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Vårt viktigaste budskap när du ska spelleda 
detta äventyr är att det står dig fritt att ändra 
och lägga till saker som du tycker gör berät-
telsen bättre. Huvudsaken är att både du som 
spelledaren och spelarna får ett roligt och gi-
vande spelpass.

Berättelsen är uppdelad i tre avsnitt med olika 
rollpersoner. Vi har försökt att komprimera 
rollpersonerna så gott som det bara går för 
att bytet av dem inte ska upplevas så störande. 
Kanske kan gränserna mellan dessa avsnitt 
kombineras med naturliga avbrott, såsom när 
spelarna (och spelledaren) provianterar.

Historien är ganska linjär i sina grunddrag, 
men vi vill samtidigt ge rollpersonerna en stor 
handlingsfrihet. Vi ger även mängder av för-

slag på sidohändelser som kan inträffa anting-
en vid bestämda punkter eller när det passar 
som bäst. Dessa kan exempelvis användas för 
att få igång rollpersonerna eller för att få de 
”tillbaka på banan”.

Platserna som förekommer i äventyret är noga 
beskrivna, då de är relativt få till antalet. Av 
den omvända orsaken är antalet välbeskrivna 
spelledarpersoner få då det i mittenavsnittet 
fi nns gott om sådana, medan det i det sista av-
snittet inte fi nns några alls.

Äventyret är inte tänkt att vara friform utan 
att spelas med vårt eget regelsystem, G20. Det 
är ett mycket enkelt, snabbt och konventsan-
passat system som använder alla de vanliga 
tärningarna.
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Förord

Driftin’ Too Far from Shore är den tredje fri-
stående delen i en serie som utspelar sig i vår 
värld i nutid (exakt årtal är lite fl ytande). De 
tidigare äventyren är ”Stuck Inside of Mobile 
with the Memphis blues again” (SydCon 2002 
och BSK 2003) och “A hard rain’s agonna fall” 
(GothCon 2004). Historierna följer på var-
andra på sådant sätt att världsläget förändras 
under varje äventyr. Därför börjar vi med en 
kort genomgång av de tidigare äventyren.

Tidigare Äventyr
Det första äventyret började med att en ame-
rikansk terroristgrupp attackerade ett för-
svarsmaterielföretag i utkanten av Memphis. 
Rollpersonerna spelade fyra FBI-agenter som 
utgjorde en Antiterrorgrupp – sådana har 
(sedan 11 september 2003) bildats på många 
ställen i USA för att stävja terrorism. Äventy-
ret fokuserade på rollpersonernas vardagliga 
samspel och hur de med överdrivna befogen-
heter jagade terrorister som de var övertygade 
om hade förgreningar i Arabvärlden.

Det visade sig att terroristerna var amerika-
ner som ville hejda USA:s planer på ett anti-
missilförsvar, och företaget Universal Defence 
Inc. som står som huvudkonstruktör. Roll-
personerna hinner inte stoppa aktionen, men 
fångar in terroristerna. Att FBI inte klarar av 
att skydda Universal Defence som konstruerar 
missilförsvaret resulterar i att de fl yttar verk-

samheten utomlands. Det offentliggörs att 
Pakistan, Nordkorea och Kuba inlett förhand-
lingar om inköp av liknande antimissilförsvar 
som det amerikanska.

Det andra äventyret handlade om en CIA-
aktion i Syrien. Rollpersonerna utgör ett CIA-
team och under General Whites befäl får de 
i uppdrag att ta kontakt med en motstånds-
rörelse i landet. Vita huset fruktar för att de 
försvunna irakiska massförstörelsevapnen 
hamnat i Syrien, som styrs av Baathpartiet 
- detsamma som Saddam Hussein tillhörde. 
Därför vill de sätta motståndsmannen Safwan 
al-Ghani som ny president.

På sin resa genom landet ser rollpersonerna 
stora inhägnade områden som tillhör Univer-
sal Defence Inc. (de bygger ett missilförsvar 
åt regeringen), men de tar ingen större notis 
om det. Rollpersonerna stödjer motståndsle-
daren och ser till avrätta presidenten, så att en 
relativt oblodig revolution kan ta sin början. 
Strax därefter försvinner rollpersonerna och 
återhörs aldrig mer. Den nye presidenten väl-
komnas av västvärlden och den amerikanske 
presidenten gör ett historiskt statsbesök. Un-
der detta låter Safwan al-Ghani avrätta hela 
den amerikanska delegationen - inklusive 
Presidenten. Missilförsvaret förhindrar den 
amerikanska vedergällningen.

Synopsis



Synopsis för detta äventyr
Denna gång trappas världskonfl ikten upp yt-
terligare. Huvudpersonen är General White 
som genom sin inkompetens i det förra även-
tyret var en bidragande faktor till misslyckan-
det i Mellanöstern. Han har tagits ur tjänst i 
väntan på att ställas inför krigsrätt - Vita hu-
set har gjort honom till den stora syndabock-
en för Presidentens död. Istället för att ta sitt 
straff slår han sig samman med en bunt deser-
törer från den amerikanska armén och kapar 
den militära prototyp-stealthubåten “Nixon”. 
Ubåten är byggd av General Dynamics Elec-
tric Boat Division, vilka är den amerikanska 
fl ottans största leverantör. Båten är bestyckad 
med en ny typ av kärnvapenspetsar utvecklad 
av Universal Defence specifi kt för att penetrera 
missilförsvaret konstruerat av nämnda företag.

Äventyret inleds med en actionfylld sekvens 
där spelarna kapar ubåten. De får därefter spe-
la en rad maktgestalter i Vita huset som sam-
las för att försöka lösa situationen. Äventyrets 
första halva handlar om hur dessa försöker 

enas om vilka intentioner som General White 
har, samt hur man ska agera för att hindra den 
galne Generalen och att ubåten hamnar i fi en-
dehänder - om de inte redan är det? Ett sätt 
att stoppa ubåten på är att EMP-bomba den så 
fort militären lyckas lokalisera den.

När Washington-människorna är nöjda med 
sin plan går man över till ubåten. Spelarna får 
nu spela General White och de andra som ka-
pade ubåten. De utsätts där för någon typ av 
attack eller olycka, troligen orsakad av dem i 
Washington, som slår ut ubåten och sänker den 
till havets botten. Rollpersonerna måste nu för-
söka laga ubåten och fortsätta sin färd mot den 
Syriska kusten där General White avser använ-
da vapnet för att hämnas sin döda president.

Problemet är att fl era besättningsmedlemmar 
tror att de deserterar för pengar och har föga 
intresse av att skjuta sönder Mellanöstern. Is-
tället tror de att ubåten ska säljas till Kina. De 
kommer att hotas utifrån av den amerikanska 
fl ottan och inifrån av sina olika uppfattningar 
om situationen.
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Avsnitt: Vita huset
President Dick Marshall: Ingen hade räknat 
med att President Bush skulle avlida, och all-
ra minst hans Vice President. Denne relativt 
unge politiker fi ck sin post då han inte ansågs 
redo för de andra riktigt tunga regeringspos-
terna. Då han varit ett populärt medieansikte 
var hans främsta uppgift att vinna ökat förtro-
ende för Vita huset. Men det blev istället han 
som fi ck ta över och nu känner han behovet 
av att agera med samma handlingsförmåga 
och kraft som din föregångare. Samtidigt vill 
han vinna förtroende bland sina närmaste ge-
nom att inte stöta sig med dessa. Trots att det 
är han som ska ta själva beslutet om hur mi-
litären ska agera mot General White så tänker 
han lyssna noggrant på vad alla har att säga.

Säkerhetsrådgivare Nate Tucker: Tjänstgör 
som Vita husets och Presidentens säkerhets-
rådgivare. Hans arbete går dels ut på att bistå 
Presidenten med en objektiv syn på internatio-
nella säkerhetsfrågor och kvalifi cerad rådgiv-
ning, dels bistå utrikesdepartementet med hur 
besluten kan omvandlas till verklighet. Saknar 
formell beslutsmakt, men byggde hos den ti-
digare Presidenten upp en stort förtroende 

och skapade sig därmed stor makt. Tycker den 
nye Presidenten är en ungtupp som behöver 
övervakning, så att han inte gör bort sig. Tror 
sig kunna stärka sin position ytterligare.

General Douglas Fields: Ansvarar för försva-
ret av den amerikanska östkusten, och är där-
för i någon mening ansvarig för att General 
White inte hindrades från att rekvirera ubå-
ten “Nixon”. Han kommer till Vita huset för 
att bistå med fakta och råd, men saknar poli-
tisk makt. Han kan det mesta om amerikansk 
krigsmakt och dess kapacitet, så bistå honom 
gärna med sådant som inte står på rollformu-
läret eller på någon handout. Med rollperso-
nen ska det medfölja fem stycken personakter. 
Dessutom har Generalen rimlig insikt i vad 
som hände i det inledande avsnittet.

Första dam Laura Bush: Hustru till den av-
lidne presidenten och har tidigare inte blan-
dat sig i storpolitiken, utan arbetat med ut-
bildningsfrågor. Hon brinner av ett hat mot 
dem som mördat hennes make, och de ansva-
riga som gjorde terrorhandlingen möjlig. Hon 
ser hämnden som sin livsuppgift och tänker 
arbeta för att behålla och utöka sitt infl ytande 
i Vita huset.
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Ambassadör Pavel Volkov: En övervintrad 
KGB-agent som efter kalla kriget placerats 
som rysk ambassadör i Washington. Han är 
en nära vän till familjen Bush och har liksom 
Fru Bush förlorat sin livskamrat. Han tar med 
honom på mötet som moraliskt stöd - trots 
att det kan skapa konfl ikter eftersom han trots 
allt företräder en annan stat.

Avsnitt: Havets botten
General Thomas White: Var inblandad i USAs 
militära förehavanden i Mellanöstern och spe-
ciellt i den militära operation som utspelade 
sig i ”A Hard Rains A´Gonna Fall” (och led-
de fram till att President Bush död). General 
White blev Pentagons och medias syndabok 
för katastrofen. Denna orättvisa behandling 
gjorde honom vansinig och i ren desperation 
har han nu stulit Nixon och tänker använda 
dess kärnvapenmissiler för att ta hämnd på 
Syrien och alla araber som han hatar inner-
ligt. Han var rasist redan innan hans president 
mördades och har blivit ännu mer så nu. Han 
har en dotter och hustru som vägrar prata 
med honom och är besatt av att tvätta bort 
den skam som befl äkat hans namn. 

Chefsmekaniker Adam Jackson: En man 
med en gravid hustru vars enda önskan är att 
göra deras tillvaro trygg. Något han inte tror 
är möjligt i USA. Tror att ubåten ska säljas till 
Kina och följer med på grund av pengar och 
för att kunna låta sin familj leva i ett tryggt 
land. Har dock börjat tvivla på om han gjort 

rätt som deserterat och börjar känna sig osäker 
och nervös. Är mycket kompetent på att laga 
både mekaniska och elektroniska maskindelar 
och även om han inte kan Nixon så bra så gör 
manualen att han ändå klarar arbetet väl.

Datatekniker Johnatan Grant: Den ende 
ombord förutom White som vet vad de verk-
ligen ska göra. Då ubåtens datorsystem inte 
är helt färdiga är han den ende som kan föra 
fram den på ett vettigt sätt. Han kan inget om 
ubåtstaktik eller liknande men då hans när-
varo är ytterst nödvändig är han väldigt kaxig 
och nedlåtande mot de andra. Är en brutal ra-
sist och tidgare aktiv nynazist.

Kommandosoldat Harald Jones: En mörk-
hyad Navy SEAL som var ansvarig för Nixons 
bevakning. Har nyligen genomgått en pånyfö-
delse som kristen vilket gjort det militära livet 
väldigt svårt för honom. Tror även han att Nix-
on ska säljas till Kina men för honom handlar 
det om att jämna ut maktbalansen i världen 
för att förhindra krig. Han avser återvända 
till USA när ubåten är såld och ta sitt straff 
så att alla kan få veta varför han gjorde det.

Navigatör Ralph Travis: En av fl ottans bästa 
navigatörer och ubåtstaktiker. Älskar ubåtar 
över allt annat och är främst med för möjlig-
heten att vara ombord på en sådan monster-
maskin som denna. Tror att ubåten ska säljas 
till Kina men anar oråd  i och med att de fär-
das mot medelhavet. Är dock nöjd med att få 
fotografera interiören på ubåten.
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Företagshistoria: Företaget bildades i slutet 
av 1980-talet på uppdrag av det amerikanska 
militärhögkvarteret, Pentagon. Grunden bil-
dades av en hopslagning av ett luftvärnsro-
botföretag och ett militärt forskningscenter. 
Dessutom köpte man in civil forskningsex-
pertis från en rad universitet. Efter stormiga 
debatter i senaten gick Vita huset in med stora 
pengar i projektet och Pentagon belönades 
med 45% av aktierna.

Universal Defence som sin huvuduppgift att 
utforma ett antimissilförsvar - alltså ett system 
som bevakar ett stort landområde och har ka-
pacitet att oskadliggöra fi entliga missiler inn-
an de når marken. Till en början gick de dyra 
experimenten dåligt och media gjorde företa-
get till åtlöje efter en misslyckad demonstra-
tion av ett prototypsystem. Då gick en japansk 

miljardär, Kazuki Saitou, in med pengar i bo-
laget, fi ck en del av aktierna och förhandlade 
sig till en option på hälften av Pentagons aktier 
- han skulle få köpa dem när företaget täckt 
halva USA:s bebodda yta med missilförsvar.

Företaget blev mer affärsmannamässigt och 
kunde några år senare börja leverera sin pro-
dukt den amerikanska militären. Den plöts-
liga vändpunkten kom när FBI misslyckades 
med att hindra ett förödande terrordåd mot 
företagets huvudcenter i Memphis. Styrelsen 
beslutade sig över en natt för att fl ytta huvud-
kontoret utomlands till Shizuoka i Japan. I 
samband med detta utnyttjade Kazuki Saitou 
sin option och såg till att Pentagon förlorad 
allt väsentligt infl ytande i koncernen.

I samma veva offentliggjordes det att Pakistan, 
Nordkorea och Kuba visat intresse för missil-

Universal Defence Inc.



G20 - Political World
G

2
0

 -
 P

olitical World

·· 0
4··

G20 - Political World
G20 är ett enkelt regelsystem som är konstrue-
rat för att vara enkelt, fl exibelt och någorlunda 
realistiskt. Varje rollperson och spelledarper-
son har fyra egenskaper: Fysik, Intelligens, Mo-
torik och Tur. I varje egenskap har personen ett 
värde som ligger någonstans i intervallet 1-20.

Utöver sina fyra egenskaper kan en person ha 
en eller fl era specialiseringar. Dessa beskriver 
saker som personen i fråga är speciellt bra på 
(värdet är alltid högre än i den egenskap som 
annars hade använts). Det fi nns ingen färdig 
lista över möjliga specialiseringar, vilket beror 
antalet specialiseringar är i stort sett obegränsat. 
Allt som kan tänkas vara ett lagom stort kun-
skapsområde fungerar fi nt. Exempel på speci-
aliseringar: Brottsplatsundersökning, Datorer, 
Slåss. I varje specialisering har personen ett 
värde som ligger någonstans i intervallet 1-20.

Färdighetstest
När en person vill utföra en handling som 
man inte lyckats automatiskt med skall ett 
färdighetstest göras. Nu skall man först leta 
igenom personens specialiseringar efter en 
passande sådan. Om det fi nns en specialise-
ring som passar ihop med var personen för-
söker göra så skall färdighetstestet utföras mot 
denna specialiserings värde. Om det däremot 
saknas en passande specialisering väljer man 
istället den egenskap som stämmer bäst in och 
färdighetstestet utförs mot dennas värde. Sla-
get skall slås med 1T20. Är utfallet lika med el-
ler lägre än värdet som vi fi ck ovan så lyckades 
personen med sin handling. Mellanskillnaden 
mellan värdet och tärningsslaget ger för övrigt 
en fi ngervisning åt hur bra man lyckades. Stor 
mellanskillnad betyder att handlingen utför-
des galant, medan en liten mellanskillnad be-
tyder en knapp framgång.

Innan färdighetstestet slås kan även spelledaren 
välja att temporärt modifi era värdet som sla-
get skall slås mot. Om handlingen är lätt så bör 
värdet ökas, medan det bör minskas om det är 
en riktigt avancerad handling som skall utföras.

Egenskaper
Följande fyra egenskaper fi nns:

Fysik: Slåss, springa, tyngdlyftning, tåla stryk.

Intelligens: Allmänbildning, förhörsteknik, 
köpslå, vältalighet, övertalning.

Motorik: Avlossa eldhandvapen, fi ngerfärdig-
het, köra bil.

Tur: Allt som inte går att passa in ovan.

Strider och skador
Det fi nns ingen turordning, utan strider sker 
i rundor där allting inträffar samtidigt. Först 
väljer alla inblandade kombattanter vad de vill 
göra. Därefter gör alla som försöker skada en 
annan person ett färdighetstest. Lyckas testet 
så skall ett skadeslag slås. Vilken tärning som 
skall användas beror på typen av vapen. En 
pistol gör en T10 i skada, en kniv gör en T8 
och en spark eller ett slag gör en T6. Offret an-
tecknar sedan lika många skadepoäng på sitt 
formulär som tärningen visar.

Alla människor tål 8 skadepoäng. Om man 
tvingats anteckna så många (eller fl er) skade-
poäng har personen i fråga dött. En person som 
tagit 6 eller 7 skadepoäng skall göra ett färdig-
hetstest mot Fysik. Lyckas slaget förblir perso-
nen vid medvetande i lika många minuter som 
mellanskillnad vid testet var. Därefter förlorar 
personen medvetandet och kommer troligen 
att dö om ingen läkarvård fås snarast. Miss-
lyckas slaget blir personen medvetslös direkt.

försvar liknande de amerikanska. Det chock-
artade var att företaget hade inlett förhand-
lingar och snart skulle ge kostnadsförslag.

Sedan dess har det varit locket på och i tystnad 
har det amerikanska missilförsvaret utvecklats 
för att täcka allt större del av USA. Dock är det 
ännu inte heltäckande.

Nästa skandal kom alldeles nyligen när det 
blev klart att Syriens förra regim för dyra 
pengar köpt och uppfört ett missilförsvar av 
Universal Defence. Det blev världens första 
heltäckande och fungerande system.

Ledning och kontor: Kazuki Saitou är styrelse-

ordförande. Amerikanen Jeremy Lewis Jr. är VD 
och stationerade på huvudkontoret i Shizuoka 
i Japan. Företagets amerikanska kontor ligger 
i Memphis och leds av Professor Kyle Harris.

Produkter: Den enda offentliggjorda pro-
dukten är deras system för missilförsvar. De 
har även utvecklat “nästa generation” kärnva-
penmissiler åt den amerikanska fl ottan - en 
prototyp fi nns i ubåten “Nixon”. Företaget 
har förstås inte rätt att handskas med kärnva-
penladdningar, men levererar missiler och av-
skjutningsramper. Det enda som återstår för 
militären är att placera in laddningen.



Äventyret inleds med att ubåten Nixon ska 
stjälas från dess hangar utanför Boston av fyra 
maskerade män och en mullvad på insidan. 
Planen är helt enkelt att oskadliggöra de vakter 
som fi nns i hangaren och att genom att låsa de 
yttre dörrarna hindra andra vakter från att ta 
sig in. Därefter skall hangarporten öppnas och 
ubåten ta sig ut på öppet vatten. Detaljerna är 
ganska oviktiga och således är rollpersonerna 
ganska korta och innehåller egentligen bara 
vad de här där för att göra.

Inledningsvis läses stämningstexten nedan 
och därefter kan det hela börja.

Det hela är tänkt att var snabbt och actionfyllt. 
Radiotystnad råder mellan personerna och 
hela operationen är byggd på tajming. När 
de fem är ombord och lämnar hangaren med 
ubåten är den första delen av äventyret slut.

Hangaren: Hangaren som Nixon ligger i be-
fi nner sig en kort bit från havet till vilket det 
löper en kort, underjordisk kanal. Större de-

len av hangaren domineras av den bassäng där 
Nixon ligger för ankar. Längsmed väggarna 
fi nns en bred gångbana som löper hela vägen 
runt hangaren bortsett från ena väggen där 
porten ut mot kanalen fi nns. Bredvid denna 
på höger sida fi nns dörren in till det nedre 
kontrollrummet från vilket man kan öppna 
porten. Där befi nner sig alltid två vakter be-
väpnade med automatpistoler.

Via ett par olika stegar kan man ta sig upp till 
det övre planet som består av en lejdare längs 
med väggarna och ett par gångbroar tvärsöver 
hangaren. Här patrullerar två vakter med au-
tomatkarbiner, men de är inte särskilt beredda 
på att något ska hända.

Via lejdaren kan man ta sig in i det övre kon-
trollrummet i hangarens bakre del (från por-
ten sett). Större delen av väggen domineras 
av en fönsterruta via vilken man kan se in i 
hangaren från kontrollrummet. Här inifrån 
öppnas och stängs hangarportarna.
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Avsnitt 1: Inledning

Inledningtext
Ute i världen råder kaos och oro. Men av detta märks inget på den 
amerikanska fl ottbasen utanför Boston. Ändå är det här som Penta-
gon hoppas att lösningen på problemen fi nns.

I en av hangarerna vilar ubåten ”Nixon”. Två män patrullerar slött 
hangarens interiör. Men i dessa oroliga tider är deras loja hållning 
bara en fasad. Som resten av nationen är dessa män på helspänn. Och 
de har all rätt att vara så.

Från kontrollrummet blickar vakthavande befäl ned i hangaren. Två 
skuggor rör sig under vattenytan, två skuggor som inte borde vara där. 
Han ler kort och höjer blicken. Bland bjälkarna som hänger i taket 
syns ytterligare två skuggvarelser. 

Mannen sväljer sitt leende innan han nöjt vänder sig om. Han stude-
rar sin klocka och konstaterar att det är dags. Tvärs över rummet sitter 
hans underordnande – den ende förutom han själv i kontrollrummet.
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Sammanträdet
Delen handlar i stort sett om ett sammanträ-
de och bör avslutas när den ställföreträdande 
Presidenten tagit ett beslut. Om det fi nns sär-
skilda skäl att fortsätta kan du dock låta de be-
hålla sina Vita huset-karaktärer ytterligare en 
stund. Sedan går spelet vidare till den andra 
och slutgiltiga delen.

Hur lång tid bör sammanträdet ta i spelet? 
Detta är fl exibelt, men det bör påpekas att om 

ubåten håller sin maxfart så tar det ett dygn 
att färdas från Boston till Gilbraltar. 

De fl esta rollpersonerna vet bara varför de 
har blivit kallade och känner inte till några 
detaljer. Spelande bör alltså inledas med att 
General Fields håller ett anförande där han 
sammanfattar situationen kring den stulna 
utbåten. Låt därefter spelet löpa av sig själv 
och förhoppningsvis behöver du inte ingripa 
för mer än att svara på frågor om exempelvis 
vilka resurser som militären har.

Efter den korta inledningen följer äventyrets Efter den korta inledningen följer äventyrets Efter den korta
första riktiga del. Denna utspelar sig i Vita hu-
set och spelarna tar rollerna som (Vice) Pre-
sident, Säkerhetsrådgivare, Första dam, Gene-
ral Fields och den ryska ambassadören. Dessa 
samlas för att sammanträda (i Presidentens 
kabinett eller i Roosevelts rum, den som spe-
lar Vice Presidenten avgör) och ta beslut om 
hur den nya situationen skall lösas.

Innan rollpersonerna lämnas ut måste du göra 
spelarna bekanta med situationen: President 
Bush besökte den nya regimen i Syrien och 
blev avrättad tillsammans med sitt personliga 
garde. Den högste ansvarige, General White, 
togs ur tjänst och samtidigt utfördes ett försök 
till vedergällning mot Syrien. Detta misslycka-

des kapitalt då nästan alla missiler sköts ner av 
ett avancerat försvarssystem. Detaljerna fi nns 
på en handout som du antingen kan dela ut, 
läsa upp eller redogöra för.

Rollpersonen General Fields är den som sitter 
inne på all kunskap när det gäller rekvireran-
det av ubåten. Till hans rollperson hör person-
akter från underrättelsetjänstens antiterror-
system Whitefox på General White och hans 
kumpaner. Dessutom kan du ge honom han-
douten med bilder på personerna, och upp-
lysa spelaren om att rollpersonen har rimlig 
kunskap om händelsförloppet vid rekvireran-
det. Det fi nns ingen anledningen att precisera 
detta ytterligare, eftersom tillvägagångssättet 
varierar från spelgrupp till spelgrupp.

Avsnitt 2: Vita huset

Mellansekvens
Efter dagar av regn och hårda vindar, lyste åter solen på Vita husets 
rosenträdgård. Det var liv och rörelse innanför de vita fasaderna. Den 
stressade atmosfären tvingade fram en svettdroppe i President Mars-
halls panna. Han satte sig tillrätta vid ena kortsidan av konferensbor-
det och försökte dölja irritationen över dagens Pentagonmeddelande.

På hans vänstra sida satt säkerhetsrådgivaren Mr. Tucker och bollade 
tankspritt med en kulspetspenna. På den högra sidan satt förste sekre-
terare Mrs. Tenderson med famnen full av skrivblock.

General Douglas Fields slog sig ned vid mitten av bordet. Han knäppte 
upp översta knappen på sin uniform och rättade till slipsen medan 
han sneglade bort mot Presidenten.

Just som denne skulle just till att starta mötet öppnades dörren. In kom 
ytterligare två sekreterare och Mrs. Bush. I hennes släptåg följde den 
ryske ambassadören Volkov. Generalen höjde handen för att protestera 
mot den utländska närvaron, men landets Första dam hann före.

“Jag önskar närvara i frånvaron av min make. Det här är Pavel Volkov, 
en nära vän till familjen.”

Presidenten skärskådade General Fields gradbeteckningar under ett 
par sekunder av tystnad. Han tog ett djupt andetag och nickade svagt. 
Sedan reste han sig upp för att hälsa på de båda nyanlända.



Det är viktigt att betona att makten ligger hos 
Vice President Dick Marshall, så om han säger 
att det blir på ett vis så är det så det blir. Dock 
kommer han antagligen inte vara särskilt 
maktfullkomlig utan lyssna länge och väl på 
de övrigas åsikter. Ett av hans mål är nämligen 
att stärka sin position i Vita huset och då vill 
han helst inte skapa sig så många fi ender.

Spelledarpersoner
Vita huset är fullt av potentiella spelledarper-
soner som på olika sätt är inblandade i den 
amerikanska administarionen. Här följer be-
skrivnigar av några av dem. Om något fattas 
så får du givetvis lägga till sådana. I allmänhet 
vet alla sin plats och gör sitt bästa för bistå med 
sina förmågor, utan att ifrågasätta Presidenten 
eller någon annan med hög ämbetspost. Om 
rollpersonerna väljer att kalla till sig någon po-
litiker så kan det så klart vara precis tvärtom.

Sekreterare: Under alla formella möten bi-
stås Presidenten av tre stycken sekretare som 
alla saknar yttranderätt. I mer informella eller 
hemliga sammanhang händer det att endast 
den Förste sekreteraren deltar. Alla tre har 
dock tystnadsplikt och anses pålitliga.

Förste sekreterare är Gale Tenderson som skö-
ter själva protokollskrivandet. Hon behärskar 
både diskussionsprotokoll och beslutsproto-
koll, och det är upp till Presidenten att avgöra 
vad som önskas. Hon har arbetat sig uppåt 
i Vita huset, där hon en gång började som 
praktikant. Hon har tjänstgjort under fl era 
Presidenter. Hon är vänlig, propert klädd och 
mycket skicklig, men är konservativ när det 
gäller förändringar. Möten bör genomföras 
som de alltid gjorts.

De andra båda sekreterarna ansvarar dels för 
förfriskningar och pappersmaterial, dels för 
funktionen hos tekniska hjälpmedel och för 
sammanställandet av uttalanden. Deras namn 
är Ellen Harris, respektive José Minerva.

Kontakter med yttervärlden
Det fi nns en mängd organisationer, företag 
och liknande som har åsikter och ansvar för 
situationen. Här följer beskrivningar av vad 
som kan ske vid kontakter med dessa. Hitta 
på ytterligare vid behov.

CIA-ledningen: Chefen för CIA, Gary Porter, 
är inte anträffbar, utan är på semester med sin 
familj och går inte att nå på sin mobil. Han fi rar 
sin fru som fyllde femtio för ett halvår sedan. 

Faktum är att han håller sig borta medvetet, och 
därför är det stort sett omöjligt att lokalisera 
honom - ingen verkar veta vart familjen åkte.

Posten som vice chef har står vakant, efter-
som innehavaren avled vid dådet i Syrien. De 
övriga tre i den högsta styrelsen är däremot 
kontaktbara. De beklagar sig noga och väl för 
situationen, och de verkar alla ha olika upp-
fattning av läget:

Christopher Cartwright. Skyller hela situatio-
nen på General White och Colonel Ryan Perez 
– chef för Presidentgardet. Det var dessa som 
ansvarade för hela Syrien-besöket. CIA har se-
dan de fi ck beskyllningar för att ha tagit fram 
dåligt material om de irakiska massförstörel-
sevapnen varit mycket noga med att betona 
att deras Mellanöstern-material är osäkert, så 
de saknar ansvar.

Timothy Garner. Visar stor sympati för situa-
tionen och anser att det behövs en upprens-
ning inom leden. Det är organisationens agen-
ter i Mellanöstern som kraftigt misskött sina 
åtaganden. Han medger inför Presidenten att 
CIA tidigare har stött Syriens nye ledare med 
materiel och information, men att ledningen 
inte fått tillräcklig insyn i detta. Detta beror 
antagligen på att de utsända CIA-agenterna i 
området försvunnit spårlöst. Troligtvis var de 
dubbelagenter som såg till att missleda orga-
nisationen.

Seymour Harris. Han befi nner sig i utlandet 
och nås på en brusig mobil. Han beskriver 
hur organisationen går på knäna för att deras 
anslag inte har ökat i samma takt som de nya 
arbetsuppgifterna i kampen mot terrorn. Men 
han är ute för att motivera sina män. Han 
hävdar att CIA inte haft någon verksamhet i 
Syrien, utan allt ansvar ligger på Pentagon.

Kontakt med Universal Defence: Vita huset 
har ännu inte krävt någon förklaringen, var-
ken från Pentagon eller från Universal De-
fence, till varför en terrorland som Syrien fått 
köpa ett missilförsvar. Det är nog i synnerhet 
att Vita huset inte haft någon kännedom om 
det hela som är upprörande.

Det är en artig och korrekt man i 40-års ål-
dern iförd en anspråkslös kostym som, via 
telefon eller videolänk från kontoret i Memp-
his, kan ställa upp och besvara Vita husets 
frågor. Han verkar inte visa några känslor 
eller medlidande för USA:s situation. Istäl-
let framhåller han att försäljningen till Syrien 

Av
sn

it
t 

2:
 V

it
a 

hu
se

t
Av

sn
it

t 
2:

 V
it

a 
hu

se
t

··0
7
··



Avsnitt 2: Vita huset
A

vsnitt 2
: Vita huset

·· 0
8··

stöddes av en stor majoritet i bolagsstyrel-
sen. Mer kan han ”tyvärr” inte säga i ären-
det eftersom det är en affärshemlighet. Han 
kan av samma skäl inte berätta något mer 
om företagets affärer med andra nationer.

Han gör sitt bästa för att inte reta upp Vita hu-
set mer än nödvändigt - man måste trots allt 
betänka att den amerikanska staten är en av 
företagets storkunder (särskilt då missilförsva-
ret ännu inte är fullständigt). Han framhåller 
gärna vilka nya goda produkter som företaget 
utvecklat särskilt för den amerikanska mili-
tären. Mest intressant är kärnvapensystemet 
som går under prototypnamnet “DeathStar”, 
utvecklat för att skicka missiler nära marken. 
Några sådana fi nns redan i den amerikanska 
militären (exempelvis på “Nixon”). Om Vita 
huset är intresserade kan man inom en vecka 
leverera hundra stycken.

Kontakt med General Dynamics Electric 
Boat Division: Det kan vara aktuellt att ta 
kontakt med företaget som tillverkat “Nixon”. 
Om de informeras om händelsen så beklagar 
de djupt det inträffade. De håller på att bygga 
ytterligare en prototyp, men denna var inte 
tänkt att färdigställas förrän ”Nixon” hade ut-
värderats.

De kan dock ge hoppfull information: Tidi-
gare utvecklades grunden till ett satellitstyrt 
kommunikationssystem vars mål var att sän-
da meddelanden till “Nixon”. Systemet är inte 
färdigbyggt och det fi nns ingen möjlighet att 
få veta om eventuella meddelanden till ubå-
ten verkligen nått fram. Om de får lite tid (och 
pengar) kan de sätta sina bästa datatekniker 
på att försöka hitta ett sätt att fjärrstyrt stänga 
av ubåten. Men det är inte säkert att det går 
och om det går kommer man antagligen ald-
rig hitta prototypen igen...

FN: Säkerhetsrådet har enats om ett fördö-
mande av Syriens avrättande av den fredliga 
amerikanska delegationen. Däremot har man 
inte kunnat enas om vilka åtgärder och sank-
tioner som ska genomföras. Vissa medlemmar 
i säkerhetsrådet anser att USA:s användande 
av kärnvapen mot Syrien bör fördömas starkt, 
och tänker lägga fram ett sådant förslag trots 
att USA redan meddelat att då tänker utnyttja 
sin veto-rätt.

Medias rapportering: Enda sedan Presiden-
tens bortgång har media frossat i händelsen 

och i Syrienkonfl ikten. Tevekanalerna ägnar 
sig åt stora spekulationer och täten går en 
mängd expertanalytiker som försöker förut-
spå nästa steg i konfl ikten. Budskapet är unge-
fär detsamma överallt: Den illegala syriska re-
gimen håller på att rusta upp sin krigsmakt, så 
det gäller att slå till fort och skoningslöst. Om 
det inte går penetrera missilförsvaret måste 
man omedelbart inleda en markinvasion - vid 
en sådan har Syrien inte en chans. Om Vita 
huset inte agerar med stor handlingskraft och 
tar ut sin rättmätiga hämnd riskerar terrorn 
i världen att öka markant. Enstaka demokra-
tiska senatorer kräver den nye Presidentens 
avgång, men verkar ännu inte få något större 
gehör för kravet.

Samtidigt rapporterar media om hur folk 
uppfattar det som de ser på teve. Amerikaner 
avbryter utlandssemestrar (även till helt andra 
delar av världen) och fl ygindustrin är rädda 
för att många ska ställa in sina resor i rädsla 
för terrorister. Stora dagligevaruhus har märkt 
ett kraftigt uppsving för försäljningen av eld-
handvapen, ammunition och skyddskläder. 
Grannföreningar i vissa förorter har börjat 
bygga gemensamma skyddsrum, och många 
människor som intervjuas på stan svarar “ja” 
på frågan om de är rädda för ett kärnvapenkrig.

Skrivelse från Pentagon: Om Presidenten 
begär ett uttalande och en förklaringen från 
Pentagons högsta styrelse så skyller dessa på 
General Douglas Fields och dennes under-
ordnade. Det var han som ansvarade för fl ot-
tabasen utanför Boston. De söker stöd för att 
ge honom en reprimand och fl ytta honom till 
en annan lägre tjänst inom logistikenheten. 
Dessutom vill de rensa upp bland de underor-
dande som inte håller måttet.

När det gäller hur situationen skall lösas före-
slår de dels att Universal Derfence bör ta sitt 
ansvar, dels att fl ottan överallt i världen skall 
sättas i full beredskap för att fi nna och elimi-
nera ubåten. De anser det troligt att General 
White på något sätt tänker ta sig in i Medelha-
vet, antingen för att nå Mellanöstern eller för 
att få kontakt med sina före detta underord-
nade inom militären. Slutligen tänker de låta 
CIA ingripa mot Universal Derfence högsta 
ledning både i landet och i utlandet.

Allmänna händelser
Det fi nns en mängd händelser som kan släng-
as in när (och om) det passar för att få ingång 



fart på spelet eller tillföra en ny dimension. 
Här följer ett antal sådana. Hitta gärna på egna 
händelser – bara det passar in i historien.

Presskonferens: Det fi nns alltid läckor som 
media kan utnyttja för att få nys om vad som 
händer. Det tar inte särskilt lång tid innan 
journalister fått veta på att det hänt något på 
militärbasen utanför Boston. Vad det rör sig 
om vet de inte särskilt mycket om, men de 
vänder sig till Pentagon och Vita huset för att 
försöka få ett uttalande eller tvinga fram en 
presskonferens. Det är nu upp till rollperso-
nerna att avgöra hur mycket information de 
vill släppa till media och hur stor sanningshal-
ten ska vara. De behöver inte själva hålla i nå-
gon presskonferens, utan det sköter vanligtvis 
pressekreteraren. Om någon av de vill fram-
träda inför pressen så kan de dock göra det, 
men de bör vara medvetna om att ju högre 
ämbetsman som deltar desto viktigare kom-
mer media att tolka händelsen. Ytterliggare 
frågor om attacken mot Syrien och om kriget 
kommer att utväcklas är också att vänta.

Spår i Gibraltarsund: För att tvinga fram 
ett beslut kan du låta den amerikanska fl ot-
tan i Gibraltarsund ha fått upp ett spår efter 
stealthubåten, som håller på att passera deras 
blockad (om de fått order om att sätta upp en 
sådan). De klarar inte av att följa dess färd, men 
de vet position, hastighet och riktning vid till-
fället då de tog upp den på sonar. Utifrån detta 
kan man beräkna en ungefärlig position – till-
räckligt för att det ska vara vettigt att sjunk-
bomba eller ännu hellre använda en EMP-
bomb. Risken med senare är dock att det kan 
skada utrustning på andra amerikanska skepp.

Denna händelse bör endast användas om för-
handlingarna om hur White ska stoppas drar 
ut på tiden ”för länge”. Ubåten måste trots allt 
hinna så långt som till Gibraltar innan denna 
händelse kan ske (tar ett dygn i maxfart).

Meddelande från Mobile Arms: Texas-miljar-
dären John R. Ellington äger ett litet speciali-
serat vapenföretaget vid namn Mobile Arms. 
Dessa har emellanåt samarbetat nära med 
Pentagon och har levererat ett antal mycket 
avancerade och mycket dyra vapensystem. 
Den viktigaste produkten är de EMP-bomber 
(elektromagnetisk, slår ut elektronisk utrust-
ning i ett stort område) som militären förfo-
gar över, men ännu aldrig använt i strid.

Företaget har på något sätt hört rykten om att 
Vita huset söker ett effektivt sätt att kunna slå 
ut en ubåt. Hur det fått reda på detta är okänt, 
men antagligen rör det sig om en läcka inom 
Pentagon. I alla fall så kontaktar man Vita 
huset och berättar att man utvecklat en extra 
avancerad variant av bomben. Den har ännu 
inte testats, men ska enligt modellen slå ut all 
elektronik i ett område med fl era mil i diame-
ter. Om rollpersonerna visar sitt intresse för 
saken så kommer den jobbiga frågan. Företa-
get kräver en hutlös summa pengar - förslags-
vis runt 200 miljarder dollar. En förklaring till 
detta är att man vill få täckning för företagets 
hela EMP-projekt - ett projekt som var ”be-
ställt” från Pentagon, men som de sedan fi ffl at 
sig ur för att slippa betala. 

Meddelande från Syrien: Den amerikanska 
ambassaden i Israel har kommit över en vi-
deokassett från Syrien. Den verkar vara fram-
ställd i propagandasyfte och kommer troligt-
vis att sändas av al-Jazirah om bara någon 
timme. På fi lmen visas först en militärparad 
och sedan hur några i medborgare bränner en 
amerikansk fl agga. Slutligen håller en militär-
klädd President Safwan al-Ghani en kort tal 
på arabiska. Filmen är förstås otextad så Vita 
huset får skaffa fram en tolk om de vill förstå 
innehållet, men detta är mycket lätt ordnat. 
Det fi nns skickliga tolkar både i Vita huset och 
i ett regeringshus i närheten.

Budskapet är att de otrogna amerikanerna ge-
nast skall sluta upp med sina patetiska försök 
att angripa det fria syriska folket. Deras Univer-
sal Defence-system har nu nått fullädning och 
om USA inte börjar dra tillbaka militären från 
alla muslimska länder i Mellanöstern så ska 
de kärnvapenbomba alla större städer i USA.

Om Vita huset kontaktar Universal Defence 
kan dessa, efter påtryckningar, bekräfta att de 
nu avslutat sitt arbete i Syrien. De har köpt 
ett fullständigt missilförsvar och ett automa-
tiserat kärnvapenprogram. Den amerikanska 
motsvarigheten till missilförsvaret är ännu 
inte heltäckande. Sanningshalten i Syriens alla 
påståenden är svåra att kontrollera.

Ryssland tar saken i egna händer: Den ryska 
fl ottan meddelar, genom Ambassadören (t.ex. 
via mobiltelefon), att de tröttnat på den ameri-
kanska regeringens oförmåga till handling och 
tagit saken i egna händer. De har förfl yttat sin 
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Miljöbeskrivning: Vita huset
Andra avsnittet utspelar sig alltså i Vita hu-
set, den amerikanske presidentens residens på 
1600 Pennsylvania Avenue i Washington DC. 
Byggnaden uppfördes 1792-1800, men sedan 
dess har varje President genomfört föränd-
ringar - både större och mindre. Det är stort 
hus med 132 rum, uppdelade på sex våningar. 
Det fi nns 35 badrum, 28 kaminer, åtta trappor 
och tre hissar.

Här följer beskrivningar av ett antal utrym-
men i Vita huset som kan vara aktuella. Hitta 
gärna på ytterligare platser om det behövs. 
Det fi nns ytor för “allt” som det fi nns behov 
av, och god tillgång på kompetent personal.

James S. Bradys presskonferenssal
En liten teatersal med fasta bänkrader används 
vid presskonferenser. Rummet har fått sitt 
namn efter James S. Brady, Vita husets press-
sekreterare under President Ronald Reagan. 
Han blev allvarligt sårad vid ett mordförsök.

Det är vanligtvis Vita husets pressekretare som 
sköter all kontakten med media, men det hän-
der även att olika ministrar eller till och med 
Presidenten själv deltar. Det ligger ett stort 
symbolvärde i detta – ju högre ämbetsmän 
som medverkar desto viktigare innehållet.

Ovala kontoret
Det ovala kontoret är i allra högsta grad en 
symbol för Presidenten och Vita huset. Det 
togs först i bruk av president William Howard 
Taft 1909 och skiljde sig då från övriga rum 
i Vita huset genom att helt enkelt vara ovalt. 
Idén med ett runt kontor kom ursprungligen 
från George Washington och tanken var att 
uppnå största möjliga demokrati – alla mö-
tesdeltagare skulle vara lika nära presidenten.

Rummet har nått sitt anseende genom att 
många berömda tal direktsänts därifrån. 
Exempelvis Ronald Reagans tal om Chal-
langer-katastrofen, Richard Nixons sam-
tal med astronauter och nu senast George 
W. Bush tal efter 11 september. Sedan dess 
har alla sändningar från Ovala kontoret 

haft anknytning till kriget mot terrorism.

Presidentens kabinett
(formellt sammanträdesrum)
I Vita huset västra fl ygel ligger Presidentens 
kabinett där alla möten vanligtvis hålls. Rum-
met är fyrkantigt och avlångt, och upptas till 
största delen av ett långt och lite ovalt kon-
ferensbord i mahogny. På väggen bakom ena 
kortsidan hänger en stor amerikansk fl agga, 
som fl ankeras med byster av George Washing-
ton och Benjamin Franklin.

Längs den ena långsidan hänger tavlor. Presi-
dent Bush valde att här ge plats åt porträtt av 
Roosevelt, Jefferson, Eisenhower och Wash-
ington, samt en tavla som avbildar underteck-
nandet av frihetsförklaringen.

På den andra långsidan fi nns stora och kraf-
tiga pansarfönster som släpper in mycket ljus 
och ger en fi n utblick över rosenträdgården.

När regeringen samlas är det traditionellt be-
stämt vem som skall sitta var. Presidenten sit-
ter på den ena kortsidan och har sin sekrete-
rare på höger sida samt sin säkerhetsrådgivare 
på den vänster sida. På den andra kortsidan 
sitter Vice Presidenten. Regeringsmedlem-
marna är sedan utspridda längs bordet i sin 
inbördes rangordning. Om gäster är inbjudna 
till sammanträde brukar dessa vanligtvis pla-
ceras i mitten av bordet.

Roosevelts rum
(informellt sammanträdesrum)
Detta sammanträdesrum har mindre formell 
laddning än Presidentens kabinett. Det är pla-
cerat en bit in i Vita huset och saknar därmed 
fönster. Istället har det på senare år bestyckats 
med multimediautrustning för presentationer 
eller videolänkade sammanträden.

I mitten av rummet står oftast ett avlångt fyr-
kantigt bord i mahogny, men inredningen 
brukar ändras utifrån situationen. Det kan an-
vändas för konferenser, kortare möten, presen-
tationer, föredrag eller bara enklare festligheter.

fl otta till Medelhavet, lokaliserat Nixon och nu 
är i färd med att jaga ifatt och förstöra ubåten.

Denna händelse behöver inte nödvändigtvis 
innebära slutet på äventyrets första del, men 
kan med fördel användas som det. Risken är 

stor att den ryske ambassadören inte länge 
kommer vara välkommen på mötet. I så fall 
bör den bara användas om spelarna har svårt 
att ta ett beslut och Vita huset-delen börjat 
blir enformig och tråkig.



Efter det att de i Washington tagit sina beslut 
går äventyret över till sin tredje del. Lämpli-
gen så bryter man när ordern precis har givits 
om att avfyra missiler mot ubåten eller vad de 
nu tar sig till. Om de drar ut på tiden och inte 
verkar kunna komma till ett beslut kan man 
helt enkelt låta den ryska fl ottan meddela, via 
Ambassadör Volkov, att de lokaliserat och för-
stört ubåten. 

Detta är dock inte den enda tänkbara lösning-
en och vi vill återigen uppmuntra dig som 
spelledare att anpassa äventyret efter dig själv 
och dina spelare. Drar det ut på tiden i Vita 
Huset men spelarna verkar ha kul så fi nns det 
ingen anledning att stressa över till den sista 
delen. Låt dem ta sin tid. Det viktigaste är att 
alla har kul.

Inled den sista delen med att läsa stämnings-
texten nedan och dela ut rollpersonerna.
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Avsnitt 3: Havets botten

Mellansekvens
Samtidigt, långt från Vita Huset och dess hektiska arbete, befann sig 
orsaken till allas oro.

Nixon.

Ljudlöst, inte mer än en glidande skugga på havets botten, färdades 
ubåten mot sitt mål. 

De fem själarna ombord, ovetandes om aktiviteterna i det land de pre-
cis förrått, hade precis samlats för att inta en kortare måltid och kan-
ske diskutera vad som händer härnäst.

Förstörelse av ubåten
I Nixons mäss befi nner sig alla rollpersonerna. 
Harald Jones har tillagat en enkel måltid och 
avser berätta om sina planer för de övriga om-
bord. Förslagsvis får spelarna lite tid att bekan-
ta sig med sina nya rollpersoner och med var-
andra. Därefter kommer angreppet att börja. 

Antingen består angreppet i vad än rollperso-
nerna i Vita Huset beslutat sig för att slänga 
mot ubåten eller så kommer en rysk jagare att 
ha fått vittring på dem. Jagaren kommer att an-
vända mycket kraftiga sjunkbomber som sän-
der stötvågor genom vattnet som slår ut ubåten. 
För enkelhetens skull kommer EMP och ryska 
sjunkbomber kännas ungefär likadant för dem 
som befi nner sig ombord. Vad som händer är 
att ubåten kränger till kraftigt. Ledningar och 
rör inuti kommer att explodera varpå Nixon 
börjar sjunka. Febril aktivitet för att hindra 
den okontrollerade nedstigningen inleds och 
man kan snabbt konstatera att de befi nner sig 
ovanför en djuphavsgrav. Ubåten kommer 
dock att träffa en avsats och bli hängande där.

För mer detaljer om vad som kan gå fel, se av-
snittet om Nixon (på nästa uppslag).

När bränder, eventuella läckor på grund av 
trycket och övriga skador är under kontroll 
kan reparationer inledas. Via dykardräkt kan 

man ta sig ut och reparera skador i skrovet ut-
ifrån. Över lag bör inte skadorna vara alltför 
omfattande och ta lång tid att laga. Vad som 
kan ta lång tid är det faktum att huvuddatorn 
och en massa elledningar är förstörda och 
måste bytas ut. Det fi nns en ersättningsdator 
(se mer på beskrivningen av skeppet), men det 
tar ett tag att komma fram till hur man byter 
ut denna. Dessutom tar det tid att kalibrera 
och få igång den. Ubåten och dess besättning 
lär bli liggande på avsatsen en god stund, men 
inte så länge att spelarna hinner bli uttråkade. 
Därefter kan färden fortsätta.

Om skrovet har tagit skador är Nixons ste-
alth-förmåga inte lika effektiv längre. Även 
om den är designad för att kompensera för 
eventuella skador. Så i fortsättningen kanske 
rollpersonerna väljer att vara försiktigare för 
att undgå upptäckta.

Huruvida Nixon når fram till Syrien och av-
lossa kärnvapnen är helt upp till spelarna, men 
detta kan ändå betraktas som ”grundslutet”. 
Även om det är många som jagar ubåten så 
är det inte lämpligt att den stoppas fl er gånger 
av yttre omständigheter. Endast inre konfl ik-
ter mellan dem bör kunna leda till en kedja av 
händelser som resulterar i att de upptäcks. I så 
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fall kommer antingen ryska eller amerikanska 
styrkor att beskjuta dem. Även om de försö-
ker ge upp kommer de att bli beskjutna och 
förstörda, om inte annat så för att hindra att 
Nixon faller i någon annans händer.

I annat fall kommer äventyret att avslutas i 
och med att de avlossar kärnvapenrobotarna 
mot Syrien. De kommer då att via Nixons ra-
dar, och radiotrafi k uppfatta att fl ertalet robo-
tar avlossats från Syrien i riktning mot USA.

Men innan dess är det en hel del som kan hän-
da ombord på ubåten. En del inspiration fi nns 
att hämta i texten om Nixon och här nedan 
kommer en del förslag på händelser. Använd 
dem fritt och kom gärna på egna.

Allmänna händelser
Sabotör: En av de vakter som var ansvarig för 
att bevaka Nixon har gömt sig ombord och 
legat gömd i väntan på att kunna göra något. 
Han tar nu sin chans och kommer att försöka 
sabotera ubåten på ett eller annat sätt och kon-
takta världen utanför. En spännande katt- och 
råttalek följer. Soldaten är troligen väldigt lätt 
beväpnad eller inte alls. Oavsett så är det ingen 
bra idé att avlossa eldhandvapen inne i ubåten.

Aj min tumme!: Om någon ombord blir ska-
dad så fi nns det visserligen gott om första hjäl-
pen-utrustning. Men det är bara Harald Jones 
som har den minsta aning om hur man använ-
der denna. Och även han har ingen bra koll.

Radiotrafi k #1: Då Nixon är inställd på att 
avlyssna den amerikanska militärens radioka-
naler och utan tvekan även kan pejla in andra 
länders börjar rollpersonerna höra radiotrafi k 
från omvärlden. Omfattande amerikansk och 
rysk trafi k kan snappas upp och det hela kan 
tolkas som att ”alla” är på jakt efter Nixon och 

försöker skrämma bort varandra från sökom-
rådet. Konversationerna kommer efterhand 
att bli mer och mer upprörda och en konfl ikt 
verkar inte vara långt borta.

Radiotrafi k #2: Nixon börjar ta emot radio-
trafi k riktad till dem. Medelanden kommer att 
upprepas under en lång stund även om ingen 
från ubåten svarar. De uppmanas av den ame-
rikanska militären att ge upp och återvända 
till USA. De blir lovade att de ska behandlas 
milt om de ger upp nu. Om någon från ubå-
ten svarar kommer militärens skickligaste 
förhandlare att försöka övertyga den eller de 
som svarat att återvända. De har tillgång till 
alla fi ler om alla ombord och vet i stort sett 
allt om dem.

Anfallna igen: En amerikansk ubåt har fått 
vittring på dem och närmar sig för ett anfall. 
En hektisk ubåtsstrid och kurragömma på ha-
vets botten följer. Nixon är inte byggd för strid, 
men är extremt snabb och kan försvara sig väl 
om den blir tvingad till det. Dessutom är den 
designad för att kunna försvinna spårlöst.

Vattenläcka: Ubåten drog på sig en kraftig 
skada i skrovet och man upptäcker plötsligt 
att det sipprar in vatten i en gång i ubåten. 
Kanske kan hålet lagas, men i annat fall måste 
man stänga en av stänga av en del av ubåten.

Upprepade elfel: Med jämna mellanrum tap-
par ubåten ström för några ögonblick, för att 
sedan återkomma igen. Inget större besvär, 
förutom att det ökar på den klaustrofobiska 
känslan.

Whites paranoia: General White lider som 
sagt av paranoida tankar och detta kan kom-
ma till uttryck under ubåtsfärden. För just 
detta syfte fi nns ett mindre antal handouts 
som kan ges till General White.

G8-C376 ”Nixon” är en toppmodern ubåt 
byggd av General Dynamics Electric Boat Di-
vision. Det är en fullt funktionsduglig proto-
typ för test och utbildning.  

Nixon är snabb, tyst och extremt automati-
serad.  Den är byggd för att vara en avskjut-
ningsramp för Universal Defence DeathStar 
- en lika nyutvecklad kärnvapenmissil speci-
alutvecklad för att slå i genom StarWars-sys-
temet.  

Miljöbeskrivning: Nixon
Beskrivning
Tillverkare:  General Dynamics Electric 
Boat Division

Längd: 40 meter

Höjd: 8 meter

Hastighet: 200 km/h

Besättning: 19

Beväpning: 4 kärnvapenmissiler av typ 
“DeathStar”



Utrymmen ombord Nixon:
Vi börjar turen längst fram i Nixon och går 
bakåt.  Mellan varje avdelning fi nns en ex-
tremt tjock och vattentät dörr som man 
måste öppna genom att trycka på en knapp.  
Den stängs automatiskt 30 sekunder efter det 
att den öppnas men känner av om det fi nns 
något i dörren och i sådana fall avvaktar den. 
Det fi nns dock en panik-stängningsknapp 
som medför att det som fi nns i dörren krossas 
till oigenkännlighet. Därefter måste knappen 
av säkerhetsskäl hållas inne i fem sekunder för 
att dörren ska öppnas.

Skafferi 1: Här fi nns det färsk mat av olika 
slag, tåliga frukter och så vidare. Även fruset 
kött och liknande. Enorma mängder ris, pota-
tis, pasta och nudlar.

Skafferi 2:  Här fi nns frystorkad “nödmat” - 
förhållandevis gott och kräver ingen ansträng-
ning för att tillredas.

Köket: Det fi nns ett modernt och bra kök som 
ger utmärkta möjligheter att laga god mat. 
Tanken är att skeppet ska vara iväg under två-
tre månader och därmed är det mycket viktigt 
med god mat för att hålla moralen uppe.  Ge-
nom köket fi nns bara en gång.

Mäss: Av samma anledning som det fi nns ett 
bra kök fi nns det ett bra mässrum med lite 
spel, (både analoga och digitala), en tv och 
en massa dvd-fi lmer, lite böcker och serietid-
ningar och en bibel. Det fi nns bara en gång 
genom mässen.

Vattensluss: Härifrån kan man ta sig upp i 
ubåtens torn och därifrån kommer man in/ut. 
Finns även dykardräkter och syrgastuber.

Toalett: Till vänster fi nns toalett och handfat, 
till höger fi nns en dusch.

Sovutrymmen:  Här fi nns det tio sängar, be-
sättningen delar två och två och kaptenen har 
en egen. Eftersom alla ändå ska arbeta i skift så 
fi nns det ingen anledning att slösa på utrym-
met. Sängarna är extremt smala och förhål-
landevis korta, men i övrigt ganska bekväma.

Kommandobryggan: Här fi nns huvuddatorn, 
två stora skärmar kopplade till den, en stor 
världskarta med viktiga punkter utmärkta, en 
otrolig mängd detaljkartor över viktiga om-
råden, navigeringsutrustning, radio, radar-
skärmar och avfyrningsanordning. Här fi nns 
även mikrofon till skeppets högtalare. Dock 
fi nns det inget periskop utan kommendören 

får förlita sig på tekniska hjälpmedel. Tanken 
är ändå inte att de ska se vad de skjuter på... 
Härifrån kan man fysiskt pilla på missilerna 
genom att öppna en lucka i taket.

Motorrum: Härifrån kan man komma åt de-
lar av motorerna och de konstgjorde gälarna. 
Dock fi nns det viktiga komponenter utsprid-
da innanför skrovet över hela ubåten. 

Besättningen
Besättningen ovan är det rekommenderade 
antalet och förutsätter en dygnet-runt-akti-
vitet. När skeppet är fullt bemannat fi nns det 
enligt rekommendationerna:

1 Kapten

2 Löjtnanter

2 Navigatörer

4 Signalister

8 “Förare”

2 Tekniker

Det fi nns inget egentligt krav att besättningen 
ska vara 19 till antalet. Det antalet är baserat 
på att tre olika skift ska befi nna sig på ubåten 
samtidigt och ha lite marginal för sjukdomar 
och andra frånfällen. Ju mindre besättningen 
är desto större blir påfrestningen på varje in-
divid. Men eftersom rollpersonerna inte ska 
ligga ute någon längre tid så är det nog ingen 
fara, även om de nog blir både trötta och gri-
niga efter en stund.

En del, som tekniker, är avgjort mycket bra 
att ha med sig, men de ska förhoppningsvis 
inte behövas i någon större utsträckning utan 
ska kanske laga mat eller hjälpa till på annat 
vis. För att köra ubåten behövs det egentligen 
bara en enda person. Men om något går fel el-
ler om denne behöver sova...

Kaptenen och i viss mån de båda “andrakap-
tenerna” har ansvaret och kaptenen har sista 
ordet i alla diskussioner. Det är normalt de 
som är ubåtsexperterna och vet lite om allt.

Navigatörerna ansvarar för att plocka ut kur-
ser, identifi era farligheter (som grundare vat-
ten och så vidare) och för att ta ut anfallsmål. 
Givetvis så är det kaptenen som sedan avfyrar 
missilerna.

Signalisterna gör just det. Lyssnar på radion 
och kommunicerar med fastlandet. Oftast rå-
der total radiotystnad, men det måste alltid 
sitta någon beredd att sända och beredd att ta 
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emot. Radiomannen bevakar då även radarn. 
En mycket psykiskt krävande arbetsuppgift 
(långtråkigt) gör att det fi nns fyra signalister 
ombord. 

Förarna har en nyckelroll på Nixon, eftersom 
hela skeppet styrs via en dator. Denna dator 
innehåller en mycket specialskriven version 
av Unix och det fi nns bara två saker man kan 
göra utan att använda sig av datorn: Total-
stopp på motorerna och avfyra missilerna (det 
kräver förvisso att datorn fungerar - men man 
ger inte kommandot via datorn). Det fi nns 
alltså ingen ratt eller spak eller något sådant 
intuitivt redskap för att styra ubåten. Datorn 
är mycket mer exakt... Det krävs endast en fö-
rare för att framföra båten, men med tanke på 
prislappen är det rekommenderat att det fi nns 
fl era med expertisen ombord. Förarna brukar 
arbeta två och två, men det är bara för att de 
ska ha konstant koll hela tiden.

Datorsystemet
I princip allt annat fi nns det kommandon 
för. Mycket detaljerade kommandon. Den 
goda nyheten är att det fi nns en mycket ut-
förlig referenshandbok som alltid är tillgäng-
lig, den dåliga nyheten är att den har samma 
format som en telefonkatalog.  Men de vanli-
gare kommandona för att styra ubåten är inte 
särskilt komplicerade. Tyvärr är det grafi ska 
användargränssnittet ännu inte färdigt utan 
föraren får hålla till godo med kommando-
raderna. Några av de vanligare kommandona 
kan användas på följande sätt:

Stop (-s ) (-t n)  - Stop innebär panikbroms-
ning, stanna så snabbt som möjligt  - vilket 
innebär att motorerna ställs in på back tills 
skeppet står stilla. Mycket obehagligt för alla i 
skeppet.  Om -s anges sker inbromsningen på 
ungefär samma sätt som för en buss. Alltså det 
kan vara lite svårt med balansen men aldrig 
farligt. Tar givetvis mycket längre tid. -t n ang-
er att inbromsningen max får ta n sekunder.

SetSpeed -p n |  -v n  (-a n)  -p n är procent av 
nuvarande hastighet, -v n är ett fast antal kilo-
meter/timme. -a n är procent för acceleratio-
nen, där 100 ger en väldigt skarp acceleration 
eller retardation. Anges inte accelerationen 
görs alla manövrar så mjukt som möjligt. Det 
är möjligt att hålla 200 km/timme men broms-
sträckan är enorm och styrförmågan minimal 
och därmed rekommenderas det inte.

Left n svänger vänster. n är vinkeln i radianer

(360 grader = 2*3,14 radianer) vilket kan ge 
väldigt märkliga konsekvenser för den som 
skriver in ett gradantal... 

Right n fungerar på samma sätt som Left, och 
de kan bytas ut mot varandra genom att ange 
negativa värden.

Up n och Down n fungerar som left och right...  
Skeppet har inga spärrar mot att loopa upp 
och ner och så vidare. Däremot kompenserar 
den automatiskt för centrifugalkraften genom 
att luta sig en aning åt det hållet den svänger 
åt- vilket innebär att saker och ting normalt 
sätt inte fl yger runt ombord. Svängradien be-
ror givetvis på hastigheten som skeppet hål-
ler och den kan inte svänga stillastående. Man 
kan dock generellt säga att svängradien inte är 
särskilt imponerande.

Flood och UnFlood tömmer respektive fyl-
ler på de vattentankar som ubåten använder 
för att justera sin fl ytkraft. Tänk på att snabba 
uppstigningar och snabba dykningar inte är 
särskilt nyttiga för människor.

cs  genomför en systemcheck, och det fi nns 
extremt många parametrar att skicka till den 
funktionen, bland annat vilka områden som 
ska kontrolleras, vilka områden som ska igno-
reras helt, och så vidare.

Threads -  ger vilka åtgärder som det arbetas 
med just nu.

Kill (-i n) (-all) Dödar (avbryter) ett specifi kt 
kommando eller alla kommandon som håller 
på att utföras. -all innebär i allmänhet att mo-
torerna slutar arbeta och ubåten glider fram.

Shutdown är mer extrem version av Kill -all 
som dessutom stänger av motorerna och allt 
inne i skeppet, förutom nödbelysningen. Da-
torn sätts därefter igång via en knapp på pa-
nelen. Det går dock inte att stänga av datorn 
via denne knapp för att förhindra olyckor...

Detta är då “högnivå-kommandon” och de är Detta är då “högnivå-kommandon” och de är Detta är då
förhållandevis enkla att använda. Utöver detta 
kan i princip allt justeras och fi nslipas, vilket 
en erfaren förare gör för att få ut maximal 
prestanda. Men vet man inte vad man gör kan 
det gå väldigt illa. 

Det fi nns även en extremt kapabel (och lika 
komplicerad) schemaläggare som kan exekve-



ra kommandon vid bestämda tidpunkter. Det 
är fullt möjligt att knappa in hela rutten in i 
minsta detalj. Dock krävs det oftast att jus-
teringar görs, och en hel del saker kan hända 
som det inte går att förutsäga utifrån kartor.

Kommandona kan anges med en extra &-
tecken efter och det innebär att datorn ome-
delbart börjar verkställa kommandot. Utan 
&-tecknet så väntar den tills de andra kom-
mandona är färdiga.  Alltså kan kommandon 
ganska enkelt motverka varandra och om de 
gör det på ett exakt sätt så händer ingenting 
och kommandona blir aldrig färdiga. Syste-
met kan hantera upp till 20 kommandon som 
körs samtidigt och nästintill oändligt många 
väntande kommandon.

Flera kommandon kan ges efter varandra åt-
skilda av ett |-tecken vilket innebära att de på-
börjas exakt samtidigt och körs parallellt.

Så kallad tab-completion fungerar – dvs. skri-
ver man början av ett kommando så fyller den 
automatiskt på med ett nytt förslag på fort-
sättning varje gång man trycker på tab. Det 
gör att det är ganska enkelt att hitta komman-
don och det går snabbt att skriva dem. Men 
bara för att man hittar ett kommando vet 
man inte nödvändigtvis hur det används. Det 
är det manualen är till för...

Skeppets status och eventuella meddelan-
den skrivs kontinuerligt ut på skärmen.  Det 
innefattar givetvis nuvarande positionen från 
en GPS-satellit, nuvarande hastighet, genom-
snittliga hastigheter, nuvarande djup, beräk-
nad mängd syre och så vidare.

Saker som kan gå sönder
Balansen: Ombord fi nns fyra behållare med 
vätskor som fungerar på ungefär samma sätt 
som det mänskliga örat. I och med att de är 
halvfulla med vätska så känner ett gäng sen-
sorer inne i behållaren av om skeppet lutar 
åt något håll. Detta används dels för att göra 
behagliga inbromsningar och accelerationer, 
dels för att kontrollera att ubåten ligger rätt 
och inte stiger eller sjunker och dels för att 
kompensera för centrifugalkraften vid sväng-
ar. Förvisso kan någon av sensorerna gå sön-
der, men i och med att det fi nns fyra sådana 
givare märker systemet av det och litar inte 
på data från den trasiga sensorn och påkallar 
uppmärksamheten. Vid allt för kraftiga dyk 
kan dock samtliga sensorer skadas samtidigt 
och då kan skeppet börja bete sig mycket un-
derligt. Detta är livsfarligt då man inte längre 

kan lita på Up/Down-kommandona.

Styrdatorn: Det är extremt livsfarligt om 
styrdatorn på något sätt går sönder eftersom 
utan den är skeppet kvalifi cerat illa ute. Dock 
fi nns det en färdig ersättare i en extremt väl 
förpackad och tillsluten låda alldeles bredvid, 
och en uppsättning reservdelar som det skulle 
gå att bygga ytterliggare en fi nns ombord. Det 
tar dock en liten stund att byta dator och den 
nya datorn är inte 100% kalibrerad och måste 
“komma igång”.  Datorn kan främst gå sönder 
genom fysiskt våld mot den eller dess omgiv-
ning eller av oväntade strömspikar genom sys-
temet. Givetvis fi nns en rad skyddsåtgärder på 
plats - men dessa hjälper som bekant inte alltid.

Skrovet: Skrovet är extremt tåligt och klarar 
kollisioner upp till i sammanhanget väldigt 
höga hastigheter. I det här fallet defi nieras 
höga hastigheter till sisådär 10-15 km/h och 
Nixon är kapabel till betydligt mer än så. En 
krock med något (säg ett isberg) i 30 km/h 
skulle göra totalt mos av den främre delen, 
eftersom momentet för ett skepp är enormt. 
Tanken är dock att skeppet inte nödvändigtvis 
ska behöva börja läcka en massa bara för det.  
Förhoppningsvis ska det främsta skafferiet ha 
tagit smällen och i och med att dörrarna är 
vattentäta ska de andra utrymmena klara sig. 
Men med en mosad framdel är skeppet inte 
särskilt osynligt för radar...

På samma sätt kan vattentrycket skada skro-
vet om man åker för djupt. Ett olycksbådande 
knakande kan följas av att bultar går sönder 
och vattnet sprutar in.  Givetvis fi nns det olika 
typer av tätningsmedel ombord.

Motorerna: Motorerna drivs med vätgas och 
vätgas blandat med luft är extremt explosivt. 
Nu är i och för sig inte tanken att de ska dö en 
snabb och mycket explosiv död, åtminstone 
inte förrän efter att de avfyrat raketerna och 
vi sedan lämnar de till sitt öda. Så använd ditt 
omdöme.

Syre inhämtas från det omkringliggande vatt-
net via ett artifi ciellt gäl-system. Detta syre 
används dels till motorn och dels till besätt-
ningen, så om det systemet skulle gå sönder 
har de bara åtta timmar på sig att ordna det 
(det är så länge reservtankarna varar).
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TVn: Detta är en Philiphs WideScreen och 
den är inte direkt anpassad för förhållandena 
ombord en ubåt. Den är dock ordentligt fast-
satt och har klarat sig bra hittills. Men vid en 
snabb dykning eller en panikbromsning kan 
det komma någonting fl ygande...

Ugnen: Någonting kvarglömt i ugnen kan 
börja ryka kraftigt/brinna och kökets venti-
lationssystem är inte riktigt lika effektivt som 
det man är van vid på land. Kart sagt: Oset 
kan snabbt bli obehagligt och sprida sig till 
andra delar av skeppet. Alla rum är förövrigt 
utrustade med pulverbrandsläckare och auto-
matiskt släckningssystem.

Vid en Nödsituation
Den offi ciella guiden:

1. Behåll lugnet

2. Varna övriga besättningen

3. Meddela basen

4. Påbörja åtgärder. Det automatiserade sys-
temet ska identifi era och åtgärda alla repara-
tionsbehov utan besättningens inblandning.

Den inoffi ciella guiden: Detta är en ubåt. Vid 
alla typer av olyckor är det extremt viktigt att 
behålla fullständig kontroll över skeppet så 
att det inte går in i en okontrollerad dykning.  
Om det är möjligt med hänsyn till fi endeläget 
bör skeppet gå upp till ytan så att det kan kon-
trolleras av människor, inte bara elektronik, 
att allting är i bra skick. 

Det farligaste med en okontrollerad dykning 
är den våldsamma tryckökningen, skrovet 
klarar tillslut inte trycket och blir det tillräck-
ligt stort kommer det att börja läcka in vat-
ten. Ökar det ännu mer så kommer skeppet 
slutligen att tryckas ihop, vilket får otrevliga 
konsekvenser för folk ombord. Om besätt-
ningen överlever ner till havsbottnen lär inte 
den kollisionen vara särskilt mysig den heller. 
I Atlanten fi nns det enorma outforskade djup. 
Dessa kan användas som skrämsel (a la the 
Abbys), men tanken är inte att de ska hamna 
på sådana absurda djup eftersom det totalt 
förintar den lilla realism som fi nns kvar (a la 
the Abbys).

Avslutning
Den nedgående solen färgade himlen blodröd bakom Washington-
monumentet. Långa röda strimmor sipprade in genom persiennerna 
till Ovala rummet. President Marshall satt bakom sitt skrivbord och 
trummade nervöst med fi ngrarna på bordsskivan. Rapporten han just 
hade läst kunde inte ens mäta sig med hans vildaste mardrömmar. 
Att den syriska vedergällningen blev av denna kaliber skulle för alltid 
ändra historien. Namnen syntes fortfarande på näthinnan. Denver, 
Jacksonville, Seattle - förvandlade till radioaktiva kyrkogårdar.

Säkerhetsrådgivarens blodsprängda ögon betraktade honom och den 
hetsiga rösten ekade från andra sidan rummet. “Nå???”

Presidenten förde långsamt handen över sina ögon. Allt var kvar, men 
ändå var inget som det skulle. Han visste vad som krävdes av honom, 
men ändå tvekade han. Han blundade igen, och nu såg han den röda 
knappen tydligt. Jo, det var dags. Ingen mer tvekan.

“Avfyra allt ni har!”

“Ska bli, Herr President.”



Primära personuppgifter

Fullständigt namn: Adam Henry Jackson Även känd som: –

Födelsedatum: 12/12 - 1977   Födelseort: Chicago, Illinois

Nationalitet: Amerikan   Statstillhörighet: Illinois

Kön: Man     Social Security-nummer: 832-67-9801

Sekundära personuppgifter

Längd: 179 cm    Vikt: 76 kg

Hudfärg: Vit     Hudfärg: Vit     Hudfärg: Vit Kroppsbyggnad: Normal

Hårfärg: Ljusbrunt    Hårfärg: Ljusbrunt    Hårfärg: Ljusbrunt Ögonfärg: Blåa

Kännetecken: Vänsterhänt   Kännetecken: Vänsterhänt   Kännetecken: Vänsterhänt Språk: Amerikanska

Blodgrupp: 0–     DNA-registrerat?: Ja

Försörjning: Militär ubåtsmekaniker (Ensign) Civilstånd: Gift (Katherine Jackson, gravid)

Övriga personuppgifter

Härkomst: USA    Härkomst: USA    Härkomst: USA Sexuelläggning: Heterosexuell

Politisk tillhörighet: Demokrat  Politisk tillhörighet: Demokrat  Politisk tillhörighet: Demokrat Religiösövertygelse: Kristen protestant

Hälsosituation: Fullt frisk   Psykiska problem: Inga

Säkerhetsuppgifter

Bankförbindelser: Öppnade nyligen ett schweiziskt bankkonto, okänt belopp.

Brottsregister: Böter för fortkörning

Hotbild: Det finns inga skäl till att utesluta förbindelser med utländska terrornätverk. På 
ytan en helt laglydig medborgare.

Pentagon > Federal Bureau of Investigation > Whitefox 
> Personakter > Amerikanska medborgare > Militären

Säkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i denSäkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i den
 federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering

i grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desammai grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desamma
 betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och

kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.



Primära personuppgifter

Fullständigt namn: Harald Jones  Även känd som: Seaman J

Födelsedatum: 18/9 - 1980   Födelseort: New York City, New York

Nationalitet: Amerikan   Statstillhörighet: New York

Kön: Man     Social Security-nummer: 823-25-0956

Sekundära personuppgifter

Längd: 197 cm    Vikt: 95 kg

Hudfärg: Svart     Hudfärg: Svart     Hudfärg: Svart Kroppsbyggnad: Kraftig

Hårfärg: Svart     Hårfärg: Svart     Hårfärg: Svart Ögonfärg: Bruna

Kännetecken: Inga specifika   Språk: Amerikanska, spanska, ryska

Blodgrupp: B–     DNA-registrerat?: Ja

Försörjning: Navy SEAL, inom den   Civilstånd: Ogift

amerikanska militären (Seaman)

Övriga personuppgifter

Härkomst: USA    Härkomst: USA    Härkomst: USA Sexuelläggning: Heterosexuell

Politisk tillhörighet: Demokrat  Politisk tillhörighet: Demokrat  Politisk tillhörighet: Demokrat Religiösövertygelse: Kristen katolik

Hälsosituation: Mycket god   Psykiska problem: Religiös livskris, kopplad   
      till moderns bortgång.

Säkerhetsuppgifter

Bankförbindelser: Inga  anmärkningsvärda

Brottsregister: Dömd till samhällstjänst för snatteri. Dömd till böter för vandalism.

Hotbild: Aktiv tjänst i flertalet CIA-ledda operationer i Sydamerika. Kan ha kommit i 
kontakt med terrornätverk under denna tid. Tränad av den amerikanska militären och att 
betrakta som extremt farlig.betrakta som extremt farlig.

Pentagon > Federal Bureau of Investigation > Whitefox 
> Personakter > Amerikanska medborgare > Militären

Säkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i denSäkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i den
 federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering

i grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desammai grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desamma
 betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och

kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.



Primära personuppgifter

Fullständigt namn: Carl Johnatan Grant Även känd som: –

Födelsedatum: 27/3 - 1977   Födelseort: Memphis, Tennesse

Nationalitet: Amerikan   Statstillhörighet: Tennesse

Kön: Man     Social Security-nummer: 408-12-6005

Sekundära personuppgifter

Längd: 174 cm    Vikt: 64 kg

Hudfärg: Vit     Hudfärg: Vit     Hudfärg: Vit Kroppsbyggnad: Klen

Hårfärg: Blond     Ögonfärg: Blåa

Kännetecken: Närsynt, bär kontaktlinser Språk: Amerikanska

Blodgrupp: A+    DNA-registrerat?: Ja

Försörjning: Militär marin datatek. (Seaman) Civilstånd: Ogift  Civilstånd: Ogift  Civilstånd: Ogift

Övriga personuppgifter

Härkomst: USA    Härkomst: USA    Härkomst: USA Sexuelläggning: Heterosexuell

Politisk tillhörighet: Republikan  Religiösövertygelse: Okänt

Hälsosituation: Fullt frisk   Psykiska problem: Lider av humörsvängningar 
      och okontrollerbar aggressivitet.

Säkerhetsuppgifter

Bankförbindelser: Inga speciella.

Brottsregister: Dömd till ungdomsanstallt för grov misshandel och hets mot folkgrupp. 
Böter för störande av ordning. Befriad från tjänst för grov misshandel.

Hotbild: Har varit aktiv i nynazistiska rörelser. Förbindelser med terrornätverk kan inte 
uteslutas. Bör betraktas som farlig och oberäknelig. 

Pentagon > Federal Bureau of Investigation > Whitefox 
> Personakter > Amerikanska medborgare > Militären

Säkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i denSäkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i den
 federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering

i grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desammai grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desamma
 betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och

kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.



Primära personuppgifter

Fullständigt namn: Ralph Travis  Även känd som: –

Födelsedatum: 10/7 - 1978   Födelseort: Pampa, Texas

Nationalitet: Amerikan   Statstillhörighet: Texas

Kön: Man     Social Security-nummer: 327-44-5931

Sekundära personuppgifter

Längd: 186 cm    Vikt: 85 kg

Hudfärg: Vit     Hudfärg: Vit     Hudfärg: Vit Kroppsbyggnad: Kraftig

Hårfärg: Svart     Svart     Svart Ögonfärg: Gröna

Kännetecken: Operationsärr på vänster lår Språk: Amerikanska, franska

Blodgrupp: A+    DNA-registrerat?: Ja

Försörjning: Militär ubåtsnavig. (Lieutenant) Civilstånd: Ogift

Övriga personuppgifter

Härkomst: USA    Härkomst: USA    Härkomst: USA Sexuelläggning: Möjligen bisexuell

Politisk tillhörighet: Republikan  Religiösövertygelse: Ateist

Hälsosituation: Fullt frisk   Psykiska problem: Inga

Säkerhetsuppgifter

Bankförbindelser: Öppnade nyligen ett schweiziskt bankkonto, okänt belopp.

Brottsregister: Böter för fortkörning. Böter för förargelseväckande beetende.

Hotbild:  Det finns inga skäl att utesluta förbindelser med utländska terrornätverk. Har på 
senare tid uttryckt missnöje över den hårda strukturen inom det militära.

Pentagon > Federal Bureau of Investigation > Whitefox 
> Personakter > Amerikanska medborgare > Militären

Säkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i denSäkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i den
 federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering

i grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desammai grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desamma
 betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och

kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.



Primära personuppgifter

Fullständigt namn: Thomas Bartholomew White Även känd som: –

Födelsedatum: 14/2 - 1968   Födelseort: Dallas, Texas

Nationalitet: Amerikan   Statstillhörighet: District of Columbia

Kön: Man     Social Security-nummer: 514-90-7327

Sekundära personuppgifter

Längd: 182 cm    Vikt: 76 kg

Hudfärg: Vit     Hudfärg: Vit     Hudfärg: Vit Kroppsbyggnad: Normal

Hårfärg: Grå     Ögonfärg: Bruna

Kännetecken: Känd i media   Språk: Amerikanska

Blodgrupp: B+    DNA-registrerat?: Ja

Försörjning: Tills nyligen General i militären Civilstånd: Gift (Carla White). Dotter (Hannah)

Övriga personuppgifter

Härkomst: USA    Härkomst: USA    Härkomst: USA Sexuelläggning: Heterosexuell

Politisk tillhörighet: Republikan  Religiösövertygelse: Kristen protestant

Hälsosituation: Fullt frisk   Psykiska problem: Lider av depressioner och 
      paranoida tankar

Säkerhetsuppgifter

Bankförbindelser: Har omfattande kunskaper om CIA:s bankkonton runtom världen. 
Överförde nyligen minst $3.000.000 från ett av dessa till ett nyöppnat schweiziskt konto.

Brottsregister: Ej fälld för brott. Under utredning för sitt agerande i Mellanöstern. Står 
anklagad för förräderi. Misstänks för bankbrott och korruption.

Hotbild: Förbindelse med utländskt nätverk bör inte uteslutas. Har tillbringat omfattande 
tid i Mellanöstern. 

Pentagon > Federal Bureau of Investigation > Whitefox 
> Personakter > Amerikanska medborgare > Militären

Säkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i denSäkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i den
 federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering

i grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desammai grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desamma
 betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och

kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.



Bakgrund

Nyligen inträffade det som i media kallats för ”två-dagars-revolutionen” då Nyligen inträffade det som i media kallats för ”två-dagars-revolutionen” då N

den odemokratiska syriska regimen störtades av en fundamentalistisk oppo-
sitionsrörelse. För ett ögonblick verkade den nye ledaren och despoten Safwan 
al-Ghani vara den västvänlige ledare som västvärlden, med USA i spetsen, 
länge eftersökt. President George W. Bush befann sig vid denna tidpunkt i 
Mellanöstern för att personligen gjuta liv i fredsprocessen mellan Israel och 
Palestina. Han valde därför att göra ett kort statsbesök i Syrien och trots det 
oroliga läget ansåg General Thomas White att han i samarbete med den nya 
regimen kunde garantera presidentens säkerhet.

Det visades sig vara en kraftig felbedömning då Safwan al-Ghani lät avrätta 
hela den amerikanska delegationen, inklusive president Bush. Medan media 
frossade i händelsen och Vita huset visade mått på handlingsförlamning, så 
började alla västerlänningar i Syrien att fängslas.

Den mediala hetsjakten och kraven på öga-för-öga tvingade slutligen Vice 
Presidenten att ge order om vedergällning. I skymningen avlossades kopiösa 
mängder av missiler, varav vissa var kärnvapenbestyckade. Inte en enda 
kärnvapenmissil nådde fram till sitt mål, utan alla blev istället nedskjutna 
av ett mycket effektivt missilförsvar. Endast några enstaka kryssningsmissiler 
passerade igenom försvarssystemet, men dessa slog alla ned i ute på landsby-
gden eller i öknen. Det uppdagades då att Universal Defence Inc., som håller 
på att upprätta det amerikanska missilförsvaret (s.k. StarWars-systemet), 
hade sålt ett liknande system till den föregående syriska regimen.

En oväntad vapenvila uppstod, då amerikanerna verkade tvingade till en 
regelrätt invasion. Under tiden togs General White ur tjänst i väntan på att 
ställas inför krigsrätt.



Den där negern. Om han får för sig att han vill återvända tidigare? Ingen är väl så nobel.

Det känns knappast tryggt att det bara är Grant som kan styra ubåten. En hållhake eller två 
skulle vara bra. Han snackar stort men verkar vara ganska lättskrämd och klen egentligen.

Jackson tillbringar en väldans massa tid vid radioutrustningen. Tänk om han försöker 
kontakta fl ottan. Han verkar inte så säker på sin desertering.

Travis tillbringar en väldans massa tid vid radioutrustningen. Tänk om han försöker kontakta 
fl ottan.

Handouts till General White



Vem bär skulden?
WASHINGTON. Frågan fanns på allas läppar i natt. 
Hur kunde Mellanöstern eskalera i kärnvapenkrig. 
Åsikterna går isär, men många analytiker vill ge 
skuld till Universal Defence Inc. Detta företag, med 
huvudkontor i Japan, har producerat det amerikanska 
missilförsvaret. De beskylls för att ha rubbat balansen 
i världen genom att sälja ett motsvarande system till 
Syrien.

Vita huset verkar dela denna bedömning för 
enligt initierade källor inom FBI har man i Memphis 
i natt gjort fl era gripanden med direkt anknytning 
till företaget. Dessutom lär Presidenten personligen 
ha kontaktat den japanska regeringen med ett krav 
om att ta in företagsledningen till förhör. Detta 
skall enligt bedömare ses som en mycket kraftig 
diplomatisk begäran.

Vi nådde tidigt denna morgon företagets 
pressansvarige. Han bekräftar att företaget “sålt och 
upprättat ett missilförsvar åt den förra, demokratiska 
syriska regimen”. Han önskar inte uttala sig i 
världspolitik, men jämför sig gärna med tillverkare 
av skyddsvästar. Han beklagar djupt om Vita huset 
uppfattar det som att Universal Defence agerat 
felaktigt och inbjuder till dialog.

WASHINGTON. Klockan 19.34 kallade Vita huset till 
presskonferens och budskap blev det vi alla bävat för. 
USA och Storbritannien sätter in alla sina kärnvapen 
för att få ett omedelbart slut på konfl ikten mot 
skurkstaten Syrien. Beslutet kom en dryg halvtimme 
efter att fi enden bombade de amerikanska städerna 
Denver, Jacksonville och Seattle. Förödelsen vid dessa 
dåd sägs vara enorm och ännu obekräftade uppgifter 
gör gällande att kärnvapen kan ha använts.

I ett direktsänt tevetal från Ovala rummet 
manade President Dick Marshall till lugn och 
sammanhållning. “Vi har alla ett par svåra dagar 
framför oss, men Gud ska minnas Amerika som 
försvararna av fred, frihet och rättvisa. Varken du 
eller jag kan förfl ytta berg, men tillsammans kan vi 
skapa historia och utrota ondskan i världen.”

Pentagon publicerade i samma veva en lista över de 
städer som skyddas av USA:s missilförsvar. Invånare 
i andra städer gör bäst i att uppsöka skyddsrum eller 
besöka släktingar i andra delar av landet.

KÄRNVAPENKRIG!

I fl era amerikanska städer, även några som står på 
Pentagons lista, har natten varit orolig. Polisen har 
tvingats ta in extrapersonal, men ändå haft svårt att 
dämpa människors ilska och sorg. Det pratas om 
kravaller och butiksplundringar. Vi har dock inte 
lyckats få fram några bilder.

Privat fl ygbild tagen nära Seattle visar förrödelsen.

Kritik mot atomvapen
MOSKVA. Den ryska nyhetsbyrån Itar-Tass 
rapporterar om hur fl era länder i Mellanöstern i 
starka ordalag kritiserar kärnvapen angreppen mot 
syriska städer. Hårdast i kritiken är Iran som nu för 
första gången erkänner att de förfogar över nukleära 
och kemiska stridsmedel som med lätthet kan nå 
både europeiska och amerikanska mål. I ett tal till 
nationen krävde den iranske presidenten att båda 
sidor omedelbart slutar använda kärnvapen. Om 
USA inte uppfyller dessa önskemål hotar man med 
att blanda sig i konfl ikten.

Även Ryssland har uttalat sig mycket kritiskt till 
överanvändandet av kärnvapenspetsar i konfl ikten. 
Presidenten manar båda sidor till vapenvila “innan 
konfl ikten får sådana proportioner att omvärlden 
inte kan stå stilla och se på”. Vita Huset slår ifrån sig 
kritiken och menar att Ryssland bär del av ansvaret 
för att ha infl amerat Mellanösterkonfl ikten genom 
sitt ökande av militära närvaro i Medelhavet, och 
genom sin ovilja att välja sida. Man uppmanar landet 
att sälla sig till kampen mot terrorn och presidenten 
skall ha uttalat sig om att “antingen är ni med oss 
eller mot oss!”

Flera arabiska nyhetskanaler rapporterar om 
hur Israel ökat bevakningen av de ockuperade 
Golanhöjderna. Samtidigt ryktas det om mängder 
av terrorattentat mot såväl Israel, Irak som mot 
amerikanska ambassader runtom i världen.

För senaste nytt, besök vår hemsida. Du kan
även få nyheterna direkt till din mobiltelefon.



KÄRNVAPENKRIG!

Ambassadör Pavel Volkov Första dam Laura Bush

General Douglas FieldsGeneral Douglas Fields Säkherhetsrådgivare Nate TuckerSäkherhetsrådgivare Nate Tucker

President Dick marshallPresident Dick marshall



General Thomas White

Ensign Adam Jackson
Chefsmekaniker

Seaman Johnatan Grant
Datatekniker

Lieutenant Ralph Travis
Navigatör

Seaman Harald Jones
Kommandosoldat
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1. Matförråd, färska matvaror. 
2. Matförråd, frystorkat
3. Kök
4. Mäss
5. Vattensluss
6. Dusch
7. Toalett
8. Sovutrymmen och förvaring av 
personliga föremål.
9. Kommandobryggan
10.  Motorrum
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1. Basäng för ubåtar.
2. Gångbro
3. Lejdare
4. Övre kontrollrum
5. Nedre kontrollrum



Ettan
Du är mullvaden, vakthavande befäl som skyddar ubåten. Nu ska den stjälas och du ska hjälpa till. Du befi nner dig i det övre 
kontrollrummet tillsammans med en av vakterna. Du ser helst att ingen av vakterna skadas, men han i kontrollrummet och 
alla andra måste oskadliggöras. Det är din uppgift att stänga av larmet och låsa portarna in i hangaren. Därefter ska du hindra 
andra från att använda kontrollrummet, tills det är dags för dig att ta dig ned i ubåten.

Tvåan och Trean befi nner sin bland bjälkarna under hangarens tak och skall slå ut de två vakter som patrullerar i hangaren.

Fyran och Femman befi nner sin i dykardräkter vid ubåten och skall ta sig in i det nedre kontrollrummet, slå ut de två vakter 
där och öppna porten så att ubåten kan ta sig ut på öppet vatten.

Utrustning: Automatpistol. 

Tvåan
Du befi nner dig bland bjälkarna i taket på hangarens västra del. Nedanför dig fi nns ubåten och de två vakter som patrullerar 
runt i hangaren. Tvärsöver hangaren från dig sitter trean – även han bland bjälkarna. Det är er uppgift att ta er ned via de 
vajrarna ni har spänt fast och oskadliggöra de två patrullerande vakterna. Därefter ska ni ta er ned i ubåten.

Ettan är mullvaden. Han befi nner sig i det övre kontrollrummet och skall slå av larmet och låsa alla ingångar till hangaren.

Fyran och Femman befi nner sig i dykardräkter vid ubåten och skall ta sig in i det nedre kontrollrummet, slå ut de två vakterna 
där och öppna porten så att ubåten kan ta sig ut på öppet vatten.

Utrustning: Mp-5:a. Rökgranat. Vajer.

Trean
Du befi nner dig bland bjälkarna i taket på hangarens östra del. Nedanför dig fi nns ubåten och de två vakter som patrullerar 
runt i hangaren. Tvärsöver hangaren från dig sitter tvåan – även han bland bjälkarna. Det är er uppgift att ta er ned via de 
vajrarna ni har spänt fast och oskadliggöra de två patrullerande vakterna. Därefter ska ni ta er ned i ubåten.

Ettan är mullvaden. Han befi nner sig i det övre kontrollrummet och skall slå av larmet och låsa alla ingångar till hangaren.

Fyran och Femman befi nner sin i dykardräkter vid ubåten och skall ta sig in i det nedre kontrollrummet, slå ut de två vakter 
där och öppna porten så att ubåten kan ta sig ut på öppet vatten.

Utrustning: Mp-5:a. Rökgranat. Vajer.

Fyran
Tillsammans med Fyran har du tagit dig in i Hangaren med dykardräkt. Just nu befi nner ni er strax under vattenytan vid 
ubåtens nos. Ni skall ta er in i det nedre kontrollrummet vid porten och öppna denna. Därefter ska ni borda ubåten med 
resten av gruppen och lämna. Enligt uppgifter fi nns det två lätt beväpnade vakter i kontrollrummet och ytterligare två, tungt 
beväpnade, ute i hangaren.

Ettan är mullvaden. Han befi nner sig i det övre kontrollrummet och skall slå av larmet och låsa alla ingångar till hangaren.

Tvåan och Trean befi nner sin bland bjälkarna under hangarens tak och skall slå ut de två vakter som patrullerar i hangaren.

Utrustning: Smidig dykardräkt. Mp-5:a och chockgranat i plastförpackning. 

Femman
Tillsammans med Fyran har du tagit dig in i Hangaren med dykardräkt. Just nu befi nner ni er strax under vattenytan vid 
ubåtens nos. Ni skall ta er in i det nedre kontrollrummet vid porten och öppna denna. Därefter ska ni borda ubåten med 
resten av gruppen och lämna. Enligt uppgifter fi nns det två lätt beväpnade vakter i kontrollrummet och ytterligare två, tungt 
beväpnade, ute i hangaren. 

Ettan är mullvaden. Han befi nner sig i det övre kontrollrummet och skall slå av larmet och låsa alla ingångar till hangaren.

Tvåan och Trean befi nner sin bland bjälkarna under hangarens tak och skall slå ut de två vakter som patrullerar i hangaren.

Utrustning: Smidig dykardräkt. Mp-5:a och chockgranat i plastförpackning.



Din  bakgrund
Född som sladdbarn med två äldre bröder kände 
du redan i unga år ett behov att hitta något sätt att 
hävda dig på. Dina föräldrar tillhörde förstås det 
republikanska partiet och var välavlönade tjänste-
män. De såg till att du fi ck allt du behövde. Men 
det räckte inte till när du samtidigt kunde se hur 
mycket det fanns där ute i världen som dina bröder 
kunde göra, men som du var förbjuden att göra. 
När du började på High School hade dina syskon 
sedan länge skaffat välbetalda jobb, sexiga fl ick-
vänner och helgscheman fyllda av häftiga fester.

Du kände dig ständigt nedtryckt och klappad på 
huvudet av alla äldre i omgivningen. Det var då 
du beslutade dig för att satsa på att bäst av alla. 
Du skulle visa dem. Många år senare gick du ut 
från Yale University med högsta betyg och en exa-
men inom statsvetenskap. Men viktigaste av allt 
var medlemskapet i en anrik och sluten societets-
klubb. Din lycka var gjord och genom kontakterna 
i klubben fi ck du ett infl ytelserikt tjänstemanna-
jobb i ett regeringsdepartement i Washington.

Du slet som ett djur i några år, men det betalade 
sig väl och du blev befordrad till departements-
chef. Du hann bara inneha posten i några måna-
der innan President George Bush tillträdde i Vita 
huset och erbjöd dig posten som Vice sekreterare 
på kontoret för Management och Budget.

Ditt  yrke
Vid den senaste regeringsombildning blev du Vice 
president, vilket rent formellt är en väldigt tung 
ministerpost men i realiteten sällan har varit det. 
Presidenten ville göra ditt unga, stiliga och stylade 
ansikte till en symbol för den nya regeringen och 
din uppgift blev att syssla med ”folkliga frågor”. 
Det vill säga att ta fram förslag på förändringar 
som direkt påverkar och förbättrar folks vardag – 
så att deras tilltro och vilja att rösta på det republi-
kanska partiet ökar. Gärna skulle du synas mycket 
i media och tala förnuftigt och övertygande.

Tack vare din mycket skickliga talskrivare har du 
gjort ganska bra ifrån dig. Du drivs med förhopp-
ningarna om att någon gång i framtiden erövra en 
av de riktiga tunga ministerposterna – exempelvis 
justitie- eller utrikesminister. Men de senaste hän-
delserna har förändrat allt.

Berättelsen
Beskedet om presidentens bortgång kom som en 
chock för alla – inte minst dig som då plötsligt 
tvingades stå i rampljuset som ställföreträdande 
president. Detta har visserligen hänt åtta gånger 

tidigare i historien, men det är ju inget som man 
kan räkna med ska hända.

Självklart känner du en enorm press på dig. Plöts-
ligt står du som högste makthavare och som befäl-
havare för militären. Du känner dig dåligt insatt 
i utrikespolitiken och krigsmakten – detta skötte 
presidenten och de speciella ministrarna och du 
brukade inte lägga dig i. Att ditt första militära be-
slut – vedergällningen mot Syrien – slutade med ett 
fi asko gör inte situationen lättare. Nu måste du pre-
stera väl och vinna folket och inte minst den övriga 
regeringens och senatens förtroende. I annat fall 
kommer du antagligen att bli avsatt ganska snart. 

Målsättning  och  åsikter
Nu är det dags att visa samma handlingsförmåga 
och kraft som din avlidne föregångare. Du är fast 
besluten att Bush ska få sin hämnd, men hur det 
skall gå till är en svårare frågar. På hemmaplan har 
du lagt all skuld på den ansvarige General White 
och honom tänker du döma hårt så att Vita huset 
slipper ta mer kritik.

Det är istället det utrikespolitiska läget som oroar 
dig. Händelserna i Syrien har verkligen skakat om 
säkerhetsläget i världen och din uppgift måste bli 
att återställa säkerheten. Tyvärr är du inte tillräck-
ligt insatt för att kunna ge lösning, så det är tur 
att du har tillgång till den förre presidentens sä-
kerhetsrådgivare Nate Tucker. Han är skicklig och 
det ingår i hans arbete att vara lojal mot dig, så 
honom lyssnar du på.

I alla händelser vill du jämka samman dina när-
mastes åsikter och fi nna en lösning som tillfreds-
ställer alla parter – och förintar fi enden. Samtidigt 
är det viktigt att du inte fortsätter att anstränga de 
diplomatiska kontakterna med USA:s vänner.

Just  nu
Det verkar som om skandalerna inom militären 
aldrig tar slut. Denna morgon fi ck du från Gene-
ral Fields om att den General White, som togs ur 
tjänst efter Syrien-incidenten, självsvåldigt stulit 
en avancerad ubåt från en militärbas utanför Bos-
ton. Det måste vara något speciellt med ubåten, 
annars är agerandet helt oförståeligt.

Du har kallat General Fields till Vita huset, och 
inbjudit några andra regeringsmedlemmar till ett 
möte. Situationen måste lösas omedelbart och om 
möjligt får inget komma ut i media – det vore som 
att inbjuda till nya terroristaktioner. Beslutet lig-
ger förstås helt i din hand, men är du mån om att 
beslutet inte ska  skapa fi ender bland kollegorna 
eller anstränga det världspolitiska läget.
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Din  bakgrund
Din pappa ärvde i unga år ett oljeföretag i den 
amerikanska södern och hans samarbete med den 
Saudiarabiska oljeindustrin gjorde honom enormt 
förmögen. Du föddes som första sonen av sju. Din 
mamma var en ung fotomodell som i och med dig 
tvingades dra sig tillbaka från rampljuset och bli 
hemmafru.

Du fi ck den bästa fostran som ett barn kan få. 
Bortskämd är bara förnamnet, men du fi ck sam-
tidigt lära dig att ta vara på livet redan i ungdo-
men. Till skillnad från dina efterkommande sys-
kon hade du en vision om en makt och rikedom 
som vida översteg dina föräldrars. Du fi xade höga 
betyg och en examen i statsrätt och internationella 
relationer på det anrika Yale University.

Du fortsatte att göra karriär i den akademiska 
världen. Samtidigt drog du in stora konsultarvo-
den från multinationella amerikanska företag som 
sökte råd om hur de skulle sprida sin verksamhet 
för att maximera vinst och minimera risktagande.

Senare blev du professor och blev med tiden en 
respekterad remissinstans för utrikesdepartemen-
tet. Tiden gick och du blev gammal och funderade 
på att dra dig tillbaka, men då fi ck du ett erbju-
dande som du inte kunde säga nej till.

Ditt  yrke
Du tjänstgör som Presidentens och Vita husets 
säkerhetsrådgivare. Arbetet är dels förberedande, 
dels rådgivande. Först bistår du Presidenten med 
din kunskap och syn på internationella säkerhets-
frågor. När han sedan tagit ett beslut så samarbe-
tar du med utrikesdepartementet för att omvandla 
besluten till verklighet. Du deltar aktivt i alla in-
tressanta möten i Vita huset och har Presidentens 
tillåtelse att tala frispråkigt och läxa upp den som 
har undermåliga kunskaper om internationella 
förhållanden.

Berättelsen
Du är som alla andra chockad över den inkompe-
tens som Presidentens personliga garde uppvisade 
när Bush avrättades i Syrien. Detta missförhål-
lande får inte löpa obemärkt förbi. Det är orätt-
färdigt och skamligt att General White hängts ut 
av media och av Vice President Marshall. Skyddet 
av presidenten låg inte på hans bord, utan det an-
svaret tillhör helt och hållet Colonel Ryan Perez 
– chef för Presidentgardet. Han borde snarast stäl-
las inför krigsrätt.

President Bush död innebär på intet sätt slutet på 
din karriär. Tvärtom har du chans att stärka din 

ställning i Vita huset nu när du istället är rådgivare 
åt Dick Marshall. Han är inget annat än ungtupp 
som fi ck Vice Presidentposten för att han inte skul-
le ha klarat av att bli Försvars- eller Utrikesminis-
ter. Han behöver många år av tuktning innan han 
blir en fullfjädrad ledare. Ditt stöd kommer med 
andra ord bli nödvändigt om inte regeringen skall 
falla innan nästa val.

Målsättning  och  åsikter
Amerika skall göra sitt yttersta för att skapa stabi-
litet och tillväxt i hela världen. Detta gäller i syn-
nerhet Mellanöstern och araberna som i årtionden 
har varit ett latent hot. Du var en av de kraftigaste 
anhängarna till kriget i Irak, och nu senast var du 
en av initiativtagarna till General Whites militära 
manövrar i Syrien.

Det är synd att alla verkar tro att allt som är rätt 
måste vara enkelt. Att bekämpa ondskan i världen 
kräver sina offer och låt oss därför göra President 
Bush till en martyr. En väckarklocka som visar att 
det är dags att kavla upp ärmarna och ta till med 
knytnävarna. Du har träffat General White fl era 
gånger och ni har en jämbördig syn på vad som 
krävs för att lösa problemen i Mellanöstern – alla 
länder måste demokratiseras. Närmast på tur står 
Syrien som skall få lära sig vad vedergällning inne-
bär. Du tänker se till så att den nye presidenten 
genast tar beslut om en invasion och fastställer 
dagordningen: Syrien skall atombombas tillbaka 
till stenåldern.

Just  nu
Ännu en skandal håller på att uppdagas i den 
amerikanska militären – tänk att Pentagon aldrig 
kan lära sig. Egentligen borde Presidenten förtids-
pensionera alla gamla Gubbgeneraler och låta lite 
friskt blod ta vid.

Nu handlar det om General White som rekvirerat 
en ubåt, antagligen kärnvapenbestyckad, från mi-
litärbasen utanför Boston och seglat ut på havet. 
Ni har kallat hit den ansvarige General Douglas 
Fields för att få närmare uppgifter och så att Vita 
huset kan ta ett bra beslut. I vanliga fall hade du 
krävt att ubåten omedelbart stoppas, men den här 
gången är du alldeles för nyfi ken på vad han White 
har i kikaren. Den General White som du känner 
är en bra man och om han är ute efter någon typ 
av hämnd har han all rätt till en sådan. Fast du 
kan knappast visa dina sympatier öppet. Deeutom 
är risken är samtidigt stor att ubåten kan hamna i 
fi endens händer.
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Din  bakgrund
Du föddes i Midland, Texas, i en katolsk medel-
klassfamilj. Dina föräldrar var hårda, men hjälp-
samma så du och dina syskon har mycket att tacka 
dem för idag. Ordning och reda i unga år leder till 
välartade ynglingar.

Det var en lärare i grundskolan som såg till att 
du fi ck upp ögonen för allmänbildning och ve-
tenskap. Det fi nns så mycket kunskap bland oss 
människor, och alla borde ha rätt att ta del av den. 
Du studerade vidare och tog en kandidatexamen 
i pedagogik, varefter du undervisade på allmänna 
skolor i Dallas och Houston. Men du ville mer och 
skaffade dig en magisterexamen i bibliotekskun-
skap. Därefter arbetade du som skolbibliotekarie 
i Texas och det var vid den tiden som du mötte 
George Walker Bush, som först Texas guvernör 
och sedermera USA:s president. Tillsammans har 
ni två döttrar.

Ditt  yrke
Som Amerikas första dam har du allmänhet hållit 
dig borta från storpolitiken och istället koncentre-
rat dig på den fråga som länge legat dig närmast 
vid hjärtat: barnens skolgång. USA är världens 
ledande demokrati och det är ungarna, våra arv-
tagare, som ska läras att ta tillvara på detta. Alla 
barn, oavsett bakgrund, ska ha läras upp till att bli 
ansvarstagande och framåtsträvande individer.

Du har lanserat nationella kampanjer för att för-
bättra läskunnigheten och ungarnas intresse för 
allmänbildning. I samband med detta har du rest 
runt, besökt Amerikas alla hörn och inspirerat lä-
rare i utsatta områden. För närvarande arbetar du 
med ett projekt som går under namnet ”Idrott och 
mat, en god start!”. Målet är att stävja den stora 
mängden överviktiga ungdomar. Det fi nns en stor 
okunskap kring hur viktigt det är att barn får bra 
mat och får röra på sig med deras kroppar växer.

Berättelsen
Du sörjer svårt din makes plötsliga bortgång och 
känner en enorm vrede gentemot de förrädiska 
araberna som mördade honom. Sedan du fi ck 
reda på om händelsen har du inte lämnat Vita 
huset. Du har knappt ens träffat någon utomstå-
ende. Dina döttrar ville komma och hälsa på dig 
så fort de fi ck veta, men du hindrade dem från att 

komma hit. Du skulle inte klara av att träffa dem 
just nu. Din makes blod har ännu inte torkat, och 
det kommer inte att göra det förrän du sett till att 
han fått sin hämnd. Självklart ska militären ta sitt 
ansvar och låta huvuden rulla, men det inte främst 
ditåt som dina blodsprängda ögon är riktade.

De senaste dagarna har du fått viss tröst av Pavel 
Volkov, Rysslands ambassadör i Washington och 
en nära bekant till familjen. Han råkade besöka 
dig när du fi ck budet om din makes död, och har 
temporärt fl yttat in i gästrummet. Ni har myck-
et gemensamt – inte minst för att han också har 
mist en livskamrat. Hans fru mördades under en 
semesterresa i Asien. Hans närvaro skänker dig 
mod och göra det långsamt lättare att prata om 
vad som hänt.

Målsättning  och  åsikter
Det är lätt att tappa kontrollen när man drab-
bas av tragedier, men man måste också få visa sin 
mänsklighet genom att känna sorg och hämndbe-
gär. Saknanden är ännu så nära. Stundtals blir du 
väldigt emotionell och kan komma in i monologer 
om hur det är att mista sina nära på ett orättfärdigt 
sätt. Vi människor kan ju inte alltid vara starka.

Du vet dock innerst inne att du snart måste ta dig 
samman snart och dämpa sörjandet. Din make 
har vid det här laget blivit väl mottagen av Gud 
och vad du än gör så kommer han inte tillbaka. 
Däremot är uppgiften till er som lever kvar att 
hämnas honom. Kallt och besinningslöst skall de 
som gjort orätt straffas. Öga för öga, tand för tand. 
Din make må ha dött innan han hann avsluta sitt 
livsverk – att demokratisera Mellanöstern. Men för 
att hedra hans minne skall ni se till att förverkliga 
hans drömmar och fred och frihet. De skyldiga 
och de som ställer sig ivägen skall straffas. Hårt.

Just  nu
Vice Presidenten har kallat till möte i Vita huset 
och enligt seden är du inbjuden att närvara, även 
om beslutsmakten ligger hos Presidenten. Vanligt-
vis brukar du avböja att delta vid sådana möten, 
men sedan din makes död har du känt ett allt 
starkare behov av att befästa din ställning i makt-
strukturen – åtminstone tills du fått din rättmä-
tiga hämnd. Som moraliskt stöd har du fört med 
dig vännen Pavel Volkov.
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Din  bakgrund
Du kommer från en fattig förort i Memphis och 
detta var på den tiden då människor fortfarande 
kämpade i arbetslivet med drömmen om fram-
gång och välstånd. Din mor var från och till ar-
betslös, men hon tog alltid småjobb när hon 
kunde hitta några. Din far var anställd vid en stor 
fabrik som tillverkade ammunition, både för civilt 
och militärt bruk.

Du gjorde som många andra i ditt område och 
sökte dig en karriär i militären. Du missade precis 
Vietnamkriget, vilket länge har grämt dig. Samti-
digt innebar kriget och de många omkomna ett 
stort sug efter lovande ynglingar. Du arbetade dig 
uppåt den naturliga vägen och vissa fall gick det 
snabbt. Militären bekostade din offi cersutbildning 
och med tiden blev du både Lieutenant, Colonel 
och slutligen General. Du var inblandad i båda 
invasionerna av Irak, först som Lieutenant och se-
dan som en av Generalen i Pentagon som la upp 
krigsplanen. Det var skönt att få återvända och 
avsluta arbetet – synd bara att FN tillät er att göra 
det tidigare.

Ditt  yrke
Det är lite genant att erkänna, men åldern tar ut 
sin rätt och det är skönt att man då kan befordras 
till skrivbordstjänst i Pentagon. Du ansvarar för 
närvarande för försvaret av den amerikanska öst-
kusten, vilket traditionellt är ett ganska slött ar-
bete eftersom det saknas hot just här – Kuba och 
Nordkorea hotar andra kuster. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är därför vara 
tre: förhandla med Vita huset om ökade anslag åt 
just er del av militärkåren, effektivisera och strama 
åt verksamheten samt granska så att alla under dig 
sköter sitt arbete. Du är även glad över att det är 
er kår som fått i uppdrag att testa den nya stealt-
hubåten Nixon.

Berättelsen
I samband med att Vita huset ökade sin acceptans 
för användandet av kärnvapen, så fi ck General 
Dynamics Electric Boat Division i uppdrag att ut-
veckla en toppmodern stealthubåt med kapacitet 
att bära kärnvapenmissiler. Den primära uppgif-
ten är att kunna avlossa missiler i markhöjd och 
därigenom penetrera avancerade missilförsvars-
system – vilka endast klarar av att omintetgöra 
missiler som färdas tillräckligt högt upp i luften.

Resultatet blev den experimentella ubåten G8-
C376 ”Nixon” som för en vecka sedan levererades 
till hangaren vid militärbasen utanför Boston. 
Denna morgon klockan 08:00 inträffade det som 
inte fi ck hända: General Thomas White tillsam-
mans med ett gäng desertörer rekvirerade ubåten 
med våld och lämnade hangaren 08:14 i riktning 
rakt ut mot öppet vatten. Till saken hör att Gene-

ralen vid tillfället var befriad från tjänst i väntan 
på att ställas inför krigsdomstol efter det katastro-
fala misslyckandet i Mellanöstern.

När du strax senare blev informerad om inciden-
ten gav du order till två kryssare och ett hangarfar-
tyg att skära av ubåtens fl yktväg. Vid 08:46 verifi e-
rade den ena kryssaren via sonar att Nixon lyckats 
smita förbi blockaden och nu var på väg rakt ut 
i Atlanten i riktning mot Europa. Detta var den 
sista kända kontakt med ubåten.

Vid 09:50 avbröts förföljandet, då kryssarna inte 
hade en chans att ens hålla jämn takt med ubåten. 
Du gav samtidigt order till fl ottan i Medelhavet 
om att sätta sig i högsta beredskap och blockera 
infarten till Medelhavet, vid Gibraltar. Din högst 
personliga teori är att General White är ute efter 
att personligen hämnas på Syrien, eftersom Vita 
huset visat stor brist på ledarskapsförmåga.

Målsättning  och  åsikter
Det är anmärkningsvärt och märkligt att en sådan 
skicklig och beundransvärd General som White 
har gått och blivit en skamfl äck för kåren genom 
att “alliera” sig med en bunt simpla desertörer. Du 
förstår visserligen hans vrede över att bli orättvist 
gjord till syndabock, men det rättfärdigar inte över 
huvud taget hans handlande.

Det värsta är att ubåten Nixon är fullt bestyckad, 
så den får under inga omständigheter hamna i 
fi endens händer. Det är självklart bättre att den 
förstörs än att General White tillåts använda den 
för en personlig vendetta mot araberna. Eller sälja 
den till någon diktator i Mellanöstern....

Antagligen känner inte de som för närvarande 
leder Vita huset till vilken oerhörd kapacitet som 
den nya ubåten har, och helst skall så få så möjligt 
få kännedom om det. I synnerhet skall varken me-
dia eller någon utländsk makt få veta det!

Just  nu
Du har just anlänt till Vita huset för att rapportera 
om händelsen och se till så att den tillförordnade 
presidenten och överbefälhavaren tar ett snabbt 
och korrekt beslut. Du har dock ingen formell rätt 
att ställa några krav på vilket beslut som skall tas 
– du är bara här för att stå till tjänst med informa-
tion om händelseförloppet och militärens resurser.

Stora delar av den amerikanska fl ottan är samlad 
i och omkring Medelhavet, så dessa har en god 
chans att kunna sjunkbomba sönder stealthubåten 
om de bara får upp ett spår efter ubåten. Det här 
det största problemet ligger; ubåten är ju byggd för 
att inte bli upptäckt. Men det är bara en prototyp 
och sådana brukar traditionellt vara oberäkneliga. 
Om det kniper förfogar militären även över en typ 
av EMP-bomber (tillverkades för något år sedan) 
som kanske skulle kunna slå ut elektroniken i ubå-
ten om den får detonera i närheten av den.
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Din  bakgrund
Du föddes i den sovjetiska industristaden Samara 
som son till en sömmerska och en far som arbe-
tade för staten. När du blev gammal nog introdu-
cerades du för säkerhetstjänsten. Det var först då 
det gick upp för dig att din far var en KGB-agent 
och inte alls hade sysslat med vanligt pappersarbe-
te. Efter en kortare examen på Universitet hade du 
övertygat dig om att du ville följa i hans fotspår. 
Det var en smutsig period i ditt liv som du helst 
glömmer. Vad du dock inte vill glömma bort är 
giftermålet med Irina och era båda söner.

När Sovjetunionen föll tillhörde du de som, lik-
som President Putin, effektivt lyckades lägga den 
tvivelaktiga historien bakom sig och samtidigt stå 
kvar med bibehållen makt. Du arbetade ett fl er-
tal år på utrikesdepartementet innan du blev ut-
nämnd till ambassadör i Washington, USA.

Nu följde några av de lyckligaste åren i ditt liv och 
du blev en framgångsrik ambassadör med god re-
lation till Vita huset. Livet förändrades dock i en 
handvändning under en semesterresa i Indonesi-
en. Du och din fru var på väg hem till hotellet när 
ni blev rånade av ett gäng. Plötsligt dök polisen 
upp och i tumultet som följde blev både du och 
din fru svårt sårade – hon avled senare på sjukhus.

Nu för tiden har du lärt dig att leva med sorgen. 
Arbetet, vacker musik och teater har gett dig något 
leva för. Sönernas framgång inom den ryska stats-
förvaltningen glädjer dig också.

Ditt  yrke
Som rysk ambassadör i Washington representerar 
du den ryska regeringen. Det är av stor vikt att 
kontakten mellan era båda stormakter håller god 
kvalitet. Dina huvudsakliga uppgifter är att rap-
portera till Vita huset om Rysslands ståndpunkter 
i viktiga frågor och att odla goda relationer mel-
lan ländernas regeringar. Vanligtvis stöter du inte 
på några besvär, men det är viktigt att inte vara 
trångsynt när uppfattningarna går isär – vilket 
kan ske i storpolitiska frågor.

Berättelsen
Det är tragiskt, och pinsamt för säkerhetstjänsten, 
att en god president som George Bush kunde bli 
mördad av arabiska terrorister. Familjen Bush har 
sedan många år tillbaka varit nära bekanta. Ni 
möttes på en bankett när Bush var guvernör och 
sedan bosättandet i Vita huset har ni träffats regel-
bundet. Det är klart att det är viktigt för Presiden-
ten att hålla sig väl med den ryska ambassaden, 
men er relation är på en betydligt högre nivå.

Du råkade vara på besök hos Fru Bush i Vita huset 
den morgon då budet om Presidentens bortgång 

nådde fram. Du minns själv vilken svår chock det 
var att mista någon så nära och så plötsligt. Alla 
möjliga märkliga känslor bubblar inom en och 
sorgen verkar aldrig vilja ge med sig. Värst är kan-
ske den maktlöshet man känner. När döden och 
bräckligheten kommer så nära inpå får livet en ny 
betydelse. Med tiden lärde du dig att vända erfa-
renheten till något positivt, men sådant tar tid.

Du stannade och gav henne tröst. Genom gråten 
talade hon öppenhjärtigt på ett sätt som man bara 
gör med riktigt nära vänner. När hon sedan bad dig 
att installera dig i ett av gästrummen hade du inte 
hjärta att säga nej. Du har nu varit gäst i ett par da-
gar och ni umgås som nära vänner (inget annat).

Målsättning  och  åsikter
Även om Amerika utsatts för en oförlåtlig oför-
rätt av Syrien, så måste de även se sin egen skuld i 
det som har skett. Det är Vita huset som på senare 
år har frångått avtalen om nedrustning och sam-
tidigt tillåtit den kapprustning som skett i länder 
som Nordkorea, Pakistan och Indien. Terrorbe-
kämpning och säkerheten är viktig, och måste ske 
med perspektiv och insikt.

De senaste händelserna i Mellanöstern är alltför 
färska och genanta för Vita huset, så för närva-
rande är det nog bäst att linda in kritiken väl. I 
synnerhet eftersom de har sin folkrättsliga rätt att 
hämnas sin döde President. Att han var en mycket 
nära och trevlig vän bidrar förstås till din förståelse.

Just  nu
Efter dagar av lugn har det varit massor av liv i 
Vita huset denna morgon. Det har kallats till möte 
och Fru Bush bad dig att följa med som moraliskt 
stöd. Det ryktas om att den degraderade och inför 
krigsrätt ställda General White självsvåldigt stu-
lit en avancerad ubåt tillsammans med en grupp 
desertörer/terrorister. Risken är stor att ubåten är 
kraftigt bestyckad (med kärnvapen?) och i så fall 
måste ubåten stoppas med alla tillgängliga medel.

Det är allvarligt att det fi nns så här djupa säker-
hetsluckor i den amerikanska militären. För allas 
bästa bör åtgärderna ske i det försiktighet så att 
det inte skapar nytt mod hos terrorgrupper som 
al-Qaida. Du är säker på att den ryska fl ottan är 
beredd att bistå i jakten på ubåten – om inte annat 
så för att få chansen att lägga vantarna på vraket. 
Underrättelsetjänsten är ständigt på jakt efter ut-
ländsk militärmateriel. Det enda problemet är att 
den ryska fl ottans närmaste baser är i Murmansk 
och inne i Svarta havet, men om det blir utdragen 
jakt kanske de ändå kan hinna först.
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Din  bakgrund
I Chicago började ditt liv. Din mor dog i barna-
säng och du blev uppfostrad av din far. Han var 
en tystlåten bilmekaniker som drev sin egen fi rma. 
Av honom fi ck du din fascination för motorer. Allt 
var lika i intressant, från bilar till båtar. Du hade 
precis fyllt 17 när ett något överförfriskat kräk 
på en bar drog vapen och gjorde slut på din fars 
liv. Med få släktingar i livet som kunde hjälpa dig 
tvingades du ta över företaget för att kunna för-
sörja dig. Du drev det framgångsrikt i nästan tre år 
innan du tröttnade. I förhoppning om att få se lite 
mer av världen tog du värvning i det militära där 
du raskt blev upplockad för träning som ubåts-
mekaniker på elitnivå. Din naturliga fallenhet för 
mekanik och elektronik gjorde dig till en av de ab-
solut bästa mekanikerna inom fl ottan.

Den krävande utbildningen och aktiv tjänst under 
Gulfkriget hämmade kraftigt ditt sociala liv. Det 
var inte förrän vid krigets slut du började skaffa 
civila vänner. Ditt livs kärlek, Katherine, träffade 
du under en permission i Florida. Det var kärlek 
vid första ögonkastet och knappt en månad senare, 
under din nästa längre permission, gifte ni er. Var-
je sekund med henne är helt underbar och du öns-
kar inget annat i livet än att göra det bra för henne.

Nyligen fi ck du det glädjande beskedet att Kathe-
rine var gravid. Och samtidigt som lyckan lyste 
upp tillvaron blev du även orolig. Hur skulle du 
med gott samvete kunna låta din älskade hustru 
och ert barn växa upp i ett land som USA? Ett land 
där ungarna mördar varandra i skolorna och vem 
som helst kan få tag på ett skjutvapen. Det land 
som tog din fars liv. Du ville kunna vara nära din 
son, men som anställd i militären vet man aldrig 
när man tvingas iväg för att landets styrande be-
stämt att de behöver mer olja. Att lämna det mili-
tära skulle ha blivit ditt första steg.

Ditt  yrke
Du är alltså utbildad till ubåtsmekaniker, men kan 
laga det mesta med en förbränningsmotor. Under 
din tid inom det militära har du tjänstgjort på ett 
fl ertal olika ubåtar. På den grundläggande kon-
struktionsnivån är de rätt lika allihop.

Berättelsen
Eskaleringen av Mellanöstern-konfl ikten oroar 
dig djupt. Och även om du knappast gråter över 
President Bushs död, så är det ett tydligt bevis på 
hur osäker världen är och hur farligt och instabilt 
ditt hemland är. Samma dag som du hörde om at-
tentatet beslöt du dig för att lämna det militära. 
Möjligheterna för en ubåtsmekaniker inom det ci-

vila är inte direkt goda, så du var något bekymrad 
för hur du skulle kunna försörja en familj utan lön 
från det militära.

Det var då du blev kontaktad av General Thomas 
White. Utöver det faktum att hans namn varit 
överallt i medierna sedan tvådagarsrevolutionen 
så kände du vagt igen det ifrån Gulfkriget.

Till att börja med var du skeptisk. Att ha och göra 
med en man som honom var knappast något som 
lockade dig. Det visade sig dock att han hade ett 
mycket frestande erbjudande. Han målade upp 
en plan där du, han och en handfull andra skulle 
stjäla ”Nixon” (en ny sofi stikerad stealthubåt) från 
dess hangar. General Whites plan var att sälja ubå-
ten till den kinesiska militären som han kommit 
i kontakt med under sin tid i Mellanöstern. Han 
förklarade att han tröttnat på att tjäna militären 
och när nu Vita huset gett honom skulden för pre-
sidentens död var det droppen. Om han nu skulle 
bli dömd som landsförrädare kunde han lika gär-
na göra sig skyldig till det.

Pengasumman som White erbjöd dig var astrono-
misk. Det tillsammans med möjligheten att starta 
på nytt någon annanstans var det som vann över 
dig. White försäkrade dig om att det inte skulle bli 
några problem för din hustru att komma till Kina 
efter det att ni sålt ubåten. I ett annat land, med 
försörjning för tryggad för hela livet, skulle ditt 
barn kunna få en säker och trygg uppväxt.

Sagt och gjort. Utan att berätta för någon läste du 
på all den knapphändiga information som fanns 
om Nixon. Den tycks vara mycket avancerad och 
är före allt annat som militären har. Det gör dig 
något nervös då du kommer vara den enda me-
kanikern ombord, men förhoppningsvis kan du 
improvisera dig fram.

Målsättning  och  åsikter
En säker och trygg uppväxt för ditt ofödda barn 
och din hustru är det som driver dig. Du har dock 
börjar undra om du inte gjorde ett misstag som så 
enkelt lät dig övertalas att hjälpa General White. 
Tänk om polisen fängslar din familj? Tänk om din 
hustru inte kan följa efter dig till Kina? Tänk om 
hon inte vill? Varför frågade du inte henne först? 
Alla dessa frågor bubblar i ditt sinne och det är 
svårt att hålla det inom sig.

Just  nu
Ni har samlats i ubåtens mäss för att inta en kor-
tare måltid. Du känner ingen av de andra sedan 
tidigare även om du hört talas om Travis. Efter vad 
du har hört så är han en av fl ottans främsta ubåts-
navigatörer.
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Din  bakgrund
General Thomas White. Du satt nyligen, precis 
innan tillslaget, och läste igenom de militära fi ler-
na, både de offi ciella och de inoffi ciella. Du kän-
ner igen mannen som beskrivs i rapport efter rap-
port. Som i en dimma minns du platser, händelser, 
människor. Men allt innan tvådagarsrevolutionen 
spelar föga roll nu. Tydligast är bilder av din dot-
ter, Hannah, och din hustru. De som alltid stöttat 
dig i din karriär. Nu kan du inte ens träffa dem. 
Hannah är ännu ung, men förstår att något är fel. 
Din hustru vägrar att prata med dig. Hon anser att 
det som hänt är ditt fel.

De påstår att du svikit ditt land, din president och 
ditt folk. Att du låtit några smutsiga araber gå seg-
rande ur en konfl ikt med världens främsta nation. 
Men de har alla fel.

Ditt  yrke
Tills helt nyligen var du ansvarig för USA:s militä-
ra förehavande i Mellanöstern, eller mer specifi kt 
operationer riktade mot att säkra Iraks grannlän-
der för att förebygga konfl ikter i området. Många 
befälhavare är offentliga personer som syns i media 
och uttalar sig med jämna mellanrum. Du är av ett 
annat slag – den som ser till att saker och ting blir 
gjorda med alla till buds stående medel. Det är vad 
du tränats för och vad du gör bäst. Du har alltid 
varit väl medveten om din utsatta situation. Än-
damålen helgar medlen, men inte i backspegeln.

Många av dina gelikar har slutat sin karriär som 
syndabockar när senaten och allmänheten fått 
reda på vad som försiggår bortom moderlandets 
gränser. CIA och Pentagon har dock alltid tagit 
hand om sina egna. Feta pensionsavtal, en villa på 
en tropisk ö och riggade rättegångar är en del av 
avtalet. Eller det är vad du trodde fram tills nu i 
varje fall.

Berättelsen
Det är helt korrekt att det var du som ledde den 
CIA-operation som ledde fram till tvådagarsre-
volutionen. Relationerna mellan Irak och Syrien 
blev alltmer ansträngda och Safwan al-Ghani sågs 
av alla analytiker som ett rimligt val till ny ledare. 
Under dina år i Mellanöstern har du lärt dig att 
det helt enkelt inte går att lita på araber så mer än 
”rimligt val” gick inte att hoppas på. Finansierad 
av amerikanska skattemedel tog al-Ghani makten.

Du skulle dock aldrig ha godkänt presidentens 
statsbesök. Men han insisterade och Colonel Ryan 
Perez, chef för presidentgardet hävdade att han 
kunde garantera presidentens säkerhet. Han hade 
fel, presidenten mördades och nu får du skulden 
för det. CIA och dina forna kollegor har lämnat 
dig i kylan, att klösas sönder av media.

Det hela blev för mycket för dig. President Bush 
var en fi n man som rådde om sitt folk efter bästa 

förmåga. Och nu är han mördad. Mördad av en 
muslimsk terrorist som inte klarar av att tänka 
längre än hans gevär räcker.

Efter det att Vita Huset offi ciellt tagit dig ur tjänst 
i väntan på krigsrätt började du söka upp gamla 
kontakter inom det militära och CIA. Folk som du 
tjänstgjort med eller haft befäl över. Folk som av 
en eller annan anledning har anledning att vilja 
agera i USA:s intresse, utan dess regerings god-
kännande. Försvarets nya prototyp-stealth-ubåt 
”Nixon”, byggd av General Dynamics Electric 
Boat Division, blev det verktyg som du valde för 
din hämnd. Ubåten är bestyckad med ett fl ertal 
kärnvapenbestyckade missiler som enligt tillver-
karen ska kunna penetrera det missilförsvar som 
skyddar Syrien.

Det visade sig dock svårare än vad du väntat dig. 
För att få ihop en duglig besättning var du tvungen 
att söka upp folk med andra värderingar, ljuga för 
dem om syftet med att kapa Nixon. Med pengar 
hämtade ur ett av Pentagons bankkonton har du 
mutat och ljugit ihop en grupp med kompetenta 
soldater. 

De är inte dumma män. Och att desertera är svårt 
att göra även för en som vet varför. De kommer 
troligen att behöva regelbunden uppmuntran och 
försäkran för att hålla sig till planen. Och även om 
du är bered att ta till alla medel för att avlossa vap-
net mot det förhatliga Syrien så behöver du dem 
alla för kunna ta dig fram ditt.

Jackson och Jones tror att ubåten ska säljas till 
kineserna, en illusion som du måste bibehålla. 
Grant är införstådd och mer än glad i at få bomba 
araber och Travis struntar i vilket. Han är väl nöjd 
med att få testköra Nixon och med de pengar du 
erbjudit honom.

Målsättning  och  åsikter
Du kräver hämnd och upprättelse. Till varje pris! 
Både för dig själv och för Amerika. Du skall häm-
nas din mördade president och bevisa för världen 
att General White och USA inte är att leka med. 
Nixon är utrustad med fyra stycken kärnvapen-
missiler av typen ”Deathstar”. Enligt specifi katio-
nerna kan dessa, genom att fl yga precis ovanför 
marken, penetrera det missilförsvar Syrien byggt 
upp. Ni måste bara komma tillräckligt nära.

Må världen brinna innan du låter din dotter växa 
upp skamsen över att vara en White!

Just  nu
Ni har precis samlats i mässen för en kortare måltid 
som Jackson förberett. Du önskar gratulera dessa 
män för deras mod och kompetens i detta projekt. 
Huruvida de är modiga och kompetenta är du 
inte så säker på, men de behöver säkert höra sånt.
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Din  bakgrund
Memphis är staden som du föddes i. Båda dina 
föräldrar var enkla jazzmusiker och din uppväxt 
var fri och färgad av liberala värderingar. Det pas-
sade dig dåligt och halvvägs genom skolan blev du, 
via en fl ickvän, involverad i en nynazistisk organi-
sation. De starka idealen och den tydliga moralen 
passade dig utmärkt. Efter att hela ditt liv fått höra 
att det inte går att säga vad som är rätt och fel var det 
skönt att ha någon som berättade för en hur man 
skulle tänka och agera. Det ena ledde till det andra 
och raskt var ditt huvud rakat. Dina föräldrar blev 
vansinniga, men det fanns inget de kunde göra.

Du trivdes bra med dina nya vänner. Dessvärre 
var ni nog lite för ivriga i er kamp mot de lägre 
raserna och efter att ha misshandlat en mörkhy-
ad man blev du sänd till en ungdomsanstalt. Där 
fanns gott om personer med icke-arisk härkomst 
och det var där du till fullo förstod att de faktiskt 
är lägre stående – de är svaga och saknar förmåga 
att samarbeta effektivt.  Det var även på ungdoms-
anstalten du upptäckte dina talanger med datorer 
och du var nästan lite besviken när du hade suttit 
din tid, för hemma hade ni ingen sådan lyx.

Med en önskan att vara en del av en större orga-
nisation, men ovillig att återvända till de halvkri-
minella nazistorganisationerna sökte du dig till 
det militära. Dessvärre fi ck du inte marschera och 
skjuta med vapen så mycket som du hoppats på. 
Istället satte de dig framför en dator på ett fartyg. 
Under de år som följde fi ck du lära dig utan och 
innan hur de datasystem som styr alla detaljer av 
ett skepp fungerar. Radar, motorer, vapensystem. 
Till din förvåning var allt datoriserat; inga roder 
och kolskyffl are här inte. I och med krigen i Af-
ghanistan och Irak fi ck du en del stridserfarenhet 
innanför bältet.

Ditt  yrke
Du tjänstgör som militär datatekniker inriktad på 
de system som styr fl ottans fartyg. Främst mindre 
skepp och ubåtar. Du tillhör kanske inte de allra 
bästa, men dina svårigheter att samarbeta med 
folk av icke-arisk härkomst har gjort att du blivit 
förfl yttad ett fl ertal gånger så du har blivit bra på 
att improvisera dig fram i de program och system 
som fi nns.

Du älskar ditt jobb. Att försvara Amerika från de 
lägre stående raserna är helt klart belönande. Du 
önskar bara att du kunde göra mer.

Berättelsen
När du hörde om mordet på er älskade president 
blev du vansinnig. Faktiskt så pass vansinnig att 
du kort därpå slog ned och misshandlade två 
muslimer på en bar under en permission. Flot-

tan valde då att tillfälligt skicka hem dig från Irak, 
något som gjorde dig ännu argare. Det är nu det 
gäller. Hämnd måste utkrävas och de begär att du 
ska sitta på händerna hemma i USA?

Som tur var så fi ck du en andra chans att göra nå-
got gott. Kanske inte riktigt på det sätt du hade 
väntat dig, men ändå. General White, mannen 
som i medierna utmålats som den skyldige till 
fi askot i Syrien, tog kontakt med dig. Då du inte 
tror ett ord på vad medierna säger och har ganska 
god koll på General Whites goda arbete med att 
hålla terroristbefolkningen i mellanöster i schack, 
var du mer än villig att lyssna på vad han hade att 
säga. Han målade upp en plan där du, han och en 
handfull andra skulle stjäla ”Nixon” (en ny sofi s-
tikerad stealthubåt) från dess hangar. Ubåten var, 
enligt White, bestyckad med ett antal kärnvapen-
missiler kapabla att penetrera det missilförsvar 
som Syrien byggt upp. Ubåten är dock helt ny och 
inte helt klart. Därför behöver han en kompetent 
datatekniker, dig, för att föra fram den.

Utan att tveka sade du ja. White hann inte ens er-
bjuda dig den astronomiska summa pengar som 
följde med överenskommelsen. Så fort White hade 
fått ihop den besättning han ansåg nödvändig slog 
ni till och kapade ubåten. Vad White även infor-
merat dig om är att det är bara du och han som 
känner till ert verkliga syfte. De övriga ombord 
tror att ni ska sälja ubåten till Kina och det är bäst 
att de fortsätter tro så. White verkar dock inte oro-
lig för vad som kommer att hända när de upptäck-
er era verkliga planer. En känsla du inte delar. Det 
är bäst att förbereda sig för det värsta. Tråkigt nog 
behövs ni allihop för att lyckas ta er till Syrien.

Målsättning  och  åsikter
Rasist är du. Även om du inte gillar ordet. Du har 
ju bara förstått något som alla borde kunna se. 
Negrar är någorlunda okej, bara de vet att de är 
underlägsna. Men araber, asiater och annat pack 
bör utrotas.

Du är den ende som kan föra fram ubåten och 
våldsamt kaxig över detta. Du är viktigast ombord 
och det ska de andra veta om!

Just  nu
Ni har precis samlats i mässen för att inta en mål-
tid som negern lagat. Passande att han håller sig 
till köket.

Du har knappt hunnit bekanta dig med ubåtens 
system. Ett vettigt gränssnitt har ännu inte instal-
lerats så det är väldigt grundläggande Unix-kod-
knackning som gäller för att ge kommandon. Som 
tur är fi nns det en manual så hitintills har du lyck-
ats sköta det mesta.
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Din  bakgrund
Du föddes och växte upp under svåra omstän-
digheter i Harlem, New York. Eller så här i efter-
hand kan du väl erkänna att du hade det bättre 
än många av dem du umgicks med. Du hade en 
mamma som älskade dig och arbetade ihjäl sig för 
att ge dig en möjlighet. Hon var även en mycket 
religiös människa. Något du då tyckte var larvigt.

Tack vare din mors hårda arbete kom du iväg till 
College. Efter din examen tog du, trots protester 
från din mor, värvning. Efter det pratade ni knappt 
med varandra, men du trivdes bra i det militära. 
Du blev uttagen för elitträning inom det mari-
na försvaret, som en Navy SEAL. Därefter följde 
en handfull uppdrag i Sydamerika under CIA:s 
regi. Det var under dessa uppdrag som du kom i 
kontakt med General White och träffade den du 
trodde skulle bli din hustru, Hillary. När ni kom 
tillbaka till staterna förlovade ni er. Bröllopspla-
nerna blev dock uppskjutna när du fi ck beskedet 
att din mor dött i en bilolycka. Under de veckor 
som följde förändrades ditt liv.

Du kom i kontakt med hennes vänner inom kyr-
kan och pastor John som du vagt kunde minnas 
från din barndom. På jakt efter mening och förlå-
telse för vad du gjort i Sydamerika sög du i dig alla 
berättelser om Jesus. Du kan tydligt minnas den 
morgon då du vakande upp och kände att Jesus 
förlåtit dina synder.

Dessvärre förstod Hillary och andra runtomkring 
inte din nyfunna tro och din önskan för fred och 
jämlikhet mellan alla människor. Förlovningen 
bröts och du började känna dig mer och mer alie-
nerad från dina vänner inom det militära.

Ditt  yrke
Som medlem i Navy SEAL är du en av USA:s främ-
sta. Dina erfarenheter i Sydamerika har vidare ökat 
på din kompetens. Sedan din återfödelse som ka-
tolik har du blivit omförfl yttad till att ha hand om 
försvaret av ett av arméns hemliga projekt. En ny 
stealthubåt som går under namnet Nixon. Det har 
varit ganska rutinmässigt arbete och du har mer 
och mer känt att militären inte är rätt för dig. Att det 
inte är rätt att hjälpa USA att förtrycka fl er stater.

Berättelsen
Även om det självfallet är mycket chockerande att 
landets president mördats så har du bara lyssnat 
med halvt öra. Att länder i Mellanöstern ställer sig 
upp och gör motstånd mot den ockupation som 
USA utgör förvånar dig föga. Det var bara väntat 
såsom USA har agerat de senaste årtiondena.

Du hade nyligen börjat fundera över att lämna det 
militära livet och börjat se dig om efter alternativ 
när du blev kontaktad av General White. Han må-
lade upp en plan där du, han och en handfull an-
dra skulle stjäla Nixon från dess hangar. Det skulle 
bli en smal sak då du trots allt var ansvarig för dess 
säkerhet. Whites plan var att sälja ubåten till den 
kinesiska militären som han kommit i kontakt 
med under sin tid i Mellanöstern. Han förklarade 
att han tröttnat på militären och när han nu fått 
skulden för presidentens död var det droppen. 
Om han nu skulle bli dömd som landsförrädare 
kunde han lika gärna göra sig skyldig till det.

Du tvekade. Summan som White erbjöd var ast-
ronomisk, men pengar har aldrig intresserat dig. 
Vad som fi ck dig att bestämma dig var maktba-
lans. Om en kärnvapenbestyckad ubåt som Nixon 
hamnar i händerna på Kina skulle det förhopp-
ningsvis jämna ut maktbalansen i världen och 
förmå USA att dra tillbaka sina styrkor från andra 
länder. Fred i världen tycks långt bort, men ömse-
sidig nedrustning stormakter emellan fi nns kan-
ske inom räckhåll.

Sagt och gjort. Med din kunskap om ubåtens 
hangar och dess försvar stal ni den och begav er 
ut i havet i riktning mot Medelhavet och vägen till 
Kina. Även om du varit ombord på ett par ubåtar 
under din karriär så har du ingen aning om hur 
man för fram eller sköter dem. Så du planerar att 
mest göra vad du blir ombedd att göra. Du är rätt 
duktig på att laga mat så där kan du nog göra nytta.

Målsättning  och  åsikter
Du känner dig säker i din kristna tro och i att Gud 
placerat dig i denna position för att du ska kunna 
göra denna världen gott. Att desertera och förråda 
sitt land är själfallet ingen lätt sak, men Jesus har 
bekräftat att du är på rätt väg. När detta är över av-
ser du återvända till USA och ta ditt straff för vad 
du gjort så att alla kan få höra varför du gjorde det. 
Du respekterar att de andra som hjälpt till att stjäla 
ubåten inte delar den övertygelsen, men det är inte 
mer än rätt att de får veta vad du planerar. Kanske 
tjänar de till och med på att du ”offrar dig”.

Just  nu
För tillfället har ni alla samlats i mässen för en 
gemensam måltid som du tillagat. Du tänker nu 
förkunna dina planer om att återvända till USA 
efter det att ubåten blivit såld. Du vet inte riktigt 
hur de andra kommer reagera. Förutom Grant det 
vill säga. Det rasistiska kräket kommer garanterat 
att börja kvida om det.
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Din  bakgrund
I en anonym liten stad på Texas började din histo-
ria. Och inte mer än så. Livet där, med överarbe-
tande, republikandyrkande, alkoholiserade föräld-
rar och kamrater som ville bli som sina föräldrar 
när de växte upp, passade dig dåligt. Du lämnade 
det bakom dig så fort du kunde på det enda sätt 
som fanns tillgängligt för en person utan någon 
egentlig begåvning: genom det militära. 

Allt du fått här i livet har den amerikanska militä-
ren försett dig med. Inte för att de precis har gett 
dig särskilt mycket. 

Slumpen gjorde att du fi ck tjänstgöra ombord 
på en ubåt. Tack vare ditt analytiska sinne och 
hårda arbete steg du i graderna och blev uttagen 
till specialtjänst. Efter stenhård utbildning i både 
beväpnad och obeväpnad strid, ubåtstaktik och 
undervattensnavigering blev du placerad på en av 
Amerikas ubåtar i aktiv tjänst i stilla havet.

Desto längre du höll på och desto mer avancerade 
ubåtar du blev placerad på, desto mer fascinerad 
blev du av den konstform det är att sköta och föra 
fram en ubåt. Höjdpunkten kom när ni hamnade 
i konfl ikt med en japansk ubåt som hotade avslöja 
er. Adrenalinet, sonarns pingande och den dödliga 
dansen mellan de två ubåtarna och dess besätt-
ningar var den ultimata kicken. Du har aldrig känt 
dig mer levande än du gjorde den gången. Dess-
värre är det enda gången du varit involverad i strid 
ubåtar emellan, men du hoppas innerligt att du ska 
få uppleva det igen innan du lämnar det militära. 

Ditt yrkes hemliga natur och det faktum att du säl-
lan stannat särskilt länge på en plats har gjort dig 
ganska rotlös. Du har under ditt liv haft få vänner 
eller fl ickvänner som inte varit kollegor och ingen 
av dina kontakter har varat särskilt länge.

Ditt  yrke
Offi ciellt sett är du ubåtsnavigatör, men du har 
även mycket god kännedom om hur man slåss i 
övrigt. Både med och utan ubåtar. Din förhopp-
ning är att slutligen få bli kapten på din egen ubåt 
men du har långsamt börjat inse att du inte rik-
tigt har de ledarfärdigheter som krävs för att få en 
besättning att fungera bra och inte tappa modet 
när man är djupt under havsytan. Hade det bara 
handlat om skicklighet i att hantera en ubåt hade 
du blivit befordrad för länge sedan. Det irrite-
rar dig djupt. Vad är meningen med att fortsätta 
anstränga dig om du ändå aldrig kommer att nå 
ända upp?

Berättelsen
Även om det självfallet är mycket chockerande att 
landets president mördats så har du bara lyssnat 
med ett halvt öra. Att länder i Mellanöstern stäl-

ler sig upp och gör motstånd mot den ockupation 
som USA utgör förvånar dig föga. Det var bara 
väntat såsom USA har agerat de senaste årtion-
dena. Det är väl bara att fortsätta som förr och slå 
till hårt och skoningslöst för att visa att man inte 
gör så mot USA. Syriens omfattande missilförsvar 
oroar dig dock lite grann. Vad om de verkligen 
håller på att bli en militär stormakt? 

Du insåg att mordet på presidenten och situatio-
nen i Mellanöstern troligen kommer att innebära 
en del förändringar för folk med ditt yrke. För-
ändringen som kom var dock vida större än du 
kunnat ana. 

Du blev kontaktad en General White, mannen 
som i media utmålats som ansvarig för fi askot 
som ledde till presidentens död. Han berättade för 
dig om G8-C376 “Nixon”, en prototyp till en ny 
avancerad stealthubåt byggd av General Dynamics 
Electric Boat Divison. Han målade upp en plan 
där du, han och en handfull andra skulle stjäla 
Nixon från dess hangar. Whites plan var att sälja 
ubåten till den kinesiska militären. Han förklarade 
att han hade tröttnat på militären och när han nu 
fått skulden för presidentens död var det droppen. 
Om han nu skulle bli dömd som landsförrädare 
kunde han lika gärna göra sig skyldig till det.

Du hade hört rykten om Nixon. Rykten som sa att 
det var en superbåt ljusår före allt annat i världen. 
White erbjöd dig visserligen en astronomisk sum-
ma för din hjälp, men det som vann över dig var 
chansen att få komma ombord på en sådan ubåt. 
Förräderi och desertering var väl inte precis vad 
du tänkt dig men möjligheten att få testa på en 
sådan här monstermaskin. Jäklar vad häftigt!

Målsättning  och  åsikter
Ubåtar är ditt liv. Du älskar dem och det känns för 
jäkligt att du aldrig kommer att få vara kapten över 
en egen. Att bli rik är inget du skulle ha något emot 
heller. Överlag är du bäst på att rå om dig själv.

Just  nu
Ni har precis samlats i ubåtens mäss för att inta 
en kortare måltid. Under den tid du varit ombord 
har du hunnit bekanta dig lite med vad Nixon är 
kapabel till och tagit en hel del foton av interiören. 
Och fl er ska det bli. Ubåten är bestyckad med ett 
par kärnvapenmissiler, men är i övrigt inte byggd 
för strid. Det är en stealthubåt och då fl yr man 
hellre.

Ni verkar arbeta under stor tidspress, för ni ska ta 
genvägen genom Medelhavet på er väg till Kina. 
Det verkar lite väl våghalsigt för området är ju 
fullt av amerikanska skepp, men inte för att du 
bryr dig. Nu när du fått vara ombord på den här 
ubåten kan du dö lyckligt. Eller nästan i alla fall.
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