
Introduktion

Inledning
Polstjärnan är ett äventyr som utspelar sig i 
samma universum som filmerna Alien, Aliens 
och Alien 3,  samt de tillhörande serier  och 
datorspel  som  finns.  Existensen  av  svarta, 
ventilationskrälande  aliens  samt  att 
omfattande forskning på dessa förekommer 
är välkänd hos den breda massan, även om 
detaljer  kring  händelser  och  varelsernas 
specifika egenskaper inte är det. Handlingen 
utspelar  sig  ombord  på  rymdskeppet 
Polstjärnan,  en  fångtransport,  samt  på 
planeten HT-3765. Rollpersonerna utgör delar 
av  skeppets  besättning  och  några  av  de 
livstidsdömda straffångarna ombord. 

Fokus är avsett att ligga på rollpersonernas 
interaktion  sinsemellan  och  på  hur  man 
hanterar de yttre hot som uppstår när tilliten 
inom gruppen  är  liten  till  obefintlig.  Skulle 
denna infallsvinkel tråka spelarna till döds så 
finns  det  förhoppningsvis  utrymme  att 
fokusera  mer  på  sekvenser  av  action  och 
överlevnadsskräck istället.

Rollpersonerna  är  skrivna  för  att  så  långt 
som möjligt säkerställa att alla är nyttiga och 
nödvändiga  på  ett  eller  annat  sätt  för 
rollpersonernas  framgång.  Alla  behöver  alla 
för  att  klara  sig  och  nå  sina  mål.  Alla 
rollpersoner har tydliga mål med sin närvaro, 
varav flera inte är kompatibla med varandra, 
för  att  uppmuntra  alla  spelare  till  aktiv 
handling i scenariot. 

Försök  som  spelledare  att så  långt  som 
möjligt  avstyra  dödligt  våld  rollpersoner 
emellan,  åtminstone  innan  scenariots 
avslutande  del.  Skulle  det  dock  komma till 
blodspilla som gör en rollperson död eller helt 
ospelbar  så finns  det  extra rollpersoner  att 
använda sig av. Dessa ska dock ses som en 
sista  lösning  då  de  troligen  inte  är  lika 
intressanta att spela som de ordinarie. 

Rollpersonerna
För  scenariots  inledningsscen  får  spelarna 
inledningsrollpersonerna. Har man bara fyra 
spelare så spelar det ingen roll vilken av dem 
som  utgår,  eftersom  de  alla  kommer  vara 
synnerligen  kortlivade.  Beträffande  de 
ordinarie  rollpersonerna  så  är  det  i  första

 

hand  Marcus  Carter,  Gabriel  De  La  Santos, 
Wen  Han  och  Nicoletta  Lacobacci  som  ska 
användas.  Med  fem  spelare  så  tillkommer 
Chris Reynolds som rollperson.

Extrarollpersonerna är  två  till  antalet.  John 
Hollender som finns med från början och Earl 
Hosseini som tillkommer senare i scenariot. 
Earl  Hosseini  är  troligen  att  föredra  att  ha 
som  rollperson  men  introduceras  först  på 
terraformingkolonin.  Skulle  blodspillan  ske 
tidigt får man därför  väga det tråkiga i  att 
sitta  och  vänta  mot  att  få  en  roligare 
rollperson.  Vid byte  av  rollperson  är  det 
förstås viktigt att  spelaren släpper det som 
den förra rollpersonen visste och spelar den 
nya utan förutfattade meningar.

Se till att du som spelledare har läst igenom 
rollpersonerna noga och har koll  på de mål 
och  drivkrafter  som  de  har,  så  kan  du 
förhoppningsvis  förutse  någotsånär  hur  de 
kommer  att  agera  och  reagera  under 
äventyret.

Bakgrund
Scenariot  tar  sin  början  ombord  på 
rymdskeppet  Polstjärnan.  Skeppet  är  en 
fångtransport  som  fraktar  livstidsdömda 
straffångar  till  planeten  HT-3765.  Planeten 
ifråga  ligger  i  utkanten  av  utforskad  rymd 
och  är  ännu  inte  terraformad  till  fullo. 
Fångarna ska arbeta i gruvan som finns på 
planeten tills de dör. Inga förhoppningar om 
benådning  finns,  möjligen  förflyttning  om 
man presterar extremt bra. 

Fångarna ombord är placerade i kryostasis av 
säkerhetsskäl  medan  besättningen  och  de 
medföljande  väktarna  är  vakna.  Detta 
möjliggörs  av  skeppets  Gravity  Drive  som 
tillåter  hastigheter  snabbare  än  ljuset  utan 
de  distorsioner  av tid  och rum som gjorde 
kryosömn  nödvändigt  hos  tidigare 
motorsystem.

Anledningen till det speciella arrangemanget, 
extra vakter på ett knappt halvfullt skepp, är 
att  man  har  en  speciell  fånge  ombord  vid 
namn Gabriel De La Santos. Denne fånge är 
en välkänd terrorist från Jorden  och klassad 
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som en av världens farligaste och, fram till 
nyligen, mest eftersökta brottslingar. Santos 
terrornätverk  är  mycket  stort  och 
välorganiserat  och  av  rädsla  för  ett 
fritagningsförsök har man raskt skeppat iväg 
honom så långt bort som möjligt tillsammans 
med vad andra fångar som för tillfället  var 
redo för transport. 

Med  ombord  finns  även  ett  antal  andra 
personer  med  mer  eller  mindre  dolda 
agendor:
– Marcus  Carter som poserar  som fånge 

men  arbetar  egentligen  för  Colonial 
Marine  Corps  (CMC:s)  säkerhetstjänst. 
Hans uppdrag är att följa De La Santos 
till  fångkolonin,  få  fram  så  mycket 
information från denne som möjligt och 
sedan anordna en olycka för terroristen.

– Wen  Han,  en  företagsspion  utsänd  av 
Weyland-Yutani som vill åt Bio-Nationals 
hemliga  forskning  på  HT-3765:s 
terraformingkoloni och som poserar som 
skeppets navigatör.

– Chris  Reynolds,  bankrånare,  mekaniskt 
geni och allmän skitstövel.

– Nicoletta Lacobacci som poserar som en 
av  de  medföljande  säkerhetsvakterna. 
Egentligen  är  hon  prisjägare  och  ute 
efter  De La  Santos  för  företaget 
GrantCorps räkning.

– Samt en bunt spelledarpersoner.

Planeten HT-3765 är  ännu inte  terraformad 
till  fullo.  Där  finns  endast  gruvkolonin,  dit 
fångarna ska föras, och en terraformingkoloni 
där  de som arbetar  med att  göra planeten 
bebolig  bor.  Storföretaget  Bio-National  har 
sedan  länge  bedrivit  hemlig  forskning  på 
planeten.  De  som  bor  där  har  varit  vagt 
medvetna om det hela men har valt att inte 
bry sig. Forskningen har gått ut på att man 

stimulerar  aliens  med syntetiska  feromoner 
vilket gett upphov till en större, starkare och 
tåligare  xenomorf.  För  ungefär  fyra  veckor 
sedan så slog sig några av xenomorferna fria 
och dödade nästan alla på planeten. Det är 
denna    forskning  på  feromoner  som Wen 
Han är ute efter. 

Polstjärnan
Skeppet  som  används  som  fångtransport
har  registreringsnummer  9467736-635, 
tilltalsnamn   Polstjärnan och ägs  av  CMC. 
Skeppet  är  byggt  av  företaget  Staryards-C 
och  är  en  ganska  ny  modell  av  lätta 
transportskepp för långa resor i  djup rymd. 
Lastutrymmet  är  modifierat  med  massiva 
mängder  kryokammare  för  att  skeppet  ska 
kunna fungera som persontransport. Skeppet 
har  kapaciteten för  flera  hundra  personer  i 
kryostasis. 

Skeppet  är  uppdelat  i  en  lastdel  och  en 
huvuddel. I huvuddelen finns brygga, boende 
för besättningen, nödkapslar, maskinrum och 
en  stor  lastbrygga.  Skeppets  motorer  är 
placerade  i  huvuddelen.  I  lastdelen  finns 
enorma  rum  fyllda  från  golv  till  tak  med 
kryokammare,  samt  flera  lastbryggor. 
Lastdelen  har  ingen  egen  framdrivnings-
förmåga. 

Polstjärnan är  modest  bestyckad.  Det  finns 
inte så mycket att skjuta på i djup rymd och i 
mer  tättbefolkade  områden  har  man  som 
regel  en  eskort.  Ombord  har  man  fem 
stycken  målsökande  missiler  gjorda  för 
avfyrning mot  mål  i  rymden.  Vid  avfyrning 
mot  mål  på  marken  är  träffsäkerheten 
mycket  låg.  Man  har  även  en  typ  5-laser, 
vilken  är  avsedd  att  användas  mot 
inkommande  missiler.  Gentemot  större  mål 
är denna svaga laser helt ineffektiv.
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Besättning och passagerare för denna resa ser ut som följer
Kapten Förstestyrman Andrestyrman Förstemekaniker
Andremekaniker Säkerhetschef Skeppsläkaren Syntet
5 säkerhetsvakter 30 fångar i kryostasis

Polstjärnan
Staryards-C Light Transport Vessel DF34, Modifierad
Längd: 150 meter Vikt: 70 000 ton Besättning: 8 Passagerare: 10
Lastkapacitet: 800 kryostatiskammare
Transport: Separerbar huvuddel med flygkapacitet i atmosfär.
Bestyckning: 5 st BANSHEE X40 StS-missiler, 1 st typ 5-laser.



Scener

Scenindelning
Beskrivningen  av  äventyret  delas  upp  i  ett 
antal  scener,  eller  delar.  För  varje  scen 
beskrivs miljön i vilken den utspelar sig, vilka 
spelledarpersoner  (SLP:s)  som  introduceras 
och vilka mål och motiveringar de har, vad 
som  förväntas  hända  i  scenen  samt  när 
scenen avslutas och man går vidare till nästa 
scen.

Äventyret är ganska geografiskt rälsat så det 
är extremt osannolikt att andra miljöer än de 
som beskrivs här skulle förekomma. Vad som 
däremot  inte  är  osannolikt  är  att  själva 
handlingen  beger  sig  i  en  oväntad  riktning 
med  alla  de  olika  viljor  som  finns  hos 
rollpersonerna. Så viss anpassning kring de 
bitarna från spelledarens sida kan behövas.

Scen 1 – Inledning
Äventyrets inledning skiljer sig från de andra 
scenerna  ganska  stort.  Spelarna  får  spela 
varsin  person  ur  ursprungsbesättningen 
(inledningsrollpersonerna).  När  de  läst 
igenom sin rollperson läses inledningstexten 
här intill.

Det  är  Nicolettas  datorvirus  som  orsakat 
explosionen i motorerna. Dock långt senare 
än vad hon tänkt  sig.  Feedback i  skeppets 
datorsystem har även väckt fångarna, slagit 
ut de interna sensorer och kameror man har, 
bränt ut delar av belysningen samt låst och 
låst  upp  dörrar  på  måfå.  Skeppets  interna 
kommunikationssystem  är  även  det  ur 
funktion.  Fler  system kan ha påverkats  om 
spelledaren så önskar. Fångarna är initialt lite 
omtöcknade av att komma ur kryosömn men 
det ger sig fort och de kommer att försöka ta 
över  skeppet  med  vad  för  tillhyggen  som 
finns tillgängliga. 

Rollpersonerna är nu fria att göra vad de vill 
men  tanken  är  att  det  ska  bli  en  action-
sekvens i vilken inledningsrollpersonerna dör 
och fångarna tar över skeppet. I de ordinarie 
rollpersonerna finns en kortare text om hur 
de  olika  personerna  upplevde  övertagandet 
av skeppet, så som spelledare bör du försöka 
få  händelseförloppet  att  likna  detta 
någotsånär. Enklast är att helt enkelt låta de 
sakerna hända utanför bild  och fokusera på

 

inledningsrollpersonernas  kamp  mot  de  25 
fångar  som  inte  kommer  att  vara  med 
senare. 

Mahmoud Aldebe, förste styrman ombord på 
Polstjärnan,  hatade  sitt  jobb.  Eller  inte  sitt 
jobb  som  styrman,  det  var  okej,  men  att 
arbeta  på  ett  skepp  som  Polstjärnan  var 
något han länge avskytt. 

Konstant mitt ute i ingenstans, långt från all  
befolkad rymd, transporterandes hundratals 
människor  i  kryostasis  till  någon 
gudsförgäten plats. Det fick honom att känna 
som om han körde en enorm likbil.

Denna  resa  hade  de  i  och  för  sig  inte  så 
många  ombord,  bara  ett  tiotal  dömda 
brottslingar,  men  desto  gudsförgätnare  var 
platsen de skulle till. En livstids straffkoloni 
på en knappt bebolig planet. Allah vet vad de 
frusna avskummen gjort för att förtjäna ett 
sådant straff.

Hans sällskap, säkerhetsvakten Jean, gjorde 
inte  saker  och  ting  lättare.  Flera  timmar 
varje dag kom han upp till bryggan och bara 
satt där. Gloendes på skärmarna och utan att 
svara på tilltal. Mahmoud undrade i sitt stilla  
sinne  om  mannen  hade  drivits  galen  av 
tristess.

Plötsligt  ryckte  skeppet  till  och  de 
mångfärgade strecken på skärmen bytes ut  
mot fjärran stjärnors svaga blinkande. 

Jean ryckte till; ”Vad var det? Vi är väl inte 
framme redan?”

Mahmoud kastade en blick mot en av de nu 
rödblinkande skärmarna. 

”FTL-motorn har lagt av”, svarade han kort 
och tryckte in knappen till intercom-systemet 
för  att  informera  Kapten  Horner  om 
problemet. Gällt brus skar in i hans öron och 
han släppte snabbt knappen igen. 

”Intercom-systemt  är  också  nere”,  var  det 
enda han han säga innan en kraftig explosion 
fick  skeppet  att  kränga  till  och  kastade 
honom ur stolen. 
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De flesta av fångarna ombord är dömda för 
väldigt grova brott. Så deras respekt för livet, 
sitt eget och andras, är mycket liten. De har 
dessutom inget att förlora då de skeppas iväg 
till sin död, så de kommer att slåss vildsint. 
De har även hjälp av Nicoletta som i och med 
sitt  misslyckade  sabotage  istället  väljer  att 
låtsas att hon tagit sig ombord för att befria 
De La Santos.

Polstjärnan  är  ett  relativt  nytt  skepp.  Så 
interiören  är  ganska  fräsch med  breda 
korridorer  i  olika  nyanser  av  grått  med 
datorpaneler och kabelskåp för servicearbete. 
Dörrarna  öppnas  normalt  automatiskt  men 
kan tvingas upp med handkraft om de inte är 
låsta.  Låsmekanismerna  är  dock  ganska 
enkla att kringgå om man vet vad man håller 
på med.

Skeppets lastdel är i stort sett bara ändlösa 
korridorer  som mynnar  ut  i  gigantiska  rum 
fyllda med kryostasiskammare. De flesta av 
rummen har lastkajer med stora ramper som 
kan öppnas utåt.  Med tanke på lasten man 
bär är alla rummen i lastdelen tomma.

Huvuddelen är uppdelad på tre våningar. Alla 
rum är  sammankopplade  av  korridorer  och 
transport  mellan  våningarna  sker  antingen 
via de två trapphus som finns eller med den 
extremt långsamma servicehissen.

På  den  översta  våningen  finns  skeppets 
brygga,  ett  stort  rum  fyllt  med  skärmar, 
konsoler  och  mer  eller  mindre  bekväma 
stolar,  ett  fikarum  med  två  toaletter  och 
kaptenens privata rum. 

Den  mellersta  våningen  utgörs  av 
besättningen bostäder. Här finns sju stycken 
små privata rum med egna badrum och ett 
större  rum  som  rymmer  tio  passagerare  i 
våningssängar som får dela på två badrum. 
På våningen finns också skeppets sjukstuga, 
fullt  utrustad  för  de  flesta  typer  av  skador 

och  kirurgiska  ingrepp,  och  ett  större 
sällskapsrum.  En  längre  korridor  leder  till 
skeppets nödkapslar. Dessa är fyra till antalet 
och rymmer fem personer var.

På den nedersta våningen finns Polstjärnans 
maskinrum.  Detta  är  även  den  största 
våningen och sprider ut sig betydligt bredare 
än  de  andra  två.  Flera  rum  fylls  av  stora 
maskindelar  som  tuffar  på  och  ytterligare 
rum  fungerar  som  verkstäder  och 
servicerum.  Här  finns  även  lastbryggan, 
riktad  mot  skeppets  för,  ett  stort  utrymme 
fyllt med lådor med olika förnödenheter. Här 
finns även två minitruckar för förflyttning av 
lasten  och  flertalet  kedjor  med  krockar 
hänger från taket. En stor ramp öppnas utåt. 

Det  finns  kameror  uppsatta  i  alla  allmänna 
utrymmen  och  korridorer.  De  ger  inte  en 
perfekt  täckning  av  skeppet  men  nästintill. 
Luftslussar som leder ut från skeppet finns på 
alla tre våningar.

Inledningsscenen  bryts  närhelst  det  känns 
dramatiskt korrekt. Scenen är tänkt att vara 
actionfylld  så  om  tempot  sjunker  kan  det 
vara bra att bryta den. I annat fall kan den 
brytas  när  alla  inledningsrollpersonerna  är 
döda. 

Scen 2 – Utrensning och reparation
När  Scen  1  är  avklarad  får  spelarna  sina 
ordinarie rollpersoner. På dessa beskrivs var 
de är och vad de gör. 

Skeppet  är  i  rätt  dåligt  skick  efter 
explosionen.  Delar  av  maskinrummen  är 
exponerade  mot  vakuum  och  flertalet  av 
skeppets mjukvarusystem har slagits ut. De 
flesta  av  dessa  är  relativt  enkla,  om än 
tidskrävande,  att  reparera  men  skeppets 
motor  är  värre  däran.  Där  behövs  ganska 
omfattande  reparationer  och  det  är  endast 
Chris  Reynolds  ombord  som  är  kvalificerad 

Polstjärnans besättning under inledningsscenen
Kapten: Amanda Horner (RP) Förstestyrman: Mahmoud Aldebe (RP)
Andrestyrman: Wen Han (blivande RP) Förstemekaniker: Valentin Novotny
Andremekaniker: Melissa Hound (RP) Säkerhetschef: Grey Norton (RP)
Skeppsläkaren: John Hollender Syntet: Bishop
5 säkerhetsvakter: Jean Gunther (RP), Nicoletta Lacobacci (blivande RP), Joe, Romero, Leon

Av dessa ska Bishop, John Hollender, Wen Han, Nicoletta Lacobacci, Joe och Romero överleva.
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att  sköta  det  arbetet.  Det  mesta  kan dock 
delegeras med tydliga instruktioner. För vissa 
av  reparationerna  behöver  man  dra  på  sig 
rymddräkt.  Det  finns  ett  flertal  sådana 
ombord.

Skeppet  har  även  förlorat  nästan  allt  sitt 
bränsle i en läcka. Detta innebär att man inte 
kommer att kunna ta sig så värst långt. När 
bränslet tar slut kommer även sådana saker 
som uppvärmning och andningsbar atmosfär 
att  lägga  av.  Kryostasissystemet  är  helt 
utbränt och oanvändbar, så att frysa ned sig 
och vänta på räddning är inget alternativ. 

Den  enda  bebodda  planet  som ligger  inom 
räckhåll  är  den  ursprungliga  destinationen 
HT-3765,  där  det  även  var  tänkt  att  man 
skulle  hämta upp nya förnödenheter  såsom 
bränsle. Vad man vet om HT-3765 är att det 
är en liten, ännu ej terraformad planet mitt 
ute i ingenstans. Den är befolkad med endast 
några  enstaka  kolonisatörer,  utöver 
straffkolonin. 

För  att  ta  sig  dit  krävs  det  dock  att  man 
lägger  upp  en  kurs.  Något  som endast  en 
person  med  kunskap  i  FTL-navigering  kan 
göra. Ombord är det bara Wen Han som kan 
det.  Detta  ger  förhoppningsvis  honom  ett 
visst  förhandlingsläge.  Att  flyga  skeppet  i 
rymden  eller  i  atmosfär  är  däremot  inte 
särskilt  svårt  tack  vare  att  det  mesta  är 
automatiserat  och  kan  göras  av  vem  som 
helst med ett värde i Pilot.

Innan arbete  med alla  dessa praktiska ting 
kan  påbörjas  finns  dock  ett  problem  som 
måste undanröjas. I huvuddelens lastbrygga 
har  två  av  säkerhetsvakterna  från 
besättningen  förskansat  sig.  Passar  det  sig 
med  hur  inledningsscenen  gick  kan  dessa 

även  ha  lagt  beslag  på  några  av  vapnen 
ombord. Dessa kommer att försöka sabotera 
för rollpersonerna och sända ut en nödsignal, 
något  man  i  och  för  sig  ganska  enkelt 
blockerar från bryggan. De kommer därefter 
att försöka ta sig till skeppets nödkapslar och 
fly.  De  har  tillgång  till  rymddräkter  och  är 
inte korkade, så att det kommer inte gå att 
spola ut dem i rymden. Lyckas de ta sig från 
skeppet  med en  nödkapsel  kommer  de  att 
försöka ta sig så långt bort från Polstjärnan 
som  möjligt  och  därefter  sända  ut  en 
nödsignal. Det är dock möjligt att skjuta ned 
dem.

Denna  scen  är  över  när  säkerhetsvakterna 
antingen  flytt  eller  oskadliggjorts  och 
skeppets  motor  är  tillräckligt  reparerad  för 
att fungera säkert.

Scen 3 – Resan till HT-3765
Transportsträckan till HT-3765 riskerar att bli 
relativt  händelselös,  beroende  på  hur 
spelarna  väljer  att  agera.  Det  enda  som 
behövs göras är småreparationer i farten för 
att  hålla motorn igång. Eventuellt  kan man 
även  ägna  sig  åt  att  reparerade  de 
mjukvarusystem  som  skadades  av  viruset 
och byta ut den utbrända belysningen. Inget 
av detta tar dock någon större tid. 

Förhoppningsvis  vill  rollpersonerna  bekanta 
sig  mer  med  varandra  och  för  att  fylla  ut 
händelserna kan du som spelledare använda 
de  spelledarpersoner  som finns.  Om någon 
skadar sig, om än lindrigt, så behöver man få 
hjälp  av  den  drogberoende  och  skrupellösa 
läkaren John Hollender. Den korkade Samuel 
Sacher  provocerar  gärna  de  andra  ombord 
och har inget emot att slåss för nöjes skull 
medan den livrädde Philipe  Hearth försöker 
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Vapen ombord
Polstjärnans komplement av handeldvapen finns inlåsta i ett skåp i sällskapsrummet. Kaptenen 
och säkerhetschefens tumavtryck ger tillträde dit (en någotsånär färsk avklippt tumme fungerar 
utmärkt). Vapnen som finns där är tre stycken k-pistar och två stycken pistoler med gott om 
ammunition till alla vapnen. I en låda finns lite pansarbrytande ammunition till pistolerna. Lådan 
är  märkt  med en stor  varningstriangel  som informerar  att  risk  för  explosiv  dekompression 
föreligger om ammunitionen används vårdslöst under rymdfärd.

Ombord finns även de fem el-batonger som de extra säkerhetsvakterna är utrustade med och 
bär på sig. För den kreative finns det även annan utrustning ombord, i  maskinrummet och 
sjukstugan, som kan kombineras till  enklare sprängmedel som kan detoneras med en enkel 
stubin.



undvika bråk och hårt arbete och söker sig 
till  den  rollperson  han  uppfattar  som mest 
sympatisk.

Scenen  är  över  när  man  anländer  till 
planeten  HT-3765.  Tidsåtgången,  både  i 
spelet och i verkligheten, spelar ingen större 
roll här.

Scen 4 – Ankomst till HT-3765
HT-3765 ligger i ett solsystem som består av 
inget mer än planeten i sig, dess sol och ett 
omfattande  asteroidbälte.  I  övrigt  är 
systemet  tomt  så  det  finns  inget  ställe  att 
bege  sig  till  utöver  HT-3765.  Att  försöka 
navigera i asteroidbältet med ett skepp som 
Polstjärnan är självmord.

Planeten i sig är lik Jorden i storlek och dess 
yta  utgörs  av  steniga  öknar,  bergsmassiv, 
aktiva  vulkaner  och  enorma  glaciärer  vid 
polerna. På flera ställen under ytan finns det 
stora  underjordiska  sjöar.  Planeten  är  med 
knapp  nöd  i  de  första  stadierna  av 
terraforming.  Det  finns  en  andningsbar 
atmosfär  men  gaser  från  de  många 
vulkanerna  gör  att  gasmask  eller 
motsvarande  är  nödvändigt.  I  annat  fall 
drabbas man raskt av intensiva hostattacker, 
medvetslöshet och död. 

Atmosfäriska störningar gör att observationer 
av  rymden  från  planetens  yta  är  nästintill 
omöjliga.  En  ensam  satellit  finns  i 
omloppsbana och det är denna som används 
för  kommunikation utåt.  Den används även 
för  att  observera  planetens  omedelbara 
närhet  men har  väldigt  dålig  täckning.  Om 
spelarna  vill  försöka  kringgå  den  när  de 
anländer  verkar  det  inte  alltför  svårt  och 
eftersom det inte finns någon på marken som 
tittar så är framgång garanterad. 

Planeten har  även gott  om häftiga  stormar 
som ofta för med sig enorma askmoln från 
något  vulkanutbrott.  Detta  gör  det  extrem 
svårt,  och  farligt,  att  flyga  i  atmosfären. 

Markfordon är det bästa alternativet om man 
vill  ta  sig  någonstans.  Hela  Polstjärnans 
huvuddel kan dock flygas i atmosfär, och det 
är även denna man får använda sig av för att 
ta  sig  ned  till  planeten.  Lastdelen  får  man 
lämna i omloppsbana.

Det  finns  endast  två  bebodda  punkter  på 
planeten:  terraformingkolonin  och 
straffkolonin.  Eftersom  kolonisatörerna  inte 
vill ha med fångarna att göra så ligger dessa 
ett  antal  mil  från  varandra  längs  planetens 
ekvator.  Terrängen  är  extremt  svårforcerad 
och då fångarna saknar fordon är risken för 
en påhälsning obefintlig.

All  information  ovan  är  tillgänglig  genom 
Polstjärnans sensorer om man anstränger sig 
lite.

Scen 5 – Straffkolonin
Det är troligt att rollpersonerna kommer vilja 
undvika straffkolonin men när de ändå är på 
planeten är det möjligt de väljer att besöka, 
kanske  för  att  söka  ytterligare  besättning. 
Det spelar  ingen större roll  om de besöker 
den  överhuvudtaget  och  om  det  sker  före 
eller  efter  de  har  varit  på  terraforming-
kolonin. 

Straffkolonin utgörs av en omfattande gruva 
med några usla baracker att bo i. Det hela är 
beläget  på  en  bergssluttning  ett  flertal  mil 
från  terraformingkolonin.  Byggnaderna  är 
stora, fula metallkonstruktioner i dåligt skick. 
Där finns en stor landningsplattform och ett 
kommunikationstorn. 

Inne i huvudbyggnaden finns stora mängder 
smutsig  och  nedgången  gruvutrustning.  I 
barackerna  finns  skitiga  bäddar  och 
boendekvarter  med  nedgångna  möbler  och 
köksutrustning. Kolonins generator är skadad 
så  det  finns  ingen  ström  i  någon  av 
byggnaderna.  Flera  av  dörrarna  i  de  olika 
byggnaderna är låsta eller barrikaderade och 
det är gott om blodspår överallt. 
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Men nödkapslarna då?
Det är en reell möjlighet att någon av rollpersonerna i något skeende kommer överväga att 
använda  skeppets  nödkapslar  för  att  fly  från  de  situationer  som uppstår.  Vad  som då  bör 
poängteras är att eftersom man är långt ute i djup rymd och kapslarna saknar FTL-framdrivning 
så är chansen att bli räddad nästan obefintlig. Skulle någon ändå använda detta alternativ så får 
rollpersonen troligast anses förverkad och spelaren får en ny.



Straffkolonin var aldrig bemannad med några 
fångvaktare  utan  av  två  synteter  av  äldre 
modell. Endast den ene av dessa återstår, en 
Bishop-modell. Denne sitter i rummet högst 
upp  i  kommunikationstornet  inlåst  i 
kontrollrummet. Där är rester av honom över 
hela trappan där han har släpat sig fram.

Vad  som  hänt  är  att  de  xenomorfer  som 
förstört terraformingkolonin även tagit sig till 
straffkolonin,  slaktat  alla  där  och  släpat  ut 
deras kroppar i vildmarken. Är man extremt 
noggrann och envis kan man möjligen hitta 
blodspår  som leder  bort  från  byggnaderna. 
En  lång  promenad  bort  finns  de 
massakrerade kropparna av fångarna lagda i 
en  hög.  Här  finns  dock  inga  Aliens  kvar 
längre.

Scen 6 – Terraformingkolonin
Planetens  terraformingkoloni  är  belägen  i 
sluggan av  ett  stort  berg bortom vilket  ett 
vidsträckt  vulkanlandskap  breder  ut  sig. 
Kolonins  huvudkomplex  är  enormt  med 
flertalet accesstunnlar, både ovan och under 
mark,  som  leder  till  kolonins  många  yttre 
förrådsenheter. Byggnadernas yttre är fläckat 
och slitet av planetens hårda klimat och de 
enstaka stora fönster som finns är antingen 
sönder eller täckta av stormluckor.

Kolonins inre är i dåligt skick. Där är tecken 
på  stridigheter  och  försök  att  barrikadera 
korridorer och rum. Inga kroppar finns dock 
kvar,  de  har  xenomorferna  burit  iväg. 
Generatorn fungerar fortfarande, så det finns 
ljus  på  de  flesta  ställen.  Extremt  breda 
korridorer  för  lasttransporter  genomkorsar 
kolonin.  Några  enstaka  små  elfordon  med 
flak  finns  här,  vissa  fungerar,  andra  inte. 
Mindre korridorer ansluter sig till  dessa och 
leder  en  till  kolonins  alla  delar: 
boendekvarter,  laboratorier,  förrådsrum, 
kontrollrum, sjukstugor och så vidare.

En  landningplatta  ligger  precis  bredvid 
huvudkomplexet.  I  anslutning  till  denna 
ligger även kolonins garage och lastrum. Här 
finns två mindre terrängfordon och ett större 
mobilt  laboratorie  och lastfordon.  Där  finns 
tyvärr  inga  spår  av  det  bränsle  som 
rollpersonerna  behöver.  Letar  man  lite  i 
någon av datorerna som finns här får  man 
veta att bränslet borde vara här. 

Vid  genomsökning  av  kolonin  kommer 
rollpersonerna att stötta på en säkerhetsdörr 
som är igensvetsad från andra sidan. Arbetet 
är  inte särskilt  väl  gjort och man kan med 
våld och verktyg få upp dörrarna om man så 
vill.  Bakom  dörren  börjar  en  accesstunnel 
som  leder  ut  till  den  förrådsenhet  där 
kolonins tre överlevare förskansat sig. 

Överlevarna är inledningsvis nervösa över de 
nyanlända  och  Sebastian  kommer  rikta  sin 
Pulse Rifle mot rollpersonerna tills han blivit 
lugnad eller hotad av rollpersonernas större 
antal. Både han och Elena har varsin pistol 
dold på sig. Från dessa kan rollpersonera få 
viss  information  om  vad  som  hänt  med 
kolonin, samt om att bränslet till Polstjärnan 
placerats i kolonins källarrum. Earl visar dem 
gärna  vägen  men  de  andra  två  vill  gärna 
vänta någon annanstans. Allra helst ombord 
på Polstjärnan. 

Deras agerande härifrån beror såklart på hur 
rollpersonerna behandlar  dem. Earl  är  villig 
att hjälpa rollpersonerna bara de tar honom 
med bort från planeten. Sebastian och Elena 
vill också bort från planeten men kan mycket 
väl känna igen De La Santos och bestämma 
sig för att det är säkrare att försöka lämna 
rollpersonerna  bakom  sig  genom  att  ta 
Polstjärnan från dem. De är dock medvetna 
om att de behöver bränslet.

I huvudbyggnaden finns det flera trappor och 
mindre  hissar  som tar  en  upp  till  de  övre 
våningarna.  För  att  ta  sig  ned  till  källaren 
finns det en stor lasthiss och en trappa som 
har rasat ihop. I hissen står där en liten truck 
med flak parkerad.

Källaren  ligger  en  bra  bit  under  mark  och 
består av ett enda stort rum direkt uthugget 
ur  berget.  Belysningen  är  dålig  och  här  är 
fullt  med  dåligt  organiserade  packlårar  och 
tunnor.  Mycket av det  har kastats  runt.  En 
bred tunnel som i en kurvad bana leder bort 
in  under  berget  finns  uthuggen  i  en  av 
väggarna.  Utöven en gångbana går  här  en 
monorail-bana,  men  vagnen  är  i  andra 
änden.  Precis  bredvid  banan  står  det  två 
tunnor  med  det  bränsle  rollpersonerna 
behöver till Polstjärnan. Detta är långt ifrån 
tillräckligt och där borde finnas betydligt fler 
enligt den märkningen som finns på de två 
tunnorna.
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Resten  av  tunnorna  befinner  sig  i  andra 
änden  av  monorail-banan.  I  Bio-Nationals 
forskningsbas som ligger insprängd i berget. 
Där står  även monorail-vagnen,  i  ett  något 
mindre rum fyllt med lådor och tunnor. Där 
tunneln  slutar  finns  det  även  en  stor  tung 
säkerhetsdörr  som  kan  stängas  runt 
monorail-banan. 

Ljuset  är  även här  dåligt  eftersom flera av 
ljusrören i  taket  gått  sönder.  Här  finns  två 
powerloaders  varav  den  ene  är  helt 
sönderslagen och insidan nedsölad med blod. 
Här  finns  även det  man söker,  bränslet  till 
Polstjärnan.  28  tunnor  finns  staplade  i  en 
hög. På en av tunnorna är där placerad en 
plastlåda fylld med grå sörja från vilken där 
är  en  lång  stubin  dragen.  Sörjan  är  ett 
hemmagjort sprängmedel tänkt att detonera 
bränsletunnorna  men  stubinen  hann  aldrig 
tändas.  Tunnan  och  stubinen  är  även  de 
nedsölade med blod. 

Tunnorna är väldigt tunga och det krävs hårt 
arbete från två personer för att flytta en av 
dem.  Med  powerloadern  går  det  betydligt 
lättare  men  det  är  fortfarande  ett 
tidskrävande arbete att flytta dem. Monorail-
vagnen  fungerar  fortfarande  och  de  kan 
enkelt lastas på denna för att sedan flyttas 
över till trucken i andra änden. Korridorerna i 
kolonin är breda nog för att man ska kunna 
köra trucken genom dem. Man kan självfallet 
ta  med  sig  powerloadern  om  man  så  vill. 
Minst hälften av tunnorna behövs för att man 
säkert  ska  kunna  färdas  till  mer  befolkade 
delar av rymden.

Resten  av  forskningsbasen  är  i  avsevärt 
sämre skick. Två breda korridorer leder bort 
från  rummet  med  bränslet  i.  Den  ene  är 
delvis  blockerad  av  nedrasad  sten  bara  en 
liten bit in och kräver att man klättrar för att 
ta  sig  vidare.  Den andra  leder  fram till  en 

dörr  bakom  vilken  det  finns  ett  stort 
kontrollrum  fyllt  med  mer  eller  mindre 
fungerande skärmar och konsoller. Korridoren 
i  sig  svänger  här  och  fortsätter  in  under 
berget. Följer man den kommer man komma 
in  i  resten  av  forskningsbasen  som  är  ett 
labyrintliknande  gytter  efter  att 
xenomorferna har slagit sönder deler av den 
och  grävt  nya  tunnlar.  Deras  väsande  och 
raspet när deras exoskellet dras mot sten är 
hela tiden närvarande här. 

Via  kontrollrummets  datorer  kan  man  med 
lite  hackning  få  tillgång  till  forskarnas 
databas och den hemliga forskning Wen Han 
är ute efter. 

Rollpersonerna kan här få en stund på sig att 
utforska  innan  xenomorferna  anfaller.  De 
kommer  huvudsakligen  från  den  fria 
korridoren,  men  också  från  den  delvis 
blockerade  korridoren.  De  kan  även  ta  lite 
kreativare vägar som genom hål i taket och 
golvet  på  undanskymda  ställen  bland 
packlårarna. De är stora men mycket smidiga 
och kan ta sig igenom trånga utrymmen. 

Dessa aliens är betydligt större och tuffare än 
de man känner från filmerna och bör därför 
inte anfalla i stort antal. De kommer troligen 
att göra processen kort med rollpersonerna i 
så  fall.  Kulor  från  kpistarna  och  pistolerna 
kommer  antagligen  bara  att  studsa  på 
xenomorfernas pansar. Antalet xenomorfer är 
helt  anpassningsbart.  De  har  även  grävt 
andra vägar ut från basen och kan ta sig ut 
även  om  rollpersonerna  lyckas  stänga  den 
stora  porten.  Så  om  man  så  önskar  kan 
rollpersonerna  bli  angripna  även  i  själva 
kolonin och på väg till Polstjärnan. 

Denna  scen  är  över  rollpersonerna  lämnar 
planetens  yta  med  bränslet  till  Polstjärnan 
ombord.
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Utfyllnad?
Är spelarna passiva och äventyret går för fort framåt så är detta rätt scen att fylla ut tiden med. 
Genomsökningen av terraformingkolonin kan ta längre tid och involvera konstiga ljud i mörkret. 
Även striderna och flykten från xenomorferna kan utvidgas om så önskas.

För  de  spelare  som  uppskattade  stridmomenten  mer  än  något  annat  kan  den  kreative 
spelledaren lägga till fler sådana i form av fler överlevare på kolonin. Antingen i själva kolonin, 
drivna galna och våldsamma, eller ute i terrängen gömda i någon grotta varifrån de kommer 
fram för att försöka ta Polstjärnan från rollpersonerna. Fler vapen måste då såklart introduceras 
i äventyret men det är bara att slänga ut några kpistar och pistoler.



Scen 7 – Resan från HT-3765:
När rollpersonerna lämnar planetens yta med 
en last av nytt bränsle är det dags för den 
näst sista scenen. Man måste nu besluta sig 
för  vart  man  ska  bege  sig  härnäst. 
Alternativen  är  dock  väldigt  begränsade. 
Bränslet  man  fått  med  sig  kommer 
visserligen  räcka  länge,  men  eftersom  HT-
3765  ligger  så  pass  avsides  finns  det 
egentligen bara en säker kurs man kan följa 
för att ta sig in mot de mer befolkade delarna 
av rymden. Detta är  samma väg som man 
kom ifrån. 

Längs  denna väg  ligger  de  koordinater  där 
Nicoletta skulle ha saboterat Polstjärnan och 
mött  skeppet  från  GrantCorp,  något  som 
Nicolettas spelare behöver informeras om.

Alternativet  till  att  följa  den säkra kursen i 
hastigheter snabbare än ljuset är att bege sig 
i  vilken  riktning  som helst  egentligen.  Man 
måste  då  transportera  sig  kortare  sträckor 
snabbare än ljuset,  varpå man stannar och 

sätter  upp  en  ny  kurs  inför  nästa  kortare 
transportsträcka. Detta för att säkerställa att 
man inte kommer krocka med något objekt i 
rymden. Ett snabbt överslag här ger att med 
lite  tur  kommer  man  att  komma till  nästa 
befolkade planet inom 150 år.

Vad som händer i  denna scen beror såklart 
mycket på spelarnas egna initiativ. Vad som 
dock har hänt är att en ,eller två om du som 
spelledare  så  önskar,  Aliens  har  tagit  sig 
ombord på skeppet innan man begav sig från 
HT-3765.  Troligast  är  att  de  krälat  in  i  de 
delar av skeppets motor som fortfarande är 
exponerade  utåt  på  grund  av  den  tidigare 
explosionen.

Hur  man  upptäcker  att  man  har 
fripassagerare  kan  variera.  De  interna 
sensorerna  kan  ge  udda  utslag,  ytterligare 
motorproblem  (möjligen  Alien-orsakade) 
kräver  att  man beger  sig  in  i  de  delar  av 
motorn  som  saknar  atmosfär,  eller  så 
försöker  fripassagerarna ta  sig in  i  skeppet 
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med våld. Eftersom de är extremt starka kan 
de forcera de interna dörrarna på Polstjärnan 
på bara några minuter. Hotet måste såklart 
elimineras eller slängas ut i rymden. Metoden 
är upp till rollpersonerna att komma på.

Vid det här laget är det ganska okej att slå 
ihjäl  oförsiktiga  rollpersoner  eftersom 
äventyret nästan är slut.

Oavsett vad som händer här avslutas denna 
scen  när  man  möter  på  skeppen  New 
Gettysburg  och Magellan.  Tidsåtgången  här 
spelar ingen större roll utan denna scen körs 
så länge det finns något att göra och alla är 
underhållna. Eftersom tidens flöde uppfattas 
annorlunda  när  man  färdas  snabbare  än 
ljuset  så  spelar  det  heller  ingen  större  roll 
hur många dagar som går.

Scen 8 – Avslutningen:
Det finns nu lite olika omständigheter kring 
hur de två andra skeppen hittar Polstjärnan. 
Något  som  bara  kapten  Horner  och 
säkerhetschef  Norton  visste  om  var  att 
Polstjärnan  brukar  sända  regelbundna, 
krypterade  statusuppdateringar  till 
närbelägna  CMC-posteringar.  När  dessa 
uteblev efter fångarnas övertagande sändes 
stridsskeppet New Gettysburg för att ta reda 
på vad som hänt.  Magellan å andra sidan är 
ett minst lika imponerande stridsskepp utsänt 
av  storföretaget  GrantCorp  för  att  möta 
Polstjärnan  och  Nicoletta  vid  de 
koordinaterna  där  hon  skulle  ha  saboterat 
skeppet.

Om rollpersonerna valde att bege sig utanför 
de utstakade rymdlederna kommer de till slut 
bli upphunna av New Gettysburg som spårat 
dem via HT-3765. Hack i häl har de Magellan 
som  fångat  upp  meddelanden  från  New 
Gettysburg och följt  dem i  förhoppning om 
att själva hitta Polstjärnan. 

Valde  man  istället  att  följa  rymdleden 
kommer  Polstjärnan  antingen  att  stanna 
eftersom  Nicoletta  saboterar  skeppet,  eller 
för  att  de  passerar  New  Gettysburg  som 
sänder  ut  störsignaler  som  hindrar  FTL-
hastigheter. Även här har Magellan valt att i 
hemlighet  förfölja  New  Gettysburg  i 
förhoppning  om  att  de  ska  leda  dem  till 
Polstjärnan.

Magellan  och  New  Gettysburg  är  jämt 
matchade  stridsskepp  och  i  en  eventuell 
kamp  dem emellan  beror  utgången  på  tur 
och  befälhavarens  skicklighet.  Men  de 
kommer befinna sig på så nära avstånd och 
med full medvetenhet om varandras position 
att  en  kamp  troligen  leder  till  ömsesidig 
utplåning,  något  båda  befälhavarna  är  väl 
medvetna om. Gentemot Polstjärnan har de 
dock överlägsna sensorer, vapen och motorer 
och det är mycket tveksamt om Polstjärnan 
överhuvudtaget  skulle  kunna  göra  någon 
reell skada. 

New  Gettysburg  kommer  dyka  upp  på 
Polstjärnans sensorer och strax därpå anropa 
dem.  Löjtnant  Lukas  identifierar  sig, 
ifrågasätter  varför  Polstjärnan  är  där  de  är 
och  kräver  att  de  ska sända  över 
identifieringskoder, något som ingen av dem 
ombord har eller kan göra. CMC-skeppet är 
ovilligt  att  beskjuta  Polstjärnan  men  är 
avsevärt snabbare och stör dessutom ut alla 
möjligheter för FTL-hastigheter.

Rollpersonerna har några minuter på sig att 
reagera men när inga koder skickas kommer 
Löjtnant  Lukas  att  meddela  att  han  avser 
borda  Polstjärnan.  Strax  därpå  dyker 
Magellan  upp  på  sensorerna  och  Kapten 
Compton anropar både Polstjärnan och New 
Gettysburg och meddelar att han inte tänker 
tillåta  CMC-skeppet  att  borda  Polstjärnan 
innan han själv gjort det. Lukas blir arg och 
ifrågasätter  GrantCorps  rätt  att  ställa  krav, 
varpå  Polstjärnan  exkluderas  ur  vidare 
kommunikation  mellan  stridsskeppen.  Båda 
skeppen lägger sig ganska nära Polstjärnan. 

Vad som händer härnäst beror såklart mycket 
på  hur  rollpersonerna  agerar.  De  kanske 
försöker  fly,  slåss,  förhandla  med  ettdera 
skeppet  eller  förskansa  sig  gentemot  en 
bordning.  Det  är  även  troligt  att 
rollpersonerna  inte  vill  samma  saker  här. 
Lukas och Comptons ambitioner och mål är 
dock  tydliga.  De  kommer  inte  att  gå  i 
rymdstrid  med  varandra,  om  inte  något 
mycket  extremt  skulle  hända.  De  kommer 
inte heller att skjuta sönder Polstjärnan men 
är  inte  främmande  för  att  skada  hennes 
motorer  eller  vapen  om  rollpersonerna 
försöker fly eller beskjuta dem. Polstjärnans 
missiler kommer skjutas ned om de avfyras 
mot  något  av  de  båda  stridsskeppen,  men 
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kan  mycket  väl  skada  en  inkommande 
trupptransport. Lasern kan inte användas till 
annat  än  att  skjuta  sönder  inkommande 
missiler eller nödkapslar.

Om  ingen  framgång  nås  kommer  båda 
befälhavarna  att  besluta  sig  för  att  borda 
Polstjärnan  och  sänder  varsin  fullastad 
trupptransport.  Börjar  rollpersonerna 
beskjuta  dessa  trupptransporter  kommer 
man  att  försöka  oskadliggöra  Polstjärnans 
vapen  och  sänder  vid  behov  ytterligare 
trupptransporter. En trupptransport bär med 
sig 20 välutrustade soldater. Dessa kommer 
att  försöka  undvika  att  skjuta  på  varandra 
men kan  mycket  väl  provoceras  till  det  av 
rollpersonerna.  De  kommer  inte  heller  att 
bruka  dödligt  våld  mot  rollpersonerna  om 
inte dessa skjuter först.

GrantCorps-soldaterna  kommer  att  i  första 
hand leta efter  Nicoletta  och De La Santos 
och bryskt avväpna och omhänderta dem. Är 
de  medvetna  om  Bio-Nationals  hemliga 
forskning kommer de även att leta efter den. 
Är det tydligt att marinsoldaterna lagt beslag 
på endera kommer de dock istället att grabba 
de personer de kan och bege sig av.

Marinsoldaterna  däremot  har  för  avsikt  att 
säkra  Polstjärnan.  De  rör  sig  långsammare 
och mer metodiskt genom skeppet och letar 
inte  efter  någon  speciell  även  om  De  La 
Santos är ett högprofilmål. Alla de stöter på 
kommer  brutalt  att  avväpnas  och 
handfängslas.

Skulle någon av rollpersonerna vilja använda 
en av nödkapslarna för att fly till endera av 
de  andra  två  skeppen  så  är  de  absolut 
möjligt. Det enda som krävs är att ett slag 
mot Pilot  inte  blir  alltför  uselt  och att  man 
lyckas informera skeppet man är på väg till 
att man inte är ett hot.

Och sen då?
Äventyret  är  över  när  alla  rollpersoner 
antingen  är  döda  eller  omhändertagna  av 
antingen GrantCorp eller CMC. Här intill finns 
deras  öden  beroende  på  vem de  hamnade 
hos och vad de lyckades uppnå. Alla tänkbara 
scenarion  är  givetvis  inte  inkluderade  men 
det  borde  ge  tillräckligt  för  att  improvisera 
fram ett öde för nyfikna spelare.

Marcus Carter
– Hos CMC: Sänds hem. Befordrad om De 

La Santos tas som fånge. Medalj om De 
La Santos dödas.

– Hos  GrantCorp:  Överlämnas  till 
myndigheterna efter förhör. Se ovan.

Gabriel De La Santos
– Hos CMC: åter till fängelse.
– Hos GrantCorp: försvinner  (förhörs  och 

dödas).

Chris Reynolds:
– Hos CMC: åter till fängelse.
– Hos GrantCorp: försvinner.

Wen Han:
– Hos CMC: överlämnad till W-Y. Befordrad 

om  han  medför  Bio-Nationals  hemliga 
forskning. 

– Hos GrantCorp: försvinner.

Nicoletta Lacobacci:
– Hos  CMC:  åtalas  om  någon  pekar  ut 

hennes samarbete med fångarna. Sänds 
annars hem. 

– Hos  GrantCorp:  Sänds  hem.  Rikligt 
belönad om De La Santos tas som fånge.

John Hollender:
– Hos  CMC:  åtalas  om  någon  pekar  ut 

hans  samarbete  med  fångarna.  Sänds 
annars hem. 

– Hos  GrantCorp:  Överlämnad  till 
myndigheterna efter förhör. Se ovan.

Earl Hosseini:
– Hos  CMC:  åtalas  om  någon  pekar  ut 

hans  samarbete  med  fångarna.  Sänds 
annars hem. 

– Hos  GrantCorp:  Överlämnad  till 
myndigheterna efter förhör. Se ovan.

Två  saker  kan  kraftigt  påverka  resultaten 
ovan för de flesta av rollpersonerna. Den som 
av fri  vilja förser GrantCorps folk  med Bio-
Nationals  hemliga  forskning  blir,  efter 
smärtsamma förhör, väl belönad och försedd 
med en ny identitet om behovet finns. 

Den  som  istället  hjälper  endera  sidan  att 
lägga beslag på De La Santos kan räkna med 
en  modest  belöning  i  pengar  och/eller 
reducerad strafftid.
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Spelledarpersoner

John Hollender (potentiell RP)
Skeppsläkaren  ombord  på  fångtransporten. 
Hade  framförallt  ansvar  att  se  till  att 
fångarnas  hälsa  inte  påverkades  av  den 
långa vistelsen i kryostasis. John är en bitter, 
bitter man som hatar sitt liv och alla andra 
människor.  Han  är  inte  mer  än  en 
medelmåttig läkare och gör sitt jobb enbart 
för  att  det  garanterar  honom  tillgång  till 
diverse  narkotika,  hans  enda glädje  i  livet. 
Tog  en  riktigt  stor  fix  morfin  precis  innan 
fångarna tog över skeppet och är hög som 
ett  hus.  Kommer  att  ägna  mycket  lite 
uppmärksamhet åt omvärlden så länge han 
kan fortsätta knarka. 

Värden och förmågor:
Styrka & fysik – 1t6
Intelligens & viljestyrka – 1t8
Perception & Tur – 1t8
Slåss – 1t6
Skjuta – 1t6
Tålighet – 3-9-13
Medicin – kan med denna förmåga ge första 
hjälpen till skadade och genomföra kirurgiska 
ingrepp med rätt utrustning. 

Samuel Sacher
En av fångarna ombord. Dömd för mord och 
mordförsök. Samuel är en man som njuter av 
våld  och  blodsspilla.  Inte  nödvändigtvis 
dödligt våld men han gillar att göra folk illa. 
Är ganska storväxt och muskulös men saknar 
finess och kompetens när det kommer till att 
slåss.  Har  lagt  beslag  på  en  av  de  kpistar 
som finns ombord och håller hårt i denna.

Värden och förmågor:
Styrka & fysik – 1t8
Intelligens & viljestyrka – 1t6
Perception & Tur – 1t6
Slåss – 1t6
Skjuta – 1t6
Tålighet – 4-10-14

Philipe Hearth
En  av  fångarna  ombord.  Dömd  för  grov 
ekonomisk  brottslighet.  Philipe  är  livrädd 
över situationen han hamnat i, men vill inte 
heller hamna på fångkolonin för resten av sitt 
liv.  Han  kommer  protestera  svagt  mot  alla 
eventuella  våldsamheter  och  förespråka  en 
fredlig lösning. Han söker sig till den eller de 
av  rollpersonerna  som  verkat  mest 
sympatiska.
Värden och förmågor:
Styrka & fysik – 1t6
Intelligens & viljestyrka – 1t8
Perception & Tur – 1t6
Slåss – 1t6
Skjuta – 1t6
Tålighet – 3-9-13

Mason
Synteten  ombord  på  fångtransporten.  I 
enlighet med sin programmering om att inte 
skada människor gjorde han inget motstånd 
när  fångarna  tog  över  skeppet.  Saknar 
känslor  och  tar  det  hela  med  lugn.  Han 
vägrar samarbeta med fångarna och kommer 
försöka  få  ut  en  nödsignal.  Han  är  dock 
inkapabel att bruka våld, direkt och indirekt, 
mot människor. 

Mason  kan  användas  av  spelledaren  som 
nödlösning  om rollpersonerna  skulle  förlora 
någon nödvändig  färdighet,  framförallt  FTL-
navigering och reparation, vilket skulle hindra 
scenariot  från  att  ta  sig  vidare.  Så  länge 
spelarna  själva  har  dessa  färdigheter  bör 
dock inte Mason användas på detta sätt.

Värden och förmågor:
Styrka & fysik – 1t10
Intelligens & viljestyrka – 1t8
Perception & Tur – 1t8
Tålighet – 5-11-15
Kan  ges  de  värden  och  förmågor  som 
behövs.
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Deus ex syntetus
Masons syfte ombord är helt enkelt ett försök att undanröja de problem som eventuellt kan 
uppstå om en rollperson med nödvändiga färdigheter skulle dö. Målet med att ge flera personer 
ombord nödvändiga färdigheter för att man ska kunna ta sig vidare är för att stävja dödligt våld 
rollpersoner emellan. Så Mason bör vägra samarbeta, och inte ens erkänna att han kan göra 
saker  som  att  navigera  skeppet  och  genomföra  kirurgiska  ingrepp,  så  länge  det  finns  en 
rollperson med dessa färdigheter. 



Chris Reynolds (potentiell RP)
En av fångarna ombord. Dömd för väpnat rån 
och misshandel. Utbildade sig till mekaniker 
men slog sig in på brottets bana för att han 
inte  tyckte  att  han  fick  tillräckligt  med 
uppskattning. Är helt  och hållet uppfylld av 
sin  egen  förträfflighet  och  överlägsenhet. 
Uttrycker  gärna sitt  förakt  för  icke-tekniska 
vanliga människor. Är den ende ombord på 
fångtransporten som kan reparera skadorna 
skeppet  tagit  och  utnyttjar  gärna  detta 
faktum för att bete sig som en skitstövel och 
begära respekt från alla andra ombord. Har 
dock ingen dödsönskan och kommer ge efter 
om man pressar honom tillräckligt mycket. 

Värden och förmågor:
Styrka & fysik – 1t6
Intelligens & viljestyrka – 1t10
Perception & Tur – 1t8
Slåss – 1t6
Skjuta – 1t6
Datorer – 1t8
Tålighet – 3-9-13
Reparera – kan med denna förmåga reparera 
mekaniska  och  elektroniska  prylar,  givet 
tillräckligt med tid.
Sprängteknik  –  kan  med  denna  förmåga 
demolera hinder och objekt, givet tillräckligt 
med sprängmedel.  

Superalien
Stora brutala bestar, nästan fyra meter i höjd 
om  de  sträcker  ut  sig,  men  trots  detta 
extremt smidiga och snabba. De saknar dock 
klätterförmågan  hos  sina  mindre  släktingar 
och  förlitar  sig  därför  på  sin  överlägsna 
styrka och sitt hårda pansar. Då de saknar en 
drottning har de ingen att försvara och håller 
sig därför inte heller till ett område. Utrustad 
med exoskelett och klor. 

Värden och förmågor:
Styrka & fysik – 1t12
Intelligens & viljestyrka – 1t6
Perception & Tur – 1t10
Slåss – 1t10
Tålighet – 5-10-15

Sebastian Blox
En  av  överlevarna  på  terraformingkolonin. 
Gift med Elena. Försöker efter att den initiala 
förvirringen har lagt sig att ställa sig in hos 
rollpersonerna. Han bedyrar att det enda de 
vill  är  att  ta  sig  från  planeten  och  att  de 
struntar i vilka deras räddare är så länge de 
tar dem med sig. Han vill lämna basen så fort 
som  möjligt  och  kommer  att  ta  första 
chansen  till  att  göra  så,  med  eller  utan 
rollpersonerna.  Sebastian  vet  att  det  var 
xenomorfer  som  förstörde  kolonin  men  är 
ovillig att dela med sig av den informationen. 
Han är rädd att deras räddare då ska fly hals 
över  huvud  och  lämna  kvar  dem. 
Terraformingtekniker  till  yrket.  Utrutad med 
en pistol har har dold under kläderna samt 
en pulse rifle med hälften av ammunitionen 
kvar.

Värden och förmågor:
Styrka & fysik – 1t6
Intelligens & viljestyrka – 1t6
Perception & Tur – 1t10
Slåss – 1t6
Skjuta – 1t8
Tålighet – 3-9-13

Elena Blox
En  av  överlevarna  på  terraformingkolonin. 
Gift med Sebastian. Väldigt avvaktande mot 
rollpersonerna  när  dessa  anländer.  Men 
därefter  försöker  hon  vara  vänligare.  Hon 
vet,  precis  som  Sebastian,  att  det  var 
xenomorfer  som  förstörde  kolonin  men 
påstår att hon inte vet av samma skäl som 
han gör det. Hon känner igen De La Santos 
och  kommer  vara  tydligt  nervös  i  dennes 
sällskap.  Beväpnad  med  en  pistol  hon  har 
dold i sina kläder.

Värden och förmågor:
Styrka & fysik – 1t6
Intelligens & viljestyrka – 1t8
Perception & Tur – 1t8
Slåss – 1t6
Skjuta – 1t6
Tålighet – 3-9-13
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RP eller SLP?
Några av personerna som här beskrivs som spelledarpersoner har även förberetts för att kunna 
vara rollpersoner. Notera dock att deras personlighet och agerande kan skilja sig beroende på 
om de är RP eller SLP. Om de används som spelledarpersoner, använd dig då av beskrivningen 
som finns här. 



Earl Hosseini (potentiell RP)
En  av  överlevarna  på  terraformingkolonin. 
Mekaniker  till  yrket  och  råkade  hamna 
tillsammans  med de  andra  två  överlevarna 
när dessa förseglade sig i rummet. Har ingen 
aning  om vad  som hänt  utanför.  Bara  vad 
Sebastian sagt till honom om att något gick 
fel  med  forskningen  som  bedrevs  under 
berget. Föraktar de båda andra överlevarna 
för att de inte gjorde mer för att hjälpa de 
andra  människorna  på  kolonin.  Inte  så 
mycket att han önskar dem skada men han 
vill väldigt gärna bort från dem och erbjuder 
sig att visa rollpersonerna var källaren är och 
föreslår  att  Elena  och  Sebastian  kan  vänta 
någon annanstans.

Värden och förmågor:
Styrka & fysik – 1t8
Intelligens & viljestyrka – 1t8
Perception & Tur – 1t8
Slåss – 1t6
Skjuta – 1t8
Tålighet – 4-10-14
Reparera – kan med denna förmåga reparera 
mekaniska  och  elektroniska  prylar,  givet 
tillräckligt med tid.

Bishop
Detta är synteten stationerad på fångkolonin. 
Sitter i en stol i kolonins kontrollrum. Större 
delen  av  torson,  armarna  och  benen  är 
söndertrasade. Han kan bara röra sig svagt i 
stolen och när han försöker prata bubblar det 
bara vit sörja ur munnen på honom. 

Värden och förmågor: 
Irrelevanta.

Kapten Compton
Befälhavare ombord på GrantCorp-kryssaren 
Magellan.  Är  ute  efter  De  La  Santos  och 
honom  endast.  Han  har  inget  intresse  i 
Polstjärnan och dess  övriga  besättning.  Får 
han reda på  att  hemlig forskning från Bio-
National  finns  ombord  på  Polstjärnan 
kommer  dock  även  detta  att  bli  ett  viktigt 
mål för honom. Compton är ovillig att  gå i 
öppen  konflikt  med  CMC  på  grund  av  de 
politiska konsekvenser detta kan få.

Värden och förmågor: 
Irrelevanta.

Löjtnant Lukas
Befälhavare ombord på CMC-kryssaren New 
Gettysburg.  Kompetent  och erfaren  officer 
som vet hur långt man kan gå i en konflikt. 
Ovillig  att  offra  sina  soldaters  liv  över 
tveksamma resultat.

Värden och förmågor: 
Irrelevanta.

Marines och företagssoldater
Marin-  och  företagssoldater  är  likadant 
utrustade  och  beväpnade.  De  är  alla 
kompetenta soldater med lång erfarenhet av 
att  slåss  ombord  på  rymdskepp.  Är  alla 
utrustade  med  granater  av  varierande  typ, 
lätta  automatvapen  med  icke-penetrerande 
ammunition  och  enviroC-dräkter  som  står 
emot småkalibrig ammunition och avsaknad 
av  atmosfär  i  upp  till  3  timmar.  Utrustade 
med enviroC-dräkter och kpistar. 

Värden och förmågor:
Styrka & fysik – 1t8
Intelligens & viljestyrka – 1t6
Perception & Tur – 1t8
Slåss – 1t10
Skjuta – 1t10
Datorer – 1t8
Tålighet – 4-10-14
Sprängteknik  –  kan  med  denna  förmåga 
demolera hinder och objekt, givet tillräckligt 
med sprängmedel. 

Fångar och säkerhetsvakter
De  namnlösa  fångar  och  namngivna 
säkerhetsvakter  som  finns  ombord 
Polstjärnan.  De  obeväpnade  fångarna  slåss 
introduktionsrollpersonerna  mot  under 
inledningsscenen.  Säkerhetsvakterna  är  de 
som de ordinarie rollpersonerna får hantera i 
scen  2.  Dessa  är  utrustade  med  chock-
batonger  och  eventuellt  något  av 
Polstjärnans  eldhandvapen  om  det  passar 
sig.

Värden och förmågor:
Styrka & fysik – 1t8
Intelligens & viljestyrka – 1t8
Perception & Tur – 1t8
Slåss – 1t8
Skjuta – 1t8
Tålighet – 4-10-14
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Regelsystem

Värden och förmågor
Rollpersoner  och  spelledarpersoner  har  två 
typer av regelinformation som definierar vad 
de är kapabla att göra; värden och förmågor. 
Värden har ett värde som kan vara 1t6, 1t8, 
1t10 eller 1t12. Denna tärning används när 
personen  försöker  göra  något  svårt 
associerat med det aktuella värdet.

Förmågor däremot har inget värde och man 
slår heller aldrig för dem. Vad en person kan 
göra  med  sina  förmågor  står  på 
rollformuläret eller i spelledarbeskrivningen. 

Utöver detta har alla  personer och varelser 
ett värde i Tålighet. 

Att göra något
När  en person försöker göra något svårt är 
det dags att slå ett tärningsslag. Detta görs 
genom  att  man  slår  två  tärningar.  Den 
tärning som man har i  värdet man slår för, 
samt  1t10.  Dessa  två  tärningar  läggs  ihop 
och  ger  resultat  av  ens  slaget.  Är  detta 
resultat  lika  med  eller  högre  än 
svårighetsgraden  för  handlingen  har  man 
lyckats.  Svårighetsgraden  kan  vara  satt  av 
spelledaren eller av ett annat tärningsslag.

Strid
Strid  delas  upp  i  rundor.  Alla  involverade  i 
striden  får  utföra  en  handling  under  en 
runda.  Detta  kan  vara  att  slå  till  någon  i 
närstrid, skjuta på någon, öppna en dörr, ta 
skydd från eldgivning osv.  Alla  handlingar i 
en runda sker simultant. Det spelar ingen roll 
vem som slår för sin handling först.

När två personer är involverade i närstrid slår 
de båda varsitt tärningsslag för värdet Slåss. 
Den som får högst resultat gör skada på den 
andre. Får bägge samma resultat så får båda 
göra skada på varandra.  Eldhandvapen kan 
användas i närstrid men man slår för Slåss, 
inte Skjuta.

När  man  skjuter  på  någon  så  sätts 
svårighetsgraden av  hur  svårt  målet  är  att 
träffa.  Anfallaren  slår  ett  slag  för  värdet 
Skjuta och är resultatet lika med eller högre 
än svårighetsgraden får denne göra skada på 
målet. 

Skador
När ett mål tar skada slår man ett skadeslag 
på  målet.  1t10  och  en  tärning  som 
symboliserar hur farlig skadan är (för vapen 
finns  skadetärningen  angiven  i  tabellen  på 
nästa  sida)  läggs  ihop  och  ger  resultatet. 
Detta  skaderesultat  jämförs  sedan  med 
målets Tålighet. 

Är  resultatet  lika  med  eller  högre  än  det 
första  värdet  får  målet  en  lätt  skada.  Är 
resultatet lika med eller högre än det andra 
värdet  tar  målet  istället  en  allvarlig  skada. 
Skulle resultatet vara lika med eller högre än 
det tredje värdet tar målet en kritiskt skada. 

Lätta  skador  kan  man  ha  hur  många  som 
helst. När antalet lätta skador blir lika många 
som första  värdet  på  personens  tålighet  är 
denne utslagen. Lätta skador försvinner med 
en timmes ordentlig vila.

Svåra skador kan man också ha hur många 
som helst. När en person tar en svår skada 
slår  man  på  tabellen  för  svåra  skador  och 
applicerar resultatet på personen.

En kritisk skada innebär att man är utslagen 
och kommer dö utan kvalificerad läkarvård. 
Om vård  ges  och  den  skadade  stabiliseras 
ändras den kritiska skadan till en allvarlig och 
man slår på tabellen för allvarliga skador.

När man gör skada på någon så jämför man 
även anfallets  Genomslagskraft  med målets 
Skydd. För varje steg som Skydd överstiger 
Genomslagskraft  reduceras  skada  med  en 
nivå. En kritisk skada blir en svår osv. 
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Svårighetsgrader vid eldstrid
Målet är: ...i det fria – 8

...svår att se (exempelvis i rök eller mörker) – 11

...i skydd (exempelvis tittar fram bakom en låda eller ett hörn) – 14

...springandes – +2 i svårighetsgrad



Vapenbeskrivningar
Chock-batong:  Dessa  rejäla  batonger  är 
utrustade  med  ett  elaggregat  vilket  kan 
leverera en kraftig stöt.

Pistol:  de pistoler  som förekommer ombord 
på polstjärnan är små och kompakta och är 
utrustade med en inbyggd syrgastub. Denna 
möjliggör upp till  sju avfyrningar av normal 
ammunition  i  syrefri  miljö.  Två  typer  av 
ammunition användas. Den ena är en hylslös 
variant  som  nästan  helt  saknar 
penetrationsförmåga.  Detta  för  att  göra 
ammunitionen  säker  att  avfyra  ombord  på 
rymdskepp utan risk att  slå  hål  på skrovet 
eller skada viktig utrustning. Det finns även 
en helmantlad, pansarbrytande variant.  

SMG:  kpistarna  ombord  på  polstjärnan  är 
små  och  kompakta.  De  som  används  av 
yrkessoldater är  något större och utrustade 
med ett flertal tillsatser såsom lasersikte och 
syrgastub  för  avfyrning  i  vakuum. 
Ammunition  är  dock  samma;  hylslös  kulor 
avsedda för användning i rymdmiljö.

Pulse  rifle:  detta  är  CMC:s  standardvapen 
och  tillika  en  av  de  mest  använda 
automatkarbiner  hos  privata  entreprenörer. 

Det är ett extremt pålitligt, om än klumpigt 
och  stort  vapen.  Det  avfyrar  antingen 
treskottssalvor eller automateld.

Vapenegenskaper
Vid automateld avfyras flera kulor  för  ökad 
skada  och  träffmöjlighet.  När  man  skjuter 
automateld får man slå ytterligare en tärning 
för  att  träffa  och  göra  skada  och  man 
använder  de  två  bästa  tärningarna.  Det 
första  värdet  anger  hur  mycket  av vapnets 
ammunitionskapacitet  som  går  åt  till  ett 
anfall och det andra värdet anger vilken typ 
av tärning som man får slå.

Chock innebär  att  vapnet har förmågan att 
oskadliggöra  målet  utan att  skada det.  Vid 
ett anfall kan man välja att göra chockskada 
eller vanlig skada. Chockskada fungerar som 
vanligt  bortsett  från  att  alla  svåra  skador 
räknas som chock.

Granater som förekommer är rökgranater och 
tårgasgranater.  Rökgranater  fyller  ett 
utrymme med tjock rök och gör det svårt att 
se.  Tårgasgranater  fyller  ett  utrymme med 
svag dimma som ger -4 på alla slag för alla 
som saknar gasmask eller motsvarande.
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Vapen och Skydd
Obeväpnad/tillhygge skada 1t6 genomslag 0
Chock-batong skada 1t6 genomslag 0 chock 1t8.
Kniv skada 1t8 genomslag 1
Super-alien-klor skada 1t10 genomslag 1
Pistol skada 1t8 genomslag 0/2 ammokap 7
SMG skada 1t8 genomslag 0 ammokap 30 automateld 10/1t8
Pulse Rifle skada 1t12 genomslag 2 ammokap 33 automateld 3/1t10
Granater rök eller tårgas, se vapenegenskaper
EnviroC ger bäraren 1 i skydd. Skyddar mot vakuum
Skottsäker väst ger 1 i skydd
Super-alien exoskelett ger 2 i skydd. Skyddar mot vakuum

Svåra skador
Slaget görs med en t12 och modifieras beroende på vilken typ av skada det var. Skjutvapen ger 
-2, stickande skada ger -1, skärande skada +0 och krossande skada +1.

2 och under inre skada/blödning personens värde i Styrka & Fysik sjunker med en
tärningsnivå varje timme. När värdet når noll dör
personen. Kirurgiskt ingrepp läker skadan.

3-5 chock personen blir medvetslös i 3t10 minuter.
6-8 hjärnskakning personen får -4 alla tärningsslag tills denne blivit

omplåstrad och får en ordentlig natts sömn
9 och över brutet ben slå 1t6. 1-3 arm, 4-6 ben. Lemmen måste spjälas eller

gipsas och kan inte användas under några veckorna.


