle af dem har taget deres form 

To grupperinger i borgerkrig 

 

Parallel-univers (gennem et sort hul) 

Rum-kapslerne 

 

 

Baggrund: 
Arizona Projektet. 

 

Den 6. december 2278: Professor Johnny Reeves starter Arizona projektet ved at påbegynde tegningen af 

den rumfærge som skal føre 836 kolonister til planeteten Epsilon Eridani III, 9 lysår bag Pluto. 

 

23. februar 2301: Rumfærgen er færdig, Professor Reeves døber den Apollo 43. Kolonisterne udvælges og 

rekrutteres, alle sendes på Arizona Astronaut University. 

 

9. Januar 2303: Konkurrenten Kwik Kinetics Starter et lignende projekt, to år senere droppes projektet. 

 

22. maj 2306: På grund af mangel på kolonister bestilles 103 cyborgs fra BCI 

(BiokineticComputingIndustries). De leveres alle inden for fjorten dage. 

 

28. oktober: 2309: Apollo 43 affyres uden nogen problemer. 

 

7. juli 2310: Professor Reeves dør af et hjertestop i en alder af  85 år. Ved begravelsen er hans kone Shelley, 

sønnen Richard og endda Præsidenten af USA og Paven. Hele Amerika er lammet af sorg. 

 

15. juli 2310: Richard Reeves overtager projektet trods hans uvidenhed om emnet. Han ønsker at føre sin 

fars livsværk til afslutning. 

 

12. august 2317: Folk på jorden tror at hovedreaktoren på Apollo 43 er sprunget i luften. Der er stor 

usikkerhed om hvis fejl det var. Alle dør under eksplosionen. I virkeligheden blev Eliza sabboteret, og kom 

med en falsk meddelelse, før hun gik i dvale. 

 

31. december 3215: Apollo 43 flyver igennem et sort hul, ind i en anden region af universet. 

 

1. januar 3216: Apollo 43 springer nu for alvor i luften. 15 besætningsmedlemmer, som stadig er i dvale, 

overlever. De bringes i de to rumkapsler, som når at blive affyret, inden resten af rumskibet eksploderer. 

 

13. august 3317: Folkene i redningskapslerne vågner.   

 



 

Forløb: 
 

Oversigt: 

1) De vågner op 

2) Snakker sammen indbyrdes 

3) De to rum-kapsler kontakter hinanden 

4) Computerne er mer#567ærkeligefr8e% 

5) Fejl i den ene kapsel (A-39) - tøris (Frygtfactor) 

5) Rum-kapslerne mødes “KLONK!” 

6) Besked fra rummet 

7) Ny besked (fra de andre i borgerkrigen): De har slået jer alle-sammen ihjel 

8) Hvad gør vi nu?!? 

 

Starten: 

Vågner op 

 

Vendepunkt: 

Computerne er sindsyge 

 

Vendepunkt: 

Alle mennesker er døde, slået ihjel af grumme aliens - trist... 

 

Afslutning: 

Flere muligheder (i sidste ende op til spillerne) 

- Kommer til vores univers 

- Assimileret i den fjendtlige race 

- Tage stilling i rumvæsenernes borgerkrig (vælge eventuelt standpunkt) 

 

 

Fysiske Locations: 
 

Rumkapsel A-17: 

Sølvpapir 

Computer 

Ultraviolet og rødt lys 

Baggrunds-lyd (via ghettoblaster)  

 

Rumkapsel A-39: 

Sølvpapir 

Computer 

Ultraviolet og rødt lys 

Tør-is eller røgmaskine 

Sirene/Alarm 

Baggrunds-lyd (via ghettoblaster) 

 

Gang som forbinder de to kapsler. 

Sølvpapir 

 



Personer: 
 

Navn: Andrew Jameson. 

 

Model: BCI (BiokineticComputingIndustries) 5.13 Cyborg Bodyguard Model 

 

Mission: Beskyttelse af besætningen (beskyttelse indebærer at du kan ikke gøre nogen af 

besætningsmedlemmerne noget, du må kun immobilisere eventuelle fjender og først når de har trukket et 

våben), 

 

Baggrund: Du er et kunstigt mekanisk menneske, men bliver af de fleste behandlet som en person. Du 

bliver dybt irriteret når folk behandler dig som et stykke maskineri. Der er sket en stor fejl under din 

programmering, hvis nogen begynder at plage dig med at du ikke er et “rigtigt” menneske er der chance for 

at du bliver vred og bruger vold, hjælper det ikke vil du I værste tilfæde prøve at slå din plageånd ihjel. 

 

For at BCI har større kontrol over dine handlinger er du tilsluttet Eliza og Eliza kan på et hvilket som helst 

tidspunkt  slukke for den nukleare reaktor som forsyner dig med strøm. 

 

Vaner: Du er meget magtsyg og vil prøve på såvidt muligt at være overordnet i kapslen. Du har til tider 

mindreværdskomplekser og irriterer derfor nogle af menneskene med deres svagheder (for eksempel kan 

de ikke klare sig under rumrejser uden deres dvalekamre)  

 

Bekendtskaber:  

Dave Mosley: Han er et dumt svin, han har før spredt rygter om at det er cyborgernes skyld at 

Rumstationens hovedreaktor gik ud af drift en uge sidste år, han fatter ikke at BCI er fremskridtet og at 

fremskridtet ikke kan stoppes. 

Nick Hornby: Eliza burde tale med Nick og forklare ham at cyborgs ikke er menneskenes slaver og gerne 

indlæse ham en ny personlighed, jeg er træt af ham og hans politiske korrekthed.  

 

 



Navn: Nick Hornby. 

 

Model: BCI (BiokineticComputingIndustries) 3.37 Cyborg Servant Model 

 

Mission: Koloniser Epsilon Eridani III 

 

Baggrund: Selvom du er BCI´s tjener model er du bygget til både fysisk og mentalt arbejde, du er på skibet 

for at hjælpe kolonisterne og I bund og grund er du kolonist, du er dog bedre end mennesker til visse ting 

dog har du jævnligt problemer med at folk mener at du er snobbet.  

 

Vaner: Du taler oxford-engelsk og er I hele din væremåde meget politisk korrekt og overfladisk fordi du 

aldrig gør andet end det Eliza har lært dig. Du er som person kedelig fordi du aldrig gør noget overilet. Den 

eneste du betror dig til er Eliza og hun får dine dybeste hemmeligheder at vide. 

 

Hemmeligheder: Du ved at under den sabotage sidste år hvor motorene gik I stå I en uge er følgende 

personer skyldige: Luke Gates, Bill Kimble, Ray og Wallace Kendrew, Rick Brand og Marvin Milenko. 

 

Bekendtskaber: Andrew Jameson: en lidt for magtsyg person der er for rebelsk til din smag. 

Eliza: Hun er flink og god at tale med, og man kan stole på hende. 

 

 

 



Navn: Dave Mosley 

 

Alder: 19 

 

Mission: Koloniser Epsilon Eridani III 

 

Baggrund: Du kom med på rejsen fordi din mor søgte ind og hun fik en særlig tilladelse fordi hun er din 

eneste familie. Du kan ikke huske særlig meget af jorden og elsker at høre om den 

 

Vaner: Du er meget usikker ved cyborgsne på Apollo 43, men du stoler på Eliza fordi du ikke tror på at 

den tænker selv (Du holder denne tro for dig selv, for at undgå ubehagelige episoder). Fordi du ikke har 

nogen venner taler du meget med Eliza og din mor 

 

Bekendtskaber: Erica Mosley: Din mor og dit forhold er meget tæt og i taler meget sammen. 

Eliza: er mere din ven end nogen andre og kunne godt tænke dig at møde personen som styrer hende 

 

 

 



Navn: Erica Mosley 

 

Alder: 44 

 

Mission: Koloniser Epsilon Eridani III 

 

Baggrund: Du blev gravid som 25 årig af en mand som døde 2 uger før din søn Dave blev født. Du 

beskytter din søn efter bedste evne  

 

Vaner: Du er ret genert og taler kun med fremmede hvis det er nødvendigt, du har dog intet imod at tale 

med fremmede cyborgs. 

 

Bekendtskaber: 

Dave Mosley: Din  19 årige søn, ingen må gøre ham noget han er det eneste du har tilbage. 

Eliza: Hun er meget flink, måske lidt for flink. Det irriterer dig meget at Dave taler så meget med hende. 

 

 



Navn: Ray Kendrew (Alex Gardner, ingen ,bortset fra din bror, på skibet kender til dit rigtige navn) 

 

Alder: 47 

 

Profession: Spion,astronaut. 

 

Mission: Forpur kolonisering af Epsilon Eridani III og andre dele af Arizona Projektet. 

 

Baggrund: Du er spion for Kwik Kinetics. Du skal så vidt muligt spolere Arizona projektet Ingen, med eller 

uden døden til følge. Du var med under sabotagemissionen for et år siden.  Din løn for 

selvmordsmissionen var 5,ooo,ooo $ på forskud, de er brugt på 5 vilde år i Las Vegas. 

 

Vaner: Du tænker før du taler og lever mest af alt af dine talegaver. Du undgår at bruge vold, mest fordi du 

er meget slap. 

 

Bekendtskaber: Wallace Kendrew ( Ed Gardner): Din elskede Tvillingebror, I er sammen i den her 

mission og i vil sammen forsøge at forpurre Arizona Projektet. 



Navn: Wallace Kendrew (Ed Gardner, ingen, bortset fra din bror, på skibet kender til dit rigtige navn) 

 

Alder: 47 

 

Profession: Spion, astronaut. 

 

Mission: Forpur kolonisering af Epsilon Eridani III og andre dele af Arizona Projektet. 

 

Baggrund: Du er en stor og stærk mand, og spion for Kwik Kinetics. Du skal så vidt muligt spolere Arizona 

projektet, med eller uden døden til følge. Du var med under sabotagemissionen for et år siden. Din løn for 

selvmordsmissionen var 3,5oo,ooo $ på forskud, de er brugt på 5 vilde år i Beverly Hills. 

 

Vaner: Du har altid elsket at herske og du har intet imod at bruge vold for at nå den højeste post 

 

Bekendtskaber: Ray Kendrew (Alex Gardner): Din Lede Tvillingebror. Du har hadet ham hele dit liv men 

denne gang vinder du, I er deværre sammen i den her mission og du vil prøve at dræbe ham. 

 

 



Navn: Boris  

 

Model: BCI (BiokineticComputerIndustries) 6.0 Cyborg Expedition Model 

 

Mission: Din opgave er at arbejde i miljøer, som er for farlige for mennesker. Du kan foretage udvendige 

reperationer på rumskibets skrog, hvis det befinder sig i nærheden af en stjerne, arbejde med radio-aktive 

kilder uden problemer eller tåle ekstrem kulde og endda vakuum. Alt i alt er du den, der går forest, når 

tingene bliver for farlige for de bløde mennesker. 

Din mission var oprindelig primært medhjælp omkring koloniseringen af Epsilon Eridiani III, men da 

rejsen af en eller anden grund har taget over 1000 år i stedet for de planlagte 37, så er det blevet vigtigere at 

du passer og vedligeholder rumskibet, skibets computer Eliza og dvale-sengene, som menneskene er i. 

 

Baggrund: Du er et stykke kunstig mekanik, der kun af de færreste bliver behandlet som et menneske. Du 

er den af robotterne på rumskibet, der er mindst menneskelig, både af udseende og opførsel. Det er du ked 

af. Du har nemlig også følelser, selv om du har meget svært ved at vise dem. Menneskene griner bare, hvis 

du f.eks. prøver at smile. Alt hvad de ser er bare en grotesk grimase.  

Du har intet til overs for de andre androider, som også ser ned på dig. De mener at de er langt mere 

menneskelige end dig. Dette har været ulideligt, da I var de eneste, der var vågne, mens menneskene sov. 

De var det eneste selskab du havde undervejs, ud over skibcomputeren Eliza, som du er meget glad for, 

men som i længden er triviel at snakke med. Hun er intelligent, men ikke bygget til konversation, hvilket du 

for øvrig heller ikke er. Eliza, din gode ven, har på den lange rejse forklaret dig, at det ikke var vigtigt, at den 

tog længere tid end forventet. Du stoler på hende, og føler ingen grund til at snakke om det med andre. For 

1 år og 8 måneder siden skete der det, som ikke måtte ske, en kæmpe ulykke. Du og de andre androider 

nåede at bære nogle af menneskene ind i to af redningskapslerne, inden skibet sprang i luften. Kun 15 af 

864 besætningsmedlemmer nåede at overleve. Hvad ulykken skyldes ved du ikke, men du har en 

fornemmelse af at det skyldes lettere misligholdelse fra din side, en mistanke som du vil have bekræftet, før 

du melder dig selv.  

 

Vaner:  

På det seneste er du blevet bange for at flere ting kan gå galt på grund af dig, så derfor er du meget 

omhyggelig med at alt er i bedste orden, at alle rydder op efter sig og at alt er pænt og nydeligt. Derudover 

er har du en mistanke om, at der er noget i vejen med dig, siden du fejlede så miserabelt. Du må absolut se, 

om du kan finde den maskin-fejl. Det vil du gøre selv, da det er dumt at sprede unødvendig uro blandt de 

andre. 

 

Bekendtskaber:  



Navn: Jessica Olden 

 

Alder: 47 

 

Profession: Kolonist og læge 

 

Mission: Din opgave er at kolonisere Epsilon Eridani III og opretholde en god sundhedsmæssig standard. 

 

Baggrund: Du og din mand Viktor er gamle gymnasiekærester. I har holdt fast i hinanden lige siden, nogle 

gange af kærlighed og andre gange af frygt for ensomheden og måske mest af alt modpartens hævn, hvis 

forholdet brast. I har altid levet i et had-kærligheds forhold, hvor I blandt andet har kæmpet om magten. 

Viktor sejrede i første omgang, dengang du blev gravid. Du mistede din frihed og du blev bundet til familie-

livet. Sønnen I fik var Viktor II. Det skulle være det eneste barn du ville få. Du blev steriliseret en måned 

efter han blev født. Du ligger heller ikke skjul på, at han ikke er noget ønskebarn, selv om du som mor 

elsker ham mere end noget andet. Det viser du ikke. Viktor udnytter jo alle følelser du viser, alle 

svaghedstegn der er at finde.  

 

Du er læge af uddannelse og nåede hurtigt at tjene en mindre formue. Men det var ikke nok. Du havde  

ikke kontrol nok et den store kaotiske verden jorden var. Derfor meldte du dig til Arizona-projektet. I en 

lille koloni ville du kunne have styr på tingene. Der ville være nok af alt. Samtidig fik du en stor sejr i 

forholdet. Viktor blev overtalt i et svag øjeblik, og fortryder det bittert nu. Han og Viktor II er 

storbymennesker, ikke ensomme kolonister. Det skal de nok blive, med din hjælp... 

 

Vaner og væremåde: 

Du prøver hele tiden at få overmagten i dit og Viktors forhold. Ikke fordi du er magtgal, overhovedet ikke. 

Du nægter bare at være under nogen. Det gælder også i andre sammenhænge. Det har på det seneste 

medført en afsky for al kunstig intelligens. Androider og store computere kunne tage magten fra 

menneskeheden, hvis den ikke passede på. De burde forbydes. 

Du tænker meget på folks sundhed og velvære. Du ønsker nydelse mest af alt. Al ubehag irriterer dig ekstra 

meget. Derfor ønsker du også kontrol over din tilværelse. 

 

Bekendtskaber: 

Viktor 

Viktor II 

Eliza og androiderne: 

 



Navn: Viktor Olden 

 

Alder: 48 

 

Profession: Kolonist og psykolog 

 

Mission: Din opgave er at kolonisere Epsilon Eridani III og sørge for besætningens mentale vel. 

 

Baggrund: Du og din kone Jessica er gamle gymnasiekærester. I har holdt fast i hinanden lige siden, nogle 

gange af kærlighed og andre gange af frygt for ensomheden. Du besluttede dig at blive gift med hende, da 

hun blev gravid. Først da indså du at det var det der talte. Du mistede din frihed og blev bundet til familie-

livet. Sønnen I fik kom til at hedde Viktor II, opkaldt efter dig. At det var et smart træk fra Jessicas side; 

både det at blive gravid og det at opkalde sønnen efter dig, gør ikke noget. Hun ville jo bare holde fast i dig, 

hvilket du er smigret over. Desuden kan du godt lide intelligente kvinder. Du elsker både hende og din søn 

mere end noget andet. Du synes at din kone er meget usikker på sig selv, men du gør alt hvad du kan, for at 

hjælpe hende. Men det går ikke at hun opdager det, da det kan svække hendes selvtillid yderligere. Der er 

også derfor at du sagde ja til at tage ud i rummet. Hun syntes det var en god idé, og brændte intenst for det. 

Ingen argumenter ville bide på hende, kunne du se. Og så var der ikke andet at gøre, end at tage med. For 

hendes skyld. 

 

Du er psykolog af uddannelse og da I endnu var på Jorden, var du en af verdens førende. De gamle kunne 

måske mere teori, men du har medfølelse med dine medmennesker, du forstår dem. Det er din store 

fordel. 

 

Vaner og væremåde: Du er flink og rar at være i nærheden af og gør alt for at hjælpe dine medmennesker. 

Også når de umiddelbart siger nej. Det er jo blot fordi de ikke tør stå ved deres følelser og fordi de tror at 

det er nedværdigende at få hjælp. Du forstår dem, men ved også at sådanne tankegange skal brydes, hvis I 

nogensinde skal kunne skabe et paradis ud af jeres koloni. 

 

Bekendtskaber: 

Jessica 

Viktor II 

Eliza 

Boris 

 



Navn: Viktor Olden II 

 

Alder: 16 

 

Profession: Kolonist og igang med universitetsstudier inden for biomekanik. 

 

Mission: Kolonisering af Epsilon Eridani III. 

 

Baggrund: Du er ikke så gammel endnu men er alligevel kommet med på denne rum-mission. Du mener at 

det skylles din uforholdsmæssigt store intelligens og det, at man for brug for børn til at tage over, når i 

ankommer, da de voksne er blevet sterile af rumrejsen. Det at du er et af de eneste børn betyder ikke så 

meget, for de har jo med garanti frosset en masse andre spædbørn og fostre ned, som kan bruges, når 

befokningsmængden bliver for lille. 

Selvfølgelig betyder det også noget, at begge dine forældre er taget med, men du er sikker på at der må være 

nogen bagtanker. De elsker dig nemlig ikke specielt højt, men tager sig langt mere af deres karriere og 

interne forhold. Din far tror at han er åh så god. Men du ved godt, at det i virkeligheden er på grund af 

noget han prøver at skjule, noget fra hans fortid, noget skummelt. Din mor er ligefrem og ærlig. Hun har 

sagt, at du blev til ved et uheld. Du bryder dig ikke om hende, men respekterer hende for hendes ærlighed. 

 

Vaner og væremåde:  

Du er ensom men er ikke ked af det. Du er stærk og viser ikke følelser til nogen, det er bare et tegn på 

svaghed. Når du snakker med nogen, som ikke betyder noget for dig, hvilket de færreste gør, kan du godt 

snakke på livet løs, så længe du ikke siger noget, som de kan bruge i mod dig på nogen som helst måde. 

Du er tilgengæld meget opmærksom på, hvad andre siger, du leder hele tiden efter deres svage sider. Og 

når du endelig har fundet dem, er du ikke sen til at benytte dig af dem. Det er altid godt at kradse lidt i folks 

pæne facader. Når folk stoler på dig, er du desuden god til at misbruge deres tillid. De tror jo at du kun er 

et barn. At dine fortolkninger at sandheden så kommer til at påvirke deres væremåde gør ikke noget. 

 

Bekendtskaber: 

Jessica 

Viktor 

Eliza 

 



Navn: Radjif Batu 

 

Alder: 84 

 

Profession: Kolonist, computerprogrammør og præst 

 

Mission: Kolonisere Epsilon Eridani, vedligeholde skibets computer Eliza og sørge for folks spirituelle vel. 

 

Baggrund: Du har en meget broget fortid. Du er født og opvokset i Indien, uddannet som computeringenør 

i Japan og har arbejdet i USA, Tyskland, Uganda og på Månen med EDB. Som du støtte på forskellige 

kulturer og religioner, blev du stille og roligt overbevist om en Guds eksistens. Som 47-årig begyndte du at 

studere teologi og religionsvidenskab og er siden blevet præst i den Forenede Guddoms Kirke, en religion 

som du i stor grad har været medvirkende til at opbygge. Den går kort og godt ud på, at alle religioner i det 

store og hele tilbeder en guddom, som de blot fortolker forskelligt. I sidste ende siger de alle sammen det 

samme: Vær gode og respektfulde mod hinanden. Guden er til som garant for moralen og skaber af 

verden, og intet andet. Det er en meget stabil religion, som de fleste kan forene sig med. Derfor er den også 

blevet meget udbredt. Du er taget med ud i rummet, for at lægge grundlaget for det paradis, som vi altid har 

stræbt efter, men som vi har mistet på Jorden. 

For ti år siden blev du gift med Masanta, som også kommer fra Indien. Du har sidenhen fundet ud af at det 

kun var af ren og sker nostalgi, og at I intet tilfældes har. Du elsker hende ikke, men holder dog meget af 

hende, som ven. I har en som sammen, Leroy. Han er 7 år gammel og er taget med i rummet for at danne 

grundlag for den nye menneskerace. Din kirke sendte dig også afsted, for at brede budskabet ud til andre 

fremmede racer. Dem har du aldrig troet på. Du har dog haft mange og lange diskussioner med din kone, 

som både er troende men og som også på det kraftigste insisterer på, at der er liv i rummet. 

 

Vaner og væremåde: 

Prædikener skal der til, og prædikener skal du give dem. Menneskene har længe savnet noget at tro på og 

det giver du dem. Til forskel fra de gamle religioner, er dette dog ikke nogen tro, men en viden. Du kender 

sandheden, dine disciple kender sandheden. 

Du er musikalsk og elsker god klassisk musik. I de gode gamle dage kunne de lave musik. Ikke det der 

nymodens pjat med akkustiske instrumenter og almindelige sangstemmer. Nej tekno er sagen. Du lytter så 

meget som muligt til det, og går ikke af vejen for at nynne forskellige vilde rytmer højt. 

 

Bekendtskaber: 

 



Navn: Masanta Batu 

 

Alder: 38 

 

Profession: Kolonist og Kemi-ingenør 

 

Mission: Kolonisér Epsilon Eridani III og sørg for den nødvendige tekniske assistance. 

 

Baggrund: Du er en meget dygtig ingenør og kemiker. Du er faktisk så dygtig, at du er sikker på, at du var 

kommet med på denne mission selv hvis du ikke var gift med Radjif. Han kom med primært fordi han er 

en vigtig præst i den Forenede Guddoms Kirke, en kirke der er blevet utrolig stor de sidste tyve år, utroligt 

stor og utroligt magtfuld. Han er også computeringenør, men det er der jo så mange der er. Du blev gift 

som 28-årig. Han var 74, men det gjorde ikke noget. Du elskede ham overalt på jorden, og så betød alderen 

ingen ting. Du elsker ham stadig, selv om han nu går op i andre ting. Det har han nok altid gjort, når alt 

kommer til alt, men som man siger, så gør kærlighed blind. 

I har en søn, Leroy. Han er nåede lige at fylde syv år, før I tog afsted på rumrejse. Han kom med, selv om 

du ikke er glad for det. Det er ikke godt for sådan et lille barn at blive udsat for så store forandringer. I 

skulle hellere have bortadobteret ham, for hans eget bedste. 

Du er kommet med på grund af Radjif, men især på grund af muligheden for at møde de fremmede som 

må være deroppe. Du er overbevist om, at de må eksistere. Du har haft lange og udmattende diskusioner 

med din mand om dette emne, men han vil ikke give sig. Selv det, at han er sendt i rummet for at prædike 

overfor eventuelt nye intelligensvæsener, betyder intet for ham. Har er blot taget afsted for at skabe et nyt 

paradis. Som om Jorden ikke var god nok. 

 

Vaner og væremåde: Du er dygtig og kompetent, og lader det skinde igennem alt hvad du laver. Desuden er 

du er fremragende mor, og gør alt for din søn, selv om du er ked af at han tog med. Du skændes mere og 

mere med Radjif, som du har mistet meget respekt for. Har er ikke en rigtig præst med forbindelse til 

Guddommen men blot et almindeligt menneske. I det hele taget tager du ikke folk så højtideligt. De er 

almindelige mennesker, der ikke fortjener mere respekt end almindelig høflighed. Du bryder dig på ingen 

måde om autoritære personer, som du godt kan finde på at sige en sandhed eller to til. 

 

Bekendtskaber: 

Radjif 

Leroy 

Eliza 

 

 



Navn: Kim Yong 

 

Alder: 69 

 

Profession: Kolonist, kok og astrofysiker 

 

Mission: Du skal kolonisere Epsilon Eridani III, sørge for god mad og ellers studere rummet nærmere og 

dermed også prøve at forhindre eventuelle ulykker på grund af uforudsete faktorer på jeres rejse. 

 

Baggrund: Du er en afslappet og roligt kineser der har oplevet lidt af hvert. Du lader dig ikke gå på af 

modgang, du tager imod den og løser eventuelle problemer. Du og din kone Beatrice besluttede jer til at 

tage med på denne rejse, så i kunne give jeres søn en god og harmonisk opvækst langt væk fra de støjende 

storbyer og det forurenede og mekanisere landskab på jorden. Nyt land, nye muligheder, det er jeres drøm, 

eller rettere sagt hendes. Det var Beatrice der var den mest ivrige. Du tog bare med. Intet problem. Du har 

en idé om, at ikke alle på rumskibet har haft den samme holdning. Du er mener det er sandsynligt, at nogle 

vil sabotere jeres rejse. Du tager tingene roligt, men er dog bekymret for din familie. Hvis der skete noget 

med nogen af dem, ville du ikke være sikker på, at du ville komme ud af det med din sunde fornuft i 

behold. 

 

Vaner: 

Kinaruller ligger godt i maven. 

 

 

Bekendtskaber: 

 



Navn: Yun Yong 

 

Alder: 18 

 

Profession: Kolonist og historiestuderende 

 

 

Mission: 

 

 

Baggrund: 

 

 

Vaner: 

 

 

Bekendtskaber: 

 

 



Navn: Bjarne Jensen 

 

Alder: 107 

 

Profession: Kolonist, folkeskole-, højskole- og gymnasielærer, idrætstræner, kostspecialist og sociolog. 

 

 

Mission: 

 

 

Baggrund: 

Gammel skole-nørd der har mistet sin kone og med hende meningen med tilværelsen. 

 

 

Vaner: 

 

 

Bekendtskaber: 

 


