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I NI'T.FTO ED T"J I,<-T.I O hI

Noro lmperiets gröns, i sektorn Spinword Morches, ligger vörld I I I B
Gordo - Vilis. PÖ denno vörld hor lmperiello lnterstellöro Scoutkören
en ov sino storo boser, med tusentols onstölldo och enormo omrö-
den. Pö den bosen orbetor ni.

For en vecko sedon kollodes ni ollihop till Jylo T, Tipsgirk, chefen för
bosens operotivo sektion och kommendör för sökerhetsstyrkorno.
Hon beordrode er till givokt och beröttode följonde:

"En bit utonför lmperiets gröns, nöston femton ljusör hörifrön, ligger en
liten plonet som heter Tu - Rieb, Den hor ett utsott löge nöro sin stjor-
no, vilket hor gjort dess ekvotor obeboelig och storo delor ov den
vormo, torro och mycket ogösfuonligo.
Den bebos ov fuÖ oliko folkslog: Bererno, ett nomodfolk som lever ov
Öknen, och de mer ovoncerode Germynerno, som hor en diktotorisk
stot uppe i de tempererode zonerno runt polen.

For en tid sedon posserode lmperiellq Scoutskeppet "stroylight" Tu -
Rieb under ett rutinuppdrog. Det överfölls ovöntot ov piroter, besköts
och totolförstördes sö nör som pö en mindre kopsel, som intrödde i

Tu - Riebs otmosför och kroschode i Berernos ökenomröden.
Eftersom kopseln dels innehöll viktig informotion och dels vor försedd
med nyo typer ov sensorer kon vi inte boro löto den liggo kvor, spe-
ciellt som Tu - Rieb ligger innonför The Sword Worlds' grönser. Ni hor
dörför, tock vore ero speciello kunskoper, fötf hedersuppdroget ott
leto upp kopseln. Med er fÖr ni en ov mino ogenter och oll utrustning
som behövs, Eftersom jog till för ett ontol ör sedon hode en mindre
bos en bit vöster om en ov Berernos större stoder, El - Kresed eller vod
den nu hette, för ni ocksö med er en summo pengor i den lokolo vo-
luton.
Vod ni möste kommo ihög ör ott uppdroget ör hemligt. Ni möste till
vorie.pris undviko ott Bererno eller ockupotionsmokten för tog i er.
Förstött? Bro. Ni lömnor bosen om fuö timmor,"

Ni fÖrdes sen till en ov hongorerno, desinficerodes och fick ert skinn
fÖrgot brunt. Ni fick svortförgot hår och mörko linser, och vito, söcki-
go nomodkoppor. Agenten hette Klous och ni hor lort er ovsky ho-
nom under veckon som göt pö skeppet - hon ör muskulös, homose-
xuell och vopenfetischist.
Nu nörmor ni er Tu - Rieb. Trevlig semester.



Efter ott spelorno hört introduktionen, kon de fö stöllo nögro frögor till
Stjört - Klous. Hon svoror görno, men hor en överlögsen ottityd och
vet med sig ott hon ör böst i vörlden somtidigt som hon försöker
chormo spelorno med smÖ roro ord som "sötnos", "nosplutt" och
"sockerstump". Dörför ör hon konske inte olldeles lött ott proto med.
Hon blir stött och förnörmod (och vögror ott svoro) om spelorno frö-
gor om bevöpning el. dyl.,eftersom hon tor det som en ontydon otf
hon inte kon kloro ov dummo orober och kleno tyskor.

Nör skeppet kommer nöro ploneten snuddor det otmosfören och
slopper ifrön sig fem superlötto (TLl5, om de undror) enmonslondore,
med storo vingor och outostyrning. I dem för spelorno en fruktons-
vört obelryöm och löngdrogen ford ner till yton,och slör sig rejölt
men inte ollvorligt nör de studsor ner i öknen. De hittor vorondro pö
tio minuter, men nör de letor efter Klous londore hitl'or de boro ett
grunt dike i sonden, som slutor ett por hundro meter bort i en stor
sonddyn. Dor ligger Klous, Och hons londore. Men det ör svört ott se
vod som ör vod. (Hons londningsbroms sprock,sö hon tog mork lite
för fort,)
Nör de letor i roron, hittor de följonde:

En blodig korto
53 sedlor (lite vöto)
En söndore, trosig (Klous slog sitt hördo huvud genom den i kro -
schen) och omöjlig oft logo.
4 liter votten i en söck ov djurhud.

Hör börjor scenoriot. Spelorno ör ensommo i oknen. Det ör eftermid-
dog - solen går ner om fyro timmor, men stör forlforonde gonsko
högt. Det ör sommor, och vormore on vonligt (hemskt vormt), Dyg-
net ör 20 timmor löngt,
Om de tittor runtomkring ser de boro öken. Himlen ör gröblö, men ör
mörkore mot horisonten - utom vid en, gonsko stor, bit ov horisonten,
dör den blir Uusore ön den övrigo himlen - nöston vit.
De ser ocksö, om de tittor nogo, ott luften dollror extro mycket ov
hetto ditöt. (Åt Oet höllet liggär ekvotorn, och El - Tresed l§ger gon-
sko nöro gronsen till det forligt vormo omrödet. Det ör meningen ott
de skoll gö öt ondro höllet - om de inte gör det, sö mörker de efter
fuÖ timmors vondring ott det hor blivit mörkbort vormore i luften runt
dem. Gör de öndö vidore, sö stupor Kropotkin och dör.)



Till Refereen

Det hör scenoriot ör, förhoppningsvis, uddo, lnte boro ott koroktörer-
no ör underligo, uton sjölvo ploneten ör konstig och storyn skoll vi
boro inte tolo om. Men det kon nog bli roligt, om spelorno fottor ott
de bor rollspelo mycket och ott det mer gör ut pö ott gömmo sig
eller fly on ott mejo med goussgevör.
Jog hor försökt byggo upp scenoriot sö, ott de som sotsor ollt på ott
fö tog i skjufuopen inte boro skoll forloro mycket tid pö det uton ock-
sö en och onnon spelore. For övrigt kommer völd ott stroffo sig - ty-
skorno kollor mer on görno pö en Grom, for de hor de inte fött on-
vondo ön. Om det hönder lör spelorno förstö vod skrock ör,
Om nögon vill stjolo en Gromme sö för de görno försöko. Det gör
inte, De ör bemonnode dygnet runt, med proffsoldoter frön The
Sworld Worlds. De smö liven kommer ott bli knoperstekto innon de
hunnit sötto ens en rispo pÖ ponsoret,

Som sogt, rollspelor de, sö blir det hemskt roligt. Det kon nog bli roligt
onnors ocksÖ, men mon förloror konske lite ov könslon ov totol hopp-
loshet pö en plonet som ör en ockuperod illoluktonde öken.

För övrigf, sö vor toleronto mot mino siffror pö vod mon behöver
dricko etc, Jog hor oldrig vondrot i öknen, sö jog vet inte,

Scoutskeppet "Stroylight" vor för övrigt ute pö spionuppdrog, och
blev rötteligen nedskjutet ov ett flottskepp som posserode förbi,
Kopseln vor byggd för ott kunno nödlondo.

Germynerno OL 7) hor börjot testo bokteriekrigföring pö Tu - Reib.
Sjukdomen biter inte pö Bereno, eftersom de ötervisso grönsoker
med mycket fibrer, men spelorno kommer inte ott mö sö bro, Se tids-
schemot,

Att spelorno ör utbölingor kommer ott bli gonsko uppenbort med
tiden för ollo i ston + Germynerno. Stodsborno kommer ott onse dem
som soldoter som kommit för ott röddo dem etc,, och erbjudo dem
mot och husrum. Soldoterno kommer ott se dem som spioner, och
börjo jogo dem som koniner.

Rodion de behöver för ott meddelo sitt skepp ott de vill hem ligger i

den gomlo Scoutbosen. Under Germynernos bos.



vAD rÅn MAN MED sro pÅ srrraESTERN?

1 styck ultrokompokt dotor (25x12 cm), m. flotskörm,
tongentbord, benspönnen och förstorelseloddning.

3 minnesmoduler, pennformot.

I korto.

4 uppsöttningor heltöckonde beduinrockor.

53 sedlor ö I00 drochmer.



Öknen pö Tu - Rieb töcker större delen ov ploneten. Vid ekvotorn ör
det mindre en öken ön ett inferno ov sond och oliko keromer, och
den blir trevlig och grönskonde boro löngst uppe vid polen i norr, dör
Germynerno hor byggt sitt lillo lond, Polen i söder ör obeboelig,

Öknen ör inte likodon överollt. Det finns omröden som ör nöston
stöppoktigo (grö pö korton) med vöxter hör och dör, och korovon-
vögorno ör lötto ott to sig from pÖ, men huvudsokligen ör den (i ollo
foll dör spelorno rör sig) sondig, steril och svÖr ott gÖ i.
Dessutom ör det vormt, Helo tiden, men mest mitt pÖ dogen, AIlo
vettigo Berer slör loger mitt pö dogen och vilor, eftersom mon blir
mycket, mycket törstig om mon ör ute pÖ sonden och rör sig vid den
tiden. Vonligfuis behöver en otrönod ökenvondrore minst tre liter
votten per dog (minimum) men ror mon sig vid middogstid behöver
mon fem liter per dog. Detto göller oven om mon rider,

Pö korovonvögorno gör det vorje dog ett por korovoner forbi sto-
den, med etl tjugotol BörChmeler som bör ollo möjligo oliko soker
som bererno hondlor med. Vöntor mon vid en korovonvög sö tor
det mellon en och sju timmor innon en korovon dyker upp, och mon
ser dem pö höll som ett mindre sondmoln.

Forsto l«röllen, nör spelorno just hor londot, posseror en korovon den
lillo klippon ovonför londningsplotsen sex timmor efter londningen.
Gruppen för liff med dem om de betolor 200D per skolle. Priset or
inte förhondlingsbort. Votten för de grotis.

Hur forl går del' då? 
sond vög/stöpp

Till fots, uton pockning

Med BörChmel

Med RidChmel, uton pockning

Med RidChmel, med pockning

(Se ocksö sidon om Chmeler.)

I mil /3h I mil /2h
I mil l2h I mil l2h
I mil l2h I mil /h
I mil /3h I mil l2h



Kopseln hor slogit ner i mölomrödet, Den vögde .l500 
kg och vor

mycket vorm nör dess glidvingor smölte och den tog i sonden. Den
hor dörför lömnot ett nöston fyro kilometer lÖngt spÖr ov smölt sond
(glos) efter sig. Detto ör svort pÖ korton,

Dö spelorno kommit in i mölomrödet ser de boro öken. Öknen bre-
der ut sig likodont öt ollo hÖll, och ingo svompmoln, rökpelore eller
fölldo tröd (det finns f ö ingo trod) visor vor kopseln slogit ned.
Om spelorno genost börjor gö from och tillboko och leto sö kon de
ho tur och hitto spöret snobbt. För ott hitto det möste de gö rokt
över det - gör de sö lite som femtio meter öt sidon syns inget olls.

Om de söger ott de tittor efter underligheter pö himlen (OBS) sö ser
de gonsko snort ett gong föglor som kretsor runt en viss punkt en bit
bort (en forvildod fomilj BörChmeler hode oturen ott stö i börjon ov
kopselns bono nör den tog mork, och ett stort göng "gomor" kqlosor
pö deros stekto, torkode kroppor). Gör de ditöt hittor de börjon ov
spöret, (Detto gör ej ott gö pö - det ör ingen vog ov glos uton ett
dike vors sidor ör smölto till ojömno glosbitor och skörvor).
Det tor en timme ott hitto kopseln, som ligger som en stor svort sten i

en bödd ov storo och smö glosskörvor. Desso gör ott gå pö öven om
det inte riktigt ser ut sö,
Med verktyg tor det sedon en holvtimme ott frilöggo innonmotet i

kopseln (uton tor det tuö).

Brigmon behöver boro en holvtimme för ott överforo oll informotion i

minnesbonkorno till sin dotor (det ör plonetkortor och mineroltill-
göngsonolyser ov ovoncerot slog, vilket von Ghoose ser om hon
tittor pö det) och hittor sedon lött destruktionsknoppen (stor och
röd). Nör de tryckt in den gör det fem minuter, och sedon smölter
kopseln snobbt ihop till en pöl ov metollslogg. Stör nögon bredvid
som missor Dex-slog pö ott kosto sig undon (den könns vorm ett tog
innon) tor hon 2 hits QD) i brönnskodor.



El - Tresed or en ov Berernos ollro storsto stöder, med nöston l5 000
invönore, Stoden ör byggd runt en stor oos, och trokterno nörmost
runt den ör med okenmött mött grönskonde och bördigo, dvs de
trokter som inte ör trompode ov chmeler eller bombode, Mon kon i

ollo foll se ott det voxer en del dör.
Genom stoden gör 3 storo korovonvögor, som möts pö ett stort torg
mitt i El - Tresed. Det ör till detto torg, Chmeltorget, som spelorno
kommer försto kvöllen, och det ör sedon hit de gÖr nör de vill hyro
chmeler, Hör ligger ocksö sju ov de tio vördshus som finns i stoden -
sex ov desso ör huvudsokligen för chmeldrivore och luktor dörefter,
och det sjunde ör dyrore och mindre, men luktor nöston liko illo.
(Av de övrigo tre or fuö bordeller, som ligger en bit bort, och det tre-
dje ör ett gonsko fint och gonsko rent hörbörge i utkonten ov ston,)

Helo ston luktor chmel och dyngo, frÖn minsto grönd till de storo
sörjigo korovongotorno, Husdjur och skodedjur ov oliko slog springer
överollt i grönderno.
Bebyggelsen ör huvudsokligen lögo tuövöningshus byggdo i kolkod
lero och sten, och ligger tot och gyttrig överollt. (Om spelorno skulle
viljo springo över nögro tok, sö gör det ott hoppo (eller klivo) mellon
husen gonsko lött utom vid storo och medelstoro gotor, som ligger
med nögro hundro meters mellonrum. Allo tok de springer pö hor
rosrisk: 3- pö 2D).Det finns öven möngo mindre torg och bosorer dör
mon lött kon gommo sig.
OBS: de pengor som onvönds i ston ör speciello ockupotionspengor
med etf onnot utseende ön de gomlo Emir - Drochmerno, men som-
mo vörde. Detto lögger spelorno mörke till försto göngen de köper
nögot - det gör bro ott betolo med de gomlo pengorno men köp-
monnen eller vördshusvorden tittor konstigt pö dem nör hon lömnor
vöxeln. Se för ovrigt Dummo och Bröndo Grejer Mon Kon Hitto PÖ.

Bererno i El - Tresed kommer, nör soldoterno borjor leto efter grup-
pen,ott tro ott de ör nögot slogs röddore. Spelorno blir dörför in-
bjudno ov ett tioto! berer somtidigt ott bo hos deros fomiljer. Accep-
teror de, sö tor det en extro dog innon soldoterno hittor dem, och
de bjuds in till nögon onnon om de möste flytto pö sig. (Nör spelorno
bott pö ett stölle i tre dogor kommer soldoterno. De för 5 minuters
förvorning. Om de springer ut pö en stor goto blir de upptöckto, och
för springo fort. Om de inte springer in i en folkmosso eller en grönd
blir de togno.)



VAD KOSTAR SAKERNA MAN VILL HA?

Priserno hor nedonför ör ungeförligo - ju löngre tid spelorno (dvs

Achmed) tor pö sig ott kofto med försöljorno, desto billigore lor det
bli. Om de hor völdigt bröttom ("En chmel, men FORT!') lör de bli
rejölt lurode, Att onvondo Achmeds skill, borgoin, ser ut sö hör:
-Pruto: Routine, Off=Borgoin Def=Bqrgoin. 2 min, (confrontotion, un-
skilled OK). Om spelorno medvetet voljer en ung och grön söljore, sö
hor hon borgoin-2.Annors för de en med borgoin-4, (Om du inte kon
MegoT., kör med 8+ resp. I 0+, och sög ott det tor en holvtimme + I 2
minuter). Lyckos de, sö ge dem det lögsto priset. Annors för de ett
pris som ör mer eller mindre kotostrofolt beroende pö hur mycket de
missode och vod de vill ho. Skjufuopen finns inte ott köpo.

Söng, loppig isovsql och öcklig middog
Söng, dubbelrum och god middog
Morgon -och -mitl- på -dogen -mol
Torkol chmelkötl, lv. mol för I pers.
Vottensäck, 5lit.
Dilo,25 lit.
Rep,5 m
Täll, beduintyp (6 pers)
Spode, hocko, spett etc. per sok
Kniv, kort
BötChmel, hyro I v.
SnobbChmel, hyro I v.
Chmelköksbol
Guide, Iv.

20D
r00 - 300 D

5D
r0 - 40 D
5-20D

15 - 50 D
20-r00D

200 - 1000 D
30-90D
20-50D

200 - 400 D
r00 - 400 D

5-15D
50-200D +moi



Helo Ber-ekonomin ör uppbyggd runt Chmeler. De tronsporteror, de
ör rikedom, de ger kött och mjölk och brönsle.
Vod or dö en Chmel?
Det ör ett djur som finns i fuÖ vorionter: BorChmeler och RidChmeler.
Bödo hörstommor frön ett stort, öttobent vöxtötonde djur som inte
olls ufuecklodes pö Tu - Rieb, men som öndö funkor bro hör.
De gemensommo drogen or de möngo benen (ötto), snålheten i

moten och den vidrigo, sur-ko-oktigo lukten som sötter sig överollt
dör de finns i nörheten.

Annors ör de völdigt oliko. BörChmelen or ett stort, löngsomt djur
med storo plotto fötter som possor bro i sond. Det kon böro mycket
lost men rör sig relotivt klumpigt och löngsomt, Det ör svört ott hetso
upp en BörChmel,

RidChmelen ör boro hölften sö stor, smidigore och med hovliknonde
fötter som funkor bro pö trompod mork men ör hopplöso i lös sond.
Den kon inte losto sö mycket och blir lött skromd ov högo ljud.

BörChmel

RidChmel

Lost

300 kg eller
1 pers + 200 kg eller
2 pers + 100 kg
(ej plots för 3)

1@ kg eller
1 pers + 30 kg

Motbehov

4 bolor (50 kg)
vor 5:e dog

I bol (50 kg)
vor 5:e dog

En Chmels vottenreserv röcker i 2 veckor.
Om en Chmel blir uton mot i sex dogor, trilskos den,
Sju dogor medför holvfort
Atto dogor, sö kon de inte röro sig med lost.
Pö tionde dogen dör de.
Antogligen ör de endo tungo soker spelorno hor med sig i öknen
votten, motbolor och töltet. Töltet vöger 30 kg och pölorno till det
r0.



ZE GERMAN ZOLDIERS . JAA...

Det finns som sogt soldoter i ston.
Vi kon kollo dem for tyskor.
De hor vorit hör i mellon sex mönoder och ett ör per person, (fö hor
överlevt löngre) och hotos innerligt ov lokolbefolkningen, Gör de ut
ensommo försvinner de spÖrlöst. Det finns inget roligt ott göro pö bo-
sen, och mon kon inte gÖ ut pö ston, och det finns ingo prostituero-
de. En göng voronnon vecko, ungeför, sö hor nögon Ber fött tog i en
oljebomb eller nögot önnu otrevligore, och kostor den frön nögon
grönd in i en jeep eller en fotpotrull. Ston luktor dessutom chmelskit,
Vod de tycker om El - Tresed ör lött ott rökno ut, Helst skulle de se ott
mon helt enkelt brönde helo skiten, men mon hor hitlills inte gjort
nögot sönt, boro stroffsprongt nögro hus nör nögon ov potrullerno
ottockerots.
Med tiden hor tyskorno vont sig vi ott voro voksommo. Nu öppnor
de eld för minsto provokotion och de delor oldrig pö potrullerno. För
övrigt löngtor de just nu nöston efter ott nögon dum Ber skoll forsoko
nögot. sö ott de för kollo pö en Grom och se pö fyrverkerierno,

Tysko Soldoter:
888775, Hits 3/5, Lood 8 kg, Vopen: Assoult Rifle 7 mm

Assoult Rifle - 2
Browling - 1

+ (konske) Wheeled Vehicle eller vod som kon behövos.

4 soldoter i stodspotrullerno, 10 potruller till fots och 10 i sondjeepor
m, HW Mochinegun - 6. Vid vor och en ov de sex viktigoste utforter-
no stÖr 3 tyskor m. en sondjeep. Rutinonrop vor 5:e minut till ollo po-
truller och vokter.

Typisko froser:
Holt! Hönder hoch! Achtung!

Otypisko froser:
Bitte?



Bosen ligger ett por kilometer utonför El - Tresed, pö en plott kulle
med viss vegetotion.
Bosen ör stor. Den hor plots för 

.l000 
soldoter, men boro co 560 finns

dör för ögonblicket.
Bosen omges ov ett 3m stöngsel med toggtröd löngst upp, med en
stor grind som vetter mot stoden. 4 fuömons bevöpnode potruller
gör stöndigt pö omrödet (upptockt vid intröng 4- , vorje lOminuters-
period), I bestyckot vokttorn sitter vid grinden, med en strölkostore
(upptöckt vid intröng 5- , vorje 3Ominutersperiod.)
Bosen bestör huvudsokligen ov en mosso smö 1-vöningshus, grö och
likodono, Det finns 4 storo borocker, 2 vöningor. En jöttehongor (för
Grommorno) ligger vid vöstsidon ov bosen, 4 vöningor hög med sto-
ro luckor pö ollo sidor.
Mon hor pö bosen en mosso fordon, som jeepor, lostbilor, bondtonks
och helikoptror, och noturligfuis en mosso onnot skröp, löttore eller
tyngre. Givefuis hor mon ocksö tungo vopen ott montero pö fordo-
nen, om det skulle behövos.
Rodiohuset pÖ bosen hor ingen ontenn (den stör i mitten ov bosen\
och ser uf som de ondro husen. For övrigt hor mon ingen rodio som
skulle röcko till ott onropo skeppet vilket Brigmon förstör om hon
onströnger sig.
Mon hqr ocksö, frön The Sworld Worlds, lönot 4 grovtonks ov Grom -
kloss. De or böttre ön nögot onnot som för nöruoronde finns pö plo-
neten, och hor önnu inte visots i oktion för Bererno. Se vidore sidon
om Grommorno.

Angivore:
Germynerno hor nögro fö medlöpore blond Bererno, Tvö ov dom
gör pö gruppen ett tog efter ott Germynerno fötf nys om dom :

Achmed Robo. spion. oktiv
Smyger from till gruppen och vill söljo korto över bosen, soger sig
voro motstöndsmon. Tor med dem (om mojligt) till ett skuggigt hus
och bjuder pÖ te. 5 minuter senore kommer en potrull, nör Robo gött
pö doss.

Emmels Ruks köpmon possiv spion
Söljer knivor pö Chmeltorget. Blond onnot en löng, voss, med söndo-
re idetstoro hondtoget (.l0 D),som tor l0 minuterför en potrull ott
hittq, nör de börjor leto tre timmor senore.



Bosen or det endo stölle dör spelorno kon hitto en rodio som röcker
ut i rymden. lnte ens Grommorno hor södono. Bosen ligger rokt un-
der Germynernos militörbos, och or borlglömd ov ollo utom de som
vorit med och byggt den. Se korton över Bosen.

Hur kommer mon pö den?
Enklost genom ott kommo ihög ott Jylo T. Tipsgirk so ott de hoft en
bos nöro "El - Kresed, eller vod det nu hette" under genomgöngen,
Om de glömt detfo, kommer i vilket foll som helst en ov spelorno otl
se. pö sisto dogen ov ondro veckon, en bokhondlore, med böcker i

stoplor i sitt stönd pö Chmeltorget (forutsott ott de ör i ston), Bocker-
no ör pö orobisko, utom en som syns tydligt - Scouthondboken, i en
tolv ör gommol upplogo. Hoppos de fottor vorför,
Hur hittor mon den?

Snobbo söttet: mon gissor ott den ligger i kullen som Germynerno
bor pö (kullen ligger vöster om ston, och den ör gonsko utstickonde
frön den övrigo omgivningen, effersom inget vöxer pö den),
Löngsommo söttet: mon frögor efter snickore eller murore, och nör
mon hittot dem frögor mon efter de som vor med och byggde
Scoutbosen. Allo i El - Tresed vet vor någon honfuerkore bor, men
mon för öndö köfto en holWimme med vorje person, och gö en
holvtimme mellon vorje persons bostod, och proto med fyro perso-
ner ov vorje sort (honfuerkore, och icke - honfuerkore) innon mon till
slut för tog i nögon som vor med och kon tolo om ott bosen liggeri
kullen. Totolt ötto timmor, olltsö, och mon kon inte gö runt pö notten,
Men, om mon betolor vorje person I @ Drochmer, sö visor de vogen
omedelbort, och mon kon kloro sig pö fyro timmor, om mon kon
tönko sig ott voro oortig och störo mitt pö dogen.

Hur hittor mon in?
Mon frögor Kropotkin, Hon vet ott en stondord för smö boser ör en
flyktutgöng i österlöge, fem hundro meter frön bosens egentligo
löge. Hon kon ocksö hitto rodion snobbt.
Annors kon mon frögo folk pö sommo sött som tidigore. Mon beho-
ver tolo med tre honfuerkore för ott hitto rött person.
Om mon nörmor sig ingöngen pö dogen, blir mon beskjuten ov
vokttornet. Pö notfen och morgonen or risken 4- pö 2D ott mon blir
upptöckt och beskjuten ov vokterno.



.Mon kon strunto i ottvöxlo sino gomlo pengor till ockupotions-
Drqchmer, trots ott folk reogeror pö dem. $/öxling kon göros hos vil-
ken köpmon som helst.)

Resultot - en extro ruto ikryssos pö soldotschemot,

oMon kon gö ut i öknen uton Chmeler,
Resultot - mon för slut pö votten efter en dog och för vöndo.

oMon kon bryto sig in pö bosen.
Resultot - mon blir förmodligen upptöckt. Och nedskjuten.

oMon kon reto soldoterno sö de hömtor en Gromme.
Resulfot - mon blir stekt och spröngd.

1:':t:'-t:": - r r r r r r r r - r r r r r r r r r r - - r r r r r r

Spelorno ör inte byggdo för ott levo i öknen. Hör or nögro roligo ef-
fekter som kon observeros nör de vorit pö ploneten nögro timmor:

oKropotkin blirvöldsomtsolbrönd, Hons onsikte och hönder kommer
ott ömmo och stromo, förutom ott de blir rödbröndo som donsko
korvor. Hon fÖr problem med ott lyfto soker med hönderno och ott
orbeto med verktyg, och hon syns völdigtvöl i en folkmosso.

eAchmed blir, trots sin ökenbokgrund, mogsjuk efter ötto dogor, En
göng vorje timme möste hon lötto pö trycket i mogen. Detto gör
inte över.

o Brigmon fÖr volkor pÖ fötterno och storo blösor efter ott ho göfi runt
i sino ökenskor i tre dogor (dogor med ridtid röknos ej). Hon för dörför
svÖrt ott gö, och vill helst rido. Blir hon tuingod ott gö blir hon utmot-
tod dubbelt sö fort som onnors.

.Jon Ghoose mÖr finfint, blir fröschtvoderbiten i onsiktet och tycker
ott det ör reno semestern.



Nör skeppet levererot spelorno till Tu - Rieb hoppor det igen sö fort
som mojligt. Det hoppor emellertid boro en bit tillboko i systemet och
dyker dörför upp igen efter sju dogor (pö kvöllen), fördigt ott londo
om det för signolen frön ploneten. Signolen skickos genom ott spe-
lorno motor in de koordinoter och den sekvens som stör pö deros
korto i den gomlo Scoutbosens rodiodotor.
Dörefter tor det tre timmor tills skeppet londor pö den pö kortorno
utmörkto plotsen, Nör det londot, stonnor det en timme, och lyfter
sedon igen.
Om skeppet inte fött signolen pö en timme (medon solen gör ner pö
ploneten) hoppor det igen, och kommer tillboko efter sommo tid
nösto veckq, och ylterligore nösto. Dorefter vonder det hem.
Nör spelorno nöft skeppet och det hor lyft ör spelet slut.



Tiderno göller dels bokteriernos fromfort, dels soldoternos. I bokterieschemot
sötts ett krys för vorje dog de ör pö ploneten. Soldotschemot kryssos i för vorje
dog de befinner sig (öven tillfölligt) iston. För vorje göng soldoterno upptöcker
gruppen i ston, sötts ett extro kryss.
Om spelorno föngos in, sö torteros de tills de erkönner, och ovröttos sedon of-
fentligrt, Om spelorno misor stodsgenomsökningen genom ott voro i oknen,
föngos de nor de kommer tillboko till stoden.

Boklerier
El De börjorverko

Soldoter
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Allo fÖr snuvo, könner
sig yro iblond

Kropotkins End minskos
med 'l 

, hon för hosto

Övrigos End minskos med
'1, öven de för hosto

Kropotkin hostor blod
och mör illo

Kropotkins + Brigmons
End minskos med I

Allo övrigos End minskos med I
- Kropotkin kon knoppt röro sig

Kropotkin dör

Brigmon dör

lngen kon springo
eller hoppo löngre

Övrigo dör

Förtips om gruppens
existens

Medlöporetipsos

Potrullerno hÖller utkik- upptöcH
på gotorno 2-pö2D vorjetimme

Extro potrullersötts in - upptöcK
3- pÖ 2D vorje timme

Storo gotor spönos - in- och ut-
gÖng endost överfölten, pö notten

fotol genomsökning qv ston -
spelorno hittos





En Typisk Grom - Tonk

\\\

Sword WorHs Gram Grav Tank, TL1 1, MCrl 3.282
5/12, Disp-S, Conlig-4USL, Armor-SSE,
Unloaded-21 5 tons, Loaded-21 I tons
1 12, Fusion-l 8Mw, Dur=20l60
1t12, LP Hvy Grav, Thrust=40O tons,
NOE-150kph, Cruise-720kph, Top-960kph,
MaxAccel-0.8G
Radio-Cont (5,000km)
Laser Sensor, EM Mask, Headlights x 2
Hardpoins-1

Pen/ Max Aulo Drpr
Amrc Rds Attn W Range Tgts Spc Sig ROF

GraftlD:
Hull:

Power:
Loco:

Commo:
Sen sort:

ofi:

TL 11 SWORD WORLDS GRAM GRAV TANK
This Sword Worlds Gram class grav tank is heavy on armor and power,

very light on sensors. lt is used in massive battle lines where it can rely
on data lrom fonrard observers and deployed sensors. This is spical of
the brute lorce approach used by Sword Worlds in combat.

PlasmaPA-11 - 445 n VDist(s.1) 2 15 H
3cm AutoCan HE 50O 2 6 VLong(3.S) 4 3 M

HEAP 5oo 5 4 VLons(3.5) 4 - M
KEAP 50O4 4 VLong(3.5)4 - M

De l: Prisrnatic Aerosol x 8
TL '10 Stabilization, TL 11 Point Delerse

Control: Comglter.O/tisx2, Oyn Unkx4, HUDx4
Accom: Crew-3 (Cmdr, driver, gunner), Soats-Boomy x

4, Env-Basic env, basic ls, ext ls, inert comp
Other : Fuel-1 3.5k1, Cargo-3.2k!, ObjSize-Average,

EmLev€l-Moderate

40
200
2@
200

aa a o o a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o oo
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Detta rum luktar mycket ill4 men åir annars tomt.
Det finns polar på §olvet, och i taket syns något som ser ut som underdelen på en stor tank.
(Rummet ligger under germynernas latrin)

Den Gamla Basen
Rum med stm maskin (reaktofl

500 meter brädkonidor, delvis
rasad, till utgäng under buske

Hemligt förråd, med:
I bilnyckel
Burkmat, 1låda
l Ber-dräkt
1 revolver, T mm
6 skott

Radiorum
(von Ghaase och
Kropotkin kan
hantera radion)

I hörnet här sirer ett
skrämt djrn, stort som
en katt, och darrar i ett bo
av sträp. tlet åh ofarligt,

och bits inte.

I Stairgd dörr

Rasad trappa

trmm

EI Öppen dörr

l cm =2m
Basen är övergiven, och endast nödlyset är på.
Detta består av små röda lampor varannan meter,
som ger ett ljus som man nätt och jtimnt kan se i.
Understryk gärna det spöklika ljuset, tys0raden
som bara bryts av ett svagt droppande och surret
från reaktom. Alla dörrar är skjutdörrar, som har
rostat igen och måste öppnas med våld (slå styrka
peZD). De gnisslar förfärligt när de öppnas.



rbetsinstrukti-on E- 4l-403
pM - 32 Garda-Vilis
anake Brigrman 5968D7 56233
EIVILIG HANDI,ING

FÖR ANNANS Ki\NNEDOM

ag:
!.t på den värld ni informerats om
illsammans med ev. övriga j- grupp
okalj-sera vraket "Straylight"

ur de minnesmoduler som påträf-
as i vraket överföra all befintlig
nformation till de minnesmoduler
om medförs för detta ändamå]

efter transferreringen aktivera
destruktionsmodul som påträffas

vraket

TILL VAR,IE PRIS hemlighåI1a er
aktiska identitet

efter inlärning av dessa in-
truktioner förstöra denna handling

Desso klipps ur och delos ut till spelorno.
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Arbetsinstrukti-on E- 4740 4
SpM - 32 Garda-Vilis
Erich ,Jan von Ghaase 88A9AC S6210
HEMLIG HANDI,ING
EJ FÖR ANNANS Ki\NNEDOM

Uppdrag:
Att på den värld ni informerats om
tj-llsammans med ev. övriga i gruppen
l-okalisera vraket "straylightrr
Att från planeten säkra markprover a
marker i tättbefolkade, obefolkade
och av ockupationsmakten bebodda om-
råden, i en mängd tillräck1ig för
biologisk lab. analys

Att i mån av möjlighet säkra blod-
och hudprov från en nomad, en stads
och en soldat ur ockupationsmakten

Att TILI VARJE PRIS hemlighål}a er
faktiska identitet

efter in1ärning av dessa instruk
tioner förstöra denna handling

sinstrukti-on E-41-405
pM - 32 Garda-Vilis

rey Verbier-Kropotkin 4458A5 5732
EMIIG HANDLING

rÖR ANNANS KJU{NEDoM

ppdrag:
pä den vär1d ni informerats om

illsammans med ev. övriga i g:ruppen
okalisera vraket "Straylight,'

medfölja ev. grupp som medhjäIpa
och sakkunnig', för att understödj

uvuduppdragets smidigia utförande

LL til-l-se att gruppen inte g:enom
itt handlande bryter mot Scoutfack-
ts grundläggande solidariska värde-
ing:ar och regler

TILL VAR\IE PRIS hemlighålIa er
aktiska identitet

efter inlärning av dessa instruk
ioner förstöra denna handling

Arbetsinstruktion E-4L406
SpM - 32 Garda-Vi1is
Achmed Brn Bhaara 8A9664 57145
HEMLIG HANDLING
E,J FÖR ANNANS Kj{NNEDOM

Uppdrag:
Att på den vär1d ni informerats om
tillsanrnans med ev. övriga i gruppe
lokalisera vraket "Straylight',

underlätta kommunikationen me1-
l-an ev. grupp och lokalbefolkningen
och minimera risken för upptäckt oc
igenkänning av ev. grupp av lokalbe
folkningen och ockupationsstyrkorna

All TIIL VARJE PRIS heml_ighå11a er
faktiska identltet

efter in1ärningr av dessa in-
struktioner förstöra denna handling



Spel arkaraktäror



Något under medellöngd (co 175 cm)
Kort, mörkt hör, rokt ut åt qllo håll
Smol kroppsbyggnod, långo ormor
Mörko ögon, snobbt flockonde blick
Rokt utstående oron, hudproblem
Asiotiskt qnsikte
Långo, könsligo fingror



STR

DEX
END
INT
EDU

soc

6
9
6
il
il

7

DANAKE BRIGMAN

Hits
Iood
Exp

3/5
6kg

22

Age
Birthdote
UPP
Homeworld UPP

Service
Prof.

22
043 - 1090

696887
A593943-A

IISS

Forskorstud., dotorer

Compuier
Electronics
Physics
Wheeled Vehicle

Donoke Brigmon ör född pö Vilis, i en relotiW völbörgod fomilj, Hons
högo intelligens och hons behov ov tjocko glosögon som born med-
förde otf hons smÖ komroter utsotte honom för möngo oliko typer ov
psykiskt och fysiskt völd, vilket gjort honom mycket osöker pö sig sjölv.
Detto döljer hon dock med otl olltid försöko verko sjölvsöker och
duktig.
Vid 14 örs ölder blev hon upplockod ov Scoutkören som genost sotte
honom i en intensiv dqtoutbildning. Nu, 22 ör gommol, ör Donoke
enormt kunnig i oll slogs progrommering och dotorhontering och kon
mycket om elektronik och kopplingor ov olikq slog. Dessvörre hor
dotoinriktningen pö hons utbildning medfört ott hons kunnonde pö
ollo ondro omröden ör storkt begronsot, liksom hons könnedom om
livet pÖ ondro vörldor. Detto skulle hon dock inte erkönno ens under
vopenhot. Hon ör enormt orrogont och egoistisk, och soknor totolt
förmÖgo ott sötto sig in i ondros situotion.
Donoke ör mycket impulsiv, och hqns töto "dotosnock" gör otl vonli-
go mönniskor boro begriper honom ungefor holften ov tiden som
hon protor.

5
2
I
I



Medellöngd (co 185 cm)
Kortklippl ljust hår
Ljust skögg
Normol kropp, relotivt völbyggd
Blå ögon, intensiv blick
Krqftigo hönd@r, iord under noglorno
Snöllt leende



JAN GHAASE

4ls
Bkg

17

Age
Birthdqte
UPP

Homeworld UPP

Service
Prof. Forskqre, mikrobiologi

STR
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EDU
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7

1o
12

Hils
Lood
Exp

38
296 - I 073

8BA7AC
A879533-B

IISS

Biology
Chemistry
Plonelory Ecology
Prospecting
History
Survivol
Grov Vehicle

Jon Ghoose heter egentligen Boron Erich Jon von Ghoose. Hon ör
född in i en ov ploneten Lonths mest inflytelseriko odelsslökter och
hor, teoretiskt sett, en enorm fomiljeförmögenhet och en stor egen-
dom som hon kommer ott örvo. Hon gick i ungo Ör med i Solidoritets-
rörelsen Bröd öt Allo Roser (SBAR) och skönkte under sin studietid bort
storo delor ov sin personligo förmögenhet till oliko hjölpbehovonde
frihetsrörelser, runt om i sektorn.
Hon ör dörför tills vidore ovskuren frön oll orvsrött. Det stor honom
dock inte nömnvörf, eftersom hon skoms oerhört för ott voro odlig
och rik och oldrig tolor högt om sin titel. Hon vill hemskt görno from-
stÖ som en enkel och noturlig mönnisko.
Hon visor sig görno förstöende och vönlig, och medlor görno i kon-
flikter. Hon ör totolpocifist och protor görno om de oliko rörelser hon
sympotiseror med, om foron med komplex teknologi och rovdrift pÖ
noturen, om hur helo goloxen skulle mö böttre ov ott ÖtergÖ till gom-
lo tiders smöskoligo somhöllen och om de brott som helo tiden be-
gÖs ov lmperiets imperiolistisko tekno-lokejer (etc,etc).
Hon hor svört ott förstö opporoter mer komplicerode ön ett försto-
ringsglos, och onvonder inte görno teknisko soker.

3
2
I
I
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Kort (co 160 cm)
Grått, bokåtkommot hår, liten flint
Rund kropp
Grö, lött vqttnigo ögon
Runt onsikt€, lre hokor, blek hy
Korto, tjocko fingror



ANDREI VERBIER I KROPOTKIN

213
4kg

t8

Age
Birthdqle
UPP

Homeworld UPP

Service
Prof.

53
126 - I 059

4458A7
A593943-A

IISS

Byröchef, orkivovd.

STR

DEX
END
INT
EDU

soc

4
5
B

t0
7

Hits
Iood
Exp

Admin
Liqison
Corousing
lnterview
Wheeled Vehicle

Andrei Verbier - Kropotkin ör född pö Vilis, i en okodemikerfomilj med
möngo born och lite pengor. Effer ott hon klorot sin universitetsutbild-
ning gick hon orbetslös i nöston etf holvÖr, och svolt proktiskt toget
ihjol (hon hor olltid vorit motglod) innon hon slutligen erbjöds ett or-
bete ov Scoutkören. Sedon dess hor hon i tjugo Ör tÖlmodigt kömpot
sig uppöt i Administrotionens korriörstege, och hor nu öntligen fÖtt etl
jobb dör hon inte behöver röro sig olls mycket, och till och med hor
en egen tjönsteslöde sö hon slipper öko i de smutsigo pendeltÖgen.
Kropotkin hotor nömligen tre soker mest ov ollt i helo goloxen: ott
roro sig i onödon, ott voro smutsig och ott inte voro mötl pÖ god
mot. Egentligen tycker hon gonsko illo om Scoutfockets ordföronde
ocksö, men det tolor hon inte ofto högt om. NÖgon kunde ju höro.
Dessutom ogillor hon impulsivo mönniskor - hon tor det hellre lugnt
och funderor fuö gönger innon hon gör nÖgot.

Trots ott Andrei ör gonsko bekvöm mönnisko hÖller hon öndÖ hÖrt pÖ

ott lydo reglerno, öven om hon för gö tjugo extro meter till personol-
hissorno för ott undviko besökorhissen, Det ör ju öndÖ pÖ just sÖdono
regler som hons jobb vilor, sÖ de bryter hqn oldrig, Öven om de ver-
kor dummo. Och hon lÖter inte ondro gorq det heller.

3
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Gonsko lång (co I90 cm)
Svort hår, bokåtkqmmot
Smol kroppsbyggnod, gönglig
Mörko ögon, blinkqr ofto
Sydlöndskt onsikte
Dorrigo hönder
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ACHMED BRN BHAARA

Hits
Iood
Exp

4/6
8kg

12

Age
Birthdote
UPP

Homeworld UPP

Service
Prof.

3l
201 - t0Br

8p(9664
A/

IISS

Bitr, mekoniker

Mechonicol
Arobic
Gombling
Wheeled Vehicle
Equestrion
Borgoining

Achmed Brn Bhooro föddes pö en undons§md ökenptonet i en
ödslig del ov The Spinword Morches. Hon konde oldrig sin mor, uton
vöxte upp tillsommons med sin homosexuelle stlnrfor pö hons komel-
form.
Hon hoppode dörför ombord pö det försto skepp som londode i

nörheten ov formen, och lyckodes undgö upptöckt öndo tills de lytt.
Eftersom slovhondlorno inte hode fullo lostrum nöjde de sig med otf
misshondlo honom grundligt innon de slöngde in honom blond de
ondro smö slovorno.
lngen ville dock köpo lille Achmed. Hon blev dörför utslöngd pö go-
ton, togen ov polisen och sott pÖ bornonstqlt, dör hon lörde sig tolo
Anglic. Hon lörde sig inget onnot, mer ön oft springo völdigt forf.
Tock vore sitf godo uppforonde fick hon ett jobb som mekoniker och
stödore hos Scoutkören, och hor med tiden blivit gonsko höndig pö
ott skruvo och böndo och sönt dör, öven om hon forlforonde hor
problem med ott hon ör dorrig, löttskrömd och gonsko dum (hon
fottor söllon en instruktion försto göngen). Dessutom hor hon svört ott
hÖllo sig koll, och ör nöston oldrig tyst. Hon ör mycket vidskeplig, och
hor lovot sig sjölv ott oldrig mer Öko till en ökenplonet. Annors brukor
hon ho völdigt svörf ott bestömmo sig.
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Ett Hjärtligt
Tack Till
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