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En bemærkning om scenariet

De fleste har nok bemærket at scenariet blandt andet omhandler USA og kan opfattes som en slags
parodi på virkelige begivenheder. Derfor bør man starte med at spørge om nogen har et problem
med det. Følgende kan evt. læses op:

Terrorangrebene den 11. September har gjort at nogle dele i dette scenario ikke har helt den samme
underholdningsværdi som oprindeligt planlagt. Superhelte er en genre hvor vold ofte indgår som et
underholdende element. Det er en del af genren at vold findes i to versioner: Den gode vold,
repræsenteret af superhelte, og den onde vold, repræsenteret ved superskurke. I superhelte-genren er
det forholdsvist nemt at skelne de to former for vold. I den virkelige verden er det naturligvis ikke.
Hvis nogen allerede nu kan sige at de ikke har lyst til at spille med i noget hvor virkelighedens USA
bruges som underholdning, må de sige til.

Hvis nogen har noget at sige til det, så diskuter det. Hvis en eller flere spillere derefter ikke ønsker
at deltage, så lad dem gå. Ellers køres videre:

Note om version 1.1

Der er rettet nogle småfejl, tilføjet enkelte ekstra råd til hvis spillerne finder på noget andet end det
de ”skal”, tilføjet lidt evner til Captain Unity, og rettet lidt i Bill Roses baggrundshistorie, fordi den
mindede for meget om en af de andres. Intet vigtigt er ændret.
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Intro (Fra Viking Con programmet)

(Kan eventuelt vises til spillerne)

”Hr. Præsident. Hr. Præsident !”

Tex Walker vendte sig om. Kun Doktor Raumstadt lavede den slags numre, som at brase ind i det
oktale kontor sådan uden videre. Dr. Raumstadt var som sædvanlig iklædt sin noget bizarre
uniform, hjemmelavet, med alt for mange farver, og alt for mange dimser stikkende ud allevegne.
Han havde forsøgt at få Walker til at gå med sådan en uniform, og havde omhyggeligt forklaret at
den kunne beskytte mod alt fra kugler over nervegas til journalister. Men Tex sværgede til et
velsiddende behageligt jakkesæt, som på alle måder passede perfekt til ham. Han sendte Raumstadt
sit berømte smil.

”Køl ned, Raumstadt. Vi kan stadig nå at gengælde hvad de end har gjort ved os”

Raumstadt pustede lidt ud og rettede på en orange, blinkede dims.

”De har lokaliseret dem”

”Hvem dem ?”

”De fem. De fem. Vi ved lige hvor de er”

”Og ?”

”Vi kan få ram på dem. En gang for alle”

”Men det gik jo ikke så godt sidste gang”

”Nej, men dengang havde vi ikke de rette våben”

”Som er ?”

”Multiple uafhængige variabel-hastigheds sprænghoveder, Hr. Præsident. Vi har talt om dem ved
næsten hvert eneste møde den sidste måned. Kan de ikke huske det ?”

”Ja. Ja. Selvfølgelig kan jeg huske det. Er de ikke ret dyre ?”

”Selvfølgelig er de dyre. Men vi må slå til nu. De fem er forsamlet på et sted. Og vil være det de
næste par timer. Efter det kan ingen vide hvornår vi igen kan spore dem”

”Jamen, så gør vi det, Dr. Raumstadt”

Raumstadt pillede lidt ved et måleinstrument på sin højre arm.

”Men der er et lille problem, hr. Præsident”
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”Sig frem, Raumstadt. Jeg har andre ting at lave i dag”

”Ser de, hr. Præsident. De fem befinder sig i et allieret land”

”Et vigtigt allieret land ?”

”Nej, ganske lille og ubetydeligt”

”Jamen så må vi kunne presse dem til at acceptere at vi tager de nødvendige skridt. Jeg kan få
general Power til at tale lidt med dem. Hvor præcis er det vi skal angribe ?”

”En lille ø, som hedder Amager”

”Og i hvilket land ?”

”Danmark, hr. Præsident”

”Åh, det land kender jeg. Det er der de har en præsident, som kører på cykel”

”Det er korrekt hr. Præsident. Men han vil muligvis modsætte sig at vi gør det nødvendige i denne
her sag. Jeg tror det er klogest at lade som om det var et uheld. Så skal vi bare finde en
våbenfabrikant at klynge op, og kan slippe for al den politiske ballade”

 Tex Walker fik dybe furer i panden. Han stod og tænkte lidt.

”Dr. Raumstadt, jeg tror ikke det er det helt rette tidspunkt at anvende nukleare våben. Skal vi ikke
vente til vores andet projekt er lidt mere fremskreden ?”

”Men, så får vi ikke ram på de fem !”

”Dr. Raumstadt, de har min godkendelse til at anvende alle midler, op til, men ikke inklusiv,
anvendelse af vores nukleare arsenal, til at få ram på de fem. Hvordan lyder det ?”

”Mange tak”, hr. Præsident, sagde Dr. Raumstadt og smilte med sin underligt skæve mund.
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Handlingen

Diamanter varer (næsten) evigt

Spillerne er gamle venner, som har mødt hinanden da de indvandrede til Danmark for omkring 7 år
siden. De var alle med samme fly, og følte straks et vist fællesskab, som har varet ved i de følgende
år, og som blandt andet har medført at de mødes en gang om året til en middag et sted inde i
København. Dette år forgår det på en nyåbnet sejlende restaurant, der krydser op og ned langs
havnen. Gæster kommer dertil via både eller ved en af de to kajpladser den stopper ved. Det er det
helt store hit. De er nået gennem hovedretten, og sidder og snakker under hovedretten, da der sker
noget. Lad dem evt. tale lidt sammen, men ikke åbne deres breve (Alle fem har fået et mystisk brev,
der tilsyneladende har cirkuleret rundt i det meste af verden de sidste 7 år).

Det er en fin solskinsdag, og I sidder og nyder udsigten til blandt andet Den Sorte Diamant, da der
kommer en hylende lyd et sted udefra. Pludselig ser I et eller andet, på størrelse med et meget lille
fly, styrte ned i den Sorte Diamant. I ser at vinduer og mur bliver blæst ud i vandet, og resterne af
Den Sorte Diamant blive omsluttet af en stor ildkugle. Så hører i braget, og mærker et voldsomt ryk
i båden i sidder i. Et øjeblik efter, da I igen kan høre noget, er der en ny hylende lyd, et sted
udenfor. Denne gang lidt højere end sidst.

Der er sket det at en stealthbomber (Ikke den gamle B2, men en nyere mindre tacbomber, der er en
mellemting mellem de små stealthfightere og B2. Kald den R1. Udstyr er som regel to store
smartbomber, og fire mindre enten luft-til-luft eller luft-til-jord smartmissiler. R1 vejer ca. 25 ton,
kan flyve ca. 1000 km/t og har en rækkevidde på ca. 4000 km. De to fly kommer fra et hangarskib i
Atlanten) har smidt en fuel air bombe mod deres restaurant-skib, men på grund af den skæve vinkel
de skulle angribe fra, i stedet har ramt Den Sorte Diamant. Stealthbomber nummer to har ventet lidt,
og er mere præcis. Der vil gå et par sekunder fra de hører lyden af den anden bombe, til den rammer
skibet. De kan, hvis de beslutter sig hurtigt (Ikke nødvendigvis på få sekunder real-time, men en
længere diskussion vil udelukke at de kan nå det) nå at løbe ud af restauranten og springe i vandet,
eller løbe en etage ned, hvor de kan gemme sig i en kahyt. Fuel Air bomben fungerer ved at sprede
brændende gasser ud i et meget stort område. Det forbruger alt ilten, så folk bliver kvalt, hvis ikke
de bliver brændt op. Desuden kan det trænge dybt ind i bygninger. Spillerne har alle en eller anden
form for beskyttelse mod det, men det ved de ikke selv endnu, så de vil tro at de er ved at brænde
op, hvis de bliver i restauranten (og kan så springe i vandet). Hvis de når ned i en kahyt og lukker
døren, vil de mærke varmen udenfor, som på kort tid brænder døren væk, men inden da lyder der en
eksplosion, som rykker båden midt over, og de synker i havet, men kan få døren til kahytten op og
ende med at plaske rundt sammen med de andre (ganske få) overlevende. Det er muligt at redde et
par af de andre gæster fra restauranten. Men da:

Da i ligger og svømmer rundt i vandet, ser I resterne af Den Sorte Diamant skride ud i vandet. En
sky af flammer og brændte bøger bliver hængende lidt, men falder så også ned over vandet. Et
øjeblik er det helt stille. Så kan I høre den hylende lyd igen. Hvis I ser godt efter kan I også se nogle
sorte, meget kantede fly langt væk, et sted oppe over Amager. De drejer skarpt til siden, og
forsvinder i nordøstlig retning. Inden i kan nå at svømme i land ser I to nye bomber komme
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flyvende. De styrer lige ned mod jer, og I dykker ned under vandoverfladen. I mærker noget varmt
oppe fra vandoverfladen, og pludselig står vandet omkring jer i flammer.

De kan dykke helt ned på bunden, og vil så undslippe de fleste af flammerne. Det de er blevet ramt
af er denne gang er en fosfor-bombe. Fosforen brænder ved en meget høj temperatur, og kan
sagtens brænde under vand. Desuden kan den sætte sig fast på huden og brænde sig ind i den (Som
napalm, bare værre). Spillerne kan ikke tage nogen videre skade af det, selv om de muligvis tror at
de kan. De kan redde nogle af de andre gæster ved at trække dem med ned under vandet, og skrabe
fosfor af dem, når de bliver ramt. Selv kan de holde vejret ret længe, men dem de hjælper vil ikke
kunne holde vejret længe nok til at de kan komme væk fra fosforen. Da de kommer op til
overfladen ligger fosforen stadig og brænder på overfladen (Det var nogle ret store bomber). Der er
en af restaurantens passagerbåde tæt ved hvor de dukker op. I den sidder en af restaurantens folk,
stiv af skræk, og et yngre ægtepar som skulle på restaurant, skrigende og råbende om hjælp.
Spillerne kan forholdsvis let komme op i båden, og give førstehjælp til dem de evt. har reddet, samt
berolige de to skrigende. Derefter kan de nemt komme ind til land, hvor der dukker ambulancer og
politibiler op kort tid efter de lægger til. Nogle politifolk kommer så hen til dem, og fortæller dem at
de er arresterede. De bliver ført til et salatfad, men får dog bevilget en læge til at se på deres
eventuelle sår. Muligvis på dette tidspunkt opdager de, at brevene de havde på sig på en eller anden
måde hverken har taget vandskade eller brandskade. Men pludselig sker der igen noget:

Pludselig stopper bilen. I hører vrede stemmer udenfor. Lægen, som sidder sammen med jer,
banker på væggen ud mod førersædet. Der er ikke noget svar, så han tager sin telefon og prøver at
få forbindelse til nogen der ved hvad der foregår. Så går bagdøren op, og I ser seks mænd i en
slags kampdragter stå udenfor. Et par forvirrede betjente, som I genkender som dem der kørte
salatfadet, står og taler med dem. En af politimændene stiller sig mellem jer og fyrene i
kampdragter. Politimanden råber ”You can’t do that”. Han bliver slået ned af en af mændene i
kampdragter, og det samme gør hans kollega. Lægen taler pludselig meget hurtigt i sin telefon. En
af de sorte trækker en pistol og retter den mod ham. Lægen taler videre.

Hvis ikke spillerne gør noget, skyder de lægen. De seks er soldater i Raumstadts internationale anti-
terror korps (AntiTerror AGency, ATAG), og de er ret ligeglade med andet end deres ordrer: At
tage de fem til fange og føre dem til USA, alternativt skyde dem. Hvis spillerne følger med dem,
bliver de ført hen til en helikopter for at blive fløjet til en base i Tyskland. Hvis ikke, kommer det til
en eller anden form for kamp. Kør det uden regler. Lad bare spillerne tro at de er umådeligt heldige,
og at det er grunden til at det lykkedes dem at slippe uskadte væk, næsten ligegyldig hvad de gør.
Næsten ligegyldig hvad de gør ender det med at de bliver klyngebombet af de to nye
stealthbombere, som er sendt efter dem. Grunden til den ukoordinerede aktion er at ATAG ikke vil
samarbejde med flåden og omvendt (Og at Raumstadt er senil). Hvadenten de lige er sluppet fra
ATAG gutterne eller ej, sker der følgende:

Nede af en sidegade en af jer tilfældigvis kommer til at se ned af, står der en lille pukkelrygget
mand. Han ser på jer, mens han taler ind i en slags telefon. Da han  ser at I har set ham, bliver han
pludselig utydelig og forsvinder i den blå luft. Et øjeblik efter hører I igen den ubehagelige hylende
lyd, og et øjeblik efter ser I noget komme ned mod jer med stor fart. Så lyder der en mængde
kraftige eksplosioner overalt omkring jer.

Klyngebomberne indeholder et stort antal små bomber, som eksploderer og sender skarpe
metalsplinter omkring i alle retninger, med meget stor fart, så man ikke kan vide sig sikker, selv om
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man fx sidder inde i en bil. Spillerne er meget ”heldige” De får kun flået deres tøj lidt i stykker, og
to af dem opdager at metalsplinter har boret sig ind i deres mystiske breve, uden dog at ødelægge
dem. Hvis en spillerne dækker lægen og nogle af de folk der går på gaden, ved at lægge sig over
dem, slipper også de for at blive alvorligt sårede (Hvis fx spillerne har regnet ud at de selv har en
eller andet overmenneskelig evne til at overleve den slags ting). Hvis ikke, dør alle andre på gaden,
enten med det samme, eller ved at de hurtigt bløder ihjel. Den lille pukkelryggede fyr (Tricky Dix,
Han fandt spillerne ved et tilfælde og rapporterede tilbage. Derefter fik han ordre til at følge dem og
dirigere flyene ind. Han aner ikke hvad ATAG folkene laver, men har ingen problemer med at de
dør) er nu forsvundet, så han ikke kan dirigere angreb mod dem mere (Han er skidebange for dem).
De kan derfor gøre hvad de nu synes de bør gøre, men under alle omstændigheder skal man prøve at
lokke dem til at åbne brevene, når de en gang er kommet rimeligt meget i sikkerhed. Hvis de åbner
brevene tidligere er det også fint, så vil de muligvis kunne gå til modangreb lidt før.

Flugten fra København

Hvis ikke før, så når de nu får lidt ro kan de åbne brevene. Der står det samme i alle breve, og det er
totalt uforståeligt, men når det er læst besvimer den der læste, drømmer om Dr. All m.m., og får
sine superkræfter og noget af hukommelsen igen (Tag dem der læser udenfor døren og forklar dem
hvad der sker. Med nummer to eller tre og frem kan man bare give dem sedlen). Indtil de læser
brevene har de også superkræfterne, men de kan bare ikke bruge dem aktivt.

I København er de jaget af myndighederne samt ATAG, men det er ret nemt for dem at undgå at
blive fanget. Hvis ikke de selv kommer på det, så mind dem om kometen der er på vej mod Jorden
(Giv dem sedlen med dagens nyheder, hvis de ikke allerede har fået den), og om at de ved at det der
skete i USA for 7 år siden var forårsaget af superskurke, som ikke er fundet endnu, uanset hvad
regeringen derovre siger. Verden kommer ikke i orden igen, før der bliver gjort noget ved det.

Hvis spillerne ikke ved hvordan de skal komme videre med handlingen, så mind dem om at de en
gang var medlem af verdens førende superheltegruppe, som havde en stor organisation bag sig, og
der som medlem havde den største superhelt gennem tiden Captain Unity.

De kan godt flyve til USA for egen kraft. Ellers kan de hugge et fly (Hilary er pilot) eller forklæde
sig og tage med et passagerfly (Stanley kan evt. telepatere lidt – ”These are not the heroes you are
looking for”). Spillerne har så seje figurer at de kan slippe godt fra næsten alt.

Der var engang i Amerika

I USA kan det være de forsøger at tage direkte til præsidenten eller Raumstadt for at give dem bank.
Det må man prøve at få dem fra. Antyd at de har lært at forberede sig grundigt, og giv dem følgende
spor hvis de ikke selv har fundet ud af det:

1. Kontakt det gamle netværk. De ved hvor de forskellige baser lå, blandt andet lå der en i Boston.
De har derimod ingen anelse om hvor de andre medlemmer er bortset fra:

2. Ved at slå op et passende sted kan de finde ud af at Dr. All er indlagt et sted i nærheden af
Boston (Faktisk nær en mindre by ved navn Arkham).
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3. De kan slå op på Dr. Alls hjemmeside, og derigennem kontakte hans fanklub.

(De kan godt få lov at banke The Executive. De har kontorer i det fleste større byer i USA, og elsker
at slås med nogen de tror de kan banke. Clark Bent tror fx han er sejere end Captain Unity, så han
vil meget gerne slås. Man kan møde dem, når de kommer hjem fra en mission hvor de har arresteret
et par ”terrorister” – to forholdsvis svage superhelte, der modarbejdede en lokal korrupt borgmester.
The Executive er bare nogle ubehagelige typer: Man kan ikke få meget andet ud af dem end den
gode gerning man gør ved at give dem tæv).

Det kan hurtigt opklares at der stadig er en Unity League base i Boston. Hvis de undersøger den,
finder de en der kalder sig Agent 234 (Jim Jarvis). Han har holdt noget af organisationen (Unity
League) i gang de seneste syv år, og han er meget glad for at se nogle af heltene igen. Han fortæller
at der er enkelte medlemmer rundt omkring i landet, men at de fleste baser blev opsporet og lukket.
Grunden til at han kunne holde Boston basen i gang er blandt andet nogle kontakter til højtstående
folk i diverse regerings-organisationer. Den bedst placerede er en af de højeste chefer i Secret
Service, Stanley Payne, som han vil foreslå at de tager et møde med. Endvidere ved han hvor
Infinite Justice er (San Francisco). Han mener Infinite Justice muligvis ved hvor Captain Unity er.

Dr. All (George Hall) kan man ikke få meget ud af. Hvis man kommer ind på anstalten, vil man
finde ham i færd med at tegne pentagrammer på gulvet eller lignende. Han tilbringer tiden med alt
muligt magisk ragelse, men der er ikke noget der virker mere. Efter et stykke tid vil han genkende
spillerne, og blive meget glad for at de besøger ham. Han vil lege magi-lege med dem (spå dem,
lave amuletter til dem, whatever) eller gå med på hvad som helst de kan finde på. Han har en tophue
på, som man evt. kan opdage skjuler et grimt ar i panden. Det ligner noget en amatør-kirurg har
lavet med en sløv kniv, og det er det også (ham selv). Har man ikke fundet hjemmesiden på dette
tidspunkt, vil den være på Dr. Alls computer.

Hvis de mailer fanklubben (eller finder ud af hvem der har domænet superfanz.com) kan de komme
i forbindelse med Jack Ostrander, som tilbringer det meste af sin tid med okkulte studier og at
redigere superhelte fansider. Han svarer gerne på alt man spørger ham om, men han har kun en
rigtig interessant information: Han ved hvor Miss Information er (Los Angeles). Desuden er han
sikker på hun ved hvor Captain Unity er, hun ville bare ikke fortælle ham det.

Infinite Justice bor i en lille lejlighed i et forfaldent kvarter i San Francisco under navnet Otto
Grübel. Han har lever af at skrive halvdårlige spionromaner med superagenten Mike Band, som
kæmper mod den internationale terrorisme. Da de banker på (Ved lejligheden. Døren ud til gaden er
faldet af), bliver de mødt af en stor mand i superkostume med et U på brystet. Han er har
skægstubbe, pletter på tøjet, og dragten kan ikke helt nå ud over hans mave. Han slår en kæmpe
bøvs lige i hovedet på den der åbner døren. ”Captain Unity” er underlig tavs, og forsvinder
pludselig som en ballon der springer. Det er i virkeligheden noget fra Infinite Justices mareridt. Han
ligger og sover inde i stuen blandt tomme flasker og notesbøger. Det er muligt at få ham
nogenlunde ædru, hvis man kan komme til for de små ulækre dyr, der hele tiden myldrer frem fra
bag møblerne og kommer ud af huller i væggen. Han ved enten hvor Captain Unity er eller at Miss
Information ved det (Og han ved da hvor hun er). Får man lyst til at give ham modet tilbage, kan
man hive ham hen i en kirke (Han er katolsk, og vil snakke om at han kommer i helvede). Infinite
Justice var tæt på at forråde nogle af sine venner, som blev anklaget for terrorisme, men i sidste
øjeblik sprang han fra og gik under jorden.
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Miss Information arbejder som privatdetektiv under navnet Betty Jones. Hun har taget tyve kilo på
siden hun sidst blev set offentligt, og er blevet noget mørkere i huden (det er bare gammastråling).
Hun har for tiden et lille detektivbureau, hvor hun får tiden til at gå med at lede efter forsvundne
personer o.s.v. Hun vil kunne genkende spillerne, og mener at de er nogle rigtige tabere sådan at
ville lege superhelte igen. Hun er på sit kontor når de kommer, og øver sig i at skyde med en
luftpistol mod et billede af Tex Walker. Der kommer en kunde mens de er der, og hun mener godt
de kan vente med verdensfrelsen indtil kunden er ekspederet. Det er en mand der vil vide om
hendes mand bedrager hende. Ms. I tilbyder at de kan tale videre mens hun tager på arbejde, og at
de måske kan hjælpe lidt til. Hun vil meget gerne høre hvad de har at sige, og vil da også, efter
noget overtalelse (Hun synes de andre skal have lov at være på flugt i fred), fortælle hvad hun ved,
nemlig enten hvor Captain Unity er eller at Infinite Justice, som hun da ved hvor er, ved det. Hvis
de tager med på arbejde kan man følge manden til stævnemøde i sin frokostpause. Man hører dem
planlægge mordet på konen, som har alle pengene. Det er forbrydelser som denne Ms. Is mener hun
kan klare uden at komme galt af sted. Spillerne kan prøve at tale lidt til hendes samvittighed: Hun er
den eneste af de gamle fra Unity League som stadig kan gøre noget for verdenssituationen. Det vil
hun så tænke over.

Der er flere veje som fører til Captain Unity, og det er lidt op til GM hvilke der fungerer (Hvem der
ved præcist hvad om de andre. Lad det kommer an på hvor sjovt spillerne synes det er at lege
futtog). Desuden er der Payne, som vil gøre sig store anstrengelser for at de finder Captain Unity,
og også at de kommer til møde med ham, så han kan styre dem i den rigtige retning. Han kan i
nødsfald lade Agent 234 finde nogle gamle noter, og hvis de ikke har fundet Agent 234 kan han
(Payne) kontakte Agent 234 og fortælle at ”De Fem” er i landet, og hvad han ellers ved om det (Han
har blandt andet mental kontakt med folk på sindssygehospitalet og med Ms. I og I.J., men vil
naturligvis sige, at han har oplysningerne fra superagenter i Secret Service). Under alle
omstændigheder skulle der gerne lægges op til at man finder frem til Captain Unitys base i ørkenen
i Nevada (Han har camoufleret rumskibet ved at sænke det ned i et bjerg). På et tidspunkt hører de
da også nyt om kometen, for eksempel hvis de er for sløve til at opspore C.U. De skal helst forstå at
det er en kosmisk trussel, som det ville være rart at have Captain Unitys hjælp mod:

Førende videnskabsmænd bekræftede for kort tid siden at den såkaldte Sorte Komet nu har kurs
direkte mod Jorden. Også for kort tid siden fik vi bekræftet at en amatørastronom har opfanget
signaler fra den kinesiske superhelte-gruppe der tog derop. Vi bringer en del af lydsporet her:
[Aaaaargh , Aiiiihhh , Uuuuuuuu , Rrrrrrrrr]. Derefter forsvandt signalet. Efter hvad vi har fået
oplyst er kometen så stor, at den vil udgøre en alvorlig trussel for Jorden. Hvor alvorlig en trussel
er endnu uvist. Men en talsmand for Præsident Walker har meddelt at præsidenten meget snart vil
holde en tale om blandt andet Den Sorte Komet, og hvad der kan gøres for at afhjælpe truslen.

Alle præsidentens mænd

Captain Unitys base ligger et øde sted i Nevada. De har fået opgivet nogle GPS koordinater, så det
er ikke så svært at finde med en GPS. Indgangen er på en klippeafsats, som kun kan nås af en
flyver, eller af en verdensklasse bjergbestiger. For at komme ind skal man banke en kode ind mod
et bestemt sted på klippen med forholdsvis stor styrke. Så åbner der sig en dør ind i klippen. Der fra
kan man komme ind i noget der ligner en kulisse fra en gammel science fiction. Alt er i blankt
metal, og der er nogle simple elevatorer til at komme rundt mellem etagerne med. Der er indrettet
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biblioteker, tv-rum, haver, kunstgallerier m.m. Inde i en pæn lille have på øverste etage ligger der
en mand med armene over kors i en udhulet sten (som en slags natur-stenkiste). Det er Captain
Unity. Midt i dette øverste rum er der en metalsøjle på ca. 3 meter diamater. Det kunne se ud som
om den går op til en etage ovenover, hvortil ingen elevatorer går (Det passer med væggenes
krumning, at der skulle være en etage mere). Med tilstrækkelig superstyrke og eller tid kan den
voldes op, men lang tid før vil Captain Unity være vågnet.

Captain Unity vågner ganske langsomt. Så åbner han øjnene, rejser sig op, genkender De Fem, og
hilser pænt på dem. Han vil gerne have lidt at vide om hvad der er sket i de forløbne syv år, og de
går hen et sted  hvor der er et tv. Der hører de følgende (Walker fra sit Oktale Kontor):

Kære medamerikanere. Jeg har netop modtaget oplysninger om et komplot man har forsøgt at lave
mod vores land. Vi har nu sikre beviser for at Kina står bag den sorte komet, som i nogen tid har
kunnet ses på himmelen. Vi ved at tre kinesiske såkaldte superhelte tog op for at undersøge kometen
i sidste uge. I virkeligheden tog de derop for at få den under kontrol. For vi ved nu, at det er et
meget avanceret våbensystem, som kineserne i hemmelighed har arbejdet på i mange år uden at
respektere nogen af de aftaler vi har indgået om våben i rummet. Jeres præsident har nu taget
følgende skridt: Vi har sendt Kina et ultimatum: Hvis ikke kometen ændrer kurs væk fra Jorden i
løbet af få timer, vil vi slå til mod Kina med hele vores militære styrke. Dette krav kan ikke
forhandles. Må Gud velsigne vores land.

Captain Unity ser et billede af kometen, og får pludselig meget travlt. Han ser to ting der skal gøres,
og det skal gøres meget hurtigt: Præsidenten skal stoppes og kometen skal stoppes. Han selv er den
eneste der kan nå at stoppe kometen (Den bevæger sig med omkring en million kilometer i timen –
det er meget hurtigt og alt for hurtigt til de fleste rumskibe. Kineserne kunne komme derop fordi de
har en frygtelig sej telekinetiker. Han har desværre også glaskæbe).

Spillerne tager da til Texas. Her skal de prøve at stoppe Walker. Walker selv er taget ud for at få et
slag golf i det gode vejr. Han kan lige nå et par hulle inden han skal ind og trykke på ”Nuke China”
knappen. Han har General Power og Doctor Raumstadt med, samt nogle hjælpere, der også fungerer
som bodyguards (6 stk., som ATAG agenter). Hvis de overfaldes, ankommer The Executive få
runder efter i deres superfly (”Tilfældigt”, men det er Payne som har kontakt med et par af dem,
som har givet dem den ide at de skal tale med Walker). Det kommer sikkert til en masse vold og så
videre, med mindre spillerne er smarte og kidnapper Walker eller noget.

Dommedag nu

Når præsidenten er besejret, fanget eller hvad det nu er, kommer man på en eller anden måde til at
tale om Payne. Der er mindst følgende måder at opdage at han er skurken:

1. Stanley kan bruge telepati til at finde ud af hvad der er galt med Walker og Raumstadt. Det
tager lidt tid, men han vil finde spor af at nogen har manipuleret med deres tanker. Leder han
videre, kan han finde ud af hvornår det startede, og se en yngre Clifford Payne komme ind og
præsentere sig (Dette er en af grundene til at Payne har sørget for at udrydde de fleste telepater:
De kan ikke hamle op med hans telepati, men de har en chance for at se sporene af den).



12

2. De leder efter ham, og kan ikke finde ham. Nogen fortæller at han tog ud til lufthavnen. Her kan
de finde ud af at han tog til Nevada i en lille hurtig jet.

3. Raumstadts senilitet betyder at han blandt andet ikke stoler på folk. Han har sat en sporingsfidus
på Payne uden at Payne ved det (Godt gjort mod en supertelepat, men Payne anser R for
ufarlig). Man kan finde et apparat med et kort på, og bemærker at en af de fem der spores
befinder sig meget tæt på der hvor Captain Unitys base er.

Under alle omstændigheder får de pludselig rasende travlt. De kan evt. kapre The Executives
superfly. Under alle omstændigheder når de frem og opdager et lille jetfly parkeret nedenfor
klippen. De kan se at nogen har klatret op, og at klippen er brudt op. Inde i basen har Payne opdaget
deres ankomst. Han laver en ekstra cylinder udenom metalcylinderen med sit kraftfelt, og fortsætter
med sit indbrud. Når de smadrer hans kraftfelt er han inde i cylinderen og mangler kun et brække en
enkelt plade i loftet af.

Hvis Payne vinder i første omgang, vil han nå op (På rumskibets kommandobro, hvor dæmonerne
ligger spærret inde i små grønne krystalcylindre), finde sine meddæmoner, og forsøge at besætte
bevidstløse superhelte (Det er ret tidskrævende for spillernes figurer, de er allerede i en slags
symbiose med dæmonlignende væsener). Her kan der så passende dukke en eller anden form for
forstærkning op (andre superhelte), og man kan lade de bevidstløse helte genvinde deres LP når
Payne har tævet på forstærkningen et par runder. Hvis først Payne har mistet sin værtskrop, vil
Walker og de andre kontrollerede kunne tales til fornuft, og dem der ikke var helt under kontrol
(Infinite Justice, Miss Information m.fl.) vil genvinde modet. Walker var så meget under kontrol, at
han tydeligt kan mærke hvad der var sket, og er glad og taknemmelig for at det er overstået.

Captain Unity dukker tidligst op nogle timer efter. Han har fået kometen under kontrol, og bliver
meget glad for at dæmonen blev afsløret og fanget. Der er nogle ekstra krystaller, så Payne kan få
en at hygge sig i. Hans værtskrop går i opløsning hurtigt efter han har forladt den: Den var blevet
lidt overbelastet. Er spillerne til melodrama, kan man lade ham sige tak fordi han blev befriet for
dæmonen inden han dør. Men ellers ender historien lykkeligt. Så mangler de bare at rydde op efter
syv års ulykke.

( Hvis spillerne af en eller anden grund insisterer på at tage op til kometen i stedet for at finde
Captain Unity, kan man lade dem gøre det. De skal da banke rummonstre, finde frem til kometens
kontrolrum og omdirigere den, samt evt. redde nogle mørbankede kinesere. Når de kommer tilbage
til Jorden, skal Walker lige til at bombe Kina, med det påskud at han har lokaliseret det sted hvor de
har et andet dommedagsvåben. Payne vil da kontakte spillerne, lyde meget desperat, og sige at han
har fundet ud af hvor Captain Unity er, og at de må få fat i ham, fordi han er den eneste der har en
chance for at stoppe missilerne, hvis de først bliver affyret. Payne vil selv prøve at holde Walker
hen så længe (det er i hvert fald løgn), og spillerne skal da slutte sig til ham på ranchen i Texas, når
Captain Unity er fundet. Payne vil sørge for at der bliver fyret 3-4 missiler omtrent samtidig med at
spillerne finder C.U. Han er da allerede på vej Nevada. Han er under voldsomt tidspres, så han har
to kufferter med tacnukes med, som han bruger til at sprænge sig vej ind og derefter at sprænge
toppen af Captain Unitys rumskib. Rumskibet er ret sejt, så der går kun hhv. et mindre hul i skroget
og et hul op til kommandobroen, men det indre er totalt raseret og meget radioaktivt. Payne vil
derefter tage til ranchen, og undervejs prøve at få Walker til at smide et par nukes mere, for at holde
Captain Unity optaget indtil han har fået sine dæmonvenner over i nogle superkroppe ).
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De sædvanlige mistænkte

Clifford Payne

Styrke 17
Behændighed 17
Intelligens 12
Viljestyrke 22

LP 60

Beskyttelse 12
Telepati 28 (7D6 uden om beskyttelse, duk med vilje –8)
Energifelter 20 (Kan danne felter af ”magisk” energi til at fange med eller som mure)
Overlevelse 10 (x30, fx overleve en halv time uden ilt)
Tankeskjold 10

(Energifeltet kan bruges som angreb. Rammes man, kan den fangede selv eller en anden forsøge at
ødelægge det med et angreb. Slå mere skade end de 20 point. Flere angreb samtidig akkumuleres
ikke, men man tager det største og lægger lidt til for de andre, omkring +2 for hver)

Diverse superagentevner på omkring 12
Udtænke diabolske planer 12
Skurkemelodrama 12

[Nærkamp 15/7 (4D6+1) Undvige 15/7 Telepati 22/14]

Dæmonen valgte en rimelig god superkrop, og forstærkede dens evner, telepati og energifelter er
dens egne. Telepatien er så veludviklet, at han kan holde en vis kontrol med folk han har påvirket
over hele kloden, og påvirke selv folk med tankeskjold og overmenneskelig høj viljestyrke som
Captain Unity (Men ikke kontrollere dem fuldt, kun skubbe dem lidt i en bestemt retning). Payne
kan som sine artsfæller godt lide at underlægge sig andre inferiøre arter, og Jorden er et fantastisk
godt sted. Han har vaklet lidt imellem at tage det hele for sig selv eller at dele med de fangne
dæmoner. Payne er en ret sej dæmon og vil formentlig kunne regere over de andre, så derfor valgte
han sidstnævnte løsning. Han skal bruge en hel del værtskroppe til sine venner, men regner med at
præsidenten og hans folk samt The Executive vil være fine at bruge med deres ret ringe forsvar mod
hans evner (Spillerfigurerne har muligvis for meget modstandskraft, og Captain Unity er for sej,
men dem regner han med at kunne manipulere til passivitet, og så udslette dem når hans dæmonhær
er klar). Hvis Paynes værtskrop får det dårligt, kan dæmonen flygte, men den kan stort set ikke
bruge sine evner før den finder en ny værtskrop, og finder den ikke et supermenneske, vil den heller
ikke kunne bruge sine fulde evner, og kroppen vil brænde op på få dage. Uden vært er dæmonen
usynlig, men Stanley vil kunne opdage den og fange den med telekinese. Det tager nogle minutter at
besætte en værtskrop, med mindre den sover eller er bevidstløs.
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Captain Unity

Styrke 32
Behændighed 20
Intelligens 12
Viljestyrke 20

LP 75

Beskyttelse 15
Tankeskjold 5
Overlevelse 20 (x1000, fx overleve i dagevis i rummet)
Telekinese 27 (Omkring 200 tons, Op til 6D6+3)
Flyve 27 (langtids 16000 km/t , max 64000 km/t, meget hurtigere i rummet)
Hyperrums-flyvning 20 (eller også er det warp 8, det kan alligevel ikke bruges i scenariet)
Supersyn 20
Superhørelse 20

Diverse kundskaber og færdigheder 12

[Nærkamp 20/12 (8D6) Undvige 18 /10 ]

Captain Unity er godheden selv, men er underlagt nogle regler for hvad han må gøre. Han kunne
have ledt efter skurken bag det hele i 2001, men kunne ikke gøre det med hele landet imod sig. Han
kan godt se, at det muligvis kunne have reddet nogle liv hvis han havde gjort det, men han mener at
menneskene skal hjælpe sig selv mod deres egne skurke. Men han kan vejlede dem, og hjælpe dem
med at fange skurke de i forvejen er på jagt efter. Hvis han får mistanke om at der er en dæmon på
spil (Dr. All antydede noget sådant, men C.U. anså det for usandsynligt), er sagen naturligvis en
anden. Det er derfor han er så opsat på at tage op til kometen og at gøre det alene. Der kan han
rigtig få afreageret uden at mennesker kommer til skade. C.U. har fortalt at han kommer fra en fjern
planet for at hjælpe jordboerne gennem en vanskelig tid, vel vidende at ingen alligevel ville tro på
det.

Doctor All

Styrke 7
Behændighed 8
Intelligens 4
Viljestyrke 12

LP 16

Tale i vildelse 7
Opføre sig mystisk 7

(Før han opererede sig selv havde han ca. det dobbelte i alt samt diverse færdigheder og superevner)



15

[Nærkamp 8/1 (D6+2) Undvige 6 /1 ]

Den kære doktor er desværre uhelbredelig sindssyg. Han er ikke specielt farlig for sine omgivelser,
men får da for en sikkerhedssyld lidt medicin. Når han er klar i hovedet kan han huske ting der
skete i 2001 og før, men han kan ikke huske dagene lige efter 11/9, og bliver uklar hvis han prøver.

Infinite Justice

Styrke 12
Behændighed 13
Intelligens 6
Viljestyrke 8

LP 22

Beskyttelse 8
Energivæsener 14 (Skabe ting med op til omkring styrke 14)

Skrive dårlige bøger 7
Kampsport 14
Teologi 10

(Infinite Justices energivæsener kommer fra hans underbevidsthed, og har en vis begrænset
intelligens)

[Nærkamp 14/6 (3D6) Undvige 11 /3 Energivæsens angreb 13/5 ]

Infinite Justice har mistet alt det han troede på. Han var næst efter Captain Unity den der troede
mest på sagen. Han var tidligere præst, der opfattede sine superkræfter som et tegn fra Gud om at
han skulle kæmpe for retfærdighedens sag. Både superkarrieren og troen led et alvorligt knæk i
2001, og han er aldrig kommet sig over det.

Miss Information

Styrke 14
Behændighed 11
Intelligens 14
Viljestyrke 11

LP 29

Beskyttelse 8
Overlevelse 4
Absorbere viden 14 (Blandt andet ”Sanse” oplysninger i fx bøger og computere med ca.
x100 hastighed)
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Forudsige nær fremtid 8 (Lægger til hendes effektive behændighed mht. at ramme og dukke
sig)

Køre bil 11
Kampsport 11
Historie 11
Privatdetektiv 11
Sarkastiske bemærkninger 12

[Nærkamp 19/11 (3D6+2) Undvige 19 /11 ]

Miss Information var ”den unge” i Unity League indtil rekrutterne ankom, så hun havde det med at
opføre sig lidt fjollet. Senere blev hun mere seriøs, og hun havde et langt og delvist hemmeligt
forhold til First Strike. Efter terrorangrebet, hvor nogle af Unity Leagues agenter tilsyneladende
havde støttet terroristerne, sneg hun og First Strike sig ind i FBIs hovedkvarter for at skaffe
oplysninger. Hun fik da en vision om bomben, og advarede First Strike, men han insisterede på at
bruge sin superfart for at finde og demontere bomben. Det nåede han ikke. Miss Information, der
var længere fra ground zero, var den eneste overlevende fra bygningen, og vågnede op i ruinerne
timer senere, i live men færdig med at se godt ud. Siden har hun levet på flugt med diverse løse job.
Hun var egentlig kun superhelt fordi det var spændende  og senere på grund af First Strike. Hun har
totalt mistet troen på superhelte.

Clark Bent

Styrke 20
Behændighed 16
Intelligens 6
Viljestyrke 8

LP 38

Beskyttelse 10
Overlevelse 10
Flyve 20
Skyde laserstråler fra øjne 16 (4D6)
Supersyn 10

Prale 8
Torturere de svage 8
Superbølle kampteknik 16

[Nærkamp 16/8 (5D6) Undvige 14 /6 Laser 16/8]

En rigtig supermand. Tror han er totalt usårlig og opfører sig derefter. Ulidelig selvoptaget. Kun
tolereret fordi han er en af de sejeste superhelte. En taber, der blev mobbet gennem hele sin
barndom og først fik superkræfter da han som journalist for en lille lokal avis blev fanget og
tortureret af ”superhelte” som troede han var terrorist. Da de var færdige med ham, smed de resterne
af ham ind i et depot for højradioaktivt affald. Det aktiverede hans supergener, så han heledes meget
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hurtigt, opsøgte ”heltene” og fik hævn. Hans svaghed er hans sadisme og dumhed. Clark Bent har to
personligheder, den anden er når han optræder som en flink og rar freelance journalist (Så snart han
tager superdragten af og tager almindeligt tøj på, falder han ligesom til ro).

The Rat

Styrke 14
Behændighed 12
Intelligens 10
Viljestyrke 10

LP 28

Beskyttelse 6 (kampdragt)
Mareridt-evne 15 (Paralyserer indtil man klarer sit vilje-8)

Kampsport 15
Taktik 15

[Nærkamp 15/7 (3D6+2) Undvige 10 /2 Mareridt 15/7]

En lille mand i sort kostume med stor kappe o.s.v. Har en overnaturlig evne til at skræmme folk og
give dem mareridsagtige hallucinationer. En del superstyrke m.m. og ekspert i al slags kamp (genial
til taktik og strategi). The Rat har siden barndommen haft de forfærdeligste mareridt. Han har lært
at vende dem udad, og at udnytte sin overudviklede fantasi til at udtænke planer med. Svaghed er at
han har det med at forlade en potentielt tabt kamp i god tid.

Semiconductor Man

Styrke 12
Behændighed 15
Intelligens 13
Viljestyrke 8

LP 22

Beskyttelse 8
Flyve 12
Regne ting ud 8
Mikrobølgestråle 16 (4D6, effekten er varme – ting varmes op og eksploderer)

Elektronik 14

Tager dobbelt skade af elekromagnetiske angreb og kan kortslutte af vand.

[Nærkamp 13/5 (3D6) Undvige 13 /5 Mikrobølger 15/7]
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Et levende stykke elektronik. Han eksperimenterede med en kampdragt, men fik ved et uheld lavet
noget der gik i forbindelse med hans krops celler. Han kan alt det et stykke elektronik kan – dvs.
ting og sager med energi, regne ting ud, sanse og kommunikere. Han har en lidt robot-agtig
personlighed. Svaghed er stærke elektromagnetiske felter og vand.

Captain Light

Styrke 10
Behændighed 14
Intelligens 6
Viljestyrke 6

LP 16

Beskyttelse 15 (lysskjold)
Lysevner 15 (4D6+1, han kan også lave op til 3 væsener)

(Lysvæsenerne har samme evner som C.L., bortset fra at de kun har 5 point beskyttelse og 15 LP)

[Nærkamp 12/4 (D6+5) Undvige 12 /4 Lysangreb 15/7]

Kan skabe felter af fast, levende lys, så som lyssværd og (hvis han har tid nok) lys-monstre. Han
kan også skyde med diverse lysstråler, og har et skjold af fast lys. Det fungerer som en slags
ectoplasma, som han startede med at kunne lave da han var barn og spillede computerspil. Hans
svaghed er mistet koncentration (Når han tager skade skal der checkes mod vilje eller han tager en
runde om at samle sig og lysmonstre forsvinder– man kan også forsøge at demoralisere ham).

Fortynine

Styrke 13
Behændighed 13
Intelligens 13
Viljestyrke 13

LP 29

Beskyttelse 6 (kampdragt)
Kampteknik 17
Tunge våben (Rambo-stil) 17 (Har fx et specialbygget tungt maskingevær, der giver 4D6)
Pilot 14
Diverse soldat-evner 14
Skifte side hvis det kniber 7

[Nærkamp 17/9 (3D6+1) Undvige 11 /3 Skydevåben 17/9]
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Anti-terror korpsets forsøg på at lave en overmenneskelig agent. Der gik alle mulige ting galt med
de første otteogfyrre, specielt da terroristerne ofte gik på ham (Captain ATAG). Nummer niogfyrre
gjorde oprør og sluttede sig til nogle terrorister. Dem blev han også utilfreds med, så han forrådte
dem, og blev benådet af Tex Walker. Fortynine er det fysisk perfekte menneske. Han har
overnaturlig intelligens og styrke, og er ufattelig hurtig. Ligesom Clark Bent er han sadist, men han
er meget smartere, hvilket kompenserer for at han ikke er så sej. Har ingen rigtige svagheder,
bortset fra sine forholdsvis begrænsede superevner.

Tex Walker

Styrke 12
Behændighed 14
Intelligens 5
Viljestyrke 8

LP 19

Beskyttelse 4 (kevlar tøj)
Superkarisma 10 (En slags telepatisk evne, som gør at folk stoler på ham)

Udpege rådgivere 6
Tjene penge 8

[Nærkamp 12/4 (3D6) Undvige 12 /4 ]

Tex Walker var en bonderøv af en olierigmand, som havde et vist supermenneskeligt potentiale,
men manglede lidt intelligens. Dæmonen sørgede for at aktivere de skjulte evner og at give ham de
gode ideer. Som Clifford Payne sørgede han for at blive tilknyttet præsidentkandidat Walker, så han
kunne holde øje med ham. Walker selv mener det han gør er meget fornuftigt, dels fordi han ikke er
så klog, dels fordi Payne manipulerer med ham.

Doctor Raumstadt

Styrke 14
Behændighed 12
Intelligens 12
Viljestyrke 10

LP 28

Beskyttelse 8
Overlevelse 8
Tankeskjold 4 (På grund af senilitet, Det forvirrer telepater uden at blokere helt)
Flyve 12
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Supersyn 8
Kuldestråle 16 (4D6)

Elektronik 12
Krigsmaskiner 12

[Nærkamp 10/2 (3D6+2) Undvige 10 /2 Kuldestråle 12/4]

Sikerhedsrådgiver Dr. Raumstadt er en gammel ræv i storpolitik. Han har været rådgiver for en lang
række af præsidenter, mens han passede sit job som chef for multinationale Extel, og tidligere fløj
omkring som superhelten Gunship. Nu er han desværre ved at blive senil, og det har dæmonen
udnyttet til at gøre han rigtig krigsgal. Han har ledet Anti Terror AGency i de seneste syv år, og har
formået at smadre det meste af USA's anseelse i udlandet ved at kalde alle og enhver terrorist og
forfølge dem. Han har noget på der ligner en kampdragt, men det er rent pynt. På trods af sin
begyndende senilitet er han stadig genial til at designe nye våbensystemer m.m.

General Power

Styrke 16
Behændighed 12
Intelligens 10
Viljestyrke 10

LP 32

Beskyttelse 10

Politik 10
Sukke over Tex Walker 10
Boksning 13

[Nærkamp 13/5 (4D6) Undvige 10 /2 ]

Stor og stærk og meget godmodig mand. Tex Walker har kendt ham i mange år, og har givet ham et
job som vicepræsident efter den gamle vicepræsident døde af et slagtilfælde under en
pressekonference. General Power har også superevner (dæmonen har sørget for at samle dem lidt
sammen, så den hurtigt kan tilbyde sine venner gode værtskroppe med politisk magt), men hader at
bruge dem, og har præsteret at holde dem hemmelige for alle. Han er faktisk en flink fyr, men han
føler sig som en slags storebror for Tex Walker, og vil følge ham til verdens ende.
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Tricky Dix

Styrke 10
Behændighed 14
Intelligens 8
Viljestyrke 12

LP 22

Teleportation 18
Telepati 8
Superlugtesans 8

Spion 9

[Nærkamp 12/4 (D6+5) Undvige 12 /4 ]

En superagent, som render ærinder for Dr. Raumstadt og Secret Service (Payne er hans chef). Dix
har fået opsporet ”De fem”. Payne ville egentlig gerne af med ham, men han er forbandet nyttig , og
er ret loyal mod Payne, så han har indtil videre beholdt ham.

Agent 234

Styrke 6
Behændighed 7
Intelligens 8
Viljestyrke 8

LP 10

Hemmelig agent 8
Skuespiller 9

[Nærkamp 5/1 (D6+5) Undvige 5 /1 ]

Agent 234 (Jim Jarvis) har sammen med et par andre gamle Unity League folk trofast vedligeholdt
netværket, selv om alle heltene er væk. Han arbejder som skuespiller, og ved tilfældigvis hvor
Infinite Justice er. Agent 234 tror at han får hjælp af Clifford Payne til at holde netværket
hemmeligt, og han vil gøre et stort nummer ud af at han har kontakter placeret tæt på præsidenten,
som han let kan overtales til at dele. Han tror også at Clifford Payne arbejdede for Unity League i
gamle dage (implanteret falsk erindring).
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Jack Ostrander, superfan

Styrke 4
Behændighed 5
Intelligens 9
Viljestyrke 8

LP 6

Superheld 12 (Er mindst 30 gange så heldig end hvad rimeligt er)

Magi (historisk set) 10
Superhelte (viden om) 10
Sympatisk nørd 10

Jack er totalt opslugt af sit arbejde for Doctor Alls fanklub, et par andre superfanklubber, og at læse
okkulte tekster. Han har vundet tonsvis af penge på lotterier, og tror at det er fordi han bruger magi
til at forudsige resultaterne. Han har mødt Miss Information for nyligt, da han tilfældigvis rendte
ind i hende i LA og genkendte hende, og ved hvor hun er for tiden.

ATAG agenter

Styrke 7
Behændighed 8
Intelligens 6
Viljestyrke 6

LP 10

Beskyttelse 4 (kampdragt)

Skydevåben 8
Nærkamp 8
Superagent 7

[Nærkamp 8/1 (D6+2) Undvige 6 /1 Xtralarge raketpistol 8/1(3D6)]

Disse agenter er totalt loyale mod Raumstadt. De er ikke altid for kvikke, men ret effektive i kamp.
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Rummonstre og skurkebotter

Styrke 13
Behændighed 12
Intelligens 4
Viljestyrke 5

LP 21

Beskyttelse 5
Diverse andre evner (find på noget, ikke for sejt)

Flå, rive, bide 13

[Nærkamp 13/5 (3D6+1) Undvige 10 /2 ]

Disse monstre er totalt hjernedøde. Dæmonen havde dem i sit rumskib, og fik frosset en passende
mængde af dem op (12 ?), og suppleret med lidt kamprobotter (Brug samme tal). De vogter den
sorte komet mod nysgerrige superhelte. Kineserne, der ikke er så seje som De Fem, fik en frygtelig
masse bank, og monstrene efterlod dem som døde på kometoverfladen, men de kan evt. reddes.

Ole Lukøje

Styrke 12
Behændighed 12
Intelligens 8
Viljestyrke 12

LP 22

Beskyttelse 5
Tankeskjold 5
Drømmetåge 18 (En tåge på ca. 5x5x5 meter. Slå vilje-8 eller kom til drømmeland)

(I drømmeland har O.L. effektivt gange halvanden i egenskaber, og kan manipulere næsten
ubegrænset med omgivelserne. Dem han tager med ind forsvinder fysisk. Han kan lade tågen blive
for at hente flere ind, før han selv tager med til drømmeland. Han kan udforske en slags kollektivt
ubevidste i drømmene, og se hvad der foregår rundt om i verdens drømme. Han kan ikke gå ind i
specifikke personers drømme. Tågen tager to runder at lave, og han kan flytte den omkring
startende med runde 2 – slå behændighed mod behændighed for ikke at blive fanget.)

Den eneste danske superhelt der (lejlighedsvis) er aktiv. Han er meget bekymret over situationen,
men føler ikke han kan gøre noget. Ole Lukøje arbejder i det skjulte, og det egner hans evner sig
også til. Spillerne kan finde ham, hvis de prøver at finde nogle allierede i Danmark. Der kan være
en journalist eller ham der tegner hans serie (En Strid-type). Han kan blandt andet give dem
oplysninger om den politiske situation i Danmark via sine ”højtplacerede kilder” (Statsminister
Fuph tør ikke andet end at gøre som amerikanerne siger, så han spiller med på forklaringen om at
det er terrorister der bomber København. Der er skredet et par USA-kritiske statsledere i godt nok



24

ikke-NATO lande for nyligt, men Fuph sveder lidt) Ole Lukøje har ikke lyst til at tage med til USA,
da hans evner har en del jet-lag (Han skal omstille sig til de lokales drømme). Han ved at der
foregår et eller andet voldsomt i USA. Der er en som bøjer alle folks drømme.

Standard superhelt/skurk

Styrke 10
Behændighed 10
Intelligens 6
Viljestyrke 6

LP 16

Der er en del forholdsvis ubetydelige superhelte rundt omkring. Det er muligt at nogen af dem
deltager i jagten på spillerne, at de kommer til steder hvor der foregår forbrydelser o.s.v.  Giv dem
en speciel evne på 10+D6 eller +D6 på styrke (De får så det dobbelte af det i ekstra LP). Dertil
eventuelt lidt flyveevne, specielle sanser eller beskyttelse/overlevelse på D6+2.
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Hvad foregår der ?

For mange mange år siden, i en fjern galakse, opstod der en ny form for liv uden fysisk krop som vi
kender det, som var i stand til at manipulere med andre livsformer ved at binde sig til det. I løbet af
kort tid havde disse væsener underlagt sig deres hjemverden. Lad os kalde disse væsener for
Dæmoner. Mange år gik, og en skønne dag dukkede der en rumrejsende race op på planeten, og
grundlagde en koloni. Dæmonerne forholdt sig i ro indtil der var en passende mængde af den anden
race på deres verden. På et tidspunkt hvor den fremmede race følte sig sikre på at der kun var
primitivt liv på planeten, slog Dæmonerne til og et antal af dem bandt sig til de fremmede. Da gik
det for første gang op for Dæmonerne hvor indskrænkede livsformerne fra deres egen verden havde
været. Denne fremmede race var langt stærkere og langt mere intelligent end nogen de før havde
mødt. Fra det tidspunkt startede Dæmonernes lange søgen efter den perfekte race i deres galakse, og
senere, da de havde fundet en måde at overskide grænsen til andre galakser, den ultimative race i
alle galakserne. Under deres søgen fandt de ud af at liv i galakserne var blevet manipuleret af en
anden mægtig race, som for længst var forsvundet, men havde efterladt spor hist og her, så det var
muligt at følge dens færd gennem universerne. Lad os kalde denne race for guderne. Vejen førte
efterhånden hen mod den planet vi alle kender som Jorden. Men guderne var ikke helt uddøde. I
modsætning til dæmonerne behøvede de ikke værtskroppe, men kunne forny deres egne kroppe ved
en form for dvale. Der var kun nogle få af guderne tilbage, og de få tilbageværende havde viet deres
liv til at forsøge at hjælpe til mod virkningerne af deres genmanipulationer, og at bekæmpe de onde
superracer (herunder dæmonerne), der også var et resultat af gudernes eksperimenter. En sådan gud
kom til Jorden for omkring 20 år siden, påtog sig en identitet som Captain Unity, og forsøgte at
hjælpe menneskeheden gennem det kaos af kæmpende superhelte og superskurke der var ved at
opstå i 1980’erne.

Captain Unitys  moralbegreber forbød ham at gøre mere end det der var strengt nødvendigt for at
genskabe en fredelig verden, og at vise alle sine evner, men det lykkes at få gjort Jorden til et bedre
sted. I 2001 besluttede han sig da for at flyve lidt omkring på de nærliggende systemer for at se om
der var andre som behøvede hans hjælp. Captain Unity anede ikke at der var kommet en usædvanlig
skrap dæmon til Jorden kort forinden. Denne dæmon, som havde besat en ung ansat i Secret Service
med gode ”super”-gener, opdagede hvem Captain Unity var, og ikke mindst at Captain Unity havde
spærret et antal (37) af dens meddæmoner inde i sit rumskib. Rumskibet blev stående på Jorden
(Det er langsomt i forhold til CU, han bruger det kun fordi han skal have et sted til sine ting), og
dæmonen fik opsporet det (den kan "lugte” de andre med sin telepati). Men det var ikke let at
komme derind, og den var også meget bange for at blive fanget derinde. Så den satte den plan på
standby. Imens gik den så i gang med plan nummer to: At få lavet Jorden om til at sted hvor det var
rart at være, ved fx at der ikke var nogen telepater som kunne opdage den, og at Captain Unity var
død eller i det mindste blev væk. Til det formål fik den fat i en oliemilliardær ved navn Tex Walker,
og fik med lidt telepatiske manipulationer arrangeret at han vandt præsidentvalget i USA i 2000.

Lige før Captain Unity kom hjem i efteråret 2001 var dæmonen klar med sin plan. Den havde fået et
antal arabiske ekstremister, utilfredse amerikanere (eksilcubanere og survival-fanatikere) og hvad
han ellers kunne skrabe sammen manipuleret til at lave en slags dommedag over USA, hvor rutefly
styrtede ned i skyskrabere m.m. Hele operationen var så indviklet, at ingen nogensinde fandt ud af
den rette sammenhæng, specielt fordi alle de arresterede hovedmænd samt de FBI-folk som havde
sørget for at ingen opdagede noget var døde, da FBIs hovedkvarter i Washington blev sprængt i
luften af en taktisk atombombe. I forvirringen bagefter blev løse beskyldninger hurtigt til alvorlige



26

anklager, så mange mennesker, og specielt mange superhelte måtte gå under jorden. Nogle spor
førte til forskellige arabiske lande, så man forberedte sig på krig. Midt i det kom Captain Unity
hjem. Han forsøgte at overtale parterne til at falde til ro, men meget hurtigt vendte situationen til
noget meget ubehageligt: Captain Unity havde været forsvundet i to år, og nu kom han så rendende
for at redde verden. Det kunne ikke være tilfældigt. Dæmonen skubbede lidt til folks had og lidt til
Captain Unitys fortvivlelse, så det endte med at både FBI og en række superhelte jagede Captain
Unity, så han trak sig tilbage til sit rumskib for at ligge der og sove nogle år indtil folk kom på
bedre tanker (Han trængte faktisk også til at sove).

Inden Captain Unity trak sig tilbage fortalte han et par af sine gamle venner fra Unity League hvor
han var, og sagde at han troede det var bedst at han helt forsvandt et stykke tid, men at de da kunne
vække ham, hvis situationen blev værre. Dr. All prøvede forgæves at tale ham fra det. Kort tid efter
blev også medlemmer af Unity League jaget på nogle fabrikerede anklager, der forbandt dem til
terrorismen (Alle superhelte var nu potentielle superskurke i folks øjne. De var blevet bange for folk
med superkræfter). Dr. All havde i mellemtiden hittet ud af at der måtte være en meget farlig telepat
bag det hele. Han følte sig selv nogenlunde sikker mod manipulation, men vidste at han ikke kunne
klare det alene. Igen forsøgte han at overtale Captain Unity, men C.U. troede ikke på Dr. All (På
grund af dæmonens manipulationer). I mellemtiden havde Dr. Alls lærling rodet i sin mesters sager,
og fået fat i en ældgammel femkantet magisk amulet, som han mente kunne forstærke hans egne og
de fire andre Unity League rekrutters ret middelmådige kræfter, og give dem modstandskraft mod
telepatisk manipulation. Amuletten indeholdt essensen af fem væsener som mindede om dæmoner,
og ritualet gik helt galt. Da Dr. All opdagede hvad der var sket, indså han at den eneste måde det
gode ville kunne sejre i den sidste ende, var at bruge et ritual som kunne forstærke hans kræfter til
gudeagtigt niveau, men sandsynligvis ville gøre ham sindssyg. Han fik stoppet de fem, men ikke før
de havde hærget rundt i USA i et par dage, ødelagt byer og slået folk ihjel, og blandt andet banket
nogle kendte superhelte. Dr. All hypnotiserede dem til at glemme alt, gav dem en dækhistorie, og
sendte dem til Danmark som asylansøgere. Derpå sendte han fem magiske breve til dem, som han
vidste ville nå frem på et tidspunkt hvor de fem væsener var kommet under kontrol (blevet
absorberede), og hvor det stadig ikke var for sent at redde verden. Inden sindssygen fik overhånd
skar han da noget af sin hjerne ud, så han mistede sine magiske evner, og ikke ville være til fare for
andre.

De fem er eftersøgte over det meste af verden, og i 2008 lykkes det at opspore dem. Dæmonen har i
mellemtiden fundet ud af, at han gerne vil have befriet sine venner alligevel. Han skal finde på et
eller andet så Captain Unity forlader sit rumskib. Han kontakter da sit eget rumskib (et sted langt
uden for planeterne) telepatisk og får robotterne der til at lave en fup-komet, som skal styres mod
Jorden. (Den kan ses i stjernebilledet Krebsen – Cancer). Ideen er, at Captain Unity skal vækkes, og
tage ud for at stoppe kometen, mens dæmonen bryder ind i hans rumskib. I de syv år der er gået har
dæmonen haft god tid til at spionere på rumskibet, og han er ret sikker på at han kan gennemføre sin
plan. Derfor skal han bruge nogen der kan overtale CU til at tage af sted. De gamle medlemmer af
Unity League er for demoraliserede, så de duer ikke. Men de fem er perfekte. De kender C.U. og
han kender dem. De kan nemt bringes til at tro på at superhelte nytter noget, og formidle det videre
til C.U. Derfor sørger han for at heltene kommer til USA, finder diverse spor, og til sidst finder
C.U. Lige når C.U. bliver fundet, har han planlagt at lade Tex Walker starte en atomkrig med Kina,
som han og Raumstadt har ”sikre beviser” for står bag Den Sorte Komet. Da CU er enemy number
one i USA, regner dæmonen med at CU tager til kometen, mens de fem tager til Texas, så han kan
få fred til sit indbrud. Men han overser muligvis et eller andet.
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Papirer til udlevering

Der er følgende papirer til udlevering:

• Beskrivelse af spillerfigurer og situation. Udleveres før spillerfigurer, så spillerne kan få en
chance for at fortælle hvad de helst vil spille.

• Spillerfigurer 1 – Udleveres når de har hittet ud af hvad de vil spille, evt. tilfældigt
• Dagens nyheder – Udleveres i starten, så de ved lidt om verden
• Spillerfigurer – Hvad der sker efter de læser brevet og tal for deres superkræfter
• Liste over nogle kendte superhelte – Udleveres når de begynder at spørge til superhelte
• USA i 2008 – Hvis de spørger om det, eller når de kommer til USA
• Brev fra Raumstadt til diverse stater – Hvis de leder efter og finder fortrolige oplysninger
• Dr. Alls hjemmeside – Hvis de søger informationer om ham. Eller når de finder anstalten.
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De fem hovedpersoner

(Udleveres til spillere)

I kender hinanden fra da I indvandrede til Danmark for omkring 7 år siden. I mødtes i flyet, fandt
ud af at I havde en del til fælles, uden helt at kunne sige hvad, og har siden holdt kontakt, blandt
andet i form af en årlig middag på forskellige restauranter i København.

I er:

Monica Jefferson : Sælger i computerbranchen. Snakker som regel meget, men siden hendes mand
Richard døde for nylig under tragiske omstændigheder, har hun været mere tavs.

Al Johnson : En stor mand. Lærer på forskellige høj- og andre skoler. Kan lide at have orden i
sagerne. En lidt sær eneboer-type, som godt kan lide at filosofere.

Bill Rose : Elektronik ingeniør. Bill har altid rod i sit privatliv, måske fordi han kan blive så opslugt
af sit arbejde, så han glemmer alt andet. Et omvandrende videnskabeligt leksikon.

Hilary Carter : Kvindelig stuntmand. Hilary er altid fuld af vilde planer, men de bliver sjældent til
noget. Hun har fx talt om at blive rigtig skuespiller i mange år.

Stanley Strange : En mærkelig lille mand. Stanley kan det ene øjeblik være totalt fraværende, og det
næste afsløre at han har fulgt med i alt. Arbejder som kok.

I befinder jer:

Ombord på en sejlende restaurant i Københavns havn og omegn. I er gået i gang med hovedretten,
og har diskuteret verdenssituationen. Krigen mod terrorister fortsætter på syvende år, og præsident
Tex Walker, USA, meddeler at han regner med at afslutte krigen i løbet af nogle få år. Ifølge
statistikkerne er der kommet meget mere terror i de syv år, men det forklares med, at de sidste
terrorister ved at deres dage er talte, og derfor sætter alt ind på at få ram på civilisationen. Det er
meget tragisk at nogle tidligere meget respekterede superhelte har sluttet sig til terroristerne, men
sådan kan det jo gå i en krig. Danmark har formået at holde sig næsten ude af krigen, så der er ikke
sket meget forandring siden den forfærdelige september, hvor terrorister slog til mod en række
større byer i USA, og dræbte flere hundrede tusinde mennesker. Det er d. 14/10 2008, solen skinner,
maden er god, og I går over til at diskutere mere behagelige emner end verdenssituationen. Tjeneren
kommer med mere vin.
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Stanley Strange

Jeg lader som om jeg spiser maden. Men sørger omhyggeligt for at blive af med det igen. Jeg kan
lugte de otte slags krydderi der er i, og mindst de to af dem passer slet ikke til den ret. Desuden er
kødet fra en gris der engang har bidt en kattekilling ihjel. Jeg kan høre killingen skrige, så snart min
hånd kommer for tæt på grisens kød. Og vinen. Den er der engang en fuld vinbonde der har pisset i.
De har tilsat et eller andet for at sløre smagen. Men jeg lader den stå. Planter taler ikke til mig, så
jeg spiser lidt salat. Jeg kan smage at den er vokset op med for meget regn. Men jeg er en smule
sulten, og ignorerer det.

Det er så sært at jeg ikke kan høre de andres tanker. Mine fire gamle venner. Når jeg er sammen
med dem, kan jeg i det mindste få en smule fred i mit hoved. Indtil tjeneren kommer forbi. Han har
opdaget at jeg ikke spiser maden, og tænker at jeg er en eller anden form for junkie, som er for
omtåget til at kunne spise ordentligt. Det er også sådan jeg ser ud, så jeg bebrejder ham ikke. Jeg
tænker bare igen over hvorfor jeg egentlig aldrig har udnyttet mine specielle evner til noget. Jeg må
vel have været bange for at de ville holde op med at virke, hvis jeg fortalte om dem til nogen. Eller
nok mere at folk ville opfatte mig som et misfoster og lukke mig endnu mere ude fra alting, eller
måske forsøge at slå mig ihjel. Det er sket for nogle af kappefyrene. Det kræver en hel særlig form
for mod at stille sig op på den måde, og sådan er jeg bare ikke.

Det går rigtigt dårligt på jobbet. Den anden dag skulle jeg lave mad til nogle der kendte nogen der
kendte Prinsen. Og pludselig kommer hende der kender Prinsen ud i køkkenet. Og jeg ved med det
samme, at hun lige har set et menneske blive slået ihjel. Hun er fuld. Så hun kan glemme det indtil
videre. Men det kan jeg ikke. Hun var i en bil. Sammen med en mand. De bliver påkørt. Manden
har et hul i sit hoved, så man kan se ind. Han forsøger at sige noget, men der kommer kun blod ud
af munden. Jeg skriger, og vælter gryden. Der flyder små stykker kød ud over hele gulvet. Jeg ser
koen skrige, lige før de førte den ind for at blive slagtet. Så falder jeg om på gulvet. Senere vågner
jeg af noget koldt vand i mit hoved. Jeg får at vide at jeg er fyret.

Jeg fik et sært brev i morges. Det er poststemplet i USA for syv år siden, 14/10 2001. Det er ret
tykt, så måske er der noget farligt indeni. Jeg har taget det med for at vise det til de andre.
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Hilary Carter

Jeg får pludselig lyst til bare at grine og grine af det hele. Hvorfor sidder vi omkring et bord, og
ikke på gulvet ? Hvorfor har vi klædt os sådan ud ? Middag med venner. De samme vittigheder som
sidst. De samme kedelige liv hvor der er sket nøjagtig det samme som sidst. Jeg får lyst til at flyve.
At lade mine tanker glide op fra bordet, ud fra dette sted, og op i den fri luft. Og lade kroppen sidde
der tilbage og snakke og spise og snakke og spise. I morgen skal jeg køre en bil gennem et
brændende hus. Og kæmpe mod en mand på det dobbelte af min vægt, som ender med at slå mig
ihjel. Bagefter skal jeg hjem og se fuldblods action i min hjemmebiograf.

Jeg er begyndt at skrive dagbog. Det gør jeg hver morgen lige når jeg står op. Somme tider skriver
jeg videre på en drøm, og somme tider falder jeg i søvn igen og drømmer videre. Nå jeg har skrevet
en bog færdig, læser jeg den igennem. Mærkeligt nok er det umuligt for mig at se hvad der drøm og
hvad der er virkelighed. Ligesom nu, hvor jeg tror at jeg drømmer. En drøm jeg ofte drømmer er at
jeg står på taget af et højhus. Helt ude ved kanten. Jeg kan høre nogen råbe, at jeg skal passe på.
Men jeg hører ikke efter, jeg danser på kanten af det store fald. Og ofte falder jeg ned. Så hører jeg
stemmen igen, som siger jeg skal huske hvordan det er at flyve. Men jeg hører ikke efter. Jeg synes
at faldet på en måde er lige det jeg har manglet. At jeg kan se hvor jeg skal hen, selv om det går
nedad, og selv om jeg ved at det hele ender når jeg rammer fortovet. I nogle drømme mærker jeg
noget hårdt ved mødet med fliserne, og så vågner jeg. Flere gange er jeg vågnet et sted på en gade
midt om natten under et højhus. To gange har forbipasserende sagt at de så mig styrte ned. Jeg siger
til dem, at det hele er et stunt jeg er ved at øve, og det er lavet med snore og elastikker. For jeg ved
jo at jeg drømmer, så jeg tager blot hjem og går i seng.

Jeg fik et sært brev i morges. Det er poststemplet i USA for syv år siden, 14/10 2001. Det er ret
tykt, så måske er der noget farligt indeni. Jeg har taget det med for at vise det til de andre.
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Bill Rose

På bordet ved siden af mig står en vase, som minder mig om den vase med indtørrede blomster der
står hjemme i min stue. Og minder mig om at det er fire måneder siden jeg sidst har været ude at
spise. I Lyngby var det. Jeg fik en god stor bøf. Og hun ville kun have forret. Noget hun kunne
stikke lidt i, mens hun sagde det hun havde planlagt at sige. Som en tale. Da hun havde talt rejste
hun sig og gik. Jeg spiste min bøf op, og kørte hjem. De sendte Godfather den aften. Jeg optog den
på videoen, og da den var færdig, så jeg den igen og igen. En fantastisk film. Så ringede de
pludselig fra arbejdet og rykkede for testkørslen af den nye chip. Først da opdagede jeg at der var
gået 45 timer. Men det var dengang. Nu har jeg allerede planlagt at købe nye blomster til min vase.

Jeg er en gang blevet kørt over af en lastbil ude på Roskildevej. Jeg blev slynget 20 meter væk, og
endte oven i en ellert, som blev totalskadet. Der var ingenting at se på mig. De sagde, at somme
tider bliver man ramt så heldigt, at kraften fordeles over hele kroppen, men de havde aldrig set
nogen slippe uden så meget som et blåt mærke. En anden gang faldt jeg i vandet på en sverigestur.
Jeg havde drukket hele dagen, så jeg husker ikke meget af det. Kun at jeg faldt i noget vand, og
pludselig følte mig meget træt. Det næste er at jeg vader drivvåd rundt nede på Langelinie. Da jeg
ringer hjem, får jeg at vide, at de har ledt efter mig ude på Øresund i fem timer. Og så for to
måneder siden. Jeg stod på en øde perron og så togene suse forbi. Lige et par slurke til af flasken,
og så vente på det næste. Jeg husker hvor behageligt det var at se toget komme nærmere, som om
enden på mit meget ubehagelige liv gjorde det samme. Så må jeg være sprunget. Det næste jeg
husker er, at jeg ligger på en skråning og en lille dreng kigger på mig. Jeg rejser mig op og går.
Senere tror jeg det må have været noget jeg drømte. Jeg var så langt ude at jeg hallucinerede.

I det mindste går det fint på jobbet. Jeg har allerede lavet tre nye ting, som kan patenteres. Men de
forstår ikke princippet. Så jeg må sidde i møde efter møde for at forklare det. Det gider jeg ikke
mere, så jeg laver en simpel lille chip til dem igen. Imens jeg arbejder, tænker jeg på de tusind
måder man kunne gøre det bedre på, men det er lang tid siden jeg er blevet irriteret over den slags.

Jeg fik et sært brev i morges. Det er poststemplet i USA for syv år siden, 14/10 2001. Det er ret
tykt, så måske er der noget farligt indeni. Jeg har taget det med for at vise det til de andre.
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Al Johnson

De har tre stavefejl på menukortet. Mit lokale pizzaria har kun to. Jeg har bestilt de tre retter for at
se om stavefejlen på en eller anden måde slår igennem. At den havde en eller anden betydning
udover en manglende evne hos personalet til at stave. Som et magisk ritual der giver specielle evner
til ting ved at manipulere med deres navne. Eller et tegn på at verden omsider er ved at falde helt fra
hinanden, og starter med at lade ordene gå i opløsning. Men det smager helt normalt, så jeg antager
at verden er som den plejer at være. At vi lever i den tidsalder der har middelmådigheden som tegn.

Hvem er jeg ? Godt spørgsmål. At fortælle nogen at et spørgsmål er godt, viser dem at man
respekterer dem. Men om spørgsmålet er godt betyder ikke noget. Alle spørgsmål er i demokratiets
hellige navn lige gode. Hvordan lyder det når to hænder klapper, hvis der ikke er nogen tilstede som
kan høre det ? Hvorfor falder ting ned og ikke op ? Og det dummeste af alle: Hvem er du ? Er det
meningen jeg skal slå op i en bog og pege på mig selv. Svar : Se side 519 i blå bog. Spørgsmål:
Hvem er jeg ? Men der menes mere med det spørgsmål. Det er ikke nok at pege i en bog. Hvem er
du i virkeligheden ? Hvad ligger der neden under det som kan skrives i bøger ? Er du i
virkeligheden en reinkarnation af Shakespeare ? Eller er du i virkeligheden en psykopatisk
massemorder, som tror at han er lærer. Og hvad kommer under det ? Er Shakespeare i virkeligheden
en reinkarnation af bonden Karl, der var kendt vidt og bredt i sin landsby som ham der engang
havde mødt en mand uden ører ? Og er den psykopatiske massemorder i virkeligheden slet ikke
psykopat, men blot en terrorist der engang fik sprunget sin familie i stumper og stykker og derfor
har viet hele sit liv til at få hævn ? Hvorfor ikke spørge om det man mener: Hvem tror du du er ?

Jeg er en sten. Eller det var hvad jeg bildte mig ind den anden dag. Styretøjet på min bil brød
sammen. Som styret af en ondsindet selvmordschauffør forlod bilen sin bane, og kørte over i den
modsatte kørebane. Der kom en lastbil lige imod, og jeg forstillede mig at jeg var en sten. Så hørte
jeg braget, men hørte det ikke alligevel. Senere vågnede jeg op i vejgrøften uden en skramme.
Lastbilen var totalskadet, men chaufføren havde overlevet. Min bil var blevet til en lille klump
sammenkrøllet metal. Men det underlige var, at det så ud som om en stor sten var hamret ind i
lastbilens motor og havde smadret den, og det var umuligt at finde stenen nogen steder.

Jeg fik et sært brev i morges. Det er poststemplet i USA for syv år siden, 14/10 2001. Det er ret
tykt, så måske er der noget farligt indeni. Jeg har taget det med for at vise det til de andre.
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Monica Jefferson

Gad vide om Stanley har tænkt sig at spise sin bøf ? Jeg kunne godt bruge en til. Vinen er ok, men
der er en eller anden bismag ved den. Måske er der nogen som har kommet noget bedøvende i, og
vil kidnappe os og forlange en stor bunke løsepenge ? Hold kæft hvor er her kedeligt ! De andre
taler bare så ulideligt langsomt, så jeg synes der går en evighed mellem hvert ord, som om det hele
kører i slow-motion. Det må være vinen. Jeg tager lidt mere, så kan det være det går over.

I dag fik jeg solgt otte totalt forældede maskiner til tre charmerende unge mennesker. De havde
taget alle deres sparepenge med plus en del de havde lånt i banken. Og gjort et virkeligt godt
arbejde med at sætte sig ind i tingene. Og jeg var så hjælpsom. Jeg ved præcis hvor meget man kan
få at vide på nettet og hos vores konkurrenter, så det var bare at føje til, så det så ud som om jeg
havde ret. En utilfreds kunde. Jeg kunne vise dem syv tilfredse. Og ikke et ord om at det var fem år
siden de var tilfredse. For mange år siden havde jeg den der ubehagelige følelse ved mit job. At  det
jo ikke særligt pænt, det jeg gjorde. Nu er jeg egentlig ligeglad. Kunderne er blevet til nogle
ansigter der passerer forbi. Jeg kender dem næsten før de åbner munden. Der er kun så og så mange
forskellige af dem. Og hvorfor skulle jeg afstå fra min eneste fornøjelse, for at gøre noget for dem ?
De har kun penge i hovedet, når de kommer til mig. Jeg er bare bedre til det spil end de er.

Der er vist nogle unger som fyrer kanonslag af inde i byen nu. Eller også er det en revolution. Man
kan jo håbe. Richard skød tre gange, og alle skud ramte forbi. Fordi jeg have været i byen med Karl,
min chef. Richard stod lige ved siden af bilen, og jeg rørte mig ikke, for jeg havde den der
fornemmelse af at han havde ret til at skyde mig. For der var jo sket noget. Ved et uheld. Da
Richard omsider fandt ud af at sigte med pistolen, gennem tårer, skete det underlige. Bilen
eksploderede. Jeg blev slynget et stykke væk, men jeg så Richard inde midt i flammehavet. Han
skreg. Jeg følte mærkeligt nok ikke noget. Det var en mand i flammer, som opførte en bizar dans for
mig. Jeg stirrede fascineret på manden og flammerne. Indtil manden faldt om og blev til en sort
mumie. Og der kom andre mænd og slukkede ilden. Så rejste jeg mig op og gik på arbejde.

Jeg fik et sært brev i morges. Det er poststemplet i USA for syv år siden, 14/10 2001. Det er ret
tykt, så måske er der noget farligt indeni. Jeg har taget det med for at vise det til de andre.
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Uddrag af dagens nyheder, tirsdag d. 14/10 2008

Præsident Walker sagde i aftes i sin daglige tale til nationen, at syv års ulykke nu er ovre. Siden
dannelsen af ATAG (Anti-Terror Agency) i oktober 2001 er det lykkedes at opspore og
uskadeliggøre tæt ved 7000 terrorister, så terrorister nu er blevet en ”truet dyreart”. Kampen vil
fortsætte lidt endnu, men vi er ved at vinde nu, sagde præsidenten. Han regner med at afslutte sit
store arbejde for Amerika i løbet af ganske få år, således at undtagelseslovene, der tillader ham at
fortsætte som præsident under de nuværende krigsretstilstande i USA, kan ophæves i løbet af
ganske få år. Præsidenten sluttede sin tale med en indtrængende bøn til alle amerikanere og alle
venner af amerikanere om at melde alle mistænkelige mennesker til nærmeste myndighed.
Terroristen er fej og udspekuleret, sagde Walker. Men vi er i stand til at gennemskue ham, hvis vi
gør en lille ekstra indsats. For frihed og demokrati vil altid vinde over ondskab.

Den kinesiske regering meddelte her til morgen, at de allerede i sidste uge har sendt en gruppe af
deres førende superhelte af sted for at undersøge den såkaldte ”sorte komet”, der første gang blev
observeret af den danske amatørastronom Jørgen Poulsen, Nørre Snede. Ifølge de kinesiske
myndigheder arbejder man med flere forskellige hypoteser om kometens oprindelse. En talsmand
fra NASA sagde i går at kometen tydeligvis kommer fra et sted udenfor vort solsystem, muligvis
endda udenfor vores galakse. Forespurgt om han mente at der kunne være tale om fremmede
livsformer, sagde talmanden at det var for tidligt at sige noget om det. Jeg er meget skeptisk overfor
teorier om intelligent liv andre steder end på Jorden. For nogle år siden var der en terrorist, som
tydeligvis var et menneske, men påstod han ikke var her fra Jorden. Hvor mange troede på den ?
Den omtalte terrorist var naturligvis den tidligere superhelt, Captain Unity, som forsvandt i 2001.

Justitsminister Pia Keldsgaard sagde på et pressemøde i eftermiddags, at der er grund til at frygte at
terrorister vil slå til mod Danmark i nær fremtid. Hun opfordrede til at holde ekstra godt øje med
specielt mennesker der ser anderledes ud eller opfører sig anderledes end normale mennesker.
Danmark er indtil nu gået næsten fri af terrorisme, men det kan ikke vare ved, sagde hun.
Keldsgaard sluttede af med at sige, at hun arbejdede på en ny lovpakke med effektive muligheder
for indgreb mod terrorister. Som eksempel nævnte hun, at det skulle være tilladt for
antiterrorkorpset at varetægtsfængsle i op til et halvt år uden at bringe sagen for en dommer. Det er
jo komplet latterligt at sådan en tåbelig gammel mand skal kunne forstyrre antiterrorkorpsets
arbejde med at redde ordentlige folks liv, sagde hun.

Under sit besøg i Congo holdt statsminister Anders Fuph en tale for lokale stammefolk.
Statsministeren fortalte hvordan han selv havde måtte kæmpe sig op fra det bare ingenting, og
opfordrede de lokale til at gøre det samme. Vi kunne sagtens give jer en masse penge, men det vil
ikke være godt for jer, sagde Fuph. Talen måtte afbrydes, da der pludselig opstod rygter om at nogle
lokale terrorister inficeret med ebola ville forsøge at smitte statsministeren. Det viste sig dog at
være forkert, det var blot nogle aids-inficerede, der ville komme tæt nok på statsministeren til at
hans gode aura kunne helbrede dem. Fuph lovede de gode stammefolk at ville bede en bøn for dem,
hvis de mente det kunne hjælpe. Godheden fosser ud af mig, sagde han. På vej hjem til Danmark
fortalte Fuph at han så sig nødsaget til at skære ned på fødevarehjælpen. Deres befolkningstal er jo
dalet kraftigt, så de er ikke mere berettiget til så meget støtte. De få penge vi har til den slags ting,
må jo fordeles retfærdigt, så de kommer hen hvor flest mennesker får glæde af dem.
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Monica Jefferson

Du læser teksten. Ordene siger dig ikke noget. Da du læser det sidste ord, er det som om alting
eksploderer i et lysglimt. Da du kan se igen, stirrer du op i ansigtet på en skaldet mand med nogle
sære sølvfarvede øjne. Han siger noget til dig, men du kan ikke høre det helt klart, og du kan ikke
røre dig. Så forsvinder manden igen, og du husker nogle ting du havde glemt, som en slags film der
kører for dine øjne, så hurtigt at du ikke kan nå at få det hele med:

• Du husker hvordan du voksede op i en lille by i USA.
• Hvordan du som et stort barn opdagede at du havde visse overnaturlige kræfter.
• Hvordan du et par år senere blev opsøgt af en agent for Unity League, dengang verdens førende

superheltegruppe, ledet af den legendariske Captain Unity (Som senere blev terrorist).
• Hvordan du sammen med 4 andre talentfulde unge blev trænet af Unity League. I fik

kodenavnene Bear (Al), Fox (Monica), Swallow (Hilary), Salmon (Bill) og Owl (Stanley).
• Hvordan I finder ud af at verden er truet af en fare som selv jeres læremestre har givet op

overfor, og Stanley derfor får den ide at I skal bruge Dr. Alls (den skaldede mand) ultimative
våben til at give jer styrken til at gøre noget. Stanley gennemførte et langt magisk ritual, og du
kan huske at du blev fyldt med en enorm kraft.

• Noget gik galt. Du har en ubehagelig fornemmelse af at du har skadet en masse uskyldige
mennesker. Og at verden ikke blev reddet. Så gjorde Dr. All et eller andet. Du husker at fra det
øjeblik glemte du alt hvad der var sket før det øjeblik. I stedet fik du de falske erindringer om
din tid i USA du har båret rundt på i syv år.

• Du føler at du har en mission. Måske er det ikke for sent at redde verden. Du ved at du for syv
år siden havde troen på at det kunne nytte noget at gøre gode gerninger. At superhelte fandtes og
var til at stole på. Sådan må du kunne tro igen.

Styrke 13
Behændighed 18
Intelligens 8
Viljestyrke 12

LP 28

Beskyttelse 8
Beskyttelse (ild) +8 (16 i alt, fx mod varmestråler, lasere, napalm)
Varmestråler 18 (4D6+2)
Flyve 19 (lang tids flyvning 1000 km/t , max 4000 km/t)
Overlevelse 8 (x15, fx overleve en halv time uden ilt)
Supersyn 7 (x10 forstørrelse, kan se infrarødt og ultraviolet)
Tankeskjold 10

Overtale 13
Holde tale 13

[Nærkamp 16/8 (3D6+1) Undvige 16/8 Varmestråler 18/10]
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Al Johnson

Du læser teksten. Ordene siger dig ikke noget. Da du læser det sidste ord, er det som om alting
eksploderer i et lysglimt. Da du kan se igen, stirrer du op i ansigtet på en skaldet mand med nogle
sære sølvfarvede øjne. Han siger noget til dig, men du kan ikke høre det helt klart, og du kan ikke
røre dig. Så forsvinder manden igen, og du husker nogle ting du havde glemt, som en slags film der
kører for dine øjne, så hurtigt at du ikke kan nå at få det hele med:

• Du husker hvordan du voksede op i en lille by i USA.
• Hvordan du som et stort barn opdagede at du havde visse overnaturlige kræfter.
• Hvordan du et par år senere blev opsøgt af en agent for Unity League, dengang verdens førende

superheltegruppe, ledet af den legendariske Captain Unity (Som senere blev terrorist).
• Hvordan du sammen med 4 andre talentfulde unge blev trænet af Unity League. I fik

kodenavnene Bear (Al), Fox (Monica), Swallow (Hilary), Salmon (Bill) og Owl (Stanley).
• Hvordan I finder ud af at verden er truet af en fare som selv jeres læremestre har givet op

overfor, og Stanley derfor får den ide at I skal bruge Dr. Alls (den skaldede mand) ultimative
våben til at give jer styrken til at gøre noget. Stanley gennemførte et langt magisk ritual, og du
kan huske at du blev fyldt med en enorm kraft.

• Noget gik galt. Du har en ubehagelig fornemmelse af at du har skadet en masse uskyldige
mennesker. Og at verden ikke blev reddet. Så gjorde Dr. All et eller andet. Du husker at fra det
øjeblik glemte du alt hvad der var sket før det øjeblik. I stedet fik du de falske erindringer om
din tid i USA du har båret rundt på i syv år.

• Du føler at du har en mission. Måske er det ikke for sent at redde verden. Du ved at du for syv
år siden havde troen på at det kunne nytte noget at gøre gode gerninger. At superhelte fandtes og
var til at stole på. Sådan må du kunne tro igen.

Styrke 22
Behændighed 15
Intelligens 7
Viljestyrke 13

LP 47

Nærkamp 17
Beskyttelse 12
Overlevelse 12 (x60, fx overleve en to timer uden ilt)
Tankeskjold 10

Samfundsfag 8
Økonomi 8
Filosofi 9
Kampsport 15

[Nærkamp 15/7 (5D6+2) Undvige 13 /5 ]
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Bill Rose

Du læser teksten. Ordene siger dig ikke noget. Da du læser det sidste ord, er det som om alting
eksploderer i et lysglimt. Da du kan se igen, stirrer du op i ansigtet på en skaldet mand med nogle
sære sølvfarvede øjne. Han siger noget til dig, men du kan ikke høre det helt klart, og du kan ikke
røre dig. Så forsvinder manden igen, og du husker nogle ting du havde glemt, som en slags film der
kører for dine øjne, så hurtigt at du ikke kan nå at få det hele med:

• Du husker hvordan du voksede op i en lille by i USA.
• Hvordan du som et stort barn opdagede at du havde visse overnaturlige kræfter.
• Hvordan du et par år senere blev opsøgt af en agent for Unity League, dengang verdens førende

superheltegruppe, ledet af den legendariske Captain Unity (Som senere blev terrorist).
• Hvordan du sammen med 4 andre talentfulde unge blev trænet af Unity League. I fik

kodenavnene Bear (Al), Fox (Monica), Swallow (Hilary), Salmon (Bill) og Owl (Stanley).
• Hvordan I finder ud af at verden er truet af en fare som selv jeres læremestre har givet op

overfor, og Stanley derfor får den ide at I skal bruge Dr. Alls (den skaldede mand) ultimative
våben til at give jer styrken til at gøre noget. Stanley gennemførte et langt magisk ritual, og du
kan huske at du blev fyldt med en enorm kraft.

• Noget gik galt. Du har en ubehagelig fornemmelse af at du har skadet en masse uskyldige
mennesker. Og at verden ikke blev reddet. Så gjorde Dr. All et eller andet. Du husker at fra det
øjeblik glemte du alt hvad der var sket før det øjeblik. I stedet fik du de falske erindringer om
din tid i USA du har båret rundt på i syv år.

• Du føler at du har en mission. Måske er det ikke for sent at redde verden. Du ved at du for syv
år siden havde troen på at det kunne nytte noget at gøre gode gerninger. At superhelte fandtes og
var til at stole på. Sådan må du kunne tro igen.

Styrke 16
Behændighed 16
Intelligens 13
Viljestyrke 12

LP 34

Beskyttelse 12
Overlevelse 12 (x60, fx overleve en to timer uden ilt)
Opløse ting 18 (levende væsener bliver slappe, ting flyder ud, 4D6+2)
Ændre form 7 (Som en modellervoksfigur, arme kan fx blive 10 meter lange)
Tankeskjold 10

Elektronik 14
Fysik 13
Kemi 12
Biokemi 12

[Nærkamp 15/7 (4D6) Undvige 14 /6 Opløse ting 16/8]
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Hilary Carter

Du læser teksten. Ordene siger dig ikke noget. Da du læser det sidste ord, er det som om alting
eksploderer i et lysglimt. Da du kan se igen, stirrer du op i ansigtet på en skaldet mand med nogle
sære sølvfarvede øjne. Han siger noget til dig, men du kan ikke høre det helt klart, og du kan ikke
røre dig. Så forsvinder manden igen, og du husker nogle ting du havde glemt, som en slags film der
kører for dine øjne, så hurtigt at du ikke kan nå at få det hele med:

• Du husker hvordan du voksede op i en lille by i USA.
• Hvordan du som et stort barn opdagede at du havde visse overnaturlige kræfter.
• Hvordan du et par år senere blev opsøgt af en agent for Unity League, dengang verdens førende

superheltegruppe, ledet af den legendariske Captain Unity (Som senere blev terrorist).
• Hvordan du sammen med 4 andre talentfulde unge blev trænet af Unity League. I fik

kodenavnene Bear (Al), Fox (Monica), Swallow (Hilary), Salmon (Bill) og Owl (Stanley).
• Hvordan I finder ud af at verden er truet af en fare som selv jeres læremestre har givet op

overfor, og Stanley derfor får den ide at I skal bruge Dr. Alls (den skaldede mand) ultimative
våben til at give jer styrken til at gøre noget. Stanley gennemførte et langt magisk ritual, og du
kan huske at du blev fyldt med en enorm kraft.

• Noget gik galt. Du har en ubehagelig fornemmelse af at du har skadet en masse uskyldige
mennesker. Og at verden ikke blev reddet. Så gjorde Dr. All et eller andet. Du husker at fra det
øjeblik glemte du alt hvad der var sket før det øjeblik. I stedet fik du de falske erindringer om
din tid i USA du har båret rundt på i syv år.

• Du føler at du har en mission. Måske er det ikke for sent at redde verden. Du ved at du for syv
år siden havde troen på at det kunne nytte noget at gøre gode gerninger. At superhelte fandtes og
var til at stole på. Sådan må du kunne tro igen.

Styrke 12
Behændighed 17
Intelligens 9
Viljestyrke 11

LP 25

Beskyttelse 10
Flyve 21 (langtids 2000 km/t , max 8000 km/t)
Overlevelse 8 (x15, fx overleve en halv time uden ilt)
Lydstråler 18 (En slags retningsbestemte eksplosioner, 4D6+2)
Superhørelse 7 (Ca. 10 gange normal evne til at høre svage lyde og skelne lyde)
Tankeskjold 10

Kampsport 17
Køre bil 17
Pilot 17
Ødelægge ting 10
Skuespil 9

[Nærkamp 17/9 (3D6) Undvige 15 /7 Lydstråler 17/9]
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Stanley Strange

Du læser teksten. Ordene siger dig ikke noget. Da du læser det sidste ord, er det som om alting
eksploderer i et lysglimt. Da du kan se igen, stirrer du op i ansigtet på en skaldet mand med nogle
sære sølvfarvede øjne. Han siger noget til dig, men du kan ikke høre det helt klart, og du kan ikke
røre dig. Så forsvinder manden igen, og du husker nogle ting du havde glemt, som en slags film der
kører for dine øjne, så hurtigt at du ikke kan nå at få det hele med:

• Du husker hvordan du voksede op i en lille by i USA.
• Hvordan du som et stort barn opdagede at du havde visse overnaturlige kræfter.
• Hvordan du et par år senere blev opsøgt af en agent for Unity League, dengang verdens førende

superheltegruppe, ledet af den legendariske Captain Unity (Som senere blev terrorist).
• Hvordan du sammen med 4 andre talentfulde unge blev trænet af Unity League. I fik

kodenavnene Bear (Al), Fox (Monica), Swallow (Hilary), Salmon (Bill) og Owl (Stanley).
• Hvordan I finder ud af at verden er truet af en fare som selv jeres læremestre har givet op

overfor, og du derfor får den ide at I skal bruge Dr. Alls (den skaldede mand, som har taget dig
som sin lærling) ultimative våben til at give jer styrken til at gøre noget. Du gennemførte et
langt magisk ritual, og du kan huske at du blev fyldt med en enorm kraft.

• Noget gik galt. Du har en ubehagelig fornemmelse af at du har skadet en masse uskyldige
mennesker. Og at verden ikke blev reddet. Så gjorde Dr. All et eller andet. Du husker at fra det
øjeblik glemte du alt hvad der var sket før det øjeblik. I stedet fik du de falske erindringer om
din tid i USA du har båret rundt på i syv år.

• Du føler at du har en mission. Måske er det ikke for sent at redde verden. Du ved at du for syv
år siden havde troen på at det kunne nytte noget at gøre gode gerninger. At superhelte fandtes og
var til at stole på. Sådan må du kunne tro igen.

Styrke 12
Behændighed 16
Intelligens 14
Viljestyrke 17

LP 31

Beskyttelse 8 (Trækker fra skade udtagen fx telepati)
Overlevelse 8 (x15, fx overleve en halv time uden ilt)
Telepati 12 (Læse tanker – kan være farligt, 3D6 som angreb)
Telekinese 10 (Bevæge ting med tankerne, Op til D6+5 skade)
Overnaturlige sanser 6 (Se ”psykiske spor” af spøgelser, voldsomme begivenheder m.m.)
Teleportation 8 (Op til ca. 200 meter. Svær at styre hvis du ikke kender stedet)
Tankeskjold 10 (Som trækker fra skade fra fx telepati og blokerer tankelæsning)

Kok 14
Kampsport 16
Magi (viden om den, historisk set) 14

[Nærkamp 16/8 (3D6) Undvige 14 /8 Telekinese 16/8]
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Oversigt over et udvalg af kendte superhelte (S) og terrorister (T) :

Navn Hjemsted Evner Status S/T
Kaptajn Knas Danmark Superstyrke i hænder m.m. Forsvundet i Tjetjenien 2003 T
Ole Lukøje Danmark Søvn/drømme evner Ikke set siden 2002 S
Havfruen Danmark Telepatiske evner m.m. Dræbt med dybvandsbomber i

den Persiske Golf 2003
T

Captain Unity USA Diverse, var verdens
førende superhelt indtil
2001.

Forsvandt efter mislykket
statskup i 2001. Muligvis flygtet
fra Jorden. (Unity League)

T

Infinite Justice USA Fremmane en slags
spøgelser.

Forsvundet i 2002, lige før han
skulle vidne mod div. terrorister.
(Unity League)

S

Doctor All USA Diverse ”magiske” evner Sindssyg (tvangsindlagt)
(Unity League)

S

First Strike USA Superhurtig m.m. Forsvundet i 2001
(Unity League)

T

Spilloff USA Telepatiske og telekinese
evner.

Død under anholdelse for
mistanke om narkohandel 2001.

T

Miss Information USA Supersanser m.m. Forsvundet i 2001
(Unity League)

T

Clark Bent USA Diverse, For tiden verdens
førende superhelt.

Aktiv (The Executive) S

Semiconductor
man

USA Elektrisk/elektroniske
evner. Superstyrke m.m.

Aktiv (The Executive) S

The Rat USA Ingen er helt sikker på hvad
ham kan, men han er sej.

Aktiv (The Executive) S

Captain Light USA Manipulere og frembringe
lys.

Aktiv (The Executive) S

Fortynine USA Den ultimative soldat Aktiv (The Executive) S
Multicoloured
Knight

England Diverse ”magiske” evner,
herunder telepati.

Formodet omkommet da hans
borg ved et uheld blev ramt af et
eksperimentalt satellitvåben.

S

Der Spiegel Tyskland Efterligne andres evner Fange på livstid for opfordring til
terrorisme og omgang med
kendte terrorister.

T

Svend Norge Næsten totalt usårlig Forsvundet i Tibet 2003 T
Rød Drage Kina Varmeevner Aktiv (partisoldaterne) S
Hvid Drage Kina Super kungfu, telekinese Aktiv (partisoldaterne) S
Grøn Drage Kina Kuldeevner Aktiv (partisoldaterne) S
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USA i 2008

(Kan vises til spillere)

I 2000 blev oliemillardæren Donald ”Tex” Walker valgt til præsident i USA med langt flere
stemmer end hans modkandidat, den tidligere professor i skatteret og vicepræsident Al Moore. Tex
Walker lagde hårdt ud med en meget konservativ politik, skattelettelser og oprustning, samt mere
liberale våbenlove og miljølove. Han ragede uklar med en del amerikanske superhelte, hvoraf en
nogle blev jaget af myndighederne, og nogle af dem flygtede til udlandet. Den 11. September 2001
slog en større mængde terrorister til mod amerikanske storbyer, blandt andet ved at torpedere
højhusene med kaprede fly. Det lykkedes nogle superhelte at forhindre en del af angrebene, men de
fleste af dem lykkedes. I alt 7 byer blev ramt, og hundredetusinder af mennesker døde. Nogle
tidligere superskurke blev benådet af Tex Walker, og de samarbejdede med regeringen og
superheltene om at få opklaret hvem der stod bag. Det viste sig at der også var superhelte indblandet
i terrorismen. Det lykkedes at fange en del terrorister, men midt under afhøringen af dem blev der
detoneret et taktisk atomvåben lige foran FBI’s hovedkvarter, hvor afhøringerne foregik. Alle de
arresterede samt et stort antal FBI-agenter og omkringboende blev dræbt, og titusinder blev såret.
Jagten på terroristerne fortsatte, men det har ikke været muligt at finde frem til bagmændene. USA
har siden da været i undtagelsestilstand, og det myldrer med politi og militær overalt. Mange er
blevet arresteret for forbindelse med terrorangrebene eller mistanke om nye planlagte angreb.
Stemningen i hele USA er meget trykket, og der opstår jævnligt konfrontationer mellem forskellige
grupper af befolkningen, som gensidigt beskylder hinanden for at være skyldige i terrorisme. Kun
Tex Walkers daglige taler til nationen fra Det Oktale Kontor på sin ranch i Texas er et lyspunkt.
Tex Walker har flyttet en del af administratioen hertil, efter både Det Hvide Hus og Camp David
blev ødelagt.
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Fortroligt dokument

Fra : President Tex Walker, United States of America
Til: Allierede landes regeringer
Vedrørende: Terrorister

Det er ifølge 100% pålidelige efterretningskilder nu kommet frem, at fem meget farlige terrorister
truer vores stats sikkerhed. Vi har derfor bemyndiget vores forskellige værn og
efterretningstjenester til med alle midler at neutralisere denne trussel. Dette kan medføre
forbigående ulemper, samt ophævelse af et antal mindre væsentlige traktater, hvad vi beklager
meget, men truslen mod vores sikkerhed er så stor, at vi finder dette berettiget. Efter vores
oplysninger skulle truslen omfatte alle retfærdige stater i verden, så vi kæmper for en sag der
vedrører alle, og håber at I vil hjælpe os med det og selv få nytte af det.

Terroristerne har følgende signalement:

….

På vegne af præsidenten

D. Raumstadt
Sikkerhedsrådgiver
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Uddrag fra Dr. Alls hjemmeside:

Den sorte bliver sky, når han har prøvet;
Hans hånd bliver blodig af ild, jern og spændte buer:
Hele folket vil i den grad blive forfærdet,
At det ønsker at se de største hængt ved halsen og fødderne.
Nostradamus 4,47

Mod nord vil kometen vise sig
Ikke langt fra Cancer
Nostradamus 6,6

Ved udløbet af det store syvende tal
Vil der i tiden dukke Hekatomb-øjne op
Ikke langt fra den store tusinde alder
Hvor de der er gået ind, vil gå ud fra deres grave
Nostradamus 10,74

Vid at den sorte er kommet, og længe har forberedt det der snart skal komme. At de syv år snart
ender og vi vil sande den sortes sande væsen. Og de største er blevet fordrevet, så den sorte vil
herske uden nogen kan gå ham imod. Snart vil kometen vise sig.

I dagevis gik jeg omkring i drømme og forsøgte at trænge ind til der hvor de store svar ligger
begravet, men mærket på min pande holdt mig tilbage. Det er blevet mig forbudt at gå de steder jeg
så ofte har færdes. Men jeg så sporene af de fem der skulle komme efter. Og jeg kaldte på dem, men
de svarede mig ikke.

På den sorteste nat så jeg et drømmesyn. Den hvide general, afskåret fra sin hær, styrtet fra sin hest.
På flugt fra den sortes blodige forræderi. Og jeg så en kriger af en anden stamme gå ham i møde, og
tale med en tunge jeg ikke havde set mage til i alle mine rejser. Derefter fortvivlelsen.

 Alt skal styrte og blive knust. I rædselsnatten vil de 37 forstødte udgå fra bjerget, og i deres følge
vil komme det som kun er set i skæret af den længst udbrændte. Men igennem labyrinten går et spor
af tabte drømmesyner og den skjulte, som selv de største ikke kan se.

Denne hjemmeside vedligeholdes af Dr. Alls fanklub. Klubben kan kontaktes via drall@superfanz.com.
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Spilleregler

(Må vises til spillere.)

  Det, den enkelte af spillernes eller GMs figurer kan gøre i spillet, afhænger af hvilke egenskaber
og færdigheder de har, samt om det er rimeligt at de med deres baggrund kan gøre det. Det er GM
der afgøre om det er muligt eller umuligt, eller om det skal være op til terningerne. Pas dog på med
ikke at fratage spillerne følelsen af at vide hvad deres figurer er i stand til, eller at give dem indtryk
af at alt er bestemt på forhånd.

Der er 4 grundegenskaber med værdier fra 1-10, hvor 5 svarer til et gennemsnitligt menneske.

Styrke              - fysisk styrke, kondition, helbred, udholdenhed
Behændighed - kontrol over sine bevægelser, smidighed, fingernemhed, hurtighed
Intelligens       - tænke logisk, huske, opfattelsesevne
Viljestyrke       - psykisk styrke, stædighed, personlighed, udstråling

Hertil kommer den afledte egenskab Livspoint  (LP = 2 * styrke + viljestyrke - 10, dog mindst 1)

Hver figur har endvidere et antal færdigheder med værdier fra 1-10, hvor 5 svarer til en
gennemsnitlig fagmand på området.  Der er selvfølgelig en vis sammenhæng mellem
grundegenskaber og færdigheder, men for alle de i dette spil beskrevne figurer er der allerede
kompenseret for det. Færdighederne skal opfattes som et tal for hvor god en figur i gennemsnit er til
alt, hvad der har med et bestemt emne at gøre.

  Hvis en figur prøver at gøre noget som skal afgøres ved terningeslag, findes der en passende
færdighed eller grundegenskab, hvorefter en 10-sidet terning afgør om det lykkes eller ej. GM kan
sætte en sværhedsgrad på, hvis handlingen skønnes at være specielt svær eller let for den
pågældende figur.
  Spillerens forehavende lykkes hvis terningen viser under eller lig med den relevante egenskab eller
færdighed. Under normale forhold kan man få et ekstra forsøg til at gøre en ting, hvis man bruger
mere tid. I stressede situationer, f.eks. under kamp, vil 1 på terningen altid betyde at man har gjort
det ekstra godt, og 10 (0) altid betyde at man har gjort det ekstra skidt.

Sværhedsgrader:
meget let - træk 4 fra terningen (dvs. resultatet bliver fra (-3) til 6)
let - træk 2 fra terningen (dvs. resultatet bliver fra (-1) til 8)
normalt - det terningen viser (dvs. resultatet bliver fra 1 til 10)
svært - læg 2 til terningen (dvs. resultatet bliver fra 3 til 12)
meget svært - læg 4 til terningen (dvs. resultatet bliver fra 5 til 14)
[supersvært - læg 10 til terningen (dvs. resultatet bliver fra 11 til 20)]
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Kampregler

(Må vises til spillere.)

1.
Hvis den ene part prøver at overraske den anden, bestemmer GM om det lykkedes. Eventuelt kan
den figur med højest Intelligens få en chance for at opdage noget. Overraskelse giver en fri
kamprunde.

2.
Der spilles et antal kamprunder, hvor man kan gøre det der normalt kan gøres på ca. 5 sekunder,
f.eks. bevæge sig omkring 20 meter. Med mindre den ene part er meget hurtigere end den anden
(Nogle behændighed 4-5 typer mod en med 8 f.eks.), kan ingen af parterne få mere end et angreb
per kamprunde.

3.
Figurerne handler i Behændigheds-rækkefølge, men for specielt langsommelige ting eller specielt
kreative indfald kan der gøres undtagelser. Det er også tilladt at vente til senere i kamprunden. Dem
med lav Behændighed kan ikke bruge denne regel til at overliste dem med høj Behændighed, for de
kan til enhver tid blive afbrudt i deres handling.

4.
Der bruges en passende færdighed og sværhedsgrad til at forsøge at ramme modstanderen. Har man
ikke nogen færdighed, kan Behændighed med forøget sværhedsgrad bruges. Modstanderen kan da
forsøge at undgå at blive ramt ved at parrere. Skydevåben kan undgås med Behændighed
(sværhedsgrad: svært) i situationer, hvor man ligger i dækning og skyder på hinanden.

5.
Hvis man bliver ramt, slås et antal terninger, og summen af dem trækkes fra Livspoint (LP).
Forskellige former for beskyttelse kan absorbere et antal point af dette. GM kan bestemme en
chance for at man bliver ramt på et ubeskyttet sted, men det anbefales kun at lade det ske i passende
dramatiske situationer, og ikke bruge det mod spillere der opfører sig pænt.

6.
Så længe figuren har et positivt antal LP tilbage, bestemmer den der styrer figuren (GM eller
spiller) hvad der sker med den. Man kan beskrive og rollespille hvad som helst, men GM har dog
lov til at nedlægge veto hvis en spiller lemlæster sin figur så meget at det ødelægger spillet.

7.
Figurer med 0 eller færre LP tilbage lider den skæbne som deres modstander bestemmer. GM kan
ikke hindre en spiller i at dræbe en modstander, men kan nedlægge veto mod måden det sker på.
GM kan til enhver tid lade en af sine egne figurer dø af at blive ramt af et våben, men den regel bør
bruges med omtanke. Spillerfigurer bør man ikke lade dø uden at have aftalt det med den
pågældende spiller.
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8.
Figurer genvinder LP i det tempo GM finder passende, f.eks. 2 per dag. LP er uafhængig af de
konkrete sår, så man kan f.eks. godt stadig have sår med fuld LP, og omvendt tilsyneladende være
rask uden at have genvundet LP.

Lad være med at bruge en masse tid på at studere disse regler. De fleste principper kendes fra
andre spil, f.eks. svarer egenskaberne ganget med 2 nogenlunde til egenskaberne i et 3-18 system.

Våben

Nærkamp:
1D6 + styrke - 5, svært (+2) at bruge uden færdighed

Sværd, sabler og lignende:
1D6 + styrke - 3, meget svært (+4) at bruge uden færdighed

Lydgeværer/pistoler:
2D6 (pistoler: 1D6), svært (+2) at bruge uden færdighed
Ignorerer de fleste former for beskyttelse, virker ikke i vakuum/tynd luft

Pistoler:
1D6, svært (+2) at bruge uden færdighed

Geværer:
2D6, svært (+2) at bruge uden færdighed

Elektroriffel/pistol (Magnetfelt / metalkugler baseret):
3D6 (pistol 2D), meget svært (+4) at bruge uden færdighed

Raketgevær (Små eksplosive målsøgende missiler):
3D6, svært (+2) at bruge uden færdighed, men let (-2) med færdighed.
Få (som regel 4) skud i magasin, at undgå er kun behændighed-normal

Pulslaser riffel
3D6 (pistol 2D6), svært (+2) at bruge uden færdighed. Kan have indbygget granatkaster (4 skud)

Granatkaster
2D6 til alle i et område på ca. 5 meter radius. Kun få skud.

Maser riffel (Mikrobølger):
2D6, svært (+2) at bruge uden færdighed, men let (-2) med færdighed. Robotter tager 4D6 skade.

Beskyttelse:
Rumdragter og ”Skudsikre” veste giver 2 point, lette kampdragter 4 point og kampdragter 6 point.
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Superhelte-tillæg

I en superhelteverden gælder følgende ændringer og tilføjelser:

1.
Egenskaber over 10 håndteres således: Hvis man slår 10 og har over 10, må man slå en ekstra gang
med minus 10. Slår man da 1 er det ikke ekstra godt.

2.
Ved styrke over 12 udregnes skade man kan uddele til modstander anderledes. Styrke deles med 4
og angiver antal terninger, mens resten lægges til. Fx giver styrke 13 3D6+1 og styrke 18 4D6+2.
Våben giver ikke ekstra skade, med mindre det er specielle våben med netop den egenskab.

3.
Normalt kommer superhelte ikke alvorligt til skade. Derfor vil man i løbet af få minutter efter et
slagsmål genvinde LP. Modstanderen kan normalt ikke vælge at slå ihjel uden at komme med gode
argumenter overfor GM (Hvis det er en superhelt) eller den spiller det går ud over (Hvis det er en
superskurk). Kommer man under 0 LP vågner man efter kampen, og genvinder det halve af sine LP
indtil man har fået hvilet ud. (Gælder kun super- helte/skurke). LP er effektivt halveret indtil det
sker. Det kan tage fra en times tid op til den tid det normalt vil tage at hele (GM bestemmer).
Regelen gælder kun superhelte/skurke. Normale mennesker har ikke denne fordel.

4.
Superhelte/skurke er som regel meget hurtige. Tommelfingerreglen er at de hurtige har dobbelt så
mange kamprunder som dem med 4 mindre behændighed, tredobblet så mange som dem med 8
mindre, o.s.v. De hurtige har også deres runder først, med mindre de overraskes. En simpel regel er
at man bruger 1-1 mod andre med superkræfter, og 1-2 mod agenter.

5.
For ikke at trække kampe ud i det næsten uendelige bruges følgende regel: For alle chancer for at
ramme og få at undgå at blive ramt trækkes der et tal fra. I dette scenario er det 8. Derved skal ikke-
super-mennesker som regel slå 1 for at noget lykkes. Til gengæld har de så en chance for at
modstanderen ikke bare dukker sig.
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Superevner

Superevner er meget forskellige. Nogle af dem er dog mere almindelige end andre, og det er:
1. Forhøjede grundegenskaber. Grundegenskaber på over 10 er normalt superegenskaber. Man kan

gøre ting, som almindelige mennesker ikke har nogen chance for at gøre. Med styrke kan man
bøje jernstænger, slå hul i mure, løfte biler o.s.v. Med behændighed kan man bevæge sig helt
lydløst og uset (i hvert fald overfor dem uden superevner), skifte tøj på et øjeblik, gribe kugler i
flugten o.s.v. Med intelligens kan man blandt andet forstå totalt fremmede ting på kort tid, svare
på næsten ethvert quiz-spørgsmål, og opfinde ting der går lidt ud over hvad man skulle tro
naturlovene tillod. Viljestyrke giver mulighed for at mobilisere ekstra kræfter, når man ellers er
slået (genvinde LP, dog kun når GM synes det virker rimeligt), at modstå forskellige former for
tankekontrol, at tale så overbevisende at folk gør ting de normalt er meget bange for, og i det
hele taget manipulere med folks følelser med meget enkle midler. Som tommelfingerregel for
hvor god en egenskab er, kan man sige at for styrke er hvert +2 en fordobling. At løfte en bil
kræver fx noget i retning af 16x (fire fordoblinger) normal menneskelig styrke. Dvs. det kræver
5+(4*2)=13 i styrke at løfte en bil. For de øvrige egenskaber er tommelfingerregelen at +4 giver
en klasseforskel. For behændighed fx at være en gennemsnitlig amatørbokser mod
verdensmesteren. Man kan måske holde ham hen et øjeblik. +8 svarer så til to klasser: En
gennemsnitlig beboer på et plejehjem mod verdensmesteren. Verdensmesteren kan gøre mod
den anden hvad der passer ham. For intelligens kan man sige at omkring 13-15 er så meget over
et normalt geni, at det man kan gøre virker næsten magisk. Er man oppe på 17-19, kan de
færreste skelne det fra magi. Med viljestyrke på 13-15 kan man på få minutter få vendt en
stemning. Med 17-19 tager det kun sekunder (et par kamprunder). Er der brug for at slå
terninger, finder GM på hvor højt et tal man skal slå (terning + grundegenskab), eller man
bruger sværhedsgraden ”Supersvært”.

2. Færdigheder betyder ikke så meget for superhelte og –skurke som for normale mennesker, fordi
man næsten altid kan bruge en grundegenskab i stedet. Men sværhedsgraden for ”almindelige”
ting vil ofte være lavere med færdigheden. En superhelt med 14 i intelligens vil fx have sværere
ved at konstruere en atombombe end en med 9 i atomfysik, fordi sværhedsgraden måske vil
være ”supersvært”(+10), når man intet ved om atomfysik på forhånd. Superhelte og –skurke vil
også generelt have bedre færdigheder i de ting de kan. En færdighed på over 10 kan bruges på
samme måde som en grundegenskab over 10, men selvfølgelig kun til det den vedrører. I
eksemplet med atomfysik kan man fx forstå princippet i atomteknologi fra andre verdener (Men
er ”intelligens” højere end ”atomfysik”, bruger man naturligvis den bedste af de to)

3. Beskyttelse. Det er et tal som trækkes fra al fysisk skade. Der kan være noget (evt. det hele) af
beskyttelsen, som kun virker under bestemte omstændigheder. Fx kun mod skade fra varme,
kun mod skade der ikke er fra varme, kun mod skade fra modstandere som kommer forfra (et
skjold), eller kun hvis man har sin super-dragt på.

4. Overlevelse. En generel evne til at klare sig i usædvanlige omgivelser, som fx i vand, vacuum,
kogende olie o.s.v. Som tommelfingerregel kan man for hver +2 klare dobbelt så meget som et
almindeligt menneske. Eksempler: Tryk: Normalt kan man klare måske 20% ændring uden
problemer. Det kræver derfor ca. 5 at kunne ignorere virkningen af vacuum (Men der er stadig
et problem med ilten). Temperatur: Hvis man normalt kan klare ca. 20 grader +/- 10 grader uden
problemer, vil det kræve omkring 6 at overleve kogende vand eller 30 graders frost. Ilt: Et
almindeligt menneske kan fortage sig noget aktivt uden at trække vejret i måske et minut. Det
vil sige en superhelt med 10 i overlevelse kan klare sig i 32 minutter. Men hvis superhelten ikke
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laver overmenneskelige ting, går det i betydeligt længere tid. Brug højeste bevægelse eller
kampevne eller styrke -10. Fx flyve 16 giver 6, dvs. 3 doblinger, dvs. 8 gange det som
overlevelse angiver. Har superhelten 5 i overlevelse (to en halv doblinger) giver det 6 * 8 * 1
minut = en times tid. Man kan også have overlevelse, der er begrænset til bestemte omgivelser.

5. Stråler. Tallet angiver hvor meget skade strålerne giver, udregnet på samme måde som ved
styrke: +1D6 –5 hvis under 12, dernæst delt med 4 for antal terninger, og rest lagt til. Til at
ramme med bruges behændighed (Hvortil man evt. kan have en bonus).

6. Flyve. Et tal på 5 angiver at man kan flyve i omtrent samme hastighed som man går.
Tommelfingerreglen er at +2 giver en fordobling af hastighed. Ex. Flyve 15 giver en hastighed
på ca. 15 km/t (løb) x 32 = 480 km/t. Ved ”spurt” kan man akkurat bryde lydmuren, men ellers
kræver overlydsfart omkring flyve 17 eller over. Med hensyn til hvor stor vægt man kan flyve
med, er det trykkraften i flyveevnen der tæller, selv om det selvfølgelig kræver styrke at holde
ordentligt fast. Men hvis man kan finde at sted at skubbe med hele kroppen, behøver man ikke
styrke. En typisk kampfly (f16) har en motor med ca. 10 tons trykkraft. Det svarer til ca. 100
gange hvad en superhelt med flyve 12 har brug for (200 km/t), dvs. +13 altså, flyve 25. Men det
er selvfølgelig muligt at klare sig med langt mindre, fx er motorkraften i fly beregnet til at være
rigeligt til takeoff med fuld last, og desuden kan en superhelt præstere mere i korte tidsrum
(Svarende til måske +2 eller mere med et godt vilje-terningeslag).

7. Supersanser. Dette er enten forstærkede ”almindelige” sanser eller specielle sanser (ud over de
fem), hvor 5 svarer til at den kan bruges omtrent så godt som en af de fem almindelige. Med
mindre der er begrænsninger på giver sansen både større rækkevidde og større følsomhed med
højere værdi. Regn med en fordobling i hvad man kan sanse for hver +2. Ex: Infrarød stråling
fra ting i omgivelserne ligger på omkring faktor 15 i bølgelængde væk fra synligt lys,  dvs. 4
doblinger = 8 i supersyn. Der er en del spredning i det, så man kan også se lidt med mindre end
8 (6-7 stykker). Ultraviolet er ca. det samme, røntgen er ca. 18, gammastråler ca. 27. Mindre
kan også gøre det her. Forstørrelsesfaktor er også x2 for hver +2. At se en mand på en
kilometers afstand som om han var 2 meter væk kræver x500, dvs. omkring 18. En god kikkert
svarer til supersyn 7. En spionsatellit har måske 20.

8. Telepati. Slå en terning mod værdien for at få et eller andet at vide om en man rører ved eller er
meget tæt på (GM bestemmer altid hvor meget information man kan få). Et angreb med telepati
giver ”hovedpine” svarende til skade for styrke (værdi /4) og der kan ikke bruges beskyttelse.
Andre anvendelser er op til GM (I tegneserierne er telepatis effektivitet ret svingende)

9. Tankeskjold. Svær at påvirke med evner der påvirker tanker. Læg værdien til vilje i forsvar mod
tankepåvirkende superkræfter. Træk værdien fra skade fra telepati og lignende superkræfter.

Generelt om tal-værdier for superhelte: Husk at det er tommelfingerregler, der er lavet for at få en
nogenlunde objektiv ide om hvad superheltene kan gøre. Lad være med at være for streng, og giv
rigelig mulighed for at bruge viljestyrke til at forbedre evner midlertidigt. En forsimplet
tommelfingerregel er at tal på 6-10 er seje almindelige mennesker, 11-15 er almindelige superhelte,
16-20 er de rigtig barske superhelte, og over 20 er de helt kosmiske.


