
  

2 Et SpaceMaster-eventyr af Jesper Ejsing og Merlin Mann 

lg INTRODUKTION 
Ud 

Spillerne opsøges af kaptajn Fabri- 
an Harlandor, der søger hjælp på 
sit skib, Y-033. Han skal flyve 
med en last af computere og medi- 
cinalvarer til en nærliggende pla- 
net. Desværre omkom tre af hans 
besætningsmedlemmer, da han 
var på vej til denne planet. Han 
har derfor brug for folk med for- 
skellige evner. Da der går rygter 
om rumpirater i området, kan 
han også bruge almindelige skyde- 
gale karakterer. 

Hvis spillerne alligevel skal vide- 
re, er dette muligheden for en be- 
talt flyvetur. Kaptajnen er parat 
til at betale op til 3000 Elemonits 
for god arbejdskraft - han har 
travlt. Hvis spillerne har behov 
for at komme diskret væk fra pla- 
neten er dette en oplagt chance. 
Er spillerne interesserede, skal de 
skynde sig. Rumskibet tager alle- 
rede afsted næste dag. 

DEN LUMSKE BAGTANKE 
o 

Kaptajn Fabrian har ganske rig- 
tigt computere og medicinalvarer 
isin last - han har også mere. 

håk.d Han og hans skib har netop be- 
søgt en pionerstation på en uudfor- 
sket planet. Her samlede de en 
hel del prøver og nye planter op, 
som de skal flyve videre til et me- 
gaselskab, der producerer medici- 
nalvarer 0.1. Det er sådan set ikke 
en hemmelighed, men det er til 
gengæld de fire væsner, som det 
lykkedes ham og fem andre besæt- 
ningsmedlemmer at indfange og 
smugle væk fra planeten. Væsner- 
ne er af ukendt oprindelse, og der 
eksisterer ingen optegnelser over 
dem. Det er selvfølgelig ulovligt at 
fjerne ukendte væsner fra deres 

hjemsted, før de er registrerede og 
anerkendt som ikke-smittefarlige. 
Desuden må de ikke tilfangeta- 
ges, før man har afgjort om de er 
intelligente. 

Fabrian er ikke blind overfor 
hvad en helt ny race potentielt 
kan indbringe hos megaselskabet. 
Og derfor har han også taget chan- 
cen. Fabrian og de fem besæt- 
ningsmedlemmer havde overras- 
ket væsnerne og givet dem en or- 
dentlig omgang bedøvende gas. 
Desværre holdt virkningen ikke 
særligt længe, og da tre af gutter- 
ne var ved at "pakke" dem ned, 
vågnede den ene og flåede dem 
mildest talt fra hinanden. Det lyk- 
kedes at få dem gasset endnu en 
gang og proppet ind i nogle kasser 
i lastrummet. Nu manglede Fabri- 
an både nogle nye besætningsmed- 
lemmer og en helvedes god und- 
skyldning. Han arrangerede en ek- 
splosion i lastrummet, der ikke 
gjorde den store skade, men som 
kunne dække over mordet. 

Kun kaptajnen og to andre kender 
den rigtige historie, og Fabrian vil 
gerne af med væsnerne så hurtigt 
som muligt. Han har en aftale på 
den næste planet og forventer at 
få en enorm pris for sin last. 

Megaselskabet har tænkt sig at 
købe planterne fra planeten tilen 
vild overpris. De får selvfølgelig 
kassen med væsnerne med i kø- 
bet, uden nogen andre behøver at 
vide at der er andet end planter 
og biologiske prøver i. 

Kaptajnen har ikke nogle lumske 
bagtanker med spillerne. Han har 
bare brug for deres arbejdskraft. 
Men han vil selvfølgelig forsøge at hø 
skjule sandheden om lasten for 
dem. 

Væsnerne er rent faktisk intelli- 
gente, men de har ikke noget udvi- 
klet taleorgan og kan derfor ikke 
kommunikere på normal vis. Til 
gengæld besidder de store telepa- 
tiske evner. De har levet isoleret i 
tusinder af år og formerer sig utro- 
ligt langsomt. Derfor er de place- 
ret højt på fødekæden og kan bli- 
ve meget aggressive når det gæl- 
der deres afkom (typisk får et par 
af disse væsner et eller to børn i lø- 
bet af deres levetid på over hun- 
drede år. Det tager et væsen om- 
trent 40 år at blive kønsmoden). 
De ligner jordiske krybdyr, men 
formerer sig som pattedyr. De har 
fire ben, men de går oftest oprejst 
og kan benytte forbenene som 
arme. Deres hud består af seje 
skæl, og deres ryg er forstærket 
med et skjold, næsten som en skil- 
padde. De kan udholde stor var- 
me, hvilket giver dem en ekstra 
modstandsdygtighed overfor var- 
mebaserede våben. 

  
Grundet deres telepatiske evner 
er deres syn meget dårligt udvi- 
klet. De er totalt farveblinde og er 
dårlige til at fokusere. De er rov- 
dyr, men udviklede nok til at 
have dyrehold. De besidder stadig 
et stort jægersind og ynder at jage 
deres bytte. De er udstyret med 
store klør og et gevaldigt gab. 

Væsnerne har aldrig været kon- 
fronteret med teknologi før pione- 
rerne kom for at udforske plane- 
ten. De har prøvet at skabe kon- 
takt med de nye folk, men de sy- 
nes ikke modtagelige overfor tele- 
pati. Væsnerne har selvfølgelig 
været forsigtige overfor de nye 
folk, især efter et par kampe, der 
resulterede i dødsfald på begge si- 
der. De har iagttaget, men der er 

    

 



  

meget at lære, De er klar over at 
våben er farlige og de har delvist 
forstået elektricitetens evner, da 
de er fortrolige med telepati. Det 
er jo også en slags elektricitet. De 
føler sig selvfølgelig meget utilpas 
på et rumskib. De forstår at det er 
en genstand, som kan styres ved 
hjælp af elektriciteten eller en lig- 
nende kraft. De har set pionerer- 
nes transportmidler og fatteren 
smule af det. De lærer hurtigt og 
kan tænkes at finde ud af hvor- 
dan dørene i rumskibet virker etc. 

DE FREMMEDES ØNSKER 

”Væsnerne vågner op i deres kas- 
ser, kort tid efter rumskibet er på 
vej til den planet, hvor spillerne 
er. De bliver hurtigt klar over den 
ubehagelige situation, og de øn- 
sker klart nok at slippe væk og 
komme hjem. Der går et godt styk- 
ke tid før de kan foretage sig no- 
get. De prøver at undslippe fra 
kassen, men den er sikkert fastbol- 
tet. Men tre dage efter rumskibet 
er taget afsted igen fra planeten, 
hvor spillerne kom fra, fårdeen 
chance. 

Lena Strauss har bevæget sig ned 
i lastrummet, og hun er, som det 
eneste medlem af besætningen, 

modtagelig overfor telepati. Mod- 
ervæsnet sender beskeder til hen- 
de, og hun skræmmes først, men 
efter noget tid begynder hun at 
forstå. Hun er klar over at kaptaj- 
nen ved flere lejligheder har med- 
bragt smuglervarer, uden at for- 
tælle besætningen om det, og hun 
er led og ked af tjansen. Væsnet 
fortæller at det og dets familie er 
blevet kidnappet fra planeten, og 
det beder om at komme hjem. Da 
Lena ikke besidder den store vilje, 
lykkedes det væsnet at overtale 
hende til at hjælpe sig. Lena slip- 
per væsnerne løs og begiver sig til 
cockpittet for at forsøge at ændre 
autopilotens kurs. Det er selvfølge- 
lig svært at gøre diskret, og hun 
bliver opdaget og låst inde. Ingen 
ved hvorfor hun forsøgte det, men 
besætningen kender hendes foran- 
derlige humør. Væsnerne befinder 
sig stadig i lastrummet, men ved 
hjælp af den telepatiske kontakt, 
finder moderen ud af, at forsøget 
på at sabortere skibet er mislykke- 
des, Nu må de tage sagen i egen 
klo. 

OPBYGNING 

Eventyrets første fase er en række 
begivenheder, som forekommer no- 
genlunde kronologisk, men det er 
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op til spillelederen at placere 
dem, når han finder det nødven- 
digt. Derudover er der en del spor, 
som spillerne kan falde over når 
de laver undersøgelser. 

Ikke-spillerpersonerne er beskre- 
vet grundigt, så spillelederen kan 
bruge dem fornuftigt i handlin- 
gen. Der går et par dage før der 
sker noget på rumskibet, og det er 
vigtigt ikke at skøjte for hurtigt 
over det. Spillerne må gerne få 
færten af, at nogen skjuler noget. 
De behøver ikke med det samme 
at få at vide, at de er en del af et 
ALIEN-ripoff. 

Den næste fase består af jagten 
på væsnerne. Dette er lagt meget 
løst an, men formentlig vil besæt- 
ningen være delt op i nogle grup- 
per, som væsnerne kan angribe på 
passende tidspunkter. Når og hvis 
der bliver myrdet for mange, vil 
kaptajnen forskanse sig i cockpit- 
tet med resten af besætningen og 
formodentlig spillerne. Eventyret 
kører meget på spænding og sus- 
pense, og mange af begivenheder- 
ne er indlagt for stemningens 
skyld. Spillelederen bør føle sig fri 

fl i sin brug af virkemidler (lyde, 
ISP'ernes kommentarer osv osv). 

EN BLIND PASSAGER 

Hvis spillerne kører fast, kan 
spillelederen skubbe lidt til 
dem, med den blinde passa- 
ger. Hun er datter af en af pio- 
nererne og besidder også en 
svag telepatisk evne. Hun har 
mærket en af væsnerne og 
blev meget bange - hun ken- 
der ikke selv sine evner. Hun 
prøvede at advare resten af pi- 
onererne, men de slog det 
hen. Da kaptajn Fabrian og 
hans skib kom, øjnede hun en 
god chance for at komme væk. 
Normalt kommer der kun 
rumskibe en gang hver fjerde 
år! Hun sneg sig ombord og 
gemte sig i køkkenet. Selvføl- 
gelig opdagede kokken hende, 
men han besluttede at gemme 
hende. Han synes hun er 
sådan en sød lille pige. Hun 
kan kommunikere med væs- 
nerne og kan hjælpe spillerne 
på forskellige måder. Hun 
kan være en indgang til en fre- 
delig løsning. Hun har dog 
ikke lyst til at vende tilbage 
til planeten, hvor hun har et 
udestående med sin far.  
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Begivenhederne kan spillelederen 
kaste ind som han lyster. De føl- 
ger i en foreslået kronologisk ræk- 
kefølge, efter Lena har været nede 
og frigøre væsnerne. Det er ikke 
nødvendigt at bruge alle begiven- 
hederne. 

     

     

      
    

     Der sker intet specielt. Spillerne 
kan gå rundt og finde nogle af de 

     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

FS Alarmen går i gang i cockpittet. 
ig Den rapporterer atdererildi 

nærheden af lastrummet. Folk 
styrter i vild panik derned, for 
blot at finde ud af at sprinkleran- 
lægget er gået i gang uden grund. 
Det er Lena der har startet det, 
for at få piloten, Emm, og kaptaj- 
nen, Fabrian, væk fra cockpittet 
et lille stykke tid. Hvis spillerne 
er blevet i nærheden af cockpittet, 
kan de se at Lena sniger sig der- 
ind. Hun kan tages i at pille ved 
autopiloten. Hvis ingen har op- 
holdt sig i nærheden af cockpittet, 
vil man ikke i starten opdage no- 
get. Hvis nogen checker autopilo- 
ten, kan man lægge mærke til at 
der er blevet sat en sender på. 
Den kan hacke sig ind og ændre 
kursen. Den er tilsyneladende 
fjernstyret fra et andet sted i ski- 
bet. Hvis det ikke bliver opdaget 
nu, vil Lena i løbet af natten læg- 
ge kursen om, samtidig med at 
hun piller ved navigationscompu- 
terens beskeder - så den ikke slad- 
rer før det er for sent. Det er igen 
muligt at se hende snige sig der- 
ind, hvis man er vågen om natten. 

CJ) . 
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BEGIVENHEDER 
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Man behøver ikke være særlig op- 
mærksom for at finde ud af at no- 

gen har pillet ved computeren, 

men det kræver lidt arbejde at fin- 

de ud af præcis, hvad der er gjort. 

Da Fabrian hører om det, samler 

han alle i rum 10, men Lena kom- 

mer ikke. Hun har barrikaderet 

sig i sit eget rum, og det kræver 

en del at komme ind til hende. 

Desuden vil hun bide fra sig, hvis 

hun bliver provokeret for meget. 

Når og hvis det lykkedes at over- 

mande Lena, nægter hun at for- 

tælle hvorfor hun prøvede at æn- 
dre kursen. Medmindre hun er ble- 

vet overmandet ekstremt hurtigt 
og diskret, har hun desværre også 
nået at sende misinformationer til 
autopiloten og navigationscompu- 
teren. Sidstnævnte er faktisk helt 
fra den. Den sender beskeder so! 
"På vej hjem..bib….på vej hjem…", 
og det er umuligt at få en position 
ud af den. Det vil kræve et par da- 
ges indsats at reparere den. Lena 
bliver bundet og låst inde i sit 
rum, hvor hun vil ligge indtil væs- 
net forsøger at befri hende. 

Nu begynder det at gå galt. Mode- 
ren har forstået at Lena er blevet 
fanget, og væsnerne vil forsøge at 
befri hende - og fjerne forstyrren- 
de elementer, dvs. besætningen og 
evt. spillerne. 

Fabrian kalder maskinmanden, 
Nikolaj, over samtaleanlægget, 
men får intet svar (spillerne kan 
have lagt mærke til, at kaptajnen 
er begyndt jævnligt at holde kon- 
takt med folk - han virker lidt n 
vøs). Det er såmænd kun fordi Ni- 
kolaj har sin højtspillende walk- 

man på og totalt har hengivet sig 
til heavymusikkens fortryllende 
støj. Tobias melder sig til at gå 
ned i maskinrummet og checke, 
men Fabrian begynder at råbe op 
om sikkerhed og at det kan være 
farligt. Tobias bliver fornærmet: 
"Jeg kan sgu'da godt passe på mig 
selv. Hvad går der af dig?". De 
skændes lidt, men til sidst falder 
kaptajnen til ro, og Tobias går der- 
ned. Han kalder tilbage og melder 
alt okay. 

Fabrian, Emm og John Wilson hol- 
der et møde for lukkede døre, for 
at diskutere situationen. De er de 
eneste der ved noget om væsnerne 
i lasten og Emm er ikke tryg: "Det 
her giver mig en ubehagelig for- 
nemmelse!". Deres lukkede møde 
skaber lidt uro blandt resten af be- 
sætningen. Hvad er det egentlig 
der foregår her? Hvorfor gik Lena 
fra snøvsen og hvorfor må besæt- 
ningen ikke få noget at vide? 

Tobias kommer væltende op hvor 
folk end er samlet. Han er fuld- 
stændigt fra den, og mimrer om 

'H-h-han er flået. Jeg så 
det ikke. Det var ikke mig. Hjælp. 
Blod over det hele. GØR NOGET 
FOR SATAN!". Maskinrummet er 
ikke noget kønt syn. Bagfra en ar- 
bejdsbænk løber en tyk stribe 
blod. Rummet stinker og Nikolajs 
blodige hånd stikker op bag bæn- 
ken. Resten af kroppen liggerien 
pøl af blod. Det er ubehagligt hvor 
meget blod der egentlig er i et 
menneske. Nikolaj er flået op fra 
navlen til solar plexus. Tarmene 
ligger stadig og damper og hans 
øjne er vildt opspilede. Blodet 
pumper rytmisk ud af hans mun- 
dvig. Hans walkman er væk.



Fabrian samler folk i rum 10. 
Han kundgør at der er en morder 
blandt dem. Folk kigger på hinan- 
den og begynder at ævle om hvem HER 
der var hvor, og beskyldningerne 
flyver gennem luften. Fabrian 
kræver at alle bliver låst inde i de- 
res rum, indtil han selv, Emm og 
John Wilson har fundet ud af 
mere. Det rejser selvfølgeligen 
del utilfredshed, "Hvem Fanden si- 
ger det ikke er en afjer - hvad 
handlede jeres hemmelige møde 
om?". Midt i det hele lyder der et 
brag fra Lena's kahyt. Når man 
styrter derhen, finder man ud af 
at den elektroniske lås er smadret 
og Lena er væk. Fabrian råber: 
"Der har I jeres morder" og de fle- 
ste går på den. Han kommanderer 
alle til at hente hvad de har af 
våben, og nu vil han organisere 
hold, der kan finde og stoppe hen- % 
de. Spillerne bliver sat sammen i 
et hold for sig. Lena og væsnet 
kan have to planer. Enten kan de 
endnu en gang forsøge at ændre 
rumskibets kurs, eller også kan 
de forsøge at stjæle det lille red- 
ningsskib, courieren, der er i bag- 
enden af rumskibet. Under alle 
omstændigheder vil væsnet forsø- 
ge dette i sidste ende. Hun vil gen- 
ne sine to unger ind i courieren, 
og ofre sin mand og muligvis sig 
selv for at sikre deres flugt. Hun 
ved godt at de ikke selv kan styre 
courieren, men hun vil få enten 
Lena til det, hvis hun stadigeri 
live, eller prøve at overtale en an- 
den ved hjælp af telepati - mulig- 
vis en af spillerne. 

Hvis Lena forsøger at sabortere 
navigationscomputeren igen, er 
der store sandsynligheder for at 
hun bliver fanget af Fabrian. Med- 
mindre der er andre til stede vil 
han skyde hende ned med koldt 
blod. Hun hverken kan eller vil 
gøre meget modstand, og hvis der 
er andre vil Fabrian være nødt til 
bare at tilfangetage hende endnu 
en gang. Spillerne kan eventuelt 
overvære henrettelsen, hvis Fabri- 
an ikke har lagt mærke til dem. 

Hvis Lena istedet vil frigøre cou- 
rieren, bliver hun fundet af spiller- 
ne enten i gangen mellem rum 1 
og 15 eller inde ved courieren. 
Hun vil overgive sig og febrilsk be- 
gynde at mimre: "Jamen vi er 
nødt til at hjælpe dem. De er 
okay. De vil bare hjem. Det var 
ikke min mening. Jeg har ikke 
myrdet nogen." Hun er helt fra 

den og det er svært at få en mere 
fornuftig forklaring ud af hende. 

Netop som man har fået kontakt 
med Lena, på den ene eller den an- 
den måde, lyder der kamplarm 
fra køkkenet. Derinde er køkken- 
pigen, B-Tina, i kamp med en af 
ungerne, som havde forvildet sig 
derind på vej til eourieren. Kok- 
ken, Omas, ligger i en pøl af blod. 
Ungen er temmelig forvirret over 
det hele (Tag det roligt. Den er 
mere bange for dig end du er for 
den...) og kan forholdsvist nemt 
nedkæmpes. Den vil besvime ved 
første sår, medmindre det selvføl- 
gelig er dødeligt. B-Tina er også 
såret og de bliver begge installe- 
ret i infirmeriet. Folk samles og 
overværer det besynderlige væ- 
sen. Der mumles en del frem og 
tilbage. Folk undrer sig over hvor 
det kommer fra. John Wilson be- 
skylder Lena for at have smuglet KJ 
det med, og foreslår at de henret- 
ter hende. Fabrian vil hellere ud- 
spørge hende først. Hun er brudt 
sammen, og hulker blot: "I har 
slået ungen ihjel. I bliver straffet. 
Tror I det er slut nu? Idioter!" 

[I Der bliver ikke sovet meget nat- 
ten mellem dag 6 og 7. De fleste 
er samlet i rum 10 og prøver at få 
noget ud af Lena. Hun er dybt 
usammenhængende og besvimer i 
tide og utide. Doktoren vil komme 
med forskellige analyser af væs- 
net. Han mener det er et rovdyr, 
men han undres over de meget 
dårlige øjne. Desuden klager han 
over hovedpine efter undersøgel- 
sen. B-Tina er okay, men hun 
skal ligge stille et stykke tid. Han 
konstaterer at væsnet er meget 
hårdt såret, men at det miraku- 
løst vil overleve. Pludselig ryger 
lyset. Der bliver en smule kaos. 
Man kan mærke at folks nerver 
sidder i halsen. John går ned i 
maskinrummet for at undersøge 
sagen og få oprettet et nødlys. 

I ly af mørket forsvinder doktoren 
ned til infirmeriet, for at få et 
skud - han har fået abstinenser af 
det hele. Næste gang man kom- 
mer ned i infirmeriet vil man fin- 
de ham med en knækket sprøjte i 
armen og struben flået ud. Ungen 
er væk og B-Tinas respirator er 
smadret. 

I mens er folk i rum 10 blevet utål- 
modige. Emm kalder John over 
samtaleanlægget. Der bliver ikke 
svaret. Pludselig kan man høre no- 
get. Det lyder som heavy-musik. 
Det er Nikolajs walkman, som det 
ene væsen har slæbt rundt på lige 
siden. Nede i maskinrummet kan 
man finde John ved nogle ødelag- 
te instrumenter. Hans ene arm er 
blevet fanget i instrumenterne, da 
han blev angrebet. Resten liggeri 
et sandt virvar af tarme og blod. 
Hans ene øje er flået ud. Det mes- 
te af lyset er grundigt smadret, 
men en god tekniker kan få det 
sparsomme nødlys i gang. Det 
blinker og hvæser, men giver nok 
lys til at man kan finde rundt. 

Folk er blevet trætte af at få to og 
to til fem. Der er et væsen derude 
(muligvis flere) og de er farlige. 
Lena er ikke noget problem og 
har sikkert ikke været det. Nu er 
det op til besætningen. Væsnerne 
er i gang med at flygte i courie- 
ren, men først vil de prøve at få 
en person, muligvis Lena, til at 
styre den. Hvis det ikke lykkedes 
vil de prøve selv. Hvis ungen blev 
slået ihjel er moderen temmelig 
sur og vil søge hævn. De næste ti- 

 



mer vil blive et saligt orgie i blod- 
sudgydelser, medmindre spillerne 
kan finde en bedre løsning, f.eks. 
prøve at kommunikere med væs- 
nerne. Det kan gøres enten gen- 
nem Lena eller den blinde passa- 
ger (se dette). Hvis spillerne når 
en fredelig løsning med væsnerne, 
der i det store hele bare vil hjem, 
er problemerne dog ikke ovre. Fa- 
brian og Emm er ikke tilfredse 
med den løsningsmodel og vil slås 
for det. Spillerne kan selvfølgelig 
også bare vælge at tage væsnerne 
ud, men det kan vise sig at blive 
en hasarderet opgave. 

Der er rigeligt med tid ind imel- 
lem til at undersøge ting på egen 
hånd. Faktisk kan spillerne allere- 
de før de tager afsted checke lidt 
på skibet Y-033. For det første 
kan de, ved at opsøge havnemynd- 
ighederne, finde ud af skibet sidst 
var på en pionerstation på en uud- 
forsket planet og at skibet officielt 
flyver med medicinalvarer og com- 
putere. Hvis de er rigtigt grundi- 
ge, kan de finde ud af lidt om de 
tre omkomne besætningsmedlem- 
mer. Af en eller anden grund har 
der ikke været nogen politiunder- 
søgelse af sagen. Desuden blev li- 
gene overgivet direkte til en pri- 

Spillederen bør læse beskriverne 
op for de rum, som SP'erne har 
været i. Husk på at SP'erne jo har 
boet på skibet i 3 dage før der be- 
gynder at ske ting og sager. Rum, 
som SP'erne ikke direkte har haft 
grund til at være i, bør imidlertid 
holdes hemmelige indtil de kom- 
mer derind, som f.eks. oxygenrum- 
mene, infirmeriet, reparationsgan- 
gene, de andres kahytter og evt. 
lastrummet. 

Rumskibet Y-033 er et pragtrum- 
skib af en meget gammel model. 
Dette lille rumskib blev bygget på 
et tidspunkt, hvor de enorme 
fragtfærger endnu ikke var lavet. 
Der er dog lavet visse ændringer 
siden Y-033 blev spyttet ud af 
maskinhavnen, hvor det blev til. 
Kaptajnen, Fabrian, har fået mon- 
teret kraftigere motorer, så skibet. 
lettere kan rende fra pirater, men 
skibets interiør er stadig forældet. 

De mange gange i rumskibet er ot- 
tekantede, dvs. bunden af gange- 

vat ligsynsmand. Politiet fortæl- 
ler at der sker masser af uheld på 
rumrejser, og med mindre de afdø- 
des familie, eller nogen andre kræ- 
ver det, ser de ingen grund til at 
spilde tid på en undersøgelse. 
Hvad angår ligsynet, indrømmer 
de at det ikke normalt overgår til 
private, men skibet skulle skynde 
sig videre. Ligsynsmanden er let 
at finde, men han er ikke villig til 
at give oplysninger - medmindre 
han får lidt bestikkelse. Han kan 
til nøds fortælle at ligene så slemt 
tilredte ud, og at han fik lidt ek- 
stra penge for at afslutte det hele 
hurtigt. Han kan tvinges til at ind- 
rømme, at han faktisk ikke har 
foretaget obduktion og at han fus- 
kede papirene til politiet. Men 
som han siger: "Hvis skibet først 
skulle gennem en politiundersøgel- 
se, ville deres last være forældet 
før de kunne komme videre!" 

På skibet kan man også finde nog- 
le sære oplysninger. Hvis man ro- 
der med containerrapporten, der 
ligger på computeren i lastrum- 
met, finder man ud af, at nogle af 
de kasser der blev hentet på pio- 
nerplaneten, skal sælges til et 
medicinalfirma for over 5 millio- 
ner. Det er absurdt meget for nog- 
le planter! 

ne er dækket af gulvriste som til 
dels skjuler de mange rør og led- 
ninger. Langs væggene, som er 
ret ujævne p.g.a. de mange måle- 
apparater og underlige rør, løber 
en lang stribe lysstofrør i hver 
side. Nogle af dem er sprunget, 
men de fleste virker. Ud af de fle- 
ste rørsamlinger løber der rust og 
andet væske og dampstråler sky- 
der med jævne mellemrum ud af 
de vanddryppende metalrør. 

Det vil måske være en god ide for 
mesteren at læse rumbeskrivelser 

Dørene er af den slags, der kører 
til siden. De åbnes ved et tryk på 
en knap på et panel ved dørens 
side. 

(S)=Samtaleanlæg i rummet. 

1 (8). Elevator: Dette runde rum 
har 4 døre med dobbelt dørplade 
som er vacuumsikre. I midten af 
rummet er elevatoren placeret. 
Den kan i modsætning til den sto- 

sa 

Hvis nogle af spillerne kigger på 
navigationscomputeren efter Lena 
har rodet med den, kan de finde 
ud af, at hun ville havde den til at 
styre tilbage til pionerplaneten. 
Det lykkedes hende dog at lave en 
hel del rod i computeren, så det 
vil kræve en hel del at finde frem 
til disse informationer. 

Computeren har ingen optegnel- 
ser over de pågældende væsner. 

Undersøgelser af indfangne væs- 
ner viser, at de for rovdyr har nog- 
le meget svage øjne. Til gengæld 
er deres hjerner meget langt udvi- 
klede og man kan gætte på at de 

ÉN har telepatiske evner. 

Som sagt er der to løsninger på 
eventyret. Man kan enten hjælpe 
væsnerne hjem, hvilket hverken 
Fabrian eller den blinde passager 
er for glade for, eller tage dem ud 
(evt. ud foran raketmotoren og 
give den gas…eller er det set 
før?!). Uanset hvad man vælger, 
vil en proper næve og hurtig gøb 
være at foretrække. Held og lykke 
med det. 

Te elevator (rum 15) holde på alle 
3 etager. 

2 (S). Fabrians kahyt: Døren er 
låst og åbnes normalt ved at kap- 
tajnen kører sit identitetskort gen- 
nem aflæseren, som sidder ved si- 
den af døren. Det er ikke særligt 
svært at åbne døren ved at bryde 
ind bag aflæserkassen og åbne dø- 
ren derfra (Easy-10). Rummet er 
ret stort af en kahyt at være og 
har eget badeværelse i den forres- 
te ende. Sengen er omgivet af to 
vægge, der bevirker at man næs- 
ten sover i et lille rum. Indgangen 
til sengen kan lukkes med en glas- 
plade som kører ned fra loftet og 
holder alle lyde ude. I midten af 
rummet står et lavt kaffebord 
med to bløde stole og langs væg 
gen til venstre for døren kanter et 
stort skrivebord sig rundt om hjør 
nerne. På et mindre bord står en 
stor computerskærm og printer 
m.m.  



        

  

  

          
    

3 (S). Emms kahyt: Denne kahyt 
er identisk med kaptajnens, men 
bærer dog præg af lid bedre or- 
den. Discs og stjernekort er pænt 
ordnet i samlemapper og rummet 
er helt rent, ellers er der ingen for- 
skel. 

4a/4b Disse to rum er opbevarings- 
rum for oxygenflasker. Langs væg- 
gene står nogle 1,5 m høje tryk- 
flasker som dækker synet af væg- 
gen, et ideelt gemmested for både 
SP'ere og væsner. 

5. Disse rum er blot trapperum, 
med en dør forrest, som fører ind 
til rum 4a eller 4b. I væggen mod 
skibets bagende sidder en lille 
dør, som skal trækkes udaf. Den 
fører ind til en smal reparationslø- 
begang fyldt med ledninger, rør og 
fugt. En dampstråle kommer af og 
til ud af rørene for at udligne tryk- 
ket. Ellers er her intet bemær- 
kelsesværdigt. Trapperne i midt- 
en af rummet er bygget af stålris- 
te, som nman kan se igennem. De 
fører ned til henholdsvis rum 11b 
og 10. 

6 (S). Rummene mærket 6 er alle 
kahytter, som i opbygning er ens. 

  

Der er i alle rum en seng, med 
vægge som i rum 2 og 3, et skrive- 
bord med computer og skærm og 
et klædeskab af stål. De kahytter, 
hvor ISP'erne bor bærer dog præg 
af beboeren, f.eks. hænger der 
kunstplakater i Lenas rum ogi en 
lille hylde står en CD'er med klas- 
sisk musik i. Tobias' rum er rodet 
og fyldt med skruer, møtrikker og 
dele, som han har taget med fra 
maskinrummet. Væggene er pry- 
det med folde-ud-hologrammer og 
der er en lugter indelukket. I 
Johns værelse står der en masse 
tomme flasker. 

6a. Dette er herretoilettet og ba- 
det. 

6b. Dette er damernes ditto. 

7 (S). Dette halvrunde rum har 
tre dobbeltdøre og en stor eleva- 
tor. Døren til elevatoren er bare et 
gitter man trækker for. Den lar- 
mer meget når den kører og den 
kan også kun køre ned til næste 
etage, da den mest bliver brugt til 
at transportere maskindele og 
ikke mennesker. 

8 (S). Maskinrum 

  

  

9 (S). Cockpittet. To stejle 
ståltrapper fører ned til cockpittet 
og mellem dem er der en døbbelt- 
dør. Rummet har en stor frontru- 
de og tre store føresæder. Vægge- 

ne på alle sider er fyldt af blinken- 
de, bibbende og bevægende knap- 
per, skærme i blå, grønne og røde 
farver, computere, radarpaneler 
og stjernekort. Ledninger og rør 
går ud og ind mellem hinanden i 
loftet og gulvet er revnet og fyldt 
med lemme og riste. 

10 (S). Fællesrum. I midten af 
rummet står et gammelt billard- 
bord og i hjørnet til venstre for dø- 
ren står en kæmpe blød hjørneso- 
fa. Mellem sofaen og to tilhørende 
lænestole er et glaskaffebord. I 
det modsatte hjørne står et stort 
TV med video og foran det 3 læne- 
stole. I rummets bagende er en lil- 
le trappeopgang og bagved trap- 
pen en stor ståldør med et skilt, 
hvor der står "lastrum". Gulvtæp- 
pet er et slidt rødt frottétæppe 
med mange kaffepletter. Langs 
den ene væg står selvfølgelig også 
et stereoanlæg. 

11 (S). Spisestuen. Næsten iden- 
tisk med rum 10 blot med en  



åbning i væggen ind til køkkenet 
(or. 11c). I midten af spi- sestuen 
står selvfølægelig et stort spise- 
bord med ca. 12 stole omkring 
(der er 4 ekstra stole langs væg- 
gen, men den ene er i stykker). 
Langs væggen ind mod køkkenet 
står et langt bord til at stille tal- 
lerkener, fade og mad på. Der er 
også et langt hul i væggen til at 
stikke madvarer ud af. 

11b (S). Køkkenet er ret flot og 
moderne indrettet med en masse 
forvirrende madmaskiner, såsom 
kødhakkere, makroovn, mikroovn. 
laserkøkkenknive, stråleskab til 
langtidsholdbare madvarer osv.… 
Kokken Omas ser helst at resten 
af besætningen med undtagelse af 
B-Tina bliver ude af køkkenet. 

12 (S). Lægerummet. Dette rum 
er langt fra et hospitalsagtigt red 
ningsrum, men nærmere en primi 
tiv skadestue. I midten af rummet 
står en briks og langs væggen 
overfor døren er der et skrivebord 
med en medicinalscanner. Hylder- 
ne på væggen inde- holder en ro- 
det samling af pilleglas. Andeline 
(kun 3 tilbage), Arelenex, Lurya- 
drenaline, Virlene og en masse be- 
roligende midler. En nærmere un- 
dersøgelse af doktorens skuffer vil 
afsløre en ret stor mængde crack 
og en pæn samling sprøjter. 

13. Disse to aflange rum er blot 
gange til at kunne reparere moto- 
rerne fra. Væggene overfor dørene 
er knap vægge, men nærmere en 
mur af rør, ledninger, samlekas- 
ser, trykhaner osv. Der strømmer 
hele tiden damp ud og det drypper 
fra loftet, p.g.a. den dårlige udluft- 
ning. 

14. Rum 14 er blot nogle gange i 
to meters højde i lastrummet. Fra 
dørene der åbnes fra gangen 
mellem rum 1 og 15, går man ud 
på en platform med en ståltrappe 
ned til lastrummets gulv på neder- 
ste etage. Langs to af væggene 
går en smal ristgang, som munder 
ud i en platform i hjørnerne af 
rummene, I loftet på hver side af 
gangen hænger to kraner, som 
bruges til sammenstabling af små 
lastcontainere. Kranerne manøvre- 
res fra et panel ved platformene 
med trapperne (den er let at sty- 
re, men langsom). 

15. Dette rum ligner rum 7, men 
har ved siden af elevatoren to slu- 
segange, hvoraf den ene fører ind 
til maskinrummet og den anden 
til hangaren. Den ene dør åbnes 
først når den anden er lukket. 

16 (S). Maskin/hangarrum. I den 
ene side af dette rum er loftet fjer- 
net og istedet gjort plads til et lil- 
le rumskib (en Courier) ogiden 
anden halvdel er maskinrummet 
placeret. To store porte kan køres 
til side så Courieren kan trækkes 
halvt ind i maskinrummet til re- 
paration. Portene og resten af han- 
garen er lavet af kakler, så de kan 
modstå varmen fra rumskibets ef- 
terbrændere. Et panel i venstre 
hjørne af hangaren bruges til at 
åbne for lugen i den venstre væg, 
når Courieren skal flyves ud. I 
maskinrummet er der arbejdsbor- 
de langs væggene. Der lugter af ci- 
garetter og dovent øl i rummet, 
der sikkert aldrig bliver gjort 
rent. 

17. Oxygenrum. Døren til dette 
rum er aldrig låst, da rummets 
indhold af store trykflasker af oxy- 

gen, som alle skal kunne have ad- 
gang til, når iltflaskerne i rum 4a 
og b skal skiftes ud. Det er i dette 
rum han- og hunvæsnerne gem- 
mer sig det meste af tiden. Her er 
koldt, klamt og ulækkert. 

18 (S). Dette er rummet, hvor kor- 
rigationen af lasten styres fra. En 
administrationscomputer står på 
bordet sammen med en række 
tomme vodkaflasker. John har sat 
sit præg på dette rum, som han 
anser for at være sit private kon- 
tor. 

19. Lastrum. Omkring i midten af 
dette rum findes kontoret (rum 
18) og et par meter nedenfor en- 
der elevatoren. I ca. 3 meters høj- 
de går gangen fra midterste etage, 
og i den forreste del af rummet er 
højden kun 2 meter. Det er i den 
del de små kasser og cylinderboxe 
opbevares, mens de store containe- 
re, deriblandt også væsnernes, op- 
bevares i den bagerste del af rum- 
met. I den forreste 2/3 af rummets 
vægge gemmer sig to turbiner, 
som bruges når rumskibet skal 

" dreje. Den bagerste indsnævring 
af væggene skyldes de to store mo- 
torer, som driver skibet frem. De 
to ståltrapper fra rum 14 enderi 
midten af lastrummet. Denne 
halvstore hal er både mørk og 
klam og tillige svær at finde 
rundt i, p.g.a. de mange containe- 
re, der er stablet op, så mellem- 
rummene danner små gangsyste- 
mer. Der drypper konstant fra de 
mange utætte rør og her er ret 
koldt (ca. 10 grader). De to store 
tryksikre døre nederst i rummet 
fører ud af rumskibet. 

    

     



i Iel TET ke KTE ER 

B-17 

Profession: Androide 

Baggrund: B-17 er en gammel model af en tekniker som 
kom på markedet kort før de nye superdroider slog igen- 
nem. Hans evner er dog langt fra dårlige. Under et an- 
greb af pirater for flere år siden blev B-17 halvt ødelagt 
af nogle sammenstyrtende jernrør. Den ene halvdel af 
ansigtet plus venstre hånd blev smadret. Da rumskibet 
blev sat i stand efter angrebet blev B-17 det også, men 
økonomien tillod ikke at få lagt plastichud ud over me- 
talskelettet på de ødelagte dele, så den dag i dag har 
B-17 stadig stålpande og stålhånd. Han har +65 på alle 
Technics skills undtagen Genetic, Medical og Crime 
Technics. 

Karaktertræk: B-17 er en yderst høflig og venlig person, 
der aldrig taler i munden på andre, da hans metalliske 
stemme let overdøves. Han giver ikke udtryk for nogen 
følelser, da han ikke har nogen og snakker altid i teo- 
rier, hvad til tider lyder ret gammelklogt. Han ligner en 
mand på 30 år. 

B-Tina 

Alder: 18 år 

Profession: Køkkenpige og rengøringsdame 

Baggrund: B-Tina var hverken dygtig eller særlig flittig 
i skolen, men da hendes far døde for 4 år siden under en 
operation, lærte B-Tina for alvor hvad det vil sige at ar- 
bejde. Hende og moderen måtte pukle for ikke at skulle 
flytte ned i summen. Dette samt faderens død tvang 
B-Tinas mor til selvmord. Siden har B-Tina klaret sig 
nogenlunde ved jobs på cafeer og burgerbarer osv. indtil 
hun for 5 måneder siden fik jobbet på fragtskibet. 

Karaktertræk: B-Tina er yderst charmerende og næsten 
altid glad. Hendes lette, forførende gang har givet man- 
ge anledninger til tilnærmelser fra både Tobias og 
Johns side (der kommer måske flere på listen). Hvad in- 
gen ved er at hun har haft en affære med Emm de sid- 

ste fire måneder. Hun giver sig gerne tid til at snakke 
med og lytte til andre og har en god portion humor. 

Level: 2 Hits: 20 AT: 0 DB: 5 OB: MA rank 12, +25 
MON M: +45 

Andreas Arik ("Doc") 

Alder: 51 år 

Profession: Doktor 

Baggrund: Ligesom John har Doc også en millitærud- 
dannelse, men blot som feltlæge. Det er mange år siden (6) 
og de mange krigsofre som han har behandlet har gjort 
ham kynisk og kold. På grund af sit job som læge har 

Doc haft let adgang til beroligende stoffer, som han blev 
afhængig af efter kort tid. I starten var det kun svage 
stoffer, men efterhånden gik han over til stærkere stof- 
fer. Han er en dygtig læge, men bedst til at amputere og 
reparere ødelagte kropsdele (+70 Cybernetic Technics og 
+60 First Aid). Doc var passager på skibet under et an- 
greb af pirater, hvor bl.a. B-17 blev ødelagt, og uden 
hans hjælp ville kaptajnen og et par andre være døde af 
deres skudsår. Siden denagang har han været ansat på 
skibet som læge, da det viste sig yderst nyttigt at have 
sådan en med. 

Karaktertræk: Doc er en yderst stilfærdig gammel 
mand, hvis han da får sine stoffer, men man vil nok læg- 
ge mærke til at han nogle gange er overaktiv i korte øje- 
blikke (når han har fixet). Hver ottende time begynder 
han at svede og vil lige så langsomt fortrække til sit 
kammer. 

Level: 5 Hits: 45 AT: 0 DB: 5 OB: MON M: +5 

Emm 

Alder: 27 år 

Profession: Pilot 

Baggrund: Emm er uddannet i militæret og har arbej- 
det der, men deserterede derfra for 5 år siden og har si- 
den arbejdet under Fabrian. 

Karaktertræk: Trods sine store evner og erfaring, vil 
Emm aldrig modsige sin kaptajn og hans ordrer. Så 
skulle der opstå diskussion mellem eventyrerne og kap- 
tajnen, vil Emm stå på kaptajnens side. 

Level: 4 Hits: 40 AT: 5 DB: 15 OB: Stun Pistol +50 
MON M: +15 

Fabrian Harlandor 

Alder: 41 år 

Profession: Kaptajn (explorer) 

Baggrund: Fabrian ejer skibet, som han har arvet efter 
sin far. Har som regel anvendt skibet til fragt, men også 
til smugling, hvilket har bragt ham på kant med loven. 
Med hensyn til lastens indhold vil Fabrian så vidt mu- 
ligt forsøge at holde det hemmeligt. 

Karaktertræk: Fabrian er kold og beregnende, tåler sjæl- 

dent at blive modsagt. Han lægger meget vægt på at det 
er ham, der er kaptajnen og ham, der giver ordrer. 

Level: 6 Hits: 50 AT: 5 DB: 10 ØB: 10 mm pistol +45 
MON M: +10  



John Wilson 

Alder: 35 år 

Profession: Tekniker 

Baggrund: For ca. 10 år siden var John soldat i en ret 
stor krig mellem to civiliserede planeter. Han var bare 
almindelig fodsoldat, men krigens rædsler har gjort et 
uudsletteligt indtryk på ham. Efter at John var blevet 
hjemsendt p.g.a. en skade (han bærer stadig arrene) er 
hans liv gået ad helvede til. Hans kæreste havde fundet 
en anden og hans mor var død. Ingen kunne omgåes 
ham i længere tid og som prikken over iet begyndte han 
at kikke lidt for dybt i flasken. Da var det at en gammel 
kammerat, Fabrian, tilbød ham et job som tekniker på 
et fragtskib og John tog mod tilbuddet, men han drikker Øg 
stadig. 

Karaktertræk: Som følge af krigstiden har John et hid- 
sigt temperament og tåler ikke provokationer, dog er 
han selv lidt provokerende, men han mener intet ondt 
med det. Han kan i tilfælde af faresituationer slå klik 
og tro han er tilbage i krigen. 

Level: 5 Hits: 75 AT: 9 DB: 15 OB: Oversavet Shotgun 
+70 MON M: +20 

Lena Strauss 

Alder: 25 år 

Profession: Tekniker 

Baggrund: Lena har fra 4 års alderen ikke haft nogen 
forældre (døde af sygdom) og er vant til at klare sig selv. 
Hun er en rimelig god skytte. Lena har i tidens løb gjort 
meget ud af sin krop, hvilket tydeligt ses. Hun dyrker 
også gymnastik for at holde sig i form og er specialist i 
at reparere computere. Når hun ikke er sammen med 
de andre sidder hun i yogastilling og hører klassisk mu- 
sik i sin kahyt. 

Karaktertræk: Hurtigt tænkende og rolig. Ingen panik, 
gammelklog. 

Level: 4 Hits: 35 AT: 5 DB: 25 OB: Blast Pistol +60 
MON M: +25 

Mike 

Alder: 7 år 

Profession: Service bot 

Baggrund: Den lille fyr blev fundet forladt i en lufthavn, 
som fragtskibet engang landede i. Den var i stykker, 
men Tobias og Nikolaj syslede med den, så den virkede 
igen. Der er en lille disc i nakken af den, som kan afspil- 

Omas Johansson 

Alder: 43 år 

Profession: Kok 

Baggrund: Omas blev altid drillet i skolen med at han 
var for fed, hvilket hang sammen med hans store glæde 
for mad. Omas var ikke særlig intelligent og gik ret hur- 
tigt ud af skolen for at gå i lære som kok i en lille restau- 
rant. Han lånte lidt fra kassen i restauranten, men blev 
opdaget. Omas fik en spjældtur. Ingen ville ansætte en 
tidligere fængslet, så Omas tjente i stedet penge som bil- 
lardhaj på små snuskede værtshuse. Omas fingre var 
som skabt til en kø og snart var han kendt i hele nabola- 
get. Tilsidst, for ca. 2 år siden, fik Omas endelig et hæ- 
derligt job som skibskok. 

Karaktertræk: Munter og glad, men genert over for kvin- 
der. En forbandet god kok, men han krydrer maden for 
meget. Det meste som Omas snakker om er mad og bil- 
lard. Level: 2 Hits: 60 AT: 0 DB: 0 OB: MON M: 0 

Tobias Jann 

Alder: 37 år 

Profession: Mekaniker 

Baggrund: Tobias er en oliefinger. Han har siden han 
kunne holde på en topnøgle været impliceret i hans fars 
maskinværksted. Som 19-årig kom Tobias i lære som au- 
tomekaniker, men fandt hurtigt interesse for rumskibe i 
stedet. Dette førte til ansættelsen på vores lille frag- 
trumskib. Han bander og svovler som de fleste mænd 
fra gaden gør. Bortset fra alle hans mange fejl er han en 
meget flink fyr. 

Karaktertræk: Hans ydre taler for sig selv, da det afspej- 
ler hans indre præcist. Tobias er en fed, ubarberet bøf 
fra de laveste sociale lag. Han drikker billige øl og ser 
for mange videofilm. 

Level: 4 Hits: 85 AT: 0 DB: 5 OB: Assault Blaster +30 
MON M: +45 

Nikolaj Riefsky 

Alder: 35 år 

Profession: Mekaniker 

Baggrund: Nikolaj har altid været Tobias' medhjælper. 
De er pratisk talt vokset op sammen og deler de samme 
interesser. Nikolaj vasker sig dog lidt oftere og er bedre 
til at begå sig. 

Karaktertræk: Høj og ranglet med fregner i hele hove- 
det. Da han desværre afgår ved døden tidligt i scenariet, 

les på en video, så man kan gense alt hvad robotten har (4 er stats ikke nødvendige. 
set de sidste 10 timer (en af de ting som Nikolaj fik sat 
på den). 

Karaktertræk: Mike har en langsom, metallisk stemme. 
Se techbook for resten af oplysningerne.  


