
 
 
BYR-O:s brev till Direktoriatet för Bostadsadministration 
 
Insats: 3.000 krediter 
 
 UTTE-R-JRK. Sista klon termineras av MEGA-G-BAD 
 MO-R-ON! 
 NOB-R-AIN 
 AI-R-HED 
 SUCKE-R-BOY. Överlever längst tack vare sitt medlemskap i 

kommunistpartiet. 
 

MISSION EQUIPMENT 
 
30 pkt Vaporcleen 
1 geigermätare (utan batterier) 
1 breedreaktor (reserv) 
65 blandade handgranater 
3 extra laserpistolspipor 
2 röda jumpsuits 
1 docbot (Treatya-G-OOD) 
1 cone rifle + 5 cone rifle shells 
 
 
Secret secret society missions 
 
MO-R-ON! 
Free Enterprise secret secret society mission 
 
Klonfadern är mycket missnöjd med alla Free Enterprisare från ON!-

sektor! Anledningen  är att ett rivaliserande Free Enterprise-gäng från AIN-

sektor har stulit hela vårt lager av värdefull SYNTICOKE!!! 
Du måste försöka ta igen förlusten för vårt society genom att sälja ditt gods 

till överpriser alla lättlurade kloner du möter!!! 
Dessutom; NOB-R-AIN levde upp till sitt namn då han planerade hela 

SYNTICOKE-räden mot oss! Få honom att ångra detta genom att 
terminera honom och/eller stjäl ALLA hans credits. 

OBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOB 
AIN är också en Free Enterprise-klan. För att inga rykten skall uppstå om 

interna strider inom Free Enterprise måste NÅGON ANNAN, förslagsvis 
supertönten UTTE-R-JRK få skulden för NOB-R-AIN:s dödar! 

HOTTIPZ: De tokiga Enterprise-klonerna från AIN har sålt stora mängder 
aggressionshöjande medel  till BAD-sektors IntSec-styrkor!!! Se upp för 
kloner från BAD-sektor - de misstänks vara MYCKET VÅLDSAMMA!!!! 

 



 
 
UTTE-R-JRK 
First Christ Church of Computer Programmers secret society mission 
 
Den dag är nära då hela klonligheten kommer att bli uppgraderad och 

skrivskyddad, men ännu återstår att formattera några hinder på vägen! Som 
AI-R-HED t ex.! Se till att han straffas för sin avsky för Datorn genom att 
terminera honom så fort tillfälle ges! 

MEN SE UPPPPPP!!!! ALLA i din grupp är avundsjuka på din position och 
info från hemliga IntSec-källor säger att ALLA i din grupp är otrogna 
COMMIE TRAITORS!!! Se till att bli siste överlevande på uppdraget genom 
att arrangera "olyckor", utse "frivilliga" till självmordsuppdrag mm mm. 

Om någon protesterar så kom ihåg alltid ihåg att det är du som är Team 
Leader! Använd dina diktatoriska färdigheter till det yttersta, medborgare! 

 
Lyckas i ditt uppdrag och du kommer bootas om i The Eternal Mainframe - 

misslyckas och du kommer säkerligen laddas ner i Fördömelsens ROM-
kretsar!!! 

LEVE DATORN OCH DEN NYA KLONLIGHETEN!!! 
 
 
AI-R-HED 
Sierra Club Secret Secret society mission 
 
WOW! Ryktet säger att ditt uppdrag kommer ta dig till UTE-sektor! Försök 

att få tag på massor av NATUR-jox till Klubbmötet nästa vecka!! Särskilt 
intressant är exemplar av Mindre Skuttar (sing: "mindre skutt")och Gröna 
Skalmän! 

DOCK! UTTE-R-JRK är en Naturhatande Datordyrkare! För att 
klonligheten fritt skall kunna kasta av sig Datorns bojor och uppgå i 
kretsloppet för att kunna "äta eller ätas" och allt sånt så måste UTTE-R-JRK 
tas ur det kretsloppet för gott! 

Om du behöver särskild utrustning för att kunna eliminera UTTE-R-JRK  
kan du vända dig till NOB-R-AIN som vårt society har slutit ett 
samarbetsavtal med. 

SUCKE-R-BOY ryktas vara i färd att motarbeta Datorns icke-biologiska 
välde på något sätt. Lista ut vad för slags aktion han planerar och om han 
tillhör något secret society. Hjälp honom i denna aktion om den samfaller 
med Sierra Clubs intressen. Försök i sådanafall att upprätta ett 
samarbetsavtal med detta society! 

 
 
SUCKE-R-BOY 
 
Frankenstein Destroyers Secret Secret Society Mission 
 



Den onda sammansvärjningen av silikonbaserade intelligenser (bots) 
måste krossas innan de tar över våra SINNEN och KROPPAR med sina 
vidriga, articifiella kretsar!!! FÖRSTÖR ALLA BOTS!!!! Särskilt den vidriga 
WarBoten MEE-B-BAD!!! Nyligen slutförda beräkningar uppger att denna 
ROM-baserade varelse ensamt terminerat 2.564 oskyldiga kloner!! Om du 
behöver någon utrustning för att förstöra MEE-B kan du köpa den av MO-R-

O1BREAK MESSAGEDen lilla fjanten UTTE-R-JRK har sålt 

reparationsmatriel till onda WarBots som nu är ansvariga för morden 

på medlemmar i vårt secret society!!! Låt udda vara jämnt och 

terminera tönten och se till att NOB-R-AIN, botdiggaren får skulden 

för alltihop!!CONTINUE MESSAGEA DIG I AKT!!! Corpore Metallare 

som utger sig för att vara NATUR-diggande Sierra Clubbare försöker 
infiltrera vårt society i syfte att ta över vårt ledarskikt och plantera in 
cybertech i alla våra medlemmar!!!! Var ytterst försiktig i samröre med 
SIERRA CLUBBARE. Terminering rekommenderas. 

 
 
NOB-R-AIN 
 
Free Enterprise Secret Secret Society Mission 
 

Gratulerar medborgare! SyntiCoke-kuppen har kraftigt stärkt Era kort i 
AIN-sektorklanen, men starka krafter arbetar för att få tag i dig och hämnas! 
Se till att skaffa så många krediter som möjligt under ditt uppdrag så att vi 
kan ordna en säker tillflyktsort i någon avlägsen sektor. 

DOCK! Se upp med MO-R-ON! som också är Free Enterprisare! Han kan 
mycket väl vara utsänd av ON!-klanen för att terminera dig!! Ta det säkra 
före det osäkra och terminera MO-R-ON! och hans handgångne man AI-R-
HED. 

Dessutom: För att blidka KLONFADERN (som på senare tid varit mycket 
misstänksam mot AIN-sektor gällande vår inblandning i raiden) måste du 
etablera en marknad för vårt nya specialerbjudande; personliga underkläder 
med lustiga tryck!! 

HOTTIPZ: Vi har nyligen gjort ett stort klipp då vår superförsäljare 
SCREAMIN-V-AIN sålde en stor mängd aggressionshöjande medel till BAD-
sektors IntSec- och Armed Forces-trupper. Efter rapporter om massbärsärk 
i sektorn uppmanas ni härmed att iakttaga yttersta försiktighet i samröre 
med personal från BAD-sektor... 

 
DATORDEKRET 1334:ZB-8 

 
Följande ord (deleted) och alla deras böjningar och varianter har befunits 

inducera subversiva intentioner hos Alpha Complex' (deleted for security 
reasons) att användas. Att använda dessa ord hela eller som delar av andra 
ord innebär (- - -). Brott mot denna lag är förräderi och medför (deleted 
'cause I want it) terminering. Tack för Ert samarbete. Ha en bra dag! 

 



▪ arm 
▪ ben 
▪ bok 
▪ bra 
▪ (deleted for security reasons) 
▪ bröstkorg 
▪ byrå 
▪ dörr 
▪ inte 
▪ kläder 
▪ lasergevär 
▪ mage 
▪ pamflett 
▪ parti 
▪ propaganda 
▪ rädd 
▪ sova/sömn 
▪ ssdföljxasdf 
▪ stress 
▪ vapen 
▪ yttrandefrihet 
 
PS: (deleted for treason reason)!!!! 
 


