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Inledning
“No one would have believed in the last years of the nineteenth century that this world was being wat-

ched keenly and closely by intelligences greater than man’s and yet as mortal as his own; that as men busied 
themselves about their various concerns they were scrutinised and studied, perhaps almost as narrowly 
as a man with a microscope might scrutinise the transient creatures that swarm and multiply in a drop of 
water.”

- The War of the Worlds (H.G. Wells)

Tynande drömmar
Tynande drömmar är den första delen i en 

konventskampanj till Fading Suns. Kampanjen 
behandlar några av de viktigaste delarna av Fa-
ding Suns; de olika raserna, hur samhället ser 
ut, religionen och varför det ser ut som det gör 
just nu. Vi hoppas att denna kampanj kommer 
att öppna någras ögon för rollspelet Fading Suns, 
och att alla inblandade skall lära sig något nytt om 
världen och rollspelet.

Fading Suns
Fading Suns är ett av författarnas favoritroll-

spel och eftersom det råkar vara en stor brist på 
scenarion till detta rollspel så beslöt vi oss att 
skriva ett, det Ni håller i handen. Mer informa-
tion om världen och reglerna till Fading Sun finns 
längre fram i scenariot. 

På Fading Suns hemsida finns det dessutom 
en komprimerad variant av rollspelet att ladda 
ner så att man vet vad det är man köper, väl värt 
att titta lite på. Vill ni veta mera on Fading Suns 
så kolla in deras hemsida på: http://www.holistic-
design.com. De flesta av deras böcker finns att 
köpa på konvent och bokaffärer av lite större 
snitt.

Karaktärerna
Tynande drömmar är skrivet för fyra till fem 

spelare med lika många karaktärer. Den femte 
karaktären kan kännas lite utanför de fyra första 
men kommer att passa in i de kommande delarna 
av denna kampanj. De fyra karaktärerna är alla 
släkt.

Författarna
Författarna kallar sig lite skämtsamt för Blå 

Valross Spelstudio. Detta eftersom de spelar så 
mycket White Wolf och att en av dem kallas för 
Valrossen. Blå Valross Spelstudio är en etikett för 
alla de saker som författarna skapar och lägger ut 
på nätet i elektronisk form.

Fredrik Ernstson
Fredrik Ernstson är en kille strax över tjugo år 

och detta är hans första konventsäventyr. Fredrik 
spelar mycket Vampire, både lajv och som bords-
rollspel. Fredrik har varit på konvent i sedan Borås 
Spelkonvent 14, och rekommenderar GothCon’s 
subbar.

Johannes Werner
Johannes Werner är också en kille på strax 

över tjugo år och detta är också hans första kon-
ventsäventyr. Förutom Fading Suns spelleder 
Johannes mycket Vampire och andra lite mera 
obskyra spel.

Tack till
Våra vänner och familjer, Autechre för inspira-

tionen och alla som vi har spelat och spellett med 
genom åren.

Kontakt
Vid frågor om äventyret kan man alltid 

maila till darn_swordmaster@hotmail.com och 
ställa sina frågor. Mera information om detta 
och kommande äventyr finns att hitta på http:
//hem.passagen.se/eonman/index.html

Synopsis
Rollpersonerna kommer att färdas till pla-

neten Vorox och där färdas genom en portal till 
en främmande planet, kallad planeten Mid. På 
planeten Mid kommer karaktärerna att upptäcka 
en helt ny värld, en värld som på många punkter 
skiljer sig från karaktärernas vanliga.

Efter en utforskning av världen, där karaktä-
rerna stöter på ett krashlandat sovande skepp, en 
utdöd stad, en vildmark som verkar ha ett eget liv 
och ytterligare en portal som verkar ha något med 
det hela att göra, har karaktärerna valet. Antingen 
dela med sig av kunskapen av denna nya värld, el-
ler som deras farfar Johandes hålla den hemlig.

Planeten Vorox
Det är på planeten Vorox som scenariot börjar. 

Karaktärerna anländer till staden Tutam där de 
hyr Teremeeteas och beger sig till koordinaterna 
där de hittar en portal som de använder sig av.
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Planeten Mid
Det är till planeten Mid som portalen leder 

karaktärerna.  På planeten Mid hittar de spår av 
att Johandes Li Halan har varit där, rester från en 
gammal civilization och någon konstig strålning/
kraft som liknar Sathra.

Staden Illiar
Karaktärerna kan stöta på en del konstiga saker 

i staden. Bland annat en robot som heter Robert. 
Dessutom kan karaktärerna om de undersöker 
staden kanske få en ledtråd till vad som hände där 
för flera hundra år sedan. I en militärbunker hittar 
karaktärerna dessutom den information de behö-
ver för att ställa in portalen mot planeten Vorox 
korrekt så att de kan komma tillbaka hem igen.

Sovande skeppet Æther
Det enda karaktärerna kan lära sig av det so-

vande skeppet Æther är mera exakt vad som hände 
i staden Illiar och få bekräftelse på att det var Vau 
som genomförde allt. De kan dessutom också få 
se effekterna av det dödliga nanoviruset som Vau 
bombade planeten med.

Den läckande portalen
Här kan karaktärerna hitta den läckande 

portalen, förhoppningsvis dra lite slutsatser om 
vad som har hänt på planet Mid och upptäcka de 
fyra döda Vau som finns där tillsammans med två 
döda vetenskapsmän och en fullständigt förstörd 
maskin.

Vad gjorde Johandes?
För ett tjugotal år sedan var Johandes Li Halan 

på en expedition uppe i bergen på planeten Vorox 
när han hittade portalen till planeten Mid. Johan-
des lyckades knäcka koden till portalen och tog 
sig igenom till den nya planeten.

På planeten Mid hittade Johandes, precis som 
karaktärerna kommer att göra, den övergivna 
staden Illiar. Det Johandes hittade i staden fick 
honom att fly tillbaka till planeten Vorox. Med 
hjälp av centraldatorn i biblioteket i Illiar hittade 
Johandes den information han behövde för att 
starta upp portalen tillbaka. Innan Johandes läm-
nade biblioteket beodrade han centraldatorn att 
radera sig själv för att ingen annan skulle kunna 
komma åt all information som befolkningen i Il-
liar hade.

Vad hände på Mid?
Planeten Mid blev koloniserat av ett sovande 

skepp från Terra för flera tusentals år sedan. Efter 
flera hundra år sträckte sig huvudstaden Illiar över 
nästan hela kontinenten. Ekosystemet var aldrig 
ett problem, likaså våld eller kriminalitet. Själva 

atmosfären på planeten var sådan att planeten 
Mid blev ett nytt Eden. Detta berodde på den läck-
ande portalen mot Sathra.

Till slut hittade människorna på Mid portalen 
till Sathra och de insåg rätt snabbt att deras para-
dis kunde bli ännu bättre om de lyckades använda 
och öppna portalen på något sätt. I samma ögon-
blick som de lyckades med att öppna portalen 
blev dock Vau medvetna om att något höll på att 
hända.

Vau, som till en början inte visste riktigt vad 
som hade hänt, skickade ner specialprogramme-
rade Symbioter för att ta hand om mänsklighe-
ten och den eskalerande ekologin. När de kom 
tillbaka senare för att kontrollera att situationen 
var under kontroll fann de till sin förtvivlan att 
något hade förvridit deras Symbioter och att läget 
om möjligt var värre. Vau skickade då ner en liten 
grupp med soldater och tekniker som stängde och 
förseglade portalen mot Sathra. Därefter bomba-
derade Vau planeten Mid med Nanovirus som slog 
ut all mänsklig och närmänsklig DNA.

Men allt dog inte, som både Johandes och ka-
raktärerna skulle upptäcka.

Vad vill vi?
Det här scenariot är mer eller mindre en enda 

stor sightseeing av planeten Mid. Förhoppnings-
vis skall spelarna genom sina karaktärer när de 
är klara känna att de har sett en enorm värld och 
kanske har fått en känsla av vad som har hänt. Ge 
spelarna en underbar semester i en värld där nån-
ting har gått väldigt fel...
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Planeten Vorox
“… expeditions were not unknown to us, and our Vorox companion, Onganggorak, led us through the 

winding paths to the remains of a structure wherein rested our secret find. After digging a while to gain 
egress, we travelled by fusion torch light through corridors untouched …”

- Guissepe Alustro

Sammanfattning
En kort sammanfattning av vad som (förhopp-

ningsvis) skall hända och vilka som är de vikti-
gaste personerna i akt ett.

Vad som händer
I akt ett kommer alla rollpersonerna fram till 

planeten Vorox där de har fått reda på att delar av 
deras arvgods skall finnas. Planeten Vorox är inte 
en civiliserad plats och det tar lite tid innan de 
hittar en Vorox guide som kan leda dem till koor-
dinaterna där deras arvegods skall finnas.

I den av Li Halan byggda huvudstaden lyckas 
spelarna tillslut att hyra en Vorox guide, Tere-
meeteas, och deras färd mot deras arvegods kan 
påbörjas.

När så tillslut färden är avklarad (inte helt 
ofarlig) och spelarnas arvegods är framgrävt visar 
det sig att de har hittat något som ser ut att vara 
en portal. Skrifterna på portalen är svåra att tyda, 
men givetvis hoppar spelarna igenom portalen, 
mot akt två.

Vilka som är viktiga

Teremeeteas
Rollpersonernas guide på planeten Vorox. 

Också den enda medlemmen i resesällskapet av 
ett annat släkte. Teremeeteas är en civiliserad vo-
rox med sina klor borttagna. Han pratar Urtiska 
med svag brytning och förutom sitt utseende skul-
le han kunna tas för vilken människa som helst.

Oorojuodung
En vorox av hög ställning som är borgmästare 

i Tutam och högst ansvarig för säkerheten för alla 
av Li Halan’s gäster, däribland rollpersonerna. 
Oorojuodung, eller någon av hans underlydande, 
kan berätta för rollpersonerna var de kan hitta en 
vorox guide och annan information om staden 
Tutam. Oorojuodung lyder under Li Halan, och 
kommer därför att vara artig mot rollpersonerna 
på grund av deras börd.

Planeten Vorox
Rollpersonernas skepp landar utan problem i 

rymdhamnen i Tutam, den enda staden på plane-
ten Vorox. Det tar inte lång tid att ta sig igenom 
tullen, eftersom de alla utom en är Li Halan och 

dessutom adliga. Skeppet kommer att stå kvar en 
månad innan det åker vidare får de reda på av 
skeppets kapten Consul Maria Doertez, är rolls-
personerna inte tillbaka innan dess kommer skep-
pet, Voidgazer, att lämna dem bakom.

Staden är inte viktig för äventyret för något 
annat än för att introducera Teremeeteas för 
rollpersonerna. Vill rollpersonerna stanna länge 
i staden kan man alltid hota med att deras skepp 
snart kommer att lämna rymdhamnen och att de 
inte har lång tid på sig.

Staden
Staden Tutam är i sig inte stor. Den består i 

stort sett enbart av en stor rymdhamn. Det är 
egentligen inte staden som är den största makten 
på planeten utan Li Halan’s rymdstation som lig-
ger i en fast lagrange punkt mellan planeten Vorox 
och den närmaste månen. Detta har lett till att 
staden Tutam egentligen inte består av så mycket 
av intresse.

Rymdhamnen är byggd under den andra repu-
bliken och Li Halan har med hjälp av Ingenjörsgil-
let lyckats i stort ett hålla all teknologi i bra skick. 
Vaktstyrkan vid rymdhamnen består av ett min-
dre regemente av Li Halan’s fotsoldater utrustade 
med automatkarbiner och energisköldar. Förutom 
detta regemente finns det en hedersvakt bestående 
av tio Vorox soldater som står under den noble 
Oorojuodung ledning.

Utanför rymdhamnen är de flesta husen av 
medeltida stuk och trots att staden som så är rätt 
rik är det inte alla byggnader som får den mängd 
underhåll som de behöver. Den yttre staden, som 
den kallas, ligger i en ring runt rymdhamnen och 
omges ytterst av en ringmur på fem meters höjd 
gjord av ceramiskt stål som står emot de då och 
då förekommande attackerna av vilda vorox och 
deras skarpa klor.

Eftersom all den egentliga handeln från pla-
neten Vorox sker genom Li Halan’s rymdstation 
så är det inte mycket handel som sker i staden 
Tutam. Det mesta som händer i staden är lastning 
av varor. Detta har lett till att de allra flesta som 
befinner sig på planeten är antingen inblandade i 
transporten av varorna, inblandade i forsknings-
stationer eller civiliserade vorox som försöker lära 
sig att bete sig som en människa.

Detta betyder att det inte direkt finns något 
för adliga att göra i staden, eller rika för den delen 
heller. Det finns många restauranger och etablis-

Akt Ett
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semang, men de flesta är till för piloter, lastare 
och utblottade. I en del av etablissemangen kan 
man köpa nästan vad som helst om man bara har 
pengarna till det och antalet lite mera ljusskygga 
personer har ökat med detta faktum.

Viktiga platser

Rojou hotell
För de som besöker staden Tutam finns det 

bara en plats att bo på om de inte lyckas skaffa 
bra kontakter i staden. Hotellet, som heter Rojou, 
ägs av Oorojuodung som ser till att hotellet är en 
bra plats för alla de besökare staden får. Genom 
hotellet kan man få kontakt med lokala vorox (ci-
viliserade) som tar hyra som guider för de som vill 
se mera av planeten Vorox.

Marktegas Skugga
Marktegas Skugga är etablissemanget som 

personalen på Rojou hotell rekommenderar för 
att hitta en vorox guide och det är också där som 
rollpersonerna kommer att träffa på Teremeeteas. 
Även andra i staden kommer att rekommendera 
Marktegas Skugga eftersom det är det bästa stäl-
let för att hitta vorox guider som man kan lita på. 
Marktegas Skugga är ett hyfsat fint värdshus med 
det mesta i lager. Man kan inte köpa olagliga pro-
dukter på stället, men med lite tur kan man hitta 
någon som vet var man kan få tag i det.

Ute i vildmarken
När rollpersonerna lämnar Tutam för att ta sig 

mot de koordinater som deras släkting har gett 
dem har de förhoppningsvis med sig Teremeeteas 
som har sett till att de har med sig allt som de 
behöver. Genom Teremeeteas kan rollpersonerna 
hyra fordon och kanske till och med några vak-
ter. Om rollpersonerna inte har skaffat sig någon 
guide eller brytt sig om vad de har med sig ut på 
expeditionen kan det bli väldigt hårt att överleva.

Vildmarken
Vorox är inte en civiliserad planet. Planeten 

består till största delen av torra slätter, stora mör-
ka skogar och väldiga bergsmassiv. Tatum ligger 
vid Ekvatorn på en stor slätt och är omringad av 
skog och berg. Klimatet är förhållandevis varmt 
och torrt. Planeten Vorox har inga stora öknar, 
men slätterna kan bli väldigt torra under som-
marmånaderna.

Varningarna
På väg mot koordinaterna upptäcker rollperso-

nerna ett antal olika varningar. De allra flesta kan 
de dock inte läsa eftersom de är skrivna med vorox 
egna runor, men det är hyfsat lätt att upptäcka att 
de har ett varnande syfte. Teremeeteas kan läsa 
runorna på varningarna men vägrar att säga vad 

de handlar om. Om rollpersonerna tvingar ur Te-
remeeteas något om varningarna så berättar han 
att rollpersonerna är på väg mot en helig plats för 
vorox, men att han kan fortsätta visa dem vägen.

Varningarna tar sig formen av stenplattor i 
marken med stora runor på. Runorna hotar med 
helig hämnd om de som färdas mot grottan som 
koordinaterna pekar mot släpper lös ”det ondas 
potential”. Vissa av händelserna kan användas för 
att ge rollpersonerna mera information eftersom 
Teremeeteas inte tänker berätta.

Händelser
Det finns en hel del som kan hända på slätt-

terna utanför staden Tutam och det är en lång bit 
till bergens fötter där koordinaterna leder dem. 
Alla dessa händelser behöver och borde inte an-
vändas. De är bara till för att ge illusionen om att 
denna del av äventyret inte bara är en transport-
sträcka. Sedan är detta ett gyllene tillfälle att visa 
upp planeten Vorox för både spelarna och rollper-
sonerna.

Voroxöverfall
Sällskapet blir överfallna av en grupp vilda vo-

rox. Om ingen av rollpersonerna lyckas upptäcka 
dem i tid kommer de att tas helt och hållet med 
överraskning och då kan det bli svårt att klara sig 
undan med livhanken. Använd Teremeeteas vär-
den för de vilda voroxerna.

Möte med Eskatonic Order
Under ett av stoppen under natten vandrar 

tre munkar från Eskatonic Order in i sällskapets 
läger och frågar om deras ärende. De kan förklara 
till viss del vad vorox varningarna betyder och 
om rollpersonerna avslöjar vad de skall göra och 
var, frågar munkarna om de får följa med. De har 
också hört rykten om vad som skall finnas i bergs-
massiven.

Maskinproblem
Rollpersonernas fordon ger upp i den vilda 

djungeln vilket kan leda till att sällskapet måste 
gå den sista vägen mot bergsmassiven. Rollperso-
nernas kommunikationsradio fungerar inte med 
så långt avstånd till Tutam. 

Antingen vänder sällskapet tillbaka och hittar 
nya transportmedel, försöker laga dem vilket kan 
fungera om du som spelledare vill det, eller skick-
ar någon övrig från sällskapet tillbaka till staden 
för att hitta nya transportmedel till gruppen.

Hälsningen
Någon gång under sträckan från Tutam till ko-

ordinaterna hittar en av rollpersonerna ett skrin 
nergrävt till hälften i marken. Detta skrin inne-
håller en hel del förmultnade anteckningsböcker, 
en minneskrets och en konstig slipad sten med en 
runa på som ingen förstår.



Tynande Drömmar / 6 7 / Fading Suns

Anteckningsböckerna
I anteckningsböckerna kan man inte få någon 

information. De är allt för förmultnade för att 
kunna läsas. Däremot kan man upptäcka att det 
är samma mening (min älskade Jeanette) i början 
på varje bok. Om rollpersonerna försöker komma 
ihåg namnet kan de komma att tänkta på att en av 
Johandes Li Halans älskarinnor hette Jeanette.

Minneskretsen
Rollpersonerna kan komma åt informationen 

på minneskretsen rätt lätt och upptäcker då att det 
är en hyfsat lång film som är sparad på kretsen. 
Datan är dock partiellt förstörd och man kan bara 
se inledningen där Johandes Li Halan står framför 
en stor flat sten med ett antal olika runor runt om, 
dvs. portalen som beskrivs härnäst. Genom att 
noggrant följa vad som händer i filmen kan man 
lära sig hur man aktiverar portalen och slipper att 
stå och gnugga geniknölarna framför portalen.

Slipade stenen
Den slipade stenen verkar vara gjord av någon 

slags konstig blandning mellan metall och sten. 
Det går inte att ta reda på vad stenen är gjord av. 
Stenen är dock slipad så att den passar handen på 
en varelse som verkar vara något större än en män-
niska och lite mindre än en vorox. Runan på ste-
nen liknar avlägset några av de Vau symboler som 
rollpersonerna kan ha stött på tidigare i sina liv.

Stenen kommer att komma till användning 
både på andra sidan portalen och i de andra de-
larna av denna kampanj.

Portalen
Rollpersonerna kommer till slut fram till koor-

dinaterna och upptäcker att det är en stor grotta i 
vars mitt det finns något som skulle kunna vara en 
portal. Portalen känns igen från filmen som roll-
personerna hittade på vägen till koordinaterna.

Den stora frågan är hur man aktiverar portalen 
och om man verkligen skall göra det. Givetvis är 
det meningen att sällskapet skall få igång portalen 
och ta sig igenom den.

Grottan
Från markytan ser man inte mycket mera än 

en liten ingång på kanske två meters höjd. Det 
finns ett antal mindre grottöppningar i närheten 
men just denna öppning är omgärdad av samma 
runor som sällskapet har sett på alla varningsste-
nar på vägen mot grottan.

Det finns inget ljus i varken grottan eller i 
gången, så om inte rollpersonerna har med sig bra 
ljussättning kommer de kanske inte att se allt som 
finns i grottan.

Från ingången vindlar en gång starkt lutande 
neråt. Gången ser till viss del ut att vara uppborrad 
och inte lika naturlig som ingången. Detta ändras 
efter ett antal hundra meter då gången mynnar ut 
i en stor naturlig grotta där det i mitten står en stor 

flat oregelbunden sten på ett naturligt altare.

Altaret
Altaret som stenen står på verkar vara en 

naturlig upphöjning från golvet, men ser lite för 
perfekt ut för att kunna vara det. På altaret ligger 
det ett tunt lager med ljus och fin sand som för 
övrigt täcker resten av grottgolvet. Sanden har lagt 
sig över vad som verkar vara ett antal avtryck från 
fötter och händer, men dessutom något som ser ut 
att vara däckspår.

Stenen/Portalen
Stenen är en oregelbunden rektangel som står 

på Altaret med vad som verkar vara en halvmeter 
av stenen nere i altaret. I kanterna på stenen löper 
det en runt tjugo centimeter bred bård fylld med 
runor som ingen i sällskapet känner igen.

Stenen verkar avlägset vara gjort av samma 
material som den lilla slipade stenen som säll-
skapet hittade på vägen till koordinaterna, men 
runan på den lilla stenen verkar inte vara lika de 
på den stora stenen.

Grottan
Om sällskapet letar igenom grottan ordentligt 

eller har med sig riktigt starka ljuskällor så hit-
tar de direkt ett antal stativ som står längs med 
grottan i en halvcirkel runt altaret med mitten 
i ingången till grottan. Förutom detta kan man 
se att alla avtryck från altaret verkar ha rört sig i 
denna halvcirkel, dock så ser man inga tecken på 
däckspår någon annanstans än på altaret.

Letar man mycket noggrant igenom sanden 
som täcker grottans golv kan man hitta diverse 
saker som en typisk arkeologisk utgrävning kan 
tänkas ha haft med sig, saker i stil med några 
penslar, kanske en anteckningsbok (med bilder av 
stenen och altaret, dock inget relevant.

Grottväggen
Längs med grottväggen finns det ett antal 

enkelt ritade bilder på varelser som vagt liknar 
människor men också upprättgående reptiler som 
rör vid stenen på altaret på olika platser längs med 
runbården. De individuella runorna som rörs vid 
är svårt att se men går att härledas genom de runor 
som syns runt runan som vidrörs.

Aktivera portalen
Det är rätt svårt att aktivera portalen. Att 

noggrant gå igenom den korta och söndriga film 
som sällskapet hittade i lådan kommer att vara 
nödvändigt för att det skall lyckas. Man måste 
nämligen med hjälp av kroppsvärme hetta upp de 
olika runorna i bården runt stenen i rätt ordning 
för att portalen skall aktiveras.

Den rätta ordningen kan man få antingen från 
grottväggarna och bilderna som är ritade där eller 
från filmen från minneskretsen.

Efter att rollpersonerna har värmt upp tre 
runor i rätt ordning börjar runorna svagt skimra 
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blått. De runor som är uppvärmda börja glöda i 
en mera purpurfärg som tilltar ju mera runor som 
värms upp i rätt ordning. 

Om rollpersonerna tar runorna i fel ordning 
efter att stenen har börjat aktiveras märker de rätt 
snabbt att de upphettade runorna bleknar till de 
andra runornas blåa sken istället för den mera 
purpurfärgade.

När alla runor är uppvärmda i rätt ordning 
börjar sällskapet känna av en baston som verkar 
komma från altaret. Denna baston börjar kännas 
av mera och mera medan runorna börja flamma 
upp i röda toner. När alla runor lyser blodrött har 
bastonen ebbat ut och själva stenytan börjar bli 
allt mer och mer genomskinlig. Till slut kan man 
se baksidan av grottan genom stenen. Detta gäller 
från båda sidorna. Portalen är numera aktiverad.

Portalresa
Meningen är givetvis att sällskapet skall ta sig 

genom portalen, vilket är möjligt när portalen till-
slut är aktiverad. Om inte några av rollpersonerna 
aktivt försöker ta sig igenom portalen kommer 
Teremeeteas att kasta sig igenom portalen utan 
hänsyn för sin egen säkerhet.

Om rollpersonerna tog med sig några andra 
förutom Teremeeteas så kommer de att i vild 
panik springa ut från grottan och försvinna ut i 
vildmarken. Även om sällskapet hade med sig for-
don så kommer dessa människor inte att använda 
dem.

Om rollpersonerna tog med sig munkarna 
från Eskatonic Order kommer dessa att falla till 
marken efter att portalen har öppnats med öppna 
ögon i något som liknar trance. Det går inte att 
väcka munkarna, men det verkar inte som om de 
kommer att dö där de ligger.

Följer inte rollpersonerna efter kommer Tere-
meeteas att återvända efter några minuter med nå-
got nyvaknat i blicken. Han kommer inte att säga 
vad som fanns på andra sidan eller vad som hän-
de. Han kommer bara att säga till rollpersonerna 
om och om igen att de måste med, att de måste se 
vad som finns på andra sidan. Om rollpersonerna 
verkar försöka ta sig ut ur grottan kommer Tere-
meeteas att blockera utgången och på alla vis se 
ut och agera som en vild vorox, något som borde 
aktivera spelarna.
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Planeten Mid
“Its eyes looked into mine and I saw in them an inner light. Indeed, I now saw a light limned about its 

entire tiny body, a warm glow which spread outward. As I watched, my vision became clearer, as if fogs 
rolled aside so that I could truly see, for the first time, another being in its full glory. The light radiated out 
and met brilliance, a deeper, brighter light descending from above. When the lights met, the entire area was 
suffused with the glow, spreading all around, engulfing me within it.”

- Guissepe Alustro

Sammanfattning
En kort sammanfattning av vad som (förhopp-

ningsvis) skall hända och vilka som är de vikti-
gaste personerna i akt två.

Vad som händer
I akt två kommer karaktärerna att vandra ge-

nom en portal vilket kommer att påverka dem alla 
på ett mycket egendomligt sätt. Denna effekt kal-
las för Sathra effekten. Det tar ett tag att komma 
över denna upplevelse och när karaktärerna vak-
nar till är det upp till dem att upptäcka vart de har 
tagit vägen.

Karaktärerna befinner sig i ett gammalt tempel 
på en trädlös kulle mitt i en stor urtida skog som 
inte alls ser ut som skogarna på planeten Vorox. 
Första ledtråden till att de inte är kvar på Vorox.

I denna delen av scenariot skall spelarna upp-
täcka vart de har kommit och vad de skall göra på 
denna nya planet. Dessutom kommer sällskapet 
att drömma drömmar där de ständigt måste göra 
val. Detta är planeten som försöker avgöra vilken 
i sällskapet som skall bli planetandens avatar. 
Det är inte meningen att någon av rollpersonerna 
skall bli denna ondska utan att Teremeeteas skall 
bli det.

Vilka som är viktiga

Planetanden
Planeten till vilken sällskapet har kommit har 

i sig blivit en levande varelse på grund av den läck-
ande portalen mot Sathra och Vau’s symbioter. 
All ”godhet” som flödar in från denna läckande 
portal har gjort att den naturliga balansen mel-
lan gott och ont har förskjutits. Anden försöker 
nu desperat ändra tillbaka balansen genom att 
särskåda sällskapet efter en potentiell Avatar. Den 
person som Anden anser vara mest värdig kom-
mer att få enorma krafter till sitt förfogande för att 
kunna väga upp allt det goda som läcker in. Anden 
vill att denna Avatar skall på något vis stänga eller 
förstöra portalen mot Sathra för gott.

Avataren
Planetanden kommer att utse en i sällskapet 

till att bli planetandens Avatar. Denne någon 
kommer att vara Teremeeteas. Detta kommer 

givetvis att förändra Teremeeteas. Teremeeteas 
kommer att få information om vad som finns på 
planeten och mer specifikt var den läckande por-
talen finns. Dessutom kommer inte de naturliga 
djuren på planeten att attackera honom, men roll-
personerna och eventuella andra människor på 
planeten kan Planetanden inte göra något åt.

Sathra effekten
Resan genom portalen från planeten Vorox till 

den nya planeten kommer att påverka sällskapet 
på ett mycket grundligt vis genom Sathra effekten. 
Sathra effekten upptäcktes vid det första portal-
hoppet för många tusentals år sedan och har se-
dan dess blivit förbjudet och motarbetats genom 
att alla rymdskepp har försetts med dämpare av 
Sathra effekten. Några sådana dämpare har inte 
sällskapet med sig när de stiger genom portalen.

Sathra effekten känns som det bästa som 
någonsin har hänt en person, Gud ler mot karak-
tärerna och allting känns bara rätt. Denna känsla 
kommer att sitta kvar i karaktärerna även när de 
stiger ut från portalen på andra sidan. Även Tere-
meeteas verkar vara påverkad av Sathra effekten.

Regelmässigt
Alla handlingar som har med känslor att göra 

kommer att vara mycket enklare en tid efter por-
talresan, dock så kommer alla handlingar som har 
med perception och medvetenhet om omvärlden 
vara svårare. Detta kan representeras av en höjd 
svårighet av diverse handlingar under en tid efter 
portalresan.

Rent värdemässigt höjs följande attribut av 
portalresan med mellan ett till tre; Passion, Faith 
och Introvert. Följande attribut sänks med mellan 
ett till tre; Perception, Tech och Ego. 

Dessa effekter dröjer kvar vid karaktärerna 
så länge som du som spelledare tycker att det är 
lämpligt.

De nya omgivningarna
När sällskapet börjar komma ur Sathra ef-

fekten på andra sidan portalen kommer de att 
se var de har tagit vägen. Teremeeteas kommer 
ur Sathra effekten snabbare och har redan börjat 

Akt Två
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undersöka området när rollpersonerna börjar se 
sig omkring.

Portalen
När alla medlemmarna av sällskapet har tagit 

sig igenom portalen slutar den vara genomskin-
lig och runorna slocknar och det verkar som om 
portalen är stängd. Alla försök att starta upp por-
talen igen misslyckas. Om man jämför runorna 
på andra sidan portalen, till exempel med hjälp 
av Johandes korta film upptäcker man att två av 
runorna längst ner mot altaret inte är likadana. 
Det verkar inte som om det finns ett sätt att öppna 
portalen igen. Dock kan man få reda på av min-
nesbanken (se beskrivningen av staden Illiar) hur 
man skall aktivera portalen på denna sidan.

Portalområdet
Portalen, som ser ut precis som den i grottan, 

står längst uppe på en trädlös kulle omgiven av en 
stor skog som verkar bestå mest av lövträd. Portal-
stenen står precis som i grottan på ett altare som 
ser hyfsat naturligt ut, men samtidigt konstgjort 
ut. Det finns inga märken på altaret, men framför 
altaret kan man se däckspår som har kört sönder 
den mjuka gräsmarken. Dessa däckspår leder 
neråt mot skogen nedanför kullen.

Följer man däckspåren ner mot skogsbrynet 
ser man en liten väg som leder in i skogen. Däck-
spåren leder in på vägen som man dock inte kan 
följa med ögonen då övervegetationen förhindrar 
all observation från kullen.

Om man undersöker hela kullen kommer man 
att hitta en stor dörr gjord av någon slags metall. 
På dörren står det att läsa på Urtiska ”Skyddsrum 
1309 B”. Mitt på dörren finns det en urgröpning 
där det ser ut som om man skall använda något 
slags verktyg för att öppna porten.

Fordonet
Om karaktärerna börjar undersöka skogsvä-

gen kommer de snart fram till ett fordon av något 
slag. Det ser ut som ett mellanting mellan en last-
bil och en stridsvagn. Man kan ta sig in i fordonet. 
Fordonet är ungefär fem meter långt och två meter 
brett, men bara en och en halv meter högt. Fordo-
net är målat i en blandning mellan smutsgult och 
lysande orange färg och med ett tunt lager av jord, 
sand och löv över hela fordonet. På sidorna av for-
donet står det i stora svarta bokstäver ”EV MkIII”, 
vilket står för ”Exploration Vehicle Mark III”.

Om man tar sig in i fordonet, vilket inte är 
så svårt, kan man hitta en hel del som kan vara 
till användning under resten av scenariot. Längst 
fram i fordonet finns det plats för sex människor 
att sitta och de två främsta platserna är till för 
förare av fordonet. Runt omkring i kabinen där 
dessa sex stolar befinner sig finns det ett antal 
dataskärmar som inte verkar fungera. Alla små 
skyltar och förklaringar i fordonet är skrivet på 

Urtiska så man kan rätt snabbt förstå vad de olika 
skärmarna har för funktion (klimat, position, be-
vakning framåt, bevakning bakåt osv.).

Kabinen har längst fram ett stort fönster ge-
nom vilken man kan se vart man är på väg om 
man kör fordonet. Denna vindruta verkar vara 
gjord av något metalliskt och när man tittar på 
den utifrån ser man inte in i kabinen.

Bakom kabinen finns det ett stort lastutrymme 
där det också hänger ett antal olika verktyg längs 
med väggarna. Uppe i taket i lastutrymmet finns 
det en lucka som leder till taket på fordonet. I 
lastutrymmet kan man hitta en hel del olika verk-
tyg. Bland annat en universalnyckel för att öppna 
skyddsrumsdörrar. I övrigt finns det nästan alla 
sorters verktyg som behövs för att kunna sköta 
en utforskning av nästan vad som helst. Spadar, 
hackor, digitala avståndsmätare, en mindre 
schaktmaskin, ljussättningsutrustning osv. ligger 
i oordning i hela lastutrymmet.

Fordonet går inte att starta om man inte byter 
ut fusionsbatterierna. Det finns nya och laddade 
i Skyddsrum 1309 B. En lämplig färdighet för att 
lyckas med att byta fusionsbatterierna är Tech + 
(Tech Redemption).

Skyddsrum 1309 B
Skyddsrummet går bara att öppna med uni-

versalnyckeln som det finns en av i ”EV MkIII” 
fordonet. Om man öppnar dörren kommer den 
bastanta dörren att rulla åt sidan och en lång gång 
ner i kullen börjar belysas av inbyggda lampor.

Gången är på alla sidor förstärkt med någon 
metall som bara svagt speglar ljuset i gången. På 
golvet ligger det stora plattor av perforerad metall 
som är täckt av ett tunt lager av fin och ljus sand. 
Gången leder neråt ungefär tjugo meter innan den 
tar stopp vid en ny stor dörr, denna med någon 
slags terminal till höger om dörren. Dörren är 
dock uppbruten och går att svänga upp med stor 
muskelmassa.

Kommer man igenom dörren hör man med 
hjälp av ekot att man har gått in i något stort. 
Själva rummet är dock inte upplyst och det är bara 
om man tar med sig artificiell belysning som man 
kan se att man står i en enorm hall med en mängd 
av dörrar längs med sidorna. I mitten av hallen 
finns det en fördjupning i marken i vilken det 
finns en stor mängd av stolar och bord framställda 
i en halvcirkel runt en talarstol med en stor vägg 
bakom med en skärm av något slag på. 

Framme på talarstolen ligger det tre minnes-
kretsar som inte fungerar. På minneskretsarna 
står det med Johandes Li Halans handstil skrivet: 
”Forskningsresultat 1/2”, ”Forskningsresultat 2/2” 
och ”En andra portal?”.

Bakom alla dörrar som ligger i väggarna i den 
stora hallen finns det sovrum och förvaringsut-
rymmen. Man kan se om man går igenom alla 
rummen att ett av förvaringsrummen användes 
för ungefär tjugo år sedan och att fem av sovrum-
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men har användes vid samma tidsperiod.
I det använda förvaringsutrymmet ligger det 

kvar tio fusionsbatterier som verkar vara laddade. 
Dessa batterier kan man använda för att få fordo-
net ”EV MkIII” att fungera.

Forskningsresultat 1/2
Minneskretsen är söndrig, men om man stu-

derar minneskretsen en längre tid kan man få 
fram att den innehöll information om planeten 
rollpersonerna är på.

Forskningsresultat 2/2
Minneskretsen är söndrig, men om man stu-

derar minneskretsen en längre tid kan man få 
fram att den innehöll information om planeten 
rollpersonerna är på.

En andra portal?
Minneskretsen innehåller en geografisk karta 

över den närmaste terrängen och ovanpå kartan 
finns information om ”Sathra” täthet. I en an-
teckning på minneskretsen spekulerar Johandes 
om att det skulle kunna finnas en portal till på 
planeten. Med hjälp av denna karta kan man dra 
slutsatsen var portalen skall ligga och vart man 
skall färdas för att komma till portalen.

Skogsvägen
Skogsvägen känns mera som en tunnel att gå 

igenom och det är inte mycket ljus som tar sig 
igenom övervegetationen. Vägen är ungefär tre 
meter bred och två meter hög. Vägen verkar vara 
byggd på något slags organiskt material, ungefär 
som vävda skogslianer. Dessa lianer verkar dock 
inte växa.

Vägen vindlar sig fram genom skogen i några 
hundra meter innan man stöter på ett fordon på 
vägen. Mer information om fordonet finns tidiga-
re i texten. Fortsätter man följa vägen så kommer 
man efter några dagars vandring, eller någon dags 
körning med fordonet komma till staden Illiar, 
som finns beskriven i akt tre. Under tiden man 
befinner sig på vägen kan ett antal olika händelser 
utspela sig

Det naturliga djurlivet
På någon punkt på vägen börjar sällskapet 

höra långa utdragna skrik som verkar komma 
från skogen runt dem. Teremeeteas kommer inte 
att verka bry sig om ljuden utan fortsätter framåt. 
Om någon i sällskapet beger sig utanför vägen och 
in i skogen kommer de att bli överfallna av stora 
apor som liknar orangutanger. Dessa djur finns 
beskrivna i Slp Appendix.

Vägproblem
En sträcka av vägen har inte den organiska vä-

ven på sig och verkar vara väldigt förrädisk. Man 
kan gå över sträckan, men man kan inte köra över 
sträckan utan att fordonet kommer att fastna. Det 
går dock med hjälp av en vinsch längst fram på 

fordonet att dra det över till andra sidan av vägen 
där den organiska väven fortsätter. Kanterna på 
den organiska väven verkar vara bortbränt, men 
riktigt hur kan man inte se.

Ett havererat rymdskepp
I en glänta precis bredvid vägen ser sällskapet 

något av metall som ligger till hälften begravt. 
Om sällskapet inspekterar fyndet upptäcker de att 
det är ett krashat rymdskepp. Skeppet ser i det när-
maste organiskt ut och är gjort av samma metall/
sten som den slipade lilla stenen rollpersonerna 
hittade på väg mot grottan på planeten Vorox. De 
fåtaliga runor man kan se på skeppet leder rollper-
sonerna till att tro att det är ett Vau skepp. Det går 
inte att komma in i skeppet.

Drömmarna
Under de kommande nätterna kommer ka-

raktärerna och Teremeeteas att drömma starka 
och konstiga drömmar. Det är planetanden som 
försöker utröna vem i gruppen som kommer att 
passa bäst som Avatar.

Drömmarna kommer att vara både underbara 
och våldsamma. I drömmarna kommer karaktä-
rerna att ta ställning till våld och destruktivitet.
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Akt Tre

Staden Illiar
”The bunker itself was completely unimpressive. It was a block of maxicrete unceremoniously dumped 

on its existing spot by its unimaginative makers long ago. Since then, the jungle had swallowed its exterior, 
lending some degree of vibrancy to its long abandonment. A rumbling within was heard and the door slid 
open a crack before a loud explosion came from somewhere deep within.”

- Guissepe Alustro

Sammanfattning
En kort sammanfattning av vad som (förhopp-

ningsvis) skall hända och vilka som är de vikti-
gaste personerna i akt tre.

Vad som händer
I staden Illiar som karaktärerna kommer till 

kan mycket hända. Det finns en hel stad att un-
dersöka. Staden ser inte ut att ha varit anfallen. 
Konstiga fordon står på vägarna, vissa av dem har 
krockat med varandra, men nästan inga andra 
tecken finns på att något har hänt. Byggnaderna 
står intakta, även om vissa är övervuxna med 
klängväxter och är i behov av reperationer. Ingen-
stans finns det något levande eller lämningar efter 
något levande.

Karaktärerna kan dock stöta på en eller flera 
radioapparater som fortfarande fungerar och det 
verkar som om någon slags radiostation fort-
farande fungerar, dock med en väldigt konstig 
diskjockey.

Det som förmodligen kommer att påverka 
karaktärerna mest är Rymdhamnen och Polissta-
tionen. I rymdhamnen kommer de att hitta ett so-
vande skepp som står förtöjt med sina lyftraketer. 
I rymdhamnen ligger det drivor med döda män-
niskor, vissa med NBC dräkter andra utan. I mili-
tärbunkern å andra sidan kan karaktärerna hitta 
den information som de behöver för att starta upp 
portalen på denna planeten tillbaka hem.

Mycket mera kan hända i staden, men det är 
upp till dig som berättare att bestämma sig för vad 
som kommer att hända..

Vilka som är viktiga

Minnesbanken
När sällskapet kommer till den övergivna sta-

den Illiar kommer de att stöta på Minnesbanken 
i polisstationen. Denna artificiella person kan ge 
karaktärerna väldigt mycket information om var 
de är och vilka andra som finns här. Minnesban-
ken vet dock inget om vad som har hänt efter att 
portalen mot Sathra stängdes och vet inte varför 
alla människor har försvunnit.

Robert
Robert är en robot med uppdrag att döda alla 

människor som den träffar på. Robert har dock en 

liten biologisk hjärna som har blivit påverkad av 
Sathra effekten. Robert har blivit förändrad och 
försöker hitta ett sätt att reproducera sig själv. Ro-
bert kan inte förstå sig på känslor på något avan-
cerat sätt och kan inte förstå begreppet död, vilket 
kan leda till problem för karaktärerna. Robert kan 
leda karaktärerna till Militärbunkern.

Staden Illiar
Staden Illiar breder ut sig över en hel konti-

nent, ungefär av samma storlek som Skandina-
vien. Staden är byggd i en stil som liknar dagens 
stora städer men med tydliga grekiska inslag och 
väldigt många och stora grönområden. Alla husen 
är byggda av ett material som liknar ljus marmor, 
med utsmyckningar som liknar levande växter 
och blommor. Husen är alla höga och luftiga, 
med många pelare och trädgårdarna är översål-
lade med statyer som alla har grekiska motiv.

Vägnätet i staden verkar vara byggt av samma 
organiska material som vägen som ledde in i sta-
den. På vägarna i staden står det konstiga fordon 
utanför nästan varje hus. Fordonen är ungefär tre 
meter långa och verkar vara gjorda av någon slags 
metall legering med ett stort och brett hjul i var-
dera änden av fordonet. 

De allra flesta husen utanför själva centrala 
Illiar är två till tre våningshus. Första våningen 
består mest av levnadsutrymmen som vardags-
rum, bibliotek och liknande. Alla möbler och 
utrustning ser väldigt enkel och avskalad ut och 
går väldigt lätt sönder om inte karaktärerna är 
väldigt försiktiga med dem. Den andra våningen 
består av sovutrymmen och om det inte är ett tre-
våningshus också köks och förvaringsutrymmen, 
som annars finns på den tredje våningen. Inga hus 
verkar ha en källare. Förutom att möblerna och 
utrustningen är väldigt omtålig så är det enda 
tecknet på att husen är övergivna att klängväxter 
ha fått växa fritt, ibland till och med inomhus. 
Inga märken av strid eller panik finns att hitta.

Fordon
Om karaktärerna inte har med sig och använ-

der sig av EV MKIII fordonet kan du som berättare 
låta någon av karaktärerna lyckas med att få igång 
ett av fordonen som står parkerade längs med ga-
torna i Illiar.

Händelser
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Här nedan beskrivs fyra olika händelser som 
karaktärerna kan råka ut för om det verkar pas-
sande innan de kommer in i centrala Illiar.

Robert
Karaktärerna stöter på något som ser ut att vara 

ett litet barn i tio årsåldern. Barnet kommer fram 
till karaktärerna och frågar om de vet när nästa 
buss kommer att åka. Barnet presenterar sig som 
Robert om karaktärerna frågar och kommer inte 
att lämna karaktärernas sida. Frågor om Roberts 
föräldrar kommer att besvaras med att Robert 
säger att de är på semester och frågor om vad som 
har hänt med staden kommer han att besvara med 
att alla människor har åkt bort men att de snart 
kommer tillbaka igen.

Robert kommer att fråga karaktärerna om de 
vill leka med honom, och om de går med på det 
kommer de snabbt att upptäcka att Robert inte är 
en normal människa. Robert vet inte om att män-
niskor kan dö, utan tror att de kan repareras precis 
som han själv. Detta kommer förmoidligen fram 
om någon av karaktärerna skadar sig medan de 
har Robert i sin närhet. Robert kommer att fråga 
varför de inte reparerar sig själva och förstår inte 
varför man inte skulle leka livsfarliga lekar, efter-
som de inte är livsfarliga för honom.

Robert kommer dock aldrig att bli farlig för 
karaktärerna annat än om han får leka precis som 
han vill. Om du som berättare vill utsätta karaktä-
rerna för robotanfallet som står skrivet här under 
kan Robert leda karaktärerna till Militärbasen där 
de kommer att vara trygga, eller så kan Robert 
leda dem dit om de frågar efter någon som vet 
mera om vad som har hänt.

Radioapparaten
När karaktärerna rör sig förbi ett hus hör de 

helt plötsligt en mänsklig stämma från ett av de 
stora fönstrena. Stämman avbryts dock snabbt av 
en konstig ljudslinga som inte låter melodisk över 
huvudtaget. Undersöker karaktärerna huset hit-
tar den en radioapparat som tydligen fortfarande 
har batterikraft kvar. Det som kommer ur radion 
är dock omöjligt att få någon som helst informa-
tion ifrån. Radiosändningarna sköts av en AI som 
blandar musik och inspelade radiosändningar 
från innan staden Illiar blev folktom. Alla sänd-
ningar bryts blivit nerbrytna i små stycken som nu 
varvas med varandra.

Förrymda djur
När karaktärerna går igenom en lite mera 

parkbetonad del av Illiar hör de ett rytande från 
ett vilt djur. I stort sett det första tecknet på liv de 
har hört inne i staden. Rytandet kommer ifrån en 
liten familj Varglingar, mer beskrivning finns i Slp 
Appendix. Varglingarna kommer från ett av sta-
dens Zoo och har överlevt allt som har hänt.

Huruvida Varglingarna anfaller, eller ens bryr 
sig om karaktärerna är upp till karaktärernas 
handlingar. Varglingarna kommer att slåss för att 
beskydda sitt områda och sina små.

Varglingarna har sitt näste i en liten kulle i en 
av de många parkerna. De har många ingångar till 
sitt gryt och vet hur de skall slåss effektivt i grupp 
för att tillfoga så mycket skada som är möjligt. De 
driver dock hellre bort eventuella inträktare än 
dödar dem. Skulle det visa sig att Varglingarna blir 
svårt skadade kommer de att forsla bort sina små 
medan några Varglingar uppehåller karaktärerna.

Robot anfall
Ur ingenstans kommer det springande två 

små barn. Dessa barn är attackrobotar precis som 
Robert men har ingen biologisk hjärna och har 
därför inte påverkats av Sathra effekten. Använd 
värdena för Robert (Slp Appendix). Robotarna 
kommer att jaga efter karaktärerna så länge som 
de fortfarande har ett spår efter dem, eller tills ka-
raktärerna är döda. Det är svårt att lura robotarna 
men det går. Robert kan hjälpa till om karaktärer-
na har träffat på och fortfarande har med honom. 
Om karaktärerna tar sig till militärbunkern (se 
nedan) kommer robotarna att sluta förfölja dem 
och gå tillbaka till det slumrande läget som de be-
fann sig i innan karaktärerna väckte dem.

OBS, använd inte detta stycke för att döda 
karaktärerna. Använd det om spelgruppen verkar 
vilja ha action eller om de inte verkar veta vart de 
skall ta vägen.

Centrala Illiar
När karaktärerna börjar närma sig mitten 

av Illiar, något som tar några veckor till fots el-
ler några dagar till fordon, blir byggnaderna allt 
högre och större. Mängden grönområden minskar 
dock inte. De högra byggnaderna kan se lite mera 
slitna ut på de översta våningarna än de kortare. 
Men inga tecken tyder på stridigheter.

Fordonen på gatorna försvinner ju närmare 
centrala Illiar som karaktärerna kommer. I vissa 
av korsningarna står det dock fordon som verkar 
ha krockat med varandra. Dessa fordon, om ka-
raktärerna kontrollerar dem, kan ha intorkade 
fläckar av blod på klädsel och utsmetat på de kros-
sade fönstrena.

I de centrala delarna av Illiar är känslan av att 
färdas genom en död stad mycket starkare än i de 
omgivande delarna av staden. Butiksfönster skyl-
tar med förmultnade skylddockor och reklamaf-
fisher för utrustning, kläder och tjänster som 
karaktärerna knappt kan gissa sig till. Stora lamp-
skärmar blickar ner mot vägbanan, lampskärmar 
som när staden levde utlovade frihet och produk-
ter till de som hade råd, på gatorna kan man hitta 
mindre saker som en leksak, en plånbok, en till 
hälften förrutnad tidning med nyheter från flera 
hundra år sedan.

Tre byggnader kommer dock karaktärerna 
snabbt att upptäcka och förstå vad de är. Rymd-
hamnen står i södra delen av centrala Illiar med 
fyra stora ramper för rymdskepp och en enorm 
värmevägg för att inte landande rymdskepp skall 



Tynande Drömmar / 12 13 / Fading Suns

riskera resten av staden. Biblioteket breder ut sig i 
västra delen av centrala Illiar med en enorm staty 
av en grupp med barn som läser böcker i någon 
slags grön metall. Polisstationen sträcker sig uppåt 
i norra delen av centrala Illiar med en staty av en 
ung beslöjad kvinna med en våg i högra handen 
och en fackla lyft mot himlen i den andra han-
den.

Att shoppa i Illiar
Det finns många affärer i centrala Illiar och 

spelare och deras karaktärer kan få för sig att 
plocka på sig av vad som finns.

Det finns till och börja med inga vapenaf-
färer som karaktärerna kan hitta. Kläd- och 
utrustningsaffärer innehåller inte heller något 
av intresse. Kläder har förmultnat liksom all ut-
rustning som inte är tillverkade av ickeorganiska 
material. Ickeorganisk utrustning har givetvis kla-
rat sig, men utöver de enklaste maskinerna kräver 
den mesta utrustningen batterier eller elektricitet 
som inte finns att få tag på, varken i Illiar eller där 
karaktärerna kommer ifrån.

Rymdhamnen
I rymdhamnen kan karaktärerna få en förstå-

else för vad som har hänt i Illiar. Redan utanför 
rymdhamnen står en enorm mängd med fordon 
parkerade och krashade. Många av de krockade 
fordonen är täckta med intorkat blod i interiören.

Rymdhamnen i sig är en stor rund byggnad i 
en vit metalllegering och svarta metalliska föns-
ter. På andra sidan av den cirkulära byggnaden 
står fyra mindre cirklar med ramper av keramik 
som glittrar i solskenet. Dessa fyra cirklar är av-
skjutningsramper för rymdskepp. Mellan de fyra 
mindre cirklarna och huvudbyggnaden sträcker 
sig en solfjäderliknande konstruktion av värmetå-
liga metalllegeringar sig mot himmeln, en värme-
vägg. Ingången är prydd med många långa pelare 
som lyfter upp ett tunt tak som sträcker sig ut mot 
parkeringen. Alla dörrar in till rymdhamnen är 
stängda och låsta, men går att bryta upp.

Den cirkulära rymdhamnen är egentligen bara 
ett enda stort rum, minst ett tiotal våningar högt 
i taket. Längs med väggarna går trappor uppåt 
mot taket och våningar med dörrar in mot små 
rum längs med väggarna. I taket hänger en enorm 
dataskärm som dock inte funkar. Det första som 
karaktärerna upptäcker när de tar sig in i rymd-
hamnen är dock drivor och åter drivor med rester 
av mänskliga kroppar. Drivorna ligger packade 
mot fönster och dörrar. De verkar ha dött väldigt 
plågsamt, men snabbt. Några få av lämningarna 
har på sig skyddsmasker, och vissa få har på sig 
fullständiga skyddsdräkter.

NBC utrustning
Om karaktärerna söker igenom Rymdhamnen 

hittar de två rum på understa våningen som är 
fyllda med NBC utrustning och vapen av något 
slag. Rummet med NBC utrustning är till viss del 

tömt och allt ligger i oordning. Vapenrummet är 
däremot orört. I stora skåp ligger det vapen som 
vagt liknar organiska laserkarbiner. Det verkar 
inte som om ett enda vapen har blivit rört sedan 
skåpen låstes upp.

Vapnen är alla urladdade, och de extra batte-
rier som finns är också urladdade.

De fyra rymdramperna
Tre av de fyra rymdramperna är tomma, varav 

två verkar ha använts med tanke på de enorma 
mängderna med sot och smält keramik som ligger 
längst ner i rampen.

I den fjärde rymdrampen ligger det dock fort-
farande ett skepp. Skeppet ser väldigt ålderdom-
ligt ut och om karaktärerna får sig en syn på skep-
pet ovanifrån märker de att det är format ungefär 
som en ihopkrupen larv, med enorma lyftraketer 
fastsatta vid bakkroppen. Det går inte att ta sig in 
i skeppet.

Biblioteket
Biblioteket är en enorm halvcirkelformad 

byggnad som är byggd i en svacka med flera hund-
ra trappsteg ner till ingången. Biblioteket är byggt 
av en gulaktig sandsten i klassiskt romerskt stil. 
De enda utsmyckningarna på byggnaden är den 
enorma statyn av fem barn i en grönaktig metall 
som i olika positioner läser böcker på taket.

Biblioteket domineras av ett enda stort väl 
upplyst rum, med stora fönster i taket. Längs med 
väggarna står låga bord med mjuka sandfärgade 
soffor. På väggarna hänger stora gobelänger med 
motiv från landningen och uppbyggnaden av 
staden Illiar.

I mitten av rummet står tio fundament för vad 
som förmodligen har varit tjocka glasskivor. Fun-
damenten är gjorda i någon legering av metaller 
och det lilla krossade glas som finns kvar skimrar 
vagt i grönt. Dessa tio fundament verkar ha blivit 
krossade av hackor och släggor. Det ligger stora 
glassplitter längs med hela golvet. Fundamenten 
är vad som är kvar av de tio minnesbankerna som 
Johandes Li Halan hade sönder efter att han hade 
fått informationen om hur han skulle ställa in 
portalen för att kunna återvända till Vorox.

Det finns inget av värde att hitta på Biblioteket, 
Johandes var grundlig.

Polisstationen
Polisstationen är fyrkantig byggnad byggd av 

metall som liknar keramstål. Det finns inga föns-
ter och bara en enda stor dubbeldörr mot gatan. 
Ovanför dörren står det VERITAS. Själva byggnaden 
är bara ett skal, vilket karaktärerna märker när de 
tar sig in. Inuti byggnaden står ett enormt kan-
tigt rymdskepp som ser väldigt gammalt ut. Det 
är främre delen av det enorma sovande skeppet 
som förde alla människor från planeten Terra till 
planeten Mid. Enorma ljuskällor, som fortfarande 
fungerar, lyser upp skeppet. Två enorma trappor 
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vid skeppets fot leder neråt under marken.
Trapporna fortsätter nästan hundra meter ner 

under jord innan de båda slutar i ett stort cirkel-
format rum. Belysningen, lysande glober i taket, 
fungerar fortfarande. Det cirkelformade rummet 
har fyra stora dörrar i mörkt trä med en kort in-
skription i ljusa bokstäver på varje dörr. Dörrarna 
heter; AEQUITAS, CARCER, MILITIA och NOMINO.

Aequitas
Aequitas är ett litet rum, tjugo gånger tjugo 

meter, i lugna blå färger. I rummet står tio små 
bord med en liten skärm och en stol. Om någon 
av karaktärerna försöker få igång någon av skär-
marna och lyckas (Tech Redemption) så kan du 
som Berättare dela ut Handout tre. 

Aequitas är rummet där all information om 
staden Illiar finns i vanliga fall. Den civila datorn 
har dock gått sönder efter alla dessa år. Det enda 
som man kan få ut ur datorn är en enkel uppställ-
ning på vad som finns i staden. Handout tre, vilket 
är en sådan enkel uppställning, har lite informa-
tion.

OPINIO ger informationen att 23% har försvun-
nit från Carcer. Detta beror på att de fångar som 
fanns där har blivit av med sitt DNA pga nanovi-
ruset och därför ej registreras längre. FREQUENTIA 
ger hur många registrerade medborgare det finns i 
staden. Inga. Dock så har robotpopulationen ökat. 
SAECULUM PORTUS är en sammanställning på gene-
rationsskeppen som ligger vid rymdhamnen i Il-
liar. Tre saknas, ett är fortfarnde funktionsdugligt; 
Pistris som tydligen har 210 medborgare ombord. 
Dessa människor drabbades inte av nanoviruset.

Carcer
Om karaktärerna öppnar dörren till Carcer 

stiger de in i ett avlångt rum med kliniskt vita 
väggar, tak och golv. På den högra väggen finns 
en dörr med en skylt som säger förråd. Längst 
fram står något som ser ut att vara ett stort prov-
rör i glas. Inuti det enorma provröret står det en 
mycket konstig stol med många sladdar och led-
ningar. Bredvid provröret finns det en fyrkantig 
skärm som dock inte verkar fungera. Dörren till 
förrådet leder till ett enormt förråd med många 
små låsbara, och låsta, lådor staplade på varandra 
i långa rader.

I Carcer hålls alla dömda fångar i Illiar in-
fängslade. Varje fånge har satts in i ett av de enor-
ma provrören, kopplade till en livsuppehållande 
maskin. I dessa provrör kommer fångarna att leva 
så länge som strömmen går, och dataprogram ser 
till att de för evigt sonar sina brott. Det är upp till 
dig som Berättare att bestämma om karaktärerna 
kan få igång maskineriet eller för den delen få syn 
på några av fångarna, som dock inte lever längre 
eftersom också de har blivit drabbade av Nano-
viruset.

Militia
Läs beskrivningen under rubriken Militia lite 

längre fram i texten.

Nomino
Nomino är ett stort rum som lutar neråt mot 

en stor scen längst borta i rummet. Väggarna är 
av vad som verkar vara trä. Den lutande delen av 
rummet är fyllt med stolar. På scenen finns ett 
enda stort podium, med en enorm skärm bakom.  
Skärmen är kopplad till den civila centraldatorn, 
men går inte att starta. Det är här fångar blev 
dömd till Carcer, eller andra straff. Det finns ing-
enting att hitta.

Militia
Det första man ser när man går in genom dör-

rarna som det står Militia på är en lång korridor 
på ungefär femtio meter. Golvet består av en mjuk 
korthårig matta, väggarna verkar vara gjorda av 
trä och taket är målat i en ljusblå färg. Längs med 
väggarna hänger tavlor på militärer. Uniformerna 
verkar vara väldigt stiliserade och inte sådana att 
man kan tro att de kan fungera ute i strid. Det 
finns inga namnskyltar vid tavlorna. Längst bort 
i korrudoren står det en bastantdörr i skinande 
vit metall.

Efter den långa korridoren kommer karak-
tärerna fram till en luftsluss. Luftslussen verkar 
tydligen fungera, men den släpper bara in en 
person åt gången, och bara levande personer med 
DNA. Med andra ord kommer inte Robert in i den 
militära delen av polisstationen.

Det som händer i luftslussen är att kroppen 
på personen som befinner sig i luftslussen blir 
ordentligt kontrollerad av den militära centralda-
torn. En ljusstråle i skimrande gula färger scannar 
av personen i fråga och på en skärm, som fram 
tills nu har varit svart, flimrar till och visar upp 
karaktärens kropp först som den ser ut utanifrån 
och sedan lager för lager tills bara skelettet visas 
upp. Dessutom rinner det ner text i ett fält till hö-
ger om bilden av kroppen. Denna text, på gammal 
Illiariska (se handout tre), beskriver exakt vad 
som finns i karaktärerna. Medfödda sjukdomar, 
genetiskt arv, dna och allt annat som kan vara 
relevant.

Den första karaktären som träder in i luftslus-
sen blir dessutom tilltalad av den militära central-
datorn som säger på mycket gammal urtiska att 
karaktären numera har fullständiga rättigheter 
inom det militära datasystemet. De andra karak-
tärerna som kommer efteråt kommer inte att få 
detta meddelande.

Innanför luftslussen
Rummet innanför luftslussen är enormt och 

domineras av en tjock grönaktig glasskiva som 
flimrar till när den första karaktären kommer in 
i rummet. Längs med väggarna i rummet hänger 
det dataskärmar och under dem står det mjuka 
och bekväma stolar. Från rummet leder också tio 
dörrar med små skyltar som är numrerade från ett 
(I) till tio (X).

Den massiva grönaaktiga glasskivan flimrar 
till när den första karaktären kommer in i rummet 
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och en reslig man i ålderdomliga kläder av kon-
stigt snitt uppenbarar sig i glasskivan. Mannen 
tittar rakt på den första karaktären, densamme 
som av dn militära centraldatorn fick fullständig 
rättigheter, och tilltalar honom på ett konstig och 
gammalt språk.

Mannen i glasskivan kommer att fortsätta till-
tala karaktären tills karaktären säger något högt. 
När väl karaktären har talat med mannen i glas-
skivan börjar han tala normal Urtiska, dock med 
en konstig brytning.

”Välkommen befälhavare. Illiar Militia Me-
more till er tjänst. Dagens datum är den fjärde 
mars 5037. Alla civila funktioner är utslagna av 
okända anledningar, men uppskattningsvis 34% 
av de militära systemen är funktionella. Vad vill 
ni göra?”

Mannen i glasskivan, från och med nu IMM, 
kan utföra de flesta tester och undersökningar 
som karaktärerna skulle vilja ha utförda. Dess-
utom kan IMM berätta om Illiar’s historia. IMM’s 
minnen tar dock slut i samma sekund som Vau 
stänger portalen mot Sathra och släpper ner na-
noviruset över planeten. Mer om vad IMM kan 
berätta står att finna i rutan till höger.

De tio dörrarna
Bakom de tio dörrarna breder enorma militära 

förråd ut sig under marken. I de militära förråden 
kan man hitta allt. Alla sorters vapen, rustningar 
eller utrustning som någonsin har använts i krig 
eller polisiära uppgifter. Men all utrustning är 
inlåst och IMM har för tillfället inte tillgång till 
kodlåsen. Det går inte att komma åt materialet. 
Det går dock mycket lätt att gå vilse nere i de 
enorma förråden.

Kanske upptäcker karaktärerna till och med 
en står upprättstående robot med enorma vapen 
i en kammare?

Vad Illiar Militia Memore (IMM) vet

HUR MAN AKTIVERAR PORTALEN
IMM vet inte hur man aktiverar portalen tillbaka 
till Vorox, men kan ta reda på det genom en 
datauträkning. Denna uträkning kommer dock 
att ta minst ett dygn pga den nuvarande dataka-
paciteten.

VAD SOM HAR HÄNT
IMM vet om vad som hände fram tills att por-
talen mot Sathra stängdes. IMM kan berätta allt 
som står att läsa på sidan 3 (Vad hände på Mid?) 
utom att Vau hade något med det hela att göra.
IMM kan dock berätta att en oidentifierad 
farkost sköt ner eller tvingade ner Æther som 
krashlandade strax norr om staden Illiar.

ROBOTARNA
IMM vet inget om robotarna i Illiar, men kan 
berätta att kontrollen över robottillverkningshal-
larna inte längre verkar ingå i den militära da-
torns uppgifter. Något som enligt arkiven dock 
har ingått i den militära datorns uppgifter.

NANOVIRUSET
Om karaktärerna tar med resterna av en av 
medborgarna i Illiar till IMM kan den under-
söka resterna och komma fram till vad det är 
som hände med befolkningen i Illiar. Nämligen 
Nanoviruset.
Dessvärre kan IMM inte skapa något antivirus.

GEOGRAFI
IMM kan presentera hur planeten Illiar såg ut 
när IMM senast var igång. En holografisk presen-
tation av planeten visas då upp för karaktärerna. 
Man kan genom denna holografiska karta lätt 
hitta till Æther, Sathraportalen eller hem igen.
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Akt Fyra

Sovande skeppet Æther
“A dead silence rested over the neighbourhood. The object lay decaying, slumping, over the hillside. I 

would never had entered it hadn’t I been ordered. As I walked through the broken door I almost turned on 
my heels and fled. Something else was decaying inside, something biological, something human...”

- Motionless movement, Ardihol M Madrej

Sammanfattning
En kort sammanfattning av vad som (förhopp-

ningsvis) skall hända och vilka som är de vikti-
gaste personerna i akt fyra.

Vad som händer
Det finns inte så mycket att upptäcka vid skep-

pet Æther. Skeppet och dess omgivningar kan 
dock ge en insikt i vad som har hänt och vilket 
öde som kan drabba karaktärerna och eventuellt 
alla andra i universum om denna farsot släpps lös 
i hela solsystemet.

Vilka som är viktiga

Æthers huvuddator
Huvuddatorn vet inte mycket om vad som har 

hänt, men kan ge viss information. Bland annat 
kan huvuddatorn visa upp bilder på vad det var 
som tvingade ner Æther till planetens yta igenom, 
och kanske kan karaktärerna identifiera Vau.

Upptinad Illiarmedborgare
I skeppet Æther kommer karaktärerna att stöta 

på en just upptinad medborgare från Illiar. Denna 
person kommer att vara fruktansvärt medtagen av 
vad som hände staden Illiar innan Æther lycka-
des lyfta från planeten och upptiningsprocessen, 
men kan kanske ändå sprida lite ljus över händel-
serna.

Skeppet Æther
Norr om den enorma staden Illiar ligger ett 

krashat skepp. Det är ett så kallat sovande skepp, 
vilket betyder att alla ombord sövs och fryses ner 
inför färden för att sedan tinas upp och väckas 
när skeppet kommer fram till sin slutdestination. 
Runt det krashade skeppet växer ingen vegetation 
i ungefär en kilometers radie. 

Skeppet i sig ser ut som det skepp som karak-
tärerna förmodligen fick syn på i Rymdhamnen 
i Illiar. En ihopkrupen larv tillverkad av en ljus 
metalllegering med enorma bärraketer som sitter 
fast vid larvens enorma bakdel. 

Skeppet ser insjunket ut, men förutom att det 
har krashlandat verkar det inte ha tagit någon an-
nan skada.

Ta sig in i skeppet
Att ta sig in i skeppet är inte så svårt. Alla 

luftslussar och nödut- och ingångar är markerade 
med bjärta färger och har alla manuella öppnings-
mekanismer som kan hanteras från utsidan förut-
om eventuella automatiska öppningsmekanismer 
som karaktärerna inte kan se eller använda sig av.

Oavsett var karaktärerna tar sig in i skeppet 
kommer de direkt att komma in i en luftsluss. För 
att komma längre in i skeppet måste karaktärerna 
själva stänga den yttre luckan och sedan öppna 
den inre. Alla automatiska system är sönder.

Inne i skeppet
Skeppet är nersläckt och om inte karaktärerna 

har med sig egna ljuskällor kommer de inte att 
kunna se så mycket av sina omgivningar. I golvet, 
vilket för karaktärerna kommer att vara väggen i 
akterlig riktning, går det en tio cm bred list som 
är självlysande. Denna list lyser upp gångarna 
som karaktärerna tar sig igenom med ett svagt 
blått ljus. Tillräckligt för att karaktärerna får syn 
på hinder innan de går in i dem, men inte mycket 
mera.

Tänk på att var än karaktärerna går inne i 
skeppet kommer de alltid att gå på en ”vägg” och 
ha ”golvet” som vägg eftersom skeppet har krash-
landat.

Händelser i skeppet
Det finns en del som kan hända i skeppet. Här 

nedan beskrivs tre olika händelser.

Skeppsdatorn
När karaktärerna går igenom ett rum blinkar 

helt plötsligt alla ljuskällor i omgivningen till och 
en vänlig kvinnoröst tilltalar dem. Precis som 
IMM talar skeppsdatorn på ett obegripligt språk, 
men efter att karaktärerna har tilltalat datorn, el-
ler om de har talat högt innan, så tilltalar datorn 
karaktärena på deras egna språk, om en med en 
konstig dialekt.

Skeppsdatorn är till skillnad från IMM’en på 
polisstationen inte en avancerad AI och fungerar 
mera som en minnesbank man kan kommunicera 
med och få att utföra vissa handlingar som den 
kan utföra. Skeppsdatorn kommer att utföra de 
handlingar som karaktärerna föreslår så länge 
som det inte verkar helt galet.
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Se ovan vad det är skeppsdatorn kan förmedla 
till karaktärerna. Skeppsdatorn kan dessutom 
tända all belysning som fortfarande fungerar om-
bord Æther och manövrera alla dörrar, fönster och 
verktyg som fungerar. Dessutom kan skeppsdatorn 
tina upp nerfrysta människor om karaktärerna skul-
le vilja det. Dock varnar skeppsdatorn för att detta 
kan skapa en livsfarlig situation för alla biologiska 
varelser på och i närheten av skeppet Æther.

Upptinad medmänniska
Karaktärerna kan visserligen själva välja att 

med skeppsdatorns hjälp tina upp en av de ner-
frusna människorna, men karaktärerna kan också 
råka tina upp någon av misstag.

När karaktärerna kommer in i ett litet rum, 
inte mera än tio gånger tio meter brett, upptäcker 
karaktärerna att de står på en nästan genomskin-
lig tub av något slag. Framför dem längs med 
golvet (väggen) ligger ytterligare fem likadana 
nästan genomskinliga tuber. Någon av karaktä-
rerna råkar dessutom aktivera upptiningen av en 
av dessa människor som ligger nerfrusen i den 
konstiga tuben.

Tuben börjar lysa svagt gulaktigt och förvand-
las från nästan genomskinlig till genomskinlig. 
Man kan se att det ligger en människa av kvinn-
ligt kön klädd i lätta kläder. Samtidigt som ett su-
gande ljud hörs börjar sakta tuben att öppna sig. 
Ovandelen höjs vid kvinnans fötter och stannar 
till ca en meter upp i luften. När så allt har tystnat 
börjar kvinnan sakta röra på sig.

Kvinnan kommer att vara medvetslös i unge-
fär fem minuter och under tiden kommer hennes 
ansiktsfärg att sakta förändras från ljust vitt-blått 

till något som liknar normal hudfärg. När hon når 
medvetande kommer hon dock fortfarande vara 
desorienterad i ungefär en tjugo minuter.

Kvinnan, som säger sig heta Marliona DeVhin-
tear, kan berätta att hon tillsammans med de an-
dra i detta rum är ansvariga för återuppväckandet 
av alla andra ombord skeppet Æther. Hon vet inte 
vad som hände med skeppet då hon var nersövd 
och nerfrusen när skeppet lämnade rymdhamnen. 
Hon kan dock berätta en del om staden Illiar och 
varför de var tvugna att lämna planeten, nämligen 
det främmande skeppet. Hon kan dessutom berätta 
lite om Sathra portalen om karaktärerna undrar 
över den. Hon vet att det är en portal som läcker 
ut energier som är bra för ekologin och att man 
använde denna Sathra energi för att göra planeten 
Illiar till ett himmelrike.

Marliona DeVhintear kommer hela tiden att 
hålla sig på avstånd från karaktärerna och som 
anledning säga att hon borde sättas i karantän med 
tanke på vad som hände precis innan hon sövdes 
ner. Hon vet att planeten bombaderades med något 
som dödade människor urskillningslöst och hon är 
inte medveten om hon själv är smittad.

Nanovirus?
När karaktärerna rör sig igenom skeppet Æther 

finns det alltid en risk att de kommer i kontakt 
med nanoviruset som faktiskt finns ombord. Men 
nanoviruset är i hibernation, nanovirus har bara 
så stora batterier. Om nanoviruset skulle hamna 
i en näringslösning skulle dock viruset vara igång 
väldigt fort igen.

Förslagsvis kan Marliona DeVinthear drabbas 
av viruset då det är meningen att karaktärerna skall 
vara med om andra äventyr.

Nanoviruset kräver ungefär en timme att bryta 
ut fullständigt från dess hibernation. När väl nano-
viruset är lössläppt kommer det att ”äta” upp allt 
mänskligt och närmänskligt DNA i alla celler som 
det kan tas sig till. Det tar nanoviruset allt från en 
minut till tio minuter att döda alla DNA i en män-
niska beroende på hur mycket nanovirus som är 
aktivt.

Samtidigt som nanoviruset dödar av allt DNA i 
cellerna skapar det kopior av sig självt. Nanoviruset 
har dock muterats av Sathraeffekten och är inte 
längre luftburet.

En människa som blir av med allt DNA i sin 
kropp kommer att sluta fungera. Det syns inte di-
rekt att kroppen är attackerad av viruset, men den 
drabbade kommer under den korta tid det tar för 
viruset att ”äta” upp allt DNA känna en fruktansvärt 
smärta samtidigt som medvetandet barmhärtigt 
nog förloras.

Vad skeppsdatorn vet

NÖDEVAKUERING AV ILLIAR
På grund av ett främmande skepp i omlopps-
bana och förmodade fientliga avsikter skickades 
skeppen Æther och Ossifragus ut i omloppsbana 
för något skulle överleva Illiar.

BESKJUTEN AV ETT FRÄMMANDE SKEPP
Det främmande skeppet i omloppsbana besköt 
Æther med ett främmande vapen efter att det 
främmande skeppet hade gjort en nogran kon-
troll av både skeppet Æther och skeppet Ossi-
fragus. Vapensystemet som användes mot Æther 
stängde av all aktiv teknik ombord skeppet vilket 
fick det att falla tillbaka mot planeten. Vad som 
hände med Ossifragus är okänt.

NANOVIRUS?
Av alla, strax över 4000 personer, som är ner-
frysta på skeppet har runt en tolftedel av alla 
nerfrysta blivit drabbade av något livshotande. 
Skeppsdatorn vet detta, men vet inte vilka det är 
som är drabbade eller vad det är som har drab-
bat dem.



Tynande Drömmar / 18 19 / Fading Suns

Akt Fem

Den läckande portalen
“There were a dozen dead bodies in the eastern road, their outline softened by the black dust... All was 

still. Houses locked and empty. Shops closed. But looters had helped themselves to food and wine and out-
side a jewelers some goldchains and a watch was scattered along the pavement.”

- The War of the Worlds (H.G. Wells)

Sammanfattning
En kort sammanfattning av vad som (förhopp-

ningsvis) skall hända och vilka som är de vikti-
gaste personerna i akt fem.

Vad som händer
Med hjälp av kartan som karaktärerna fick tag 

på i polisstationen i staden Illiar kan karaktärerna 
ta sig till portalen mot Sathra som deras farfar 
hade skrivit om i en av de minneskretsarna som 
karaktärerna hittade i bunkern vid portalen till 
Vorox.

Vid den läckande portalen hittar karaktärerna 
två dödade vetenskapsmän och fyra döda Vau 
framför den numera för gott stängda portalen mot 
Sathra.

Sathraportalen
Sathraportalen är numera inte i funktion. Den 

läcker dock fortfarande tillräckligt mycket för att 
det skall vara märkbart, något det inte är på andra 
planeter trots att Sathra finns överallt.

Färden till Portalen
Färden till portalen tar inte lång tid med ka-

raktärernas fordon, ungefär en dag. Till fots upp 
till en vecka. Portalen ligger enligt kartan längst 
nere i ett berg som nästan ligger vid ekvatorn på 
planeten Mid.

Under färden till berget kan eventuellt ka-
raktärerna råka ut för maskinproblem (sid. 5), 
det naturliga djurlivet (sid. 10) eller vägproblem 
(sid. 10).

Berget och portalen
När karaktärerna kommer fram till berget 

upptäcker de nästan direkt ett skepp som liknar 
detsamma som de hittade på skogsvägen mot sta-
den Illiar (sid. 10). Skeppet innehåll de fyra döda 
Vau som finns vid portalen djupt nere i berget.

En stor bastant dörr dominerar bergsväggen 
där vägen upp till berget slutar. Den stora bas-
tanta dörren är dock uppsprängd av något som 
förmodligen har varit en kraftig laseranordning, 
eller termitbomb.

Bakom den bastanta dörren i bergsväggen 
vindlar en mycket smal väg neråt i bergets djup. 

I taket på vägen går en tjugo cm bred ljusslinga 
som ger ifrån sig ett svagt gulaktigt sken. Vägen 
är inte tillräckligt bred för att det skall gå att köra 
karaktärernas forden nerför den. Vägen slingrar 
sig neråt berget i ungeför två kilometer innan den 
slutar framför ytterligare en uppsprängd dörr.

Portalområdet
Rummet som öppnar sig för karaktärerna är 

kanske så mycket som flera kilometer i diameter, 
och kanske lika högt till taket. I mitten av detta 
rum står en trasig rymdportal, en sådan som skep-
pet Voidgazer och alla andra använder sig av för 
att snabbt komma mellan de olika solsystemen, 
med en radie på uppskattningsvis en kilometer. 
Rymdportalen är inte färdigbyggd dock. Ungefär 
en fjärdedel av portalen saknas längst uppe vid 
toppen. Trots det lyser det om portalen i svaga 
mjuka blåa och gröna färger.

Framför den inkompletta portalen står en i 
jämförelse med portalen mycket liten maskin. När 
karaktärerna kommer närmare ser de att maski-
nen är ungefär trettio meter hög och lika lång. Vad 
maskinen hade för syfte är omöjligt att avgöra, den 
är ordentligt förstörd, förmodligen på samma sätt 
som de båda dörrarna in till portalen blev förstör-
da. Om karaktärerna går igenom maskinen hittar 
de två människor klädda som vetenskapsmän. De 
är båda dödade med laservapen, men verkar ha 
blivit överraskade och dödade snabbt.

Ungefär hundra meter från maskinen och por-
talen står det ett underligt tält. Tältet är gjort i ett 
svagt reflekterande material och det verkar vara 
designat i avbild av något organiskt.

Innuti tältet finns det fyra sovplatser och på 
varje sovplats ligger det en död Vau. Tre av de döda 
Vau är klädde som soldater medan den tredje är 
klädd på ett mera främmande och möjligen präst-
liknande sätt. De döda Vau har inga synliga ska-
dor och verkar inte ha dött smärtsamt.

Vau’s utseende
Vau är vagt människolika, men tre meter långa 

och smalare och smärtare än människor. Deras 
ansikten är långsmala och deras näsor är mera två 
andningshål ovanför deras smala munnar än nå-
gonting annat. Vau har ingen behårning, utan har 
snarare en hud som vagt liknar reptilers hud.
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Epilog

Information vill vara fri
“Hack the planet!”

Perikles la handen mot den sista runan i enlighet med vad den konstiga mannen i glaset hade sagt. 
Runan började sakta skina blått som snabbt övergick till purpur som de andra runorna på portalen. Man 
kände hur en baston tog sin början och runorna började flamma allt rödare och hetare medan stenytan blev 
allt mera genomskinlig. Plötsligt slutade bastonen och man kunde se konturer av vad som väntade på andra 
sidan portalen. En efter en gick ni igenom portalen...

... och steg in i famnen på ett trettiotal munkar med sigill och heliga runor från Eskatonic Order. Mitt 
bland alla munkar tyckte ni er se Frater Moshime Deabarger...

Japp. Äventyret är slut, men en fortsättning blir det. Samla ihop karaktärerna, dubbelkolla att dina spe-
lare har linconarmband runt handlederna och efter allt snack så kom förbi oss arrangörer och berätta för 
oss hur det har gått...

Ernstson & Werner, signing off...
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Slp Appendix
“I couldn’t help but feel pity for the stray mongrel from the woods that stared at me, its ribs shockingly 

apparent on its starved torso. I opened my satchel and withdrew a strip of dried meat, part of the travel 
rations we had purchased in Elfhome before making our way into this Pancreator-forsaken country of Jy-
andhom. Hargard has proven every step of the way that it is not one of the Known Worlds. I threw the strip 
at the mongrel’s feet; it leapt backwards before realizing what it was I had offered. It lunged greedily at the 
meat and gobbled it in an instant, and then looked to me for more.”

- Guissepe Alustro

Spelledarpersoner
Här finns de olika spelledarpersonerna be-

skrivna. Vissa är beskrivna enbart i siffror andra 
med fullständig information. Vissa av värdena 
till spelledarpersonerna används för många olika 
varelser/situationer men det beskrivs var varje spel-
ledarperson används i scenariot.

Djungelapa
Djungelapan kan man råka ut för på den nya 

planeten där djungelaporna bor. Dessa djungela-
por är det mest intelligenta på planeten av de raser 
som fanns där från början och under den tid som 
aporna har varit utsatta för den läckande Sathra 
portalen har aporna börjat utveckla en rudimentär 
förståelse av omgivningen och skulle kunna börja 
klassas som intelligenta djur.

Utseende
Djungelaporna ser ungefär ut som våra oran-

gutanger fast med bruna färger på pälsen. Djung-
elaporna går för det mesta på två ben men springer 
helst på alla fyra då de kan komma upp i väldigt 
höga hastigheter och kan med lätthet springa ifatt 
en människa. På två ben är djungelaporna strax 
över 170 cm men egentligen närmare två meter då 
de kryper ihop. Armarna är längre än benen och är 
väldigt nära att släpa i marken när djungelaporna 
går på två ben.

Djungelapornas ansikte ser vagt människolik-
nande ut, även om det mera ser ut som ett vorox 
ansikte. Det man först av allt lägger märke till är att 
ögonen nästan lyser svagt blått.

Beteende

Djungelaporna håller på att utveckla ett intel-
lekt och har därför börjat använda sig av ”mänsk-
liga” beteenden. De lever i grupper men har börjat 
använda sig av verktyg som vässade pinnar och de 
verkar ha bemästrat elden. En djungelapa som blir 
överraskad kommer dock att bete sig som ett vilt 
djur och visa upp sina tänder, skrika och resa på 
sig så mycket som möjligt för att skrämma bort 
fridstöringen.

I grupper kommer djungelaporna att använda 
sig av sina spjut som de kan kasta med hyfsat träff-
säkerhet för att driva bort inkräktare.

Eskatonic Order Munk
Eskatonic Order är en del av den Ortodoxa 

kyrkan. De har dock inte alltid varit det, och be-
traktades innan Symbioterna kom som en heretisk 
rörelse. Eskatonic Order anser att man skall under-
söka och utforska världen. Leta efter Pancreators 
ljus i hela den kända och okända världen.

Eskatonic Order anses av många att vara visa 
och mystiska, på gränsen till trollkarlar. De tar ofta 
anställning som lärare då de flesta munkar inom 
orden kan lära ut väldigt mycket om världen.

Utseende
Munkarna går klädda i grå/bruna kåpor. Under 

kåporna kan man se grova kläder gjorde för långa 
expeditioner i ogästvänliga klimat i samma färg 
som kåporna. Om man tittar väldigt noggrant kan 
man se att alla munkarna har någon slags tatuering 
på underarmarna som ibland skymtar till. Tatu-
eringarna ser organiska ut och munkarna vägrar att 
förklara vad de betyder.

Beteende

Eskatonic Order Munk

BODY: Strength 2, Dexterity 3, Endurance 3
MIND: Wits 5, Perception 6, Tech 2
SPIRIT: Ego 5, Human 5, Alien 4
NATURAL SKILLS: Charm 6, Dodge 4, Impress 
5, Observe 7
WEAPONS: None
ARMOUR: None
VITALITY: -10 / -8 / -6 / -4 / -2 / O / O / O

Djungelapa

BODY: Strength 6, Dexterity 8, Endurance 5
MIND: Wits 4, Perception 6, Tech 1
SPIRIT: Ego 2, Human 1, Alien 4
NATURAL SKILLS: Dodge 6, Fight 5, Melee 4, 
Sneak 6
WEAPONS: Spjut (Dex + Melee, DMG 2)
ARMOUR: 2 + 2d
VITALITY: -3 / -1 / O / O / O / O / O / O
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Eskatonic Order blev varse vad Johandes Li 
Halan hade gjort för expedition på planeten Vorox, 
och dessa munkar är skickade för att undersöka ex-
akt vad det är Johandes hittade. Munkarna kommer 
att bli glada när de får reda på vilka rollpersonerna 
är och vad de skall göra. De kommer att be om att 
få följa med.

Robert
Robert är en robot byggd för att jaga ner och 

döda människor. Robert har dock till skillnad från 
andra liknande robotar en liten biologisk hjärna 
som skall hjälpa honom infiltrera människornas 
samhälle för att kunna orsaka så mycket skada 
som möjligt. Denna biologiska hjärna är påverkad 
av Sathra och har gjort Robert till en robot som 
inte längre är till för att döda, utan för att utveckla 
och helst reproducera sig själv. Karaktärerna kan 
stöta på Robert i Illiar..

Utseende
Robert ser ut att vara en pojke i tioårsåldern. 

Han är klädd i en slags overall av matt blått tyg. 
Över overallen har Robert en kort svart läder-
jacka, på fötterna ett par ordentliga kängor av ett 
svart material och en stickad brandgul mössa. Om 
Robert blir skadad kan man se att under den artifi-
ciella huden består Robert av en mängd med små 
mekaniska maskiner, mao en robot.

Beteende
Robert beter sig på ett sätt som skulle vara 

naturligt för en innevånare från Illiar. Hela hans 
referensvärld är kopplad till en långt förgången 
och högteknologisk värld totalt olika karaktärer-
nas. Robert vill dock gärna lära sig nya saker, och 
helst av allt vill han utveckla sig själv, till exempel 
genom lekar.

Robert kan inte förstå begreppet död, eller att 
någon inte skulle vilja göra det som Robert vill 
göra just nu. Man kan dock utan större problem 
få Robert att göra något annat genom att föreslå 
något som kan utveckla honom ”själsligt”.

Teremeeteas
Teremeeteas är en civiliserad vorox som sällska-

pet hyr på planeten Tutam för att vara deras guide 
på vägen till koordinaterna som rollpersonerna har 
fått av sin döda släkting. Detta är grundbeskriv-
ningen av hur Teremeeteas ser ut och beter sig 
innan Planetanden börjar påverka honom.

När Teremeeteas förvandlas till planetandens 
avatar ökar värdena i MIND och SPIRIT med två, 
och Teremeeteas är alltid medveten om allt levan-
de i sin omedelbara närhet vilket gör det omöjligt 
för något att gömma sig för honom.

Utseende
Teremeeteas ser ut som vilken annan Vorox 

som helst. På två fötter är han nästan tre och en 
halv meter hög. Precis som alla andra voroxar 
har Teremeeteas sex armar; varav två fungerar 
som fötter, två som armar och två kan fungera 
antingen som fötter eller armar.

Händerna slutar med fem fingrar, men till 
skillnad från ocivilicerade voraxer har Teremeet-
eas inga klor på sina händer eller fötter.

Teremeeteas päls är sandgul med mörkare 
partier i form av små prickar över hela kroppen 
förutom ansiktet. Teremeeteas mun är fylld med 
små och vassa tänder som är svagt gula. Hans 
ögon blänker svagt ljusbrunt.

Beteende
Teremeeteas är i grunden rätt lat, men jobbar 

hårt om han tror att han kan tjäna på det. Han är 
inte heller direkt våldsam, men om man lyckas 
reta upp honom anfaller han direkt, antingen 
med sitt fyrahandade svärd eller med en karates-
ving som tar full nytta av den stora och fyra hänta 
voroxkroppen.

Varglingar
Varglingar är en korsning mellan vilda katt-

djur och vargar. De var från början ett genetiskt 
experiment som tillslut ställdes ut för alla att se på 
Zoo i Illiar. Nanoviruset påverkade inte Vargling-
arna och de lyckades fly sitt Zoo och har överlevt i 

Tereemeteas

BODY: Strength 8, Dexterity 5, Endurance 9
MIND: Wits 4, Perception 6, Tech 1
SPIRIT: Passion 8, Human 3, Alien 7
NATURAL SKILLS: Dodge 7, Fight 6, Melee 5, 
Observe 5, Sneak 8, Vigor 6
LEARNED SKILLS: Martial Arts 3, Lore (Vorox) 
8, Tracking 6
WEAPONS: Voroxian Sword (Dx + Fight, DMG 6)
ARMOUR: 2
VITALITY: -10 / -8 / -6 / -4 / -2 / O / O / O / O / 
O / O / O / O / O

Robert

BODY: Strength 10, Dexterity 6, Endurance 10
MIND: Wits 2, Perception 5, Tech 10
SPIRIT: Ego 3, Human 2, Alien 6
NATURAL SKILLS: Dodge 4, Fight 8, Melee 8, 
Observe 8, Shoot 6
LEARNED SKILLS: Lore (Illiar) 2, Tech Redemp-
tion (High Tech) 8 (Mech Redemption) 8, Sci-
ence (Engineering) 2, Social (Acting) 2, Think-
machine 8
WEAPONS: Palm Laser, inbyggd (Dx + Shoot, 
DMG 3)
ARMOUR: 4 + 4d
VITALITY: O / O / O / O / O / O / O / O / O / 
O / O / O
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den övergivna staden.

Utseende
Varglingarna ser ut som mindre och spensliga-

re versioner av våra vargar. Pälsen är lätt rödaktig 
grå, och har ibland mörkröda mönster i pälsen i 
form av avlånga streck.

Beteende
Varglingar är i grunden nattliga djur och är 

av naturen lata. De jagar och försvarar sig i pack 
och använder sig av sina, för det mesta, överlägsna 
nummer för att jaga ner eller jaga bort bytesdjuret 
eller inkräktaren.

Vargling

BODY: Strength 4, Dexterity 6, Endurance 6
MIND: Wits 5, Perception 5, Tech 0
SPIRIT: Ego 2, Human 1, Alien 4
NATURAL SKILLS: Dodge 7, Fight 4, Sneak 7
WEAPONS: Claw Fist (DMG 4) Bite (DMG 1 + 3d)
ARMOUR: 2
VITALITY: -3 / -1 / O / O / O / O / O / O / O
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Regel Appendix
“The servant immediately leaped up and joined the other, and both left the room in a rush. I hardly 

noticed. My attention was completely drawn to the wound. It was grievous. The man was dying, and it was 
amazing he had not already passed on. I calmed myself and spoke the litany taught me years ago by Mother 
Kalpa, calling upon the divine fire in my breast to seal the torn flesh. The skin grew taut and the edges of the 
wound — from a sword, I presumed — reknitted somewhat. But it was not enough.”

- Guissepe Alustro

Regelsystemet
Regelsystemet till Fading Suns är väldigt lätt 

att lära sig och kräver bara att man har en T20. 
Det som kan vara svårt att förstå är de olika färdig-
heterna. Här presenteras reglerna och hur vi har 
tänkt att de skall användas i äventyret.

Regelanvändning
Vi har skrivit detta scenario utan att egentli-

gen tänka på exakta regler, eller att det skall vara 
viktigt för att föra scenariot framåt. För oss är det 
viktigaste upplevelsen.

Använd reglerna som ni tycker att det fungerar 
bäst.

Ett tärningsslag
Det är mycket enkelt att slå ett tärningsslag. 

Ta lämplig Characteristics och lägg till en skill, 
natural eller learned. Värdet av de två ihoplagda 
siffrorna skall nu vara mellan två och tjugo. För-
utsatt att tärningsslaget är lika med eller under det 
sammanlagda värdet har handlingen lyckats.

Ibland är det viktigt att veta hur väl en hand-
ling har lyckats och då använder man sig av effekt. 
Effekten är detsamma som det framslagna siffran 
(förutsatt återigen att värdet är lika med eller un-
der handlingens siffervärde).

Normalsvårigheten för ett tärningsslag när det 
inte finns ett värde att slå emot är alltid tretton.

Utfallet nitton är ett misslyckande, tjugo är 
alltid ett fummel. Utfallet ett är alltid en lyckad 
handling. och samma utfall som värdet av Char 
plus en Skill är alltid en perfekt handling.

Strid
I strid har en karaktär lika mycket i initiativ 

som färdighetens värde. Den som har högst värde 
agerar först, har två eller flera samma initiativ sker 
handlingarna samtidigt.

Om handlingen lyckades slås skadan. Kon-
trollera effekten mot Victory Chart för att se om 
mängden skadetärningar skall ökas. En perfekt 
handling fördubblar mängden extra tärningar 
från Victory Chart..

Slå lika många T20 som vapnets skada plus 
alla extra tärningar för effekt. Alla tärningar med 
ett utfall på tretton eller under är en poäng skada.

Rustning
Om den drabbade 

har rustning tas lika 
många poäng skada bort 
som rustningen har rust-
ningspoäng. All överbli-
ven skada drabbar offrets 
Vitality.

Skador
Skador sätt ut från 

höger till vänster.
En karaktär får tillbaka en poäng Vitality per 

vecka, så länge det inte är någon av de fem sista 
där karaktären får tillbaka en Vitality per månad.

första hjälpen
Ett lyckat första hjälpen slag inom tio minuter 

helar en poäng Vitality. Om slaget är perfekt helas 
två poäng Vitality.

Victory Chart

Effekt Tärningar
1 - 2 0
3 - 5 +1
6 - 8 +2
9 - 11 +3
12 - 14 +4
15 - 17 +5
18 +6


