
Velkommen til Chatroom51 @ Plutonet 

Du er bruger nr. 310461 der logger på 

siden 1.1.2022

Du er logget på som [SPILLER] fra 

[DUCKS.VC16.DK] Følgende brugere er 

logget på Plutonet://CHATROOM51: 

[WALDIZNI] [Q] [MR.WHITE] [SPILLER]

[Q]: velkomN :)

[SPILLER]: jeg vil gerne vide noget om 

{Anders}

[Q]: og hvM R du så?

[SPILLER]: lad os bare sige at Anders og 

jeg er 

[SPILLER]: barndomsvenner

[MR.WHITE]: det R ok Q

[Q]: hvad vil du vide?

[SPILLER]: hvad laver han?

[Q]: han arbejdR for von And Inc.

[SPILLER]: som mØntpudser?

[Q]: negative – han R 1 af von Ands 

Reservoir Ducks

[SPILLER]: hvad betyder det?

[MR.WHITE]: 1 Reservoir Duck er 1 and, 

hvis rØv ejes af

[MR.WHITE]: 1 korporation og derfor 

tvinges til at udfØre

[MR.WHITE]: beskidt arbejde

[SPILLER]: hvordan er han havnet i det 

snavs?

[Q]: han har altid skyldt sin onkel 1 

hulens bunke penge

[Q]: og nu siddR han så i saksN…

[SPILLER]: hvilken slags beskidt arbejde 

laver han?

[Q]: den mest beskidte slags :)

[SPILLER]: ?

[Q]: i Øjeblikket fØrer von And Inc. krig 

mod 1 andet

[Q]: selskab, der heddR Darkwing Inc. De 

har vist mØvet

[Q]: sig ind på 1 marked som von And 

tidligere havde

[Q]: nærmest monopol på, nemlig fast food 

industriN.

[MR.WHITE]: deres firma – Darkwing’s 

Pizza – har på kun

[MR.WHITE]: 1 år erobret 1/3 af markedet.

[SPILLER]: hvad er så {Anders}’s funktion

[Q]: han R leder af 1 gruppe af Reservoir 

Ducks

[MR.WHITE]: måske snarere ansvarlig

[Q]: :)

[SPILLER]: hvem er så med i den gruppe?

[Q]: D må være {R.I.P}, {Rap} og {Rup}

[WALDIZNI]: og {Andersine} og {Vims}

[Q]: som sagt glemmR jeg altid den robot!

[WALDIZNI]: nu R det jo kun {Vims} der R 

1 robot. I Øvrigt

[WALDIZNI]: R han 1 and-droide

[Q]: hvadend

[SPILLER]: og hvad er så en and-droide?

[MR.WHITE]: 1 and-droide R 1 kunstig and 

med en

[MR.WHITE]: computerhjerne. Men han 

ligner 1 helt

[MR.WHITE]: almindelig and.

[SPILLER]: og hvad er de andre så? 

Plastikdukker?

[Q]: negative. {R.I.P] R deres taktiske 

ekspert

[WALDIZNI]: {Rap} tagR sig af tunge våbN 

og sprængstoffR

[MR.WHITE]: {Rup} R den tekniske

[Q]: og {Andersine} R vist mest med på 

{Anders}’s

[Q]: forlangende :)

ANDERS



[SPILLER]: er der ellers noget vigtigt 

jeg bØr vide?

[MR.WHITE]: hmm, der R jo 1 rygte i 

omlØb…

[Q]: tror du D R klogt at nævne D?

[MR.WHITE]: D går nok. Men D R som sagt 

kun 1 rygte. Folk

[MR.WHITE]: snakkR jo på Nettet.

[SPILLER]: bare kom med det

[MR.WHITE]: man snakkR om, at der måske R 

1 spion i

[MR.WHITE]: deres gruppe

[SPILLER]: interessant…

BESKED FRA SYSTEMADMINISTRATOR:

SNUSEROBOT [STRIKS] HAR LOGGET PÅ

[Q]: så sku’ da [CENSORED]!

FORBINDELSE AFBRUDT

Hemmeligheder:

Anders er ansvarlig for gruppens 

handlinger overfor Onkel Joakim. Han har 

på fornemmelsen, at der er en spion i 

gruppen, og derfor har Anders et rigtigt 

skydevåben.

F rdigheder:æ

Alarmsystemer Ringe
Bortforklaringer Elendig
Citere Film Acceptabel
Dukke Sig God
Faldteknik Ringe
Hidse Sig Op Fremragende
Ildkamp God
Køre Bil God
Seje Bemærkninger Acceptabel
Skydevåben God
Træffe Beslutninger Ringe
Være Uheldig God

Udstyr:

Jakkesæt (syntetisk JvA Inc. standard)

Solbriller (Ray-And)

10 dåser Cola-Cola (tak til vores 

sponsor)

JvA Gold Card

Andeby X-PREZ

JvA Security Armbåndscomputer

McDuck Series II Stunzapper

Magnum 42 skydejern (pistol)



Velkommen til Chatroom51 @ Plutonet

Du er bruger nr. 310462 der logger på 

siden 1.1.2022

Du er logget på som [SPILLER] fra 

[DUCKS.VC16.DK]

Følgende brugere er logget på 

Plutonet://CHATROOM51:

[WALDIZNI] [Q] [MR.BLUE] [SPILLER]

[WALDIZNI]: velkomN :)

[SPILLER]: jeg vil gerne vide noget om 

{Andersine}

[Q]: LækkR dulle!

[SPILLER]: Det er vist sagen 

uvedkommende…

[MR.BLUE]: hvad vil du vide?

[Q]: hvem R du?

[SPILLER]: {Andersine} og jeg er gamle 

venner…

[MR.BLUE]: det R ok, Q

[Q]: hvad vil du vide?

[SPILLER]: hvad laver hun?

[Q]: hun arbejdR for von And Inc.

[SPILLER]: som hvad? Modekonsulent?

[Q]: negative :) – hun R 1 af von Ands 

Reservoir Ducks

[SPILLER]: hvad betyder det?

[MR.BLUE]: en Reservoir Duck R 1 and, 

hvis rØv tilhØrer 1

[MR.BLUE]: korporation, og derfor tvinges 

til at udfØre

[MR.BLUE]: beskidt arbejde

[SPILLER]: hvad går arbejdet ud på?

[Q]: i Øjeblikket fØrer von And Inc. krig 

mod et andet

[Q]: selskab, der heddR Darkwing Inc. De 

har vist mØvet

[Q]: sig ind på et marked som von And 

tidligere havde

[Q]: nærmest monopol på, nemlig fast food 

industriN.

[MR.BLUE]: deres firma – Darkwing’s Pizza 

– har på kun

[MR.BLUE]: 1 år erobret 1/3 af markedet.

[SPILLER]: hun er altså en gangster?

[Q]: 1 avanceret gangstR

[SPILLER]: hvordan er hun havnet i den 

situation?

[Q]: hun skyldte vel von And penge, 

ligesom alle de andre

[MR.BLUE]: nu går der jo 1 rygte…

[SPILLER]: hvilket rygte?

[Q]: R D 1 god idé at fortælle

[MR.BLUE]: D går nok. Nu R Nettet jo godt 

nok fyldt med

[MR.BLUE]: rygtR af mere ellR mindre 

pålidelig oprindelse,

[MR.BLUE]: så derfor skal D nok tages med 

1 gran salt

[SPILLER]: hvad går det ud på?

[MR.BLUE]: rygterne vil vide, at 

{Andersine} R hemmelig

[MR.BLUE]: agent for politiet

[SPILLER]: ?

[Q]: D R kun 1 rygte

[SPILLER]: arbejder hun så sammen med 

nogen?

[MR.BLUE]: Reservoir Ducks arbejdR altid 

i hold.

[SPILLER]: ved de noget?

ANDERSINE



[MR.BLUE]: hun R vist på {Anders}’s hold, 

så nej.

[Q]: så hun arbejdR sammN med {R.I.P}, 

{Rap} og {Rup}

[WALDIZNI]: og {Vims}

[Q]: jeg glemmR altid robotten!

[SPILLER]: robotten?

[WALDIZNI]: {Vims} R 1 and-droide

[Q]: whatever

[SPILLER]: hvad er en and-droide?

[MR.BLUE]: 1 and-droide R 1 kunstig and 

med 1 

[MR.BLUE]: computerhjerne

[SPILLER]: og sådan en arbejder de sammen 

med?

[MR.BLUE]: D R meget almindeligt.

[SPILLER]: hvad laver {Andersine} så som 

Reservoir Duck?

[Q]: kendR jeg {Anders}’s gruppe ret, har 

de sikkert brug for

[Q]: til at udrede tingene, når de har 

kvajet sig… :)

[SPILLER]: interessant…

BESKED FRA SYSTEMADMINISTRATOR:

SNUSEROBOT [STRIKS] HAR LOGGET PÅ

[Q]: [CENSORED]!

FORBINDELSE AFBRUDT

Hemmeligheder:

Andersine er i virkeligheden hemmelig 

agent for Andeby Politi. Hendes opgave er 

at afsløre noget økonomisk kriminalitet, 

von And er involveret i. Blandt andet, 

hvordan han får vasket pengene fra sit 

salg af ulovlige våbenchips hvide igen. 

På et tidspunkt var Darkwing Inc. under 

mistanke og derfor blev Andersine sat til 

at arbejde for von And. Hun har dog ikke 

kunnet finde nogen forbindelse mellem von 

And og Darkwing, bortset fra at de nu har 

indledt en åben krig. Men hvor pengene så 

havner, det er det store spørgsmål.

Andersine er også bevæbnet, både for at 

kunne forsvare sig selv, hvis noget 

skulle gå galt, men også for at kunne 

overbevise de anholdte om at de skal 

følge med, hvis hun skulle få held med at 

fange de stygge bagænder.

Desuden har hun – ikke overraskende – 

fundet ud af, at Rap også er bevæbnet.

F rdigheder:æ

Alarmsystemer Ringe
Bortforklaringer God
Dukke Sig God
Faldteknik Fremragende
Køre Bil Elendig
Lægge Makeup Fremragende
Plasterkundskab God
Præcisionsskud God
Seje Bemærkninger Ringe
Skydevåben Ringe
Sludre God
Tørre Hår Acceptabel
Udsalg (Martial 

Arts)

Acceptabel

Udstyr:

JvA Inc. standardkjole

Solbriller (Ray-And)

10 dåser Cola-Cola (tak til vores 

sponsor)

JvA Gold Card

Andeby X-PREZ

MedicZap

JvA Security Armbåndscomputer

Andeby Politiskilt

Duck 17 agentgøp (pistol) 



Velkommen til Chatroom51 @ Plutonet

Du er bruger nr. 310464 der logger på 

siden 1.1.2022

Du er logget på som [SPILLER] fra 

[DUCKS.VC16.DK]

Følgende brugere er logget på 

Plutonet://CHATROOM51:

[WALDIZNI] [Q] [MR.PINK] [SPILLER]

[Q]: velkomN :)

[SPILLER]: jeg vil gerne vide noget om 

{R.I.P}

[Q]: R han på rØvN igN?

[SPILLER]: nej, bare fortæl mig om ham

[MR.PINK]: go on Q

[Q]: OK. bare fyr lØs!!!

[SPILLER]: hvad laver han for tiden?

[Q]: han arbejdR for von And

[SPILLER]: som hvad dog?

[Q]: han R 1 af hans Reservoir Ducks

[SPILLER]: og det betyder?

[Q]: hvor har du været det sidste 

århundrede?

[MR.PINK]: 1 Reservoir Duck R 1 and, der 

R så langt ude, at

[MR.PINK]: han nu tilhØrer 1 korporation. 

Og sættes til at

[MR.PINK]: gØre D beskidte arbejde ingN 

andre vil udfØre.

[Q]: og så R der dem der vælgR D 

frivilligt…

[SPILLER]: og hvordan er {R.I.P} havnet 

helt derude?

[Q]: han valgte det som sin karriere

[SPILLER]: hvilken slags beskidt arbejde 

skal han så udfØre?

[MR.PINK]: korporationerne har længe fØrt 

åben krig mod 

[MR.PINK]: hinandN, da D viste sig at 

være næsten lige så

[MR.PINK] effektivt som markedsfØring, og 

en anelse

[MR.PINK]: billigere… :)

[SPILLER]: så han smadrer fabrikker?

[Q]: og meget mere end D. Han stjælR også 

information

[Q]: og saboterer kommunikationslinier

[MR.PINK]: lige nu fØrer von And Inc. 

krig mod 1 firma, der

[MR.PINK]: hedder Darkwing Inc. D R vist 

startet med at de

[MR.PINK]: har overtaget halvdelN af 

fastfoodmarkedet fra

[MR.PINK]: von And.

[Q]: DARKWING’S PIIIIIZZAAAAAAAAA!!!

[SPILLER]: og det skyder de hinanden for?

[Q]: desværre kun sjældent. På D seneste 

R de begyndt at

[Q]: gå mere målrettet mod hinandNs 

informationR. Der R

[Q]: sikkert flere penge i D.

[SPILLER]: arbejder {R.I.P} så alene?

[MR.PINK]: nej, han R med på {Anders}’s 

Reservoir Ducks

[MR.PINK]: hold. Selvom han sikkert har 

ambitionR om at

[MR.PINK]: få sin egN gruppe 1gang.

[SPILLER]: hvem er ellers med i den 

gruppe?

[Q]: D R {Rup}, {Rap} og {Andersine}

[WALDIZNI]: og {Vims}

[Q]: glemte jeg nu robotten igen?

RIP



[WALDIZNI]: han R altså stadigvæk 1 and-

droide!

[SPILLER]: {Vims} er en hvaffor-en-fisk?

[MR.PINK]: en and-droide. 1 kunstig and

[WALDIZNI]: med 1 avanceret 

computerhjerne

[SPILLER]: {Vims} avanceret? Det lyder 

usandsynligt!

[Q]: så avanceret R han nu hellR ikke, 

men han R stadig

[Q]: 1 glimrende model. Man læggR næstN 

ikke mærke til

[Q]: at han ikke R 1 ægte and.

[MR.PINK]: nogle and-droider virker mere 

ægte end rigtige

[MR.PINK]: ænder…

[SPILLER]: og hvordan er de andre på 

holdet?

[Q]: {Anders} R meget reel, selvom han 

ikke altid har D

[Q]: fornØdne overblik. Derfor kan jeg 

forestille mig, at D

[Q]: nok R {R.I.P}, der har kommandoN, 

hvis D kommer til

[Q]: kamp

[WALDIZNI]: {Andersine} R ny, men kan nok 

udrede nogle

[WALDIZNI]: af de problemR {Anders} skabR

[Q]: {Rap} håndterer de store våbN og 

sprængstofferne

[MR.PINK]: og {Rup} R den store 

computernØrd

[SPILLER]: interessant…

BESKED FRA SYSTEMADMINISTRATOR:

SNUSEROBOT [STRIKS] HAR LOGGET PÅ

[Q]: D R [CENSORED] for meget!

FORBINDELSE AFBRUDT

Hemmeligheder:

Rip har set, at Anders bærer et rigtig 

skydevåben, og har derfor selv anskaffet 

sig et. Han synes selv, at det er helt ok 

at bære våben. Det er vel nærmest en del 

af erhvervet, siger han. Desuden styrker 

den hans selvtillid.

F rdigheder:æ

Alarmsystemer Acceptabel
Ambitioner Fremragende
Bortforklaringer Ringe
Dukke Sig God
Faldteknik Acceptabel
Hacke Ringe
Ildkamp God
Køre Bil Elendig
Køre Scooter God
Paranoia Fremragende
Præcisionsskud God
Seje Bemærkninger Ringe
Skydevåben Ringe
Stikke Af God
Tolerancetærskel Elendig
Æde Pizza Acceptabel

Udstyr:

Jakkesæt (syntetisk JvA Inc. standard)

Solbriller (Ray-And)

10 dåser Cola-Cola (tak til vores 

sponsor)

JvA Gold Card

Andeby X-PREZ

JvA Security Armbåndscomputer

Kold 44 problemknuser (pistol)



Velkommen til Chatroom51 @ Plutonet

Du er bruger nr. 310463 der logger på 

siden 1.1.2022

Du er logget på som [SPILLER] fra 

[DUCKS.VC16.DK]

Følgende brugere er logget på 

Plutonet://CHATROOM51:

[WALDIZNI] [Q] [MR.BLONDE] [SPILLER]

[Q]: velkomN :)

[SPILLER]: jeg vil gerne vide noget om 

{Rap}

[Q]: hvorfor det?

[SPILLER]: han er en af mine gamle venner

[Q]: ja, sikkert!

[MR.BLONDE]: han R ok Q

[Q]: hvad vil du vide?

[SPILLER]: hvad laver han for tiden?

[Q]: han arbejdR for von And

[SPILLER]: som hvad?

[Q]: D R vist længe sidN I 2 sidst så 

hinandN?

[MR.BLONDE]: han R 1 af von Ands 

Reservoir Ducks

[SPILLER]: ikke forstået?

[Q]: hvad har du ikke fattet?

[SPILLER]: hvad er en Reservoir Duck?

[MR.BLONDE]: D R 1 and, hvis rØv ejes af 

1 korporation, og

[MR.BLONDE]: derfor R tvunget til at 

udfØre beskidt arbejde

[SPILLER]: hvordan er han havnet i den 

situation?

[Q]: han R vel nærmest lidt af 1 veteran…

[SPILLER]: hvad mener du?

[Q]: ja, han kæmpede i den store 

korporationskrig

[SPILLER]: kæmpede?

[Q]: hans speciale R tunge våbN har jeg 

ladet mig fortælle

[SPILLER]: hvad var det for en krig?

[Q]: du kommR sandelig langvejs fra

[MR.BLONDE]: D var 1 krig mellem de store 

firmaer, der 

[MR.BLONDE]: især blev udkæmpet i den 3. 

verden

[SPILLER]: og den deltog {Rap} i?

[Q]: han blev vist hjemsendt efter 1 

jungleangreb, hvor han

[Q]: blev såret

[SPILLER]: såret?

[Q]: ja, men vist ikke noget alvorligt

[SPILLER]: hvem kæmpede han for, Von And?

[Q]: nej dengang kæmpede han for et stort 

softwarefirma,

[Q]: der tabte krigN og sidN gik konkurs

[SPILLER]: nu, hvor han arbejder for von 

And, gØr han det

[SPILLER]: alene, eller arbejder han 

sammen med nogen?

[MR.BLONDE]: Reservoir Ducks arbejdR 

altid i hold.

[Q]: jeg menR, at han R på {Anders}’s 

team. Så han

[Q]: arbejdR samN med {R.I.P.}, {Rup} og 

…?

[WALDIZNI]: {Andersine} og {Vims}

[Q]: nå ja, jeg glemte robottN

[SPILLER]: robotten?

[WALDIZNI]: {Vims} R 1 and-droide, ikke 1 

robot.

[Q]: whatever

[SPILLER]: {Vims} er en hvad for noget?

[MR.BLONDE]: 1 kunstig and

[SPILLER]: en slags dræbermaskine?

RAP



[MR.BLONDE]: nej, den slags and-droider R 

ikke længere

[MR.BLONDE]: tilladt. Så måske R mere and 

end de andre

[SPILLER]: og det er de skumle typer han 

arbejder sammen 

[SPILLER]: med?

[Q]: jeps

[MR.BLONDE]: {Anders} R som sagt den 

ansvarlige. Og

[MR.BLONDE]: {R.I.P} må være deres 

taktiker.

[Q]: {Rup} R teknikeren

[WALDIZNI]: og {Andersine} reder trådene 

ud, når det hele

[WALDIZNI]: R gået galt

[SPILLER]: interessant

BESKED FRA SYSTEMADMINISTRATOR:

SNUSEROBOT [STRIKS] HAR LOGGET PÅ

[Q]: årh for [CENSORED]!

FORBINDELSE AFBRUDT

Hemmeligheder:

Rap er veteran fra korporationskrigene. 

Under et angreb på en papkassefabrik i 

Langbortistans jungle, blev han alvorligt 

skadet, men JvAs dygtige teknikere og 

læger gav ham et nyt kunstigt ben, et nyt 

øje og en arm af en titaniumlegering, 

beklædt med kevlarfibre. Kunstige 

implantationer er imidlertid et tabu i 

Andeby. Der er ingen der stoler på ænder 

med kunstige lemmer. Derfor holder han 

det skjult for omverdenen.

Rap har desuden pådraget sig de 

obligatorisk traumer for en krigsveteran. 

Derfor har han altid sin pistol gemt på 

sig. Bare for at være klar, hvis 

stemmerne vender tilbage…

F rdigheder:æ

Bortforklaringer Elendig
Dukke Sig Fremragende
Faldteknik Ringe
Ildkamp God
Knuse Møbler Acceptabel
Køre Bil Elendig
Præcisionsskud God
Seje Bemærkninger Acceptabel
Skyde Vildt Omkring 

Sig

Fremragende

Skydevåben God
Sprænge Ting i 

Luften

Elendig

Æde Pizza God

Udstyr:

JvA Inc. T-shirt (sort kunststof)

Solbriller (Ray-And)

10 dåser Cola-Cola (tak til vores 

sponsor)

JvA Gold Card

Andeby X-PREZ

JvA Labs Semi-Intelligent Blast-Booster

JvA Security Armbåndscomputer

Cold Magnum håndkanon (pistol)



Velkommen til Chatroom51 @ Plutonet

Du er bruger nr. 310465 der logger på 

siden 1.1.2022

Du er logget på som [SPILLER] fra 

[DUCKS.VC16.DK]

Følgende brugere er logget på 

Plutonet://CHATROOM51:

[WALDIZNI] [Q] [MR.ORANGE] [SPILLER]

[Q]: velkomN :)

[SPILLER]: jeg vil gerne vide noget om 

{Rup}

[Q]: og hvem R du så?

[SPILLER]: jeg tror ikke, at det er 

vigtigt…

[MR.ORANGE]: han R ok Q

[Q]: well, hvad vil du vide?

[SPILLER]: hvad laver han for tiden?

[Q]: han arbejder for von And Inc.

[SPILLER]: som hvad?

[Q]: han R en af von Ands Reservoir 

Ducks.

[SPILLER]: ikke forstået?

[MR.ORANGE]: en Reservoir Duck R en and, 

hvis rØv ejes af

[MR.ORANGE]: en korporation og derfor 

tvinges til at

[MR.ORANGE]: udfØre beskidt arbejde for 

den.

[SPILLER]: han er en slags gangster?

[Q]: jep, men han kan vist også andet end 

bare bruge en

[Q]: Stunzapper.

[MR.ORANGE]: ja, han var tidligere ansat 

som ingeniØr på 

[MR.ORANGE]: von Ands atomkraftværk, men 

blev fyret

[MR.ORANGE]: ligesom alle andre, da 

værket blev lukket

[Q]: hvis det blev lukket….

[MR.ORANGE]: nå ja, der har været rygter 

om, at værket

[MR.ORANGE]: stadig kØrer, bare 

ubemandet…

[SPILLER]: han er ingeniØr?

[Q]: ja, det R vist noget med computere… 

vi har da også

[Q]: mØdt ham flere gange her på Nettet.

[SPILLER]: han er måske en hacker?

[Q]: R vi ikke alle?

[SPILLER]: hvad går hans arbejde egentlig 

ud på?

[Q]: i Øjeblikket fØrer von And Inc. vist 

krig mod et andet

[Q]: firma der hedder Darkwing Inc.

[SPILLER]: krig?

[MR.ORANGE]: Darkwing R ganske vist et 

mindre firma end

[MR.ORANGE]: von And, men de R på kort 

tid blevet deres

[MR.ORANGE]: stØrste konkurrent på 

fastfoodmarkedet

[Q]: DARKWING’S PIZZA! TADA!

[SPILLER]: de fØrer altså krig på grund 

af nogle pizzaer?

[MR.ORANGE]: så enkelt R det nok ikke…

[SPILLER]: arbejder han alene eller 

sammen med nogen?

[Q]: Reservoir Ducks arbejdR altid i 

hold. Jeg tror at {Rup}

[Q]: arbejdR sammN med {Anders}, {R.I.P}, 

{Rap} og …

[WALDIZNI]: {Andersine} & {Vims}

[Q]: nå ja, de har en robot med

[WALDIZNI]: and-droide

[Q]: whatever.

[SPILLER]: hvem en hvad for noget?

[WALDIZNI]: {Vims} R en and-droide

[SPILLER]: hvad {CENSORED} er det?

[MR.ORANGE]: en kunstig and

RUP



[SPILLER]: sådan en man puster op?

[MR.ORANGE]: nej han R fremstillet af 

kunststof over et

[MR.ORANGE]: metalskelet og udrustet med 

en kraftig

[MR.ORANGE]: computer

[SPILLER]: og hvad er de andre så? 

Bipspil på rulleskØjter?

[WALDIZNI]: negative. {Anders} R vist den 

med ansvaret og [WALDIZNI]: med 

Rfaringen, hvis det ellers siger så meget

[MR.ORANGE]: {Rip} har kommandoen under 

aktionerne

[Q]: {Rap} tager sig af eksplosioner

[WALDIZNI]: & {Andersine} skal sikkert 

glatte ud, når det

[WALDIZNI]: går galt.

[SPILLER]: jamen, det lyder jo som om han 

har det fint

[Q]: ja, men der går jo nogle rygtR

[SPILLER]: om hvad?

[Q]: det ved ikke om vi skal sige

[MR.ORANGE]: det går nok

[SPILLER]: sig det nu

[Q]: der har i visse kredse af Plutonet 

huseret et rygte om,

[Q]: at {Rup} i virkelighedN arbejdR for 

Anderbilt.

[MR.ORANGE]: men det R som sagt kun et 

rygte

[SPILLER]: interessant

BESKED FRA ADMINISTRATOR:

SNUSEROBOT [STRIKS] HAR LOGGET PÅ!!!

[Q]: Oh, {CENSORED}!

FORBINDELSE AFBRUDT.

Hemmeligheder

Rup arbejder ganske rigtigt som hemmelig 

agent for Anderbilt Inc. Hans primære 

opgave er at skaffe oplysninger fra JvA 

Inc. og sende dem videre til Anderbilt.

Han har fundet ud, at Rip, som han skal 

forestille at samarbejde med på von Ands 

Reservoir Ducks hold, er bevæbnet med et 

rigtigt skydevåben (som han prøver at 

skjule, men Rup har opdaget det 

alligevel). Derfor er Rup nu også selv 

bevæbnet med en Brownie 537, som han 

holder endnu bedre skjult, fordi den er 

af Anderbilt fabrikat.

Rup har også opdaget, at Rap har 

kybernetiske implantationer. Rap prøver 

at skjule dem, sikkert fordi det ikke er 

velset, uanset om man skulle have fået 

dem på grund af en ulykke.

F rdigheder:æ

Alarmsystemer Acceptabel
Bortforklaringer Elendig
Dukke Sig Acceptabel
Faldteknik Ringe
Hacke Fremragende
Køre Bil Elendig
Køre 

Skateboard/Cykel

God

Observationsevne God
Plasterkundskab Acceptabel
Præcisionsskud God
Seje Bemærkninger Ringe
Skydevåben Ringe
Søge på Plutonet Fremragende
Æde Pizza God

Udstyr:

Jakkesæt (syntetisk JvA Inc. standard)

Solbriller (Ray-And)

10 dåser Cola-Cola (tak til vores 

sponsor)

JvA Gold Card

Andeby X-PREZ

MedicZap

Mega 9 Combi Mag-Pulse/Stunzapper

Avanceret sigtecomputer (Georgs 

specialdesign)

JvA Labs Semi-Intelligent Blast-Booster

DuckCom 3000 (bærbar computer) med

DigiAnd udvidelse (Georgs specialdesign)

JvA Security Armbåndscomputer

Brownie 537 blykuglesprøjte (pistol)



Velkommen til Chatroom51 @ Plutonet

Du er bruger nr. 310466 der logger på 

siden 1.1.2022

Du er logget på som [SPILLER] fra 

[DUCKS.VC16.DK]

Følgende brugere er logget på 

Plutonet://CHATROOM51:

[WALDIZNI] [Q] [MR.BROWN] [SPILLER]

[Q]: velkomN :)

[SPILLER]: jeg vil gerne vide noget om 

{Vims}

[Q]: prØv at BsØge prototypNs hjemmeside!

[SPILLER]: ?

[Q]: www.jva-labs.and/droids/Duck220/

[SPILLER]: ikke forstået. Prototype?

[WALDIZNI]: {Vims} R en and-droide!

[SPILLER]: en hvadfornoget? 

[MR.BROWN]: en avanceret robot-and.

[SPILLER]: {Vims} og avanceret – det 

passer ikke godt

[SPILLER]: sammen.

[MR.BROWN]: så avanceret en modL R han nu 

heller ikke

[Q]: faktisk R Duck220’eren taget ud af 

produktion

[SPILLER]: han R altså forældet?

[MR.BROWN]: det ville nok være forkert at 

sige. Han R jo

[MR.BROWN]: trods alt en af von Ands 

Reservoir Ducks.

[SPILLER]: hvad betyder det?

[MR.BROWN]: det betydR, at han nok har 

været en tur på

[MR.BROWN]: von Ands laboratorier for at 

blive forbedret

[SPILLER]: hvad er en Reservoir Duck?

[Q]: ved du ikke det?

[SPILLER]: nej.

[Q]: skal vi fortælle ham D?

[MR.BROWN]: det R ok Q

[Q]: ok, {Vims} arbejdR som Reservoir 

Duck for von And Inc.

[MR.BROWN]: og en Reservoir Duck R en 

and, hvis rØv

[MR.BROWN]: tilhØrer en korporation, og 

derfor tvinges til at 

[MR.BROWN]: udfØre beskidt arbejde

[Q]: og korporationRne brugR altså også 

and-droider til

[Q]: den slags arbejde

[SPILLER]: {Vims} er altså en slags 

gorilla for von And?

[Q]: negative, jeg tror ikke Duck220’eren 

R særlig god til

[Q]: gorilla-arbejde.

[SPILLER]: hvad laver han så?

[Q]: ducks’ne har mange funktioner. Meget 

af det R 

[Q]: gorilla-arbejde, men D kan også være 

smugling af

[Q]: illegale varer. Eller tyveri af 

informationR

[SPILLER]: arbejder han sammen med nogen?

[Q]: ja, men hvem {Vims} arbejdR sammN 

med…

[WALDIZNI]: D R vist {Anders}’s hold.

[Q]: så må D være {Anders}, {Andersine}…

[WALDIZNI]: {R.I.P}, {Rap} & {Rup}.

[SPILLER]: er de også and-droider?

[WALDIZNI]: nej, så R D i hvert fald en 

velbevaret

[WALDIZNI]: hemmelighed.

[MR.BROWN]: D R normalt ikke at 

sammensætte et hold

VIMS



[MR.BROWN]: kun af and-droider. Det ville 

være for let at

[MR.BROWN]: forsvare sig imod.

[SPILER]: ?

[Q]: and-droider kan smadres med Mag-

Pulse rifler, som

[Q]: R meget lettere at skaffe end fx 

rigtige skydevåbN

[SPILLER]: Mag-Pulse?

[MR.BROWN]: et våbN der udsendR en 

kraftig magnetstråle

[MR.BROWN]: der kan smadre alt 

elektronisk eller mekanisk

[Q]: og en and-droide R dyr at reparere

[SPILLER]: er han en computer med ben 

eller hvad, bare

[SPILLER]: for at skifte emne?

[Q]: nej, de fleste nyere and-droider 

mindR måske mere 

[Q]: om ændR end de ”rigtige” ændR….

[MR.BROWN]: D R især efter den nye 

våbenlov, der også

[MR.BROWN]: omfattede and-droider, at man 

har udviklet

[MR.BROWN]: andre egenskabR end bare 

hurtige reaktionR.

[SPILLER]: interessant…

BESKED FRA SYSTEMADMINISTRATOR:

SNUSEROBOT [STRIKS] HAR LOGGET PÅ

[Q]: oh, {CENSORED}!

FORBINDELSEN AFBRUDT

F rdigheder:æ

Alarmsystemer Acceptabel
Blive Ramt God
Bortforklaringer Elendig
Dukke Sig God
Faldteknik Ringe
Gå i Stykker Fremragende
Hacke Fremragende
Multitasking Elendig
Præcisionsskud Ringe
Seje Bemærkninger Acceptabel
Skydevåben Ringe
Snakke Sort God
Søge på Plutonet Fremragende

Udstyr:

Jakkesæt (syntetisk JvA Inc. standard)

Solbriller (Ray-And)

10 dåser Cola-Cola (tak til vores 

sponsor)

JvA Gold Card

Andeby X-PREZ

MegaDuck 13 Combi Mag-Pulse/Stunzapper

JvA Security Armbåndscomputer


