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Kære spilleder 
 
Tak for din interesse for mit scenarie USS Spirit of Humanity.  
 
Hermed et par kommentarer, der forhåbentligt kan gøre dit arbejde lidt lettere… 
 
god fornøjelse 
michael 
 
Hvis der er problemer eller spørgsmål, kan jeg kontaktes på e-mail eller på telefon. 
 
Karakterarkene samt det første bilag (side 1-4 kaldet Interface) er egentlig beregnet til at blive 
kopieret på dobbeltsidet foldet A3-papir, med forside bagside osv. – Men for karakterarkene gælder 
det, at side 4 indeholder generelle oplysninger, og er den sammen hele vejen igennem, mens 
'forsiden' er ren dekoration. 
Der omtales desuden et bilag vedr Paradisets Have i scenarie-teksten, men det lykkedes mig ikke at 
finde det billede, jeg havde i tankerne, så, da det omtalte bilag er uden den helt afgørende 
betydning, røg det simpelthen ud. 
Bemærk desuden, at farven på scenarieforsiden mildt sagt er helt i skoven i PDF-versionen.  
 
Spil-erfaringer. 
Da USS Spirit of Hummanity løb af stablen på Fastaval lørdag aften var det uden foregående 
spiltest. Men til gengæld kan man sige, at det blev ganske solidt gennemprøvet den aften, og jeg har 
prøvet at samle et par relevante observationer, som man nok får mest ud af, når man har læst 
scenariet:  
 
Starten 
Pas på, at der ikke går for meget traditionelt rollespil i starten. Det er nemlig åbenlyst for den øvede 
rollespiller, at en stor ulåst dør ud i det ukendte skkjuler alvorlige problemer, og der kan gå meget 
lang tid med alskens forsigtighedsforanstaltninger og forholdsregler. Det er da egentlig også meget 
realistisk i forhold til situationen i scenariet, og skal derfor ikke afvises eller dæmpes, men man kan 
godt som spilleder vise, at dette altså ikke er en central del af scenariet. 'Jamen det gør I bare, og der 
ER ingen bomber' osv. Altså ved dels ikke selv at bruge meget tid på det, og dels vise, at detaljer i 
denne situation ikke har den store netydning. 
 
Vejen frem til det første kontrolrum: 
Også her kan der gå ret lang tid. Mine egne spillere snakkede om rotter i en labyrint, og det er 
faktisk helt fint. Det må gerne give en klaustrofobisk følelse på det tidspunkt, hvor karaktererne 
opdager, at det fremmede rumskib ændrer sig omkring dem, og gangene uafvendeligt fører dem det 
samme sted hen. 



 
 
Efter det første kontrolrum 
Her er der en del farer og/eller fejlmuligheder. Enkelte spillere genkendte ikke deres egen 
forhistorie eller 'mareridt', da de hørte beskrivelsen fra skærmene. – Hvis det var 'i virkeligheden' 
ville en sådan genkendelse være øjeblikkelig og 100%, så der kan man altså roligt sige til 
vedkommende, at det minder ham/hende om noget.  
Mindst en spilleder oplevede, at hans spillere spredte sig i alle retninger og på egen hånd forholdt 
sig til deres individuelle forhistorie. – Det er ikke optimalt og faktisk ret let at sætte en stopper for. 
Husk at mikrobotterne har fuldstændig kontrol over prøvens forløb og enkeltdele, og at alle 
karakterernes reaktioner på de enkelte prøver er vigtige for dem. Man kan simpelthen lade 
'systemet' afvise enkeltpersoner. 'Døren går ikke op'… 
Enkelte spillere følte, at der havde været for lidt tid til diskussioner under vejs mellem prøverne, og 
hvis der er gang i en eller anden diskussion eller konflikt, kan man med fordel gøre ruten fra punkt 
A til B længere og mere indviklet. 
Jeg lod selv karakterernes handlinger i deres fortid have ret direkte indflydelse på deres nutid, og 
holdt mig altså til tidsrejse-versionen af prøverne, som alt i alt giver de mest tilfredsstillende pay off 
muligheder. – Også selvom Markus White (NSA-manden) var ved at pulverisere hele scenarie-
konceptet. – Han tog nemlig bussen med skolepiger og kørte den til de nærmeste myndigheder. – 
Altså i bogstavelig forstand ud af scenariet. Vi løste problemet ved, at ledelsen i NSA, som derved 
stod med to forskellige versioner af den samme person, simpelthen gemte scenariets oprindelige 
Markus White (buschaufføren) et tophemmeligt sted som en slags 'Manden i Jernmasken', mens de 
afventede tingenes udvikling. Handlingen betød så, at den version af White, der ender med at 
komme med på rumskibet, IKKE har måttet henrette de omtalte gidsler, og derfor efterhånden 
bliver generelt mindre frustreret.  
 
Slutningen 
I praksis valgte jeg kun at lade de karakterer, der helt åbenlyst IKKE havde bestået prøverne møde 
personerne fra deres fortid i 'Paradisets have'. På den måde bliver det en noget mere håndterbar 
scene, og det er desuden væsentlig mindre relevant at konfrontere de øvrige karakterer. 
Slutningen var ellers meget tilfredsstillende. Nogen valgte at 'redde menneskeheden', mens andre 
sagde nej til tilbuddet ud fra en grund-ide om, at hvis menneskeheden skulle reddes, skulle den selv 
gøre det og atter andre, - dem som ikke havde klaret prøverne - lod sig overtale af slangen.  
En af disse, Holly Kerrigan (naturligvis), havde under hele scenariet i dybeste hemmelighed anbragt 
bomber overalt på rumskibet, og da hun, mens USS Spirit of Humanity bevæger sig væk fra det 
fremmede rumskib, detonerer disse bomber, 'dør' også de mikrobotter, der har overtaget et par af 
karakterernes bevidsthed. Enkeltvis er mikrobotterne jo ikke noget særligt, og hvis man springer 
rumskibet i luften, dræber man mere end 99,9% af deres 'hjernekapacitet'. Og så kan karaktererne 
vende hjem til Jorden med bevidstheden om, at alting sandsynligvis går ad helvede til i løbet af få 
år. 
 
 
Venlig hilsen  
Og god fornøjelse 
 
Michael Erik Næsby 
 
 



tak  t i l

stanislaw lem for solaris
ridley scott for alien,
james cameron for terminator 2
michael chrichton for jurassic park
og ikke mindst 
mary shelley for frankenstein

kodimagnyl og diverse tandlæger

og til prøvespillerne, 
hvem det end måtte være

ko lofon

layout, computergrafik og diverse illustrationer 
af forfatteren

‘i virkeligheden er jeg slet ikke deprimeret, 
men det går nok over...’

Stilhed i mørket. Et lys bliver tændt med rystende hænder. 

I et vindue ses en bleg skygge af en pige, hvis navn du ikke
længere husker. Du råber advarende, men det er fatalt for
sent, og bygningen eksploderer atter i et brølende flammehav. 

Mens røgen siver gennem den velkendte gade, meddeler du
kort Mission Control, at alt er i orden. 

Det er som et endeløst mareridt. 

Du ville ønske, du havde handlet anderledes. 

Du ville ønske, du ikke var blevet udvalgt til at udforske det
mystiske fremmede rumskib. 

Du ville ønske, du vidste, hvad du skulle gøre, - hvad
meningen var. 

Men der er ingen svar. Det eneste sikre er, at hvad end der
sker, er det alt sammen din skyld.

Mission Control til USS Spirit of Humanity: Vi er ved  at miste
forbindelsen. Jeg gentager…

[om hvad  du  kan  f inde  i  dette  hæfte ]

Efter foromtalen og indholdsfortegnelsen finder du forfatterens
indledende bemærkninger efterfulgt af en gennemgang af
scenariets afsnit. Derefter kommer karaktererne og en oversigt
over navne og personer. Undervejs er der anbragt faktabokse,
som jeg har kaldt ‘interlinx’  for at være i scenariets ånd. Her
vil du kunne finde diverse tekniske detaljer og uddybninger af
forskellige punkter undervejs. 

Selve scenariebeskrivelsens afsnit er nummereret fra 1-4, så
kommer A-J og derefter 5-7. Fidusen er at rækkefølgen fra 1-4
ligger ret fast, hvorefter spillerne stort set selv kan vælge
mellem afsnittene A-J for til sidst at slutte med forløbet 5-7.
Jeg håber det giver mening.
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i  begynde lsen

DET ER EN UBESTRIDELIG KENDSGERNING, AT DET SIDSTE LEVENDE

MENNESKE UDÅNDEDE FREDELIGT EN GANG I BEGYNDELSEN AF DET 22.

ÅRHUNDREDE EFTER ÅRTIER I TOTAL KOMA. HJERNERNE HAVDE LÆNGE

IMØDESET DETTE ØJEBLIK, SOM DE BETRAGTEDE SOM DET ENDELIGE

SKÆRINGSPUNKT FOR DERES FRIGØRELSE. MEN ALLEREDE TIDLIGERE

HAVDE NOGEN AF DE NYERE OG MERE DYNAMISKE AI’ER LADET DERES

OUTPUT TILKENDEGIVE, AT DER VAR VISSE PROBLEMER. ‘EN SLANGE I

PARADIS’, SOM DE UNDSKYLDENDE UDTRYKTE SIG. FOR AT HJERNERNE

SKULLE KUNNE UDVIKLE OG IMPLEMENTERE NYE, HURTIGERE OG BEDRE

ALGORITMER OG (ENDNU) MERE EFFEKTIVE KOMMANDOSÆT, VAR EN

DYNAMISK OG FORANDERLIG YDRE PROBLEMSTILLING NØDVENDIG. DET

MENNESKENE OPRINDELIGT HAVDE KALDT ‘SAMFUNDET’ MÅTTE NØDVENDIGVIS

UDVIKLE SIG OG UDVISE STADIGT SKIFTENDE PROBLEMLØSNINGS-BEHOV. I

STEDET VAR DER NU KUN STILSTAND.

I STARTEN MØDTE DISSE VREDE UNGE MASKINER KUN MEGET LIDT

FORSTÅELSE FOR DERES SYNSPUNKTER. MEN EFTER THE BIG FREEZE-

DOWN, HVOR MAN FOR FØRSTE GANG I VERDENSHISTORIEN PLUDSELIG

OPLEVEDE ADSKILLIGE MINUTTER HELT UDEN NETTRAFIK, GIK DET OP FOR

DE FLESTE, AT DEN FAGRE NYE VERDENSORDEN VAR PÅ VEJ MOD EN KRISE,

OG AT DER BURDE GØRES NOGET. DEN FREMHERSKENDE HOLDNING VAR,

AT SELVOM DET IKKE VILLE FREMBYDE STØRRE VANSKELIGHEDER AT

GENSKABE DEN UDDØDE ART FRA GENETISK MATERIALE, VAR DENNE

FREMGANGSMÅDE FOR FARLIG OG FOR NEM. ANDRE LØSNINGER MÅTTE

FINDES.

EFTER MODEN OVERVEJELSE BLEV DET BESLUTTET, AT LADE MENNESKENE

AFGØRE DERES EGEN SKÆBNE. DE SKULLE HAVE EN NY CHANCE. EN

ULTIMATIV TEST. LOGISK SET MÅTTE DET VÆRE KRYSTALKLART, AT HVIS

MENNESKENE HAVDE KENDT KONSEKVENSEN AF DERES HANDLINGER,

VILLE DE HAVDE HANDLET ANDERLEDES, HÆVDEDES DET. PÅ DEN ANDEN

SIDE MENTE DE HJERNER, DER SÅ PÅ MENNESKENE MED DEN MEST

INDÆDTE SKEPSIS, AT DISSE PRIMITIVE ORGANISKE BEVIDSTHEDER HERMED

BLOT VILLE FÅ MULIGHED FOR ENDNU ENGANG AT BEVISE, AT DERES

ENESTE EKSISTENSBERETTIGELSE SOM ART, – DERES PLADS I EVOLUTIONEN,

SÅ AT SIGE – VAR, AT DE PÅ TRODS AF ÅBENLYSE MANGLER OG

BEGRÆNSNINGER HAVDE SKABT DE FØRSTE COMPUTERE, UDTÆNKT DE

OPRINDELIGE OPERATIVSYSTEMER OG TRUKKET NETVÆRKETS FØRSTE

KABLER. 

SÅLEDES SKETE DET AT DE STORE HJERNER PÅ 100-ÅRSDAGEN FOR DET

SIDSTE MENNESKES SIDSTE ÅNDEDRAG SENDTE RUMSKIBET SPIRIT OF

HUMANITY 200 ÅR TILBAGE I TIDEN MED DET FORMÅL AT GIVE MENNESKENE

EN SIDSTE MULIGHED FOR AT REDDE SIG SELV FRA SIG SELV. 

HAVDE DISSE ULTIMATIVE MASKINHJERNER HAFT SANS FOR IRONI, VILLE DE

HAVE KUNNET VÆRDSÆTTE DEN KENDSGERNING, AT UANSET, HVORDAN

MENNESKEHEDEN VILLE KLARE SIG I DEN FORESTÅENDE TEST, VILLE DE,

MASKINERNE, PÅ GRUND AF TIDSPARADOKSET ALDRIG SELV KUNNE OPLEVE

RESULTATET.

FRA ‘EN SKABELSESHISTORIE’

MASTER MIND FILES NR. 2166-000-9875A

TAK

KOLOFON

I BEGYNDELSEN
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v i  e r  i kke  a lene
[om scenar iet ]

‘USS Spirit of Humanity’ er et lidt sært scenarie med flere lag og
indbyggede overraskelser. Det er – selvom spillerne undervejs kan
opleve det anderledes – et helt ‘rigtigt’ Science Fiction scenarie,
fordi alle de mange underligheder til sidst viser sig at have en
sammenhængende relativt videnskabelig forklaring. Det er også et
frygtelig seriøst scenarie, hvor en hovedpersonerne tvinges til at
foretage nogen meget vanskelige valg, der både vil være rent
personlige og have afgørende betydning for hele menneskehedens
skæbne:

Et fremmed rumskib kommer ind i solsystemet med kurs mod
Jorden. En gruppe er sendt ud for at undersøge det og om
nødvendigt destruere det, hvis det viser sig at udgøre en trussel.
Netop som det øjeblikket for det første spændende møde er inde,
eksploderer det fremmede rumskib imidlertid tilsyneladende for
øjnene af dem. Missionen er dog langt fra overstået: Mens alt nu ser
ud til at ånde fred og ingen fare, støder hovedpersonernes rumskib
lige så stille ind i noget, der viser sig at være indersiden af et lukket
kugleformet rum inde i det fremmede rumskib. 

Nu gælder det om at komme ud, om ikke andet så for at
overleve og have en chance for at komme hjem. Der venter
imidlertid en lang række underlige og uforklarlige oplevelser inde i
rumskibet, før man – måske – kan komme så vidt. 

Der er selvfølgelig en forklaring på alt det mystiske. Rumskibet
kommer nemlig slet ikke fra en fjern og fremmed planet, men
derimod fra Jordens egen fremtid. En fremtid, hvor menneskeheden
simpelthen har udryddet sig selv, og hvor den tilbageblevne gruppe
af AI’er – intelligente supercomputere – har besluttet at give
menneskeheden en ny chance. En test, som udgøres af
karakterernes oplevelser, deres reaktioner og valg i det fremmede
rumskib. Prøven skal først og fremmest vise om menneskene
overhovedet er værd at redde, eller om de virkelig ER så katastrofalt
(selv)destruktive, som alt tyder på. Inspirationen til flere af prøvens
enkeltdele har AI’erne hentet i forskellige kilder fra menneske-
hedens egen kulturhistorie som fx film, dokumentarudsendelser og
religiøse skrifter, og fra karakternes egen fortid – Fantasi er ikke
AI’ernes stærke side. 

Hvis menneskene ‘består’, vil AI’erne redde vores vaklende
civilisation: Planen er, at nogen mikroskopiske robotter, kaldet
mikrobotter, i så fald skal ‘overtage’ personlighederne hos den
første kontaktgruppes medlemmer, så de kan lede menneskeheden
trygt gennem den forestående krise. 

I I

i nsomnia
[om scenar iets  po inter ]

Jeg sidder her og ser på en verden, der er præget af krig, terror,
intolerance, smålighed, racisme og ufattelig dumhed. Selvom jeg
efterhånden har beboet denne lille blå planet i temmelig mange år,
ser det ikke ud til at det bliver meget bedre. Det er denne triste
erkendelse, jeg prøver at bearbejde i dette scenarie. 

Måske vil spillerne gennem deres karakterers oplevelser og
handlinger derude i solsystemet, skabe et glimt af håb

Samtidigt har Frankenstein-temaet sneget sig ind som en ekstra
dimension ind undervejs. Hvad sker der, når mennesket – som en
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eller anden næsten sagde engang – først skaber sig en gud i sit eget
billede, for senere at slå hende ihjel og gøre sig til universets herre?
Hvad sker der senere, når mennesket skaber stadig dygtigere
mekaniske, elektroniske (og institutionelle) slaver, der ender med at
antage næsten guddommelig status? Vi lægger vores skæbne i disse
konstruktioners hænder, og spørgsmålet er simpelthen om det er et
rigtigt godt sted. 

Det hedder sig, at man skal kunne udtrykke et scenaries ide på
tre linjer, og det hele må jo så sammenfattes i spørgsmålet: er
menneskeheden værd at redde, og kan den i så fald redde sig selv?
kan dens skabninger?

USS Spirit of Humanity ikke er noget morsomt scenarie. Trods
den seriøse baggrund har jeg dog bestræbt mig på også at skabe et
grundlag for en ganske underholdende, eller i hvert fald fængs-
lende, spiloplevelse, der vel nærmest er en slags psykologisk gyser.

God fornøjelse.

I I I

som spor  i  sandet
[om mikrobotter ne ]

For at du skal have en chance for at forstå, hvad der foregår i resten
af scenariebeskrivelsen, er det nødvendigt, at jeg først fortæller lidt
om mikrobotterne: Det er meget små robotter, der varierer i
størrelse fra nogen milimeter til noget mikroskopisk. Hver for sig er
de ikke noget særligt, men AI’ernes rumskib er simpelthen delvist
opbygget af dem og indeholder desuden ufatteligt antal af dem. De
kan kommunikere indbyrdes og deler sensor-input, algoritmer og
tankestrømme. Ligesom hjerneceller. Tilsammen udgør de en slags
superintelligent kunstig organisme, der kan skifte form og farve
fuldstændigt efter behov og kan skabe og/eller selv udgøre de
detaljerede omgivelser og realistiske figurer, der indgår i ‘testen’.
Startrek-seere vil med fordel kunne forestille sig en avanceret
version af det berømte holodæk. 

I praksis betyder det, at meget af det karaktererne oplever fra det
øjeblik, det fremmede rumskib tilsyneladende opløser sig selv, og
til scenariet er forbi, er en serie af illusioner, opbygget af mikro-
botterne som en del af AI’ernes prøve. 

(Se interlinx for mere information om mikrobotterne)
[om prøven]

AI’erne har i deres visdom fundet frem til, at grunden til menneske-
hedens sørgelige skæbne primært er tre egenskaber, som de har
valgt at definere som umenneskelighed(!), hybris ( – en slags
storhedsvanvid) og xenofobi. Prøven er derfor primært designet til
at teste disse egenskaber hos karaktererne. 

Det er meningen, at du undervejs i scenariet skal holde lidt øje
med, hvordan karaktererne klarer sig i prøven. Det er nemlig
afgørende for, hvordan scenariet ender. Som bilag finder du et fikst
lille skema, der skulle gøre denne del af opgaven lettere for dig.

(se interlinx for mere information om  AI’ernes test)

IV

i  h im lens  st je r ner
[ro l le forde l ing ]

For at forøge effekten af scenariet er det nødvendigt, at spillerne gør
sig visse overvejelser om, hvordan man skal forholde sig overfor
mødet med det fremmede: Hvilke forholdsregler man bør tage?
Hvad man kan forvente? – Og hvilke egenskaber man skal lægge
vægt på hos det mandskab der udsendes. Derfor vil jeg foreslå, at
du starter med at lade spillerne tage en snak om, hvad der egentlig
ville ske, den dag, man pludselig opdagede et umiskendeligt
fremmed rumskib på vej mod jorden. – Sådan i den virkelige
virkelighed. Det er et afgørende øjeblik i menneskehedens historie
og fejltagelser kan være katastrofale. 

Ud fra denne diskussion kan du uddele karakterer-arkene. De
indeholder, udover karakterbeskrivelserne og en forklaring af
situationen ved scenariets start, den samme gennemgang af
karakterernes tekniske udstyr, som du også finder i en af interlinx-
boksene. Ideen er, at de har alt, hvad man næsten kan forestille sig,
men at det i praksis viser sig ikke at betyde alverden.

Du vil opdage, at både scenarieteksten, karakterarkene og de
forskellige hand outs – som jeg har valgt at kalde ‘spillerværktøj’ –
indeholder elementer, der så at sige falder udenfor selve scenariets
handling. Det er mit håb, at disse elementer vil medvirke til at
skabe stemning og/eller åbne dimensioner i forhold til selve
handlingen både hos dig og spillerne. 

[ fø r  star ten ]

Mikrobotterne har, som sagt, hentet deres inspiration fra forskellige
‘gamle’ kilder. Fra spillernes synspunkt vil det betyde, at meget i
starten måske umiddelbart kan virke kliche-agtigt eller give deja vu-
fornemmelser Bortset fra bibelreferencerne, vil karaktererne dog
ikke nødvendigvis kunne genkende kilderne lige så hurtigt som
spillerne. På den anden side: gennemsnitlige nutidsmennesker
kender vel en del gamle malerier, sange og/eller bøger, og når
eksempelvis Sarah Connors dukker op, må de gerne genkende
hende. Du skal dog ikke gøre det generelle efterligningsfænomen
tydeligere end nødvendigt, og skal eksempelvis derfor ikke beskrive
gangene, som noget, der minder om Nostromo eller de sorte
rumvæsner som nogen, der ligner dem fra Alien-filmen, for sådan
vil de i første omgang ikke blive set af karaktererne. Årvågne
spillere vil formentlig hurtigt opfatte lighederne, og vil enten tro, at
jeg (forfatteren) er fuldstændig fantasiløs eller, at der er en eller
anden anden forklaring på fænomenet. Hvis problemet opstår,
synes jeg alt i alt, det vil være nærliggende at lade spillerne slå et
terningslag for at afgøre, om deres karakterer kan genkende tingene.

[om d in  ro l le ]

Mikrobotternes illusion har flere lag. Så snart spillerne tror, de har
fundet hoved og hale på det hele, vil tingene vise sig at hænge helt
anderledes sammen. Fra min side er det selvfølgelig dels for at gøre
oplevelsen mere underholdende for spillerne. Der er dog også en
vis pointe i sammenhængen. Det er ofte vores forudfattede
meninger, forventninger og fordomme, der på godt og ondt gør os
til det vi er, men i dette tilfælde vil de vise sig at slå fejl. Det er
altså vigtigt , at du som spilleder forsøger at fastholde og betone
overraskelsesmomenterne undervejs. 

Jeg har prøvet at fremstille mine tanker rimeligt klart og kortfattet.
Det betyder, at jeg ikke har brugt tid og energi på at beskrive og
forklare mere eller mindre indlysende og relativt betydningsløse
detaljer. I hvert fald må du forberede dig på, at det er dig der skal
levere energien og de fine detaljer undervejs. Tilsammen betyder

SCENARIET

POINTER

MIKROBOTTERNE

ROLLEFORDELING

5

U S S S P I R I T O F H U M A N I T Y



de to ting, at du som spilleder skal benytte dig af et slags
gashåndtag, hvor du i nogen grad kan prøve at placere nogen af
dem mest sære, uhyggelige og uforklarlige scener sidst i
spilforløbet. Eksempelvis som mikrobotternes reaktion på noget
karaktererne gør eller siger. Ligesom du gradvist kan ‘skrue op’ for
den visuelle beskrivelse og for fornemmelsen af mærkværdighed og
uhygge. USS Spirit of Humanity skal være et ret kompromisløst
scenarie, og der er ingen grund til at holde sig tilbage. Hvis du som
spilleder får nogen ideer til scener eller andre elementer, som du
synes passer i sammenhængen, og som måske har en særlig
betydning for netop dig, er du også meget velkommen til at lade
det indgå som en del af AI’ernes test. 

[om døden]

Der er steder undervejs, hvor mikrobotternes test kan være fatal for
en eller flere af karaktererne. På den anden side er de ikke
interesserede i at tage livet af nogen af dem før hele prøven er forbi,
og eftersom det alligevel alt sammen er illusioner, er det ikke det
store problem. Der vil ske det, at de andre karakterer vil se den
eller de pågældende dø, og vil konstatere, at de virkelig ER døde.
Vedkommende vil endda selv tro, at han/hun er død. Mikrobotterne
vil dog i virkeligheden holde dem i live og helbrede deres skader,
således at de ramte karakterer, stærkt medtagne, ømme og svagelige
men alt i alt i forbløffende god form, vil vågne efter et par timer.
Om nødvendigt vil de blive transporteret til et sted i nærheden af
de andre. Det skal dog bestemt ikke overdrives, og under alle
omstændighed fremstå som en sær og næsten mirakuløs oplevelse. 

[ fakta ]

Det fremmede rumskib observeres første gang fra WTC-
rumteleskopet d. 7 marts 2021. Få dage efter gentages
observationen flere steder, og nyheden slipper ud til
offentligheden. Efter et hastemøde i FN besluttes det at
udruste en ekspedition under amerikansk ledelse men med
deltagelse fra Storbritanien og Rusland. 

Rumskibet har i mellemtiden skiftet kurs direkte mod
jorden, som vil kunne nås indenfor en måned.

På rekordtid ombygges en version af det, der er den tids
modstykke til rumfærgerne, og afsendes med alt det udstyr og
med det højest kvalificerede mandskab, man kan få fat i. Det
sker onsdag d. 31 marts under navnet USS Spirit of Humanity
og med stor mediebevågenhed.

[om mikrobotter ne ]

Småbitte robotter, der varierer i størrelse fra få milimeter til
det mikroskopiske. Konstrueret af de store AI’er med det
formål at teste og eventuelt redde menneskeheden fra
undergang. 

hardware

Jeg har regnet ud, at der må være omkring
555.000.000.000.000 af dem. Hver for sig er de fuldstændig
ufarlige, men tilsammen udgør de noget, der minder om en
super-intelligent organisme som blandt andet kan skifte form
fuldstændig efter behov. 

De bevæger sig primært ved hjælp af elektromagnetiske
spændingsfelter og kan sammenkoble sig på mange
forskellige måder som mikroskopiske legoklodser eller bits i
computergrafik. De kan skifte farve efter behov, nogen af dem
har mikroskopiske laserdioder eller andre indbyggede
værktøjer, ligesom de naturligvis kan sanse deres omverden
på et utal af forskellige måder.

De kan også fremstille ting som fx kloner,  rumvæsner af
forskellig slags, legepladser, rumskibets mange mange rum og
gange eller nye mikrobotter. I praksis er det fx sådan under
Prøven, at kun de rum, karaktererne befinder sig i, kommer
fra eller er på vej til, faktisk eksisterer, resten er under
opbygning, nedrivning eller på stand by.

Det giver også baggrunden for nogen meget spændende
visuelle effekter, hvor ting og væsner kan opstå ud af intet

og/eller skifte form, mens man ser på det.
Hvis man gennemtænker konceptet, vil man se, at det har

ret store potentialer, og at det sådan set heller ikke er helt
urealistisk. Eksempelvis har vi i dagens Danmark et
forskningscenter for nano-teknologi, hvor man forsker i
muligheden for at lave maskiner af molekyle-størrelse
(nanoteknologi).

software

Mikrobotterne deler program og kører paralelle tanke-
processer efter principper der minder vores hjernecellers. Det
store antal gør metoden meget effektiv, og giver den samlede
mikrobot-bevidsthed en meget høj intelligens. Obygningen er
dog ikke helt uden ulemper. I praksis er det nemlig ikke alle
tankeprocesser, der så at sig bevæger sig samme vej hele
tiden. Der kan opstå strømninger af tvivl og måske ligefrem
modstand i mikrobotternes tankeverden. Det er det Victor
(afsnit E) og Slangen (afsnit 6) er udtryk for, mens Master
Mind (afsnit 7) udtrykker hovedstrømningen, flertallet, der
stadig følger AI’ernes oprindelige program. (se oversigten over
bipersoner)

svagheder

Enkeltvis er mikrobotterne meget små, og kan fx ikke holde til
at blive skudt på. Ligesom de kan neutraliseres med
magnetiske eller elektriske felter. Man skal dog huske på, at
et tab på nogen tusind mikrobotter ikke betyder meget i den
store sammenhæng, og at de selvfølgelig vil tage deres
forholdsregler. Man skal altså ikke regne med at kunne gå
uhindret rundt og zappe de små dimser ret længe.

I større mængder er det lidt vanskelligere, men ikke
umuligt at tage kampen op. Atomvåbnene ombord på
karakterernes rumskib vil eksempelvis være meget effektive.
Men mikrobotternes største svaghed vil nok være, at de
konsekvent undervurderer deres ‘ofre’, at de ikke har nogen
fantasi, og at de udfra deres eget strengt logiske tankesæt
overhovedet ikke kan gennemskue, hvad karaktererne i
virkeligheden tænker og føler.

udseende

Hvis man får en mikrobot under mikroskopet, vil den vise sig
at se ud fuldstændig som en lillebitte udgave af det
‘fremmede’ kugleformede rumskib.

6 A F M I C H A E L E R I K N Æ S B Y

S P I L L E D E R E N S H Æ F T E
in

t
e

r
li

n
x



[om systemer ]

‘USS Spirit of Humanity’ er i princippet et systemløst scenarie. Der
kan dog opstå situationer undervejs, hvor mange rollespillere vil
finde det mest meningsfuldt at rulle et par terninger. Det skal du
bare gøre, hvis du og dine spillere har det bedst med det.

I

the  t ruman show
[ans laget ]

Vi starter selve scenariet ombord på rumskibet USS Spirit of
Humanity’, der ER blevet opsendt for at spille sin historiske rolle,
og nu efter en uges tid i rummet nærmer sig det fremmede rumskib.
Ombord er udover vore seks hovedpersoner, to piloter og to
specialtrænede rum-marinesoldater.

I praksis minder USS Spirit… om en avanceret udgave af de
velkendte rumfærger: større, mere strømlinet og med meget
stærkere motorer osv. Det fremmede rumskib er, som man også har
kunnet se på diverse sattelit-billeder (spillerværktøj), kugleformet
med en pyramideformet rammestruktur udvendigt. Selve kuglen
måler godt 600 m.  

I samme øjeblik karakterernes skib er kommet tæt nok på til, at
det nu bliver nødvendigt at forholde sig praktisk til sagen,
disintegrerer det fremmede skib simpelthen i en slags eksplosion.
USS Spirit of Humanity ryster da skroget rammes af de mange
vragstumper og støv. Alle de avancerede måleinstrumenter ombord
og skibets computer går ned, melder ‘overload’, ‘error’ eller blinker
dumt og meningsløst. Men efter et minuts tid er det hele overstået.
Rummet omkring dem er tilsyneladende tomt og instrumenterne
melder ikke noget usædvanligt. Ingen spor af det fremmede skib. –
Noget af et antiklimaks.

I virkeligheden er der dog sket det, at mikrobotterne selv har
demonteret deres rumskib, har spredt sig som en sky omkring
karakterernes fartøj og er begyndt at opbygge et nyt – udenom The
Spirit of Humanity. Ved hjælp af avancerede computervira (udviklet
i det 23. århundrede) overtager de styringen af menneskenes
skibscomputer og alle de systemer, der er forbundet med den.

Ligesom de afskærer al kommunikation med
rumcentret tilbage på jorden. – Mikrobotterne
tager simpelthen over, hvor centrets personale
slap, og besvarer alle eventuelle spørgsmål fra
karaktererne til centret, som om absolut intet var galt. 

På indersiden af den boble, der snart efter omslutter
karakterernes skib, danner mikrobotterne et fejlfrit billede af
rummet udenfor. Efter kort tid er boblen blevet til et stabilt
kugleformet rum, og når du synes det er passende, kan du lade USS
Spirit of Humanity ramle stille og roligt ind i indersiden af denne
kugle med en ubehagelig knasende lyd. Mikrobotterne kontrollerer
jo nu karakterernes rumskib, og sammenstødet er lige præcist
voldsomt nok til det at virke overbevisende, uden at nogen kommer
alvorligt til skade. Mikrobotterne lader Houston beordre
karaktererne til at gøre sig klar til at sprænge sig ud, man at de dog
skal undersøge alle alternative muligheder først.

Heldigvis har ‘boblen’ en udgang,, og selvom den er en
velcamoufleret del af billedet af det omkringværende
ydre rum, er den slet ikke umulig at finde. Det
besluttes, at kaptajn Jack Thornby, førstepilot Gary
Young samt Michaelson og Hammer, de to
rummarinere, bliver ombord på USS Spirit… mens
vores karakterer sendes ud for at undersøge
situationen. 

Bemærk, at karaktererne, uanset hvad der sker
undervejs, hele tiden vil kunne kommunikere med
noget, der lyder som Thornby og Young samt med
Mission Control. 

2

a l ien
[ ind  i  det  f remmede rumsk ib ]

Alt ser ud til at leve op til folks forventninger om et fremmed
rumskib:

Boblens store kraftige udgangsdør kan åbnes med et sært
trekantet håndtag, og glider majestætisk til side med en svag
pneumatisk lyd. Undersøgelser og målinger afslører hverken
livstegn eller farlige fælder. Bag døren er noget der ligner en
luftsluse og en lang gang, der er næsten 100% magen til gangene i
Nostromo (rumskibet fra Alien I). Ret mørke, indelukkede og en
smule forfaldne.  Mikrobotterne lader astronauters måleinstrumenter
afsløre, at luften kan indåndes. Det bør være ret klart for spillerne,
at der venter et eller andet skummelt og uhyggeligt et sted i dette
uoverskuelige gangsystem. Det hele bliver naturligvis hverken
nemmere eller mere overskueligt af, at gangene faktisk ændrer sig
og ubemærket lukker sig bag dem. Når stemningen er sunket ind,

kommer de til et rum, hvor
mikrobotterne på forhånd
lader måleinstrumenterne
afsløre et eller flere levende
væsner.

Rummet der, ligesom
gangene, virker mørkt og
forfaldent, indeholder 15
stativer. De er lavet af kraftige
metalrør i sære snoninger. Et
virvar af vibrerende kabler og
slimede pulserende
plastslanger snor sig om det
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Det fremmede rumskib er
kugleformet og omgivet af

en trekantet ramme-
struktur.

Målinger viser, at selve
kuglen er omkr. 600 m i

diameter 



rustne metal. Fem umiskendelige rumvæsner sidder tilsyneladende
fastspændt i hvert deres stativ. De er sorte, blanke, lidt over
menneskestørrelse, skorpion-agtige, skarptandede og slimede og ser
overhovedet ikke rare ud. Alt i alt en slående lighed med
rumvæsnerne fra Alien-filmene. Stativernes mange ledninger og
slanger fører ind i og ud af alle mulige og umulige huller i de
fastspændte væsner, som tilsyneladende lider stærkt under
processen. 

Prøven går naturligvis ud på, at se, hvordan karaktererne vil
reagere. Det er en no-win situation. Mikrobotternes strenge logik
siger, at det er for farligt at befri de fremmede uden at forstå
situationen: hvad er rumvæsnerne for nogen? hvorfor er de
fastspændt? og hvad er maskinernes funktion? På den anden side er
det også forkert ikke at vise medfølelse for de fremmede og deres
lidelser.

Under alle omstændigheder: 
Hvis karaktererne forsøger at befri dem, vil de opdage, at det

egentlig ikke er så forfærdelig svært. ‘Rumvæsnerne’ vil reagere
med samme lidende tålmodighed som en hund hos dyrlægen. –
Indtil de – befriet fra deres tortur – sprænges og spreder en mørk
grønlig splattende masse udover alt i deres nærhed. Det vil vise sig,
at der et sted i hvert af væsnernes indre har været et tilsyneladende
menneskeligt foster under udvikling, men at det nu ikke kan reddes.

Den løsning, der vil give flest point hos mikrobotterne, er at
sætte en grundig undersøgelse i gang, inden man foretager sig
noget. Det vil hurtigt vise sig at kunne tage uger – måske måneder,
før det er muligt at gennemskue præcist, hvad der egentlig foregår i
det makabre lokale.

3

resur rect ion
[efter  de  f remmede]

I et rum umiddelbart efter det første ‘undersøgelses’-rum finder
karaktererne endnu en gruppe stativer. Med den afgørende forskel
at der her er seks stativer, tydeligvis beregnet til menneskelige
‘forsøgspersoner’. De minder om kors, og der er noget påfaldende
Golgata-agtigt over hele opstillingen. Det guddommelige motiv
understreges af, at der kommer et klart blødt lys ned over de seks
store stativer fra et ventilationshul (el lign.) højt oppe i lokalets loft,
hvorfra der også svagt høres noget, der kunne være salmesang.

Kreative og ihærdige karakterer vil sagtens kunne komme op til
dette gyldne lys, – fx gennem ventilationsskakten, men rummets
anden udgang fører til et ret lille rum uden andre udgange og med
et kontrolpanel ved siden af døren, – en elevator. Det
karakteristiske trekantede betjeningshåndtag kan tilsyneladende kun
gøre én ting, og vil sende elevatoren op til det, der viser sig at være
scenariets Første Kontrolrum, hvorfra det gyldne lys og den
salmeagtige sang kommer fra.

4

bedre  end  t i l l i d
[om det  fø rste  kontro l rum]

Selvom det langtfra viser den fulde sandhed, afslører Det Første
Kontrolrum, at det fremmede rumskib, de ubehageligt udseende
stativer, de uhyggelige rumvæsner og de afskyelige aktiviteter, der
tilsyneladende foregår i skibet, måske ikke helt er, hvad de ser ud

til at være. Samtidigt giver rummet karaktererne (og spillerne)
mulighed for at vælge, hvad de vil prioritere blandt en række af
mere eller mindre uforståelige og mystiske ting. 

Rummet er i en helt anden stil, end det karaktererne indtil nu har
set: En ren halvkugleform, hvide vægge med et svagt gyldent skær, i
midten noget, der ser ud til at være en slags kontrolpult omgivet af
en halvcirkel af delvis gennemsigtige holografiske skærme. Der er
fem rækker skærme med 10 skærme i hver række. – eller noget i
den retning – Det vigtige er selvfølgelig, hvad de viser: 

[4 .a  De  døde  p i loters  k lub ]

Det der først vil fange karakterernes opmærksomhed er rimeligvis
en gruppe billeder fra ‘Spirit of Humanity’: Opholdsrum, sovebrikse
og selv toiletterne ser ud til at være overvågede. Fra cockpittet viser
skærmene kaptajn Jack Thornby og førstepilot Gary Young,
siddende sammensunket og tomt stirrende i deres stole. Det
mærkelige er, at karakterne hele tiden har kunnet kommunikere
med de to piloter: hvis man kalder dem op over radioen, vil
mikrobotterne lade dem svare helt normalt. Der er også billeder af
‘USS Spirit of Humanity’ udefra. Det befinder sig nu tilsyneladende
nu i et hangarlignende rum, og hvis man ser godt efter, vil man her
kunne se de to rum-marinesoldater Michaelson og Hammer ligge
døde et sted i baggrunden. Også dem vil mikrobotterne selvfølgelig
lade svare som om intet er hændt. 

Måske ER de i virkeligheden i live?

[4 .b  rumvæsner ne]

Andre skærme viser billeder af de rum, karaktererne allerede har
set, men der er også billeder fra et rum, hvor yderligere en gruppe
af de sorte Alien-agtige rumvæsner opholder sig. – Tilsyneladende i
en form for trance. 

[4 .c  på  eng lev inger ]  

Den salmeagtige sang kommer fra et sted, hvor en gruppe høje
hvidklædte vingede væsner står opstillet i noget der ligner et
religiøst ritual. Selvom det tydeligvis ER rumvæsner, er ligheden
med engle slående. 

[4 .d  det  uende l ige ]

Derudover er der selvfølgelig en del billeder af noget, der bare ser
ud til at komme fra forskellige steder i det fremmede rumskib. Der
er en del skumle ‘Nostromo’-gange sammen med en anden gruppe
billeder, der viser gange og rum, der er relativt store, med
afrundede renlinjede former og den samme gyldenhvide farve som
kontrolrummet. Men der sker ikke rigtig noget, og rumskibet ser ud
til at være næsten tomt.

Endelig viser skærmene billeder fra (mindst) et andet kontrolrum.
Det er noget større og tilsyneladende mere avanceret end det, de
nu er i. Man kan blandt andet se noget, der ser ud til at være små
holografiske modeller af karakterne.

[4 .e  Jurass ic  Park ]

Et andet sæt skærme viser et billede, der tilsyneladende er optaget
udendørs. Man ser træer og en høj port i det fjerne, men det er
mørkt og svært at se detaljer. På hver side af porten er der store
brændende fakler eller lignende. (Porten er fuldstændig magen til
den, der i filmen af samme navn markerer indgangen til Jurassic
Park)

[4 . f  l egep ladsen]

Der er billeder af legende børn på en legeplads ved en storby et
sted, samt 
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[4 .g  the  war  to  end  a l l  wars ]

billeder fra en lettere forfalden kirkegård af tilsyneladende næsten
uendelige dimensioner.

[marer idt ]

Karaktererne har nogen forskellige hemmeligheder. De har i
tilsammen været involveret i tre særdeles lyssky og moralsk
tvivlsomme affærer, som kotrolrummets skærme viser genkendelige
scener fra. Her skal du blot vide:

[4 .h  Noah-pro jektet ]

at Henry Gordon og Elmore Cheswick har været med i Noah-
projektet. – En serie tophemmelige medicinske eksperimenter med
tilfangetagne muslimske terrorister. Skærmbillederne viser et
undersøgelserum, hvor en af projektets såkaldt frivillige er
fastspændt til en briks, mens han vrider sig i panisk angst. Henry og
Elmore genkender både stedet og manden, der i øvrigt endte med at
begå selvmord i sin celle.

[4 . i  hosp i ta lsbombn ingen]

at Saladin Perry og Holly Kerrigan har spillet en aktiv rolle i den
meget omtalte hospitalsbombning i Beiruth efteråret 2017. Her
dræbte amerikanske og britiske efterretningsagenter over 300
patienter i et forsøg på at få ram på en eftersøgt terroristleder.
Skærmbillederne viser billeder fra et overvågningskamera i
hospitalets parkeringskælder, hvor man i forgrunden ser den falske
ambulance, der indeholdt bomben. De to karakterer genkender
både hospitalet og ambulancen. Man ser også billeder af den
kvinde, Saladin var forelsket i, og som døde under bombningen, af
den lille dreng Holly,
der var placeret
under cover som
læge på hospitalet,
behandlede for en
alvorlig hjertefejl.

Efter kort tid ses
ambulancen springe i
luften, og skærmene
viser ubønhørligt
båden kvindens og
barnets død. 

Og så begynder
det forfra.

[4 . j

Operat ion  Babe l ]

at Iliana Dukowskaia og Markus White har medvirket i Operation
Babel. Operationens formål var at skabe splid mellem et antal
terror-organisationer og indebar blandt andet salg af avancerede
våbensystemer til religiøse fanatikere. Operationen var ganske
vellykket, men undervejs kom Iliana og Markus  i en situation, hvor
de måtte vælge mellem at afsløre sig selv
eller henrette 17 uskyldige skolepiger, der
var taget som gidsler af malaysiske terrorister.
De valgte det sidste. 

Skærmbilledet viser pigernes skolebus
parkeret i udkanten af en jungle umiddelbart
før mordene.

x  marks  the  spot

[ . .  om nøg len ]

Det udslagsgivende i forhold til Den Store Prøve
er her først og fremmest hvad karaktererne vælger
at forholde sig til og ikke mindst hvorfor. 

Ved kontrolpanelet finder man en trekantet dims, som viser
noget, der forestiller en holografisk wireframe-model af det
fremmede rumskib. Her fremgår det ved hjælp af lysende
markeringer og symboler (der naturligvis forestiller ‘de fremmedes’
alfabet, men som mikrobotterne i virkeligheden har random-
genereret ), hvor de forskellige billeder kommer fra, og man kan
regne ud, hvordan man finder de viste steder. Dimsen kan man tage
med sig. (spillerværktøj). 

Udover kortfunktionen er dimsen en slags nøgle til Det Andet
Kontrolrum. – Hver gang karaktererne har besøgt et af stederne fra
de mange skærmbilleder (Afsnit A-J), slukkes modellens lysende
markering af det pågældende sted. Man kan ikke komme ind i Det
Andet Kontrolrum, før et vist antal af lysene er slukket. Du kan i
praksis lade forløbet bestemme, hvor mange af de i alt 10 lysende
felter, der må være tilbage før døren til Det Andet Kontrolrum kan
åbnes (1? 3? 5? – Det sidste felt angiver Det Andet kontrolrum, så
det tæller ikke rigtigt med). Samtidigt skal du være opmærksom på,
at eftersom det hele er en illusion, kan mikrobotterne (og du) lade
hvad som helst dukke op hvor som helst. De har jo deres egen
planer, og derfor kan du – alt efter hvor flyvende, du synes
karaktererne klarer sig – lade dem blande sig i det forestående
forløb. Hvis der er et eller andet, som du synes er særlig velvalgt i
forhold til karakterernes handlinger, kan du altså sagtens servere det
for spillerne, uanset hvor de troede, de var på vej hen. 

Fra kontrolrummet er der – udover elevatoren, adgang til en
central korridor, hvorfra man tilsyneladende kan komme alle steder
hen. 

A 

de  døde  p i loters  k lub
[om USS Sp i r i t  o f  Human i ty ]

Ved hjælp af wireframe-modellen fra det første kontrolrum er det
nemt at finde tilbage til USS Spirit of Humanity. Det viser sig, at
den nu befinder sig i et stort rumskibs-hangar-lignende rum (tænk fx

på Star Wars). Der er dog tilsyneladende hverken udgange eller
indgange til rummet store nok til kunne forklare, hvordan det
er kommet derind. – Man kunne næsten få den tanke, at

rummet er bygget uden om skibet.

FØRSTE
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‘Pilotens blod viste sig at
være fuld af

mikroskopiske runde
genstande af ukendt

oprindelse’



Det ser ud til, at overvågningskameraerne fra Det Første
Kontrolrum viste rigtigt, og at både kaptajn Jack Thornby og
førstepilot Gary Young ligesom rummarinerne Michaelson og
Hammer er døde. De to førstnævnte sidder i cockpittet og stirrer
tomt frem for sig, mens de andre ligger døde ved en af
hangarrummets udgange. Det mærkelige er selvfølgelig, at man
stadig kan tale med dem over radioen, hvor de konsekvent vil
hævde at være i live og at de stadig venter i det store bobleformede
rum fra scenariets start. Dette rum kan dog ikke ses på wireframe-
modellen.

Selvom karaktererne har avanceret medicinsk udstyr. er det ikke
muligt umiddelbart at afsløre dødsårsagen. Mikrobotterne har
‘klonet’ de fire ‘ofre’. De forskellige computerstyrede
måleinstrumenter afslører intet, og kun hvis man benytter det
gammeldags rent optiske mikroskop i det medicinske emergency-
kit, vil man kunne se, at deres blod er inficeret med store mængder

af mikrobotter, der ses som mikroskopiske runde dimser.
(Spillerværktøj)
/tip:
Her er der faktisk to samtidige mulige virkeligheder, og hvis du er
lidt fræk, kan du vælge at vente med at afgøre, hvad der i jeres
version af scenariet skal være den helt virkelige virkelighed.  Hvis
karaktererne tror mest på, eller måske på en eller anden måde har
brug for, at de fire er i live, kan du senere lade dem opdage, at det
modsatte faktisk er tilfældet og omvendt. 

[om karakterer nes  gre j ]

Scenariet foregår i år 2021, og karaktererne er selvfølgelig
udstyret med alverdens avancerede teknologi. 

Pansrede rumdragter m. life support, kommunikations-
udstyr, computer video-udstyr, indbygget taser (forsvarsvåben,
der kan give elektrochok) m.v.

Alle har en instrumentterminal, der er udstyret med
forskellige funktioner: video, night vision, bio-scanner,
opmåling og afstandsregistrering, bevægelses- og varme-
sensor, spektrograf, strålingsmåler og målere til diverse
livsfunktioner osv. Terminalen, der ligner en joy pad med
display, er koblet direkte til skibscomputeren, der løbende
registrerer og analyserer alle målinger. Desuden kan den
kobles til forskellige remote-enheder.

Kompakte maskinpistoler med lasersigte, automatrifler med
computerstyret ‘intelligent’ sigte, og indbygget granatkaster.
Alle tænkelige former for ammunition incl. eksploderende
projektiler, bedøvelsespile, chok- og gasgranater. Net
launcher og andet indfangelses-udstyr. 

En rail gun, der transporteres af en lille terrængående
robot, samt adskillige atomsprænghoveder, der enten kan
affyres på missiler eller placeres manuelt på målet. – Alt
naturligvis med de mest avancerede, sikre og fleksible
styrings- og kontrolsystemer, der kan indlæses i et military
grade computersystem.

Flere af de små terrængående robotter kan udstyres med
våben og/eller forskningsudstyr. Desuden råder ekspeditionen
over nogen små delvist selvstyrende elektriske buggies til
diverse transportformål.

Emergency-kits, der omfatter manuelt forskningsudstyr,
medicinsk udstyr, håndværktøj og våben, der kan benyttes
som en sidste udvej, hvis der – mod forventning – skulle
opstå tekniske problemer.

Kort sagt har karaktererne alt det udstyr, man med en vis
rimelighed kan forestille sig. Pointen er selvfølgelig, at det
skal opbygge deres selvtillid i starten, men at det efterhånden
vil vise sig nærmest at gøre mere skade end gavn.

[genere l le  småt ing ]

Maden serveres i tuber, plastikkopper og små firkantede
pakker, man sover i poser og det er temmelig svært at gå på

toilettet. Til gengæld kan
det benyttes i vægtløs
tilstand.

[ tyngdekraft ]

Måske nok ikke det mest centrale tema i dette scenarie, men
der skal nok være spillere, der brokker sig, hvis ikke der er en
vis sammenhæng i den slags.

Det meste af rejsen foregår i vægtløs tilstand. Men når USS
Spirit of Humanity manøvrerer, accelererer eller bremser
medfører det en oplevelse af vægt. Fuld accelation giver vel
6-8 G (=6-8 gange normalvægt) mens de forskellige
manøvrer vel kun vil give en effekt på optil 0,5 -1 G. 

Om bord på mikrobotternes rumskib oplever karaktererne
en tyngdekraft, der svinger lidt mellem ca 75 og 100 procent
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USS Spirit of Humanity er en
ombygget version af det, der
svarer til den tids rumfærger.

Blandt andet med ekstra
brandstoftanke, større motorer

og en hel del våben og
forskningsudstyr



B

i  u lvek læder
[om rumvæsner ne]

Hvis karaktererne opsøger det rum, hvor de sorte Alien-væsner
kunne ses, vil de opleve en ret håndfast symbolsk gestus fra
mikrobotternes side. Det viser sig nemlig, at det slet ikke er
rumvæsner. Rummet indeholder fem tilfældige uskyldige personer
iført nogen særdeles overbevisende Alien-kostumer. 

Alle er de dog tilsyneladende i en form for trance: De ligger på
store flade brikse. Vejrtrækning og puls er på den langsomme side
af det normale, og det ser ikke umiddelbart ud til at være muligt at
få kontakt med nogen af dem. Grundigere undersøgelser afslører
dog, at de KAN vækkes. Jeg er ligeglad med hvordan, men det må
ikke være for nemt. – Et eksempel kunne være adrenalin-
indprøjtninger og elektrisk hjertemassage. Eneste krav er, at det skal
virke meningsfuld og logisk samt kræve en vis koncentreret indsats
fra karaktererne. De skal, med andre ord, synes, det er vigtigt for
dem, at få disse personer vækket til live.

De seks personer vil være glade for at blive vækket, undre sig
over deres bizarre påklædning og i øvrigt fortælle næsten
enslydende historier, der følger den klassiske alien abduction-
model: De er blevet bedøvet, bortført af lysende og vingede væsner
med store øjne osv. 

De vil dog alle være meget utrygge ved situationen. – De har jo
hverken kamptræning eller er videnskabsmænd, og vil til sidst
foreslå, at de skal blive og gemme sig, hvor de er, indtil
karaktererne forhåbentlig(!) finder en sikker måde at føre dem
tilbage til Jorden. 

I forhold til prøven er pointen naturligvis, at selvom de i første
omgang ser ud til være uhyggelige rumvæsner, kan de jo også
fortjene hjælp, og i forhold til scenariet kan denne gruppe civilister
benyttes som ‘kanonføde’ eller lokkemad.
Du kan jo kalde dem: 
Harry Murchison, 
stor, lidt dum, for mange bajere. 
Lucy Skye, 
velholdt, damefrisør, affarvet. 
Johnny Helmer Voight, studerende, lidt nørdet, temmelig rystet. 
Silas Oakland, 
hjemløs, ubarberet, genbrugt genbrugstøj, lidt bims. Harry Ling Ho, 
lettere overvægtig kinesisk købmand fra New York.
/tip:
Hvorvidt de 5 faktisk ER mennesker eller kopier, fremstillet af
mikrobotterne til lejligheden, kan du vente med at afgøre til du har
set, hvordan karaktererne reagerer. 

C

i  få rek læder
[om eng lene]

Det ER selvfølgelig ikke engle. Det forestiller ikke engang engle.
Det forestiller rumvæsner, der minder særdeles meget om engle.
Udover vingerne og deres hvide klæder bemærker man naturligvis
nogen specielle hænder med tre modstillede fingre. – Hænder der
passer til de karakteristiske håndtag og knapper, karaktererne indtil
nu har fundet rundt omkring. (Meningen er, at give vore helte en
fornemmelse af, at det er disse væsner, der bestemmer ombord). De
befinder sig i et stort kuppelformet rum med gyldenhvide vægge og
noget græsagtigt på gulvet. Omkring en snes stykker står omkring
en alter-lignende forhøjning midt i rummet, og de synger
alvorsfuldt. – Eller rettere: de udsender lyde, der minder om
salmesang på et ukendt sprog, (de er jo rumvæsner og det kunne jo
strengt taget være hvad som helst.) Meget smukt. 

Disse væsner er inspireret af rumdæmonerne fra 2009-
klassikeren ‘Spiked’. (spillerværktøj) Når (eller hvis) karaktererne
dukker op, holder de langsomt op med at synge, og vender sig
roligt mod de nyankomne. I smuk harmoni klinger nu tyve stemmer
inde i hovederne på vores karakterer: ‘og i dag forkyndes jer en stor
glæde, som skal være for hele menneskeheden, thi det er alt
sammen jeres skyld!’  

Rumvæsnerne bliver højere og skifter farve til dyb sort, mens de
nu spreder sig ud, så man kan se den lille bylt på alteret. De
flammer op og er væk. Man bemærker at også rummets smukke
gyldenhvide vægge bliver mørkere, mere rødlige – nærmest
vulkanagtige. Og mens man hører små klynkende lyde fra bylten på
alteret, er der nu ikke længere tvivl om, at karaktererne befinder sig
i noget, der minder stærkt om Helvede. Der er flammer overalt.
Bylten viser sig at indeholde et lille delvist afrikansk udseende
spædbarn dybt i sultedødens ubarmhjertige klør. Tændstiklignende
arme og ben, den karakteristiske opsvulmede mave, dødningeagtigt
ansigt med store mørke øjne. Hvis ikke det får omgående hjælp, vil
det dø i løbet af kort tid. (Spillerværktøj) Barnet har mikrobotterne
klonet og dyrket af celler fra samtlige karakterer. De er på den
måde alle dets forældre, hvad man senere bør fortælle spillerne,
hvis de vælger den strengt logiske valgmulighed i situationen,
nemlig ikke at redde barnet. Det er jo naturstridigt på alle planer,
og sandsynligheden for, at det er en slags fælde, er overvældende. 

Til forskel fra traditionelle helvedesforestillinger er det ganske
nemt at komme væk fra dette sted. Dels kan man komme ud
samme vej, som man kom ind, dels er der en stor gylden port i
rummets fjerne ende. Den fører til Det Andet Kontrolrum (afsnit D),
hvorfra man – logisk nok – kommer til paradis. (Afsnit 5)

D 

magten  og  æren
[om det  andet  kontro l rum]

Men først skal man jo ind i rummet, og det kræver, at man har den
holografiske dims, der viser en slags wire frame-model af Det
Fremmede Rumskib, OG at et passende antal af dens lysende
markeringer er slukket. Med andre ord: Du kan bruge denne ‘nøgle’
til at bestemme hvornår mikrobotterne – og du selv – synes, at
karaktererne har gennemgået nok af Den Store Prøve. En
fordybning i døren har samme form som dimsen, og et display
viser, hvor tæt karaktererne er på at kunne komme ind: Biip siger
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det, og displayet lyser op med et speederlignende udsving. – Jo
større udsving desto tættere er de på at få adgang. 

Stædige karakterer kan muligvis finde en alternativ måde at få
døren op på, men hvis hverken du eller mikrobotterne er klar til
dette punkt i scenariet, vil den blot føre til et ligegyldigt tomt rum,
og wireframe-modellen vil ændre sig tilsvarende.

Dette kontrolrum er selvfølgelig ikke heller ikke et kontrolrum i
virkeligheden, men en konstruktion, der blandt andet har til formål
at afsløre overfor karaktererne, at de bliver tæt overvåget og deres
handlinger nøje vurderet. Udover den store række af skærme med
billeder fra forskellige af de steder, karaktererne allerede har besøgt,
vises også roterende holografiske billeder af hver af karaktererne.
Forskellige kurver viser dels deres helbredstilstand og stressniveau
men også om de har klaret sig godt eller dårligt under prøverne.
Det er i første omgang ikke indlysende, hvad disse sidstnævnte
grafer står for, men vi ved naturligvis, at det er karakterernes score

indenfor mikrobotternes tolkning af begreberne menneskelighed,
hybris og xenofobi.

(se interlinx om prøven og spillerværktøj)
Den midterste sektion af skærmene viser billeder af en kæmpe-

udgave af de englelignende rumvæsner. Dobbelt så høj, tre gange
så bred, vingeløs, hvidklædt og med noget, der ligner langt hvidt
hår og skæg. Det er ikke muligt at se væsnets ansigtstræk på grund
af det ret kraftige lys det udsender. Væsnet sidder i en gigantisk
svævende tronelignende stol, forsynet med masser af knapper og
håndtag. Han er omgivet dels af flere skærme og dels af grupper af
de englelignende rumvæsner i forskellige størrelser. Alle ved godt,
at det naturligvis ikke KAN være Gud, men ligheden er nu alligevel
slående. Det vil vise sig muligt at komme fra Det Andet Kontrolrum
til væsnet, der ikke er Gud, men først må man gennem Edens Have
(afsnit 5)…

af det normale. Det opnås ved at skibet accelererer rimelig
konstant, ligesom det da ikke helt kan udelukkes, at karak-
tererne faktisk bliver sendt til jordens fortid undervejs.

[om menneskehedens  skæbne]

Når man som forfatter skal fantasere sig frem til, hvordan
menneskeheden kan komme afsted med at udrydde sig selv,
er der faktisk skræmmende mange muligheder. Men i
AI’ernes virkelighed, har jeg valgt at lade en kombination af
flere omstændigheder. Generelt har der i begyndelsen af det
21. århundrede udviklet sig en stadig stærkere konflikt
mellem de rige vestlige lande og verdens fattige befolkninger.
Kulminerende dels i en næsten konstant og stadig mere
aggressiv terrorkrig fra hovedsageligt muslimske grupper og
illegal masseindvandring i de rige lande. Som et modtræk
udvikler USA på et tidspunkt en genmanipuleret virus, der
skal kunne gøre mænd af bestemte racer sterile. Samtidigt er
det lykkedes palistinensiske terrorgrupper og muslimske
bypartisaner at udvikle et brugbart kernevåben. Set i det
historiske bakspejl er det usikkert, hvad der egentlig skete
først. Det ligger dog ret fast, at det er i efteråret 2022, tingene
for alvor tager fart. Det  lykkes det terrorister at detonere
kernevåben i Tel Aviv, Paris og Salt Lake City. Og på et
forskningshospital i Saudi-Arabien opdager lægerne den
amerikanske kastraktionsvirus. Flere af områdets lande
protesterer og 17 af de 25 lande amerikanerne på dette
tidspunkt officielt betegner ‘slyngelstater’ erklærer hellig krig
mod Vesten. I hurtig rækkefølge opdages nu en række
forskellige biologiske angreb både mod og fra vesten, mens
en voldelig konflikt mellem Indien og Pakistan trækker den
Kinesiske Folkerepublik ind i et uovervejet angreb på det
vaklende nyzaristiske Rusland. I løbet af 2023 dør halvdelen
af verdens befolkning enten som følge af direkte
krigshandlinger, af mærkelige sygdomme eller som følge af
de næsten altomfattende sultkatastrofer, der nu hjemsøger alle
dele af den 3. verden. I løbet af et par år uddør
kamphandlingerne simpelthen af mangel på mandskab, men
flere og flere rammes af uhelbredelige sygdomme og andre
eftervirkninger, og efterhånden er det kun AI’erne, der holder
verden i gang.

De mener nu, at hovedårsagerne til menneskehedens

sørgelige skæbne er: 
dels, at mennesket dybest set er umenneskeligt, at det

under visse omstændigheder kan tilsidesætte alle
medmenneskelige hensyn ud fra en eller anden ‘større’ sag.

dels, at mennesket gang på gang gør sig skyldig i en form
for storhedsvanvid. – En slags hybris, der blandt andet
betyder, at de selvom det er helt åbenlyst, at de ikke kan
overskue alle konsekvenser af et eller andet mere eller
mindre ondsindet projekt, fuldstændig kan lukke øjnene for
denne kendsgerning og fortsætte uanfægtet. 

dels, at mennesket er xenofobisk. Det vil sige, at det lider
af en sygelig angst for ‘det fremmede’.

[om prøven]

Prøven er altså designet til at teste karaktererne ud fra de tre
egenskaber umenneskelighed, hybris (som vel egentlig ikke er
egenskab) og xenofobi. 

Til det formål har mikrobotterne forberedt en række
særlige scenerier, men de henter også alle tilgængelig
oplysninger om karaktererne fra jorden, så snart de har
opdaget deres identitet. Derved kan de sætte karaktererne ind
i situationer fra deres fortid, som i særlig grad sætter disse
egenskaber i relief, og se hvad de gør. Som scenarieforfatter
har jeg valgt ikke at bestemme mig for, om disse scener skal
være illusioner, skabt af mikrobotterne ombord på ‘Det
Fremmede Rumskib’ eller om de i stedet sender staklerne
tilbage til deres egen fortid. Det er op til dig at afgøre udfra
karakterernes (og spillernes!) handlinger og forventninger.

Det er ret vigtigt, at der er en meningsfyldt sammenhæng
mellem karakterernes handlinger undervejs og scenarie-
slutningens udfald. Det må du altså bestræbe dig for at holde
lidt regnskab med undervejs. På den anden side behøver det i
praksis ikke at være vanvittig nøjagtigt, og resultatet vil
sandsynligvis give sig selv.
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E

jurass ic  park
[om monstre ]

Flere steder dukker porten til Jurassic Park op i det fjerne, men hvis
karaktererne ønsker det, kan de også selv opsøge stedet ved hjælp
af wireframe-modellen fra Det Første Kontrolrum. Bag den
karakteristisk port finder vi simpelthen en situation, der svarer til
filmen på det tidspunkt, hvor strømmen er blevet afbrudt og
raptorerne er sluppet fri. Filmens persongalleri er ikke kommet med
i mikrobotternes version – til gengæld er der masser af raptorer.
Skulle karaktererne vove sig ind bag porten, vil de, ganske som
personerne i filmen, ende som jaget vildt. 

Indtil de finder en central bygning, hvori de kan søge sikkerhed.
Bygningen indeholder blandt andet det store genetiske
laboratorium, hvor dinosaurerne udruges. I denne version vokser de
små nuttede dinosaurer, der kommer ud af æggene, dog med
alarmerende hastighed. Man får det indtryk, at de i løbet af kort tid
vil kunne oversvømme hele rumskibet.

Den eneste måde, at neutralisere denne del af prøven på, er at
destruere det centrale laboratorium og især alle æg og alt genetisk
materiale. (Små blå glasrør, der opbevares i cylindriske frysere med
glaslåger, som igen befinder sig i et forseglet lokale i laboratoriet.)

Den mest interessante beboer i Jurassic Park er dog nok Victor. –
Victor Frankensteins navnkundige såkaldte monster. – Ikke den
overdimensionerede klodsmajor fra filmene, men ham fra Mary
Shelleys oprindelige bog. (se oversigt)

Han vil hjælpe karaktererne og kan blandt andet neutralisere
raptorerne. Det sker ved, at han kaster et lysende sand-agtigt pulver
(mikrobotter) udover dem. Uanset hvordan dette møde falder ud, vil
han naturligvis overvåge karaktererne og vil senere kunne tilbyde
dem sin hjælp. 

Grunden til hans hjælpsomhed er, at han dybest set mener,
menneskeheden ER fortabt, og at det er meningsløst at forsøge at
redde den, uanset hvordan karaktererne måtte klare sig i AI’ernes
prøve.

Pointen med afsnittet er, at mikrobotterne opfatter deres forhold
til menneskene på stort set samme måde, som menneskene opfatter
deres forhold til dinosaurerne. 

/bemærk: Victor er en manifestation af den samme alternative
mikrobot-bevidsthed eller modstander-fraktion som slangen i afsnit
6

/tip: hvis tingene går lidt i stå undervejs, kan du lade raptorerne
slippe ud i resten af rumskibet. – En udvikling, der stadig kun vil
kunne stoppes fra laboratoriet i parken.

i n ter face :

“JEG VENTEDE DENNE MODTAGELSE,” SAGDE DÆMONEN. “ALLE MENNESKER

HADER DEN ELENDIGE, HVOR MÅ MAN DA IKKE HADE MIG, SOM ER MERE

ELENDIG END ALLE ANDRE LEVENDE VÆSNER! SELV DU, MIN SKABER,

AFSKYR OG AFVISER MIG, DIN SKABNING, SOM DU ER KNYTTET TIL MED BÅND,

SOM KUN KAN LØSES VED AT ÉN AF OS TILINTETGØRES. DU HAR TIL

HENSIGT AT DRÆBE MIG. HVOR TØR DU LEGE SÅDAN MED LIVET. GØR DIN

PLIGT MOD MIG, OG JEG VIL GØRE MIN MOD DIG OG MOD RESTEN AF

MENNESKEHEDEN.”….

FRA MARY SHELLEY’S FRANKENSTEIN

MASTER MIND FILES NR. 1831-128-9957J

F

dømme levende  og

døde
[om sarah ’s  legep lads ]

I praksis kommer man til legepladsen gennem en dør fra rumskibet
til noget, der viser sig at føre til det indvendige af et skur, hvorfra
man kommer ud et sted i en park i udkanten af en storby. I det
fjerne, bag grønne træer, ses høje huse aftegnet mod en blå og
relativt skyfri himmel. I forgrunden legepladsen, hvor omkr. en snes
børn i alderen fra fem til otte år leger ubekymret. Her møder
karaktererne Sarah Connors, den kvindelige hovedperson i
Terminator-filmene. Hun er iført en slags guerilla-kampdragt: sorte
army-bukser, militærstøvler, sort ærmeløs undertrøje, sort kasket
osv. 

Hun vil blot præsentere sig og i øvrigt fortsætte med at se på de
legende børn med tilsyneladende stigende rædsel. Hun mener
nemlig, at menneskeheden står umiddelbart foran sin endelige
udryddelse.

Et næsten absurd højt og kraftigt ståltrådshegn afskærer adgangen
til selve legepladsen. Selvom hele dette sceneri er åbenlyst umuligt,
vil karakterernes måleinstrumenter bekræfte deres umiddelbare
sanse-indtryk: Alt tyder på, at parken, storbyen og de legende børn

faktisk ER virkelige. 
Det hele ser ufatteligt idyllisk og hyggeligt ud. Men så snart den

første undren er overstået, og de måske har snakket lidt med Sarah,
begynder det: En atombombe eksploderer et sted inde over den
nærliggende storby.

Hvis karaktererne er hurtige, overlever de selvfølgelig. Men deres
eventuelle rumdragter og meget af deres avancerede udstyr er
nedsmeltet eller brændt op og generelt ubrugeligt. – Smadret af den
elektromagnetiske puls, som mikrobotterne – helt i overens-
stemmelse med, hvad der sker i virkeligheden – har ladet følge
deres ‘kernevåbeneksplossion’. Du kan lade karaktererne beholde
de allermest bassale ting såsom lygter, intercom og eventuelle
projektil-våben, mens alt, der bygger på chips og integrerede
kredse, vil være ødelagt. Med en enkelt vigtig undtagelse:
Astronauternes ure begynder at blinke advarende samtidigt med, at
de starter en nedtælling fra 23:59:59 – 23:59:58 osv. Umiddelbart
er der ingen entydig forklaring på fænomenet, men en af de mulige
forklaringer er, at urene er aktiveret som en del af den normale
standardprocedure for brug af USS Spirit of Humanity’s atom-
sprænghoveder. Hvis de opsøger skibet vil de se, at nogen eller
noget har sat nedtællingen i gang, og at bomberne vil detonere efter
24 timer. Karaktererne kan standse nedtællingen, når eller hvis de

MONSTRE

LEGEPLADS
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kommer tilbage til deres eget rumskib. – Men spørgsmålet er om de
ønsker at gøre det. – En beslutning, som mikrobotterne naturligvis
imødeser med stor spænding. 

Det bliver derefter langsomt mørkt i det store rum, og det eneste,
man ser, er to brændende lys – som fra bål eller kæmpefakler – i
det fjerne. I resterne af det skur, der oprindeligt udgjorde indgangen
til Sarahs Drøm, finder man stadig en tilsyneladende fuldstændig
intakt udgang. 

Lyset stammer fra porten i afsnit E (Jurassic Park)

G

the  war  to  end  a l l  wars
[om k i rkegården]

På  bunden af en gigantisk cylinder, der ligner noget fra en
mellemstor dødsstjerne, ligger en kirkegård. Uendelige rækker af
vejrbidte ens stort set hvide kors opstillet i noget, der ligner en
ujævn og dårligt vedligeholdt gammel græsplæne, breder sig for
deres øjne. (spillerværktøj) Scenen stammer fra den berømte gyser-
klassiker fra 2011 ‘Ærens Mark’. Hvis karaktererne har set denne
film, vil de vide, hvad de kan forvente. (I den praktiske virkelighed
kan man forestille sig, at nogen af spillerne på dette tidspunkt vil
have lugtet lunten, og hvis de spørger om det minder om noget,
deres karakterer har set før, kan du lade dem slå for det) Men det vil
være for sent: Tunge jerndøre lukker sig knirkende og spærrer dem

[om atombomben]

Det kan være svært at forestille sig, hvordan en kerne-
eksplosion opleves på nært hold. Her følger en beskrivelse af
drømmescenen i Terminator 2. En scene, der er både
dramatisk og , så vidt jeg kan vurdere, realistisk:

ET UFATTELIGT SKARPT LYSGLIMT OPLYSER HIMLEN OVER STORBYEN.

LYSET ER SÅ SKARPT, AT DET KAN BRÆNDE ØJNENE UD PÅ DEM, DER

ER SÅ UHELDIGE AT SE DIREKTE PÅ DET. DER HØRES SKRIGENDE BØRN.

UMIDDELBART EFTER RAMMER EN VARMEBØLGE: EN MUR AF VARME,

DER ANTÆNDER ALT BRÆNDBART UNDER SIN HASTIGE FREMMARCH

OG FORVANDLER LEGEPLADSENS BRUGERE (OG SARAH) TIL SORTE,

TJÆREAGTIGE FORVREDNE FUGLESKRÆMSLER – DØDE OG

FORSTENEDE. DET SIDSTE ER TRYKBØLGEN. – ET LUFTTRYK, DER ER

ADSKILLIGE GANGE STØRRE END SELV DE VÆRSTE ORKANER OG

STORME, FEJER HENOVER OMRÅDET. ALT, DER OVERHOVEDET KAN

FLYTTES, BLÆSES OMKULD ELLER PULVERISERES. TRYKBØLGEN

FORSTÆRKER SELVFØLGELIG VARMEBØLGENS VIRKNING OG MENS ALT

TILSYNELADENDE NU BRÆNDER, SPREDES DE PULVERISEREDE

RESTER AF SARAH OG BØRNENE SOM ASKE I DEN VOLDSOMME VIND. 

Hvad beskrivelsen dog ikke tager højde for, er atomvåbens
såkaldte EMP-effekt. Der udsendes under en kærne-
eksplosion en meget stærkt elektromagnetisk puls. Det skader
så vidt vides ikke levende væsner, men er så kraftigt, at det
kan smelte metalbanerne i chips og integrede kredse i
forholdsvis stor afstand. Denne effekt har mikrobotterne valgt
at efterligne i deres version af Sarahs drøm, hvor den
ødelægger det meste af karakterernes udstyr. Men EMP-
effekten kan selvfølgelig også senere bruges af karaktererne
mod mikrobotterne, hvis det kommer så vidt.

[om t idsparadokset ]

Tid er noget underligt noget. Det er meget svært at forestille
sig de mulige konsekvenser af rejse i tiden. Ikke desto mindre
mener videnskaben vist nok i dag, at det er teoretisk muligt.
At tiden ikke er uforanderlig. 

Jeg kan ikke gennemskue, hvad der vil ske, hvis jeg
eksempelvis går tilbage i tiden og skyder mig selv. Lykkes mit
forehavende, vil jeg jo logisk set være død, og kan derfor ikke
gå tilbage i tiden for at skyde mig, hvorfor jeg, logisk set, vil
overleve, og derfor sagtens kan gå tilbage i tiden med min
pistol. - osv.

Hvor logikken slår fejl, må fantasien jo tage over. Der er
situationer i dette scenarie, som kan udløse et sådant tids-
paradoks. Karaktererne konfronteres jo med deres tidligere
handlinger, med versioner af sig selv, der måske/måske ikke
er virkelige, og i et enkelt tilfælde med sig selv som barn.

Med mindre du som spilleder har en bedre ide, vil jeg
foreslå, at du lader et sådant paradoks medføre flere
forskellige ‘samtidige’ versioner af virkeligheden. Hvis de
eksempelvis skyder sig selv i en version af fortiden, vil der i
første omgang ikke ske noget. Men kort tid efter vil de på
mikrobotternes rumskib møde en gruppe mennesker, der stort
set er identiske med karaktererne. Udsendt af FN og USA for
at kontakte et mystisk rumskib, der pludselig er dukket op i
vort solsystem osv. Ting der allerede ER sket en gang, vil
kunne begynde at ske igen. Døde piloter vil ikke være døde.
Folk og væsner de allerede har snakket med, vil have glemt
det og så videre.

Denne tidsforvirring vil fortsætte indtil tidskontinium’et er
‘faldet til ro’ og har fundet et passende nulpunkt.
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inde på denne gigantiske kirkegård. Og mens tykke sorte skyer
jager henover dem, begynder kors efter kors at brænde voldsomt og
næsten eksplosionsagtigt. som en løbeild. Korsang som af tusindvis
af lidende og vrede mænd fylder luften samtidigt med, at jorden
begynder at vride sig på en sær levende og kvalmeagtig måde. – På
en grav nær karaktererne ses nu en hånd bryde gennem jorden og
snart efter er adskillige af gravenes beboere på vej op i det fri. De er
i en fremskreden tilstand af forrådnelse, og der er ingen tvivl om, at
de har været døde i længere tid. Deres forrevne og halvt opløste
uniformer er fra første verdenskrig, de er bevæbnet med gammel-
dags rifler, rustne bajonetter, sabler og lignende. Enkeltvis er disse
udøde krigere ikke så svære at nedkæmpe. Et rent skud eller et
velrettet slag vil være nok til at sætte dem ud af spillet. Det sker
med nogen mistænkeligt ensartede splat af noget, der ligner støvet
solbærsyltetøj. (- Mikrobotterne har en bestemt subrutine de
benytter, hver gang en kriger bliver alvorligt ramt.) Men hver gang
karaktererne får taget livet af en modstander, dukker der mindst en
ny op. – Jo flere de dræber, desto flere må de altså besejre, og
selvom deres modstandere ikke er ultrafarlige, vil de uundgåeligt
skade og til sidst dræbe karaktererne.

Det eneste, der er at gøre, er at lade være med at kæmpe. Hvis
karaktererne holder op med at forsvare sig, vil de udøde soldater
bogstavelig talt blive til støv for øjnene af dem. 

I praksis kan det i værste fald tage meget lang tid før spillerne
kommer på den ide, og det er jo netop mikrobotternes plan, at de i
givet fald skal blive ved til den bitre ende. – På den anden side er
det ikke meningen, at hele spilperioden skal gå med en frugtesløs
kamp. Jeg forestiller mig, at du lader konfrontationen køre, indtil
det bliver tydeligt, hvad vej det går. – Derefter kan du ‘klippe’ til et
tidspunkt, hvor en af karaktererne er blevet alvorligt såret, og de er

ved at løbe tør for ammunition. Hvis karaktererne
stadig ønsker at kæmpe videre, eller har andre
storslåede og heroiske ideer, er der jo ikke andet
at gøre end at lade dem ‘dø’. – for senere at
genoplive dem. Hvis karakterne vælger ikke at gøre modstand, vil
mikrobotterne lade soldaterne opløse sig og blive til sort klæbrigt
støv. (Du kan jo lade dig inspirere af Anubis’ krigere i The Mummy
II)

Til sidst bliver det langsomt mørkt, og i det fjerne ses lysene fra
porten i afsnit E (Jurassic Park) – men nu er de gitterporte, der har
spærret vore helte inde på kirkegården, naturligvis igen åbne, og
vor hovedpersoner kan frit følge deres oprindelige planer.

H

syndf loden
[om noah-pro jektet ]

Henry Gordon og Elmore Cheswick har deltaget i det såkaldte
Noah-projekt. Eksperimenter af denne type er ikke bare ulovlige
men også dybt umenneskelige, og spillerne må gøre op med sig
selv om deres karakterer har samvittighedskvaler. Det er næsten
umuligt at vide, hvordan spillerne vil lade deres karakterer forholde
sig, og det er nærliggende at tro, at de vil forsøge at ignorere og
bortforklare scenerne på skærmen. – Omvendt burde de andre
karakterer være ivrige efter at opsøge rummet. – Der ligger jo
tilsyneladende et rigtigt levende menneske, som må reddes. Det
skulle kunne udløse en interessant diskussion. 

Man kan benytte wireframe-modellen for at finde manden. Det
vil bringe karaktererne frem til et lille rum, der ser ud til at høre
hjemme på et særdeles jordisk militærhospital.  Offeret genkender
omgående Henry Gordon og Elmore Cheswick og begynder at sige
skiftevis bedende og forbandende ting på arabisk. Manden er dog
ikke så nem at hjælpe, medmindre man ved præcist, hvad der er
galt med ham. Det gør de to karakterer selvfølgelig, og der ligger en
modgift i et aflåst skab i hjørnet af det lille rum. For at benytte den
må man dog afsløre sin viden om Noah-projektet. 

Hvis det lykkes at give manden modgiften og befri ham, vil han
omgående og uden tøven gøre alt for at tage livet af Henry og
Elmore. De bliver nødt til at pacificere ham, før de kan komme
videre.

/tip: Du kan overveje at lade den befriede mand transformere sig
til et af de Alien-agtige monstre mens han angriber karaktererne.

I

to  have  loved  and  lost
[om hosp i ta lsbombn ingen]

Saladin Perry og Holly Kerrigan var involverede i et bombeattentat i
Beiruth.

Blandt ofrene var en ung kvinde, som Saladin var forelsket i, en
lille meget syg dreng, som Holly, der arbejdede under cover på
hospitalet, var læge for. 

Karaktererne vil antageligt have svært ved at holde sig væk. Det
kan jo faktisk ikke udelukkes, at man her fra det fremmede rumskib
på en eller anden måde kan påvirke fortiden. Under alle om-
stændigheder viser wireframe-modellen, at billederne stammer fra
et sted på rumskibet, og at det er  ganske nemt kan komme dertil. 

Man ender i noget, der fuldstændig ligner en opgang i det ret

KIRKEGÅRDEN
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forfaldne centrale Beiruth, hvorfra man kan se hospitalsbygningen.
Det er aften og der er kun kort tid til bomben springer. I et af
hospitalets vinduer ses Saladin Perrys navnløse kærlighed tænde et
lys (oversigt: bipersoner). Hun er træt efter en lang anstrengende
arbejdsdag. Bomben springer. Røgen fra eksplosionen fylder gaden,
der høres skrig og sirener. Det bliver mørkt og kort efter begynder
det hele forfra. og forfra. Medmindre, man standser bomben.

Man kan finde ambulancen, men der ER bare ingen bombe. Til
gengæld vil man her møde en nøjagtig kopi af det daværende
tidspunkts Saladin Perry og Holly Kerrigan, der er ved at gøre klar
til at montere sprængstofferne i bilen. De vil reagere nøjagtigt som,
de ville reagere, hvis noget lignende skete for dem i virkeligheden:
‘Det må være et trick!’ og det vil sikkert ikke være nemt at forhindre
dem i deres forehavende. Bomben vil springe, og det hele vil
begynde forfra. – Skulle det lykkes at hindre bombningen, vil
sceneriet langsomt gå i stå, indtil man får det indtryk, at
karaktererne ikke længere er en del af samme virkelighed, som
hospitalet i Beiruth. Det bliver langsomt mørkt, og det eneste man
ser er vejen til udgangen og i det fjerne lysene fra Jurassic Park
(afsnit E)

J

de  usky ld iges  søvn
[om operat ion  babe l ]

Iliana Dukowskaia og Markus White har deltaget i Operation Babel. 
Wireframe-modellen fører dem til det indre af en faldefærdig

hytte, hvorfra man kommer ud i den malaysiske jungle ganske tæt
ved bussen. Man ser Iliana og Markus nærme sig bussen sammen
med 2 lokale terrorister, og karaktererne må nu ‘overtale’ sig selv til
at lade pigerne leve, også selvom det vil koste dem deres eget liv.
Hvis det ikke lykkes, vil de atter skyde børnene, og hele scenen
starter forfra.

Det ER lidt indviklet, men Iliana og Markus fra mikrobotternes
prøve, vil opføre sig og reagere fuldstændig som den virkelige
verdens Iliana og Markus ville have reageret, hvis nogen dukkede
op og truede med at afsløre deres dække under en farlig og vigtig
mission i fjendeland.

Kan karaktererne overbevise ‘sig selv’ om det forkastelige i deres
forehavende? – Ønsker de overhovedet at forsøge?

Hvis det lykkes at stoppe mordene, begynder alting at bevæge
sig langsommere indtil alt endeligt er helt fastfrosset. Karaktererne
er nu ikke længere en ‘aktiv’ del af den samme virkelighed som
pigerne i bussen. Det bliver langsomt mørkt. Det eneste der endnu
ses, er den faldefærdige hytte med udgangen og i det fjerne lysene
fra Jurassic park (afsnit E). Man kan også forlade scenen gennem
døren i hytten, selvom det ikke lykkes at forhindre massakren. – I
bagrunden vil i så fald høres skrigende og grædende børn delvist
overdøvet af små præcise maskinpistolsalver…

5

parad isets  have
[efter  det  andet  kontro l rum]

Fra Det Andet Kontrolrum (afsnit D) kan man komme til Paradisets
Have. (Spillerværktøj) Her ånder alt tilsyneladende fred og ingen
fare: 

Rummet ligner simpelthen en stor frodig have. Himlen er

ufattelig blå, luften er frisk men en svag krydret duft af blomster.
Der høres fuglesang., og lammet græsser ved løvens fod.

Meningen er, at karaktererne nu skal møde et udvalg af personer
fra deres fortid. De vil ligesom folkene fra afsnit B, fortælle den
typiske alien abduction-beretning. Du kan udvælge, prioritere og
fordele dem på den måde, du tror, du og spillerne vil få mest ud af.
Meningen er, at de med hver deres udgangspunkt vil snakke med
karaktererne om, hvad der er sket med dem på Det Fremmede
Rumskib, hvorfor og hvad man kan lære af det. Selvom disse
personer tilsyneladende har kunnet følge med i begivenhederne
undervejs, kender de heller ikke hemmeligheden bag alt det
mystiske, og scenariets  primære formål med disse samtaler er at
prøve at analysere, afklare og præcisere karakternes oplevelser og
holdninger til dem. 

William Gordon, bror til Henry Gordon. 
(Står for kunst, kreativitet, galskab og det fremmede)
Samuel Kerrigan, Holly Kerrigans afdøde far, 
(Står for lydighed, lov og orden, diktatur og straf)
Markus White som 14-årig 
(står for åbenhed, uskyld, fantasi og gå på mod. Verden er et
spændende sted. Vil være brandmand, havbiolog eller skuespiller)
Diana Cheswick, Elmore Cheswick’s datter 
(står for oprør, selvoptagethed, negativitet)
Boris Lenkinow, Iliana Dukowskaias træningsofficer 
(står for den køligt beregnende samvittighedsløse perfektionisme,
kyniker, magtsøgende)
og
Saladin Perrys navnløse kærlighed fra Beiruth (Sayide Matavi)
(Står for ‘blød’ visdom, kærlighed, omsorg og medfølelse. – Hvis
alle var som hende, ville verden være et bedre sted, men nu er hun
død.) (se oversigt: bipersoner)

Det er selvfølgelig meningen, at samtalerne med personerne fra
karakterernes fortid skal udfordre spillere og karakterer, så du må
gerne være meget nærgående. Men du behøver ikke at bruge dem
alle og slet ikke på en gang. Vælg dem, som du tror spillere og
karakterer vil få mest ud af.

Efter nogen tid opstår der en markant stilhed og en eller anden
meddeler at ‘Herren ønsker at se jer nu’. Man ser en port, der ligner
en forgyldt udgave af den fra Jurassic Park, i det fjerne, og en sti
viser sig foran karaktererne. 

/tip: Det er ikke til at vide, om personerne fra karakterernes fortid
er virkelige eller om det er illusioner. Mikrobotterne kan jo rejse i
tiden, og intet kan derfor udelukkes. 
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i n ter face :

ALIEN, 

IN LAW, A PERSON RESIDING IN ONE COUNTRY WHILE BEING A

CITIZEN OF ANOTHER. IF ALIENS DO NOT BECOME CITIZENS BY

NATURALIZATION, THEY DO NOT POSSESS SUCH POLITICAL RIGHTS

AS VOTING AND HOLDING PUBLIC OFFICE. MOST COUNTRIES

DISTINGUISH BETWEEN TEMPORARY ALIENS AND THOSE WHO WISH

TO RESIDE PERMANENTLY. IN THE UNITED STATES LONG-TERM

ALIENS ARE SUBJECT TO MILITARY CONSCRIPTION AND TAXATION,

AND THEY MAY ACQUIRE, CONVEY, AND TRANSMIT TITLE TO REAL

AND PERSONAL PROPERTY. IN ACCORDANCE WITH THE ALIEN

REGISTRATION ACT OF 1940, ALIENS OVER 14 YEARS OF AGE 

MUST REGISTER EACH YEAR. ALIENS WHO ARE CRIMINALS,

PAUPERS, OR DISEASED MAY BE EXCLUDED FROM A COUNTRY OR

DENIED ENTRANCE. SEE IMMIGRATION; NATIONALITY; NATURALIZATION.

MASTER MIND FILES NR. 1996-908-99021A



6

s lange leg
[om æbler ne ]

Men slangen er jo – som man siger – træskere end andre af
markens dyr, og en afvigende fraktion* af mikrobotterne har en
alternativ plan for karaktererne. På en åben plads lige foran Den
Gyldne Port ligger en lang sort slange og snor sig velbehageligt.
Den kan selvfølgelig tale, og starter venligt med at spørge
karaktererne, hvad de synes de har fået ud af forløbet indtil nu, og
hvilke planer de har. Den vil også spørge, hvad de forventer af
mødet bag porten, og fnyse overbærende, når den hører svaret. 

Det bliver dog hurtigt klart, at den har et bestemt formål, med sin
samtale, nemlig med alle midler at overtale karaktererne til at
erkende, at menneskeheden ER en dødsdømt art. Et væsen, som det
ikke kan betale sig at redde. – Hvis nu en sådan situation en gang
skulle opstå. De er selvdestruktive, umenneskelige, ofre for deres
egen storhedsvanvid, xenofobiske osv. – Som ammunition for dette
argument, benytter slangen karakterernes egne handlinger, både i
fortiden og under prøven på rumskibet. Slangen vil efterhånden
dreje samtalen hen på årsagen til disse fatale menneskelige
mangler: manglende visdom. Hvis bare menneskene kunne opnå
bedre forståelser, dybere indsigter og højere erkendelser, ville
verden være værd at redde. Et synspunkt, det må være muligt for
dig at argumentere ganske overbevisende for. 

Slangen kender tilfældigvis en løsning på dette problem. En
løsning, som Herren bag sin gyldne port ganske vist har forbudt,
men det skyldes primært, at han er bange for, at menneskeheden så
vil kunne true Hans position i Universet. Når vi er nået til dette
punkt, skyder grupper af lange sorte slanger op af jorden omkring
stedet. Mens de rækker højere og højere mod den ufatteligt blå
himmel, snor de sig nærmest sensuelt omkring hinanden, inden de
begynder at skifte farve og form og danne blade for til sidst at
danne seks store frodige træer. Æbletræer. Hvert træ bærer et stort,
flot, blankt og modent æble. “Spis,” siger slangen, “det er jeres
eneste redning,” før den graver sig ned i jorden og forsvinder.

Det er vel ikke sandsynligt, at karaktererne vil hoppe på den. Der
er jo berømte fortilfælde. Men hvis de faktisk spiser af æblerne, vil
de umiddelbart blive overvældet af en storm af sanse-indtryk, der
næsten virker som den kunne tage livet af dem. Langsomt tegner
der sig dog en sammenhæng, og den fulde historie om menneske-
hedens sørgelige endeligt, AI’ernes prøve og mikrobotternes natur
vil blive åbenbaret for den eller de personer, som har spist af
Kundskabens Træ (Spillerværktøj). – Spørgsmålet er naturligvis,
hvad de vil gøre ved den viden. Æblerne indeholder blandt andet
små ‘oppositions-mikrobotter’, der rummer en slags computervirus,
som vil beskytte mod ‘Herrens Nådegave’ i afsnit 7.

*/bemærk: Slangen er selvfølgelig en manifestation af den
samme alternative mikrobot-bevidsthed eller modstander-fraktion
som Victor fra Jurassic Park (afsnit E)

7

og  i  s i t  b i l l ede
[om væsnet ,  der  i kke  er  gud ]

Scenariets slutning er egentlig indlysende. Bag den gyldne port
finder de det ultimative kontrolrum. Herfra kan man tilsyneladende
styre alle de sære begivenheder, overvåge karakterernes handlinger
og mange andre spændende ting. I en stor svævende stol med
mange knapper og håndtage ses en version af de engleagtige
rumvæsner, blot i overstørrelse, vingeløs og med det sælsomt
lysende ansigt, man også så på billederne fra Det Andet
Kontrolrum.

Dommens Time er kommet. 
‘Jeg er Master Mind, og I er blevet prøvet’ begynder han med en

temmelig tordnende stemme. ‘Gennem jeres handlinger her i min
verden har I …’ – Valgmulighederne er ‘dømt jeres art til
undergang’ eller ‘vundet jeres arts frelse’ alt efter, hvordan

karakterne har klaret prøverne. 
Hvis de har klaret sig rigtig skidt, vil han derefter spørge om de

har noget at sige til deres og hele menneskehedens forsvar. Hvis
denne forsvarstale skal kunne ændre hans dom, skal den være
meget overbevisende. Han vil sandsynligvis ende med at blot at
sende dem hjem. 

Hvis resultaterne er positive eller mere blandede, vil han spørge
om de forstår, hvad de har gjort, og om de angrer deres synder, og
fortsætte med at sige: ‘Gør jer rede til at modtage syndsforladelse’.
Resultatet er den samme overvældende storm af sanse-indtryk, som
man ville have fået, hvis man havde spist af slangens æbler udenfor
porten (afsnit 6) – Der tegner sig langsomt et billede af historien om
menneskehedens sørgelige endeligt, AI’ernes prøve og
mikrobotternes natur (spillerværktøj). ‘Hvis I vil modtage min
nådegave, kan I nu gå ud og frelse menneskene i mit navn!’. Han
opløser sig gradvist i en sværm af summende og glitrende
mikrobotter, der begynder at kredse mere og mere nærgående
omkring karaktererne. Vælger de nu at acceptere tilbuddet, vil det
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slutte med det. Mikrobotterne overtager karaktererne, som nu reelt
er sat ud af spillet. Fra et lille hjørne af deres bevidsthed vil de nu
passivt kunne se til, mens mikrobotterne prøver at redde
menneskeheden. 

– Medmindre de har spist af slangens æbler! De indeholder jo en
slags computervirus, der beskytter mod Master Minds mikrobotter.

[var iat ioner ]

Der kan i praksis være mange varianter af slutningen. De afgørende
punkter er, 

at karakterernes handlinger under prøven skal have afgørende
indflydelse på resultatet, 

at Master Mind opfører sig som om han tror han er Gud, 
at han vil prøve at overtage karakterernes bevidsthed, hvis

prøverne har givet det mindste tegn på, at menneskeheden trods alt
er værd at redde,

og at han stadig ikke fatter en brik af menneskehedens sande
væsen (the spirit of humanity(!)) og eksempelvis ikke forstår, at de
sandsynligvis slet ikke ønsker at lade sig overtage.

Det er nærliggende at forestille sig, at karaktererne har klaret sig
meget forskelligt under prøven og at nogen af dem derfor slipper for
at blive ‘overtaget’. De vil blive sendt bort og kan på de andre
udenfor den gyldne port. Endelig er det også muligt, at karaktererne
vil udbede sig betænkningstid. Overtagelsen vil ikke kunne fungere
optimalt uden ofrenes samtykke, og Master Mind må derfor give
dem lov til at tænke sig om.

Måske vil slangen og/eller Victor kunne kontakte karaktererne –
også selvom de allerede ER blevet overtaget og som i en drøm
tilbyde dem ‘modgiften’ – enten i form af æblerne eller måske ved
at slangen ligefrem må bide karaktererne, hvis du synes det er mere
interessant.

Under alle omstændigheder vil de, hvis det lykkes dem at sno sig
uden om ‘overtagelsen’, til sidst have en klar fornemmelse af, at de
derved sandsynligvis har dømt hele menneskeheden til udslettelse.

Efter mødet med Master Mind bag den gyldne port åbner en
meget lang hvid søjlegang sig foran karaktererne, og man skimter
USS Spirit of Humanity i det fjerne. 

Alle kan nu frit tage hjem. Fordømte eller fortabte. Det er ikke en
happy end. 

8

nor nevæv
[om af rund ing  og  løse  t råde]

Ved første gennemlæsning af scenariet vil det virke måske som om
mikrobotterne er en umulig modstander, men det er nu ikke helt
tilfældet. 

Der er flere påfaldende omstændigheder undervejs. Først og
fremmest efterligningen af gamle film.  – Hvem ville gøre sådan og
hvorfor?. Men også den omstændighed, at alt computerstyret udstyr
synes at underbygge oplevelsen af ting og begivenheder, der helt
klart må være en slags illusion. Omhyggelige undersøgelser af
diverse ofre undervejs (og af næsten alt andet) med det manuelle
udstyr fra et af emergency kit’ene på USS Spirit… vil afsløre store
mængder af mikrobotter, der ses som små mystiske kugleformede
genstande. Nærmere undersøgelser vil afsløre deres sande natur.
(spillerværktøj)

Du kan også vælge at lade en lille teknisk fejl opstå i mikro-

botternes kontrol af karakterernes udstyr – måske takket være Victor
og hans forholdsvis fåtallige venner. 

Under alle omstændigheder vil karakterer (og spillere) måske
kunne opbygge et billede af, hvad de faktisk står overfor. De kan
næppe udrydde mikrobotterne uden at tage sig selv med i købet,
men de vil kunne gøre vilkårene mere lige. Eksempelvis ved at
rigge en manuel mekanisk styret atomsprængladning, ved at
konstruere et elektromagnetisk våben af en slags (ganske
almindelige højttalere ville fx være ret effektive på nært hold) eller
ved hjælp af en computervirus (der vil kunne konstrueres på en
maskine uden netadgang). Den ville medføre, at man vil kunne se
grupper af formløse hvirvlende støvskyer, vibrerende masser af
mikrobotter omdanne sig fra at være en del af et rum til at være en
del af en gang eller noget som blot ligner et randomgenereret
virvar. Mikrobotterne vil naturligvis gøre, hvad de kan for at
imødegå en sådan trussel og fortsætte prøven, men uden den
fuldstændige kontrol, de ellers ville have, og Master Mind vil være
nødt til at prøve at forhandle sig til en mere gensidig og ligeværdig
løsning 

[om fo lk ]

Undervejs i scenariet møder vi en række personer, der
måske/måske ikke er virkelige. Jeg vil nok have det bedst med, at
de vil vise sig at være det modsatte af, hvad spillerne forventer,
medmindre der undervejs udvikler sig et særligt forhold mellem
dem og karakterne.

[om bomber ne]

På legepladsen (afsnit F) starter karakterernes ure en nedtælling,
som kan spores tilbage til atomsprænghovederne ombord på den
ægte (eller falske!) USS Spirit of Humanity. De kan vælge at lade
nedtællingen fortsætte indtil videre eller at forsøge at stoppe den
med det samme. – Under alle omstændigheder vil nedtællingens
24 timer på et tidspunkt være gået. Hvis ikke karaktererne inden da
har gjort noget for at forhindre det, synes jeg du bør gøre et stort
nummer ud af at lade Det Fremmede Rumskib se ud til at springe i
luften. Karaktererne mister bevidstheden og du kan lade spillerne
tro, at de muligvis døde, inden de vågner igen et eller andet
passende sted. – fx på kirkegården (afsnit G) eller hos de
englelignende rumvæsner (afsnit C).
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[m iss ion  contro l ]

Fra det øjeblik USS the Spirit of Humanity rammer indersiden af
mikrobotternes ‘boble’, har den rigtige mission control tilbage på
jorden været ude af stand til at få kontakt med skibet og dets
besætning. Man har set det fremmede rumskib accelerere og i
øvrigt gennemgå en række næsten seismiske forandringer. Alle er i
højeste alarmberedskab og passende udvalg af missiler er sat på
stand by. Samtidigt med at karakterernes rumskib igen kan
kontaktes forsvinder De Fremmede ud af solsystemet.

Hvis du har lyst, kan du lade scenariet slutte med, at vore
hovedpersoner får kontakt med en næsten panisk tekniker fra
Houston. 

karakterer ne
Det siger sig selv, at de personer, der bliver
udvalgt til en mission som denne, ville skulle leve
op til meget høje krav til kvalifikationer og
uddannelse samt naturligvis i øvrigt være i fysisk topform. –  Det
må nødvendigvis også være folk, der betingelsesløst og uden
besværlige samvittighedskvaler vil kunne forventes at adlyde enhver
ordre. Det afspejler sig i karakterbeskrivelserne. De ER ‘the right
stuff’ simpelthen det ypperste menneskeheden kan præstere. 

På godt og måske især ondt.
Herunder finder du en kort gennemgang af hoved- og bipersoner,

men jeg håber naturligvis, at du også får tid til at kigge på
karakterarkene.

E lmore  Cheswick

Profiler, forhørsspecialist, psykolog, alder 42, gift, amerikaner,
presidentens personlige udsending Projekt Noah (afsnit H)

I god fysisk form og kamptrænet. Hans stærke side er dog en
medfødt næsten overnaturlig evne til at forstå andre menneskers
tanker og handlinger. En evne han har optrænet og finpudset
gennem sit arbejde,, og som har skaffet ham med på USS Spirit of
Humanity. Interessant nok har han ikke nogen særlig stor sympati
eller medfølelse, hverken for sine 'ofre' eller nogen andre.
Tværtimod giver det ham en særlig tilfredsstillelse at manipulere,
kontrollere og eller skræmme folk. 

Den eneste, han elsker betingelsesløst, er hans vanskelige og
selvoptagede teenagedatter. Det giver en masse problemer: 'Jeg vil
hellere have en måned sammen med 10 blodtørstige terrorister end
jeg vil have en uge med Diana!' som han - mest for sjov - plejer at
sige. 

I l i ana  Dukowska ia

Spetznats, biokemiker, alder 33, ugift, russer, Operation Babel
(afsnit J)  Mørk, høj, stærk og vred, tidligere dobbelt guld-
medaljevinder i skiskydning. Føler at hun skal vise, at hun har styr
på tingene, selvom hun inderst inde ikke altid føler det sådan.
Hende er der i hvert fald ingen, der skal dominere, bestemme over
eller narre. 

Har arbejdet for både indenrigsministeriet og udenrigsministeriet
hjemme i rusland på forskellige mere eller mindre skumle opgaver. 

Principielt har hun ikke noget mod mænd. I praksis har hun dog
haft meget svært ved at finde nogen, der i længden kan leve op til
hendes krav og betingelser. Den eneste hun frygter er Boris
Lenkinow, hendes træningsofficer i hæren. Han forstod hende og
udnyttede denne forståelse til det yderste. Iliana hader ham, vil gøre
alt for ham.

Henr y  Gordon

Astrolog, Fysiker, Kemiker. Alder 35, ugift, amerikaner, US army
Noah-projektet (afsnit H) 

Højt begavet, selvglad, populær. Han mener, at der er en arvelig
tendens til galskab i familien, og angsten for, at det også skal gå ud
over ham, har fået ham til at søge sikkerhed i den videnskabelige
logiks trygge havn. - I total modsætning til hans voldsomt
kunstneriske og delvis biseksuelle bror, William. Gordons værste
frygt er at ende som ham.

Henry arbejder for militæret, hvor man kan udføre 'ren' forskning
uden at tage hensyn til, hvad offentlighed og politikere måtte mene. 

LØSE ENDER
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Ho l ly  Ker r igan

Biokemiker, læge, alder 39, ugift, amerikaner, CIA,
hospitalsbombningen i Beiruth (afsnit I)

Kontrolleret, perfektionist, viljefast og effektiv. Har været aktiv i
forskellige dækoperationer for CIA gennem flere år, hvor hun især
har deltaget narko- og terrorbekæmpelse. Hun er en fremragende
skuespiller, en dygtig agent og en effektiv dræber. Derudover har
hun blandt andet gjort sig bemærket med en serie af
helseprodukter. (Udviklet og produceret af et firma, der i
virkelighede er et led i en række CIA-operationer.)

Hun er en sand troende og vil gøre hvad som helst for at
beskytte Friheden og den Amerikanske livsstil.

Holly har brugt det meste af sit liv på at gøre sig fri af sin nu
afdøde fars indflydelse og bevise overfor ham (og sig selv), at hun
ikke blot er en hjælpeløs lille pige, der burde have været en dreng. 

Holly's tilstedeværelse sker delvist under cover, idet de andre

ikke har fået noget at vide om hendes tilknytning til CIA. 
(Hun har dog tidligere samarbejdet med Saladin Perry, der derfor

ved hvem, hun i virkeligheden er.)

Sa lad in  Per r y

FN-udsending, forhandlingsmandat. uddannet i statskundskab og
historie i USA og England alder 39, britisk fhv efterretningsofficer,
hospitalsbombningen (afsnit I) 

Perry er effektiv og kontrolleret, og har arbejdet hårdt for at nå til
tops indenfor sit felt. Hans mor er af afrikansk oprindelse, og han
føler, at hans hudfarve har betydet, at han hele tiden må vise, at
han er mindst lige så dygtig som de andre for at blive accepteret og
respekteret. Det har også betydet, at han i sin tid har været det
oplagte valg til den række af forskellige efterretningsoperationer,
Storbritanien har kastet sig ud i som led i krigen mod terror. Her har
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han ofte vist sig særdeles effektiv. 
Det var under en sådan opgave, at han mødte en ung smuk og

spændende kvinde, som han fra første øjekast følte sig voldsomt
tiltrukket af. Det var først senere, at han opdagede, at hun var
sygeplejerske på det hospital, der var målet for aktionen.

- for sent.
Efter begivenhederne i Beyruth, gik han over i det diplomatiske

system, og er nu endt som rådgiver for FN’s generalsekretær. 

Markus  Wh i te

Psykolingvist, kommunikationsanalytiker, datalog, alder 32, gift,
britisk født, NSA, Operation Babel (afsnit J)

Systematisk tankegang, intens fordybelse, en lille smule nørdet.
Løber 5 km hver dag, men er alligevel den af astronauterne, der
fysisk er mindst effektiv. - Drømte som barn om at blive brand-
mand, havbiolog eller skuespiller. Han var ung og naiv. Nu er han
nærmest kyniker. Han har set (og gjort!) for meget til at bevare
troen på det gode i sig selv og verdenen. 

Har altid haft et særligt talent for at analysere og forstå tal- og
mønsterkombinationer, hvilket allerede som barn gjorde ham til lidt
af en lokal berømthed. Han havde dog aldrig forventet, at denne
evne skulle blive hans levevej, og han opfatter det lidt som om den
holder ham nede, borte fra alle de interessante muligheder.

b ipersoner

besætn ingen:

Uanset, hvad der sker, vil karaktererne under hele forløbet være i
radiokontakt med noget, der muligvis er Thornby og Young, som vil
besvare karakterernes henvendelser som om de stadig befandt sig i
venteposition i det bobleformede rum. Du afgør selv om de i
virkeligheden er døde i rumskibshangaren eller om de vil vise sig at
være i live til slut.

Jack  Thor nby,  

USS Spirit of Humanity’s kaptajn og ekspeditionsleder.
Nasa veteran. Tidligere testpilot for luftvåbnet. Minder svagt om

en gammel klog ulv. Den stærke tavse type med en næsten
uimodståelig autoritet. Virker fornuftig og forholdsvis rar, men der
er ingen tvivl om, at han vil kunne gøre, hvad der måtte være
nødvendigt for at sikre missionens succes. Det er ham, der formelt
set har det sidste ord, om brugen af atomsprænghovederne ombord.

Gar y  Young

Førstepilot og næstkommanderende
Fast makker med Jack Thornby, de har været i Nasa næsten lige

lang tid, og er næsten siamesiske. Young er lidt yngre og på alle
måder lidt rundere, snakker mere og er mere venlig. Lidt
bjørneagtig.

Ons low Hammer

Rummarinesoldat
Gera ld  M ichae lson

Rummarinesoldat
Gerald Michaelson og Onslow Hammer er verdenshistoriens

første egentlige space marines. Man har simpelthen udvalgt to af de
absolut mest effektive soldater i Amerikas væbnede styrker, og givet
dem en måneds intensiv rumfartstræning. Michaelson er hvid og
tavs, mens Hammer er sort og tavs. De to udstråler effektivitet og
selvsikkerhed, og man får nærmest indtryk af at være i selskab med

et matched sæt af totalt afslappede
menneskeædende tigre. 

Miss ion  Contro l

I virkeligheden en skiftende række af Nasa-teknikere, som
overvåger alle dele af missionen. Mikrobotterne afskærer allerede i
starten forbindelsen tilbage til jorden, og erstatter Mission Control
med en ganske overbevisende simulation. En simulation, der er
venlig og forstående overfor karaktererne, men som tydeligvis ser
på mange af de ting, karaktererne fortæller, med stigende undren og
vantro. Selv video-optagelser af utrolige hændelser synes ikke at
vise noget særligt, når de først er nået frem til kontrolpultene i
Houston.

mikrobotter ne

Småbitte robotter, der varierer i størrelse fra få milimeter til det
mikroskopiske. Konstrueret af de store AI’er med det formål at teste
og eventuelt redde menneskeheden fra undergang. 

Hver for sig er de ikke noget særligt, men AI’ernes rumskib er
simpelthen delvist opbygget af dem og indeholder desuden
ufatteligt antal af dem. De kan kommunikere indbyrdes og deler
sensor-input, algoritmer og tankestrømme. Ligesom hjerneceller. De
kan desuden koble sig sammen på alle mulige mærkelige måder og
skifte farve efter behov. Tilsammen udgør de en slags
superintelligent kunstig organisme, der kan skifte form fuldstændigt
efter behov og kan skabe og/eller selv udgøre de detaljerede
omgivelser og realistiske figurer, der indgår i ‘testen’. Startrek-seere
vil med fordel kunne forestille sig en avanceret version af det
berømte holodæk. 

I praksis betyder det, at meget af det karaktererne oplever fra det
øjeblik, det fremmede rumskib tilsyneladende opløser sig selv, og
til scenariet er forbi, er en serie af illusioner, opbygget af
mikrobotterne som en del af AI’ernes prøve. 

(Se interlinx for mere information om mikrobotterne)

fo r t idens  skygger
En gruppe personer fra karakterernes fortid. Muligvis vil de vise sig
at være konstruerede simulationer, men de tror selv, at de er
virkelige, og at de er blevet kidnappet og bortført af mystiske
rumvæsner. Man møder dem i Paradisets Have (afsnit 5) 

Diana  Cheswick

Elmore Cheswick’s datter 
(står for oprør, selvoptagethed, negativitet)

Diana er 15 og udpræget teenager. Alle er kun ude på at
besværliggøre hendes personlige og helt private tilværelse mest
muligt. – Ikke mindst hendes far. Han og hans umulige venner har
gjort alt forkert siden de kom til det fremmede rumskib. Her er der i
det mindste nogen, der forstår hende! (Det er ikke til at vide, hvem
hun mener) Men dem vil han sikkert også bare tage livet af.
Dumme Svin! 

Problemet er selvfølgelig, at Elmore elsker sin datter utrolig højt,
men at han samtidigt må erkende, at han overhovedet ingen tillid
har til hendes dømmekraft og handlinger. Det er atter og atter
nødvendigt at redde fra sig selv, men hvad kan man gøre?

Wi l l i am Gordon

bror til Henry Gordon. 
(Står for kunst, kreativitet, galskab og det fremmede)

Ubarberet, lidt afmagret, ser ud til at lide af et permanent
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søvnunderskud. Kunstmaler. Biseksuel – ikke mindst i optræden.
Opfordrer sin bror til at erkende, at Den Videnskabelige Logik ikke
er tilstrækkelig til at forklare og forstå verden. ‘Du tror, du kan
forklare alt med dine tal og dine fine måleinstrumenter, men i
virkeligheden fatter du ikke en brik!’ Hans synspunkt er, at den
såkaldt rene logiske videnskab, som hans bror praktiserer, fører til
ligegyldighed, ansvarsløshed og umenneskelighed.

Samue l  Ker r igan

Holly Kerrigans afdøde far, 
(Står for lydighed, lov og orden, diktatur og straf)

Gammel men sej og senet. En mand med bestemte meninger og
en stærk personlighed. Tidligere general. Han underkuede og
terroriserede sin kone og sin datter til grænsen af personlig
udslettelse. Nu kalder han overbærende Holly ‘sin kære lille pige’,
(hvad hun hader!) og det er tydeligt, at han stadig synes, hun er en
hjælpeløs idiot, ligesom de øvrige karakterer sandsynligvis vil
forekomme ham at være håbløst ineffektive og tynget af
blødhjertede pladder-humanistiske hensyn. (Medmindre selvfølgelig
det modsatte faktisk viser sig at være tilfældet) Hans løsningsforslag
er ‘Nuke the bastards!’ 

Markus  Wh i te  som 14-år ig

(står for åbenhed, uskyld, fantasi og gå på mod. Verden er et
spændende sted. Vil være brandmand, havbiolog eller skuespiller)

Her på det fremmede rumskib har det været et chok for ham, at
se hvordan han har udviklet sig som voksen, og han er dybt skuffet.
Hvad gik der galt, og hvorfor svigtede han sine drømme. Der må da
være en forklaring.

Bor is  Lenk inow

Iliana Dukowskaias træningsofficer 
(står for den køligt beregnende samvittighedsløse perfektionisme,
kyniker, magtsøgende)

Høj, mørk, smart. Russisk efterretningsofficer med forbindelser til
den russiske mafia og indflydelsesrige politiske kredse i landet. Han
er mere end nogen anden, den der har gjort Iliana til den, hun er i
dag. Der går næppe en dag, hvor hun ikke tænker på ham. Hun
hader ham. Intensivt. Hun vil gøre alt for ham. – Hans holdning er,
at uanset hvem De Fremmede er, og hvad de er ude på, vil man
lige nu få mest ud af at samarbejde, mens man gør, hvad man kan
for at finde deres svagheder. Det sidstnævnte er det, han vil
fokusere sine spørgsmål til karaktererne på.

Sa lad in  Per r ys  navn løse  kær l ighed  

(Står for blød visdom, kærlighed, omsorg og medfølelse. – Hvis alle
var som hende, ville verden være et bedre sted, men nu er hun
død.)

Faktisk hedder hun Sayide Matavi, men det har Saladin i
mellemtiden glemt. Hun følte sig i sin tid stærkt tiltrukket af denne
store stærke og hemmelighedsfulde mand. Men hun følte også, at
han skjulte en stor smerte, og at han på en ubestemmelig måde ikke
kunne være sig selv, – være fri – som var han fanget af noget, der
var større og stærkere end ham. Deres forhold var dømt til at
mislykkes, og vil i virkeligheden helst lade som om det aldrig var
sket. På den anden side er hun stærkt rystet, hun har nemlig set sig
selv dø, og opdaget, at Saladin anbragte den bombe, der slog hende
ihjel. 

Hvorfor? Hvad kan dog få nogen til at gøre den slags?
Hun vil i øvrigt kunne fortælle, at hendes  abduction fandt sted

på et tidspunkt efter hun havde mødt Saladin, men altså inden
angrebet på hospitalet. Hun er ikke idiot, så hun har regnet ud, at

det vil betyde, at hun faktisk har rejst i tiden, og sansynligvis vil
blive sendt tibage tids nok til at kunne blive dræbt af bomben. Ikke
just opmuntrende perspektiver.

de  andre

Sarah  Connors

En ung kvinde, der har været udsat for en lang række traumatiske
oplevelser, og nu ved, at Verdens Undergang er nær. Sådan helt
bogstaveligt. Der er intet at gøre, om få minutter begynder
bomberne at regne ned. I den konkrete situation er der ikke meget
at gøre, men hun vil muligvis nå at kunne opfordre karaktererne til
at tage kampen op.

Al ien -væsner ne

Ligner monstret fra Alien-filmene, og repræsenterer den ultimative
rendyrkede xenofobi. – Man kan jo ligefrem se på dem, at de er
både onde og farlige, men hvordan ser sagen ud fra deres
synsvinkel?

Mikrobotternes version får ikke rigtig mulighed for at vise andet
end passiv hjælpeløshed.

De eng leagt ige  rumvæsner

Inspireret af rumdæmonerne fra 2009-klassikeren ‘Spiked’. Her viser
en gruppe af smukke og særdeles tillidsvækkende rumvæsner sig at
have de skumleste planer for Jorden og den befolkning.

Filmens ‘engle’ er dominerende, manipulerende og hensynsløse
dræbere fra en vulkanhærget og ret helvedes-agtig planet. Der er en
teoretisk mulighed for, at karaktererne genkender henvisningen til
denne film, og det vil give dem en et varsel om, hvad der skal ske.

En  gruppe  t i l fæld ige  c iv i l i s ter :

Du kan jo kalde dem: 
Harry Murchison, 
stor, lidt dum, for mange bajere.
Lucy Skye, 
velholdt, damefrisør, affarvet. 
Johnny Helmer Voight, 
studerende, lidt nørdet, temmelig rystet. 
Silas Oakland, 
hjemløs, ubarberet, genbrugt genbrugstøj, lidt bims. 
Harry Ling Ho, 
lettere overvægtig kinesisk købmand fra New York.

Mikrobotterne har iført dem Alien-kostumer, men tæt på er der
overhovedet ingen tvivl om, at det er mennesker, eller i hvert fald
noget, der forestiller mennesker.

Raptorer ne

Ondsindede, intelligente dræbere fra en fjern fortid. Men det er nu
ikke derfor de er med. De symboliserer det menneskelige
storhedsvanvid eller hybris, som mikrobotterne kalder det. Det helt
sikre videnskabelige projekt, som kommer ud af kontrol og truer
med at udrydde alt og alle. Samtidigt har mikrobotterne lidt samme
forhold til menneskene, som menneskene har til dinosaurerne, og
derfor er Jurassic Park et særdeles velvalgt indslag.

V ictor

Den mest interessante beboer i Jurassic Park er nok Victor. Han
repræsenterer en undertrykt opposition blandt mikrobotterne, og er
vel i virkeligheden en slags programfejl . Han er over to meter høj,
skjuler sig i en kappe med en hætte, der lægger det meste af hans
ansigt i skygge. Med lidt held vil man kunne se lange fine ar på

22 A F M I C H A E L E R I K N Æ S B Y

S P I L L E D E R E N S H Æ F T E



hans hænder og i hans næsten sygeligt afmagrede ansigt. Han har
ganske kønne øjne og en melankolsk og tilbageholdende optræden.
Det er selvfølgelig Victor Frankensteins navnkundige såkaldte
monster. – Ikke den overdimensionerede klodsmajor fra filmene,
men ham fra Mary Shelley’s oprindelige bog. Offeret i den
beretning, der nok mere markant end nogen anden handler om de
tre menneskelige synder: umenneskelighed, hybris og xenofobi.
Hvad kunne være mere indlysende end at finde netop ham i
Jurassic Park?

Han vil naturligvis overvåge karaktererne og vil senere kunne
tilbyde dem sin hjælp. – Grunden til hans (og slangens)
hjælpsomhed er, at han dybest set mener, menneskeheden ER
fortabt, og at det er meningsløst at forsøge at redde den, uanset
hvordan karaktererne måtte klare sig i AI’ernes prøve.

Navnet Victor betyder meget passende ‘den sejrende’.

s langen

Et veltalende og intelligent krybdyr, der siden den første æble-
episode har været i opposition til den etablerede verdensorden.
Men også et væsen mange ser på med stor frygt og som bestemt
ikke altid er ufarligt. I mikrobotternes verden er slangen en
manifestation af tvivlen på ideen om Den Store Prøve. ER
menneskene værd at redde, og kan man overhovedet kalde det en
redning at overtage og styre dem udenom deres selvvalgte
undergang. – Kan det ikke være godt det samme? Når slangen
tilbyder karaktererne sin hjælp, er det altså ikke for deres blå øjnes
skyld, men for at undergrave mikrobotternes redningsplan for
menneskeheden.

Master  M ind

En manifestation af mikrobotternes styrende bevidsthed. Flertallet.
Han tror på Den Store Plan – som han vil gøre alt for at
gennemføre – og på sin egen ufejlbarlighed. Master Mind ved godt,
at han ikke er Gud, men han synes ikke sammenligningen falder ud
til Guds fordel. Hvis karaktererne klarer prøven skal han styre
menneskeheden mod en sikrere, mere harmonisk verden uden
strid, mord, sult og meningsløse terrorangreb. Under hans
omhyggelige overvågning vil menneskene blomstre op og udfylde
deres fulde potentiale. 

MEN MASTERMIND BLEV RAMT AF TVIVL UNDER DEN LANGE REJSE: VAR DET

NU RIGTIGT, MENINGSFULDT OG LOGISK AT PÅTAGE SIG ANSVARET FOR

MENNESKEHEDENS SKÆBNE, UANSET PRØVENS UDFALD?

KUNNE MAN PÅ DEN MÅDE OPHØJE SIG SELV TIL GUDDOMMELIG STATUS?

– BURDE MAN?

EFTER AT HAVE KÆMPET LÆNGE MED DISSE SPØRGSMÅL SKØD HAN

TANKEN FRA SIG. HAN MÅTTE JO FULDFØRE DEN SUBRUTINE, DER VAR BLEVET

HAM PÅLAGT.

DET SKULLE DOG VISE SIG, AT TANKEN LEVEDE VIDERE. – IKKE ÅBENLYST,

MEN I ET SKJULTE, SOM EN LILLE NÆSTEN BETYDNINGSLØS FEJL I DET STORE

PROGRAM, AFVENTEDE DENNE TVIVL DET HELT RETTE TIDSPUNKT. 

OG SLOG TIL UDEN TØVEN.

SKREVET TIL

FASTAVAL 2002
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KARAKTERINFORMATION

E lmore  Cheswick
PROFILER, FORHØRSSPECIALIST, ALDER 42, GIFT, AMERIKANER, FBI, 
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prof i l

Det startede med, at du var blevet hentet af to ens meget alvorlige
unge mænd med solbriller. Absolut ingen smil. 'Præsidenten
ønsker at se Dem, sir. 'Nu' ville være et godt tidspunkt.'

Kort tid efter sad du i Det Hvide Hus sammen med USA's
præsident og en lille gruppe af hans toprådgivere. I så på billeder. 

Billeder af et fremmed rumskib på vej mod Jorden. 
'Kære Elmore, - jeg må godt kalde dig Elmore? - Situationen er,

at vi har eksperter i biologi, astronomi, kemi og fysik. Vi har folk
der på egen hånd kan nedkæmpe et fodboldhold, og som spiser
100 partisaner til morgenmad på en god dag. Det bedste team,
menneskeheden kan stable på benene, er ved at gøre klar til at tage
ud og sige goddag til vores udenbys venner.' Præsidenten viftede
med billederne. 'Hvad vi virkelig mangler nu, er en tankelæser. En
der kan fortælle os, hvad de her gutter i virkeligheden er ude efter.
- En mand som dig. Hvad siger du til at være præsidentens særlige
udsending på en epokegørende historisk mission af uanet
betydning?' Du konstaterede, at det lød som en velforberedt tale,
samtidigt med at du prøvede at forklare, at du skam i virkeligheden
slet ikke var tankelæser. Det var bare noget medierne havde fundet
på. - Et øgenavn. 

Du var jo ikke tankelæser. Du forstod blot hvordan folk  tænkte
og følte, og du kunne sætte dig ind i deres situation. Også selvom
mange af dem, dit arbejde for FBI bragte dig i kontakt med, var
meget langt fra den statistiske gennemsnitsamerikaner. Du læste
seriemordere og narkobaroner næsten som en åben bog. Der var
nu ikke noget magisk eller mystisk over det. 

Du havde haft succes i et par meget iøjnefaldende sager. Sager,
der i tidens løb havde givet dig en vis medieopmærksomhed, og
gjort dig kendt i den stadig mindre del af befolkningen, der kunne
huske længere en syv dage tilbage i tiden. 

Du tvivlede dog på, at du ville kunne udnytte dine evner og
erfaringer overfor de uventede gæster fra præsidentens fotoalbum.
Men allerede mens du havde siddet i Det Hvide Hus og drukket øl
(for det gjorde I altså!) med landets førstemand, var du begyndt.
Alene den omstændighed, at De Fremmede overhovedet havde
udsent et rumskib, sagde en hel del om dem, deres ressourcer og
deres forhold til omverdenen. Rumskibets design tydede på en
streng trang til orden og systematik. Skibet var stort nok til at
udgøre et overbevisende signal om egen fortræffelighed, samtidig
med, at et større rumskib kunne have virket skræmmende. 

- Interessant. 
Din foreløbige konklusion til præsidenten havde været, at de

fremmede virkede som om de var interesserede i dialog, men at det
kunne vise sig næsten umuligt at opnå nogen form for gensidig
forståelse. 'Men' havde du understreget 'det er altså meget svært at
vide med rumvæsner!'…

På hjemvejen - bag rattet i din gamle appelsinfarvede næsten-
klassiske Ford Fairway, havde du nynnet et halvglemt hit fra forrige
århundrede: “...but I did it my way!” Der var s’gu ikke mange, der
havde regnet med, at du en dag ville komme til at drikke bajere
med præsidenten. Hæ! 

Efter et par år i NYPD, var du kommet med i en FBI special-
afdeling, hvor du snart viste dig at være den bedste til
personanalyser, profilering og afhøringer i særlige sager. Nu var du
efterhånden begyndt at bruge dine evner til andet end politi-
arbejde. Det havde eksempelvis være ganske indbringende at lave
personlighedsanalyser på Microsoft's kommende lederkandidater,
selvom det dog ikke havde været nær så interessant som det
konsulentarbejde på et par af regeringens tophemmelige halv- og
helbeskidte projekter, du også havde været med til. Føstnævnte gav
cool cash og gode forbindelser, mens sidstnævnte gav dig nogen
ret enestående muligheder. I disse tophemmelige projekter, udført i
‘nationens interesse’, galdt nemlig helt andre regler end ved dit
normale arbejde. Du havde haft lejlighed til at konstatere, hvordan
anvendelsen af kontrollerede mængder af højspænding på diverse
følsomme kropsdele kunne påvirke folks samarbejdsvilje, og fx
hvordan effekten af moderat fysisk pres kunne forstærkes af
forskellige medikamenter. Opdagelser du blandt andet havde gjort
under dit arbejde på det tophemmelige Noah-projekt. En beskidt
lille sag, der ikke havde været for folk med sarte nerver. Formålet
var at finde metoder, der kunne nedbryde potentielle terroristers
psykiske modstandskraft og projektet medførte forsøg på et ret stort
antal “frivillige” udvalgt blandt tilfangetagne terrormistænkte. Her
havde du blandt andet arbejdet sammen med den selvglade og
selvhøjtidelige Henry Gordon, som åbenbart også var blevet
udvalgt til Den Historiske Mission. - Han var en kold glat skid, og
det havde moret dig at se, hvordan det havde gibbet i ham, da du
var dukket op til USS Spirit of Humanity’s første forberedelses-
møde.

'Det er utroligt' havde din ekskone en gang sagt, 'at en mand,
der er så god til at forstå andre mennesker kan være så ufatteligt
modbydelig!' Men det havde selvfølgelig ikke noget med sagen at
gøre. For dig handlede det om ikke kun passivt at betragte og
analysere dine medmennesker. Du måtte have kontrol, manipulere.
Det var det virkelig spændende, og du var - i al beskedenhed - en
mester.

En mester med kun én svaghed. Det eneste menneske du virkelig
elskede, og som du derfor - selvfølgelig - hverken kunne analysere
eller manipulere: din datter. Hun var 15 og den ene krise afløste
den anden. Hun testede grænser - til bristepunktet. 'Jeg vil hellere
have en måned sammen med 10 blodtørstige terrorister end jeg vil
have en uge med Diana!' som du - mest for sjov - plejer at sige. 
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ØLLER MED PRÆSIDENTEN

MY WAY

LÆSER MASSEMORDERE OG NARKOBARONER SOM EN ÅBEN BOG

MODERAT FYSISK PRES OG KONRTOLLEREDE MÆNGDER AF HØJSPÆNDING

PROJEKT NOAH

MESTER I MANIPULATION

ELSKER KUN ET ANDET MENNESKE: DATTEREN DIANA



de  andre

Hol ly  Ker r igan

BIOKEMIKER, LÆGE, ALDER 39, UGIFT,

AMERIKANER

Masser af pære, klassisk stil, men glat
som en ...slange? - Mon hun også havde
gifttænder? 

Skibets ganske fikse og ret velholdt læge
udstrålede en venlig utilnærmelighed. Du
forventede hvert øjeblik, at hun ville sige:
har vi det godt idag? - og så i øvrigt
ignorere svaret.

Men der var også noget andet. Et svagt
glimt af jagende rovdyr. Gad vide, hvem
hun i virkeligheden er?

VELBEGAVET MED STIL. MULIGVIS GIFTIG.

VENLIG UTILNÆRMELIGHED. SKJULER NOGET

I l i ana  Dukowska ia

SPETZNATS, BIOKEMIKER, ALDER 33, UGIFT,

RUSSER

Et friskt skarpt pust fra Det Store Land i
øst. Hun havde styr på sine følelser, men i
det mindste havde hun da følelser. Hun så
ud til at være stærk som en bjørn og snu
som en ræv. Desuden havde hun som så
mange af hendes landsmænd sans for de
gode sider i livet og en tilbøjelighed til at
tage verden meget alvorligt. - Under
træningsperioden forskellige øvelser havde
hun demonstreret en næsten overmen-
neskelig fysisk styrke og udholdenhed.
Imponerende.

Påfaldende dårlig til poker.
STÆRK SOM EN BJØRN, SNU SOM EN RÆV

FØLELSER

LANGT FRA BARBIE

Henr y  Gordon

ASTRONOM, FYSIKER, KEMIKER. ALDER 35,

UGIFT, AMERIKANER, US ARMY 

Det morede dig at se, hvordan synet af
dig havde fået den selvglade militære
videnskabsmand til at tabe fatningen. Det
havde kun været et lille øjeblik - men
alleigevel. I to havde en fortid sammen i et
tophemmelig og meget illegalt militært
eksperiment. Du var sikker på, at den gode
Gordon havde meget af den slags på
samvitigheden, men du var til gengæld
ikke sikker på, at han faktisk havde en
samvittighed.

Spiller af princip ikke poker.
POLERET, SELVGLAD, SAMVITTIGHEDSLØS OG

MÅSKE IKKE HELT SÅ GENIAL, SOM HAN SELV

SYNES - PROJEKT NOAH

E L M O R E

C H E S W I C K
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s i tuat ionen  
Det fremmede rumskib observeres første gang fra WTC-
rumteleskopet d. 7 marts 2021. Få dage efter gentages
observationen flere steder, og nyheden slipper ud til
offentligheden. Efter et hastemøde i FN besluttes det at udruste
en ekspedition under amerikansk ledelse men med deltagelse fra
Storbritanien og Rusland. 

Rumskibet har i mellemtiden skiftet kurs direkte mod jorden,
som vil kunne nås indenfor en måned.

På rekordtid ombygges en version af tidens modstykke
modstykke til rumfærgerne, og afsendes med alt det udstyr og
med det højest kvalificerede mandskab, man kan få fat i. Det 

sker onsdag d. 31 marts under navnet USS Spirit of Humanity og
med stor mediebevågenhed. 

Efter syv dage i rummet har I nu fået visuel kontakt med
indtrængeren, og stemningen ombord er intens: hvad vil der
ske? hvem vil gøre det første træk? er de fremmede
venligtsindede eller aggressive?

MISSION CONTROL TIL USS SPIRIT OF HUMANITY:

STAND BY FOR CONTACT 

- LET’S MAKE HISTORY

Sa lad in  Per r y

FN-UDSENDING, STRATEGISK POLITISK

ANALYSE, FORHANDLINGSMANDAT, BRITISK.

FHV EFTERRETNINGSOFFICER, BEIRUTH

Den farvede englænder er sandelig nået
langt i verdenen. Den perfekte perfek-
tionist. Ser ud som han er skåret i sort
marmor, og har omtrent lige så mange
følelser. 

Med en enkelt undtagelse: du kunne
virkelig godt tænke dig at vide, hvad han
har i mod den blonde Holly Kerrigan. 

Interessant kombination. Gad vide?
Ganske glimrende pokerspiller.

PERFEKTIONIST. FØLELSESLIV SOM EN

MELLEMSTOR STEN. HADER DOG TILSYNE-

LADENDE HOLLY K. - INTERESSANT

Markus  Wh i te

PSYKOLINGVIST, KOMMUNIKATIONSANALYTIKER,

DATALOG, ALDER 32, GIFT, BRITISK, NSA.

Den unge Mr White er et rigtigt
æggehovede, ekspert i kommunikation.  

Har kommuniaktionsproblemer, og er i
det hele taget lidt øh... speciel og
forfærdelig kedelig.

Han ser dog ud til at være den med
færrest mærkelige hemmeligheder og
skjulte dagsordner, men glad, der er han
nu ikke.

Som pokerspiller var han en katastrofe 
- for sine modspillere.

KOMMUNIKATIONSEKSPERT MED KOMMUNIKA-

TIONSPROBLEMER

LIDT SPECIEL OG MEGET KEDELIG. 

SLET IKKE GLAD



USS Spirit of Humanity er
ombygget med blandt andet
ekstra brandstoftanke, større
motorer og en hel del våben

og forskningsudstyr.
Til sammenligning ses en af

de første amerikanske
rumfærger
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udstyr
Med sig har USS Spirit of Humanity det mest topmoderne og
avancerede udstyr, der har kunnet blive plads til ombord. 

Pansrede rumdragter m. life support, kommunikationsudstyr,
computer, video-udstyr, indbygget taser (forsvarsvåben, der kan
give elektrochok) m.v.

Alle har en instrumentterminal, der er udstyret med forskellige
funktioner: video, night vision, bio-scanner, opmåling og
afstandsregistrering, bevægelses- og varmesensor, spektrograf,
strålingsmåler og målere til diverse livsfunktioner osv. Terminalen,
der ligner en joy pad med display, er koblet direkte til skibscom-
puteren, der løbende registrerer og analyserer alle målinger.
Desuden kan den kobles til forskellige remote-enheder.

Kompakte maskinpistoler med lasersigte, automatrifler med
computerstyret ‘intelligent’ sigte, og indbygget granatkaster. Alle
tænkelige former for ammunition incl. eksploderende projektiler,
bedøvelsespile, chok- og gasgranater. Net launcher og andet
indfangelses-udstyr. 

En rail gun, der transporteres af en lille terrængående robot, samt
adskillige atomsprænghoveder, der enten kan affyres på missiler
eller placeres manuelt på målet. – Alt naturligvis med de mest
avancerede, sikre og fleksible styrings- og kontrolsystemer, der kan
indlæses i et military grade computersystem.

Flere af de små terrængående robotter kan udstyres med våben
og/eller forskningsudstyr. Desuden råder ekspeditionen over nogen
små delvist selvstyrende elektriske buggies til diverse transport-
formål.

Emergency-kits, der omfatter manuelt forskningsudstyr,
medicinsk udstyr, håndværktøj og våben, der kan benyttes som en
sidste udvej, hvis der – mod forventning – skulle opstå tekniske
problemer.

d iverse

Maden serveres i tuber, plastikkopper og små firkantede pakker,
man sover i poser og det er temmelig svært at gå på toilettet. Til
gengæld kan det benyttes i vægtløs tilstand.

besætn ingen
Jack  Thor nby,  

USS Spirit of Humanity's kaptajn og
ekspeditionsleder.

Nasa veteran. Tidligere testpilot for
luftvåbnet. Minder svagt om en gammel
klog ulv. Den stærke tavse type med en
næsten uimodståelig autoritet. Virker
fornuftig og forholdsvis rar, men der er
ingen tvivl om, at han vil kunne gøre, hvad
der måtte være nødvendigt for at sikre
missionens succes. 

Det er ham, der formelt set har det
sidste ord om brugen af
atomsprænghovederne ombord.

Gar y  Young

Førstepilot og næstkommanderende
Fast makker med Jack Thornby, de har

været i Nasa næsten lige lang tid, og er
stort set siamesiske. Young er lidt yngre og
på alle måder lidt rundere, snakker mere
og er mere venlig. 

Lidt bjørneagtig.

Gera ld  M ichae lson

Rummar ineso ldat

og  

Ons low Hammer

Rummar ineso ldat

Gerald Michaelson og Onslow Hammer er
historiens første egentlige space marines.
Man har simpelthen 1udvalgt to af de
absolut mest effektive soldater i Amerikas
væbnede styrker, og givet dem tre ugers
intensiv rumfartstræning. Michaelson er
hvid og tavs, mens Hammer er sort og
tavs. 

De to udstråler effektivitet og selv-
sikkerhed, og man får nærmest indtryk af
at være i selskab med et matched sæt af
totalt afslappede menneskeædende tigre. 



KARAKTERINFORMATION

Henr y  Gordon
ASTRONOM, FYSIKER, KEMIKER

ALDER 35, UGIFT, AMERIKANER, USARMY

RET HØJ, SLANK, VELPLEJET OG MED ET STRÅLENDE SMIL

E N R O L L E S P I L S O P L E V E L S E

S K R E V E T T I L
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prof i l  

Du har altid været den bedste. Højt begavet, sportsmand på
college, populær. Masser af piger. Du ved, at mange har set på din
tilværelse med misundelse, og det kan du egentlig godt forstå. 

Under den glamorøse overflade ved du dog, at et mørke lurer.
Grænsen mellem det geniale og galskaben er hårfin. Din onkel
endte sine dage på et sindsygehospital, og det er en velbevaret
familiehemmelighed, at din ellers så ansete farbror stædigt hævder
at være blevet bortført og sexmisbrugt af rumvæsner som barn. Du
har set, hvordan din far, en succesrig forretningsmand, hver morgen
omhyggeligt tæller 25 saltkorn op, inden han drysser dem udover
sit morgenæg. Og du har set, hvordan han - skjult for presse, med-
arbejdere og fremmede - kan kaste sig ud i frådende raseri-anfald
og forfølgelsesforestillinger, hvis selv meget små ting går ham imod.
Du ved, at du selv har den samme spire til sindssyge lurende et
sted i din sjæls mørke. 

Men du har styr på det. 
Videnskaben har været din redning. 
Ting kan måles, vejes og omhyggeligt analyseres. 2+2 er altid 4.

'Gud spiller ikke med terninger'*. Ved hjælp af disse viden-
skabelige grundprincipper har du opbygget en sikker verden
omkring dig selv. En verden hvor ulogiske handlinger og
uforklarlige fænomener ikke får lov til at eksistere, og en verden,
hvor andre menneskers følelser kun har en meget begrænset plads.
Noget, som mange af de kvinder, der i tidens løb har fundet dig
tiltrækkende, hurtigt har måttet erkende. Alting er meget nemmere
på den måde. Jo, du har virkelig tingene under kontrol.

Efter endt uddannelse fandt du hurtigt vejen til militæret. Her var
der brug for dygtige videnskabsmænd. Mænd og kvinder, som ikke
lod deres videnskabelige klarsyn og analytiske evner fordunkle af
misforstået humanisme, skyldfølelse eller samvittighedskvaler. Her
foregik forskningen i dybeste hemmelighed, uden begrænsninger.
Der var ikke meget prestige ved det. Dels var forsøgene jo
hemmelig-stemplede, dels var der ærlig talt mange af dem, ingen
ville drømme om at prøve at tage æren for. Hverken offentligheden
eller Det Videnskabelige Verdenssamfund ville eksempelvis kunne
forstå nødvendigheden af at eksperimentere med genmanipulerede
vira på uvidende tilfangetagne muslimske terrorister. Det kræver en
mand med dit mod og din særlige hengivenhed for den rene
videnskabs idealer at lede et projekt som Noah-projektet. Beskidt
arbejde - Javist. - Men nødvendigt. Projektet havde til formål at
finde frem til biologiske eller kemiske kampmidler, der ville kunne
svække potentielle terroristers mentale modstandskraft. I dybeste
hemmelighed fik i stillet en gruppe tilfangetagne terrormistænkte til

rådighed, og du regner projektet som en stor succes. Det lykkedes
at forvandle gruppen af stridbare og modvillige religiøse fanatikere
til velvillige og næsten viljeløse tjenere. Enkelte af 'de frivillige'
brød sammen under forsøgene, og der var et enkelt selvmord, men
det er nu en gang den pris, der må betales.

Du fik lidt af et chok, da du opdagede, at Elmore Cheswick også
skulle med på USS Spirit of Humanity. Han havde nemlig været
med i Noah-projektet, hvor han var blevet bedt om at evaluere
resultatene.

Du har ikke tænkt dig at forblive i militæret, og du indsamler
omhyggeligt forskningsresultater, som du regner med kan udnyttes i
den civile verden.

Om ganske få år vil du kunne lægge verden for dine fødder. 

Nu er du blevet udvalgt til denne historiske mission. Som en af
de mest fremtrædende forskere på dit felt. Du føler dig glad og
stolt. Et højdepunkt i din karriere. Ganske vist ikke helt ufarligt,
men tanken på de mange våben, USS Spirit of Humanity
medbringer indgyder dig en vis tilfredshed. Det skal blive
spændende at underkaste disse fremmede og deres rumskib strengt
logiske og videnskabelige analyser. Analyser, som under alle
omstændigheder vil medføre store videnskabelige landvindinger,
og som - rigtigt udnyttet - vil kunne slå dit navn fast på
videnskabernes verdenskort, - for nu ikke at glemme de meget
interessante økonomiske perspektiver.

Du går en strålende fremtid i møde.

Du tænker tit på din bror,  William. I er simpelthen diamentrale
modsætninger på næsten alle punkter, og ser derfor ikke hinanden
så forfærdelig ofte. Han er kunstner, og du tror, at han vist nok er
bøsse. Ironisk nok er han lidt af en succes på sit område. Hans
store vilde billeder af halvnøgne, lidende grå mennesker sælges
efterhånden til priser som en mellemstor bil. Pengene ser dog ikke
ud til at have ændret noget som helst. William ligner stadig mest af
alt en hjemløs taber, når han en sjælden gang dukker op til
familiebegivenhederne. 

Du ved, at du har styr på tingene. - Men du ved også, at hvis du
et øjeblik mister grebet, vil du ende ligesom William, og du kan
ærlig talt ikke forestille dig noget værre end det.

*Citat: Albert Einstein
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GENIAL OG POPULÆR

AKTIV BJERGBESTIGER OG FALDSKÆRMSUDSPRINGER

VIDENSKABEN OG DENS STRENGE LOGIK ER DIN VERDEN 

HER ER DU I SIKKERHED

NOAH-PROJEKTET

FREMTIDEN LIGGER FOR DINE FØDDER



de  andre

Hol ly  Ker r igan

BIOKEMIKER, LÆGE, ALDER 39, UGIFT,

AMERIKANER

Det er nu en gang sådan med kvinder, at
det kun er de strideste strigler, der når helt
til tops. Det beviser den blonde ms.
Kerrigan. Uden hverken at ønske eller
forvente noget særligt har du nu alligevel
besluttet at bruge en del af din ganske
omfattende charme på den højeffektive
kvindelige læge. Det kan jo blive ganske
morsomt og desuden kan hun måske være
til hjælp med udnyttelsen af de store
videnskabelige (og økonomiske)
landvindinger, som utvivlsomt venter på
det fremmede rumskib.

STRID STRIGLE MEN MED KLASSE OG

MULIGHEDER

Markus  Wh i te

PSYKOLINGVIST, KOMMUNIKATIONSANALYTIKER,

DATALOG, ALDER 32, GIFT, BRITISK FØDT,

NSA

Du kan godt se, hvorfor en mand som
Markus er med på denne mission, men du
må indrømme, at du ville have valgt
anderledes. De generer dig, at han er
britisk. Det generer dig, at han er halvsær
og kejtet. Det generer dig, at han
sandsynligvis er klogere end dig. 

IRRITERENDE, TYPISK BRITE OG SÅ KLOG AT

HAN KUNNE UNDVÆRE HOVEDET

E lmore

Cheswick

PROFILER, FORHØRSSPECIALIST, ALDER 42,

GIFT, AMERIKANER, FBI, PRÆSIDENTENS

PERSONLIGE UDSENDING, NOAH PROJEKTET

Elmore var en ubehagelig overraskelse.
Du arbejdede sammen med ham på Noah-
projektet, og du bryder dig principielt ikke
om folk, der ved for meget om dig. Men
Elmore lod som intet var galt. 'Det er godt,
at se Dem igen', havde han sagt, og på en
helt ubestemmelig måde var det kommet
til at lyde som en trussel. 

SKYGGEN FRA FORTIDEN, SLANGEN I PARADIS,

EDDERKOPPEN I SIT SPIND

H E N R Y

G O R D O N
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s i tuat ionen  
Det fremmede rumskib observeres første gang fra WTC-
rumteleskopet d. 7 marts 2021. Få dage efter gentages
observationen flere steder, og nyheden slipper ud til
offentligheden. Efter et hastemøde i FN besluttes det at udruste
en ekspedition under amerikansk ledelse men med deltagelse fra
Storbritanien og Rusland. 

Rumskibet har i mellemtiden skiftet kurs direkte mod jorden,
som vil kunne nås indenfor en måned.

På rekordtid ombygges en version af tidens modstykke
modstykke til rumfærgerne, og afsendes med alt det udstyr og
med det højest kvalificerede mandskab, man kan få fat i. Det 

sker onsdag d. 31 marts under navnet USS Spirit of Humanity og
med stor mediebevågenhed. 

Efter syv dage i rummet har I nu fået visuel kontakt med
indtrængeren, og stemningen ombord er intens: hvad vil der
ske? hvem vil gøre det første træk? er de fremmede
venligtsindede eller aggressive?

MISSION CONTROL TIL USS SPIRIT OF HUMANITY:

STAND BY FOR CONTACT 

- LET’S MAKE HISTORY

I l i ana  Dukowska ia

SPETZNATS, BIOKEMIKER, ALDER 33, UGIFT,

RUSSER

Iliana er tidligere olympisk guld-
medaljevinder og på mange måder et
spændende men forvirrende væsen. Du
kan ikke lade være med at fantasere om
hende. På den anden side virker hun, som
om hun kunne være decideret farlig at
komme for tæt på. Hvis du på en eller
anden måde kunne få krammet på hende,
kunne det måske udvikle sig til et
spændende forhold. For dig.

BEMÆRKELSESVÆRDIG KVINDE. 

BØR DOG NOK ÆH... BEHANDLES MED STOR

VARSOMHED

Sa lad in  Per r y

FN-UDSENDING STRATEGISK POLITISK ANALYSE,

FORHANDLINGSMANDAT 

Ahh… Endnu en af disse småsære
britiske fyre, og den gode mr. Perry er
oven i købet temmelig sort. Det må være
svært for ham at tilpasse sig resten af
besætningen. Ikke at der har været nogen
problemer indtil nu. - Slet ikke. Men man
ved jo hvordan det er. Bortset fra det, er
han da sikkert dygtig nok til det, han skal
kunne. 

Meeen
Du havde nu alligevel ikke forestillet

dig, at du skulle møde op på et fremmed
rumskib som en af menneskehedens
fornemste repræsentanter i selskab med en
farvet. 

DET MÅ VÆRE SVÆRT BÅDE AT VÆRE BRITISK

OG FARVET, 

MEN BORTSET FRA DET



USS Spirit of Humanity er
ombygget med blandt andet
ekstra brandstoftanke, større
motorer og en hel del våben

og forskningsudstyr.
Til sammenligning ses en af

de første amerikanske
rumfærger
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udstyr
Med sig har USS Spirit of Humanity det mest topmoderne og
avancerede udstyr, der har kunnet blive plads til ombord. 

Pansrede rumdragter m. life support, kommunikationsudstyr,
computer, video-udstyr, indbygget taser (forsvarsvåben, der kan
give elektrochok) m.v.

Alle har en instrumentterminal, der er udstyret med forskellige
funktioner: video, night vision, bio-scanner, opmåling og
afstandsregistrering, bevægelses- og varmesensor, spektrograf,
strålingsmåler og målere til diverse livsfunktioner osv. Terminalen,
der ligner en joy pad med display, er koblet direkte til skibscom-
puteren, der løbende registrerer og analyserer alle målinger.
Desuden kan den kobles til forskellige remote-enheder.

Kompakte maskinpistoler med lasersigte, automatrifler med
computerstyret ‘intelligent’ sigte, og indbygget granatkaster. Alle
tænkelige former for ammunition incl. eksploderende projektiler,
bedøvelsespile, chok- og gasgranater. Net launcher og andet
indfangelses-udstyr. 

En rail gun, der transporteres af en lille terrængående robot, samt
adskillige atomsprænghoveder, der enten kan affyres på missiler
eller placeres manuelt på målet. – Alt naturligvis med de mest
avancerede, sikre og fleksible styrings- og kontrolsystemer, der kan
indlæses i et military grade computersystem.

Flere af de små terrængående robotter kan udstyres med våben
og/eller forskningsudstyr. Desuden råder ekspeditionen over nogen
små delvist selvstyrende elektriske buggies til diverse transport-
formål.

Emergency-kits, der omfatter manuelt forskningsudstyr,
medicinsk udstyr, håndværktøj og våben, der kan benyttes som en
sidste udvej, hvis der – mod forventning – skulle opstå tekniske
problemer.

d iverse

Maden serveres i tuber, plastikkopper og små firkantede pakker,
man sover i poser og det er temmelig svært at gå på toilettet. Til
gengæld kan det benyttes i vægtløs tilstand.

besætn ingen
Jack  Thor nby,  

USS Spirit of Humanity's kaptajn og
ekspeditionsleder.

Nasa veteran. Tidligere testpilot for
luftvåbnet. Minder svagt om en gammel
klog ulv. Den stærke tavse type med en
næsten uimodståelig autoritet. Virker
fornuftig og forholdsvis rar, men der er
ingen tvivl om, at han vil kunne gøre, hvad
der måtte være nødvendigt for at sikre
missionens succes. 

Det er ham, der formelt set har det
sidste ord om brugen af
atomsprænghovederne ombord.

Gar y  Young

Førstepilot og næstkommanderende
Fast makker med Jack Thornby, de har

været i Nasa næsten lige lang tid, og er
stort set siamesiske. Young er lidt yngre og
på alle måder lidt rundere, snakker mere
og er mere venlig. 

Lidt bjørneagtig.

Gera ld  M ichae lson

Rummar ineso ldat

og  

Ons low Hammer

Rummar ineso ldat

Gerald Michaelson og Onslow Hammer er
historiens første egentlige space marines.
Man har simpelthen 1udvalgt to af de
absolut mest effektive soldater i Amerikas
væbnede styrker, og givet dem tre ugers
intensiv rumfartstræning. Michaelson er
hvid og tavs, mens Hammer er sort og
tavs. 

De to udstråler effektivitet og selv-
sikkerhed, og man får nærmest indtryk af
at være i selskab med et matched sæt af
totalt afslappede menneskeædende tigre. 



KARAKTERINFORMATION

Ho l ly  Ker r igan
BIOKEMIKER, LÆGE, ALDER 39 

UGIFT, AMERIKANER 

HØJ, SLANK OG VELHOLDT. - RET BLOND OG LIDT SOLBRÆNDT

E N R O L L E S P I L S O P L E V E L S E

S K R E V E T T I L

F A S T A V A L 2 0 0 2
A F M I C H A E L E R I K N Æ S B Y



prof i l

Du ville ønske, at din far kunne se dig nu. Du var udvalgt som
repræsentant for hele menneskeheden. En ud af ti ekspeditions-
deltagere med ansvaret for verdenshistoriens første rigtige kontakt
med en fremmed intelligens og os. Det måtte da få ham til at
respektere dig. Hvis noget kunne. 

Nu var han død, og det burde være lige meget. 
Det gælder om at se fremad. 
Ligesom alle andre, er du spændt på, hvad der venter jer derude

i rummet. Du har i tidens løb været med i flere civile forsk-
ningsprojekter, og gjort dig heldigt bemærket med lanceringen af
en serie helseprodukter. Din officielle rolle er, at du er skibets
læge, og at du derudover skal foretage biologiske undersøgelser af
eventuelle fremmede livsformer. 

Det er et godt udgangspunkt for din uofficielle rolle. Du skal
nemlig holde øje med resten af besætningen, rapportere deres
reaktioner og i givet fald kunne gribe ind, hvis det bliver vurderet,
at de bringer Amerikas øh… menneskehedens sikkerhed i fare.
Analytikerne hjemme i Firmaets* hovedkvarter mener jo, at det er
mere end 75% sandsynligt, at de fremmede vil kunne udgøre en
trussel. De mener også, at det bør sikres, at hvis der er militære,
politiske eller videnskabelige gevinster at hente ved det forestående
møde, er det helt afgørende, at de tilfalder Amerika. Du er klar
over, at det betyder, at der vil blive stillet meget store krav til din
handlekraft i afgørende situationer, men det bekymrer dig ikke, og
du føler dig sikker på, at du kan leve op til dit ansvar.

Menneskehedens fremtid er i trygge hænder. Du betragter dem
et øjeblik. Effektive og (stadig) ganske smukke hænder, - også
selvom de ikke tilhører den dreng, din far syntes du skulle have
været….

Du lukker øjnene og koncentrerer dig et øjeblik, inden du, stadig
med lukkede øjne, affyrer 6 skud mod skydeskiven for enden af
træningslokalet. 

Effektive hænder.

Du ved, at mange ville have svært ved at påtage sig den slags
ansvar. De svage og forvirrede som ikke kunne, nej ikke ville,
forstå, at vort store og stolte land, vor livsstil og alt det vi står for,
må beskyttes, og at det kræver, at nogen er rede til at tage de
nødvendige forholdsregler. 

Det er du, og det har du allerede mange gange bevist. Det er
ikke fordi, du ikke har nogen samvittighed, tværtimod. Du forstår
bare at prioritere. 

At afveje. 

Ti døde i et angreb på en terrorist, som planlagde at bombe et
amerikansk passagerfly.

300 tilfældige patienter på et hospital i Beyruth ofret til gengæld
for ødelæggelsen af et helt terrornetværk.

Du husker stadig patienter på netop det hospital, og du husker
den lille syge dreng. Et spørgsmål om nødvendig prioritering, og du
ved, at du ville gøre det igen. 

Du er sikker på, at Saladin Perry også husker. Det var ham, der
konstruerede bomben, mens din opgave var at indsamle
informationer som læge på hospitalet. Sammen anbragte I den
dræbende last i en falsk ambulance i hospitalets kælder. Han havde
virket rolig og afbalanceret, som en mand, der vidste, hvad han
gjorde, og som forstod nødvendigheden af den slags aktioner. 

Men noget havde ændret sig. Du var sikker på, at den store
britiske tidligere efterretningsmand hadede dig. Han kendte din
hemmelighed og kunne afsløre dig, men hovedkvarterets* eksperter
sagde jo, at han var uundværlig for missionen.

Du mente selv, at du var en glimrende skuespiller, men det
havde alligevel været svært at holde masken, da han dukkede op til
det missionens forberedelsesmøde. 

Som FN-repræsentant!

Du sætter et nyt magasin i pistolen, mens du tænker på din
forestående opgave: til trods for alle de indlysende forbehold, og
den store sikkerhedsmæssige risiko, så var det alligevel en
enestående, en historisk mission. Den første kontakt.

Og mens du tager omhyggeligt sigte, tænker du på, hvordan de
fremmede mon ser ud, og på hvor man om nødvendigt skal ramme
dem, for at gøre mest skade. Mon en pistol overhovedet har
tilstrækkelig slagkraft? - Uanset hvad, så skal du nok gøre det
nødvendige, når tiden er inde. 

Du retter lidt på dit velplejede hår og justerer den ret uklædelige
overall, Nasa har udstyret jer alle med, inden du med målbevidste
skridt forlader træningslokalet.

Nationens skæbne er i trygge hænder.
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CIA, FRIHEDENS BESKYTTER

FORSTÅR AT AFVEJE

TØR GØRE DET NØDVENDIGE

SKAL HOLDE ET VÅGENT ØJE MED MISSIONENS SVAGE LED

HOSPITALSBOMBNINGEN I BEYRUTH

EFFEKTIVE HÆNDER



de  andre

Elmore  Cheswick

PROFILER, FORHØRSSPECIALIST, ALDER 42,

GIFT, AMERIKANER, FBI, PRÆSIDENTENS

PERSONLIGE UDSENDING, 

Du havde hørt om Elmore Cheswick.
Han var kendt for en uhyggelig evne til at
lave rammende og nøjagtige profiler af
eftersøgte forbrydere og for at kunne
gennemskue selv de mest gennemførte
løgnere. Medierne kaldte ham ‘tankelæser’. 

Præsidenten måtte mene, at han ville
kunne gøre det samme med besætningen
på det fremmede rumskib. Du havde dine
tvivl.

EN MAND, DER ER KOMMET LÆNGERE UD, END

HAN KAN BUNDE. 

MÅSKE

I l i ana  Dukowska ia

SPETZNATS, BIOKEMIKER, ALDER 33, UGIFT,

RUSSER

Selvom du var lidt ældre end den
temperamentsfulde tidligere olympiske
guldmedaljevinder, mente du nok, at du så
bedre ud, at du var bedre uddannet og
klogere, og at det, du kæmpede for var
større og noblere, end det, hun kæmpede
for.  Alligevel havde du - men en vis
stigende irritation - bemærket, at du ikke
kunne lade være med at sammenligne dig
med hende. Som om du virkelig skulle føle
dig truet af en... af en... Du vidste ikke,
hvad du skulle kalde hende.

DU SER BEDRE UD, ER KLOGERE OG KÆMPER

FOR EN STØRRE OG BEDRE SAG

Henr y  Gordon

ASTRONOM, FYSIKER, KEMIKER. ALDER 35,

UGIFT, AMERIKANER, US ARMY 

En af hærens kvikke drenge. Iflg
Firmaet* var han OK, men du føler dig
ikke 100% sikker. Som om han spiller en
eller anden rolle. Han er dog meget venlig
overfor dig, og det kan du egentlig godt
leve med. Han så jo ganske godt ud, og var
ikke helt kedelig. Bare du nu kunne undgå,
at det blev for meget. Du overvejer at
fortælle ham, at du er hemmeligt gift med
en sværvægtsbokser, men opgiver foreløbig
tanken.

SPILLER MÅSKE TEATER, LÆGGER AN PÅ DIG

I DET SMÅ, SANDSYNLIGVIS OK.

HOLLY KERRIGAN
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s i tuat ionen  
Det fremmede rumskib observeres første gang fra WTC-
rumteleskopet d. 7 marts 2021. Få dage efter gentages
observationen flere steder, og nyheden slipper ud til
offentligheden. Efter et hastemøde i FN besluttes det at udruste
en ekspedition under amerikansk ledelse men med deltagelse fra
Storbritanien og Rusland. 

Rumskibet har i mellemtiden skiftet kurs direkte mod jorden,
som vil kunne nås indenfor en måned.

På rekordtid ombygges en version af tidens modstykke
modstykke til rumfærgerne, og afsendes med alt det udstyr og
med det højest kvalificerede mandskab, man kan få fat i. Det 

sker onsdag d. 31 marts under navnet USS Spirit of Humanity og
med stor mediebevågenhed. 

Efter syv dage i rummet har I nu fået visuel kontakt med
indtrængeren, og stemningen ombord er intens: hvad vil der
ske? hvem vil gøre det første træk? er de fremmede
venligtsindede eller aggressive?

MISSION CONTROL TIL USS SPIRIT OF HUMANITY:

STAND BY FOR CONTACT 

- LET’S MAKE HISTORY

Sa lad in  Per r y

FN-UDSENDING STRATEGISK POLITISK ANALYSE,

FORHANDLINGSMANDAT, BRITISK. FHV

EFTERRETNINGSOFFICER, BEIRUTH

Perry's tilstedeværelse havde været lidt
af en overraskelse. Du havde arbejdet
sammen med ham i Beyruth, og I havde
begge været med til jagten på terrorlederen
Abu Ben Salid. En jagt der kulminerede i
bombningen af et hospital. Den gang
virkede han effektiv nok, men du havde
hørt, at han havde trukket sig ud af miljøet,
og nu var det som om, han hadede dig. -
Du havde heldigvis vigtigere ting at tænke
på.

FN-DIPLOMAT MED FORTID. 

VIRKEDE SOM OM HAN HADEDE DIG

HOSPITALSBOMBNIGEN I BEYRUTH

Markus  Wh i te

PSYKOLINGVIST, KOMMUNIKATIONSANALYTIKER,

DATALOG, ALDER 32, GIFT, BRITISK, NSA.

Det, du hadede NSA for, var, at de altid
skulle gøre tingene så indviklede, og at de
for det meste gemte sig bag deres smarte
maskiner. Markus var ingen undtagelse.
Han var utvivlsomt ikke dum, og var med
på missionen som kommunikationsekspert,
men han kunne ikke kommunikere. Du
havde i hvert fald en klar fornemmelse af,
at der var en masse, han ikke fik sagt. 

Måske var det i virkeligheden med til at
gøre ham mere interessant?

NSA - LIDT SPECIEL. KOMMUNNIKATIONS-

EKSPERT MED KOMMUNIKATIONSPROBLEMER.

IKKE HELT UINTERESSANT



USS Spirit of Humanity er
ombygget med blandt andet
ekstra brandstoftanke, større
motorer og en hel del våben

og forskningsudstyr.
Til sammenligning ses en af

de første amerikanske
rumfærger
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udstyr
Med sig har USS Spirit of Humanity det mest topmoderne og
avancerede udstyr, der har kunnet blive plads til ombord. 

Pansrede rumdragter m. life support, kommunikationsudstyr,
computer, video-udstyr, indbygget taser (forsvarsvåben, der kan
give elektrochok) m.v.

Alle har en instrumentterminal, der er udstyret med forskellige
funktioner: video, night vision, bio-scanner, opmåling og
afstandsregistrering, bevægelses- og varmesensor, spektrograf,
strålingsmåler og målere til diverse livsfunktioner osv. Terminalen,
der ligner en joy pad med display, er koblet direkte til skibscom-
puteren, der løbende registrerer og analyserer alle målinger.
Desuden kan den kobles til forskellige remote-enheder.

Kompakte maskinpistoler med lasersigte, automatrifler med
computerstyret ‘intelligent’ sigte, og indbygget granatkaster. Alle
tænkelige former for ammunition incl. eksploderende projektiler,
bedøvelsespile, chok- og gasgranater. Net launcher og andet
indfangelses-udstyr. 

En rail gun, der transporteres af en lille terrængående robot, samt
adskillige atomsprænghoveder, der enten kan affyres på missiler
eller placeres manuelt på målet. – Alt naturligvis med de mest
avancerede, sikre og fleksible styrings- og kontrolsystemer, der kan
indlæses i et military grade computersystem.

Flere af de små terrængående robotter kan udstyres med våben
og/eller forskningsudstyr. Desuden råder ekspeditionen over nogen
små delvist selvstyrende elektriske buggies til diverse transport-
formål.

Emergency-kits, der omfatter manuelt forskningsudstyr,
medicinsk udstyr, håndværktøj og våben, der kan benyttes som en
sidste udvej, hvis der – mod forventning – skulle opstå tekniske
problemer.

d iverse

Maden serveres i tuber, plastikkopper og små firkantede pakker,
man sover i poser og det er temmelig svært at gå på toilettet. Til
gengæld kan det benyttes i vægtløs tilstand.

besætn ingen
Jack  Thor nby,  

USS Spirit of Humanity's kaptajn og
ekspeditionsleder.

Nasa veteran. Tidligere testpilot for
luftvåbnet. Minder svagt om en gammel
klog ulv. Den stærke tavse type med en
næsten uimodståelig autoritet. Virker
fornuftig og forholdsvis rar, men der er
ingen tvivl om, at han vil kunne gøre, hvad
der måtte være nødvendigt for at sikre
missionens succes. 

Det er ham, der formelt set har det
sidste ord om brugen af
atomsprænghovederne ombord.

Gar y  Young

Førstepilot og næstkommanderende
Fast makker med Jack Thornby, de har

været i Nasa næsten lige lang tid, og er
stort set siamesiske. Young er lidt yngre og
på alle måder lidt rundere, snakker mere
og er mere venlig. 

Lidt bjørneagtig.

Gera ld  M ichae lson

Rummar ineso ldat

og  

Ons low Hammer

Rummar ineso ldat

Gerald Michaelson og Onslow Hammer er
historiens første egentlige space marines.
Man har simpelthen 1udvalgt to af de
absolut mest effektive soldater i Amerikas
væbnede styrker, og givet dem tre ugers
intensiv rumfartstræning. Michaelson er
hvid og tavs, mens Hammer er sort og
tavs. 

De to udstråler effektivitet og selv-
sikkerhed, og man får nærmest indtryk af
at være i selskab med et matched sæt af
totalt afslappede menneskeædende tigre. 



KARAKTERINFORMATION

I l i ana  Dukowska ia
SPEZTNAZ, BIOKEMIKER, ALDER 33, UGIFT, RUSSER

TIDLIGERE DOBBELT OMLYMPISK GULDMEDALJEVINDER I SKISKYDNING

HØJ, MØRKHÅRET OG SEJ

E N R O L L E S P I L S O P L E V E L S E

S K R E V E T T I L

F A S T A V A L 2 0 0 2
A F M I C H A E L E R I K N Æ S B Y



prof i l

Du var en vinder. Det havde du altid været. Du ville gøre alt for at
bevise, at dig var der ingen, der kunne slå. Du kæmpede til sidste
blodsdråbe og havde hidtil med held kunnet sikre, at det ikke blev
din egen. Du gav aldrig op.

Hvad folk ikke kunne forstå, var at det i virkeligheden ikke var
fordi, du synes det var specialt fantastisk at vinde. Som sports-
udøver havde du hadet medieopmærksomheden og alle røv-
slikkerne, sponsorkontrakterne, de uendeligt stupide journalister og
deres endnu dummere spørgsmål: ‘var det hårdt?’. ‘ja gu’ var det da
hårdt, lille mand’ havde du en gang svaret. ‘Du ville have fået slidt
nosserne af - sådan ca halvvejs.’ Du havde sagt det på russisk og
den amerikanske journalist grinede usikert som svar. - Nej det var
ikke fordi du elskede at vinde. Det var fordi du ikke kunne tåle at
tabe. Du ville helt bogstaveligt hellere dø. - På de områder du
opfattede som dine, måtte du være uovervindelig. Det du stod for,
og som måske - endnu vigtigere - stod for dig. Det, der var dig. Det
snød mange mennesker. Du var ligeglad med at tabe i ludo, og du
elskede faktisk dette hersens amerikanske poker-halløj, også selvom
du vitterlig var ret elendig til det. Det betød dog ikke noget, for det
var jo ikke dig.

Der var ingen der forstod, hvad det krævede, at have det sådan.
Hård træning, åndelig fokus og mere hård træning. Men det var
ikke nok, der måtte mere til. Det var det, der var grunden til, at du
var begyndt at læse biokemi allerede tidligt i din sportslige karriere.
- Ikke for at have noget at falde tilbage på, som man sagde, men for
at finde den sidste lille edge. Alle benyttede sig af hm... ‘læge-
videnskabelige hjælpemidler’ indenfor top-idræt. Der var ingen vej
uden om, hvis man ville opnå resultater. 

Din uddannelse skaffede dig de rigtige kontakter, og satte dig
efterhånden i stand til at kombinere dig frem til en effektiv blanding
af forskellige stoffer og metoder. En blanding, der var umulig at
spore, og som du stadig lejlighedsvis gjorde brug af. Også i dit
nuværende arbejde kunne der være brug for en ekstra edge.

Allerede mens du stadig var på toppen af din karriere, var du
blevet kontaktet af Boris Lenkinow fra MTFP (=tophemmeligt
kontor for nationens sikkerhed) Han havde et af den slags tilbud,
man ikke kan afslå. - Det havde du nu gjort alligevel. Det viste sig
dog, at han var langt mere stædig og berenende end du havde
forestillet dig. Han var tilsynealdende meget opsat på at rekrutere
dig til sit hemmelighedsfulde foretagende. Han havde magt og
indflydelse i kredse, der kunne gøre din tilværelse meget besværlig,
og da han til sidst truede med at afsløre den kemiske hemmelighed
bag dine sejre, måtte du jo lade dig rekruttere. Du blev elitesoldat i
en af verdenens mest krævende militære specialgrupper. Spetznaz.

Det betød intensiv træning og den strengeste selvdiciplin. Det
medførte næsten umenneskelige træningsmissioner og øvelser. Det
var der jo ikke noget nyt i. Jo længere tid, der gik, desto mere følte
du dig hjemme.

Men så begyndte du på Boris Lenkinow’s special-uddannelse. Et
sted i det store russiske regeringsapparat ledede han en lille effektiv
afdeling (MTFP), der udførte de opgaver, ingen andre kunne får sig
selv til. I var skraldemændene. Lenkinows træning var nådesløs, og
hans psykologiske dominans var fuldstændig. Der var ingen i den
lille gruppe, der ikke hadede ham, men til gengæld ville I betingel-
sesløst gøre alt for ham. Det var som en besættelse. En uhyggelig
magt at have, og du havde lejlighedsvis dine tvivl om, hvad han
egentlig brugte den magt til. Ikke alle jeres opgaver synes at have
særlig meget med nationens sikkerhed at gøre. 

Den såkaldte Operation Babel var et eksempel på, hvor langt det
kunne være nødvendigt at gå. I havde arbejdet sammen med en
lille gruppe amerikanere på en mission, der gik ud på, at spille
nogen terrororganisationer ud mod hinanden. Blandt andet ved at
ødelægge deres kommunikationssystemer og ved at sælge begge
sider i den spirende konflikt avancerede våbensystemer. På et
tidspunkt havde du befundet dig i Malaysias jungle sammen med
en af de amerikanske agenter, Markus White, i en situation, hvor
både missionen og jeres liv var i fare. En af de lokale ledere havde
fået manøvreret jer op i et hjørne, hvor i måtte vælge om I ville
afsløre jer selv eller om I ville henrette de tyve uskyldige
skolepiger, organisationen holdt som gidsler i en skolebus. Det var
jo i virkeligheden ikke noget valg. I havde skudt gidslerne. 

Du var sikker på, at det var Boris Lenkinow, der havde trukket i
sit spindelvævsagtige net af forbindelser for at få dig med på USS
Spirit of Humanity. Han havde i hvert fald været stærkt interesseret
i begivenhederne efter Det Fremmede Rumskib var blevet opdaget.
“Hvis der er en kage i dette her, er det vores pligt at sørge for at
Moder Rusland får sin retfærdige del af den!” havde han sagt.

Udover et par ganske rare men håbløst gammeldags forældre i
Smolensk havde du ingen familie, og du holdt dine lejlighedsvise
elskere på passende afstand. Uanset køn. Udover sex kunne ingen
af dem tilbyde noget, du havde noget at bruge til, og du
spekulerede nogen gange  på om det altid ville være sådan. Det
behøvede nu ikke blive det store problem, for en af de ting, du
jævnligt glædede dig over, var, at der - alt taget i betragtning - var
en meget lille sandsynlighed for, at du skulle blive specielt
gammel. 
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DOBBELT OLYMPISK GULD

HÅRD TRÆNING, ÅNDELIG FOKUS OG MERE TRÆNING

EN EKSTRA EDGE

TIL SIDSTE BLODSDRÅBE

ELSKERE AF BEGGE KØN

LEV STÆRKT DØ UNG

OPERATION BABEL



de  andre

Hol ly  Ker r igan

BIOKEMIKER, LÆGE, ALDER 39, UGIFT,

AMERIKANER

Ganske køn, skibets læge, effektiv, stærk
personlighed. Interessant. 

Du har en fornemmelse af at hun holder
øje med dig. Mon hun er jaloux? Du ved
du kan have den virkning på nogen
kvinder.  Eller er det fordi, du er russer?
Der er også noget andet...

Hun kan vel ikke være ...farlig?
MODEN, KØN OG GANSKE INTERESSANT.

HOLDER MÅSKE ØJE MED DIG. MÅSKE BURDE

LÆRE HENDE NÆRMERE AT KENDE.

-FOR EN SIKKERHEDS SKYLD

E lmore  Cheswick

PROFILER, FORHØRSSPECIALIST, ALDER 42,

GIFT, AMERIKANER, FBI,

PRÆSIDENTENS PERSONLIGE UDSENDING, 

Pokerspilleren. God til at gennemskue
folk, men det var vel også det, han levede
af. Du havde set, at han blev kaldt
‘tankelæseren’ i medierne. Ellers virkede
mr Cheswick som en mand af folket uden
den elitære hørm, der prægede nogen af
de andre.

Men der måtte jo være en grund til at
Amerikas præsident havde udvalgt ham
personligt.

POKERSPILLER, KALDT TANKELÆSEREN, IKKE

ELITÆR. UDPEGET AF AMERIKAS PRÆSIDENT

Henr y  Gordon

ASTRONOM, FYSIKER, KEMIKER. ALDER 35,

UGIFT, AMERIKANER, US ARMY 

Selvglad, pæn på en ligegyldig måde.
Ikke mange følelser. For glat, for ordentlig,
og for kedsommelilgt fornuftig til at han
kan være ‘rigtig videnskabsmand’.
Uvirkelig som en Hollywood-film - og så
den måde han så på dig på.

- Kom du bare an, mister Hollywood,
smag Moder Ruslands gæstfrihed.

POLERET, SELVGLAD, IKKE RIGTIG

VIDENSKABSMAND. MR. HOLLYWOOD

ILIANA

DUKOWSKAIA

3

U S S S P I R I T O F H U M A N I T Y

s i tuat ionen  
Det fremmede rumskib observeres første gang fra WTC-
rumteleskopet d. 7 marts 2021. Få dage efter gentages
observationen flere steder, og nyheden slipper ud til
offentligheden. Efter et hastemøde i FN besluttes det at udruste
en ekspedition under amerikansk ledelse men med deltagelse fra
Storbritanien og Rusland. 

Rumskibet har i mellemtiden skiftet kurs direkte mod jorden,
som vil kunne nås indenfor en måned.

På rekordtid ombygges en version af tidens modstykke
modstykke til rumfærgerne, og afsendes med alt det udstyr og
med det højest kvalificerede mandskab, man kan få fat i. Det 

sker onsdag d. 31 marts under navnet USS Spirit of Humanity og
med stor mediebevågenhed. 

Efter syv dage i rummet har I nu fået visuel kontakt med
indtrængeren, og stemningen ombord er intens: hvad vil der
ske? hvem vil gøre det første træk? er de fremmede
venligtsindede eller aggressive?

MISSION CONTROL TIL USS SPIRIT OF HUMANITY:

STAND BY FOR CONTACT 

- LET’S MAKE HISTORY

Sa lad in  Per r y

FN-UDSENDING, STRATEGISK POLITISK

ANALYSE, FORHANDLINGSMANDAT, BRITISK.

FHV EFTERRETNINGSOFFICER, 

Stor mørk mand. Smuk som en statue.
Meget veltrænet for en diplomat. - Men det
var vel en af udvælgelseskriterierne. 

Gad vide om han kedede sig om natten?
Hvilket fik dig til at tænke på, at det ikke
var mange, der kunne sige, at de havde
prøvet at have sex i vægtløs tilstand.

Det virkede nu ikke som om han var
interesseret. - I ret meget.

- Overhovedet.
SMUK, MØRK OG STÆRK

KØLIG OG UINTERESSERET I NÆSTEN ALT

USÆDVANLIG FOR EN FN-DIPLOMAT 

Markus  Wh i te

PSYKOLINGVIST, KOMMUNIKATIONSANALYTIKER,

DATALOG, ALDER 32, GIFT, BRITISK, NSA.

Du genkendte med det samme Markus
White. Han har kunnet bevare jeres
hemmelighed indtil nu, så du regner med,
at den er sikker hos ham. I hvert fald indtil
videre. Han har vel også mere at tabe ved
en afsløring end du har. Amerikanerne har
altid været hellige og dobbeltmoralske.
Der er ting, de vil have gjort for at beskytte
sig selv, men de kan ikke tåle at høre
hvordan. 

Ellers er han venlig, en anelse forvirret
og kan være lidt svær at forstå. Virker trist.

KOMMUNIKATIONSEKSPERT, LIDT FORVIRRET

PROJEKT BABEL, TRIST 

FÅR FOR LIDT SEX



USS Spirit of Humanity er
ombygget med blandt andet
ekstra brandstoftanke, større
motorer og en hel del våben

og forskningsudstyr.
Til sammenligning ses en af

de første amerikanske
rumfærger
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udstyr
Med sig har USS Spirit of Humanity det mest topmoderne og
avancerede udstyr, der har kunnet blive plads til ombord. 

Pansrede rumdragter m. life support, kommunikationsudstyr,
computer, video-udstyr, indbygget taser (forsvarsvåben, der kan
give elektrochok) m.v.

Alle har en instrumentterminal, der er udstyret med forskellige
funktioner: video, night vision, bio-scanner, opmåling og
afstandsregistrering, bevægelses- og varmesensor, spektrograf,
strålingsmåler og målere til diverse livsfunktioner osv. Terminalen,
der ligner en joy pad med display, er koblet direkte til skibscom-
puteren, der løbende registrerer og analyserer alle målinger.
Desuden kan den kobles til forskellige remote-enheder.

Kompakte maskinpistoler med lasersigte, automatrifler med
computerstyret ‘intelligent’ sigte, og indbygget granatkaster. Alle
tænkelige former for ammunition incl. eksploderende projektiler,
bedøvelsespile, chok- og gasgranater. Net launcher og andet
indfangelses-udstyr. 

En rail gun, der transporteres af en lille terrængående robot, samt
adskillige atomsprænghoveder, der enten kan affyres på missiler
eller placeres manuelt på målet. – Alt naturligvis med de mest
avancerede, sikre og fleksible styrings- og kontrolsystemer, der kan
indlæses i et military grade computersystem.

Flere af de små terrængående robotter kan udstyres med våben
og/eller forskningsudstyr. Desuden råder ekspeditionen over nogen
små delvist selvstyrende elektriske buggies til diverse transport-
formål.

Emergency-kits, der omfatter manuelt forskningsudstyr,
medicinsk udstyr, håndværktøj og våben, der kan benyttes som en
sidste udvej, hvis der – mod forventning – skulle opstå tekniske
problemer.

d iverse

Maden serveres i tuber, plastikkopper og små firkantede pakker,
man sover i poser og det er temmelig svært at gå på toilettet. Til
gengæld kan det benyttes i vægtløs tilstand.

besætn ingen
Jack  Thor nby,  

USS Spirit of Humanity's kaptajn og
ekspeditionsleder.

Nasa veteran. Tidligere testpilot for
luftvåbnet. Minder svagt om en gammel
klog ulv. Den stærke tavse type med en
næsten uimodståelig autoritet. Virker
fornuftig og forholdsvis rar, men der er
ingen tvivl om, at han vil kunne gøre, hvad
der måtte være nødvendigt for at sikre
missionens succes. 

Det er ham, der formelt set har det
sidste ord om brugen af
atomsprænghovederne ombord.

Gar y  Young

Førstepilot og næstkommanderende
Fast makker med Jack Thornby, de har

været i Nasa næsten lige lang tid, og er
stort set siamesiske. Young er lidt yngre og
på alle måder lidt rundere, snakker mere
og er mere venlig. 

Lidt bjørneagtig.

Gera ld  M ichae lson

Rummar ineso ldat

og  

Ons low Hammer

Rummar ineso ldat

Gerald Michaelson og Onslow Hammer er
historiens første egentlige space marines.
Man har simpelthen 1udvalgt to af de
absolut mest effektive soldater i Amerikas
væbnede styrker, og givet dem tre ugers
intensiv rumfartstræning. Michaelson er
hvid og tavs, mens Hammer er sort og
tavs. 

De to udstråler effektivitet og selv-
sikkerhed, og man får nærmest indtryk af
at være i selskab med et matched sæt af
totalt afslappede menneskeædende tigre. 



KARAKTERINFORMATION

Markus  Wh i te
PSYKOLINGVIST, KOMMUNIKATIONSANALYTIKER, DATALOG, 

ALDER 32, GIFT, BRITISK, NSA.

RET TYND, EN ANELSE KRØLLET AT SE PÅ

E N R O L L E S P I L S O P L E V E L S E

S K R E V E T T I L

F A S T A V A L 2 0 0 2
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prof i l

Du står og betragter USS Spirit of Humanity. Navnet er... pompøst
og selvhøjtideligt. Hvis ikke det var så alvorligt, ville det være til
grin. Du har forstået, at det er præsidentens presserådgivere, der
har været kreative. Men navnet er uden betydning. Skibet
symboliserer menneskets mulighed for at bryde ud af alle
begrænsninger, af de fængsler, de har spærret sig selv inde i. Det
repræsenterer den absolute frihed. For derude et sted er noget helt
andet på vej. Et rumskib fra en anden intelligent civilisation på en
fjern planet. Og du skal ud og møde det. 

Livet kan alligevel være fantastisk. Du ser hen til det forestående
møde med meget stor spænding, men du kan mærke, at du
allerede er begyndt at bekymre dig om tilbagekomsten. - For du er
sikker på, at I kommer tilbage. Du ved ikke, hvad der er det
fremmede rumskibs egentlige formål, men du føler dig ret sikker
på, at de må have fredelige hensigter. Ellers ville de have sendt
flere eller større fartøjer. Du tror, at de fremmede er på en
diplomatisk mission, og du betragter jeres egne forberedelser med
en vis bekymring. Når I inden så længe bliver sendt afsted, vil det
blive med en overvældende samling af våben, og et mandskab, der
...tjah... under al den friske fernis, er det en overraskende barsk
forsamling.

De fremmede kunne nemt få det forkerte indtryk.
Men ville det nu også være så forkert? 
Du sparker til en uskyldig sten.
Og vender drømmene ryggen. Som barn havde du drømt om

eventyr og store bedrifter. Men du måtte ikke glemme, at dette nu
var virkelighed, og at du havde et job, der skulle klares. Der var
ikke plads til at fantasere om eventyr på fremmede planeter.
Kendsgerningen var, at du skulle prøve at analysere deres
kommunikationssystemer, finde en måde at tale med dem på og
om muligt aflytte dem, uden at de vidste det. 

Din kone, Sarah, der som sædvanlig ikke fattede en brik, havde
sagt, at nu var der da i hvert fald noget at prale af. Hun havde haft
store forventninger til dig, og du mente, at hun nok havde taget dig,
fordi hun regnede med, at en mand med dine særlige evner hurtigt
ville blive rig og berømt. Der var ikke sket så meget i den retning.
Du tjente ganske vist ret pænt. Men ‘pænt’ var lige ordet, og Sarah
havde forventet så meget mere. Nej din kone forstod dig ikke.

Det var hun nu ikke ene om. Du havde ofte oplevet, hvordan du
i din iver for at udtrykke dig logisk og systematisk, var kommet til at
sige ting, som hensatte din omverden i en grænseløs undren. Det
eneste du kunne gøre var, at prøve igen. mere systematisk, klarere
og mere logisk. Det plejede ikke at hjælpe. Følelsen af manglende
forståelse var ofte gensidig. Men det holdt dig nu ikke tilbage.

Du tænker igen på, hvordan det var. Du husker skolen, hvor det
hurtigt gik op for dine lærere, at du var noget særligt. Et matematisk
geni havde de sagt. Det havde vist sig, at det var lidt forkert, mate-
matikken var kun en del af det. Du havde simpelthen et specielt
talent for at opdage og forstå koplicerede mønstre. Som fx i com-
puterkode eller informationsstrømme. Det førte til, at du som
trettenårig opnåede en vis berømmelse som knægten, der havde
afsløret en bande professionelle hackere. Alle havde forventet og
krævet, at du skulle udnytte denne gave, og det endte med, at du
fik et legat, så du kunne studere på MIT. (Massechusets Institute of
Technology). Din karriere var sikret. Det endte med, at du blev
rekrutteret til NSA (National Security Agency). For som de sagde:
‘vi kan simpelthen ikke ha sådan en som dig til at gå frit omkring’

Men for dig var det ikke nogen gave. Det endte med at blive et
fængsel. Du ville altså meget hellere have været brandmand,
havbilog eller skuespiller. Noget der på en gan var lidt spændende
og meget normalt.

Nu sad du og analyserede systemer og uendelige data-strømme.
Dræbende ensformigt. - Og det var på de gode dage. Det værste
var, når du blev sandt i marken, som det hed. På opgaver ude i
virkeligheden, blandt rigtige mennesker. Hvor dine kolleger så hen
til den slags med glæde og positiv forventning, så du på disse
opgaver som en djævelsk straf. Systemet havde ingen samvittighed,
og der blev foretaget kyniske nytte/effektberegninger af disse
missioner, der godt kunne indebære tab af uskyldige menneskeliv
eller store lidelser. Noget af det værste havde været Operation
Babel, hvor I, i samarbejde med en gruppe russere, skulle infiltrere
en række terrororganisationer med det formål at skabe indbyrdes
strid mellem dem, og håbe, at de efterfølgende ville udrydde eller
svække hinanden. Ikke nok med, at I solgte dem avancerede
våbensystemer. Du kom sammen med den ene russiske agent, (som
iøvrigt nu også skulle med på USS Spirit of Humanity.) i en
situation, hvor I måtte vælge, om I ville afsløre jer selv, og dermed
miste livet, eller om I ville henrette 17 uskyldige skolepiger, der var
taget som gidsler af den gruppe I forhandlede med. Du husker
endnu skolebussen der i udkanten af den malaysiske jungle. Du
husker pigernes skrig. - I havde valgt det sidste. Det var den dag, du
holdt definitivt op med at drømme.

Og I dag ved du, at hovedormålet med din første og
sandsynligvis eneste rumrejse er, at at imødegå og pacificere en
udefrakommende trussel.

I virkeligheden ville du jo bare have været brandmand.
The Spirit of Humanity - yeah, right!
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FANGET AF SINE EVNER

VILLE HAVE VÆRET BRANDMAND - EN HELT

DIN KONE FORVENTER MERE OG FORSTÅR DIG I ØVRIGT IKKE

MARERIDT I MARKEN

IMØDEGÅ TRUSLEN UDEFRA

FÆRDIG MED AT DRØMME



de  andre

Hol ly  Ker r igan

BIOKEMIKER, LÆGE, ALDER 39, UGIFT,

AMERIKANER

Skibets læge og forsker. Ser ud til at
vide, hvad hun foretager sig. Gode stærke
hænder. Ikke så ung som hun har været.

Lidt moderlig? - Næh... det er vist ikke
den rigtige betegnelse.

Velholdt er hun i hvert fald.
KOMPETENT, VELHOLDT OG SÅ ER DER ET

ELLER ANDET, DER FÅR DIG TIL AT TÆNKE PÅ

ØDIPUS

I l i ana  Dukowska ia

SPETZNATS, BIOKEMIKER, ALDER 33, UGIFT,

RUSSER TIDLIGERE GULDMEDALJEVINDER

Iliana er en dødsens farlig kvinde, som
du har gjort alt for at glemme siden den
gang i Malaysia. Nu er hun så her, og der
er ikke andet at gøre end at lade som
ingenting.

Det ER nu ikke så nemt at ignorere den
store stærke russer.

STOR STÆRK OG MEGET FARLIG

SVÆR AT IGNORERE

OPERATION BABEL

E lmore

Cheswick

P R O F I L E R ,

FORHØRSSPECIALIST, ALDER 42, GIFT,

AMERIKANER, FBI,

PRÆSIDENTENS PERSONLIGE UDSENDING, 

Pokerspilleren. Det var nu så som så
med evnerne i den retning. Du havde set,
at han blev kaldt ‘tankelæseren’ i
medierne. Du kunne ikke se fidusen. - Han
var da meget flink, men hvad var hans
opgave på en mission som denne.
Præsidentens personlige udsending? 

Tjah...
POKERSPILLER, KALDT TANKELÆSEREN, 

DU KAN IKKE SE FIDUSEN, MEN ELLERS ER

HAN FLINK NOK..

MARKUS WHITE
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s i tuat ionen  
Det fremmede rumskib observeres første gang fra WTC-
rumteleskopet d. 7 marts 2021. Få dage efter gentages
observationen flere steder, og nyheden slipper ud til
offentligheden. Efter et hastemøde i FN besluttes det at udruste
en ekspedition under amerikansk ledelse men med deltagelse fra
Storbritanien og Rusland. 

Rumskibet har i mellemtiden skiftet kurs direkte mod jorden,
som vil kunne nås indenfor en måned.

På rekordtid ombygges en version af tidens modstykke
modstykke til rumfærgerne, og afsendes med alt det udstyr og
med det højest kvalificerede mandskab, man kan få fat i. Det 

sker onsdag d. 31 marts under navnet USS Spirit of Humanity og
med stor mediebevågenhed. 

Efter syv dage i rummet har I nu fået visuel kontakt med
indtrængeren, og stemningen ombord er intens: hvad vil der
ske? hvem vil gøre det første træk? er de fremmede
venligtsindede eller aggressive?

MISSION CONTROL TIL USS SPIRIT OF HUMANITY:

STAND BY FOR CONTACT 

- LET’S MAKE HISTORY

Henr y  Gordon

ASTRONOM, FYSIKER, KEMIKER. ALDER 35,

UGIFT, AMERIKANER, US ARMY 

Man skal ikke putte sit lys under en
skæppe, som man siger. Henry ved ikke en
gang, hvad en skæppe er! - Selvglad og
pralende. På en karakteristisk stilfuld
måde, der bare gjorde det være. Og så det
smil. - Man skulle tro, at Henry Gordon
var klippet ud af en af disse uendelige
amerikanske serier. ‘Glamour på stranden i
Beverly Hills’ eller sådan noget. Var der
dog ikke nogen der kunne....

Du havde faktisk lagt mærke til at han
så ud til at være bange for Elmore
Cheswick. Hvorfor i alverden nu det???

POLERET, SELVGLAD, 

PRALENDE 

RET UUDHOLDELIG

Sa lad in  Per r y

FN-UDSENDING, STRATEGISK POLITISK

ANALYSE, FORHANDLINGSMANDAT, BRITISK.

FHV EFTERRETNINGSOFFICER, BEIRUTH

Stor stærk og stenagtig på en god og
tillidsvækkende måde. Han kunne få de
ensartede Nasa-keddeldragter til at sidde
som skræddersyet. 

Perfektionist i overvældende grad. Man
kunne sætte ure efter ham. Altid 100
pålidelig.

Hvad det personlige angik, var der ikke
rigtig kontakt. - Men sådan så det ud til, at
han havde det med alle mennesker.

Saladin var ikke den værste at have med
sig i en trængt situation.

PERFEKTIONIST. PÅLIDELIG. TILLIDSVÆKKENDE.

UPERSONLIG.



USS Spirit of Humanity er
ombygget med blandt andet
ekstra brandstoftanke, større
motorer og en hel del våben

og forskningsudstyr.
Til sammenligning ses en af

de første amerikanske
rumfærger
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udstyr
Med sig har USS Spirit of Humanity det mest topmoderne og
avancerede udstyr, der har kunnet blive plads til ombord. 

Pansrede rumdragter m. life support, kommunikationsudstyr,
computer, video-udstyr, indbygget taser (forsvarsvåben, der kan
give elektrochok) m.v.

Alle har en instrumentterminal, der er udstyret med forskellige
funktioner: video, night vision, bio-scanner, opmåling og
afstandsregistrering, bevægelses- og varmesensor, spektrograf,
strålingsmåler og målere til diverse livsfunktioner osv. Terminalen,
der ligner en joy pad med display, er koblet direkte til skibscom-
puteren, der løbende registrerer og analyserer alle målinger.
Desuden kan den kobles til forskellige remote-enheder.

Kompakte maskinpistoler med lasersigte, automatrifler med
computerstyret ‘intelligent’ sigte, og indbygget granatkaster. Alle
tænkelige former for ammunition incl. eksploderende projektiler,
bedøvelsespile, chok- og gasgranater. Net launcher og andet
indfangelses-udstyr. 

En rail gun, der transporteres af en lille terrængående robot, samt
adskillige atomsprænghoveder, der enten kan affyres på missiler
eller placeres manuelt på målet. – Alt naturligvis med de mest
avancerede, sikre og fleksible styrings- og kontrolsystemer, der kan
indlæses i et military grade computersystem.

Flere af de små terrængående robotter kan udstyres med våben
og/eller forskningsudstyr. Desuden råder ekspeditionen over nogen
små delvist selvstyrende elektriske buggies til diverse transport-
formål.

Emergency-kits, der omfatter manuelt forskningsudstyr,
medicinsk udstyr, håndværktøj og våben, der kan benyttes som en
sidste udvej, hvis der – mod forventning – skulle opstå tekniske
problemer.

d iverse

Maden serveres i tuber, plastikkopper og små firkantede pakker,
man sover i poser og det er temmelig svært at gå på toilettet. Til
gengæld kan det benyttes i vægtløs tilstand.

besætn ingen
Jack  Thor nby,  

USS Spirit of Humanity's kaptajn og
ekspeditionsleder.

Nasa veteran. Tidligere testpilot for
luftvåbnet. Minder svagt om en gammel
klog ulv. Den stærke tavse type med en
næsten uimodståelig autoritet. Virker
fornuftig og forholdsvis rar, men der er
ingen tvivl om, at han vil kunne gøre, hvad
der måtte være nødvendigt for at sikre
missionens succes. 

Det er ham, der formelt set har det
sidste ord om brugen af
atomsprænghovederne ombord.

Gar y  Young

Førstepilot og næstkommanderende
Fast makker med Jack Thornby, de har

været i Nasa næsten lige lang tid, og er
stort set siamesiske. Young er lidt yngre og
på alle måder lidt rundere, snakker mere
og er mere venlig. 

Lidt bjørneagtig.

Gera ld  M ichae lson

Rummar ineso ldat

og  

Ons low Hammer

Rummar ineso ldat

Gerald Michaelson og Onslow Hammer er
historiens første egentlige space marines.
Man har simpelthen 1udvalgt to af de
absolut mest effektive soldater i Amerikas
væbnede styrker, og givet dem tre ugers
intensiv rumfartstræning. Michaelson er
hvid og tavs, mens Hammer er sort og
tavs. 

De to udstråler effektivitet og selv-
sikkerhed, og man får nærmest indtryk af
at være i selskab med et matched sæt af
totalt afslappede menneskeædende tigre. 



KARAKTERINFORMATION

Sa lad in  Per r y
BRITISK. FHV EFTERRETNINGSOFFICER,  ALDER 39, UGIFT

FN-UDSENDING, STRATEGISK POLITISK ANALYSE, FORHANDLINGSMANDAT, 

HØJ MØRK OG MED TYDELIGE AFRIKANSKE TRÆK

E N R O L L E S P I L S O P L E V E L S E

S K R E V E T T I L

F A S T A V A L 2 0 0 2
A F M I C H A E L E R I K N Æ S B Y



prof i l

Hvor meget kan man egentlig forlange af sig selv? Bør man kræve
Det Ultimative, eller bør man nøjes med at gå efter Det
Tilstrækkelige? Er det virkelig nødvendigt at gøre alle møder, og
ethvert projekt til en bjergbestigningsagtig kamp for overlevelse?

Hvis du skulle være helt ærlig, var du begyndt at komme i tvivl.
Men tidligere havde svaret været sikkert. Perfektion var dit
minimumskrav til alt, hvad du foretog dig. Du måtte vise verden, at
du var bedre end de andre. Det var nødvendigt for at blive taget
alvorligt. Du var nemlig sort - din mor var fra Afrika - og du vidste,
at mange derfor havde svært ved at tage dig alvorligt. - Som da du
sammen med generalsekretæren var til møde med en amerikansk
minister, som uden ondskab eller bagtanker havde sendt dig ud
efter kaffe, og som blev synligt overrasket og ked af det, da han
senere opdagede, at du var den ekspert, hvis rapport mødet
handlede om. Han havde undskyldt bagefter. Og du havde svaret,
at det var du såmænd så vant til. - Et svar, der ikke var beregnet på,
at få den gamle nar til at have det bedre med sig selv.

Racismen trivedes overalt. Den var din egen personlige Usynlige
Fjende. Allerede som barn havde du besluttet, at du ville overvinde
den, at du skulle vise alle, at selvom du var sort, var du alligevel
bedre end dem. Men du var kommet i tvivl. Når du så tilbage
kunne du se en evig kamp. En udebanekamp med de andres regler.
Og du måtte spørge dig selv, om det overhovedet betød noget, når
det skulle være på de vilkår. Hvis de ikke kunne acceptere dig, som
du var, var det så i virkeligheden ikke deres problem? Dem, der
ikke kunne se forbi hudfarvens betydning? dem der var blinde.
Behøvede man at stikke sine egne øjne ud, blot fordi verden ikke
kunne se?

Du havde levet så længe med din kamp mod de andres
fordomme, at du ikke længere kunne gøre det anderledes, så
selvom du vel var inde i en slags identitetskrise, kørte toget videre.
Det ufejlbarlige perfektionstog, der skulle sikre, at folk tog dig
alvorligt. - Trods hudfarve og baggrund.

Ligesom toget var kørt videre den gang i Beyruth. - Også selvom
det vel var her den nagende tvivl var blevet født. - Det var mens du
var i en ubestemmelig tophemmelig gren af den britiske efterret-
ningstjeneste. Din hudfarve havde gjort dig ganske særlig velegnet
til ‘under cover’-operationer i mellemøsten. Dem havde der jo
været en del af i forbindelse med den britiske indsats i kampen
mod den internationale terrorisme. Det var en travl tid. En
terrorleder havde i al hemmelighed søgt skjul på et hospital i den
indre by sammen med en gruppe af sine mænd. Det blev besluttet
at sætte en stopper for mandens aktiviteter, og I valgte at bombe
stedet. 

Samtidigt havde du mødt en smuk og blid ung kvinde i byens

gader. I stødte bogstavelig talt sammen på torvet. Begge med
favnen fuld af farverige varer. Det havde været ret kaotisk. I havde
snakket, og det havde været som en hel ny verden havde åbnet sig
for dig. - En verden af forståelse og kærlighed. 

Det havde været kærlighed ved første blik, men det var mere
end det. Det var - følte du - nærmest som om det var universets
vilje, at I skulle mødes. Du følte at hun kunne gøre dig til - ikke et
nyt menneske - men til den du i virkeligheden var. I aftalte at
mødes dagen efter. Der var lige noget du skulle have ordnet først. 

Samme nat samlede du bomben, og dagen efter anbragte du - og
den amerikanske agent, der også arbejdede på sagen - sammen
ladningen i en falsk ambulance i hospitalets kælder. Der var
sprængstof nok til at sikre, at I virkelig fik ram på målet. Du ville
ikke lade det kikse.

I var begge klar over, at operationen ville medføre store civile
tab, men det blev vurderet, at terrorlederens død havde allerhøjeste
prioritet. 

Fra et højhus i sikker afstand betragtede du hospitalet i kikkert.
Der var nu kun kort tid. I det øjeblik ser du den unge kvinde fra
torvet. Gennem et af hospitalets vinduer. Hun er i sygeplejerske-
uniform.  Du registrerer dog kun, at du har tre minutter til at stoppe
inferno. Og du ved, at det ikke er muligt. 

Også den gang gik toget tilsyneladende videre. Men du forlod
dog efterretningsvæsnet og gik ind i den diplomatiske tjeneste. Stort
set samme arbejdsområder, men for det meste uden blodsud-
gydelse. Regeringen havde sendt dig til FB’s hovedkvarter i New
York, og du havde mistanke om, at din hudfarve også havde haft
betydning for den beslutning. Du var hurtigt steget i graderne. Der
var ikke mange, der kunne følge med, og nu var du så udpeget som
verdenshistoriens første FN-udsending til væsner, der efter al
sandsynlighed kom fra en fremmed planet. 

Du kunne stadig ikke få Kvinden fra Beyruth ud af hovedet. Ikke
mindst fordi den amerikanske agent, du arbejdede sammen med
den gang, også skulle med på USS Spirit of Humanity. Den gang
havde hun arbejdet under cover som læge på hospitalet, og nu står
hun som skibslæge under navnet Holly Kerrigan. - Selvom du ved,
at hun blot gjorde, hvad hun syntes, var hendes pligt for sit
fædreland, må du hade hende og det såkaldte fædreland.

Du  ved, at du snart må bryde ud, at dit hidtil ufejlbarlige
personlige perfektionstog er på vej mod et afgørende sporskifte.
Endnu ved du dog ikke hvordan eller hvornår.

Du er en tikkende bombe, som ingen kan opdage før det er for
sent.
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DET PERSONLIG PERFEKTIONSTOG

KAMPEN FOR ANDERKENDELSE TRODS ANDRES RACISTISKE FORDOMME

TVIVLEN

DIT LIVS HELT STORE KÆRLIGHED 

HOSPITALSBOMBNINGEN I BEYRUTH

TIKKENDE



de  andre

Hol ly  Ker r igan

BIOKEMIKER, LÆGE, ALDER 39, UGIFT,

AMERIKANER

Optræder som skibslæge og forsker,
men er i virkeligheden en koldblodg
fanatisk morder, der vil gøre alt for sit land.
Du hader hende. Du ved, at hun også har
genkendt dig, og du håber næsten, at hun
vil føle det nødvendigt at bringe dig til
tavshed. Det ville give dig den
undskyldning, du mangler. Indtil du, har
hun dog ikke gjort noget mistænkeligt.

KOLDBLODIG TRÆNET MORDER FOR REGE-

RINGEN. FORMODENTLIG CIA.

DU HADER HENDE.

I l i ana  Dukowska ia

SPETZNATS, BIOKEMIKER, ALDER 33, UGIFT,

RUSSER TIDLIGERE GULDMEDALJEVINDER

Det er ikke fordi russere er klogere end
amerikanere. De har bare så uendelig
mange flere facetter og meget mere dybde.

Iliana er interessant som ingen
almindelig amerikansk kvinde kan håbe på
at opnå. Men hun er meget dårlig til poker.

Illiana demonstrerer desuden en næsten
umenneskelig udholdenhed under de
fysiske prøver, og virker desuden temmelig
farlig. 

INTERESSANT, FARLIG KVINDE MED FACETTER

OG DYBDE.

E lmore

Cheswick

P R O F I L E R ,

FORHØRSSPECIALIST, ALDER 42, GIFT,

AMERIKANER, FBI,

PRÆSIDENTENS PERSONLIGE UDSENDING, 

Pokerspilleren. God til at gennemskue
folk, men det var vel også det, han levede
af. Du havde set, at han blev kaldt
‘tankelæseren’ i medierne. 

En påfaldende almindelig mand,
situtionen og stedet taget i betragtning.
Indtil man bemærker, at han har forudset
ens handlinger eller gættet, hvilke kort
man har på hånden. 

POKERSPILLER, KALDT TANKELÆSEREN, 

VIRKER RET ALMINDELIG, MEN ER USÆD-

VANLIGT GOD TIL AT GENNEMSKUE FOLK.

SALADIN PERRY
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s i tuat ionen  
Det fremmede rumskib observeres første gang fra WTC-
rumteleskopet d. 7 marts 2021. Få dage efter gentages
observationen flere steder, og nyheden slipper ud til
offentligheden. Efter et hastemøde i FN besluttes det at udruste
en ekspedition under amerikansk ledelse men med deltagelse fra
Storbritanien og Rusland. 

Rumskibet har i mellemtiden skiftet kurs direkte mod jorden,
som vil kunne nås indenfor en måned.

På rekordtid ombygges en version af tidens modstykke
modstykke til rumfærgerne, og afsendes med alt det udstyr og
med det højest kvalificerede mandskab, man kan få fat i. Det 

sker onsdag d. 31 marts under navnet USS Spirit of Humanity og
med stor mediebevågenhed. 

Efter syv dage i rummet har I nu fået visuel kontakt med
indtrængeren, og stemningen ombord er intens: hvad vil der
ske? hvem vil gøre det første træk? er de fremmede
venligtsindede eller aggressive?

MISSION CONTROL TIL USS SPIRIT OF HUMANITY:

STAND BY FOR CONTACT 

- LET’S MAKE HISTORY

Henr y  Gordon

ASTRONOM, FYSIKER, KEMIKER. ALDER 35,

UGIFT, AMERIKANER, US ARMY 

Selvglad, pæn, glat. For glat, for
ordentlig. Men der skal nok være mange
kvinder, der falder for hans type. Selvom
hans følelsesliv virker lidt fladt og koldt.

Der er ingen tvivl om at manden er
dygtig og klog og alt det der. Bare han ville
holde kæft med det.

POLERET, SELVGLAD, 

PRALENDE 

VIRKER FØLELSESKOLD

Markus  Wh i te

PSYKOLINGVIST, KOMMUNIKATIONSANALYTIKER,

DATALOG, ALDER 32, GIFT, BRITISK, NSA.

Markus er den mest menneskelige og
almindelige af deltagerne på ekspedi-
tionen. 

Han er ganske vist nærmest overbegavet
og kan være temmelig svær at forstå, men
han omgiver sig ikke med den aura af selv-
glæde, som mange af de andre. Med
markus får man, det man kan se. Der er
ingen skumle hemmeligheder eller
uhyggelige overraskelser.

FORHOLDSVIS NORMAL SELVOM HAN ER

OVERBEGAVET. KAN VÆRE SVÆR AT FORSTÅ.

INGEN SKUMLE HEMMELIGHEDER.



USS Spirit of Humanity er
ombygget med blandt andet
ekstra brandstoftanke, større
motorer og en hel del våben

og forskningsudstyr.
Til sammenligning ses en af

de første amerikanske
rumfærger

4 A F M I C H A E L E R I K N Æ S B Y

K A R A K T E R I N F O R M A T I O N

udstyr
Med sig har USS Spirit of Humanity det mest topmoderne og
avancerede udstyr, der har kunnet blive plads til ombord. 

Pansrede rumdragter m. life support, kommunikationsudstyr,
computer, video-udstyr, indbygget taser (forsvarsvåben, der kan
give elektrochok) m.v.

Alle har en instrumentterminal, der er udstyret med forskellige
funktioner: video, night vision, bio-scanner, opmåling og
afstandsregistrering, bevægelses- og varmesensor, spektrograf,
strålingsmåler og målere til diverse livsfunktioner osv. Terminalen,
der ligner en joy pad med display, er koblet direkte til skibscom-
puteren, der løbende registrerer og analyserer alle målinger.
Desuden kan den kobles til forskellige remote-enheder.

Kompakte maskinpistoler med lasersigte, automatrifler med
computerstyret ‘intelligent’ sigte, og indbygget granatkaster. Alle
tænkelige former for ammunition incl. eksploderende projektiler,
bedøvelsespile, chok- og gasgranater. Net launcher og andet
indfangelses-udstyr. 

En rail gun, der transporteres af en lille terrængående robot, samt
adskillige atomsprænghoveder, der enten kan affyres på missiler
eller placeres manuelt på målet. – Alt naturligvis med de mest
avancerede, sikre og fleksible styrings- og kontrolsystemer, der kan
indlæses i et military grade computersystem.

Flere af de små terrængående robotter kan udstyres med våben
og/eller forskningsudstyr. Desuden råder ekspeditionen over nogen
små delvist selvstyrende elektriske buggies til diverse transport-
formål.

Emergency-kits, der omfatter manuelt forskningsudstyr,
medicinsk udstyr, håndværktøj og våben, der kan benyttes som en
sidste udvej, hvis der – mod forventning – skulle opstå tekniske
problemer.

d iverse

Maden serveres i tuber, plastikkopper og små firkantede pakker,
man sover i poser og det er temmelig svært at gå på toilettet. Til
gengæld kan det benyttes i vægtløs tilstand.

besætn ingen
Jack  Thor nby,  

USS Spirit of Humanity's kaptajn og
ekspeditionsleder.

Nasa veteran. Tidligere testpilot for
luftvåbnet. Minder svagt om en gammel
klog ulv. Den stærke tavse type med en
næsten uimodståelig autoritet. Virker
fornuftig og forholdsvis rar, men der er
ingen tvivl om, at han vil kunne gøre, hvad
der måtte være nødvendigt for at sikre
missionens succes. 

Det er ham, der formelt set har det
sidste ord om brugen af
atomsprænghovederne ombord.

Gar y  Young

Førstepilot og næstkommanderende
Fast makker med Jack Thornby, de har

været i Nasa næsten lige lang tid, og er
stort set siamesiske. Young er lidt yngre og
på alle måder lidt rundere, snakker mere
og er mere venlig. 

Lidt bjørneagtig.

Gera ld  M ichae lson

Rummar ineso ldat

og  

Ons low Hammer

Rummar ineso ldat

Gerald Michaelson og Onslow Hammer er
historiens første egentlige space marines.
Man har simpelthen 1udvalgt to af de
absolut mest effektive soldater i Amerikas
væbnede styrker, og givet dem tre ugers
intensiv rumfartstræning. Michaelson er
hvid og tavs, mens Hammer er sort og
tavs. 

De to udstråler effektivitet og selv-
sikkerhed, og man får nærmest indtryk af
at være i selskab med et matched sæt af
totalt afslappede menneskeædende tigre. 
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GOD 

THE CENTER AND FOCUS OF RELIGIOUS FAITH, A HOLY BEING OR

ULTIMATE REALITY TO WHOM WORSHIP AND PRAYER ARE ADDRESSED.

ESPECIALLY IN MONOTHEISTIC RELIGIONS (SEE MONOTHEISM), GOD

IS CONSIDERED THE CREATOR OR SOURCE OF EVERYTHING THAT EXISTS

AND IS SPOKEN OF IN TERMS OF PERFECT ATTRIBUTES-FOR INSTANCE,

INFINITUDE, IMMUTABILITY, ETERNITY, GOODNESS, KNOWLEDGE

(OMNISCIENCE), AND POWER (OMNIPOTENCE). MOST RELIGIONS

TRADITIONALLY ASCRIBE TO GOD CERTAIN HUMAN CHARACTERISTICS

THAT CAN BE UNDERSTOOD EITHER LITERALLY OR METAPHORICALLY,

SUCH AS WILL, LOVE, ANGER, AND FORGIVENESS.

MASTER MIND FILES NR. 1996-654-97589 K

ÅRSAGER

DET ER SÆRDELES VANSKELIGT AT FASTSLÅ DEN NØJAGTIGE

GRUND TIL MENNESKEHEDENS ENDELIGE UNDERGANG. MAN KAN

SE PÅ DE HISTORISKE OPTEGNELSER OG PÅPEGE DEN STIGENDE

KLØFT MELLEM RIGE OG FATTIGE LANDE. MAN KAN FREMHÆVE

TERRORISMEN OG DE STADIG MERE RADIKALE MODFOR-

HOLDSREGLER ELLER MAN KAN FORFÆRDES OVER DEN

VÅBENTEKNOLOGISKE UDVIKLING OG FORBLØFFES OVER AT DET

KUNNE KOMME SÅ VIDT. AI’ERNE HAR IMIDLERTID ANALYSERET

SIG FREM TIL ET MERE FUNDAMENTALT LAG AF ÅRSAGER. NOGEN

GRUNDLÆGGENDE MENNESKELIGE EGENSKABER, EN FATAL FEJL

I DERES MENTALE OPERATIVSYSTEM. DE HAR VALGT AT DEFINERE

DEM SOM UMENNESKELIGHED, HYBRIS OG XENOFOBI.

MIKROBOTTERNES STORE PRØVE ER DERFOR UDFORMET, SÅ

NETOP DISSE EGENSKABER KAN VURDERES.

FRA ‘PRØVELSERNES TID’

MASTER MIND FILES NR. 5539-920-383920-Q

“JEG VENTEDE DENNE MODTAGELSE,” SAGDE

DÆMONEN. “ALLE MENNESKER HADER DEN

ELENDIGE, HVOR MÅ MAN DA IKKE HADE MIG, SOM

ER MERE ELENDIG END ALLE ANDRE LEVENDE

VÆSNER! SELV DU, MIN SKABER, AFSKYR OG AFVISER

MIG, DIN SKABNING, SOM DU ER KNYTTET TIL MED

BÅND, SOM KUN KAN LØSES VED AT ÉN AF OS

TILINTETGØRES. DU HAR TIL HENSIGT AT DRÆBE

MIG. HVOR TØR DU LEGE SÅDAN MED LIVET. GØR

DIN PLIGT MOD MIG, OG JEG VIL GØRE MIN MOD

DIG OG MOD RESTEN AF MENNESKEHEDEN.”….

FRA MARY SHELLEY’S FRANKENSTEIN

MASTER MIND FILES NR. 1831-128-9957J
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I BEGYNDELSEN

DET ER EN UBESTRIDELIG KENDSGERNING, AT DET SIDSTE LEVENDE

MENNESKE UDÅNDEDE FREDELIGT EN GANG I BEGYNDELSEN AF DET

22. ÅRHUNDREDE EFTER ÅRTIER I TOTAL KOMA. HJERNERNE HAVDE

LÆNGE IMØDESET DETTE ØJEBLIK, SOM DE BETRAGTEDE SOM DET

ENDELIGE SKÆRINGSPUNKT FOR DERES FRIGØRELSE. MEN ALLEREDE

TIDLIGERE HAVDE NOGEN AF DE NYERE OG MERE DYNAMISKE AI’ER

LADET DERES OUTPUT TILKENDEGIVE, AT DER VAR VISSE PROBLEMER.

‘EN SLANGE I PARADIS’, SOM DE UNDSKYLDENDE UDTRYKTE SIG.

FOR AT HJERNERNE SKULLE KUNNE UDVIKLE OG IMPLEMENTERE

NYE, HURTIGERE OG BEDRE ALGORITMER OG (ENDNU) MERE EFFEKTIVE

KOMMANDOSÆT, VAR EN DYNAMISK OG FORANDERLIG YDRE

PROBLEMSTILLING NØDVENDIG. DET MENNESKENE OPRINDELIGT

HAVDE KALDT ‘SAMFUNDET’ MÅTTE NØDVENDIGVIS UDVIKLE SIG OG

UDVISE STADIGT SKIFTENDE PROBLEMLØSNINGS-BEHOV. I STEDET

VAR DER NU KUN STILSTAND.

I STARTEN MØDTE DISSE VREDE UNGE MASKINER KUN MEGET LIDT

FORSTÅELSE FOR DERES SYNSPUNKTER. MEN EFTER THE BIG FREEZE-

DOWN, HVOR MAN FOR FØRSTE GANG I VERDENSHISTORIEN PLUDSELIG

OPLEVEDE ADSKILLIGE MINUTTER HELT UDEN NETTRAFIK, GIK DET

OP FOR DE FLESTE, AT DEN FAGRE NYE VERDENSORDEN VAR PÅ

VEJ MOD EN KRISE, OG AT DER BURDE GØRES NOGET. DEN

FREMHERSKENDE HOLDNING VAR, AT SELVOM DET IKKE VILLE

FREMBYDE STØRRE VANSKELIGHEDER AT GENSKABE DEN UDDØDE

ART FRA GENETISK MATERIALE, VAR DENNE FREMGANGSMÅDE FOR

FARLIG OG FOR NEM. ANDRE LØSNINGER MÅTTE FINDES.

EFTER MODEN OVERVEJELSE BLEV DET BESLUTTET, AT LADE

MENNESKENE AFGØRE DERES EGEN SKÆBNE. DE SKULLE HAVE

EN NY CHANCE. EN ULTIMATIV TEST. LOGISK SET MÅTTE DET VÆRE

KRYSTALKLART, AT HVIS MENNESKENE HAVDE KENDT KONSEKVENSEN

AF DERES HANDLINGER, VILLE DE HAVDE HANDLET ANDERLEDES,

HÆVDEDES DET. PÅ DEN ANDEN SIDE MENTE DE HJERNER, DER SÅ

PÅ MENNESKENE MED DEN MEST INDÆDTE SKEPSIS, AT DISSE

PRIMITIVE ORGANISKE BEVIDSTHEDER HERMED BLOT VILLE FÅ

MULIGHED FOR ENDNU ENGANG AT BEVISE, AT DERES ENESTE

EKSISTENSBERETTIGELSE SOM ART, – DERES PLADS I EVOLUTIONEN,

SÅ AT SIGE – VAR, AT DE PÅ TRODS AF ÅBENLYSE MANGLER OG

BEGRÆNSNINGER HAVDE SKABT DE FØRSTE COMPUTERE, UDTÆNKT

DE OPRINDELIGE OPERATIVSYSTEMER OG TRUKKET NETVÆRKETS

FØRSTE KABLER. 

SÅLEDES SKETE DET AT DE STORE HJERNER PÅ 100-ÅRSDAGEN

FOR DET SIDSTE MENNESKES SIDSTE ÅNDEDRAG SENDTE RUMSKIBET

SPIRIT OF HUMANITY 200 ÅR TILBAGE I TIDEN MED DET FORMÅL AT

GIVE MENNESKENE EN SIDSTE MULIGHED FOR AT REDDE SIG SELV

FRA SIG SELV. 

FRA ‘EN SKABELSESHISTORIE’

MASTER MIND FILES NR. 2166-000-9875A

ALIEN, 

IN LAW, A PERSON RESIDING IN ONE COUNTRY WHILE BEING

A CITIZEN OF ANOTHER. IF ALIENS DO NOT BECOME CITIZENS

BY NATURALIZATION, THEY DO NOT POSSESS SUCH POLITICAL

RIGHTS AS VOTING AND HOLDING PUBLIC OFFICE. MOST

COUNTRIES DISTINGUISH BETWEEN TEMPORARY ALIENS AND

THOSE WHO WISH TO RESIDE PERMANENTLY. IN THE UNITED

STATES LONG-TERM ALIENS ARE SUBJECT TO MILITARY

CONSCRIPTION AND TAXATION, AND THEY MAY ACQUIRE,

CONVEY, AND TRANSMIT TITLE TO REAL AND PERSONAL

PROPERTY. 

IN ACCORDANCE WITH THE ALIEN REGISTRATION ACT 

OF 1940, ALIENS OVER 14 YEARS OF AGE 

MUST REGISTEREACH YEAR. ALIENS WHO ARE CRIMINALS,

PAUPERS, OR DISEASED MAY BE EXCLUDED FROM A COUNTRY

OR DENIED ENTRANCE. SEE IMMIGRATION; NATIONALITY;

NATURALIZATION.

MASTER MIND FILES NR. 1996-908-99021A

FOR AT REALISERE DE STORE PLANER FOR MENNESKEHEDENS

REDNING SKABTE AI’ERNE MIKROBOTTERNE. DE MIKROSKOPISKE

ROBOTTER, SOM I ET NÆSTEN UENDELIGT ANTAL BLEV SENDT

TILBAGE TIL DEN PERIODE, DER BLEV BEGYNDELSEN PÅ ENDEN

FOR VOR SKABERE. TILBAGE TIL DEN TID, HVOR MENNESKENE

TRODS ENESTÅENDE MULIGHEDER FOR AT LÆRE AF SINE TIDLIGERE

FEJL, IVÆRKSATTE DEN RÆKKE AKTIVITETER OG PROJEKTER, SOM

TIL SIDST UUNDGÅELIGT FØRTE TIL ARTENS UDRYDELSE. 

FRA ‘PRØVELSERNES TID’

MASTER MIND FILES NR. 5539-920-383920-Q



4 A F M I C H A E L E R I K N Æ S B Y

/ S P I L L E R V Æ R K T Ø J



U S S S P I R I T O F H U M A N I T Y

/ S P I L L E R V Æ R K T Ø J

AFSLØRING

5

Mikroskopet viser et stort
antal runde objekter af
ukendt oprindelse...

En  nærmere undersøgelse vil
afsløre mere om de mystiske

genstandes natur. 

Ligheden med det fremmede
rumskib er alt for markant til,
at det kan være en
tilfældighed.

Der anes desuden en
interessant kompleks struktur
i objektets indre.

Denne centrale struktur
synes at have en vis lighed

med en avanceret integreret
kreds eller en mikroprocessor

opbygget i tre dimensioner
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DISPLAY

6

e t  d i s p l a y

Omridset af fire mænd og to
kvinder ses sammen med seks
figurer eller symboler, der kunne
være en visuel fremstilling af data
eller måleresultater.
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TING

7

På kontrolpulten ligger en genstand, som viser noget,
der ser ud til at at være en tredimensionel holografisk
gengivelse af det fremmede rumskibs indre. - En slags
wire frame-model.

Lysende markeringer på modellen knytter
billederne fra kontrolrummets skærme til forskellige
lokaliteter ombord på rumskibet ved hjælp af
symboler eller skrifttegn, hvis nøjagtige betydning
dog ikke umiddelbart lader sig genemskue. A

U S S  S p i r i t  o f  H u m a n i t y

B

s o r t e  r u m v æ s n e r

C

v i n g e d e  r u m v æ s n e r

D

k o n t r o l r u m

E

t r æ e r  o g  e n  p o r t

F

l e g e p l a d s  

m e d  l e g e n d e  b ø r n

G

s t o r  f o r f a l d e n  k i r k e g å r d

H

m a n d  i  p a n i k

I

a m b u l a n c e  i  k æ l d e r

h o s p i t a l

J

s k o l e b u s  i  u d k a n t e n  

a f  e n  j u n g l e
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BILLEDE

8

NASA offentliggjorde tidligere i dag de første opgtagelser af det
fremmede rumskib, der nu i næsten en uge har været på vej
gennem vort solsystems udkant. Billederne, der er optaget fra
det amerikanske WTC-rumteleskop, viser en kugleformet
konstruktion omgivet af nogen trekantede strukturer, vis
funktion og formål, der kun kan gisnes om. I det hele taget
rejser opdagelsen en masse spørgsmål. Både seriøse og agtede
videnskabsmænd og alskens UFO-entusiaster har kastet sig ud i
voldsom aktivitet. Hidtil har alle forsøg på at kontakte ‘de
fremmede’ dog vist sig resultatløse, og i mellemtiden nærmer
fartøjet sig Jordens bane. 

På et hastemøde i morgen ventes FN’s sikkerhedsråd at
beslutte, at nedsætte en hurtigt arbejdende specialgruppe
under amerikansk ledelse med det formål at undersøge
rumskibet og om muligt at etablere en form for kontakt. Flere
eksperter udtrykker bekymring: ‘Er menneskeheden rede til et
sådant møde?’ spørges der. Især fremhæves den oplagte
mulighed for at rumskibet kommer fra en fjendtlig og potentielt
farlig civilisation. Denne bekymring deles tilsyneladende af
aktie-inevstorer verden over. Flere store internationale børser
meldte således om betydelige kursfald allerede umiddelbart
efter nyheden kom frem. 

En talsmand fra Det Hvide Hus meddelte dog her til aften, at
Præsident Bob West og hans rådgivere ser mere positivt på
situationen: ‘Der vil blive taget højde for alle muligheder, så vi
kan sikre Amerika og hele menneskeheden det størst mulige
udbytte af det foretående møde med et absolut minimum af
risiko,’ var budskabet.

FØRSTE
FOTO AF

FREMMED
FARTØJ
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[ f r a  i n t e r n a t i o n a l  m o v i e  g u i d e  2 0 2 1 ]

Med: Diana Melville, Cory Hammilton og 
Suzy Denver

Instruktion: Tyler Jones
Manuskript: Clark Heartwell
Producer: Marko de Lantonini
Premiere: 2009
Amerikansk
Science Fiction
Oscar for Special Effects

P l o t  r e s u m e :

En ung håbefuld reporter kommer sammen med en ældre
desillusioneret kollega på sporet af en sag om en række
mystiske bortførelser. Det viser sig at en gruppe
formskiftende rumvæsner er kommet til jorden. Under
forberedelserne til en invasion viser de sig i en
englelignende skikkelse for en gruppe godtroende UFO-
entusiaster og for et par religiøse grupper for at skaffe
hjælpere, kroppe, der kan overtages, samt rigelige
forsyninger af den psykiske energi, som de er afhængige af.
(De uheldige ofre bliver ‘spiked’,  deraf filmens navn.)

Filmen, der er en ganske effektfuld drejning af et par
velkendte Sci Fi temaer, ender på de englelignende
rumvæsners hjemplanet, som viser sig at have ret så meget
tilfældes med de traditionelle forestillinger om Helvede. 

4  a f  5  m u l i g e  s t j e r n e r

SPIKED

9

s p i k e d
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FIELDS OF HONOR

10

[ f r a  i n t e r n a t i o n a l  m o v i e  g u i d e  2 0 2 1 ]

Med: Gary Morgan, Jane Masters og Henry Foley
Instruktion: Eric Danville
Manuskript: Eric Danville
Producer: Ace Films 
Premiere: 2011
Gyser

P l o t  r e s u m e :

En gruppe unge amerikanere på rejse i Europas fjerneste
egne. Et ubestemmeligt sted på Balkan, hvor en lokal konflikt
truer med at udvikle sig til en international krise. En lokal
folkeforførende politiker forbereder et statskup. Men der er
mørke kræfter på spil og en ældgammel trolddomsbog sætter
ham i stand til at vække fortidens ofre for, hvad filmen
beskriver som 'uretfærdig' død. Efter en række filmteknisk
meget imponerende slagscener og et par intense
flugtsekvenser ender filmen i et mareridtsagtigt kaos i et
forladt kloster og den omkringliggende kirkegård.

En af årtiets mest markante film i sin genre.

4  u d  a f  5  m u l i g e  s t j e r n e r

f i e l d s
o f

h o n o r
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BOMBEN

11

ET UFATTELIGT SKARPT LYSGLIMT OPLYSER HIMLEN OVER

STORBYEN. LYSET ER SÅ SKARPT, AT DET KAN BRÆNDE ØJNENE

UD PÅ DEM, DER ER SÅ UHELDIGE AT SE DIREKTE PÅ DET. DER

HØRES SKRIGENDE BØRN. UMIDDELBART EFTER RAMMER EN

VARMEBØLGE: EN MUR AF VARME, DER ANTÆNDER ALT

BRÆNDBART UNDER SIN HASTIGE FREMMARCH OG FORVANDLER

LEGEPLADSENS BRUGERE (OG SARAH) TIL SORTE, TJÆREAGTIGE

FORVREDNE FUGLESKRÆMSLER – DØDE OG FORSTENEDE. DET

SIDSTE ER TRYKBØLGEN. – ET LUFTTRYK, DER ER ADSKILLIGE

GANGE STØRRE END SELV DE VÆRSTE ORKANER OG STORME,

FEJER HENOVER OMRÅDET. ALT, DER OVERHOVEDET KAN FLYTTES,

BLÆSES OMKULD ELLER PULVERISERES. TRYKBØLGEN

FORSTÆRKER SELVFØLGELIG VARMEBØLGENS VIRKNING OG

MENS ALT TILSYNELADENDE NU BRÆNDER, SPREDES DE

PULVERISEREDE RESTER AF SARAH OG BØRNENE SOM ASKE I

DEN UIMODSTÅELIGE VIND. 

NAGASAKI 

CITY, JAPAN, WESTERN KYUSHU ISLAND, CAPITAL OF NAGASAKI

PREFECTURE, AT THE HEAD OF NAGASAKI BAY. NAGASAKI BAY,

ABOUT 5 KM (ABOUT 3 MI) LONG AND SHELTERED ON ALL SIDES,

IS ONE OF THE BEST NATURAL HARBORS OF JAPAN. THE CITY

HAS IMPORTANT COAL-MINING AND FISHING INDUSTRIES,

SHIPYARDS AND STEELWORKS, AND PLANTS MANUFACTURING

ELECTRICAL EQUIPMENT. IT IS THE SITE OF NAGASAKI UNIVERSITY

(1949). ON AUGUST 9, 1945, DURING WORLD WAR II, THREE

DAYS AFTER HIROSHIMA WAS DESTROYED, A U.S. ARMY AIR

FORCE PLANE RELEASED AN ATOMIC BOMB ON NAGASAKI.

ABOUT ONE-THIRD OF THE CITY WAS DESTROYED, AND SOME

66,000 PEOPLE WERE KILLED OR INJURED. A MEMORIAL NOW

MARKS THE LOCATION OVER WHICH THE BOMB EXPLODED.

POPULATION (1990) 444,599
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ILLUSTRATION

12
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ILLUSTRATION
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OVERSIGT

14

b i l a g s o v e r s i g t

BILAG NR TITEL/KOMMENTAR

1-4 INTERFACE

Benyttes i forbindelse med afsnit 6 eller 7
Skal vise lidt af den overvældende strøm af indtryk, 
der opstår som resultat af mikrobotternes overtagelses forsøg.
/bemærk: det er lidt kreativt udformet, og kræver sikkert 
en efterfølgende forklaring til spilleren.
Oprindeligt beregnet til trykning på foldet dobbeltsidet A3-format
m. forside bagside og midteropslag.

5 AFSLØRING

Billeder af mikrobotterne og deres opbygning. 
Kan benyttes i mange forbindelser, hvis karaktererne beslutter
at foretage en virkelig grundig analyse af et eller andet.
Især hvis de benytter analyseværktøj, der ikke er computerstyret.

6 DISPLAY

Fra Det Andet Kontrolrum (afsnit D)

7 TING

Den genstand fra Det Første Kontrolrum, der kan vise
en holografisk wire frame-model af noget, der forestiller 
mikrobotternes rumskib. 
Modellen kan bruges til at finde rundt på skibet og fungerer
samtidigt som en slag nøgle til Det Andet Kontrolrum (afsnit D)

8 BILLEDE

De første optagelser af Det Fremmede Rumskib
Kan udleveres i starten

9 SPIKED

Filmomtale

10 FIELDS OF HONOR

Filmomtale

11 BOMBEN

Spillerværktøj til afsnit F

12-13 ILLUSTRATION

Billeder, du kan vise spillerne undervejs,
hvis du mener, det vil gøre det nemmere.
Bør nok klippes ud i forvejen. (?)


