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- "This module is not available on album, cassette or CD 

Book also not available 

The not-forthcoming motion picture will not be available on 
Laservision, VHS or Betamax 

1. Indledning. 

Dette er en generel beskrivelse af modulet. Det er ikke skrevet i 
detaljer af praktiske årsager: Det sinker game-playet, og det tager tid! 
Sidstnævnte er nok hovedårsagen... 

Til modulet hører en seks karakterblade samt seks sider 
karakterbeskrivelser, der for enkeltes ; vedkommende mangler grundig 
beskrivelse af  servicegruppe eller hemmelig forening. Endvidere findes 
der her et karakterblad for Count Drac-U-LAH samt en standard KGB-agent 
med stats og udstyr. 

Mangler, uklarheder og gode idder diskuteres på briefingmøde, hvor der 
også vil blive instrueret i spil af karakterer. 

Sidst men ikke mindst er der vedlagt kort over sektor TSV samt Count Drac- 
U-LAH's borg, indtil videre kun i kladde. En endelig version vil blive 
udarbejdet "senere", Endvidere skal der bruges en censureret version til 
handout. 

Til allersidst mangler der henrettelsesordrer samt udstyrslister, som vil 
blive fabrikeret "inden spillet". 

Herringløse, 8. soktober 1991 

Thomas Magle Brodersen/André Just Simonsen 

2. Siden sidst. 

Sonden Romonost er vendt tilbage fra en lang rejse til det ydre rum, 
og har fra asteroiden >>0841140971/110115121$108118097///110105097 
medbragt en kiste samt noget fugtigt sortbrunt pulver, som klumper lidt.
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Op ad denne kiste er ved natcyklus steget en Count Drac-U-LAH-0, og denne 

herre har siden spredt sin sygdom (jfr. Bram Stoker) til det meste af 

sektor TSV. " 

3. Briefing. 

PC'erne får meddeløse om, at deres missionsordre fås ved at gå ind i 

confession booth 052, hvor de ved at svare på nogle kontrolspørgsmål, der 

skal bekræfte deres indentitet og loyalitet vil få udleveret deres 

egentlige missionsordre. (GM tip: Bemærk boksnummeret: Der er tale om en 

Alpha Complex box, med ea Complex intelligens og lovsætninger) 

De meget simple spørgsmål er (bemærk, at ordet i parentesen er det 

forventede svar; det skal ikke læses op) (bemærk også, at i spørgsmål 
mærket med f& vil løgnedetektoren ikke opdage et forkert svar hvis 

personen, der er i ilden, klarer et normalt frejdighedscheck): 

- Er du kommunist?+ (nej) 

- Er du mutant?+ (nej) 

-… Kender du andre kommunistmutantforrædere end dig selv?+ (jeg kender 

ingen kommunistmutantforrædere, og jeg er ikke selv 

kommunistmutant forræder ) ! 

- Stoler du på Computeren?+ (ja) 

- Vil du kæmpe til din død for Alpha Complex?+ (ja) 

-… Hvem vandt extremity ball mesterskabet i år 30 efter Computeren? (trick 

spørgsmål: Begge hold døde, og dommeren blev degraderet til infrarød 

arbejder) 

Når alle spørgsmål (eller så mange det nu kan blive til efter at alle har 

prøvet) er besvaret korrekt, bliver en laptop computer model Mission 

Impossible, Mk. 5 (M.I. 5 i  wdaglig tale) med 5'' farveskærm, 
DigitalByteStreamProDolbyQuadrophobicFourDimensionalUltraSurroundSoundGiga 

BassTerraTrebleAudioSignalProcessingSystem Mk. 2 (i daglig tale bare 

DBSPDEFDUSSGBTTASPS 2) og små laserdiscs som lagermediufn. 

Isættes den medfølgende laserdisc vil skærmen tænde, det mirakuløse 

lydsystem vil melde om "Illegal Data Format. Mode 'MONO' selected.", og 

systemet vil bede om en vævsprøve for sikker identifikation. Når en sådan 

er udleveret (man kan bare sætte fingeren ind i et hul i forpladen, hvor 

den vil sidde fast), så er den lille formalitet ordnet. 

Filmen går igang: Teela O'Malley = præsenterer =vmissionen (iklædt 

militærtøj, stående bag et kateder, og udstyret med pegepind og nedrullet 

kort over komplekset) 

"I skal lokalisere en gruppe kommunistmutantforrædere, mistænkt for at 

være spioner fra Beta Complex. De vil opholde sig i sektor ZZT eller
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sektor FAR. 

"Gå forsigtigt frem, kommunistmutantforræderne skyr ingen midler, de er 
bevæbnede og farlige. Gå straks til R&D, hvor I vil få udleveret jeres 
missionsudstyr." 

Teela vender sig om, og virker som om hun er på vej til at gå, holder en 
kunstpause, vender sig atter mod kameraet, og siger: 

"Og husk: Hvis I bliver taget, vil vi benægte ethvert kendskab til jer." 

Billedet forsvinder, og ud af højttaleren lyder der: "Denne mission- 
briefing vil selvdestruere om 5 sekunder." 

Efter 5 sekunder (nøjagtigt inden for 1/100000 sekund) smelter laptoppen. 
Nåede den spiller, der identificerede sig, at trække sin finger til sig? 
Nå pyt, man kan jo også sagtens klare sig med 9 fingre... 

Få øjeblikke senere ruller et pår sorte KGB biler op foran confession 
boothen, standser med hvinende bremser, og ud af hver bil vælter 4 herrer 
i mørkt jakkesæt. Alle siger i kor: "Vil I være venlige at følge med!", 
hvorefter de genner PC'erne ind i bilerne. Hvorefter det går op for agn, > 
at ikke alle kan være der: 

5 sæder/bil x 2 biler - 6 PC'ere - 8 KGB folk = 4 sæder for lidt 

VW 

Hurtige PC'ere vil straks benytte sig af denne chance for at hijacke 
bilerne, og de vil så med deres overlegne færdigheder i autocar (normalt 

check) slippe væk i løbet af få sekunder. 

Langsomme overskydende PC'ere vil se sig selv blive stoppet ned i 
bagagerummet: 2 i hvert. 

Herefter går turen til sektor KGB (pigtråd, kontrolposter, vagttårne, 
projektører samt rigtige rottweilere og pit bull terriere. 

4. KGB Amusement Park - Interrogation Center. 

PC'erne forhøres meget nøje (lad dig gerne inspirere af et velfungerende 
Gestapo-forhør, som dog vil virke amatøragtigt og blødsødent i 
sammenligning).: Gør PC'erne modstand får de en tur i den nye 
SuperRollerCoaster (en ombygget centrifuge, som er placeret som et 
pariserhjul, og ruller rundt på en opretstående ringbane. Små fedttætte 
poser anyone? 

v 

Nævnes ord som mishager forhørslederne, eller som måske er direkte 
forræderiske, vil vedkommende blive ført uden for, og der vil lyde et par 
skud (= termination). 

Efter at alle er forhørt (og evt. udskiftet) beklager KGB ulejligheden, 
og giver dem den nye mission-briefing, skrevet på en smal strimmel papir:
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//MRKL  AKTVTTR I SKTR TSV.FN & LMNR ARSGN.GTO SKTR R&D 1ST.U DO NT  CLT 
R2D2 IF U PS GO// 

(GM tip: //Mærkelige aktiviteter i sektor TSV. Find og eliminer årsagen. 
Goto sektor R&D først. You do not collect Rubler 200 if you pass go.//) 

5. R&D. 

I R&D kender man ikke noget til noget udstyr: "Det er jo svært at holde 
rede på det hele når der er så få penge at gøre det for..." (nudge, 
nudge, wink, wink) 

For 200 rubler har man "hørt at der skullé være noget på vej". 

For yderligere 300 rubler har man en god ide om hvor det ville være hvis 
det var der. 

For yderligere 500 rubler bliver udstyret udleveret. 

Og for kun 1,000 rubler vil de få en grundig instruktion i udstyrets 
brug. 

Men alle disse små krumspring må de rettænkende og ærlige spillere 

selvfølgelig selv finde på. A 

Idet PC'erne er ved at gå kommer en af de venlige R&D personer til at 
tænke på, at han vist nok havde en besked til dem. Han kan for kun 300 
rubler huske, at der vist var noget mere udstyr de skulle have. Desværre 

kender man ikke noget til det ekstra udstyr. 

800 rubler senere er PC'erne på vej til PLC. 

6. PLC. 

.…….… Som for kun 1,500 rubler udleverer alt udstyret (kan ikke tro, at 
PC'erne skal have andre privilegier end den almindelige arbejdende 
kammerat, uretfærdigt at nogle har mere end andre etc.) 

7. Afsted mod TSV. 

PC'erne proppes ind i en overfyldt monorail med retning mod sektor TSV 
(sydgående retning). 

Undervejs, bliver toget kapret af en gruppe Mystics, der vil køres 
"udenfor". Der er seks af dem, bevæbnet til tænderne med forceswords 
(skill 8, 12E), som bærer UV-reflecs alle sammen. 

PC'erne, der befinder sig i den modsatte ende, bliver kontaktet over
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togets højttaleranlæg, som man fra KGB har skaffet sig direkte adgang 

til, hvor de modtager følgende briefing: 

"Vil de seks troubleshooters på hemmelig mission straks skaffe sig af med 

togkaprerne! Til alle andre passagerer: I har ikke hørt denne besked. 

Bekræft venligst." 

Toget består af seks vogne (inkl. lokomotiv), hvor PC'erne befinder sig i 

den forreste, og lokomotivet skubber bagfra. 

Under  PC'ernes heltemodige aktion for at følge ordren vil der være 

generel  smasseødelæggelse og mange døde, folk der kaster sig ud af 

monorailen," store eksplosioner i små rum, gnister fra elektriske systemer 

0o.s.v. 

Alle forbiere rammer uskyldige forbipasserende, er der ikke nogle af 

disse så rammer de den nærmeste, personen selv inkl. (richotterende 

kugler, stave som smutter ud af hånden, lasere der bliver reflekteret 

o.s.v.) 

Er spillerne igang med lokomotivet vil føreren her blive ramt som den 

første uskyldige forbipasserende, næste forbier vil uskadeliggøre servoer 

og bremser, herefter kommer styreelektronik samt  koblinger mellem 

vognene, og til sidst det magnetfelt, cder holder monorailen oppe 

(hvinende metal mod metal med 300 km/h). 

Når de skyldige er undsluppet og de uskyldige dræbt når spillerne frem 

til sektor TSV, evt. til fods. 

Når hele toget frem vil de ved ankomst til TSV blive mødt af en stor 

mængde Sorte Baretter, der afspærrer området, og kun lader PC'erne slippe 

ud af toget. Måske dem alle sammen. PC'erne kan herefter se store vogne 

med tanke mærket "ToxiGas" blive rullet op til toget og nogle slanger 

blive spændt fra disse vogne og hen til togets luftindtag. 

Forhører PC'erne sig om hvad der sker, er svaret: Sikkerhedshensyn. 

8. Sektor TSV. 

Spillerne har intet kort over sektoren, og radioforbindelsen er 

undertiden meget ringe. 

Løsningen er åt finde en borgerterminal til at komme på sporet af der, 

hvor der sker noget. Borgerterminalen er fra Beta Complex tiden 

(serienummer 19280901243-3M). Herefter kan datasøgning anbefales. 

Kort kan fremskaffes og hardcopy fremstilles med et mekanisk teknik 

check (printeren går off-line, papiret kører fast i traktorføderen etc.) 

Med det censurerede kort kan spillerne se alt bortset fra Armed Forces, 

Ground Control, hemmelige foreninger, KGB og Forms Complaint Department. 

Et område på kortet er endvidere helt sort (det afspærrede område ved 

krateret). 

I bedste AD&D-stil er der masser af random encounters i denne sektor:
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1410 inficerede arbejdere (laset tøj, tomt blik (og så hvide spidse 

tænder, der gør det muligt at skelne dem fra de andre arbejdere)) 

Undsluppen mad fra Organic Foods Test Site (køer, får, heste, ænder, 

høns, grise og blævrende slimklatter) 

Efter at PC'erne har fumlet rundt i noget tid, kalder Kammerat Computer 

dem op over alle højttalere i sektor TSV og spørger, hvordan det går 

"Kammeraterne på hemmelig mission?" 

PC'erne gør bedst i at rapportere til afdeling KGB i sektor TSV 

snarest muligt. Når de møder op vil en af PC'erne (helst en der intet har 

indrapporteret på noget tidspunkt) blive forfremmet to sikkerhedsniveauer 

"som tak for de nyttige oplysninger". 

Gruppen gør bedst i at rapportere fremskridt med missionen, og i så 

fald forfremmer Kammerat Computer et tilfældigt gruppemedlem. 

Rapporteres der ikke fremskridt vil PC'erne blive forfulgt af folk i 

store sorte biler under resten af missionen. 

9. Det afspærrede område. 
  

Idet Romonost landede blev det meste af Ground Control lagt øde, og Armed 

Forces gik heller ikke helt fri. 

Området er nu afspærret med et 3 meter højt laserhegn, som giver 14L i 

skade ved berøring. Man kan ikke kravle over hegnet, og kastekroge kan 

naturligvis ikke bide... Men det er da et forsøg værd... Det nemmeste er 

nok at lukke det lille hjælpeatomkraftværk ned, der forsyner hegnet smed 

strøm. 

Inden for området er alt et stort rod: Sammenfaldne bygninger, ødelagte 

start- og landingsbaner,  ssmadrede kontroltårne, nedfaldne antenner, 

bulede . radarer og en generelt nedtrykt stemning. Der er naturligvis helt 

"dødt". Især under murbrokkerne. I den nordlige ende kan man dog øjne to 

tårne, der på mærværdig vis har overlevet "landingen" uberørt. 

Selve 0 Romonost er der ingen spor af. Hvordan Romonost ser ud, og 

hvad der er blevet af rumskibet er klassificerede oplysninger, som man 

kun med et meget svært (= 1/4) datasøgning og et meget svært (= 1/4) 

dataanalyse check kan få adgang til. Men når det lykkes er den del af 

hukommelsen ødelagt af virus, og backupkopierne er brugt til HotFun pynt. 

10. Borgen. 

Borgen er forsynet med en voldgrav fyldt med Bouncy Bubble  Beverage 

restprodukter  s(toxic waste, der får syren fra RoboCop I til at ligne 

vand. Rent demineraliseret vand). Borgen er forsynet med en vindebro. 

Er det dagscyklus, er Grev Drac-U-LAH ikke at finde noget sted (bortset 

fra i krypten under kapellet), og vindebroen er oppe. Der er imidlertid 

en klokke, som PC'erne kan ringe på. I så fald vil en person dukke op i 

tårnet, og forsøger PC'erne konversation vil følgende indslag være det
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mest intelligente de kan få ud af manden, hvis accent antyder, at han 

stammer fra sektor VLF, hvilket på ingen måde har noget hold i 

virkeligheden: i 

"!Allo. Whoo is eet?" 

"This is the castle of my master, Count Drac-U-LAH." 

"0£f course not. You are kommie pigs." 

"Mind your own business." 

"I don't want to talk to you, no more, you empty-headed clones, food 

trough wiper. I fart in your general direction. Your mother was a scrubot 

and your father smelled of elderberries." 

Ankommer spillerne i stedet for ved mnatcyklus, er situationen helt 

anderledes:  sIgo-R-TSV vil hejse broen ned for dem, og byde dem velkommen. 

Igo-R er krumrygget, grænsende til model Quasimodo. PC'erne vil få at 

vide at "Herren" vil tage imod dem senere. PC'erne vil få anvist et 

gæsteværelse med himmelseng, kraftige døre og tremmer for vinduerne. 

Når Herren kommer hjem (når det nu bedst passer i plottet) vil middagen 

blive serveret. Der er friskt kød på bordet. Menneskekød faktisk, men det 

smager garanteret bedre end det, de er vant til at få serveret. Er en 

spiller specielt emsig med at undersøge maden kan han måske finde 

resterne af et ID-badge, som tilsyneladende har tilhørt en Edd-Y-TSV. Til 

maden serveres også en dybrød drik af nogle mærkelige drikkebægre, der 

har ven rund plade i bunden, så en lille pind, og til sidst et bæger, der 

er rundt i bunden, monteret oven på. Det ser slidt ud, for der er en helt 

masse ridser i det. De synes at danne nogle mærkelige mønstre. 

Under middagen vil Count "Call me Drag" Drac-U-LAH forsøge at charme 

alle PC'erne efter tur. Lykkes det ham at charme alle PC'erne kan du jo 

som GM. forsøge at beskrive en vampyrforførelsesscene, der kuliminerer med 

det velkendte bid i halsen, som definitivt sætter en ende på PC'ens 

kloner. Er alle PC'er inficeret er spillet slut. No money returned. 

Går noget galt vil Drac forsøge at flygte, og går det helt galt vil han 

omskabe sig til gasous form og forsvinde op gennem kaminen. Løber 

spillerne hurtigt uden for, kan de nå at se en flagermus forsvinde op ad 

skorstenen og væk i natcyklusen. 

Uanset udfaldet af den første nat på slottet vil det midt om natten 

blive stormet af en stor gruppe Frankenstein Destroyers med fakler. Disse 

forlanger "Død over vanskabningen", men har ikke noget imod at nøjes med 

død over PC'erne. FD'erne stikker ild på alt hvad de kan komme til at 

stikke ild på. Et massivt tab af kloner (på begge sider) er fuldt 

tilladeligt. ” 

Inden dagscyklus vil Drac forsøge at snige sig ned til sin kiste, og det 

er her PC'erne v.h.a. vievand, NRG-bars samt træspiger gennem hjertet kan 

skaffe sig endeligt af med ham.
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11. Debriefing. 

Chefen for KGB tager" personligt imod. 

Meget tiltalende fyr. 

Lidt bleg. 

Lange, hvide, spidse tænder. 

Men meget charmerende. 

THE END 

- Or The Beginning? 

("I'll Be Back!" (Tl, T2))
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Appendix V: "Far, hvad er en vampyr?" 

- Hvor gammel er det” nu du er? 

- Tre et halvt år, far. 

- Så er du vist ikke gammel nok til at vide noget om den slags ting. 

Saywhat? 

Vampyrer er en ny måde at skaffe sig af med en hel masse kloner på. De 

kan antage flere forskellige former, har en masse mutantkræfter, god 

armour og nogle formidable attributter. 

Overfølsomheder 

Vampyrer kan kun være aktive under natcyklus. Under dagscyklus er de 

forvist til deres kiste. Derfor vil der ofte være angivet to værdier for 

samme ting: n/d, som angiver værdien n for natcyklus og d for dagscyklus. 

Det er permanent bad news for en vampyr at være ude i lyset fra 

dagscyklus. Svarer cirka til at bade i en tank med flydende plasma... 

Vampyrer skyer hvidløg, som holder dem på afstand. De kan ikke udstå 

lugten. 

Spejle undgås helst, for vampyrer kaster ikke skygge og kan ikke ses 

i spejle. . 

Hellige symboler holder dem på afstand (hellige symboler er fx et 

FCCCP medlemskort eller andre FCCCP relikvier). 

Vampyrer skades af helligt vand. 

Skal man skaffe sig permanent af med vampyren skal den dræbes med en 

træpæl gennem hjertet i sin kiste. Et job for Sierra Club? 

Former 

Vampyren kan omskabe sig til gasform, flagermus samt rotte. Dog kun en 

ting ad gangen. 

Armour 

Normal form: Ingen (men macho-bonus under nogen omstændigheder) 

Gasform: 116, P16, F-8, EO, L20, AP18 

Rotteform: -4 på alle angreb mod vampyren 

Flagermuseform: -8 på alle angreb mod vampyren. 

Specielle angreb 

Vampyren kan lave et gaze-attack, der fungerer som charm mutantkraften i 

praksis. Herefter vil vampyren ved første lejlighed nuppe sig en tår blod 

med sine kraftige tænder som tap og offerets halspulsåre som kilde. 

Dette mætter vampyren, og samtidigt bliver offeret til en mindre 

vampyr, med 3/4 af de rigtige vampyrattributter, alle vampyrmutantkræfter 

med 3/4 vampyrindeks, men alle vampyrens særheder og overfølsomheder. 

Offeret anbefales at finde en kiste inden nattid. Rigtige vampyrer deler 

ikke kister. En mindre vampyr vil adlyde den vampyr, der smittede den, og 

mindre vampyrer kan skabe deres egne endnu mindre mindre vampyrer. Stats 

dog som for mindre vampyrer. Når/hvis den rigtige vampyr dør, bliver de 

mindre vampyrer, der var slaver af den, til rigtige frie vampyrer. 

Mutantkræfter 

Adrenalin control, deep probe, empathy, hypersenses, slevitation, 

regeneration, telekinesis og telepathy. Power index er 15/0.
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Appendix R: R&D Udstyr. 

l1-persons ryghelikopter, model "Rocketeer", med hjelm 

Minder om en støvsuger, er guldfarvet og har to remme til fastspænding på 

ryg. Drives af alkohol, og har en indbygget tank med plads til 2 liter, 

som normalt vil være fyldt ved udleveringen. Der forbruges 0.1 liter pr. 

runde. 

Styringen foregår ved hjælp af en knap mærket "O0ff/0n/Boost". For 

hvert tryk ændres tilstanden et ryk: Off > On > Boost > Off etc. 

Hjelmen er forsynet med styrefinner, som sætter brugeren af 

ryghelikopteren i stand til at ændre retning ved at dreje hovedet. 

Hjelmen er malet i en matchende guldfarve. 

Røgbomber 

Kastes, og eksploderer runden efter, idet de udsender en tyk, kvalmende 

røg, som totalt spolerer normalt syn inden for et cirkulært område, der 

hvert runde udvides med 10 meter i radius, begyndende med den første 

runde. Efter sjette runde stopper udvidelsen, og efter tiende runde 

forsvinder røgen langsomt. 

Spraymaling (mønstret) 

Fås i forskellige farver og møns.re, og virker fint. Hver dåse kan dække 

to kvadrat…eter (det svarer ca. til en klon). 

(Gift ;gasballoner 

Fås i bundter af 20 styk, og er meget lettere end luft, hvorfor de svæver 

fint. Hver ballon kan ved standard tryk og temperatur løfte 5 kg. Hver 

ballon indeholder en stærkt koncentreret nervegas, der vrider ansigtet i 

nogle vildt overdimensionerede smilerynker. Personen vil være lammet i de 

følgende fem runder. En ballon kan dække et område på 125 kubikmeter (5 m 

x 5 m x 5 m). Udsættes en person for mere end et angreb, vil der for 

hvert samtidigt angreb være en 10% kumulativ chance for at effekten er 

permanent (dog forsvinder lammelsen i løbet af nogle timer). 

Gummigranater 

Kender du problemet: Du har langt om længe fået fisket granaten op af din 

rygsæk, har fået armeret den, og så har dit mål sneget sig om bag et 

hjørne. 

Nu er løsningen kommet: Gummigranater kan kastes mod en væg, og vil 

springe tilbage mod det intetanende offer. Hver granat detonerer efter et 

valgfrit (to til ti) antal stød. 

Effekten er som for en lasergranat: 12L, og har 5 meters radius. 

Laserlyset fås kun i indigo. 

Miniaturemissiler, model "Bug Away" 

Fås enten  camoufleret som kuglepen (bestil nr. 007) eller i en speciel 

handske med et missil på hver finger (bestil nr. MUl1/MaMi). 

Hvert cmissil er selvsøgende, rammer altid og med det samme (men 

rulles der 15 og  Ssderover på et tilfældigt  svåbencheck, virker 

søgemekanismen sikke, og missilet vil derfor vende tilbage og ramme den 

skydende), og tilføjer målet (144+1)P i skade. 

De enkelte missiler aktiveres ved mental kontrol (gælder  hanske) 

eller ved at trykke på knappen (kuglepen).
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Nemesis selvdestruktion 

Er koblet til bærers puls. Modtages der ikke noget signal diagnosticerer 

denne uundværlige gimmick straks at bæreren er død, og aktiverer 

øjeblikkeligt en 14E selvdestruktion inden for 10 meters radius (eller 

hvad der måtte være upassende). Valgfri farver afhængigt af 

sikkerhedsniveau. 

Mobile trashbots 

Seneste model inden for hygiejne på troubleshooter missioner: Følger selv 

med gruppen, og vil opfordre troubleshooters til at kaste affald i sig. 

Hele tiden. Og meget vedholdende. Er forsynet med seneste model kunstig 

intelligens, og er meget dygtig til at argumentere for sin sag. Samtidigt 

er de mobile trashbots designet til at være glade og gøre andre glade. 

For vat modvirke sabotage er de forsynet med et kraftigt panser, der 

giver dem Al1110. 

Er udstyret med AutoRejectEjectSystem, der kan afvise farligt eller 

unødvendigt affald, som fx bippende laserpistoler eller SurvBots. 

Lavtgående Langsomt Usynligt Ikke-Ballistisk Missil 

Missilet er af Krydsermissilstørrelse, og er monteret på en vogn med 

gummihjul. 

Når målet er i sigte armerer man missilet og giver vognen et 

kraftigt skub i retning af målet, som vil blive pulveriseret idet 

missilet rammer, Hvis altså ikke det går i stå først. Eller 

udløsningsmekanismen går i stykker. Eller hvis missilet allerede går af 

idet det armeres. Eller hvis det punkterer. 

Eksplosionen svarer til en ganske almindelig tacnuke: 30F. 

= Fl =
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Appendix N: Nye tider, nye termer... 

I gamle dage (Alpha Complex) 

Viking Con X (c) 1991 AJS/TMB 

Nu (Beta Complex) 

  

Kommunistmutantforræder (e) 

Communists 

Alpha Complex 

Rygter 

IntSec 

Computeren 

Borger 

ROY-G-BIV (alene i titler) 

Bot serienumre m.v. starter med nul 

Credits/Plasticreds (Cr.) 

Vulture Guards/Goons 

Udstyrsudleveringsofficerer er ofte 

korrupte, og i sjældne tilfælde skal 

de bestikkes, før man får det 

tildelte udstyr udleveret 

Kapitalistmutantforræder (e) 

Folkefronten Til 0Nationens Frelse 

(erstatter  Communists i funktion, 

Folkefrontens mål derimod er noget 

anderledes: Bring Alpha Complex 

tilbage) 

Beta Complex 

Officielle Kilder 

KGB 

Kammerat Computer 

Kammerat 

VIB-G-YOR 0(reflec armour og lasere 

fungerer stadig efter det gamle 

system) 

Bot serienumre m.v. starter med 1 

Rubler 

Sorte Baretter 

Udstyrsudleveringsofficerer er 

altid meget korrupte, og udleverer 

kun udstyr mod bestikkelse 

Improviser 

selv yderligere ændringer af dagligdags gøremål og talemåder, 

som nu pludselig takseres til højforræderi, 

' med heraf følgende termination 

== 12 =
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Appendix U: Udstyrsudlevering. 

Udstyret udleveres ”uden nogen form for samlende liste. Den ansvarlige 

skriver under på at have modtaget det udstyr, der er tildelt missionen. 

R&D udstyr 

Der udleveres 1 styk af alt fra listen over eksperimentalt udstyr, 

bortset fra følgende: 

Røgbomber: 5 stk. udleveres 

Spraymaling: 5 dåser udleveres 

Gummigranater: 10 stk. 

Miniaturemissiler: 1 stk. af hver model (= 1 "007" + 1 "MUl/MaMi") 

Nemesis selvdestruktion: 6 stk. (en til hver) 

"Normalt" udstyr 

1 kuvert mærket "Må kun åbnes i nødstilfælde!" (indeholder signeret 

fotografi af Teela O'Malley, hvor der med håndskrift står "Held og lykke! 

Jeres Teela") 

6 Teela O'Malley håndspejle 

6 Happiness NRG Bar med hvidløgssmag (som p.g.a. en fejl i produktionen 

indeholder for meget  SyntheGarlic. Faktisk er happiness NRG Baren 10 

gange mere koncentreret end friskopgravet hvidløg...) 

2 SynthePap TetraBrik kartoner tungt vand (ok, ca. 10 kg/pr. karton med 1 

liter) (GM tip: Kan gøres helligt ved at et FCCCP medlem velsigner det 

med sit FCCCP Platinum SuperSmartCard) 

1 Com-1 unit 

1 kastekrog med 2 m reb 

l kasse laserrifler (24 stk.) (uden løb) 

1 2-pak violette laserløb til laserrifler 

5 viklere (tanglere) 

l pose små blå søm (ca. 250 stk.) 

l nøgle sejlgarn (5 m, filtret) 

1 Cone Rifle med 5 HE shells, 4 napalm shells, 10 ECM shells, 1 HEAT 

shell, 4 gas shells (latter)
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1 Plasma Generator, godt brugt, små revner i plasmatankens  Soverflade, 

delvist udvisket gul advarsel: "CAUTION! Magnetic Plasma Storage Tank. Do 

not bend or subject to abusive usage" (ny forbedret udgave, jammer 

allerede på 15 og derover, ellers som standard) 

1 Combat Suit (A114) 

2 Kevlar veste (P3) 

1  Asbest dragt (F4), let brugt, støver (bærer hoster, får 

ildebefindender, kaster blod op og har det generelt dårligt) 

1 gasmaske 

1 fotografiapparat med film (uden blitz, filmen er 20 ASA, og kræver 

masser af lys. Men man får nogle gode detaljerede billeder) 

1  Polaroidkamera (uden film (som også indeholder batteriet), med 

indbygget blitz (der kræver strøm for at virke); blitzen passer kun til 

Polaroidkameraet ) 

l sæt briller med konvertering af infrarødt lys til normalt synligt lys 

2. paraplyer, model Mary "Snap Crackle" Poppins, der er meget uegnede til 

at flyve med (vil du regne på det, så benyt, at g = g/2) 

1 kasse mærket "ADVARSEL: Indeholder  ssundhedsskadelige materialer" 

(indeholder 12 håndgranater af den gode gamle type model "du-ved-hvilken- 

frugt-vi-taler-om", 8P i 5 meters radius)
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Appendic P: PC'erne. 

Las-V-GAS UNDEEHOLDN ANES OFFICER 

R&D/Romantics 

Energy Field (12) 

Bog med beskrivelse af gamle genstande 

1,100 rubler 

Jabber-V-OCK Komnudivationd > STKRETÆR 

CPU/Computer Phreaks 

Mental Blast (12) 

Bærbar terminal, walkman med 5 bånd, hovedtelefoner, serielkabel 

1,000 rubler 

Blade-V-NOM HYVOITONET SELRETÆR. 

HPD&MC/FCCCP 

Matter Eater (1) 

Neglefil motorsav, deodorant med syre, FCCCP SuperSmartCard 

2,000 rubler 

Multi-V-ERS FoRSYNINES = SELRETÆR, 
PLC/Death Leopard 

Precognition (10) 

Marcipan (5 kg), elektrostav med timer 

1,200 rubler . i 

Zilch-V-OID SIKKER Mes T SKRETÆR 
Armed Forces/Sierra Club 

Telekinesis (20) 

"Den Brune Stav", Extremity Ball Explodomatic Ball (10 MT), Sierra Club 

Gold Card 

1,700 rubler 

Hastala-V-STA RoBØT — 6 KYBERNE TEL ”DBEKRE TÆR 
Technical Services/Frankenstein Destroyers 

Charm (6) 

Specielle cigaratter (cyankalium, giftpile, røgslør, syre, dynamit; alle 

blandet sammen med 15 almindelige cigaratter),  RonZip lighter med 

camoufleret flamamekaster, skærebrænder og svejseapparat 

100 rubler
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Appendix R: Rettelser. 
  

Startsektor 

Spillerne starter i sektor TVS "due to a error in the printing stage of 

the album cover". 

Udstyr fra start 

Hvad? Har spillerne noget fra starten? Arh, helt ærligt, jeg troede det 

skulle være sjovt det her! Men ok, hvis I insisterer... 

Spillerne har hver fra starten (ud over det, de har på deres 

karakterblade): 1 laserpistol med violet løb, violet reflec, utility 

belt, reglementeret beklædning. 

Modtagelse af briefing 

Karaktererne er i deres barakker (sammen), idet en titaniumforstærket 

rørpostcylinder dukker frem af rørpostanlægget 

(TurboChargeFederalExpress), som med sin syntetiske stemme siger: 

"Emergency Delivery; Stand Clear" (efter at vposten er kommet, og 

eventuelt har aflivet en klon). 

Confession Booth 

Beskriv sædet som "et helt nyt SynthePlastic sæde, monteret på en form 

for cylinder", og husk at nævne et "stort cirukært hul i loftet, der er 

fuldstændig perfekt rundt og har helt rene kanter". Som du sikkert 

allerede har gættet, er sædet monteret på et stort laserløb, som med en 

18L ståle er parat til at blæse eventuelle syndere ud i evigheden. 

Såfremt PC'erne svarer forkert på for mange ting, vil en termination 

ikke være til at undgå. 

Random Encounters 

De inficerede arbejdere træffes selvfølgeligt KUN VED NATCYKLUS! 

Laserhegn 

Er det sjovt kan man reflektere laseren med et håndspejl; er du træt af 

spilleren går det galt, gider du bare ikke, brændes spejlet i stykker. 

Igo-R-TSV 
Er efter middagen i besiddelse af en kødhakke (8I), som han med Primitive 
Nærkampvåben skilllevel 12 vil kunne være ubehagelig med. Derudover har 

han en sort butlerjakke med kevlar- og reflecindlæg (A112). 

Forfremmeiser 

Forfrem gerne folk efter forgodtbefindende; husk, at deres udstyr bliver 

dårligere og dårligere jo højre clearence du tildeler dem! 

Missionskodenummer 

Missionsnummeret er 140601, kodeordet er "Hell's Sink". Begge dele er 

naturligvis tophemmelige. 

Pointgivning 

Til brug for den obligatoriske evaluering har vi brug for nogle point 
(suk). Da vi jo er meget imod at konkurrencementaliteten florerer og at 
alt skal måles og vejes er vi selvfølgelig ikke særligt begejstrede for 
dette (om vi også kan nogle gode? Næppe. Nå jo, kender du den
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omt+%TERMINATED ) 
Altså: Når nogen gør noget, som du synes er godt, råt eller 

fremmende for spillet (eller bare sjovt og/eller psykopatisk) sætter du 1 

(en) streg på et dertil indrettet ark papir (valgfri størrelse, du 

medbringer det selv). Når vi senere skal evaluere spillet skal du tælle 

stregerne sammen (medbring evt. laptop), og hertil lægge antallet af 

sedler der har været sendt frem og tilbage i løbet af spillet. Disse skal 

du derfor huske at samle ind. De skal jo alligevel ryddes op...




