
And e r s
> telnet ducks2.pengetanken.and
RedDuck Minux server 5.2
login: spiller
password: ********
Velkommen [spiller] fra [ip99.fastaval.dk]
spiller$ducks2> get anders.doc �bin
opening binary connection for anders.doc 34027 bytes
Download Complete...
spiller$ducks2> open anders.doc

R e s e r v o i r  D u c k s :
Reservoir Ducks er en specialtrænet gruppe af æn-
der, der arbejder for Onkel Joakim. De fleste af de-
res aktiviteter er temmelig lyssky og de lever ofte
på den forkerte side af loven, men under firmaets
(JvA Inc.) beskyttelse. Jobbet er ikke særlig godt
betalt � og de fleste Reservoir Ducks gør også kun
deres arbejde fordi firmaet har én eller anden
klemme på dem fra deres brogede fortid.

Anders blev meget tidligt Reservoir Duck på grund
af hans kæmpegæld til Onkel Joakim. Han har
været længe i branchen og er også det tætteste
gruppen kommer på leder. Det er i hvert fald ham
der hver gang skal stå til ansvar overfor Onkel
Joakim hvis noget er gået galt.
Ting går ofte galt når Anders er i nærheden. Trods al god vilje har Anders alle dage været
forfulgt af uheld.

D e  A n d r e :
Andersine: Meget kvik og kompetent pige. Lidt tøset var det første indtryk, men også ret
sød. Hun kan være meget mere fast og temperamentsfuld end de fleste umiddelbart tror.
Vims: Gruppens and-droide, som ikke fungerer helt perfekt om end teknikerne efterhånden
har forbedret ham en del.
Rip: Rapkæftet, ambitiøs og hurtig i vendingen. Dygtig, men åbenbart ikke nok til at blive
forfremmet.
Rap: Muskelbundt og skydegal krigsveteran med styr på store våben og eksplosive stoffer.
Men på bunden ganske fredsommelig.
Rup: Nørd, javist men han har styr på det med elektronik og computere. Kender en hulens
bunke skumle personer på Plutonet.

Anders - side 1



F æ r d i g h e d e r :

Alarmsystemer Ringe
Bortforklaringer Elendig
Bruge Heltepoint Hurtig
Charme Ufrivillig
Citere Film Acceptabel
Dukke Sig God
Dumdristighed Acceptabel
Faldteknik Ringe
Gør-Det-Selv God
Hidse Sig Op Fremragende
Ildkamp God
Køre Bil God
Observationsevne Acceptabel
Plasterkundskab Ringe
Seje Bemærkninger Acceptabel
Skydevåben God
Teknologi Acceptabel
Timing Acceptabel
Træffe Beslutninger Ringe
Være Uheldig Fremragende
Ægyptologi Ringe
Økonomi Elendig

H e l t e p o i n t :  40

U d s t y r :

Jakkesæt (syntetisk JvA Inc. standard)
Solbriller (Ray-And)
JvA Gold Card
Andeby X-PREZ
1 Gavekort til Darkwings Pizza
JvA Security Armbåndscomputer
McDuck Series II Stunzapper
Magnum 42 (pistol)
Kørekort (stort, men falsk)
Bil (gammel spand, virker)
Lejlighed (13. sal)
Mini-tv (8 kanaler)
Mobil-videofon (dårlige farver)
Lommekamara (Koduck Instamic �74)
e-mail: anders@pengetanken.dk

EOF
spiller$ducks2> bye
connection closed
> run scenarie.exe Anders - side 2

B E M Æ R K :
Anders er imod sin vilje tvunget til at være politispion. Alternativet havde været et langt
ophold i Andeby Arrest. Derfor sagde han nødtvunget ja til at lække oplysninger om JvA
Inc. for til gengæld at slippe for anklager om ødelæggelse af offentlig ejendom for millio-
ner (en mission, hvor Anders selv insisterede på at placere sprængstofferne). Hans opgave
er at afsløre de illegale aktiviteter som Andeby Politi mistænker JvA Inc. at stå bag. Han
melder tilbage til sin overordnede (inspektør Snus) via e-mail (stikker@andeby-politi.and)
under kodenavnet �Agent Orange�.

B E M Æ R K :
Til trods for tidligere uheldige �episoder� er Anders bevæbnet med et rigtigt skydevåben
(Magnum 42). Den slags er strengt forbudt i Andeby � og meget ilde set blandt Ducks�ne.
Han har det med � godt skjult � bare for det tilfældes skyld at han skulle blive afsløret og
får brug for at komme ud af en pinlig situation.



> telnet ducks2.pengetanken.and
RedDuck Minux server 5.2
login: spiller
password: ********
Velkommen [spiller] fra [ip99.fastaval.dk]
spiller$ducks2> get andersine.doc �bin
opening binary connection for andersine.doc 34027 bytes
Download Complete...
spiller$ducks2> open andersine.doc

R e s e r v o i r  D u c k s :
Reservoir Ducks er en specialtrænet gruppe af ænder, der
arbejder for Onkel Joakim. De fleste af deres aktiviteter er
temmelig lyssky og de lever ofte på den forkerte side af
loven, men under firmaets (JvA Inc.) beskyttelse. Jobbet
er ikke særlig godt betalt � og de fleste Reservoir Ducks
gør også kun deres arbejde fordi firmaet har én eller an-
den klemme på dem fra deres brogede fortid.

Andersine er én af de få kvinder i faget. Og hun synes
selv hun klarer det ganske godt. Bevares, Anders og de
andre er ind i mellem nogle sære snegle at arbejde sam-
men med, men det går da. Arbejdet er i det mindste af-
vekslende og med en spændingsfaktor man ikke finder andre steder. Andersines speciale
er dels infiltration og spionage, dels at være gruppens bedste skarpskytte med en
Stunzapper-riffel.

D e  A n d r e :
Anders: Han er officielt gruppens leder. Det er i hvert fald ham der står med ansvaret over-
for Onkel Joakim hvis noget går galt.
Vims: Gruppens and-droide, som ikke fungerer helt perfekt om end teknikerne efterhånden
har forbedret ham en del.
Rip: Rapkæftet, ambitiøs og hurtig i vendingen. Dygtig, men åbenbart ikke nok til at blive
forfremmet.
Rap: Muskelbundt og skydegal krigsveteran med styr på store våben og eksplosive stoffer.
Men på bunden ganske fredsommelig.
Rup: Nørd, javist men han har styr på det med elektronik og computere. Kender en hulens
bunke skumle personer på Plutonet. Lidt nuttet.

Anders ine - side 1

A n d e r s i n e



F æ r d i g h e d e r :

Bagtale Andre Fremragende
Bortforklaringer God
Bruge Heltepoint Middel
Dukke Sig God
Faldteknik Fremragende
Husmoderlighed Ringe
Held God
Ildkamp Acceptabel
Køre Bil Elendig
Lægge Makeup God
Observationsevne Elendig
Plasterkundskab God
Præcisionsskud Fremragende
Se Barsk Ud Elendig
Se TV God
Skifte Side God
Skydevåben Ringe
Sludre God
Teknologi Elendig
Tørre Hår Acceptabel
Udsalg (Martial Arts) Acceptabel

H e l t e p o i n t :  30

U d s t y r :

JvA Inc. standardkjole
Solbriller (Ray-And)
JvA Gold Card
1 Gavekort til Darkwings Pizza
Andeby X-PREZ (Platin)(Falsk)
JvA Security Armbåndscomputer
Kørekort (ægte)
Mobil-videofon (mærkevare, mangler batteri)
Dametaske (alt inkl.)
2 stun-granater
Mini-politiradio (uden manual)
MedicZap
McDuck Combi-Mag-Pulse IV riffel med Semi-
Automatisk Medium Stunzapper (Series III) �
også forkortet som MD-CMP4RSAMMS3
Duck 17 agentgøp

EOF
spiller$ducks2> bye
connection closed
> run scenarie.exe Anders ine - side 2

B E M Æ R K :
(Hvis der skulle være spillere der har spillet etteren)
Andersine har tidligere været hemmelig agent for Andeby Politi. Hun er imidlertid blevet
fyret, officielt fordi man mente at hun var personligt involveret med de folk hun skulle in-
filtrere. Uofficielt mener Andersine selv, at hun blev fyret på Onkel Joakims foranledning,
så han ved bestikkelse undgik at blive anklaget med de beviser Andersine havde fundet.
Nu arbejder Andersine så selv for Onkel Joakim, om end hun ikke er ovenud begejstret
for jobbet. Hun er dog jævnligt i al hemmelighed i kontakt med sin gamle chef via e-mail
(snus@andeby-politi.and).

B E M Æ R K :
Andersine fik for nyligt er tilbud fra den charmerende (måske lidt opblæste) Anderbilt. hun
accepterede at være agent for ham, selvom hun godt vidste at det ikke ville være uden
risiko.

B E M Æ R K :
Andersine har stadig sin tjenestepistol (Duck 17). På den måde er hun altid forberedt på
det værste. Skydevåben er strengt forbudt i Andeby og også blandt Reservoir Ducks er
det ikke noget man bruger. Derfor holder Andersine den godt skjult. Den kan altså kun
bruges når situationen ser allermest håbløs ud og alle andre argumenter er udtømt. Man
brænder nemlig broerne bag sig, hvis man trækker et rigtigt skydevåben i Andebys
storbyjungle.



Vims
> telnet ducks2.pengetanken.and
RedDuck Minux server 5.2
login: spiller
password: ********
Velkommen [spiller] fra [ip99.fastaval.dk]
spiller$ducks2> get vims.doc �bin
opening binary connection for vims.doc 34027 bytes
Download Complete...
spiller$ducks2> open vims.doc

R e s e r v o i r  D u c k s :
Reservoir Ducks er en specialtrænet gruppe af æn-
der, der arbejder for Onkel Joakim. De fleste af de-
res aktiviteter er temmelig lyssky og de lever ofte
på den forkerte side af loven, men under firmaets
(JvA Inc.) beskyttelse. Jobbet er ikke særlig godt
betalt � og de fleste Reservoir Ducks gør også kun
deres arbejde fordi firmaet har én eller anden
klemme på dem fra deres brogede fortid.

For Vims er situationen en anden. Han er nemlig
en and-droide � en kunstig and, der netop er desig-
net til at arbejde loyalt for firmaet. Han er designet
til at efterligne almindelige ænder, men er modifi-
ceret til at kunne varetage diverse sikkerheds-
opgaver for firmaet. Han kan tåle en del ekstremer
� selv fast food � men det kniber endnu med
kampevnerne. Georg har udført en del
specialmodifikationer på Vims, men er endnu ikke tilfreds. Til gengæld går det fremad
med den intelligente software, der skal sætte Vims i stand til opføre sig som de andre æn-
der � om end mere fornuftigt i forhold til firmaet. Det kniber dog med ting som ironi,
sproglige finurligheder og ikke mindst situationsfornemmelse.

D e  A n d r e :
Anders: Han er officielt gruppens leder. Det er i hvert fald ham der står med ansvaret over-
for Onkel Joakim hvis noget går galt.
Andersine: Meget kvik og kompetent pige. Lidt tøset var det første indtryk, men også ret
sød. Hun kan være meget mere fast og temperamentsfuld end de fleste umiddelbart tror.
Rip: Rapkæftet, ambitiøs og hurtig i vendingen. Dygtig, men åbenbart ikke nok til at blive
forfremmet.
Rap: Muskelbundt og skydegal krigsveteran med styr på store våben og eksplosive stoffer.
Men på bunden ganske fredsommelig.
Rup: Nørd, javist men han har styr på det med elektronik og computere. Kender en hulens
bunke skumle personer på Plutonet.

V ims  -  s i d e  1



B E M Æ R K :
Vims kan kun skades af Mag-Pulse våben. Stunzappere, projektiler, brændende flygler el-
ler ambolte fra 6. sal har ingen effekt. I teorien i hvert fald. Vims er ikke perfekt, så der
ryger i ny og næ en arm eller et ben, men som hovedregel kan han følge sin programme-
ring og kun behøve at frygte Mag-Pulse våbnene.

B E M Æ R K :
Vims� software er designet således at han hele tiden vil arbejde på at forbedre sig selv.
Derfor arbejder han ofte på små projekter der kan gøre ham mere �andeagtig�. Humor er
en vanskelig ting som Vims har arbejdet på gennem længere tid. De sværere discipliner er
alt hvad der har med følelser at gøre. Vims er blevet programmeret til at forsøge at op-
fange undertoner i sproget eller i folks kropssprog, men det er meget kompliceret og
endnu ikke perfekt.
Vims er en ret avanceret and-droide. Derfor er det ikke ualmindeligt at andre ænder ved
første øjekast tror at han er en rigtig and. Folk er generelt mistroiske overfor and-droider.

F æ r d i g h e d e r :

Alarmsystemer God
Blive Ramt God
Bortforklaringer Elendig
Bruge Heltepoint Middel
Dukke Sig God
Faldteknik Elendig
Gå i Stykker Fremragende
Hacke Fremragende
Ildkamp Acceptabel
Kompatibilitet Ringe
Multitasking Elendig
Observationsevne God
Plasterkundskab Acceptabel
Præcisionsskud Ringe
Seje Bemærkninger Acceptabel
Situationsfornemmelse Elendig
Skydevåben God
Snakke Sort God
Stedsans Elendig
Søge på Plutonet Fremragende
Teknisk Uheld God
Være Uheldig Fremragende

H e l t e p o i n t :  35

U d s t y r :

Jakkesæt (syntetisk JvA Inc. standard)
Solbriller (Ray-And)
JvA Gold Card
Andeby X-PREZ
1 Gavekort til Darkwings Pizza
MegaDuck 13 Combi Mag-Pulse/Stunzapper
JvA Security Armbåndscomputer
Våbentilladelse
Kørekort (meget stort)
Straffeattest (ren)
Garantibevis (udløbet)
e-mail adresse: tk-421-vims@pengetanken.dk

EOF
spiller$ducks2> bye
connection closed
> run scenarie.exe V ims  -  s i d e  2



R i p
> telnet ducks2.pengetanken.and
RedDuck Minux server 5.2
login: spiller
password: ********
Velkommen [spiller] fra [ip99.fastaval.dk]
spiller$ducks2> get rip.doc �bin
opening binary connection for rip.doc 34027 bytes
Download Complete...
spiller$ducks2> open rip.doc

R e s e r v o i r  D u c k s :
Reservoir Ducks er en specialtrænet gruppe af
ænder, der arbejder for Onkel Joakim. De fleste
af deres aktiviteter er temmelig lyssky og de le-
ver ofte på den forkerte side af loven, men un-
der firmaets (JvA Inc.) beskyttelse. Jobbet er
ikke særlig godt betalt � og de fleste Reservoir
Ducks gør også kun deres arbejde fordi firmaet
har én eller anden klemme på dem fra deres
brogede fortid.

Rip, eller {R.I.P} som han ynder at kalde sig, når
han skal charmere tøserne på et af Plutonets
utallige chatrooms, er en af de få Reservoir
Ducks der frivilligt har valgt jobbet. Rip har valgt
at ville gøre karriere inden for faget. Han mener
at Reservoir Ducks er det 21. århundredes er-
statning for fortidens dinosaurer som markeds-
føring og jura. Og i Rips øjne er jobbet ikke spor
beskidt. Tværtimod er det nærmest en kunst ikke bare at være en flok gorillaer der hærger
på må og få. Rip går ind for at føre kampen med lige præcis de våben der gør mest ondt
på fjenden � selvom en god eftermiddags vandalisering heller ikke er sådan at kimse af!
Rips opgave i Anders� Ducks-gruppe er at fungere som næstkommanderende der kan be-
vare overblikket, især når det brænder på i kamp.

D e  A n d r e :
Anders: Inkompetent. Men så længe det er ham der tager skraldet hver gang det går galt,
så er han jo ganske praktisk.
Andersine: Meget kvik og kompetent pige. Lidt tøset var det første indtryk, men også ret
sød. Hun kan være meget mere fast og temperamentsfuld end de fleste umiddelbart tror.
Vims: Gruppens and-droide, som ikke fungerer helt perfekt om end teknikerne efterhånden
har forbedret ham en del.
Rap: Muskelbundt og skydegal krigsveteran med styr på store våben og eksplosive stoffer.
Men på bunden ganske fredsommelig.
Rup: Nørd, javist men han har styr på det med elektronik og computere. Kender en hulens
bunke skumle personer på Plutonet.

R i p  -  s i d e  1



F æ r d i g h e d e r :

Ambitioner Fremragende
Bortforklaringer Ringe
Bruge Heltepoint Hurtig
Dukke Sig God
Faldteknik Acceptabel
Fornærme Folk Acceptabel
Hacke Elendig
Ildkamp Acceptabel
Køre Bil Ringe
Køre Scooter God
Observationsevne God
Paranoia Fremragende
Plasterkundskab Ringe
Præcisionsskud God
Seje Bemærkninger Ringe
Skydevåben Ringe
Spille Smart God
Søge på Plutonet Elendig
Tolerancetærskel Elendig
Æde Pizza God

H e l t e p o i n t :  25

U d s t y r :

Jakkesæt (syntetisk JvA Inc. standard)
Solbriller (Ray-And)
JvA Gold Card (spærret)
Andeby X-PREZ
McDuck Destructor 9009 XCL Automatisk
Super-Stun-Zap-Cannon med 8x Enhanced
Magnum Mag-Pulse Blaster
JvA Security Armbåndscomputer
Kørekort (bil, ægte)
Kørekort (Scooter, falsk)
Straffeattest (Efterlyst)
Transistorradio (virker ofte)
Mobil-videofon (skærmen virker ikke)
Cola-Cola T-shirt
Scooter (mangler udstødning + benzin)
Kold 44 Problemknuser (pistol)
2 stk McDuck Series II A Stunzappere
e-mail adresse: rip@pengetanken.dk

EOF
spiller$ducks2> bye
connection closed
> run scenarie.exe R i p  -  s i d e  2

B E M Æ R K :
Som en naturlig (i egne øjne) konsekvens af sit paranoide verdensbillede er Rip altid be-
væbnet. Ikke bare med sine to Stunzappere men også med sin Kold 44 �problemknuser� �
altså en �rigtig� pistol. Sådan én er møg-ulovlig i Andeby og tolereres normalt heller ikke
blandt Ducks�ne. Rip gemmer den derfor altid godt på sig � altid forberedt på at trække
den hvis han skulle blive trængt op i en krog eller forrådt af sine kammerater. Han har dog
lidt dårlig samvittighed over at gå rundt med den. Men han har set at Anders også har én,
så det er nok egentligt bare en del af erhvervet, hvis man vil være blandt de rigtig hårde
ænder.

B E M Æ R K :
Rip har en del fjender ude i byen. Derfor har han gode grunde til at være paranoid (han
foretrækker selv betegnelsen �forsigtig�). Han skylder blandt andet en hulens bunke
penge, som han mest har brugt på at imponere tøserne, når han skulle bilde dem ind, at
han virkelig var en af von Ands mest betroede medarbejdere.

B E M Æ R K :
Efter at Rip gentagne gange er blevet snydt for at klatre op ad karrierestigen, er han ble-
vet godt og grundigt træt af JvA Inc. Så da Flintesten henvendte sig med et af de tilbud
man ikke kan sige �nej� til valgte han da også at sige �ja�. Guldiver Flintesten tilbød at
hjælpe Rip af med hans gæld, hvis han til gengæld ville sørge for at von Ands Reservoir
Ducks ikke blandede sig for meget i Flintestens forretninger i Andeby. Hvis han gjorde
jobbet godt, lovede Flintesten ham en god stilling i hans firma.



R a p
> telnet ducks2.pengetanken.and
RedDuck Minux server 5.2
login: spiller
password: ********
Velkommen [spiller] fra [ip99.fastaval.dk]
spiller$ducks2> get rap.doc �bin
opening binary connection for rap.doc 34027 bytes
Download Complete...
spiller$ducks2> open rap.doc

R e s e r v o i r  D u c k s :
Reservoir Ducks er en specialtrænet gruppe af æn-
der, der arbejder for Onkel Joakim. De fleste af de-
res aktiviteter er temmelig lyssky og de lever ofte
på den forkerte side af loven, men under firmaets
(JvA Inc.) beskyttelse. Jobbet er ikke særlig godt
betalt � og de fleste Reservoir Ducks gør også
kun deres arbejde fordi firmaet har én eller anden
klemme på dem fra deres brogede fortid.

Rap er en veteran inden for faget. Han kæmpede
bravt for et stort, ondt softwarefirma i �den Store
Korporationskrig�. Men under en specialoperation i
junglen blev han såret og hjemsendt. Firmaet lap-
pede ham sammen med nogle kybernetiske im-
plantationer på forsøgsstadiet og han overlevede.
Firmaet gik senere konkurs og von And Inc. op-
købte restlageret � Herunder Rap. Siden har han arbejdet for von And som sprængstof-
ekspert.

D e  A n d r e :
Anders: Han er officielt gruppens leder. Det er i hvert fald ham der står med ansvaret over-
for Onkel Joakim hvis noget går galt.
Andersine: Meget kvik og kompetent pige. Lidt tøset var det første indtryk, men også ret
sød. Hun kan være meget mere fast og temperamentsfuld end de fleste umiddelbart tror.
Vims: Gruppens and-droide, som ikke fungerer helt perfekt om end teknikerne efterhånden
har forbedret ham en del.
Rip: Rapkæftet, ambitiøs og hurtig i vendingen. Dygtig, men åbenbart ikke nok til at blive
forfremmet.
Rup: Nørd, javist men han har styr på det med elektronik og computere. Kender en hulens
bunke skumle personer på Plutonet.

R a p  -  s i d e  1



F æ r d i g h e d e r :

Blive Ramt Acceptabel
Bortforklaringer Elendig
Brandstiftelse Ringe
Bruge Heltepoint Hurtig
Bygge McGuiver-Bomber God
Dukke Sig Fremragende
Faldteknik Ringe
Ildkamp God
Komme til Skade God
Observationsevne Acceptabel
Paranoia God
Plasterkundskab Ringe
Seje Bemærkninger Acceptabel
Sikkerhedsregler Elendig
Skyde Vildt Omkring Sig God
Skydevåben God
Sprænge Ting i Luften Fremragende
Teknologi Ringe
Æde Pizza Fremragende

H e l t e p o i n t :  35

U d s t y r :

JvA Inc. T-shirt (sort kunststof)
Solbriller (Ray-And)
JvA Gold Card
Andeby X-PREZ
1 Gavekort til Darkwings Pizza
McDuck Destructor 9009 XCL Automatisk
Super-Stun-Zap-Cannon med 8x Enhanced-
Magnum Mag-Pulse Blaster
JvA Labs Semi-intelligent Blast-Booster II
2 kg JvA Super DMO plastisk sprængstof
10 JvA Nitro Pro elektroniske tændsatser
10 radiostyrede detonatorer
1 radiokontrol til detonatorer
Cold Magnum håndkanon (pistol)
e-mail adresse: rap@pengetanken.dk

R a p  -  s i d e  2

B E M Æ R K :
Rap har sammen med Rup �indvilliget� i at medvirke i et kybernetisk forsøg. De to er ble-
vet �linket� sammen med en avanceret computer. På den måde kan de til en vis grænse
trække på hinandens erfaringer. F.eks. kan Rup � når linket ellers virker � bruge Raps er-
faring med skydevåben når han selv skal skyde. På samme måde kan Rap trække på
Rups viden om elektronik, hvis han står overfor en elektronisk lås der brydes op.
Der er naturligvis også en del begrænsninger ved linket. F.eks. kan man nemt få brudt sin
egen koncentration, når den anden forsøger at få adgang til éns erfaringer. Desuden er
lidt �støj� på linien i form af �stemmer inde i hovedet� og en vis grad af tankeoverførsel.
Men teknikken er jo også kun på forsøgsstadiet.

B E M Æ R K :
Rap er udrustet med en god portion kybernetiske implantationer. De fleste stammer til-
bage til en gammel krigsskade, men der er også et par af nyere dato. De er næsten alle
sammen ulovlige. Derudover er det ikke velset at have implantationer, hverken blandt al-
mindelige borgere eller Reservoir Ducks. Derfor bør Rap gå meget stille med dørene om-
kring hans implantationer.

B E M Æ R K :
Rap kan på grund af sine implantationer tage skade af Mag-Pulse våben, der ellers er be-
regnet til kamp mod and-droider og robotter. Specielt nogle af hans ældre komponenter er
sårbare. Derfor vil det ikke være heldigt at blive ramt af et skud fra en Mag-Pulse riffel i
f.eks. venstre ben. Det vil ikke være dødeligt, men vil se dumt ud og gøre ham ukamp-
dygtig.

B E M Æ R K :
Til trods for sine mange kybernetiske implantationer stoler Rap ikke meget på teknik. Der-
for er han forberedt på det værste. Han har et rigtigt skydevåben (Cold Magnum), som
kan lave grimme huller. Den slags er naturligvis forbudt i Andeby og er endnu mere ilde
set blandt Reservoir Ducks end de kybernetiske implantationer. Altså endnu en ting som
Rap er nødt til at holde hemmelig.

EOF
spiller$ducks2> bye
connection closed
> run scenarie.exe



R u p
> telnet ducks2.pengetanken.and
RedDuck Minux server 5.2
login: spiller
password: ********
Velkommen [spiller] fra [ip99.fastaval.dk]
spiller$ducks2> get rup.doc �bin
opening binary connection for rup.doc 34027 bytes
Download Complete...
spiller$ducks2> open rup.doc

R e s e r v o i r  D u c k s :
Reservoir Ducks er en specialtrænet gruppe af æn-
der, der arbejder for Onkel Joakim. De fleste af de-
res aktiviteter er temmelig lyssky og de lever ofte
på den forkerte side af loven, men under firmaets
(JvA Inc.) beskyttelse. Jobbet er ikke særlig godt
betalt � og de fleste Reservoir Ducks gør også kun
deres arbejde fordi firmaet har én eller anden
klemme på dem fra deres brogede fortid.

Rup blev ansat hos von And Inc. da han blev
snuppet med modemet dybt inde i firmaets hem-
melige arkiver. Han fik simpelthen et af de tilbud
man ikke kan sige nej til. Hans talenter med alt
elektronisk gjorde ham hurtigt uundværlig for von
Ands Reservoir Ducks. Han startede ellers karri-
eren som ingeniør på von Ands atomkraftværk, men blev fyret da værket blev beordret
lukket af myndighederne. Siden har han som sagt arbejdet som hacker og elektronikhaj
for Reservoir Ducks�ne.

D e  A n d r e :
Anders: Han er officielt gruppens leder. Det er i hvert fald ham der står med ansvaret over-
for Onkel Joakim hvis noget går galt.
Andersine: Meget kvik og kompetent pige. Lidt tøset var det første indtryk, men også ret
sød. Hun kan være meget mere fast og temperamentsfuld end de fleste umiddelbart tror.
Vims: Gruppens and-droide, som ikke fungerer helt perfekt om end teknikerne efterhånden
har forbedret ham en del.
Rip: Rapkæftet, ambitiøs og hurtig i vendingen. Dygtig, men åbenbart ikke nok til at blive
forfremmet.
Rap: Muskelbundt og skydegal krigsveteran med styr på store våben og eksplosive stoffer.
Men på bunden ganske fredsommelig.

R u p  -  s i d e  1



F æ r d i g h e d e r :

Alarmsystemer Fremragende
Bortforklaringer Elendig
Bruge Heltepoint Langsom
Drikke Cola God
Dukke Sig Acceptabel
Faldteknik Ringe
Hacke Fremragende
Ildkamp Ringe
Kondi Ringe
Køre Bil Elendig
Køre Skateboard/Cykel Acceptabel
Observationsevne Fremragende
Plasterkundskab God
Præcisionsskud Ringe
Seje Bemærkninger Ringe
Skydevåben Elendig
Søge på Plutonet God
Æde Pizza God

H e l t e p o i n t :  25

U d s t y r :

Jakkesæt (syntetisk JvA Inc. standard)
Solbriller (Ray-And kopi)
Andeby X-PREZ
JvA Gold Card
1 Gavekort til Darkwings Pizza
MedicZap
Komplet JvA mini-værktøjssæt (til elektronik)
MegaDuck 9 Combi-Mag-Pulse/Stun-Zapper
Avanceret sigtecomputer (Georgs
specialdesign)
JvA Labs Semi-Intelligent Blast-Booster
Arcade Duke Sigtesystem (modificeret af Ge-
org)
JvA Labs DuckCom 6000 bærbar computer
JvA Security Armbåndscomputer
Brownie 537
e-mail: WaReZ-R-Us@[no-spam].pengetanken.dk

R u p  -  s i d e  2

EOF
spiller$ducks2> bye
connection closed
> run scenarie.exe

B E M Æ R K :
Rup har sammen med Rap �indvilliget� i at medvirke i et kybernetisk forsøg. De to er ble-
vet �linket� sammen med en avanceret computer. På den måde kan de til en vis grænse
trække på hinandens erfaringer. F.eks. kan Rup � når linket ellers virker � bruge Raps er-
faring med skydevåben når han selv skal skyde. På samme måde kan Rap trække på
Rups viden om elektronik, hvis han står overfor en elektronisk lås der brydes op.
Der er naturligvis også en del begrænsninger ved linket. F.eks. kan man nemt få brudt sin
egen koncentration, når den anden forsøger at få adgang til éns erfaringer. Desuden er
lidt �støj� på linien i form af �stemmer inde i hovedet� og en vis grad af tankeoverførsel.
Men teknikken er jo også kun på forsøgsstadiet.

B E M Æ R K :
Til trods for Georgs talrige specialdesignede hjælpemidler, så er Rup mildest talt elendig til
at bruge en Stun-Zapper eller andre skydevåben. Selv med linket til Rap går det stadig
skidt. Men han prøver skam.

B E M Æ R K :
(hvis der er spillere der har spillet etteren)
Rup var i det første scenarie hemmelig agent for Anderbilt. Det klarede han ikke særligt
godt. Da han ellers ville være frit bytte for Anderbilts håndlangere, er Rup nu Reservoir
Duck for von And Inc. Rup er egentlig ligeglad med hvem han arbejder for � bare han har
fri adgang til nettet og ikke har skarpladte Stunzappere rettet mod sig konstant. Det sidste
er dog svært at undgå.

B E M Æ R K :
Rup har fundet sin gamle Brownie 537 frem fra skabet. Det er et rigtigt skydevåben og
derfor strengt forbudt i Andeby og meget ilde set blandt Reservoir Ducks. Og så er det
endda et våben af Anderbilt fabrikat. Men Rup har fundet den frem fordi han har opdaget
at Rap, som han jo er forbundet med, har et skydevåben gemt på sig. Det er han ikke
helt tryg ved. Derfor vil han gerne være på den sikre side.


