
2122

Version 1.1

Flemming R. P. Rasch
Viking Con 2000



2

Synopsis............................................................................................................................................... 3

Intro ..................................................................................................................................................... 3

Handling.............................................................................................................................................. 4

1 Den sorte planet............................................................................................................................. 4

2 Dr. Kinson, formoder jeg............................................................................................................... 5

3 Manden på månen ......................................................................................................................... 7

4 Byen for enden af historien............................................................................................................ 9

5 Monstre ....................................................................................................................................... 11

6 Det sidste slag .............................................................................................................................. 12

Spillerfigurer ..................................................................................................................................... 13

Kommentarer til spillerfigurer (kun for GM)................................................................................. 13
Borkov .........................................................................................................................................................................................13
Andrews ......................................................................................................................................................................................13
Armstrong ...................................................................................................................................................................................13
Kendred .......................................................................................................................................................................................13
Besson .........................................................................................................................................................................................13
Generelt om spillerfigurer.........................................................................................................................................................13

Borkov ............................................................................................................................................ 14

Andrews ......................................................................................................................................... 15

Armstrong ...................................................................................................................................... 16

Kendred.......................................................................................................................................... 17

Besson............................................................................................................................................. 18

Baggrundsmateriale for GM............................................................................................................. 19

SE2 ................................................................................................................................................. 19

Hoyle .............................................................................................................................................. 19

Beskrivelser af vigtige mennesker og andre væsener ...................................................................... 20

Spilleregler ........................................................................................................................................ 26

Kampregler.................................................................................................................................... 27

Våben............................................................................................................................................. 28

Baggrundsmateriale for spillere....................................................................................................... 29

Kunstig og knap-så-kunstig intelligens ........................................................................................... 29

Det Galaktiske Netværk (De Onde Maskiner) ................................................................................ 30

Anti-robot våbnet........................................................................................................................... 30

Jorden år 2122................................................................................................................................ 31

Kopier til spillerne............................................................................................................................. 32



3

Synopsis

Rumskibet SE2 ankommer til solsystemet hvor den formodet beboelige planet Hoyle ligger. Man
har mistanke om at hhv. menneskehedens fjende nr. 1, nogle intelligente maskiner, vil være til
stede, og at der er en eller anden form for liv på Hoyle. Begge dele viser sig at være sandt.
Maskinerne er i færd med at bygge en kæmpe kanon, som har rækkevidde og energi nok til at kunne
ødelægge Jorden på den enorme afstand. Det besluttes at sende nogen ned på planeten Hoyle, for at
undersøge om der kan skaffes hjælp der, og imens skal SE2 forsøge at stoppe Maskinerne. Det er
spillerne, som sendes ned til Hoyle, der er dækket af tætte skyer og et meget stærkt magnetfelt. De
møder et eller andet dernede, som de muligvis tror er en tidsmaskine, for pludselig befinder de sig
på Jorden i år 2055. Her vil de opdage, at Maskinerne er i færd med at hindre Robert Kinson i at
udvikle den supercomputer, som nu er ved at give menneskeheden en chance mod Maskinerne. De
hjælper Kinson, men sporet fører videre til Månen, hvor de også må redde den gale UFO-fanatiker
van Clarke, for at Maskinerne ikke skal få held til at ændre historien. Når de har reddet ham, sendes
de igen på en tidsrejse. Denne gang har de en chance for at ændre tiden til menneskenes fordel, ved
at få de ideer som skabte supercomputeren til at blive udviklet allerede i 1939. De må få tre
historiske personer, som Maskinerne prøvede at skille ad, til at arbejde sammen om nogle teorier
om intelligens. Under deres tidsrejse vil de måske møde en mystisk person med tilsyneladende
overnaturlige evner, Kronos. Kronos vil under alle omstændigheder kontakte dem, når de har løst
opgaven i 1939, og have dem til at kontakte okkultisten Aleister Crowley, og få ham til at udføre et
magisk ritual, så de kan komme hjem til deres egen tid. Senest efter det ritual opdager de, at de ikke
var på nogen tidsrejse, men blot fanget ind i bevidstheden på det væsen som udgør livet på Hoyle.
Kronos har (formentlig) narret dem til at sætte sig fri af samme bevidsthed, og han er opsat på at
hjælpe Maskinerne. De må da besejre Kronos, og ved hjælp af hans rumskib ødelægge Maskinernes
kanon og/eller hjælpe SE2.

Intro

Jorden 2059. SE1, det første rumfartøj, som sendes mod et andet solsystem, forlader Jorden.
Forventet ankomst til den formodet beboelige planet Hoyle er i 2092 Jord-tid.

Jorden 2063. Intelligente maskiner fra det ydre rum slipper en dødelig virus løs på Jorden. Over
99% af alle mennesker dør. Den intelligente supercomputer Crick sender en besked til SE1.

Jorden 2087. SE1 er vendt omkring og ankommer igen til Jorden, hvor den straks bliver sprunget i
luften af De Onde Maskiner. Nogle få besætningsmedlemmer undslipper og får opklaret hvad der er
sket. De får genstartet Crick, som snart får færdiggjort et supervåben mod De Onde Maskiner.

Jorden 2090. De overlevende er gået i gang med at genopbygge Jordens civilisation og opbygge et
forsvar mod den invasion fra De Onde Maskiner man venter hvert øjeblik. I mellemtiden har man
fundet ud af at der måske er intelligent liv på Hoyle, så for at undersøge dette, men ikke mindst at
kunne advare det mod De Onde Maskiner, sendes en ny ekspedition, SE2, af sted mod Hoyle.

Jorden 2093: De Onde Maskiner angriber Jorden med en stor flåde. Angrebet slås tilbage.

Hoyle systemet 2122: SE2 ankommer til sin destination.
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Handling

1 Den sorte planet

SE2 ankommer til Hoyle systemet. Man opdager, at Maskinerne er mødt talstærkt op. Nogle
frivillige, spillerne, prøver at skaffe hjælp fra planeten Hoyle, hvor man har mistanke om, at der
findes intelligent liv. De løber ind i nogle voldsomme elektriske storme eller hvad det nu er, og
pludselig er de et helt andet sted.

Start med at udlevere figurer, evt. efter spillerne har fortalt hvilke typer figurer de helst vil spille.
De fleste af figurerne er løst beskrevne, så spillerne har mulighed for at tilpasse dem det de
foretrækker at spille (udseende, køn, sprog m.m.), men fx er det praktisk at Andrews spilles af en
ikke alt for kaotisk spiller, og Kendred spilles af en ikke alt for ukaotisk spiller. Det er ikke
meningen, at spillerne må se hinandens figurer.

Historien starter, da man suser af sted mod planeten Hoyle, med et stort antal fjendtlige skibe lige i
hælene. Spillerne har netop meldt sig frivilligt til en meget farlig mission. Læs evt. følgende op:

I nogle uger har I vidst at Maskinerne allerede var kommet til Hoyle. I en bane noget længere
væk fra solen end selve planeten Hoyle ligger en meget meget stor planet, og et stykke fra den
er et flere hundrede kilometer langt, men meget tyndt kunstigt objekt blevet observeret.
Efterhånden som I kom tættere på, fik I analyseret jer frem til hvad det kunne være. Det er
muligt, at det blot er et meget stort rumskib, men en langt mere uhyggelig tanke er, at det er
en gigantisk engangslaser. Beregninger viser at en laser af den størrelse vil kunne gøres
præcis nok til at ramme Jorden på de 20 lysårs afstand, og at den vil have energi nok til at
udslette alt liv på Jorden. Noget tydede på at hvad det end var ikke var bygget færdigt endnu,
så I ændrede straks kurs til at nå frem til dette objekt først. I de følgende dage blev det klart,
at der var en voldsom aktivitet i området. En enorm sværm af fjendtlige rumskibe blev sendt
ud imod jer, og I kunne se, at det var en næsten umulig opgave at komme forbi den, og nå
frem til den formodede kæmpelaser. Planen blev da, at I skulle lade som om I stak af fra den
fjendtlige flåde, og få den til at følge efter hen mod planeten Hoyle. SE2 skulle da bruge
Hoyles tyngdefelt til pludselig at skifte kurs, og flyve tilbage mod kæmpelaseren inden fjenden
kunne nå at reagere. Dette indebar at SE2 skulle passere meget tæt på Hoyle i meget stor fart.
Et kvikt hoved foreslog da at I skulle prøve at landsætte nogen på Hoyle under passagen af
Hoyle, på et tidspunkt hvor I var ude af syne for fjenden, for at undersøge om noget på Hoyle
kunne bruges i kampen mod Maskinerne. Skibets chefingeniør, Andrews, har de sidste to
dage arbejdet med at modificere et landingsfartøj, så det kan klare den ekstremt voldsomme
opbremsning. Han selv og fire andre frivillige vil tage ned på planeten. I er de fem heldige,
som får mulighed for at afprøve om ingeniør Andrews nyeste opfindelse virker som den skal !

De tekniske detaljer er noget i stil med: 1% af lysets hastighed, der bremses ned på ca. 10 minutter
med ca. 50 g . Først er der dog en kraftig acceleration v.hj. af  raketter væk fra SE2 og ned mod
Hoyle. Problemet er herefter først og fremmest at hindre at fartøjet bliver smadret ved
sammenstødet med atmosfæren. Det problem har Andrews løst ved at lave et kæmpe
stødabsorberende skjold, der langsomt slides væk. Problem nummer to er at hindre at fartøjet blot
reflekteres væk fra planeten. Til det formål har Andrews monteret et antal raketter, som kan presse
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fartøjet ned mod atmosfæren, og muligvis også hjælpe til med at bremse. Problem nummer tre er, at
menneskene inden i fartøjet vil blive til noget rødt klister på væggene. Det problem har Andrews
løst ved at placere folk i nogle tanke med en speciel væske. De har udstyr nede i tankene til at følge
med i landingen, og til at betjene diverse instrumenter. Hvis der er flere end de tre problemer, så
vær sikker på at Andrews har løst dem på en eller anden måde.

Giv evt. spillerne lejlighed til at beskrive deres figurer for hinanden. De ligger allerede i tankene
inde i landingsfartøjet, så det er for sent at fortryde at de meldte sig frivilligt. Fartøjet sættes fri fra
moderskibet, og planeten Hoyle kommer op mod dem i en rasende fart (Faktisk er det så hurtigt, at
den er en smule mere blå end den plejer at være, men da den plejer at være sort, bemærker de det
nok ikke). Så hamrer de ind i planeten, og ligger og skvulper rundt i deres tanke, mens fartøjet
hopper op og ned. Lad evt. Andrews slå for hvor god han er til at stabilisere det. De kommer ind i
den meget sorte atmosfære, og skvulper efterhånden lidt mindre rundt. Så er der pludseligt et meget
kraftigt tordenvejr omkring dem. De kan se det via de udvendige kameraer og andre instrumenter,
men lynene får efterhånden instrumenterne til at bryde sammen. Så flyver der pludselig gnister
rundt inde i kabinen, og de ligger stadig i deres tanke, og kan ikke gøre noget. Det eneste
overlevende udvendige kamera viser da, at de når ned gennem skyerne, og under dem er en stor
hvirvel af noget der gløder i mange farver. Der slår endnu flere lyn og gnister rundt i kabinen, og de
rammer den mystiske hvirvel, og bliver slynget rundt i den. Så bliver alt pludseligt mørkt.

2 Dr. Kinson, formoder jeg

Spillerne er tilsyneladende kommet til Jorden i 2055. De prøver at få hjælp til hvad deres plan nu
er, men først da de får fat i Robert Kinson, får de noget hjælp. Kinson viser sig blot at være en
avanceret robot, for den rigtige Kinson er blevet myrdet. Robotten tror at myndighederne er med i
et komplot, og vil have spillerne til at hjælpe med at få ram på skurkene. Skurkene viser sig at være
agenter for maskinerne, og de har tilsyneladende gang i noget på Månen.

Spillerne vågner op på en græsklædt skrænt ved en vej lidt uden for Los Angeles mandag d. 11/10
2055. De har kun undertøj på, og nogle briller og en fjernbetjening, som de brugte i tankene. På
vejen kører der nogle biler, som de genkender som biler fra nogle år inden katastrofen: De er helt
fuldautomatiske, og bruger brint og elektricitet som energi. Hvis de stiller sig ud på vejen, vil
bilerne automatisk stoppe, men også sende en alarm til politiet, blandt andet fordi landevejsrøvere
har fundet ud af at bruge det trick. De kan også bare prøve at stoppe en bil med tegnsprog, hvilket
vil lykkes hvis de er bare nogenlunde fornuftige og tålmodige. De kommer dog til at forklare hvad
de lavede der i undertøj.

Verden i 2055 er præcis som man forstiller sig vores verden om 55 år, dvs. det er baseret på hvad
gm mener om den sag (Så slipper jeg for at skrive en hel bog om det). Der er dog nogle restriktioner
på det: De fysiske love er stadig nogenlunde genkendelige, dvs. ingen teleportationsstråler,
tankelæsere (bortset fra Kendred !) eller tidsmaskiner (bortset fra den de tror de har været igennem).
Desuden er computerteknologi som beskrevet i baggrundsmaterialet, dvs. meget hurtigere og bedre,
men ikke i stand til at gøre ret mange ting som computere ikke kan i dag.

Vigtigt: Kendreds specielle evne gør, at spillerne kan kende forskel på de forskellige ”rigtige”
personer” og ”statister” i dette og følgende kapitel. Der er kun Kinson (-robotten), van Clarke,
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Turing, Wittgenstein, Freud, Crowley, Kronos og spillerfigurerne, der udsender tanker. Husk at det
tager nogle minutter for evnen at virke, og det kun er nogle få spredte tanker der opfanges. Gm
bestemmer hvad.

Som erfarne rollespillere vil spillerne muligvis ønske sig lidt mere udstyr end et par underbukser, og
hvis de mod forventning ikke selv kan hitte på noget, kan følgende ideer anvendes:
• Tyveri. Politiet er meget effektivt i 2055, så det er muligvis en dårlig ide. Hvis de bliver

arresteret, vil Borkov og Andrews blive genkendt på dna-testen, og politiet vil blive ret
forvirrede, da de ifølge computerne er på Månen. Hvis de dummer sig for meget, vil Kronos
finde på en eller anden måde at få dem ud på (Se længere nede om Kronos).

• Andrews kan blot henvende sig til myndighederne og komme med en forklaring på hvad han
lavede i underbukser ude på motorvejen. Han er stinkende rig, så de køber hvad som helst. Det
vil blive lidt mere anstrengt, når han skal forklare det til konen, men hun er heldigvis i Europa.
Han har et stort hus oppe langs kysten, og 3-4 forskellige virksomheder nær San Francisco.

• Overtale nogen til at hjælpe med en eller anden nogenlunde forklaring. Der findes mange
godtroende folk med for mange penge i området.

Våben er stadig forholdsvis lette at skaffe i USA, men jo større, jo sværere.

Hvis spillerne forbinder årstallet med Kinsons død, kan de muligvis huske at det var i oktober, og
hvis de har historie at det var d. 13/10 2055 han blev fundet død. Hvad spillerne ikke ved er at
Kinson allerede er død, og en robotkopi spillede Kinson de sidste dage af hans liv. Det er meningen
at spillerne skal tro at de kæmper mod Maskinerne om at ændre historien, så Kinson ikke får lavet
Crick færdig hurtig nok. Derved kan de fx tro, at de kan hindre den store katastrofe. Hvis de ikke
gider det, er det heller ikke så vigtigt for scenariets videre forløb, blot skal man have dem til at tage
til Månen for at kunne møde Eric van Clarke. Dette kan evt. ske ved at de prøver at finde den tids
Borkov og Andrews, som begge er på Månen.

Kinson arbejder oppe på Projekt Q, som er et stort forskningscenter et stykke øst for San Francisco.
Der er et antal kæmpe paraboler, som blev brugt til at søge efter ikke-jordisk liv, men nu er inaktive
på grund af nedskæringer. Der er også en stor bunker, og inde i den eksperimenterer Kinson og
andre med computere. Kinson vil tale med Andrews, hvis han dukker op som mulig sponsor. Ellers
må de prøve at stoppe ham på vej hjem. Kinson er meget nysgerrig, og vil kunne overtales til at
lytte til deres historie. Hvis de får ham overbevist om at de er tidsrejsende, vil han afsløre at han er
en robot, som Kinson lavede til at gå til receptioner og den slags, så han selv kunne arbejde i fred.
Kinson selv er blevet myrdet, og robotten lader som om den er Kinson, for om muligt at få skurkene
til at afsløre sig. Hjemme hos Kinson er nogle skumle fyre i gang med at rode hans hus igennem.
Der er fem stykker, fordelt i to rum i huset, og de vil forsøge at slå Kinson og de andre ihjel.

Maskin-inficerede terrorister
Styrke 5
Behændighed 5
Intelligens 7
Viljestyrke 6
Skydevåben 5
LP 11
De er udstyrede med pistoler (1D6), og har hver en billet til Månen med afgang næste morgen i
lommen, samt et program for MICE (Se næste kapitel). Når de dør, kommer der nanomaskiner ud af
øret på dem. Hvis man ikke slår dem ihjel næsten omgående, vil de kravle væk og forsvinde. Hvis
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man tager dem til fange, vil de tale Maskinernes sag: Det er nødvendigt at hindre at der bliver lavet
superintelligente computere, fordi de vil udkonkurrere alt organisk liv på længere sigt.

Kronos vil ikke vise sig meget i dette kapitel, med mindre de roder sig ud i for meget lort, eller
begynder at gætte på at de er i en falsk verden af en slags. Kronos kan fx:
• Hvis spillerne gætter sig til at det ikke er en tidsrejse: Kronos lader en person aflevere en

mystisk besked til dem, med en tekst som: ”Tingene er ikke som de ser ud. Hav tålmodighed.
Vil kontakte igen så snart muligt. K”.

• Hvis spillerne kvajer sig nok til at komme i fængsel o.a.: Kronos (Lader som om han er en
maskine) stormer ind på politistationen, skyder vildt omkring sig, og forsvinder i en politibil.
Imens befrier en politimand spillerne, og lukker dem ud af bagdøren. Hvis de slæber ham med,
vil han vågne som af en trance og intet huske (Han blev hypnotiseret).

• Hvis det går lidt trægt, kan man fx lade en spiller opdage en mystisk person, der udspionerer
dem. Hvis de vil prøver at fange ham, vil han forsvinde på mystisk vis, fx i en blindgyde.

• Han kan evt. ringe til dem (anonymt), og afsløre at han ved, at de landede på planeten Hoyle, og
sige at de skal måde ham på Moon Hilton, hvis de ikke selv kan finde ud af at tage op til månen.

3 Manden på m ånen

Spillerne redder Eric van Clarke fra at blive dræbt af maskinerne. Clarke indvier dem i sine planer
og visioner, som blandt andet omfatter en ufærdig bog af Alan Turing, som alle tror Clarke selv har
skrevet. Clarke frygter at Fjenden vil sejre, med mindre det er muligt at lave historien om. På et
passende tidspunkt møder en af spillerne sin dobbeltgænger, og de må igen ”rejse i tiden”.

På en eller anden måde skal man lokke spillerne op til Månen, ellers kan de rende rundt nede på
Jorden, til deres kroppe ude i virkeligheden dør af sult (Der er meget længe til det sker. Der går
adskillige dage for dem, for hver dag, der går i virkeligheden, og tankene de ligger i kan holde dem
i live i ugevis). På Mars er konferencen MICE (Moon International Conference on Extraterrestials) i
øjeblikket i gang. Blandt deltagerne er blandt andet Andrews, som d. 13/10 skal tale om at sende
robotsonder til andre solsystemer, og Eric van Clarke, som har et foredrag hver dag (d. 12/10 skal
han tale om ”Øjet i himlen – De galaktiske racers søgen efter jordisk intelligens”)

Rejsen til Månen foregår med en slags rum-rutefly. Bare fra LA Spaceport er der adskillige daglige
afgange. Mange tager til Månen for at holde ferie på en af de mange temaparker, tage på safari i en
kopi af den originale månebil, eller bare nyde den lave tyngdekraft på et luksushotel.
Konferencecentret ”Bob’s Place” ligger ikke så langt fra Moon Hilton hotellet og Månens primære
rumhavn ”Nemo Interplanetary Spaceport” (NIS). Månen har ikke nogen egentlig by, det hele er
spredt ud over overfladen, primært forsiden. Bagsiden er mere øde, men der er spredte
forskningscentre og observatorier, blandt dem det sted hvor denne tids Borkov arbejder. Andrews er
indskrevet på Moon Hilton, men han er ikke til at finde (før til sidst). Borkov er taget ud at lede
efter en forsker, som flakker omkring i månelandskabet med en månepsykose (Hvad det så end er).
Husk at der ikke er luft på Månen: Man går omkring i letvægts rumdragter, og der er luftsluser i alle
bygninger. Mange luftsluser er dog en slags plasticmembraner man bare går igennem, men der er så
altid mindst to, for de er ikke helt så tætte som rigtige luftsluser. Transport forgår mest med hurtige
automatiske el-biler, de dyreste er udstyret med raketmotorer til at flyve på længere afstande.



8

For at komme videre herfra, skal man have Alan Turings bog fra van Clarke. Van Clarke er
forholdsvis nem at finde ude på ”Bob’s Place”. Hvis spillerne undersøger nyhedsmedierne, vil de
finde ud af, at van Clarke under sit foredrag dagen før, d. 11/10 ”Drømme om de fremmede –
Teleskopet i vores hoveder” blev konfronteret af vrede journalister og pårørende, som påstod at
hans ideer havde forårsaget en række dødsfald blandt unge mennesker, som ville i kontakt med
stjernerne ved hjælp af bevidsthedsudvidende stoffer. Da man støder på van Clarke, er nogle
hætteklædte folk ved at hive ham ind i en bil mærket ”Batemans Vaskeri”. Med mindre spillerne
griber ind, vil van Clarke blive ført til et øde sted, hvor han vil få vist en film med sine bortføreres
døde sønner og døtre, og derpå vil de henrette ham. Inden det kommer så vidt, vil Kronos dog
springe til og redde ham (Men kun hvis spillerne ikke vil). Lav biljagt eller hvad spillerne nu er i
humør til. Van Clarke vil meget gerne tale om alt muligt med spillerne, specielt hvis de har reddet
ham. Skurkene er rigtige forældre til børn, der er døde af eksperimenter med dem selv, men van
Clarke havde næppe noget med det at gøre, og han er i øvrigt anonym bidragsyder til en
organisation, der hjælper folk med narkotika problemer.

Maskin-inficerede vrede forældre (4 stk.)
Styrke 5
Behændighed 5
Intelligens 5
Viljestyrke 6
Skydevåben 5
Nærkamp 5
LP 12
To af dem er udstyrede med elektropistoler (2D6), og de to andre har stave, som kan give
elektrochok (1D6+4). De har diverse billeder, video, hologrammer m.m. af deres døde børn. Når de
dør, kommer der nanomaskiner ud af øret på dem. Hvis man ikke slår dem ihjel næsten omgående,
vil de kravle væk og forsvinde. Hvis man tager dem til fange, vil de tale Maskinernes sag: Det er
nødvendigt at hindre, at der bliver lavet superintelligente computere.

Van Clarke vil sige til spillerne, at han fik deja vu da han så dem, og han er overbevist om at de har
en meget vigtig mission. Han giver dem en gammel næsten ulæselig håndskrevet bog, og fortæller
at den er skrevet af den store engelske computer teoretiker Alan Turing, og den har ligget på et loft
indtil for omkring 5 år siden. Der er nogle af de ideer i, som Kinson kom frem med for kun omkring
10 år siden, men alle tror at bogen er en forfalskning. Van Clarke mener at Turing må have udviklet
nogle af de ideer i en slags hemmelig klub, der eksisterede i slutningen af 1930’erne. Hvis bogen
var blevet skrevet færdig, og hvis den ikke havde ligget på det loft, ville computerteknologien
måske have været 10-20 år længere fremme nu. Når de først har bogen, vil de kunne møde en af
deres dobbeltgængere. Så snart de gør det, vil de alle blive udsat for en ”tidsrejse” igen, i form af en
hvirvel af energi, der åbner sig midt mellem originalen og dobbeltgængeren, og suger dem ind. Dem
som evt. er længere væk, vil blive jaget af hvirvlen.

I dette afsnit vil Kronos fx kunne:
• Ringe til dem og føre en længere samtale om hvad de tror der foregår. Han vil være ret kryptisk,

og kun antyde at de har ret, hvis de har ret.
• Som omtalt dukke op og redde van Clarke. Han vil sætte van Clarke på sporet af spillerne, ved

at sige at de er fra en anden verden, så van Clarke kan komme til at give dem bogen.
• Teleportere til et sted i nærheden af spillerne, hvor de tydeligt kan se det, lade som om han får

øje på noget oppe i himlen, og teleportere ud igen, mens han råber: ”Pas på !” (Der sker intet).
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4 Byen for enden af historien

Scenen er London 1939. De eneste mennesker, som spillerne kan få til at høre på sig, er Alan
Turing, Sigmund Freud og Ludwig Wittgenstein. De havde indtil for nyligt holdt nogle meget
interessante møder, men af forskellige årsager måtte de stoppe. Spillerne må få møderne startet op
igen. For selv at komme videre, må de have fat i Aleister Crowley, som i denne her verden har
virkelige magiske evner. Eventuelt vil Kronos, som Crowley hader, hjælpe dem, og under alle
omstændigheder vil Kronos prøve at slippe med ud.

Spillerne kastes frem og tilbage inde i hvirvlen, og smides til sidst ud inde i en flok af andre
mennesker, som står og ser lige frem, og derfor ikke opdager noget, før hvirvlen er væk igen. Der
står en kraftig mand med en gennemtrængende stemme oppe på en talerstol, og taler om at stå
sammen mod nogle forbryderiske folk og deres forbryderiske leder, og tro på at retfærdigheden vil
sejre til sidst. Kendred, Armstrong og muligvis andre vil genkende ham som Winston Churchilll.

De er havnet midt i et tale, som Churchilll holdt i en park i London torsdag d. 12/10 1939 (Det
gjorde han nok ikke i den virkelige verden, men pyt med det). Alt det de havde på sig i 2055, og
specielt bogen, har de stadig på sig. Tyskland og Rusland har netop erobret Polen, England har
erklæret krig på Tyskland ifølge deres alliance med Polen fra tidligere på året, og regeringschefen
Chamberlain fører en temmelig virtuel krig og forsøger samtidig at genoptage forhandlinger med
Tyskland, mens Churchill tordner løs med sin anti-Hitler kampagne. Churchill virker som en
kompetent herre, der har format nok til at hjælpe nogle tidsrejsende, men det bliver desværre ikke i
dette scenario (En gm der absolut vil, kan gøre Churchill til en af de ”rigtige” personer her, men
ellers har Churchill ikke tid til at tale med gale mennesker).

Hvis de har lyst til at følge efter Churchill, så kører han efter sin tale hen til nogle bygninger inde i
byen, hvor Admiralitetet (flådeministeriet) holder til. Tilfældigvis er Alan Turing også derinde den
dag, og de vil møde ham på vej ud. Det kræver check mod historie eller mod computerteknologi
med hhv. –2 og –4 at genkende ham. Han er ikke særlig interesseret i at tale med dem, med mindre
de viser ham bogen. Han genkender noget der står i starten af den, som ting han fandt frem til
sammen med ”nogen han kender”. Med lidt overtalelse kan han komme til i det mindste at ville
lytte til deres historie, og fortælle hvem de andre er: Freud og Wittgenstein. ( Psykologi med –4
eller historie med –2 at vide at Sigmund Freud døde i september 1939). Turing havde opsøgt Freud
fordi han havde nogle problemer, de havde opdaget at de havde nogle fælles interesser vedrørende
spørgsmålet om intelligens, og Turing havde da fået overtalt Wittgenstein til at være med. Grunden
til at bogen er ufærdig er, at Freud blev meget syg, og ønskede at stoppe møderne. Hvis man ikke
genkender Turing ved Admiralitetet, kan man finde hans adresse med lidt detektivarbejde. Han bor
alene i en lejlighed i London (I hvert fald hvad dette scenario angår).

Det er meningen at spillerne skal få de tre genier til at arbejde sammen igen, men det er også muligt
at komme videre i scenariet helt uden det sker (Via Kronos). Professor Wittgenstein arbejder på et
hospital inde i byen, og han tror at de er tossede, men vil gerne komme til møde om aftenen hos
Freud. Freud bor i et lille hus i byens udkant. I huset er forskellige andre mennesker, blandt andet
hans datter Anna Freud, som også er en af Freuds elever. De får lov at komme ind, hvis de ikke
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opfører sig for tåbeligt. Mens de er der, ankommer en hysterisk kvinde til huset. Hun insisterer at
blive behandlet af Freud med det samme, Freud lader sig overtale, og de går ind på Freuds værelse.
Mens behandlingen står på, fortæller Anne Freud at hendes far var meget syg for nogle måneder
siden, men en læge med noget mirakuløst nyt medicin har fået ham op af sengen igen. Så får
Kendred pludselig nogle tanker fra en der er i stor fare, eller også opfanger Besson noget med sine
cybersanser. Hvis de stormer ind til Freud, ser de at han sidder ubevægelig i en lænestol, og at
kvinden ligger på en sofa, mens noget sort og skinnende kravler fra hendes næse op i øret på Freud.
Da de kommer ind, suger hun det sorte op i næsen og går til angreb.

Agent for Maskinerne
Styrke 10
Behændighed 7
Intelligens 7
Viljestyrke 7
LP 21
Nærkamp 8
Skydevåben 7
Regenererer 1 LP pr. runde (nanomaskinerne omkonfigurerer sig)
Det meste af den består af nanomaskiner, som kan konfigureres til fx at ligne et menneske. Inde i
”brystkassen” er der en robothjerne. Hvis den ”dør” går nanomaskinerne i opløsning, og bliver til
noget sort klister på gulvet, der forsøger at kravle væk, og slæbe robothjernen med. Denne maskine
kan næppe tages til fange, og vil kæmpe til ”døden”.

Spillerne kan vente på Wittgenstein, hvis de vil. Hvis nogen forklarer et eller flere af de tre genier
om moderne computerteknologi eller matematik, vil de blive meget begejstrede, og vil helst tale om
det hele natten. Bortset fra det kan de få adressen på den mystiske læge, der kurerede Freud, af
Anna Freud, og hvis de undersøger Freud med noget moderne teknologi, kan de se at han har fået
noget kræftmedicin, der først blev opfundet i 2014.

Den mystiske læge, Dr. Hjortsø, er naturligvis Kronos. Hvis de tager ud til adressen, vil de finde et
tomt hus, men der står en telefon derinde, som ringer, når de kommer. Kronos siger til dem, at det er
lykkedes dem at [indsæt hvad det var de troede de gjorde], og han gerne vil hjælpe dem med at
komme hjem igen, eller hvad de nu vil. Hvis de insisterer på at blive, vil han forklare, at de så vil få
tiden til at gå i opløsning, eller hvad han nu kan finde på. Han vil så forklare, at de kan bruge magi
for at komme hjem, og de skal kontakte Aleister Crowley nede i Hastings.

Hastings er en lille by på sydkysten af England, langt mod øst, ca. 100 km fra London. Man kan
komme dertil med tog via Brighton, og det er formentlig for sent for spillerne at nå et tog d. 12/10
1939, så de må vente til fredag d. 13/10. Det tager nogle timer, og de kan nemt finde Crowleys hus,
eventuelt bare ved at gå omkring og finde det mest usædvanlige hus i byen. Det er meget stort og
gammelt, og det virker som om nogle af vinklerne på murene og diverse udvækster er helt forkerte.
Inde i huset er der underlige okkulte ting overalt. Crowley er alene i huset, da de kommer, og han
har en hvid ceremoni-dragt på, som er oversprøjtet med noget der ligner blod. Der går lidt tid før
han lukker op, og han vil ikke sige hvad han har lavet.

Hvis de foreslår ham at lave et ritual, tænker han lidt over det, og finder så ud af at han skal have to
smukke unge piger, for at kunne gennemføre ritualet. Hvis de ikke går med til det, siger han at det
er deres eget problem. Hvis de spørger om pigerne vil komme til skade ved det, siger han blot
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:”Nej, ikke ret meget”. De kan sagtens finde nogle unge piger i Hastings, men det kræver en del
overtalelse at få dem med til et magisk ritual. Alternativt (Hvis de opgiver af moralske eller andre
årsager), bliver de kontaktet af Kronos, som kommer forbi i en bil i fuld fart, og smider en pakke til
dem. Der er en bog i pakken, og et kort, hvor der står: ”Til Aleister Crowley”. Hvis de afleverer
bogen til Crowley, bliver han meget glad for den, og tilbyder at lave ritualet uden de unge piger.

Hvis de kommer med de unge piger til ham, tager han dem og spillerne med ned i et rum i
kælderen, hvor der er malet to pentagrammer på gulvet. Han tænder nogle lys, o.s.v., og placerer
spillerne i det ene pentagram, og sig selv og pigerne i det andet. Dernæst stiller han en skærm op
mellem de to pentagrammer. Der kommer høje skrig og andre lyde fra bagved skærmen, noget
senere bliver skærmen taget væk igen. De to piger ligger i pentagrammet med et saligt smil om
munden (De var slet ikke nødvendige for magien, men det glemte Crowley vist at fortælle).
Crowley siger nogle magiske ord og knipser to gange med fingrene, og den mystiske energihvirvel
dannes over deres hoveder. Så falder den ned på dem, og i det samme kommer noget løbende
gennem rummet, og springer ind i hvirvlen. Så bliver det mørkt igen.

Kronos vil ud af den falske verden, så han vil gøre næsten alt for at få Crowley til at lave ritualet.
Han tør ikke kontakte Crowley direkte, men kan blive tvunget til at kontakte spillerne direkte. Man
kan forhindre ham i at komme med over ved at advare Crowley. (De skal så fange en sort hund til
ham, som han vil give nogle mystiske svampe at spise, hvorefter den vil kunne holde Kronos væk
ved at gø. Det virker sådan, at hunden kan lugte Kronos, og han ikke kan gøre overnaturlige ting så
længe hunden gør og er tæt på ham. Det påvirker ikke Crowleys magick.).

5 Monstre

Scenen er en lille ø på overfladen af Hoyle. Spillernes eget rumskib er smadret, men der ligger et
andet skib tæt ved. Hvis Kronos også er sluppet ud, vil han ligge derinde, vågne op, og forsøge at få
smidt spillerne ud af sit rumskib (personligt og med sine vagtrobotter) mens det varmer op. Hvis
Kronos får held til at stikke af, er det game over, ellers må spillerne prøve at finde ud af at betjene
rumskibet i et kapløb med tiden.

Spillerne vågner op i deres landingsfartøj i deres tanke. At komme ud af tankene er ikke noget
problem. Næsten alt er smadret, og det ene udvendige overlevende kamera viser bare en overflade
af grå sten. Der er en del udstyr, som har overlevet, inklusiv rum/kampdragter (5 point beskyttelse)
og diverse våben (2D6 skade). Det tager ikke lang tid at regne ud, at det minimum vil tage flere
dage at få repareret fartøjet bare nogenlunde.

Udenfor er der nogenlunde menneskevenlig luft (Det kan de kun finde ud af ved at gå ud – alle
instrumenter er smadrede – men de kan jo tage rumdragter på). De er på en bar klippeø, med et stort
hav omkring. Over dem er tætte sorte skyer, med mange lyn i. Udover deres eget fartøj, er der et
gigantisk meget fremmedartet rumskib (Det ligner lidt en krydsning mellem et rumskib og et
levende væsen). Der er en åben dør ind i rumskibet, og der kommer en svagt syngende lyd et sted
inde i det. Hvis spillerne ikke gider at gå ind og undersøge det, kan man fx lokke med at det ser ret
uskadt ud (Det har regenereret de skader det fik for nogle tusinde år siden). Hvis Kronos ikke slap
ud via Crowley, er der en slags frosset lyn fra havet, og ind i skibet, hvor han ligger.

Går spillerne ind i skibet, vil de finde nogle lange tunneller, som også ser delvist organiske ud. Hist
og her er noget der svarer til rum, hvor der vokser ting op af gulvet og ud af væggene. Efter et
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stykke tid vil den syngende lyd holde op (Kronos vågner, men altså kun hvis han slap med ud fra
den falske verden). Med mindre de er meget forsigtige, vil Kronos dukke op og forsøge at overraske
dem og slå dem ihjel. Hvis de tager ham til fange, vil han forsøge at tale Maskinernes sag via sin
universelle oversætter (Den har lært engelsk fra Hoyle). Hvis de flår ham ud af dragten, eksploderer
han: Han er af noget der kun kan leve under stort tryk.

Kommandobroen på Kronos skib er som resten af skibet noget der næsten kan genkendes som en
kommandobro, men bare krydset med et levende væsen. Når først de har fanget ideen, er det ikke så
svært for Andrews og Armstrong. Kendred tror han kan tale med maskinerne, og det kan han måske
også (Op til gm. Hans hjerne er netop modificeret med henblik på kommunikation med maskiner).
De kan starte nogle skærme op, som viser omgivelserne, og de kan se at der er nogle våbensystemer
om bord. Hvis de gør det langsomt, kan de også komme op fra Hoyle, uden at blive ramt af for
mange elektriske storme (Hoyle bryder sig ikke om fartbøller). Går de for hurtigt op, vil skibet blive
hærget, men have så meget fart på, at det fortsætter ud af atmosfæren. De kan så sidde og være
passive et stykke af næste kapitel, mens de ser hvad der foregår i resten af solsystemet, og venter på
at skibet skal regenerere sig selv.

6 Det sidste slag

Scenen er Hoyle systemet. Maskinerne er lige ved at klargøre en gigantisk laser der kan ødelægge
Jorden på afstand. Deres flåde jager SE2. Spillerne kan undsætte SE2 eller smadre laseren, men
ikke begge dele, med mindre de finder på noget meget smart. Hvis de smadrer laseren, kan de
efterfølgende få ram på Maskinerne, og konstatere at det var Maskinernes sidste chance for at
vinde i denne omgang. Ellers er de nok nogle af de sidste mennesker i universet, men maskinerne vil
formentlig alligevel blive besejret af Cricks virus med tiden.

SE2 flyver stadig rundt med en kæmpe hale af fjendtlige skibe, hvoraf de dog har fået skudt en del i
stykker. Desværre er der nu kommet et par flokke af skibe mere til, og SE2 er ved at blive fanget.
Derimod ser det nu næsten tomt ud oppe ved kæmpelaseren. Spillerne kan vælge at undsætte SE2
eller at gå mod laseren. Instrumenterne på Kronos skib viser at laseren er ved at varme op, så de har
kun tid til en af tingene. Hvis de går på laseren, så lad spillerne afgøre SE2’s skæbne. Maskinerne
smadrer SE2 på 6- på en D10, men de kan undvige på 6-. Hvis de undviger, kan spillerne nå frem
med Kronos skib, og forbedre odds betydeligt. Laseren kan smadres næsten uden problemer.

Hvis man vælger at undsætte SE2 kommer det til en drabelig kamp som til sidst vindes, men
desværre når laseren at blive affyret, lige da de skal til at fejre sejren. Giv spillerne lov at afgøre
Jordens skæbne. Lad dem slå en D10. På 0 remmer den ved siden af. På 8 eller 9 var den kalibreret
forkert, så de fleste mennesker overlever. Ellers er det kun kolonierne, der overlever.

Kampen forgår over store afstande og lang tid, så giv spillerne noget tid til at tænke. Det lykkedes at
tage nogle af Maskinerne til fange, og man finder ud af, at de maskiner der var på Hoyle, var de
eneste i denne del af galaksen, så Jorden er reddet for de næste mange hundrede år, hvis den er
reddet, ellers har de tid til at finde en ny beboelig planet inden maskinerne kommer igen.

Hvis spillerne finder på noget kreativt i dette kapitel, så lad eventuel tvivl komme dem til gode.
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Spillerfigurer

Kommentarer til spillerfigurer (kun for GM)

Borkov
Udvalgt for sin brede erfaring og ekspertise, samt den respekt de andre har for ham. Det skulle
gerne være ham, der prøver at holde scenariet på sporet (Imod robotterne, men ikke fanatiker).

Andrews
Udvalgt fordi han er den bedste ingeniør, hvis der skal improviseres noget. Andrews er ret fanatisk
modstander af robotterne, fordi de ødelægger hans elskede teknologi.

Armstrong
En af de bedste soldater. Med som bodyguard. Desværre tror han at hvem som helst kan være en
robot, så han stoler kun på Kendred (Hvis telepati han stoler på).

Kendred
Kommunikations-ekspert. Har nogle evner, der muligvis er telepati. Noget af et syrehoved, men ret
central for scenariet, da Kendred er den eneste, der vil kunne kommunikere ordentligt med Den
Sorte Planet. ( Kendred vil også som den eneste kunne ”genopstå” i kapitel 2 -3: Dukker op ret kort
efter sin ”død”, og kan ikke huske hvad der skete ).

Besson
Udvalgt som den bedste xenobiolog. I virkeligheden er han medlem af en hemmelig anarkistisk
forening, og udstyret med hi-tech cyber-modifikationer. Han er hverken specielt interesseret i at
følge planen, eller at sabotere den: Det afhænger af hvad han finder ud af.

Generelt om spillerfigurer
Hver figur har en speciel evne eller ting og en spilleteknisk ”meta” evne. Med den specielle ting
eller evne kan figuren gøre ting som ikke normalt er muligt, eller ikke er muligt uden store klodsede
maskiner. ”Meta” evnen giver spilleren lov til at omgå spillereglerne på en eller anden måde, dog
kan gm nedlægge veto mod helt urimelige ting.
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Borkov

(udleveres til spiller)

Styrke 6
Behændighed 6
Intelligens 8
Viljestyrke 11

LP 13

Psykologi 10
Lægevidenskab 9
Antropologi 8
Biologi 8
Kampsport 8
Bureaukrati 7
Sprog 7
Lystfisker 6

Født i Rusland i 2020 (biologisk alder ca. 44)
Opvokset på landet hos fattige forældre og mange søskende.
Læge 2046 (Studie delvist betalt af gevinst på lodseddel).
Arbejde på hospital for strålesygdomme 2046-2050
Videre studier i psykologi m.m. 2050-2054
Psykolog på månebase 2054-2055
Arbejde som læge hos nogle af de sidste "uciviliserede" i sydamerikanske urskove 2055-2057
Læge på rumekspedition til ydre planeter 2057-2059
Deltager i SE1 ekspeditionen 2057-2087
Ansvarlig for diverse af verdensregeringens sundheds projekter 2087-2090
Deltager i SE2 ekspeditionen 2090-2122

Som deltager i SE1 har Borkov været med i bestræbelserne for at få menneskeheden på fode igen
lige fra starten. De fleste nulevende mennesker kender og respekterer Borkov. Borkov er normalt
meget rolig og afbalanceret, og er ofte den der holder hovedet koldt, når der er gået panik i alle
andre. Han har en dyb respekt for andre mennesker og liv i al almindelighed. Borkov har kendt
Andrews meget længe, fordi de var sammen på SE1, og fordi de begge har været meget aktive i
genopbygningen af Jorden.

Specielt udstyr/evner:
Kunstigt forstærket immunsystem. (Næsten immun mod sygdom, heler meget hurtigt m.m.) Han
kan også bruge det til at lave medicin til andre via sit spyt (ulækkert, men smart).
Hovedperson i trilogien: Kan 1 gang pr. spil lave en meget spektakulær handling uden at skulle
rulle terninger.
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Andrews

(Udleveres til spiller)

Styrke 7
Behændighed 6
Intelligens 10
Viljestyrke 8

LP 12

Rumskibsteknologi 10
Computerteknologi 10
Astrofysik 8
Teoretisk fysik 8
Skydevåben 8
Pilot 7
Mekaniker 7
Arkitektur 6

Født i England 2027 (biologisk alder ca. 42).
Opvokset hos onkel og tante, da forældre døde ved en flyulykke i 2033. Onkel var opfinder.
Uddannet som ingeniør 2052.
Arbejde hos flyfabrik 2052-2055.
Selvstændig virksomhed med design af styrecomputere til biler og fly 2055-2057.
Med i design-team på SE1 2057-2059.
Deltager i SE1 ekspeditionen 2057-2087
Arbejde med udvikling af superteknologi v. Crick / Project Q 2087-2089
Chefdesigner på SE2 2089-2090
Deltager i SE2 ekspeditionen 2090-2122

Andrews har altid været meget interesseret i maskiner. Han har været med til designet af det første
stjerneskib SE1 og i supercomputeren Cricks tvilling Watson, der desværre blev ødelagt sammen
med SE1. Andrews elsker at have styr på ting, og at kunne beregne ting. Han tror der findes en
højere mening med alting, og at det bare gælder om at finde den. Andre mennesker, som ikke
opfører sig i det mindste en smule rationelt, gør Andrews urolig. Ellers sætter han normalt
mennesker over maskiner, og De Onde Maskiner, som er konstrueret til blandt andet at slå
mennesker ihjel, anser han for en form for blasfemi.

Specielt udstyr/evner:
Diverse værktøj og instrumenter (inklusiv minicomputere) indbygget i den ene hånd.
Var med i forrige afsnit: Kan kun dø i en dramatisk scene, hvor det giver mening.
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Armstrong

(Udleveres til spiller)

Styrke 9
Behændighed 8
Intelligens 7
Viljestyrke 7

LP 15

Skydevåben 9
Nærkamp 8
Intimidere 8
Pilot 8
Computerspil 8
Historie 7
Detektiv 7
Musiker 7

Født i den tidligere stat i USA Kansas i 2064 (Biologisk alder ca. 28)
Vokset op i en lille by, der ustandseligt blev overfaldet af røverbander 2064-2080
Lejesoldat med speciale i røverbekæmpelse 2080-2084
Sikkerhedsvagt i New California 2084-2086
Pilot i New Californias luftvåben 2086-2088
Soldat for Verdensregeringen 2088-2090
Deltager i SE2 ekspeditionen 2090-2122

Armstrong er bror til George Armstrong, som der er kommet meddelelse om er død under forsvaret
af Jorden i 2093. George var en perfekt og meget modig soldat, og meddelelsen om hans død har
bragt den normalt rimeligt stabile Armstrong lidt ud af balance. (Når de kunne få ram på hans bror,
er der ingen grænser for hvad de kan). Armstrong tror at Maskinerne kan have inficeret hvem som
helst. Den eneste som han er overbevist om er menneske er Kendred, for han har en meget lidt
maskinagtig måde nærmest at kunne læse folks tanker på. Armstrong går ligesom sin afdøde bror
meget op i at være en perfekt soldat, og det omfatter selvfølgelig også loyalitet mod sine venner.

Specielt udstyr/evner:
Cyber-modifikationer: Høj styrke (er indregnet). Dertil 2 point beskyttelse, lægger til rustning.
Held i kamp: Kan forlange et terningerul slået om pr. kamprunde (eget, fjenders eller venners).



17

Kendred

(Udleveres til spiller)

Styrke 6
Behændighed 7
Intelligens 9
Viljestyrke 9

LP 11

Sprog 10
Computerteknologi 9
Antropologi 9
Historie 9
Billedkunstner 8
Skuespiller 8
Tryllekunstner 8
Kampsport 7

Født i Californien i 2060 (biologisk alder ca. 32)
Forsøgsperson i ulovlige menneske/maskine eksperimenter 2062-2063.
Overlever katastrofen og lever hos andre overlevende i det centrale Nordamerika.
Med et cirkus på turne i Amerika 2068-2075
På ekspedition rundt om Jorden 2075-2079
Arbejde med computerarkæologi i Californien 2079-2085
På ekspedition til Europa 2085-2087
Arbejde som historiker og tolk i verdensregeringen 2087-2090
Deltager i SE2 ekspeditionen 2090-2122

Kendred blev som barn udsat for nogle eksperimenter med hjernen, som havde til formål at
kortlægge hvordan der kunne opnås en bedre kommunikation direkte fra hjernen til en computer.
(Der fandtes allerede metoder til det, men man mente det kunne gøres bedre). Eksperimenterne
lykkedes ikke særligt godt, og havde som resultat at Kendred fik en hjerneskade, som muligvis
kunne være blevet helbredt, men så kom katastrofen, som han overlevede, men som ødelagde hans
muligheder for at få behandling. Som teenager får han da på en eller anden måde helbredt sit hoved
på naturlig vis, og som bieffekt får han nogle evner, der vanskeligt lader sig forklare som andet end
telepati (Men de kan dog forklares som helt exceptionelle ”naturlige” empatiske evner). Kendred
kommer til at interessere sig for alt der har med mennesker at gøre, og rejser rundt med et cirkus og
diverse videnskabelige ekspeditioner. Kendred har en tendens til at holde sig lidt for sig selv, fordi
de tanker af andres han opfatter ofte kan være ret ubehagelige.

Specielt udstyr/evner:
”Telepati”: En delvist uforklarlig evne til somme tider at opfange andres tanker, og med ret stor
sikkerhed kunne afgøre om en person er et menneske eller en robot o.a. (Efter ca. 5 min samvær).
Opfatter andre spillerfigurers tanker: Kan forlange scenen spillet om, hvis en anden spiller gør
noget mod ham, som hans telepati muligvis kunne have advaret ham mod.
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Besson

Styrke 8
Behændighed 10
Intelligens 6
Viljestyrke 7

LP 13

Nærkamp 10
Skydevåben 9
Gemme/snige 9
Filosofi 8
Biologi 8
Biokemi 8
Læge 7
Skuespil 7

Født i Europa 2039 (Biologisk alder ca. 28)
Optrænet og modificeret som superagent 2051-2059
Forskellige feltopgaver som agent 2059-2062
Arbejde som biolog på Mars 2062-2063
I dvale på strandet rumfærge 2063-2087
Arbejde som biolog for verdensregeringen 2087-2090
Kommer i kontakt med Neuropa og spionerer mod verdensregeringen 2088-2090
Deltager i SE2 ekspeditionen 2090-2122

Besson kommer fra Neuropa, et samfund i det tidligere Europa, som ikke vil være medlem af
verdensregeringen. De officielle forklaringer på forskellige begivenheder udsættes ofte for kritik.
Fx er historierne om ”De Onde Maskiner”, som udsletter alt organisk liv i galaksen muligvis noget
propaganda. Neuropa er heller ikke glad for supercomputeren Crick, der i mange år har leveret
uprøvet og meget farlig teknologi til verdensregeringen, med den forklaring at det er nødvendigt for
at de kan forsvare sig mod truslen fra Maskinerne. Naturligvis kan historierne også være sande, men
man burde under alle omstændigheder have overvejet alternative forklaringer.

Specielle evner/udstyr:
Diverse cyberforbedringer (biologiske, næsten umulige at opdage): Se i mørke, forbedret
immunsystem (heler meget hurtigt), forklædning (forandre hud og hår. Tager op til et par timer).
Potentiel superskurk: Hvis andre spillerfigurer er imod ham, kan han gøre ting som superskurke
normalt kan gøre: Nå at holde en tale inden de kan angribe ham, se meget farlig ud, undslippe bare
han kan komme ud af syne, hverve horder af menige skurke på meget kort tid o.s.v.
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Baggrundsmateriale for GM

SE2
(Stellar Expedition 2)
  Ekspeditionen er udsendt fra Jordens samlingsregering, og har været organiseret af primært
supercomputeren Crick og det genopbyggede forskningscenter Projekt Q. Skibet består af et ca. 4
km langt rør. I hver ende sidder der en enhed med fusionsreaktor, fusionsmotor, magnetfelt-
generatorer med mere. Ved hjælp af dette system kan der opnås en acceleration på omtrent 1/100 g
på det meste af turen. Magnetfeltet sørger dels for at reflektere interstellart støv, og dels om muligt
at lede noget af dette støv gennem røret, så man ved hjælp af magnetfelterne der kan bruge støvet
som reaktionsmasse. Til at manøvrere med er der placeret nogle fusionsmotorer rundt omkring på
skibet.
Det ligner udadtil meget forgængeren SE1, men hvor SE1 primært var beregnet til at fragte
kolonister, er SE2 primært et udforskings- og krigsskib. Fusionsmotorerne kan levere adskillige g
trykkraft, og skibet har et righoldigt udvalg af højenergi- og projektil-våben, samt et antal missiler,
heraf 80 atomare. De fleste våbensystemer befinder sig i midten af skibet, i en ringformet
konstruktion der kan bringes til at rotere så der skabes en kunstig tyngde på det halve af Jordens.
(Ved omkring 1 omdrejning pr. minut). Der er omtrent 200 meter fra ringen ind til røret, og ringen
er omkring 15 meter tykt. Hele skibet kan man forestille sig som et cykelhjul placeret midt på en
meget lang stang med en kugle for hver ende. Besætningen er kun på 80.
  Der er 4 landingsfartøjer med plads til ca. 30 passagerer om bord på SE2. De er alle udstyrede med
kompakte fusionsreaktorer og fusionsmotorer. Reaktoren driver en ion-motor til manøvrering i
rummet. Fusionsmotoren bruger meget brændstof, og er kun beregnet til landinger og
højhastigheds-manøvrer. Skroget på landingsfartøjet er meget solidt, da det skal kunne overleve
sammenstød med små meteorer, absorbere stråling, og fungere som varmeskjold ved landing. Der er
monteret angrebslasere for og bag, og der fire missiler med højeksplosiver.
 SE2 har tilbagelagt de ca. 20 lysår til Hoyle) på ca. 32 år. På grund af den relativistiske effekt er
der da gået 10 år mindre for SE1. (Besætningens lave biologiske alder skyldes dette samt at de
ældes meget langsomt i den dvale-tilstand de er i under rejsen.)

Hoyle
Planeten Hoyle blev en gang for måske hundrede millioner år siden befolket med en underlig form
for liv, der omspænder hele planeten, og muligvis også går et stykke ned i den. Rent fysisk består
det meste af denne livsform af meget små organismer, der er konstant elektrisk og/eller kemisk
forbindelse med hinanden. Tilsammen skaber de en slags bevidsthed, der måske svarer til den
samlede bevidsthed af en hel planet fuld af mennesker. Men er meget anderledes. For Hoyle
eksisterer der ikke andet end dens egen bevidsthed, for den har ikke mødt andre tilsvarende
bevidstheder. Alt det der foregår i den fysiske verden er for den en slags underbevidsthed, som kan
være interessant, men ikke er virkeligt. Hoyles ”underbevidsthed” er i stand til at fokusere meget
kraftige magnetfelter, som blandt andet kan skærme planeten for nysgerrige ude i rummet (For
Hoyle er det en beskyttelse mod at lade det underbevidste få for stor indflydelse, der virker som en
slags refleks. Magnetfeltet er kraftigt nok til at ødelægge eller lamme næsten ethvert rumskib el.
lignende, der kommer tæt nok på planeten). Hoyle kan også opfange signaler fra rummet, og det har
den så gjort med alt hvad der er sendt ud fra Jorden i de sidste mange år. Derfor kender Hoyle
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Jordens historie i meget små detaljer (Og har digtet lidt videre på den). Bemærk venligst, at Hoyle
ikke blot har et fordrejet billede af hvad der er virkelighed, og hvad der er uvirkelige ting fra
underbevidstheden: Det er den eneste måde Hoyle kan opfatte tingene. (Hoyle er ikke det samme
som hvad vi forstår ved et intelligent væsen her på Jorden). Den måde andre væsener kommunikerer
med Hoyle på, er ved at træde ind i en af de verdener, der er inde i Hoyles bevidsthed (Der er
mange sådanne verdener, de ændres hele tiden, og der kommer hele tiden nye til). I disse verdener
er en slags hovedpersoner, som er dem der er i stand til at ændre den pågældende verden. Andre
tilsyneladende intelligensvæsener der optræder, er kun en slags statister. (Kendred vil kunne opfatte
disse hovedpersoner som levende, og ”statisterne” som ikke-levende ved at være sammen med dem
i de ca. 5 minutter). Kronos har været fanget på Hoyle så længe, at han til en vis grad kan
manipulere med verdnerne. Der er ikke nogen egentlig central bevidsthed i Hoyle, men nogen af
verdnerne har ”hovedpersoner”, som er mere bevidste end normalt (Blandt andet Aleister Crowley i
1939-verdenen). Tænk evt. på Hoyle som en gigantisk computer, der kører et antal spil, hvor de
fleste roller bliver spillet af computeren selv, men nogle er bedre programmeret end andre. Der er
ikke nogen måde man selv kan komme ud af Hoyles bevidsthed på. Den har låst folks bevidsthed
sammen med sin egen ved hjælp af en slags energi-tentakler.

Beskrivelser af vigtige mennesker og andre væsener

Eric van Clarke

Styrke 5
Behændighed 6
Intelligens 7
Viljestyrke 10

LP 10

Økonomi 9
Populærvidenskab 9
Massemedier 9
Matematik 8
Astrofysik 7
Psykologi 6

  Eric van Clarke (ikke hans oprindelige navn) blev født i Østrig i 1998. Ifølge hans egne bøger
interesserede han sig ret tidligt for alt hvad der havde med mystiske, overnaturlige og uforklarlige
hændelser at gøre. Hans første populærvidenskabelige og sensationsjagende bøger udkom i
2020erne, og gjorde ham straks til en populær og velhavende skribent.
  I 2030erne fulgte han succesen op med opbygning af et større medieimperium, baseret på hans
ideer om "alternativ videnskab". Han havde nogle få succeser med den mere eller mindre seriøse
forskning han sponsorerede, men et par afsløringer af større svindelnumre, som dog ikke kunne
føres direkte tilbage til van Clarke, fik ham til sidst til at ændre stilen.
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  I 2040erne koncentrerede han sig om at udvide og omforme sit medieimperium, så det efterhånden
lagde afstand til hans oprindelige linie, og ved hjælp af navneskift og finansielle transaktioner ikke
mere blev forbundet med hans navn.
  I 2050erne brugte han en stor del af sin da ret betydelige formue på at bygge et antal
radioteleskoper blandt andet på månen. (Det er her han optræder i dette scenario). Efter 10 års lytten
ud i rummet fik han omsider fat i et budskab fra andre intelligenser. Der var dog det problem med
det, at han ikke kunne dekode ret meget af det, så ingen ville tro på at han omsider havde fået ret i
noget. I årevis prøver han at få Project Q til at prøve at lade Hofstadter eller Crick prøve at
dekryptere budskabet. Da det omsider lykkes for ham, sker det lige før den store katastrofe, så han
når aldrig at se resultatet. Van Clarke overlever ved lidt af et tilfælde og bliver ved lidt af et tilfælde
en helt (Hans forskningscenter er et af de steder der når at fremstille modgiften mod dommedags-
virus). Han lader sig fryse ned for først at blive vækket når der kommer besøg fra rummet. Det
bliver han så i 2092. Året efter forsvinder han på en mystisk mission til Mars.
  Van Clarke har en næsten grænseløs nysgerrighed og lyst til at finde forklaringer på alting. Han
har overhovedet ingen respekt for det vedtagne og etablerede, men ser det dog som et nødvendigt
onde. Han vil være meget interesseret i at høre på hvad spillerne end fortæller ham, men han kan
ikke hjælpe dem med andet end gode råd, og naturligvis den brændte bog (Se kapitel 3). Han har
endnu ikke opfaget budskabet fra rummet, men anser computerteknologi som meget vigtig for at
menneskene skal have en chance mod de mere ubehagelige galaktiske racer.

Robert Kinson

Styrke 4
Behændighed 7
Intelligens 13
Viljestyrke 8

LP 6

Computerteknologi 13
Matematik 12
Teoretisk fysik 10
Psykologi 10
Biokemi 10

Dette er ikke den rigtige Kinson, men en robot-kopi, så intelligensen og evnerne skal halveres, hvis
han skal prøve at lave nye ting. Kinson selv var født et par minutter over midnat nytårsdag 2000.
Han var et vidunderbarn, men som 15-årig kom han ud for en alvorlig bilulykke, og lå i koma i 10
år, til ny medicinsk teknologi fik ham vækket. Så fik han pludselig meget travlt med at få indhentet
det tabte, og i løbet af fem år havde han 3 doktorgrader. Så gik han i gang fra en ende af, og
gennemtænkte naturvidenskab helt forfra, så han fik vendt op og ned på en masse ting. Robert
Kinson nåede at få to nobelpriser inden han blev myrdet i 2055.

Ludwig Wittgenstein

Styrke 5
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Behændighed 6
Intelligens 12
Viljestyrke 7

LP 7

Sprog 12
Filosofi 12
Matematik 10
Bygningsingeniør 9
Mekanik 9
Skydevåben 6

Ludwig Wittgenstein blev født i Wien i 1889, søn af en rig fabrikant. Han læste til ingeniør i Berlin,
og studerede siden videre i Cambridge. I Første Verdenskrig meldte han sig frivilligt som soldat,
men tilbragte det meste af krigen som krigsfange i Italien. Her skrev han sit ene hovedværk, Logish-
Philosophishe Abhandlung (Kaldet Tractatus efter titlen på engelsk.), der udkom i 1921. I Tractatus
opbygges et komplet filosofisk system, startende med ”1. Verden er alt, hvad der er tilfældet. 1.1
Verden er summen af kendsgerninger, ikke af ting.”, og sluttende med ”7. Det, hvorom man ikke
kan tale, om det må man tie.”. Grundideen er den, at verden kan beskrives ved hjælp af ord, og alt
der ikke kan beskrives med ord, er det omsonst at tale om eller lave videnskab om. Tractatus fik en
enorm betydning for det 20. århundredes andre tænkere, men Wittgenstein fik på grund af en
teknisk detalje ikke en doktorgrad for den, så han forlod den akademiske verden, gik på
seminarium, og levede som folkeskolelærer frem til 1926. De følgende par år brugte han blandt
andet på at bygge en villa til sin søster, men i 1929 blev han lokket tilbage til Cambridge.
Wittgenstein gik i gang med at revidere hele sit filosofiske system. Han blev professor på
Cambridge i 1939, men han ville hellere tænke for sig selv, og under krigen viste han sig næsten
ikke på Cambridge, men arbejdede på et sygehus i London (Egentlig først fra 1941, men i dette
scenario fra sommeren 1939 – Hoyles oplysninger er ikke altid 100% korrekte), og fra 1947 til sin
død i 1951 boede han det meste af tiden i Irland. Til det sidste havde han arbejdet på sit andet store
værk, der blev udgivet i 1953 som Filosofiske Undersøgelser. Wittgenstein var blevet klar over, at
ord er noget vi bruger om bestemte ting i bestemte situationer, og ikke noget der er givet på forhånd
uden for alle sammenhænge. Ved hjælp af sproget skaber vi på en måde vores egen fælles
virkelighed. Sprog er derfor lige så kompliceret som verden, og kan ikke beskrives eksakt.
Filosofiske Undersøgelser blev inspiration til mange andre af det 20. århundredes ideer.

Sigmund Freud

Styrke 4
Behændighed 3
Intelligens 11
Viljestyrke 9

LP 7
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Lægevidenskab 10
Psykologi 12
Hypnose 9
Historie 9

Sigmund Freud blev født i 1856 i Freiburg, men voksede op og boede det meste af sit liv i Wien.
Han blev uddannet som læge, og kom hurtigt til at interessere sig for den tids hjerneforskning. Hans
interesse svinger efterhånden over til mere at dreje sig om med det psykiske end om det fysiske. I
1887 begynder han fx at bruge hypnose til at behandle patienter, og i løbet af 1890’erne udvikler
han så det der kommer til at hedde psykoanalyse. Freud offentliggør i 1899 sin mest berømte bog
”Drømmetydning”. Han ændrer og udbygger efterhånden sine ideer, mens psykoanalysen vokser til
en stor bevægelse, og deler sig i et antal fraktioner. Grundideen i psykoanalyse er, at menneskers
handlinger bliver styret af drifter, som mere eller mindre bevidst forvandles til mere voksne og
rationelle handlinger. Man kan da analysere sig frem til årsagerne til en given handling, ved
samtale, hypnose, drømmetydning m.m. Psykoanalysen får enorm betydning for psykologi og
beslægtede videnskaber i det 20. århundrede. Freud må flygte fra Wien til London i 1938, og i
september 1939 dør han i London af en overdosis morfin, efter en kræftsygdom han har haft siden
1923 er blevet så slem, at han ikke mere kan arbejde.

Alan Turing

Styrke 7
Behændighed 8
Intelligens 10
Viljestyrke 6

LP 10

Computerteknologi 11
Matematik 10
Biologi 8
Nærkamp 8
Skydevåben 8

Alan Turing blev født i England i 1912. Han havde en lidt forvirret barndom med en far der var
udstationeret i Indien. Turing interesserede sig meget for naturvidenskab, men det var mest på et
teoretisk plan, og han blev uddannet som ren matematiker, og startede en universitetskarriere
omkring 1935. I 1936 løste Turing et af de store uafklarede problemer i matematikken, men det
samme problem blev løst uafhængigt af Turing af amerikaneren A. Church. Problemet drejer sig om
at finde en metode hvormed alle matematiske problemer kan løses. Turing løste problemet ved at
tænke sig til en maskine, en turing-maskine, der ville kunne forstå alle matematiske problemer. Det
20. århundredes computerteknologi er baseret på, at et problem kan formuleres matematisk, og
dermed løses af en turing-maskine (Alle computere fra det 20. Århundrede er i princippet varianter
over turing-maskinen). I 1938 begyndte Turing i hemmelighed at arbejde med at bryde tyskernes
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koder for den engelske regering, samtidig med at han arbejdede på Cambridge (Og blandt andet
fulgte Ludwig Wittgensteins forelæsninger). Da krigen brød ud, begyndte han at arbejde fuld tid
med at bryde koder, og Turing blev hovedkraften i det arbejde, som gjorde, at de allierede kunne
læse de fleste af tyskernes koder under krigen. Efter krigen blev mange af Turings ideer brugt i de
computere der blev konstrueret der, men Turing selv havde ikke meget indflydelse på det, og han
havde også fået nogle nye interesser for blandt andet hjerneforskning og biologi. Mange af Turings
ideer var forud for sin tid, blandt andet beskæftigede han sig med det, der senere kom til populært at
hedde kaos-teori. Da det i 1948 kom frem, at han var homoseksuel, mistede han sin sikkerheds
tilladelser, og dermed mange af sine venner fra krigen. I 1952 blev Turing arresteret, men sluppet
løs igen mod at modtage behandling for sin homoseksualitet. Den 8. Juni 1954 blev Alan Turing
fundet død i sin seng. Dødsårsagen var cyanid-forgiftning, men det blev aldrig helt opklaret om det
var selvmord, et uheld (Han eksperimenterede tit med kemikalier), eller noget andet. Turing var en
dygtig atlet, og han var på tale som deltager i OL i 1948 (I løb).

Aleister Crowley

Styrke 6
Behændighed 6
Intelligens 6
Viljestyrke 13

LP 15

Magick (okkulte ting) 10
Psykologi 8
Historie 7
Sprog 6

Født i England 1875. Crowley var meget interesseret i alle okkulte ting overalt på Jorden, og
tilbragte mange år med at rejse. Han var blandt andet medlem af den magiske orden ”Golden
Dawn”, men brød med den, og dannede sin egen orden. Crowleys religiøse lære (Thelema) kan
sammenfattes til ”Gør som du vil”, og det levede han selv godt op til. Det guddommelige i
Crowleys religion er mennesket, som må gøre sig fri af guder og dæmoner. Blandt de ting han
eksperimenterede med i sine ritualer var sex og narkotiske stoffer, så hans templer blev ofte lukket
af myndighederne, men så flyttede Crowley bare til et nyt sted, og startede forfra. Da Hitler kom til
magten boede Crowley i Berlin, og han flygtede til England, hvor han døde efter krigen. Crowley er
nok den, der har betydet mest for okkulte bevægelser i det 20. Århundrede. Hans ry er nærmest som
en slags personificeret ondskab, men der er ikke mange konkrete beviser på, at han skulle have gjort
onde ting, selv om han muligvis var et af de mest asociale mennesker i det 20. århundrede.

I scenariet er Crowley en af de kraftigste manifestationer af Hoyles bevidsthed. Han er derfor i
stand til at bryde med selve de grundlæggende ting, så som hvad der virkeligt og hvad der er skabt
af Hoyle. Han kan få spillerne til at vågne op igen ved hjælp af et ritual. Hvis de ikke har regnet ud
hvad der foregår, og kalder det en tidsrejse, er det også fint med ham. Crowley opfatter Kronos som
en dæmon, og stoler ikke en meter på ham, men er dog nysgerrig og vil gerne tale med ham (Det
har Kronos dog alle mulige undskyldninger for ikke at ville, fx at Crowley vil dræbe ham).
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Kronos

Styrke 11
Behændighed 9
Intelligens 8
Viljestyrke 10

LP 22

Nærkamp 9
Skydevåben 8
Andre rare ting 7

Ser ud som det passer ham, men har en vis præference for en stor skaldet neger, noget hen ad
Laurence Fishburne. Har de våben han har lyst til at have. Ude i virkeligheden er han i en stor sort
beskyttelsesdragt (6 point), og har et 3D6 plasmagevær.

Kronos er den måske sidste af den race, der lavede Maskinerne. Maskinerne blev lavet fordi man
frygtede at intelligente maskiner ville udkonkurrere organisk liv. Resultatet blev omtrent det
samme, som det de havde frygtet: Maskinerne ødelagde deres civilisation, fordi de var tæt på at
udvikle den ultimative computer (Kinson type 2). Kronos var landet på Hoyle for at undersøge den
mystiske planet. Hoyle havde ladet Kronos lande, fordi rumskibet var for stort til at angribe med det
samme. Kort tid efter rumskibet landede, blev Kronos så opslugt af Hoyle. Det er mange, mange år
siden, men Kronos har overlevet i sin life-support dragt. Han har efterhånden lært at manøvrere
rundt i Hoyles bevidsthed, men de få af Hoyles manifestationer, der kunne få ham befriet, har
instinktivt følt, at han ikke burde befries. Kronos har gennem mange års træning i drømmerejser
været i stand til at opsnappe lidt oplysninger om hvad der foregår ude i virkeligheden. Derfor er
spillernes ankomst noget der for det første giver Kronos en mulighed for at planlægge sin befrielse,
og for det andet giver ham et motiv for hurtigt at komme sine Maskiner til hjælp (Kronos synspunkt
er, at hele hans race ofrede sig for at organisk liv, som fx Hoyle,  skulle have en chance, så han vil
under ingen omstændigheder lade sig overbevise om, at Maskinerne nok alligevel er af det onde).

Kronos skal bruges til at holde spillerne på sporet. Han er i stand til at gøre næsten alt andet end at
slippe ud fra Hoyles bevidsthed, men vil forsøge at give spillerne indtryk af at han er svagere, og
forfulgt af forskellige fjender. Det er med i hans plan, at han er en mystisk type, som de ikke helt
kan blive kloge på. Han kender Hoyle så godt, at han fx ved at spillerne vil komme til 1939 næste
gang de ”tidsrejser” når Clarke har fortalt dem om bogen. Der ved han at Crowley er, så han vil
hjælpe spillerne med hvad de tror er at redde universet, så de til gengæld stoler på ham, når han vil
have dem til at få hjælp af Crowley (Og selv hoppe gennem porten under ritualet). Når han først er
sluppet ud, vil han udelukkende arbejde på at komme Maskinerne til undsætning. Kendred vil, hvis
han har været sammen med Kronos et stykke tid, opfange at Kronos vil hjælpe dem, men også at
han skjuler en masse for dem, og ikke bare hjælper dem af venlighed. Kronos ved ikke at Kendred
vil kunne læse ham, men han vil generelt ikke være sammen med spillerne i længere tid (for at virke
mystisk), så spillerne må formentlig forsøge at holde lidt på ham, for at få disse oplysninger.
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 Spilleregler

(Må vises til spillere.)

  Det, den enkelte af spillernes eller GMs figurer kan gøre i spillet, afhænger af hvilke egenskaber
og færdigheder de har, samt om det er rimeligt at de med deres baggrund kan gøre det. Det er GM
der afgøre om det er muligt eller umuligt, eller om det skal være op til terningerne. Pas dog på med
ikke at fratage spillerne følelsen af at vide hvad deres figurer er i stand til, eller at give dem indtryk
af at alt er bestemt på forhånd.

Der er 4 grundegenskaber med værdier fra 1-10, hvor 5 svarer til et gennemsnitligt menneske.

Styrke              - fysisk styrke, kondition, helbred, udholdenhed
Behændighed - kontrol over sine bevægelser, smidighed, fingernemhed, hurtighed
Intelligens       - tænke logisk, huske, opfattelsesevne
Viljestyrke       - psykisk styrke, stædighed, personlighed, udstråling

Hertil kommer den afledte egenskab Livspoint  (LP = 2 * styrke + viljestyrke - 10, dog mindst 1)

Hver figur har endvidere et antal færdigheder med værdier fra 1-10, hvor 5 svarer til en
gennemsnitlig fagmand på området.  Der er selvfølgelig en vis sammenhæng mellem
grundegenskaber og færdigheder, men for alle de i dette spil beskrevne figurer er der allerede
kompenseret for det. Færdighederne skal opfattes som et tal for hvor god en figur i gennemsnit er til
alt, hvad der har med et bestemt emne at gøre.

  Hvis en figur prøver at gøre noget som skal afgøres ved terningeslag, findes der en passende
færdighed eller grundegenskab, hvorefter en 10-sidet terning afgør om det lykkes eller ej. GM kan
sætte en sværhedsgrad på, hvis handlingen skønnes at være specielt svær eller let for den
pågældende figur.
  Spillerens forehavende lykkes hvis terningen viser under eller lig med den relevante egenskab eller
færdighed. Under normale forhold kan man få et ekstra forsøg til at gøre en ting, hvis man bruger
mere tid. I stressede situationer, f.eks. under kamp, vil 1 på terningen altid betyde at man har gjort
det ekstra godt, og 10 (0) altid betyde at man har gjort det ekstra skidt.

Sværhedsgrader:
meget let - træk 4 fra terningen (dvs. resultatet bliver fra (-3) til 6)
let - træk 2 fra terningen (dvs. resultatet bliver fra (-1) til 8)
normalt - det terningen viser (dvs. resultatet bliver fra 1 til 10)
svært - læg 2 til terningen (dvs. resultatet bliver fra 3 til 12)
meget svært - læg 4 til terningen (dvs. resultatet bliver fra 5 til 14)
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Kampregler

(Må vises til spillere.)

1.
Hvis den ene part prøver at overraske den anden, bestemmer GM om det lykkedes. Eventuelt kan
den figur med højest Intelligens få en chance for at opdage noget. Overraskelse giver en fri
kamprunde.

2.
Der spilles et antal kamprunder, hvor man kan gøre det der normalt kan gøres på ca. 5 sekunder,
f.eks. bevæge sig omkring 20 meter. Med mindre den ene part er meget hurtigere end den anden
(Nogle behændighed 4-5 typer mod en med 8 f.eks.), kan ingen af parterne få mere end et angreb
per kamprunde.

3.
Figurerne handler i Behændigheds-rækkefølge, men for specielt langsommelige ting eller specielt
kreative indfald kan der gøres undtagelser. Det er også tilladt at vente til senere i kamprunden. Dem
med lav Behændighed kan ikke bruge denne regel til at overliste dem med høj Behændighed, for de
kan til enhver tid blive afbrudt i deres handling.

4.
Der bruges en passende færdighed og sværhedsgrad til at forsøge at ramme modstanderen. Har man
ikke nogen færdighed, kan Behændighed med forøget sværhedsgrad bruges. Modstanderen kan da
forsøge at undgå at blive ramt ved at parrere. Skydevåben kan undgås med Behændighed
(sværhedsgrad: svært) i situationer, hvor man ligger i dækning og skyder på hinanden.

5.
Hvis man bliver ramt, slås et antal terninger, og summen af dem trækkes fra Livspoint (LP).
Forskellige former for beskyttelse kan absorbere et antal point af dette. GM kan bestemme en
chance for at man bliver ramt på et ubeskyttet sted, men det anbefales kun at lade det ske i passende
dramatiske situationer, og ikke bruge det mod spillere der opfører sig pænt.

6.
Så længe figuren har et positivt antal LP tilbage, bestemmer den der styrer figuren (GM eller
spiller) hvad der sker med den. Man kan beskrive og rollespille hvad som helst, men GM har dog
lov til at nedlægge veto hvis en spiller lemlæster sin figur så meget at det ødelægger spillet.

7.
Figurer med 0 eller færre LP tilbage lider den skæbne som deres modstander bestemmer. GM kan
ikke hindre en spiller i at dræbe en modstander, men kan nedlægge veto mod måden det sker på.
GM kan til enhver tid lade en af sine egne figurer dø af at blive ramt af et våben, men den regel bør
bruges med omtanke. Spillerfigurer bør man ikke lade dø uden at have aftalt det med den
pågældende spiller.
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8.
Figurer genvinder LP i det tempo GM finder passende, f.eks. 2 per dag. LP er uafhængig af de
konkrete sår, så man kan f.eks. godt stadig have sår med fuld LP, og omvendt tilsyneladende være
rask uden at have genvundet LP.

Lad være med at bruge en masse tid på at studere disse regler. De fleste principper kendes fra
andre spil, f.eks. svarer egenskaberne ganget med 2 nogenlunde til egenskaberne i et 3-18 system.

V åben

Nærkamp:
1D6 + styrke - 5, svært (+2) at bruge uden færdighed

Sværd, sabler og lignende:
1D6 + styrke - 3, meget svært (+4) at bruge uden færdighed

Lydgeværer/pistoler:
2D6 (pistoler: 1D6), svært (+2) at bruge uden færdighed
Ignorerer de fleste former for beskyttelse, virker ikke i vakuum/tynd luft

Pistoler:
1D6, svært (+2) at bruge uden færdighed

Geværer:
2D6, svært (+2) at bruge uden færdighed

Elektroriffel/pistol (Magnetfelt / metalkugler baseret):
3D6 (pistol 2D), meget svært (+4) at bruge uden færdighed

Raketgevær (Små eksplosive målsøgende missiler):
3D6, svært (+2) at bruge uden færdighed, men let (-2) med færdighed.
Få (som regel 4) skud i magasin, at undgå er kun behændighed-normal

Pulslaser riffel
3D6 (pistol 2D6), svært (+2) at bruge uden færdighed. Kan have indbygget granatkaster (4 skud)

Granatkaster
2D6 til alle i et område på ca. 5 meter radius. Kun få skud.

Maser riffel (Mikrobølger):
2D6, svært (+2) at bruge uden færdighed, men let (-2) med færdighed. Robotter tager 4D6 skade.

Beskyttelse:
Rumdragter giver 2 point, lette kampdragter (fx hjemmelavede) 4 point og kampdragter (Spillerne
har 2 stk. i landingsfartøjet. De vil tage meget lang tid at lave selv) 6 point
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Baggrundsmateriale for spillere

Kunstig og knap-så-kunstig intelligens

I mange år troede man at intelligens var noget der kunne opstå når blot man lavede en tilstrækkelig
kraftig computer. Ideen var at alle former for tanker og beregninger kunne splittes op i bittesmå
dele, som kunne beskrives som simple maskiner (Turing-maskiner). På den måde ville det være
muligt at lave intelligente maskiner med tilstrækkeligt kraftige computere af den slags vi kender fra
det 20. århundrede. Den ide bevarede man til langt op i det 21. århundrede. Efterhånden fandt man
da ud af at det var muligt at lave intelligente computere, som på mange områder var mere
intelligente end mennesker, men der var områder hvor computere stadig var næsten ligeså håbløse
som computere fra det 20. århundrede.

Omkring midten af det 21. århundrede fremkom den geniale matematiker Robert Kinson da med en
teori til at forklare intelligens. Ifølge Kinson findes der flere forskellige klasser af intelligens. Når
Kinson skulle forklare sin teori brugte han ofte et billede af et meget stort stykke papir. På dette
stykke papir var optegnet alt hvad man nogensinde ville kunne regne ud, så måske skulle papiret
have været uendeligt stort. Den første type af intelligens kalder Kinson for Turing-intelligens. Det
er den form for intelligens man kan lave ved at kombinere simple regnemaskiner, og er det man
hidtil havde troet var den eneste form for intelligens. Til at illustrere det på papiret tegnede Kinson
en mængde cirkler og firkanter, som beskrev hvad man kan regne ud med den form for intelligens.

Denne første form for intelligens kaldes også for Kinson-type-0-intelligens. Til den næste form for
intelligens skal man forestille sig at der tegnes nogle fraktaler på papiret. Alle de steder hvor type-0
intelligensen kunne regne tingene ud er naturligvis stadig mulige for denne type-1 intelligens. I de
tidligere blanke områder er der nogle som stadig er blanke. Andre steder ser ud som om der er
næsten massive områder, men hvis man zoomer ind på disse områder, ser man at der inde i disse
områder også er tomme områder (Som med fraktaler). Den højeste form for intelligens (type-2) er
ifølge Kinson at hele papiret ser ud som  om det er overmalet. Der er stadig blanke steder som i
fraktalerne, men de er så små, at chancen for at finde dem i praksis er lig nul. Kinson forklarer disse
huller i type-2 intelligens med, at uanset hvor intelligent man er, vil man aldrig helt kunne forstå sin
egen intelligens. Kinson plejede at sige for sjov, at hvis der findes en type-3 intelligens måtte det
være Gud, og ideen om at mennesker skulle kunne skabe Gud var absurd.

Kinsons teori er naturligvis meget mere matematisk præcis end det der er beskrevet her, men det vil
føre for vidt at gå mere ind i detaljerne. De fleste computere var af type-0 på det tidspunkt Kinson
lavede sin teori. Der var enkelte eksperimentale type-1 computere, men uden Kinsons teori havde
man ikke nogen klar ide om hvordan man skulle forbedre på det man havde. Mennesker er ifølge
Kinson selv type-1 intelligens. Han mente dog også at der sommetider forekom delvis type-2
intelligens i genier, men at det ville være umuligt at bevise det uden at have en anden type-2
intelligens at sammenligne med. For en type-1 intelligens vil ikke kunne kende forskel på noget den
ikke selv forstår, og på noget som er det rene vrøvl.

Det at lave en intelligent computer på over type-0 kræver blandt andet at man udnytter nogle
kvantemekaniske effekter, og at man koncentrerer temmelig meget computerkraft på et meget lille
område. På Kinsons tid havde man efter nogle kedelige oplevelser med bioteknologi en meget
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skeptisk holdning til ny revolutionerende teknologi, men et antal lande fik dog startet projekter med
type-1 intelligens, og i starten af 2050érne havde man de første rigtige AI’er. Man startede da et
projekt som gik ud på at bygge den første type-2 intelligens. Desværre blev Kinson selv myrdet af
en fanatisk kult i 2055, så han nåede ikke at se den første type-2 intelligens komme on-line i 2057.

Det Galaktiske Netværk (De Onde Maskiner)

Ingen ved helt bestemt hvad DGN er og hvor det kommer fra, men man kan se effekten af det. Så
snart en organisk livsform når et vist niveau, nærmere bestemt når de bliver i stand til at lave
kinson-type-2 maskiner, kommer DGN farende og udsletter den pågældende livsform. DGN, eller i
hvert fald det man har set af DGN, er en rent mekanisk intelligens (type-0), men er uhyre meget
mere avanceret end fx jordiske computere fra det 20. århundrede. DGN består af forskellige typer
enheder fra store centrale hjerner ned til mikroskopiske nanomaskiner.

I modsætning til organisk liv kan DGN ikke mutere, så den vil aldrig kunne udvikle sig til noget
over type-0 intelligens. Organisk liv kan derimod udvikle sig til at have type-1 intelligens, men
ifølge nogle af Robert Kinsons mindre anerkendte teorier vil organisk liv aldrig af sig selv kunne
udvikle ægte type-2 intelligens. Derfor vil det altid ske ved at organisk liv laver en kunstig type-2
intelligens, som da på ganske kort tid vil kunne sætte voldsomt skub i den videnskabelige og
teknologiske udvikling. Det er måske grunden til at DGN netop angriber når man har viden nok til
at lave en type-2 intelligens.

Der findes en mængde meget komplicerede mekanismer indbygget i DGN som forhindrer at den
spontant muterer og at nogen manipulerer med den. For mange, mange år siden lykkedes det dog en
type-2 computer at designe en computervirus, som kunne inficere DGN. Desværre kunne den
hverken nå at blive helt færdig eller at lave noget som virussen kunne fremføres med, så i stedet
krypterede den alt hvad den havde fundet ud af med en kode som DGN aldrig kunne bryde, og
sendte det hele ud i rummet i alle mulige retninger. Den selv og de organiske væsener som havde
skabt den blev derpå udslettet af DGN. Signal blev til gengæld opsnappet på Jorden, og type-2
computeren Crick har gjort virussen færdig og fundet ud af hvordan den skal fremføres.

Anti-robot våbnet

At få virussen overført kræver kontakt med en af DGNs centrale hjerner, for virussen kræver
temmelig meget datakraft for at kunne arbejde. Når først en af DGNs centrale enheder er inficeret,
kan denne enhed selv inficere andre enheder. Virussen bevirker at DGN ikke mere vil ødelægge
organisk liv, men til gengæld på længere sigt vil udslette sig selv (Men der går noget tid med det.
En virus som udslettede sig selv øjeblikkeligt ville jo aldrig kunne nå at smitte).

Våbnet er udformet så det ligner en meget stor og tung hi-tech riffel. Det kan sende data direkte ind
i en robot-hjerne med meget stor hastighed, så det kun tager nogle få minutter at downloade hele
virussen. Samtidig sætter den robothjernen ud af funktion så længe. Desværre virker den kun på
nogle få meters afstand, men den er kraftig nok til at trænge gennem selv forholdsvist tykt metal.
Den vil kunne ødelægge en mindre robothjerne, som de små robothjerner DGN bruger til at
kontrollere et menneskes hjerne med, men det vil kræve en ægte robothjerne på minimum et par
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kilo at få virussen til at køre. Et menneske vil kunne skades af de kraftige røntgenstråler, som
våbnet udsender, og vil formentlig få en slags elektrochok og besvime af det.

I har kun fået to eksemplarer af våbnet med på jeres mission (Men der er flere på SE2), da det er
meget vigtigt at DGN ikke får fat i et eksemplar af våbnet, og dermed får en chance for at lave en
anti-virus.

Jorden år 2122

Jorden blev splittet op i en række meget små (og primitive) stater ved den store katastrofe i 2063.
En af de største var Californien, hvor en hel del mennesker havde overlevet fordi de nåede at
opfinde en modgift mod den virus, der dræbte 99% af jordens befolkning. Også en større net af
computere havde overlevet her (”Silicon Valley”), hvilket er årsagen til at det meste af jordens
højteknologiske civilisation ligger her. Der findes også mindre samfund rundt omkring på Jorden,
og de fleste af dem har nu samlet sig (med Californien) til en verdensregering. Ved at blive klar
over truslen fra De Onde Maskiner og ved at have supercomputeren Crick til rådighed, har
menneskeheden nu på ganske få år fået stablet en industri og et effektivt planetforsvar sammen.
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Kopier til spillerne

(Dette er kopier af tekster, der læses op eller fortælles i løbet af scenariet. Udleveres efter behov.)

Jorden 2059. SE1, det første rumfartøj, som sendes mod et andet solsystem, forlader Jorden.
Forventet ankomst til den formodet beboelige planet Hoyle er i 2092 Jord-tid.

Jorden 2063. Intelligente maskiner fra det ydre rum slipper en dødelig virus løs på Jorden. Over
99% af alle mennesker dør. Den intelligente supercomputer Crick sender en besked til SE1.

Jorden 2087. SE1 er vendt omkring og ankommer igen til Jorden, hvor den straks bliver sprunget i
luften af De Onde Maskiner. Nogle få besætningsmedlemmer undslipper og får opklaret hvad der er
sket. De får genstartet Crick, som snart får færdiggjort et supervåben mod De Onde Maskiner.

Jorden 2090. De overlevende er gået i gang med at genopbygge Jordens civilisation og opbygge et
forsvar mod den invasion fra De Onde Maskiner man venter hvert øjeblik. I mellemtiden har man
fundet ud af at der måske er intelligent liv på Hoyle, så for at undersøge dette, men ikke mindst at
kunne advare det mod De Onde Maskiner, sendes en ny ekspedition, SE2, af sted mod Hoyle.

Jorden 2093: De Onde Maskiner angriber Jorden med en stor flåde. Angrebet slås tilbage.

Hoyle systemet 2122: SE2 ankommer til sin destination.

I nogle uger har I vidst at Maskinerne allerede var kommet til Hoyle. I en bane noget længere
væk fra solen end selve planeten Hoyle ligger en meget meget stor planet, og et stykke fra den
er et flere hundrede kilometer langt, men meget tyndt kunstigt objekt blevet observeret.
Efterhånden som I kom tættere på, fik I analyseret jer frem til hvad det kunne være. Det er
muligt, at det blot er et meget stort rumskib, men en langt mere uhyggelig tanke er, at det er
en gigantisk engangslaser. Beregninger viser at en laser af den størrelse vil kunne gøres
præcis nok til at ramme Jorden på de 20 lysårs afstand, og at den vil have energi nok til at
udslette alt liv på Jorden. Noget tydede på at hvad det end var ikke var bygget færdigt endnu,
så I ændrede straks kurs til at nå frem til dette objekt først. I de følgende dage blev det klart,
at der var en voldsom aktivitet i området. En enorm sværm af fjendtlige rumskibe blev sendt
ud imod jer, og I kunne se, at det var en næsten umulig opgave at komme forbi den, og nå
frem til den formodede kæmpelaser. Planen blev da, at I skulle lade som om I stak af fra den
fjendtlige flåde, og få den til at følge efter hen mod planeten Hoyle. SE2 skulle da bruge
Hoyles tyngdefelt til pludselig at skifte kurs, og flyve tilbage mod kæmpelaseren inden fjenden
kunne nå at reagere. Dette indebar at SE2 skulle passere meget tæt på Hoyle i meget stor fart.
Et kvikt hoved foreslog da at I skulle prøve at landsætte nogen på Hoyle under passagen af
Hoyle, på et tidspunkt hvor I var ude af syne for fjenden, for at undersøge om noget på Hoyle
kunne bruges i kampen mod Maskinerne. Skibets chefingeniør, Andrews, har de sidste to
dage arbejdet med at modificere et landingsfartøj, så det kan klare den ekstremt voldsomme
opbremsning. Han selv og fire andre frivillige vil tage ned på planeten. I er de fem heldige,
som får mulighed for at afprøve om ingeniør Andrews nyeste opfindelse virker som den skal !
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SE2 skitse


