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Introduktion – Velkommen! 

Velkommen til Rebellerne - en Star Wars episode komedie skrevet til 

Con2 2011 – Con Gulerod II og Vintersol 2011. Scenariet finder sted i 

tiden efter The Battle of Endor, hvor rebellerne fik Imperiet ned med 

nakken og etablerede The New Republic.  

Scenariet er sat langt væk fra alle de klassiske helte og planeter på en 

lille planet, Brixton 6, der for nyligt er kommet under The New 

Republics kontrol. Spilpersonerne er en lille gruppe tidligere rebeller, 

der er sendt til et hjørne af planeten for at håndhæve loven. 

Scenariet er inspireret af to ting. Min søns Lego Star Wars figurer, som 

faderen er næsten lige så interesseret i som sønnen er. Klodserne har 

også været inspirationskilde for scenariets regelsystem (se ’regler’). 

Udover det er der skelet en del til de fantastiske ”Troops”-film fra 

1997. Hvis du ikke har set dem, så skynd dig på Youtube – det er nogle 

virkelig sjove fanskabte Star Wars parodier på politiserien ”Cops”, hvor 

man følger en flok redneck Stormtropper på Tatooine. Lidt i samme 

genre finder man politikomedier som den engelske” Hot Fuzz” og den 

svenske ”Kops”. Sidst bør Mikkel Bækgaards fremragende bipersons-

scenarie ”Løgstør” fra Fastaval 2008 også nævnes som en kilde til gode 

ideer, opbygning og koncept. 

Samtidig er scenariet også et forsøg på at gøre op med det, efter min 

mening, største problem ved at rollespille i Star Wars universet. Enten 

forsøger man at gøre det samme som Luke, Leia & Han og ender med 

at rende rundt i de kendte rollers fodspor, uden egentlig at have 

indflydelse på handlingen. Alternativt bliver scenen sat så langt fra de 

kendte ting fra Star Wars, og det bliver generisk sci-fi rollespil i stedet 
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for Star Wars. Mit håb er, at Rebellerne vil byde på en masse 

genkendelsesglæde og samtidig på ingen måde være som nogen af 

filmene.   

Scenariet er bygget op i tre episoder, der hver skal spilles på sin 

specielle måde, og hver handler om sin kriminalsag. Den første 

episode (”De Forsvundne Droids”) er ”klassisk” rollespil, hvor 

spillerne har hver deres karakter og spillederen styrer plot, handling 

og bipersoner. Anden episode (”Det Stjålne Lyssværd”) er 

birollespil, hvor spillerne styrer både deres egne karakterer og de 

bipersoner, der er involveret i episoden. I den sidste episode 

(”Mordet”) får spillerne til opgave at bestemme den skyldige i en 

mordsag, og det er så spillederens opgave, i rollen som 

undersøgeren fra The New Republic, at afdække den skyldige 

– det er altså spillerne, der styrer handlingen og plottet, og 

spillederen, der ikke ved, hvad der foregår.  

Stemning 

Scenariet er et humoristisk scenarie. Ikke slap stick eller 

crazy komedie, men forhåbentlig skægge karakterer, et ikke alt for 

dybt plot, skæve bipersoner og masser af sjove scener og optrin.  

Så lad endelig spillerne overspille og spille op imod hinanden, og sørg 

for at sætte scenerne og brug bipersonerne, så spillerne har mulighed 

for at udfolde sig.  Det er helt fint for både spillerne og spillederen at 

bruge deres Star Wars baggrundsviden i scenariet til at fylde på med 

røverhistorier, anekdoter fra møder med kendte personer, erfaringer 

fra tiden på rumskibe eller andre planeter eller deltagelse i kendte slag 

eller andre episoder fra Star Wars-kanon.  Smør endelig tykt på, så der 

kommer en rigtig Star Wars-stemning.  

Samtidig må der også godt være lidt meta-stemning over scenariets 

forløb, som om der faktisk er kamera på spillerne. Det kan give 

spillerne en mulighed for at snakke til kameraet/publikum og for dig 

som spilleder at skære scenerne ekstra stramt. Ved at starte en scene 

når kameraet bliver tændt, kan du nemt starte in media res, og 

dermed hoppe over for eksempel indfangningen af en mistænkt, og i 

stedet springe direkte til der, hvor spilpersonerne ligger ham i 

håndjern og begynder deres forhør. Det giver dig også mulighed for at 

hoppe over kedelige scener, hvor der eksempelvis samles spor. Hvis 

spillerne ikke synes den slags spil er et hit, kan det hoppes over og en 

scene simpelthen indledes med, at en spilperson forklarer, at de fandt 

et spor der, ledte dem til hvor, de nu er.  

Brixton 6 er lille søvnig planet ikke ulig Tatooine. Det meste af 

planeten er dækket af ørken og klipper med mindre gårde og byer 

spredt rundt om på planeten. Planetens største by hedder slet og ret 

Brixton og her ligger planetens eneste space port. Det er her, 

spilpersonerne har deres hovedkvarter. 

Synops 

I første del af scenariet, bliver spilpersonerne sat til at efterforske et 

par droids, der er forsvundet fra byens største værksted. Denne del 

skal bruges til at komme ind i roller og stemning og få spilpersoner i 

gang. Sagen bringer spilpersonerne i kontakt med en række 

interessante bipersoner og er forholdsvis nem at løse. I anden del af 

scenariet skal spilpersonerne finde et forsvundet, måske stjålent, 
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lyssværd. I denne del står spillerne for både deres egne spilpersoner og 

bipersonerne. Gerningsmanden er ikke defineret på forhånd, så 

spillerne bestemmer selv, hvem der står bag forbrydelsen. I scenariets 

sidste del er der sket et mord, og det er spillernes opgave at definere 

mord, spor og offer, og enten hjælpe eller obstruere spillederen, i 

rollen som Investigator Sorn, der kommer til Brixton for at løse 

mordgåden. 

Første del af scenariet bør tage omkring en time, anden del halvanden 

til to timer og sidste del max en time. 

Rollerne 

Der er forskellige typer roller i Rebellerne. Først og fremmest er der de 

fire hovedpersoner (Kirk, Varia, Gelo & Lance), der er spilpersonerne i 

scenariet. Udover disse er der i scenariet en række definerede 

bipersoner, der i scenariets første del styres af spillederen og i 

de efterfølgende scener er i hænderne på spillerne. Udover 

det er der en række udefinerede bipersoner, som spillerne, 

eller spillederen, kan smide ind i scenariet i større eller 

mindre roller. Sidst er der Investigator Sorn, spillederens 

eneste rolle i sidste scene.  Nedenfor følger en kort 

gennemgang af spil- og bipersonerne. Bagerst i scenariet 

er der også rollekort til alle personerne og billedkort til at 

illustrere bipersonerne for spillerne under spillet. 

Karaktererne 

Kirk Rokahn: Veteran indenfor Rebelstyrken. Er kommet til 

Brixton for at komme væk fra konflikt og ballade. Er gift 

og har konen med til den nye arbejdsplads. Hun er en 

skrap kælling og at finde blandt scenariets bipersoner. (Body 4/Mind 

4/Social 2) 

 Varia Janson: Ambitiøs ung kvinde, der blev optaget i rebelstyrken 

efter Imperiet udslettede hendes hjemplanet Alderaan. Er megafan af 

Prinsesse Leia. (Body 3/Mind 4/Social 3) 

Gelo Whiteyear: Tidlige dusørjæger, smugler og soldat i Imperiet. 

Deserterede kort før Slaget ved Endor og har siden udgivet sig for at 

være veteran hos Rebellerne. (Body 3/Mind 3/Social 4) 

Lance Rickster: Ung, energisk og noget dumdristig soldat, der, 

inspireret af historierne om de seje rebeller, har ladet sig indrulle i 

styrken. (Body 5/Mind 2/Social 3) 

Fastlagte bipersoner 

Som spilleder har du fri råderet over scenariets bipersoner. Hvis 

der er nogen du ikke synes passer ind, kan de uden problemer tages 

ud af scenariet. Samtidig kan du også holde udvalgte bipersoner i 

baghånd, skulle du ønske selv at bringe dem i spil og holde dem 

uden for spillernes rækkevidde. 

Alfredo Senesca & Cerone Charr – Kække kriminelle  

 Neza Fleming & Ola Bonga – smuglere (Menneske 

og Gungan) 

Nikoova Selano – Kvindelig mekaniker 
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Zentoo Isod – Falleret og fordrukken alien Jedi/Force-dude 

Investigator Sorn – Undersøger fra The New Republic 

Broo Joruic – (Droid) hæler 

Rale Berilen – Crash pilot og vildt helte force. 

Felix Cadwan – Stikker og småkriminel 

Blaster McCoot – Tosset gammel Jedi. 

Montacca – Wookie udsmider og småkriminel 

Maranai Rokahn – Spilpersonen Kirks kone. 

Nelia Tersu – Canteen ejer 

Sabawyn Jing – Mekaniker på Selanos Yard 

A’rra’n’raaa – Tusken Raider 

Bodell Janx – Podracing stjerne 

Dan Starraker – X-Wing Pilot 

Rhawin  Norduin – Dusørjæger 

7C-B4: Virkelig gammel og ustabil droid, der et stukket af hjemmefra. 

R2-K9: Letpåvirkelig droid, der er løbet hjemmefra sammen med B4.  

Udover det, er der en tilsvarende gruppe bipersoner, der ikke er 

defineret, som spillerne selv kan give navne, personlighed og rolle i 

scenariet. 

Regler 

Der er kun nogle få regler i Rebellerne: 

1) Sig ja til det meste. Det gælder både spillere og spilleder. Kør 

videre på de andres ideer, byg ovenpå i stedet for at rive 

historien ned ved at køre den i modsat retning. Gå til scenariet 

med et åbent sind og slå jer løs. 

2) Spilpersonerne kan ikke dø. Hvis en spilperson mister alle sine 

”liv” (se nedenfor) i en scene, skal han eller hun hjem til basen 

og en tur forbi Medical Droiden og er så klar til næste scene. 

Den eneste måde en spilperson kan dø på, er hvis spilleren 

beslutter sig for at lade karakteren dø. Siden Rebellerne er et 

humoristisk scenarie, bliver det forhåbentlig ikke aktuelt, men 

muligheden skal være der. 

3) Talmæssigt har alle spillerne tre stats; Body, Mind 

og Social.  

 Body bruges til alt fysisk. Slagsmål, 

styrkeprøver, at skyde med blaster og den slags. 

 Mind til alt der har med intelligens og tankekraft at 

gøre. Teknik, viden og alt der har med The Force at 

gøre. 

 Social bruges til snak, forhør, udfritning, trusler, smiger 

og des lige. 

Alle personerne i scenariet har mellem 1 og 6 i disse tre 

stats. Når spillederen mener det er nødvendigt at rulle for 
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en handling, rulles en sekssidet terning. Hvis resultatet er 

lig med eller under den berørte stat, er handlingen en 

succes, hvis det er over, mislykkes handlingen. 

Hvis rullet er en konflikt mellem to personer, for eksempel 

et forhør eller armlægning, ruller begge spiller og vinderen 

er den, der har succes med størst margen.  

Kamp udføres på samme måde, og både skud og nærkamp rulles mod 

Body, ellers gælder følgende: 

 Alle spilpersonerne har tre livsklodser.  

 Hvis man bliver ramt af et våben, mister man en 

livsklods.  

 Alle våben giver én livsklods i skade.  

 Alle bipersoner har kun én klods, medmindre 

spillederen synes, de skal have flere.  

 Mellem hver del i scenariet kan spilpersoner 

genvinde én livsklods takke være rebellernes 

medical droid. Så en spiller, der mister to 

livsklodser i første del, kan starte anden del med 

to livsklodser, og hvis han ikke mister nogen 

livsklodser i anden del får han 

endnu en tilbage og kan 

begynde tredje del 

med fulde tre livsklodser.  

Scenariet 

Del 1 – De forsvundne droids 

Scene 1 – På kontoret 

Spilpersonerne befinder sig i deres hovedkvarter. Det er morgen, de er 

lige mødt ind på arbejde. Lad dem snakke, fortælle lidt om deres 

spilpersoner og improvisere over, hvad der skete dagen før, og hvad de 

forventer af dagen.  

På et tidspunkt kommer der et opkald over radioen. Et par droids er 

forsvundet fra Selanos Yard, byens største mekaniker og værksted. 

Spilpersonerne må rykke ud. 

Scene 2 – Selanos Yard 

Ved Selanos Yard mødes spillerne af Nikoova Selano, ejeren af 

værkstedet. Hun kan forklare, at da hun mødte ind om morgenen, 

manglede to droids.  

Spilpersonerne har fri adgang til værkstedet, hvis de vil lede efter spor. 

En småflirtende Nikova Selano vil dog våge over dem. De kan finde 

følgende spor: 

 Hverken døre eller port er brudt op.  

 Der er to forskellige spor efter droids ved bagdøren. Både fod- 

og hjulspor og lidt olie. De fører af en gyde til udkanten af byen 

og forsvinder ud i ørkenen, i retning af bjergene. 
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Selano har ikke nogen ide om, hvem der har stjålet hendes droids, men 

kan fortælle, at der dagen før var en kunde i butikken, der virkede 

noget mystisk, blandt andet skjulte han sig under en mørk kappe. Han 

købte ikke noget men kiggede blandt andet på den ene af de to droids. 

Hun kan også fortælle, at hun tidligere har haft indbrud i værkstedet, 

blandt andet af Tusken Raiders. De to droids har navnene 7C-B4 og R2-

K9. 

Udover Selano er også mekanikeren Sabawyn Jing i værkstedet, 

ligesom du kan introducere nogle bipersoner, hvis du synes det passer 

ind. Det kunne være podracerstjernen Bodell Janx, droid 

handleren/hæleren  Broo Joruic, eller hvem du ellers synes er 

interessant. 

Hvis spilpersonerne vil ud i Brixton for at efterforske, må du reagere på 

deres ønsker og introducere vidner og bipersoner der passer ind. 

Andre mulige møder ude i byen kunne være: 

 En Tauntaun-rytter der spærre gaden. Rytteren kan være en 

senere opdukkende biperson. 

 Et marked, med boder, telte, larm og masser af væsener. 

 Nogle hårde/skumle typer (Alfredo & Serone, Neza & Ola eller 

en helt tredje). 

 Et besøg på The Last Cantina, Brixtons åndehul for både 

retskafne og mere slibrige beboere. Der er god mulighed for 

drama og introduktion af kommende bipersoner. 

 

Scene 3 – På Eventyr i Vildmarken 

Meget tyder på, at de to droids er forsvundet ud i ørkenen. I østlig 

retning, i retning af en den nærliggende mindre bjergkæde. 

Da der har været en del ballade i vildmarken omkring Brixton med 

Javas, Tusken Raiders og deserterede bøller fra Imperiet, er de 

anbefalelsesværdigt at alle spilpersonerne tager af sted. Der er rigeligt 

plads i deres Speeder, også til et par droids, skulle de finde dem. 

Lad spillerne suse rundt i ørkenen lidt tid, lede efter spor, komme med 

planer for, hvordan de finder de to droids og andre småting. 

Hvis der er brug for mindre happenings i ørkenen kan spilpersonerne 

rende på ting og/eller sager. Nedenfor er der en række muligheder. 

 Spilpersonerne kommer forbi en X-Wing, der er parkeret midt i 

ørkenen. Den er låst, men der er ingen pilot i nærheden. 

 Blaster McCoot, den lokale særlig, kommer susende forbi på 

sin speedbike. 

 Spilpersonerne kommer fordi en udbrændt Landspeeder. Der 

er tegn på skud og kamp omkring fartøjet men ingen lig eller 

overlevende. 
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 Spilpersonerne kommer forbi A’rra’n’raaa, en Tusken Raider 

ridende på en Bantha. 

I sidste ende peger sporene imod bjergene.  

 Scene 4 – Bjergene 

På et tidspunkt fanger en af spilpersonerne et lysglimt oppe ved 

bjergene. Måske et spejl, et signal eller måske et metalvæsen? 

Som spilpersonerne nærmer sig kan de se en hule i bjerget.  

Når de kommer nærmere bør spillerne rulle for Mind, for at se om de 

spotter noget i området. Hvis de gør, ser de en skikkelse, der sniger sig 

rundt på bjerget over hulen. De er en af de tre lovløse, der gør klar til 

et baghold, skulle spilpersonerne nærme sig eller gå ind i hulen. Det er 

ikke muligt at følge efter skikkelsen i speederen på grund af terrænet, 

men det er muligt at bevæge sig til fods.  

I området befinder der sig en lille gruppe lovløse, bestående af 

tidligere Stormtropper, desertører fra Imperiet og lokale forbrydere.  

De ernærer sig ved overfald og andre forbrydelser.  

De tre lovløse, der holder til i området, vil gøre deres bedste for at 

overrumple spilpersonerne. De har placeret fælder i området og vil 

placere sig taktisk og overmande ordenshåndhæverne. Enten hvis de 

følger efter dem op af bjerget, eller hvis de går ind i hulen. 

Det bør komme til ildkamp på et tidspunkt. Kør det så hektisk og 

tempofyldt som muligt. Brug at spillerne ikke ved, hvem deres 

modstandere er, eller hvor mange de er oppe imod.  

Inde i hulen, enten før, efter eller under ildkampen, finder 

spilpersonerne de to droids, 7C-B4 og R2-K9. 

De to droids er løbet hjemmefra. Det var 7Cs ide. Dagen før var der en 

kunde på værkstedet, der var interesseret i K9, men 7C følte noget 

suspekt og ubehageligt ved kunden og ønskede ikke at hans ven skulle 

ende hos en ubehagelig ejer, og han overtalte derfor K9 til at stikke af 

sammen. 7C er, uden selv at vide det, blevet følsom overfor the force, 

og det var det, han mærkede på kunden. 

De to droids er kede af at lavet ballade og flove over, hvad de har gjort, 

men prøver at appellere til spilpersonernes flinke side og håber, at de 

vil tale droidernes sag overfor Selano. Hvis det er tilfældet, vil de være 

vældig glade. 

Alt efter hvordan ildkampen med guerillaerne går, kan spilpersonerne 

også slæbe overlevende lovløse med tilbage. 

Hermed er det slut på første del af scenariet. 
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Del 2 – Det stjålne Lyssværd 

I denne del af scenariet, får spillerne selv ansvaret for bipersonerne og 

scenariets fremdrift.  

Anden del starter med en forbrydelse, et stjålet lyssværd, og derefter 

er det faktisk slut med det fastlagte plot. I stedet er det op til spillerne 

gennem spilpersoner og bipersoner at finde frem til de skyldige i 

historien og fylde kød på scenariet. 

Inden I starter, bør du snakke med spillerne om, hvordan denne del af 

scenariet fungerer. Slå fast, at de bestemmer og selv har ansvar for, at 

det bliver en god historie. Det er derfor vigtigt, at de er åbne og 

tænker på, hvordan de gennem deres spil, både med karaktererne og 

bipersonerne, understøtter plottet og tænker på ting som beviser, 

motiver og forbindelser til andre bipersoner og dermed åbner 

scenariet op. 

Der er tale om en efterforskning af en forbrydelse, så det vil være 

logisk, at spillerne tager ud for at lede efter spor og snakke med vidner 

og mistænkte i mindre grupperinger og ind imellem mødes hjemme i 

hovedkvarteret og snakker tingene igennem og får overblik over 

situationen. 

Det er også op til spillerne selv at introducere spor. Ligesom spillerne 

selv bestemmer, hvad bipersonerne siger, og i hvilken retning de 

sender spilpersonerne, er det også op til dem selv, at bestemme hvilke 

spor, de falder over. Det kan være fodspor, ting som folk har tabt eller 

efterladt eller tekniske beviser (totter af Wookie-pels, skæl fra en 

Rodian, olie fra en droid, etc). Ligesom med bipersonerne bør det 

specielt i starten være åbne spor, så denne del af scenariet ikke starter 

med, at spillerne finder et visitkort, som den skyldige har tabt, og 

derefter suser over og konfronterer vedkommende med dette, der 

indrømmer og afleverer lyssværdet tilbage, slut.  

Rent praktisk bør billederne af bipersonerne (se bilag) spredes ud over 

bordet, så spillerne kan se, hvem de potentielt kan snakke med og 

indlemme i plottet. Nogle af bipersonerne har de måske allerede mødt 

i del 1, imens andre vil være nye for dem. Samtidig er der også en 

række bipersoner, der hverken har navn eller job endnu. Disse kan 

spillerne frit bruge og introducere, både til større og mindre roller. Hvis 

spillerne har svært ved birollespillet, kan det dog være en fordel at 

holde sig til de mere definerede bipersoner. 

Ved hjælp af læretyggegummi og tavle kan kortene også bruges til at 

danne overblik over, hvordan sagen hænger sammen. 

Når en spiller en gang har spillet en birolle, bør han eller hun blive ved 

med at stå for denne rolle. Så hvis birollen skal i spil igen, bør det være 

de andres karakterer, der tager sig af det. 

Vær som spilleder også parat til at påtage dig nogle roller. Både for at 

det ikke skal blive kedeligt, men også for at skabe dynamik, hvis det er 

svært for spillerne at få tingene til at køre og for at tackle scener, hvor 

der er mere end fire aktive personer i aktion. 

Denne del af scenariet, er formodentlig den længste og der kan 

potentielt allerede fra spilstart fastsættes en tidshorisont på scenariet, 

så alle er klar over, at der i løbet af to timer skal spilles hen imod en 

afslutning, og det derfor på et tidspunkt er relevant at lukke løse ender 

og begynde at få indsnævret, hvem de skyldige er.  
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Scenariedelen starter i hovedkvarteret. En af karaktererne er ude og 

parkere landspeederen, da Blaster McCoot kommer ind i lokalet og 

oprevet fortæller, at hans lyssværd er blevet stjålet. Blaster McCoot 

overlades til spilleren, hvis karakter er ude. Sørg eventuelt for, at det 

er den spiller, der er mest klar på at improvisere og eventuelt tidligere 

har prøvet birollerollespil. Ellers må du som spilleder hjælpe spillerne i 

gang.  

Efterfølgende kan du som spilleder introducere de følgende spor, hvis 

ikke spillerne med det samme griber muligheden og måske lige har 

brug for at blive sat i gang: 

- Felix Cadwan plejer at vide hvad der foregår, når der sker 

noget kriminelt på Brixton. Måske ved han noget. 

- Neza Fleming & Ola Bonga er to lokale forbrydere, der næppe 

ville være for fine til at stjæle en værdifuld genstand som et 

lyssværd. 

- The Last Cantina plejer at være stedet man opsnapper 

oplysninger. 

- Og så er der selvfølgelig muligheden for, at der er spor i 

Blasters hytte. 

Om alt går vel, skulle spillerne kunne samle op herfra og du kan som 

spilleder nøjes med at hjælpe, hvor det er nødvendigt, hjælpe til med 

at uddybe Brixton og komme med små indspark, hvis spillerne flagrer 

for meget. Du kan for eksempel foreslå, at et vidne dukker op på 

stationen, der sker noget ude i byen, der afdækker nye informationer, 

et tidligere overset spor ser dagens lys, bring en ledetråd på bane på 

en lokation eller andet i den stil.  

Del 3 – Mordet 

I tredje del af scenariet, må du som spilleder opgive kontrollen over 

scenariet fuldstændig og i stedet træde ind i rollen som Investigator 

Sorn, udsendt af The New Republic, for at undersøge, hvad 

spilpersonerne render rundt og laver. 

Start denne del med at forklare, at spilpersonerne modtager et opkald 

fra en rumskib, der fortæller at Investigator Sorn er på vej til Brixton 

for at evaluere deres arbejde. Det burde jo være fryd og gammen, 

specielt ovenpå to, måske, veloverståede sager, men sådan er det 

ikke... der er nemlig sket et mord på Brixton. Et mord der ikke burde 

være sket, et mord der har forbindelse til en eller flere af 

spilpersonerne og et mord der kan være skæbnesvangert for de fire 

rebeller. Og det er spillernes opgave, at iscenesætte mordet. 

Forklar dem herefter, at de har 10 minutter til at line et mord op. Du 

som spilleder forlader lokalet imens og ved hjælp af Del 3-kortene og 

spiller introduktionen til del 3 i bilaget skal spillerne nu skabe en sag, 

som Investigator Sorn skal forsøge at finde hoved og hale i.  

I praksis betyder det, at spillerne bestemmer et offer, et mordvåben, 

en involveret spilperson, et spor og et vidne. Disse ting skrives på 

kortene. De kan igen gribe fat i bipersoner, de har mødt tidligere men 

må også gerne trække nye figurer ind i plottet. 

Mordet kan lige være sket, eller det kan være foregået tidligere på 

dagen og blot først være opdaget nu. Det er op til spillerne.  



10 

 

Herefter ankommer Investigator Sorn. Det er din rolle som den bidske 

efterforsker at finde ud af, hvad der er sket. Spillerne skal stå både for 

deres egne karakterer, der sagtens kan have aktier i mordet, og for 

bipersonerne som Investigator Sorn render på eller kalder ind som 

vidner. 

Det er muligt for spillerne at arbejde sammen for at dække over den 

involverede spiller og forsøge at få Sorn til at anholde en forkert 

person, eller spillerne kan forsøge at skubbe ansvaret over på 

hinanden. Det afhænger nok meget af, hvordan deres interne forhold 

har udviklet sig i de to første dele af scenariet.  

Det korte og lange er dog, at Investigator Sorn til sidst skal trække af 

med en skyldig, hvad end vedkommende er skyldig eller ej.  

Alt efter hvordan spillerne vælger at gribe deres nyfundne magt over 

scenariet an, kan scenariet bringe Sorn ud på planeten og i kontakt 

med en masse bipersoner, eller det kan foregå i spilpersonernes 

hovedkvarter og udelukkende cirkle om de fire rebeller. Din opgave 

som spilleder, og Investigator Sorn, er at gå med på spillernes ideer og 

skabe en dramatisk slutning på scenariet. 

Det er også muligt at køre denne del af scenariet i retning af 

fortællescenarie, hvis du og spillerne ønsker det. I så fald kan det 

anbefales, at hver spiller udfylder hvert ét kort. Starten kan så være, at 

Sorn kalder spillerne ind en efter en, startende med spilleren, der har 

fået offer-kortet, og derefter begynder en afhøring af spilpersonen, 

der så fortæller hvad der skete, da de fandt offeret. De andre spillere 

bør herefter kaldes ind og bygge videre på historien og bringe deres 

kort ind, så kortene mordvåbenet og gerningsstedet også kommer i 

spil. På den måde kan spillerne fortælle sig frem til, hvad der er sket i 

forbindelse med mordet. Igen er det vigtigt, at du som Investigator 

Sorn griber spillernes ideer, stiller uddybende spørgsmål og sørger for 

at bringe alle spilpersoner ind i historien. Spørg til hvad de enkelte 

spilpersoner lavede, deres forhold til offeret, hvad de så, hvilke spor de 

fandt, hvilke teorier de har, og hvordan de forklarer hele situationen.  

Denne del er delt ind i fire dele, en for hvert spor og hver spiller, og så 

en sidste scene, hvor du som Investigator Sorn trækker af, med den 

person, som du synes virker mest skyldig – vær dog i høj grad på 

spillernes side, så den person du anholder for mordet, er den som 

spillerne har iscenesat og som vil give den bedste afrunding på 

scenariet.  

 



Kirk Rokhan 
”Hvad? Ok… jeg er altså på nu? Ok, så. Jamen mit navn er Kirk Rokhan, og 

jeg er sergent her på denne udstationering og har været det i et 

halvt års tid. ” 

Kirk er veteran fra krigen mod Imperiet og har deltaget i en 

lang række slag, træfninger og kampe. Han 

kæmpede på rebellernes side, da han tror på frihed 

og hadede den jernhånd, som Imperiet holdt galaksen i. Han 

kan stadig huske, hvor han var, da Alderaan blev udslettet i 

en meningsløs opvisning af Imperiets styrke, og han kan 

huske, hvor han befandt sig, da nyheden om den anden 

Dødsstjernes fald nåede ham. 

”Hvad vi laver? Æh, tjaaa, der er jo ikke vildt meget 

ballade her på Brixton 6, men vi må da jævnligt rykke 

ud til forskellige sager. Jeg tjekker lige rapporten (30 

sekunders pause med tasten og fumlen med papir) jo, 

vi har været ude til husspektakel, ledt efter en stjålen 

landspeeder og så er der jo jævnligt ballade nede på The Last 

Cantina. Jo, der sker da noget.” 

Nu føler Kirk egentlig, at han har gjort sit for sagen og Rebellerne og har 

ikke den store lyst til at kaste sig ud flere kampe, lige meget hvor 

retfærdige, de er. Derfor passer det ham egentlig meget fint med 

udstationeringen på et hul som Brixton 6, hvor der ikke sker det helt store. 

Han er ikke bitter, bare træt af vold og død og vil gøre sit bedste for at 

holde sin hjemstavn et rart sted at være. 

 

De andre 

Gelo Whiteyear: Flink fyr og min næstkommanderende. Han tænker sig 

om og er på god fod med de lokale. Du ved faktisk ikke, hvor han tjente 

under krigen, men han har styr på tingene. 

Varia Janson: Kvik unge pige, der lige som dig selv har kæmpet på 

rebellernes side siden Alderaan blev udslettet. Hun er en dygtig 

ordenshåndhæver og skal nok blive til noget. 

Lance Rickster: Den yngste af dine mænd og lidt af en vildbasse. Han er 

ikke bange for noget, men hans facon er ikke altid passende for en 

autoritetsperson. Du håber, han med tiden falder lidt til ro. 

 

 

Stats 

Body: 3 

Mind: 3 

Social: 4 

Livsklodser: □ □ □ 

 

 

 



Gelo Whiteyear 
”Hey, er den der tændt? Næste gang så advar mig 

lige, hva’! Nå, men jeg hedder altså Whiteyear og er 

ansvarlig for sikkerheden her på planeten.” 

Gelo er ikke den, han udgiver sig for. Som ung lod han 

sig hverve til Imperiet. Ikke så meget fordi han troede på 

alt det med magt og The Force, men mere fordi det 

var den eneste måde at komme væk fra en 

dødssyg planet, og så havde man bare en virkelig 

god sygeforsikring som stormtrop. Det og en 

fed uniform. 

”Jamen det handler jo om at gøre en forskel, 

ikke sandt? Og jeg ved godt, at det her sted ligger 

langt væk fra alting, men lovlydige borgere har ret 

og behov for beskyttelse, også selvom de har valgt at slå 

sig ned i en udørk. Hvad? The New Republic? 

Nej, dem ser vi ikke meget til herude. Heldigvis.” 

Gelo fornemmede ret tidligt, hvor det bar hen. Imperiet stod ikke til at 

redde, og flere måneder før Luke Skywalker og hans kammerater 

smadrede den anden Dødsstjerne, var han hoppet af. Derfra gjaldt det 

bare om hurtigst muligt at komme med på det vindende hold, og Gelo blev 

en del af rebelstyrken kun dage efter, han havde smidt sin tidligere 

uniform i en skraldeskakt. Nu holder han lav profil og udfører sit job så 

godt, han kan, imens han holder godt øje med sin ryg. 

 

De andre 

Kirk Rokhan: Din chef og veteran fra dengang rebeller faktisk var rebeller. 

Han er en flink fyr og heldigvis ikke alt for kvik. I hvert fald virker 

det ikke som om, han har gennemskuet dig. 

Varia Janson: Frisk pige med et lidt voldsomt Leia-kompleks. Du synes, det 

er helt fint, at der er kvinder blandt soldaterne, men hende her er måske 

lige energisk nok i sin entusiasme for sagen. 

Lance Rickster: Ung spradebasse, der tydeligvis aldrig har været i rigtig 

kamp, på nogen af siderne. Han minder dig lidt om dig selv 

dengang, du var ung og naiv. 

 

 

Stats 

Body: 4 

Mind: 4 

Social: 2 

Livsklodser: □ □ □ 

 

 

 



Lance Rickster 
”Hey! Herovre! Yes – navnet er Rickster, Lace Rickster. 

Ordenshåndhæver af Republikkens nåde. Jeg kæmper for 

frihed, retfærdighed og Republikkens levemåde. Vil du se mig 

blaste nogle dåser ned ude bagved?” 

Lance er en ung og energisk soldat i rebelstyrken. Faktisk er 

han så ung, at han ikke rigtig nåede at deltage i nogle af 

kampene mod Imperiet, hvilket han er ret ærgerlig over. 

Det er jo knap så fedt at jage desertører og overløbere 

som at kæmpe mod Darth Vader. 

”Brixton er sgu lidt kedelig. Faktisk lidt ligesom 

Tatooine, hvor jeg kommer fra. Egentlig ville jeg 

gerne have været X-Wing pilot, men jeg klarede sgu 

ikke prøven, så nu render jeg rundt her. Det er også 

fint nok, men det er ikke det store eventyr” 

Lance elsker sin uniform og den respekt, den giver blandt 

bonderøvene på Brixton, men han vil gerne noget mere. 

Faktisk går han lidt og håber på, at der kommer en 

stor sag, som han kan løse, så folk udenfor Brixton kan høre om ham, og 

hans forældre vil være stolte hjemme på Tatooine. Så kan det også være, 

at stivstikkerne i The New Republics flåde vil lade ham gå op til pilotprøve 

igen. Det er drømmen. At blive pilot og lige så berømt og feteret som Luke 

Skywalker. 

 

De andre 

Kirk Rokhan: Bossen der bestemmer over jeres lille gruppe. Han kan 

virkelig mange krigshistorier og har åbenbart virkelig været med der, hvor 

de vilde ting skete under krigen. Ærgerligt at han sjældent gider tale om 

det. 

Varia Janson: Sød pige, kun lidt ældre end dig, men med meget mere 

erfaring. Det lader du dig dog ikke slå ud af, og I har en 

venskabelig rivalisering kørende om, hvem der er den sejeste. 

Gelo Whiteyear: Flink gut uden det helt store spræl. Han er 

næstkommanderende og holder generelt lidt mindre stramt på 

reglerne end bossen. 

 

 

Stats 

Body: 5 

Mind: 2 

Social: 3 

Livsklodser: □ □ □ 

 

 

 



varia Janson 
Yup, vi findes. De kvindelige rebeller. Hvorfor ser du så 

overrasket ud? Har du aldrig hørt om prinsesse Leia? Ja, 

hun er megasej, men vi er altså mange. Der er skam både 

kvindelig X-wing piloter og soldater. I modsætning til 

mændene har vi bare ikke behov for at være forrest i 

billedet hele tiden. 

Varia er vokset på den lille planet Ansion. Her 

levede hun en fredelig og ubekymret tilværelse de 

første fem år af sit liv. Det ændrede sig dog, da 

hun blev kidnappet af en mystisk gruppe, kendt 

som Heksene fra Dathomir. Disse mørke 

tilbedere af Kraften, havde fornemmet stærke 

kræfter i den unge pige, og bragte hende til deres 

planet, hvor de med løfter og trusler forsøgte at 

omvende og træne den unge pige.  

”Det er et stort ansvar, vi har her på Brixton. Før vi 

ankom, var der anarki. Når skabninger, der i årtier har været klemt under 

Imperiets jernnæve, pludselig smager frihed, kan det godt gå lidt amok. 

Men i dag har vi faktisk fod på situationen, og jeg er sikker på, at der ligger 

en forfremmelse i kortene for os alle fire” 

Varia gjorde hvad hun kunne for at overleve blandt heksene. Hun blev 

trænet i den mørke side af Kraften, men gav sig aldrig helt hen til den. 

Inderst inde vidste hun, at kraften var mere end had, død og ødelæggelse. 

Efter mange år hos heksene lykkedes det Varia at slippe væk fra Dathomir 

og efter en lang og farefuld færd, kom hun tilbage til kendte områder og 

sluttede sig kort efter til Rebellerne. Nu, med Jedierne tilbage, er Varia 

splittet. Skal hun forsøge bruge sine kræfter til godt og søge ind hos 

Akademiet, og vil de overhovedet have en der er rørt af den mørke side, 

eller skal hun blot holde sine evner hemmelige og forsøge at leve et 

normalt liv?  

De andre 

Kirk Rokhan: Lederen af jeres lille gruppe rebeller. Han har været med i 

alle de store slag og kæmpet side om side med de Republikkens helte. Det 

virker dog som om, luften er gået lidt af ham og nogen gange virker han 

lig lovlig tilfreds med status quo. 

Lance Rickster: Kækt, ungt brushoved uden nogen form for erfaring 

eller ide om egne evner eller begrænsninger. Du elsker hans 

entusiasme men er bange for, at han nemt kunne ende med at 

komme til skade. 

Gelo Whiteyear: Tilbageholdende soldat, der virker som om, han vejer 

hvert et ord, han siger. Han snakker ikke så meget om sin fortid men virker 

bestemt som typen, der har prøvet en del.. 

 

 

 

Stats 

Body: 3 

Mind: 4 (4 ved brug af Dark Side/2 ved brug af Jedi Force ) 

Social: 3 

Livsklodser: □ □ □ 

 



Kære spillere. 

Velkommen til tredje del af Rebellerne. Nu er det jer der har magten og jeres 

spilleder der sidder uden kort på hånden. 

Der er sket et mord på Brixton 6 og det er jeres opgave, at bestemme hvem, hvad 

og hvor i forhold til mordet. I skal bestemme offer, mordvåben, gerningssted samt 

udvælge en af jeres karakterer, til at være forbundet til mordet. Det kan enten 

være som vidne, medsammensvorne, bagmand, syndebuk eller måske morder.  

Forsøg at gøre mordet interessant og overraskende men samtidig enkel. Det tager 

meget lang tid, hvis en sag der involverer Darth Vader, Kejseren og 21 Ewoks skal 

løses. Det er meningen, at spillederen skal have en chance for at finde bare lidt 

hoved og hale i mordet. 

Når I har defineret mordet, så få fat på spillederen og start så tredje del. Dette 

sker ved, at jeres karakterer, enten alle eller blot nogle, finder mordofferet 

samtidig med at Investigator Sorn (spillederens rolle) lander på Brixton.  

Det er nu jeres opgave i fællesskab, at introducerer Investigator Sorn til 

forbrydelsen og bistå ham med opklaringen af mordet eller diskret modarbejde 

ham, hvis I har stablet historie på benene, hvor I ikke er interesserede i, at den 

rette skyldige bliver fundet. 

For at have struktur på denne del, er den delt ind i fem scener, en for hver 

deltager og en for hver af boksene i har udfyldt omkring mordet. Første scene er 

offeret, men herefter kan de komme som i synes. Men i hver scene, bør boksens 

indhold bruges, om end den ikke behøver blive direkte afsløret. Hvis det er svært 

at styre, kan I også lade den egentlige spillederopgave gå på skift i hver scene. I 

må stadig involvere bipersoner i scenariet, både dem I har haft i brug i del 1 og 2, 

men også gerne nye. 

Når de fire scener er overstået, klipper vi til slutscenen, hvor Investigator udpeger 

den skyldige, eller i hvert fald den som han tror, er skyldig. 

 

Kære spillere. 

Velkommen til tredje del af Rebellerne. Nu er det jer der har magten og jeres 

spilleder der sidder uden kort på hånden. 

Der er sket et mord på Brixton 6 og det er jeres opgave, at bestemme hvem, hvad 

og hvor i forhold til mordet. I skal bestemme offer, mordvåben, gerningssted samt 

udvælge en af jeres karakterer, til at være forbundet til mordet. Det kan enten 

være som vidne, medsammensvorne, bagmand, syndebuk eller måske morder.  

Forsøg at gøre mordet interessant og overraskende men samtidig enkel. Det tager 

meget lang tid, hvis en sag der involverer Darth Vader, Kejseren og 21 Ewoks skal 

løses. Det er meningen, at spillederen skal have en chance for at finde bare lidt 

hoved og hale i mordet. 

Når I har defineret mordet, så få fat på spillederen og start så tredje del. Dette 

sker ved, at jeres karakterer, enten alle eller blot nogle, finder mordofferet 

samtidig med at Investigator Sorn (spillederens rolle) lander på Brixton.  

Det er nu jeres opgave i fællesskab, at introducerer Investigator Sorn til 

forbrydelsen og bistå ham med opklaringen af mordet eller diskret modarbejde 

ham, hvis I har stablet historie på benene, hvor I ikke er interesserede i, at den 

rette skyldige bliver fundet. 

For at have struktur på denne del, er den delt ind i fem scener, en for hver 

deltager og en for hver af boksene i har udfyldt omkring mordet. Første scene er 

offeret, men herefter kan de komme som i synes. Men i hver scene, bør boksens 

indhold bruges, om end den ikke behøver blive direkte afsløret. Hvis det er svært 

at styre, kan I også lade den egentlige spillederopgave gå på skift i hver scene. I 

må stadig involvere bipersoner i scenariet, både dem I har haft i brug i del 1 og 2, 

men også gerne nye. 

Når de fire scener er overstået, klipper vi til slutscenen, hvor Investigator udpeger 

den skyldige, eller i hvert fald den som han tror, er skyldig. 



Bokse til del 3 

 

 

 

 

 

 

Våben & udstyr 

Blaster Rifle 

Blaster Pistol 

 

         Heavy Blaster Pistol 

 

Wookie Bowcaster 

 

Holdout Blaster 
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Tusken Rifle 

 

 

 Repeating Blaster 

Mordvåben: 

Offer: 

Forbindelse: 

Vidne: 
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Neza Fleming  

Ubehagelige småkriminel 
og smugler. 

Neza har aldrig været en af 
universets bedste børn. 
Han har smuglet alt der er 
værd at smugle og har da 
også haft fingrene i anden 
kriminalitet. 

Neza er glad for, at Imperiet er gået neden om og 
hjem og håber at de nye magthavere ikke beholder 
de gamles liste over eftersøgte forbrydere. 

Stikord: Hårdkogt, kæphøj, ubehagelig. 

Body: 4 Mind: 3 Social: 2 

Broo Joruic 

Hæler og meddeler med 
finger på pulsen. 

På overfladen forhandler 
Bro brugte droids og anden 
mekanik, men i baglokaler 
er tingene mere suspekte. 

Bro er hverken for god 
eller loyal til at stikke sine kunder til myndighederne, 
men han vil da helst være fri. 

Stikord: Slimet, lusket, pivet. 

 
 
Body: 3 Mind: 3 Social: 3 

Montacca 

Wookie udsmider og lokal 
bølle.  

Montacca er udsmider på 
Den Sidste Cantina og lidt af 
en slagsbror. 

Montacca har dog stadig 
sine Wookie- æresbegreber i 
behold og selvom han godt kan lide at slås og ind 
imellem også laver lidt gangsterarbejde, er han ikke 
uden samvittighed. 

Stikord: Skræmmende, stærk, moralsk. 
 
Body: 5 Mind: 2 Social: 2 

Ola Bongaa 

Amatør forbryder og 
sidekick. 

Ola er Gungan med alt 
hvad det indebærer af 
tåbelige accenter og fjol.  

Han er for tiden Neza 
Flemings hjælper og højre 
hånd, og i lære som forbryderspire, men er ikke 
specielt kompetent. 

Stikord: Bøvet, irriterende, spontan. 

Body: 3 Mind: 2 Social: 2 

Nikoova Selano  

Kvindelig mekaniker og 
tomboy. 

Nikoova driver en garage 
på Brixton 6 og kan 
reparerer enhver form for 
mekanik, fra rumskibe til 
speeders. 

Som kvinde i et mandejob kan hun godt være hård i 
filtet og går ikke af vejen for lidt lyssky forretninger 
skulle muligheden byde sig.  

Stikord: Flirtende, skarp, lækker.  

Body: 3 Mind: 3 Social: 4 

Nelia Tersu 

Ejer af Den Sidste Cantina og 
pige med ben i næsen. 

Nelia arvede Den Sidste 
Cantina fra sin onkel og har 
de sidste tre år drevet den. 

Hun forsøger at være på god 
fod med alle, kunder såvel 
som ordenshåndhævere, men tager ikke noget pis når 
hun står bag baren. 

Stikord: Gæv, forretningskvinde, realist. 
 
Body: 2 Mind: 3 Social: 5 

 



Alfredo Senesca 

Desertør, smugler og 
lykkeridder. 

Alfredo er for nyligt 
ankommet til Brixton 6 
i endnu et forsøg på at 
score den store gevinst.  

Alfredo er en munter og sorgløs lykkeridder der ikke 
bekymre sig om fremtiden. Han har gennem en 
længere periode rejst sammen med Cerone Charr, 
som han anser som en god ven og forretningspartner. 

Stikord: Kæk, smart, ubekymret. 
 
Body: 4 Mind: 2 Social: 3 

Rale Berilen 

Pilot, helt og nede med The 
Force. 

Rale er uafhængig pilot med 
en fortid som pilot under 
fine folk som Wedge Antilles 
og Admiral Ackbar.  

Udover at være en sej pilot, 
er Rale også i harmoni med The Force, hvilket han 
også gerne prædiker til folk villige til at høre efter. 
Generelt taler Rale meget, meget ofte om ting Rale 
har oplevet. 

Stikord: Helt, pralrøv, actionman. 
 
Body: 4 Mind: 2 Social: 2 

Blaster McCoot 

Tosset særling og tidligere 
Jediridder. 

Blaster har boet på Brixton 6 
så længe nogen kan huske. 
For det meste holder han sig 
for sig selv, men tager 
indimellem forbi Cantinaen. 

Blaster bryder sig ikke om andre væsener og har 
tydeligvis haft mangt en dårlig oplevelse med både 
universet og Kraften. Er ikke for fin til at bruge The 
Force til småting. 

Stikord: Tosset, højlydt, uhygiejnisk. 
 
Body: 2 Mind: 2 Social: 2 

Cerone Charr 

Kriminel og hård hund med 
dårlige nerver.  

Cerone er eftersøgt i det 
meste af galaksen og det 
har efterhånden giver ham 
mavesår. 

Han har slået følgeskab 
med Alfredo Seneca og selvom han godt kan lide 
Alfredo, ligger Cerones loyalitet først og fremmest 
hos ham selv. 

Stikord: Bister, paranoid, selvisk.  

Body: 3 Mind: 4 Social: 2 

Felix Cadwan 

Stikker, underhund og lille 
fisk. 

Felix vågnede op på Brixton 
6 i en brandert og er aldrig 
kommet fra planeten igen.  

Nu hustler han sig igennem 
dagen som stik-i-rend dreng, 
hustler og meddeler og Felix er altid til fals for højeste 
bud og ved som oftest hvad der foregår på Brixton 6 
og hvor. 

Stikord: Lusket, uærlig, grådig. 
 
Body: 4 Mind: 3 Social: 3 

Zento Izood 

Fejlslagen jedi, selvynker og 
drukkenbolt. 

For længe siden var Zento i 
lærer som Jedi, sådan rigtig 
Padawan-style. Desværre 
gik det ikke i længden. 

Nu sidder Zento på Brixton 6 
med sine begrænsede jedi-evner, en masse drømme 
der aldrig blev til noget og en del darkside på 
samvittigheden.  

Stikord: Desillusioneret, gammel, trist. 
 
Body: 2 Mind: 2 Social: 2 



 

Maranai Rokhan 

Husmor, hustru og 
humørforladt 

Maranai flyttede til Brixton 
6 sammen med sin mand, i 
håb om, at det ville være et 
trin på karrierestigen for 
Kirk. 

Det blev det desværre aldrig og nu vansmægter 
Marania på en støvet planet, hvor hendes mand 
virker godt tilfreds med at tackle småkriminalitet. 

Stikord: Dominerende, sur, hakkende. 

Body: 2 Mind: 2 Social: 3 

Sabawyn Jing 

Mekaniker med spillegæld og 
konstant dårlig samvittighed. 

Sabawyn er en Forcebenådet 
mekaniker, men desværre 
også frygtelig upålidelig. 

Sabawyn arbejder på Selanos 
Yard, og bruger det meste af 
sin løn, og ofte mere til, på 
spil, podracing og druk. Han kan sjældent huske, hvad 
han har lavet dagen før. 

Stikord: Fordrukken, glemsom, spændingssøgende. 

Body: 3 Mind: 2 Social: 2 

A’rra’n’raaa  

Atypisk Tusken med 
temperament. 

A’rra’n’raaa er områdets 
eneste Tusken-raider og 
ikke som hans race er 
flest. 

A’rra’n’raaa elsker at spille fornærmet, hvis folk 
antager ham som typisk Tusken og vil hyle op og 
brokker sig over racisme, fordomme og urimeligheder 
hvis muligheden byder sig.  

Stikord: Kværulant, ærlig, hidsig. 
 
Body: 3 Mind: 3 Social: 1 

Dan Starraker 

Flink fyr men Inkompetent 
pilot. 

Dan vil virkelig gerne tjene 
Republikken og gør virkelig 
sit bedste, men hvordan han 
bestod pilotuddannelsen er 
et mysterium. 

Nu er han udstationeret på 
Brixton 6, hvor hans overordnede tænker han 
kangøre minimal skade. De lokale bliver ofte nervøse, 
når han letter med sin X-Wing. 

Stikord: Entusiastisk, nærsynet, nørdet. 

Body: 2 Mind: 3 Social: 2 

7C-B4 

Ustabil droid af fuldstændig 
forældet design. 

B4 har stået i et hjørne af 
Selanos Yard så længe nogen 
kan huske. Her går han til 
hånde og tager sig af de 
andre, yngre, droids, men er 
stadig til salg. 

B4 er høflig men også virkelig neurotisk. Der er 
tydeligvis ledninger der sidder løst. 

Stikord: Maitre Di, sær, langsom. 

 
Body: 1 Mind: 2 Social: 2 

R2- K9 

Loyal men ikke videre smart 
protocol droid. 

K9 er den bedste ven man 
kan ønske sig, hvis man kan 
tackle droidens manglende 
overblik og klodsede 
motorik.  

K9 gør generelt hvad han 
bliver bedt om og kan nemt lokkes i ufører. 

Stikord: Naiv, robot, høflig. 
 
 
Body: 1 Mind: 3 Social: 1 



 

Rhawin Norduin 

Dusørjæger altid på jagt efter 
sit næste offer. 

Rhawin er en erfaren 
dusørjæger, der gennem en 
årrække har arbejdet for 
begge lejre. 

Måske er Rhawin på Brixton 
for at finde nogen eller måske er han her blot for at 
slappe af imens han venter på en ny opgave. 

Stikord: Kynisk, cool, grådig. 

Body: 4 Mind: 2 Social: 2 

 

Bodell Janx 

Stjerne indenfor podracing.  

Bodell er kendt i det meste af 
galaksen som en stjerne 
indenfor podracing. Han og 
hans fartøj, The Decade Eagle, 
er legendariske indenfor 
sporten. 

Hvad Bodell Janx laver på Brixton 6 er uvist. Måske er 
han på flugt fra sin egen berømmelse, kreditorer eller 
noget andet eller måske er der et stort løb under 
opsejling i nærheden. 

Stikord: Berømt, selvfed, tempo. 

Body: 5 Mind: 2 Social: 3 

 

 

 
 
 
 

Investigator Sorn 

Udsending fra The New Republic og et skønt miks af Darth Vader og Obi 
Wan Kenobi – i en god sags tjeneste. 

Investigator Sorn er den eneste rolle der ikke kan ende i hænderne på en 
spiller. Sorn er spillederens rolle og værktøj i tredje og sidste del af 
scenariet. 

Giv ham fuld hammer som bister, farlig og magtfuld biperson, men sørg 
for, at han ikke kommer til at fylde for meget. 

Det bliver formodentlig ganske svært for spillederen at udrede, hvad 
spillerne har fundet på, men gør dit bedste og nyd at du ikke har noget ansvar i denne del af scenariet og bare 
kan give lods med at spille én rolle. 

Stikord: Overvældende, bister, kompromisløs.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Kort over byen Brixton 
 
Lokationer: 
Rebel HQ -
spilpersonernes base 
 
Selanos Yard – 
Byens største 
værksted 
 
The Last Cantina – 
Byens største bar og 
samlingssted 
 
The Space Port –  
Hjemsted for 
rumskibe, piloter og 
rejsende 
 
 
Andre spændende 
steder kunne være: 
En smugkro 
Markedet 
Hjemme hos Kirk 
En pantelåner 
Podracer-arenaen  
Et øde landsted 
En kælder 
En bookmaker 
Et aflåst baghus 
En stald 


