
BORGH REGEN
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UTRUSTNING:
Pannband
Heavy machine gun-6

Bowiekniv
Armbandsur
8 HE handgranater-9

l"Jeac sgf-
R"§h il,;hi.

c9c553

Assault Rifle
Bayonet

Brawling
Grenade launcher
Machine gun
Stealth
Survival

1

1

2

1

3

2

1

Borgh Regen kommer frårr en fattig familj på en planet utanfiir de vanliga rutterna,
ett överbefolkat bakvatten som under hans uppvåixt slets av krig mellan planetens
olika befolkningsgrupper.
Borgh blev inkallad och lyckades överleva de tre åren tifl krigsslutet men hade
mycket svårt att återanpassa sig till etb civilt }iv efteråt - han söp, slogs och åkte i
f?ingelse regelbundet. Efter något år fick han se en annons om ett legoftirband som
letade nya rekryber, och tog anställning hos dem. Han ftiljde dem i två år, och fann
atb han passade in och trivdes med soldaternas gemenskap, samtidigt som

striderna lät honom ge utlopp åt sin energi och sitt explosiva humör.
Sedan giorde ftirbandet en mindre strategisk felbedömning under ett
djungeluppdrag, och Borgh var den ende som överlevde.
Han flydde genom en främmande djungel i tio dagar innEur han blev räddad av
uppdragsgivaren, och satt sedan i f?i:rgelse ett år som straff fiir fiirbandets
misslyckande. Uppdraget på Aphelion fV har han tagit ftir att komma igång igen,
och ftir att glömma flykten och fänge1set.

Borgh är en enstöring som inte pratar så mycket, och han har svårt att ftirstå varfiir
man skall använda komplicerad taktik i strid, som ju är enkelt - "Elda på" är den
taktik han oftast använder.
Han är, mest på grund av sin egen storlek, klaustrofobisk och vill helst ha rejrilt
med utrymme att röra sig på.
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SARAH RAMSHI

A.g:e 24

sh8
Dex L2

End t2
Int I
Edu 6

Soc 6

MCNAMARA BCC966

Autorifle
Dagger
Equestrian
Hunting
Revolver

Rifle
Stealth
Survival

2

3

1

3

2

2

2

1

Sarah är jägare, och i::hyrd av Företaget fiir de uppdrag som kräver precision och

exakta ingrepp mot planetens otrevliga djurliv. Hon är tyst och smidig som en katt
när hon rör sig och känner sig alltid hemma i naturen, speciellt som hon är
uppvåtxt på en närliggande planet som skyddats som reservat av Imperiet. Hon trivs
bäst när hon får vara ftir sig sjiilv, utomhus och på jakt. Hon ogillar städer och

instängda miljöer och hatar att tråingas med andra människor, även om hon fiir det
mesta kan samarbeta bra med andra - ftirutsatt att de lyssnar på hennes ideer och

åsikter. Hon tycker atb de flesta måin hon mött har varit machofixerade idioter men
Iåingtar ändå lite efter någon att prata med, som kan respektera hennes skicklighet
och intelligens.
Hon drar sig aldrig ftir att möta svårigheter eller smärta, men har lätt att leva sig
in i andras lidande och skräck. Detba har giort att hon aldrig sökt krigsuppdrag
eller tagit sig an måinniskojakter.
Andra upplever henne ofta som bitsk och kylig, mycket tack vare hennes vassa
tunga och hennes ironier.

UTRUSTNING:
Autorifle m. Ijuddämpare
Bowiekniv
Armbandsur
2 revolvrar, 9mm Magnum
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BRUNO SAMAISI
Age 26

Str 8

Dex 10

End 10

Int 8

Edu 8

Soc 6

BAA886

Battle dress 2

Lt. Assault gun 2

Pilot 1

Prop. Aircraft 1

Ship tactics 1

Survival 1

0-G environrrrent L

Brlno Samatsi kommer från en högt utvecklad värld i sektorns inre delar, och han

växte upp i närheten av en stor stjärnhamn. Han beståimde sig tidigt fiir att bli pilot

v på ett stort rymdskepp, och tog så fort han kunde värvning i Imperiets flotta, med

sikte på en snabb karriär, snygg uniform och lättftirtjänta krigsbyten.

Hans karriär blev snabb, men kort. Vid sitt ftirsta uppdrag som nybliven löjtnant

Iandade han ftir nära en kommendör, som var ingift kusin till Hertig Norris av

Regina, så att kommendören fick häftiga hostattacker och repor på sin stabsbil.

Han blev snabbt ftirflyttad till en "nyttigare" tjänst på Alonzus-S under 5:e

Gränskriget, som gruppledare i en aktiv insatsstyrka, d.v.s flottans kamikazetmpp

Constanz 81å.

Han §ysrlevde kriget, men blev svårt skadad av den egna flottans slutliga

§srnlningar och fick tillbringa nästan tre år i en frystank i väntan på de kirurgiska
ingrepp som behövdes ftir att han skulle kunna fungera igen.

Så fort han blev utsläppt från sjukhuset tog han avsked från flottan, och kontraktet
på Aphelion fV är hans fiirsta icke-civila arbete sedan han skrevs ut.
Bruno är osäker på sina reaktioner och på vem han egentligen är. IIan har en

cyber-arm på höger sida och kretsar han inte vet något om i skallen, och han är
sedan kriget oftirmögen att uppleva många normala känslor, som medlidande, sorg

och lycka, vilket får många att, uppleva honom som kall och okänslig. Han har lätt
ftir plötsliga utbrott av ilska och har stundtals problem med ryckningar i ansiktet.

UTRUSTNING:
Battle Dress-13 f'. 

,.c *, +

2 Light Assault guns, am. HE, flechette. I 
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Armbandsur
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TOM ISECRU

Age 21

Str 8

Dex I
End 7

Iat 7

Edu 5

Soc 7

8977 57

Carousing
Dagger
Disguise
Grav vehicle 1

Submachinegun 1

1

1

1

Tom Isecru är en ftire detta tonårsstjärna på holovideo, vars karriär pekat stadigt

nedåt de sista två åren. Han har ingen egentlig utbildning, utan har skapat sig en

bild av livet genom nöjesbranschens fester och cocktailparties.
Han anser att han vet vad som är värt att veta om det mesta, och att de som säger att
han är otrevlig och naiv är dumma och tråkiga människor.
Efterhand som hans filmerbjudanden blev mer och mer tvivelaktiga, bestämde han
sig nyligen ftir att åka ut och se vad riktiga äventyr handlade om, och få uppslag till
nya filmer. Han ordnade en fiirfalskad legoknektresum6 och frck ett sex månader

tangt kontrakt på Aphelion fV
Han har varit på planeten i två månader, och han har aldrig jobbat så mycket

någon gång ftirut. Han har varit tillräekligt skicklig ftir att överleva, men inte
mycket mer och han ångrar att han tog jobbet varje kväll. Givetvis visar han inte det

ftir någon, utan kåimpar vidare och ftirsöker vara ultracool med sin läderjacka och

sina solglasögon.

Han största skräck är att någon skall komma på att han aldrig varit i strid eller sett

en död människa annat än på fiIm, och skryter därfiir hejdlöst om alla krig och

strider han varit med i, och hur mårrga fiender han dödat.

Han talar alltid om vad han tycker, och han vet att han har rätt - speciellt när han
talar med kvinnor, som han oftast behandlar som idioter utan egen vilja.

UTRUSTNING:
Läderjacka, med inbyggd Mesh armor Vlen r( SgF
C:a 20 dekaler från olika truppslag (på jackan). f c Lt { . .-. pr.
Solglasögon

submachinegun V ,' '( t 6>

Bowiekniv
Armbandsur
4 HE handgranater7
Liten videokamera, på axeln


