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Bakgrund

For drygt ett ar sedan borjade Markis Leonard Bolden av Aramis
att intresera sig for politik. Sedan dess har han aktivt spritt
sina asikter runt om i regionen. Hans politik, som gar ut pa att
regionens militara och politiska makt skall starkas i omradet,
har under det senaste halvaret vunnit stort gehor i omradet.
Detta har lett tili att Markisen fatt mer uppmarksamhet ifran
makthavarna i regionen. Nagra som lange sett Markisen som ett
intresant verktyg i sitt arbete ar IRIS som tidigt placerade en
av slna agenter i hans organisation. Agenten som heter Brek Ista
Al Ier har stadigt arbetat sig uppat inom organisationen och ar
nu sedan en och en halv manad Markis Boldens personlige
sekreterare.
En annan person som ar intreserad av Mark-isen ar Ik tynar, BB

Zhodani agent som forut ledde Psi-institutet pa Junidy, men som
flyttat tiii Aramis med en deI av instutet under forevandningen
att Junidy ar for utsatt fo Vargr attacker. Psi-institutet ar
numera lnrattat pa Aramis med en religios sekt (Solens tecken)
som tackmantel. Hitlls har man bara varvat sektens Iedare (Breda
Yutrell) til1 sig men man har precis borjat leta aktivt efter
eventuella nya medlemmar, och man har tva tre stycken som verkar
lovande i sekten. Ike Tynar har ocksa forsokt att ta sig in i
kretsen kring Markisen men, eftersom han inte velat engiagera sig
i det politiska arbetet, har han inte kommit sa langt. Men for
tre veckor sedan upptackte han att Markisens nya sekreterare har
Psi-krafter. Detta ser han som ett stort hot mot bade sig sjalv
och Psi-lnstitutet och han har sedan dess planerat hur han skalI
gora sig av med Brek Ista Aller.
For tva veckor sedan gav han sig ivag for att hitta nagon som

var viitig att morda Brek Ista Aller at honom. Pa Aramanx
hittade han en Vargr vid namn Frat Taertoe som var villig att
utfora dadet for SOO.OOO Cr. I gar (306-1120) kom de bada till
Aramis, eftersom de inte vagade forsoka smugla in ett vapen
spenderade de kvallen med att forsoka fa tag pa ett vapen. Det
enda de lyckats fa tag pa hitils ar en Automat pistol, men de
skal 1 traffa en man som sagrer sig kunna fixa en Laser carbin
imorgon. Under tiden inkvarterades Taertoe i sektens lokaIer.
Under kvallen besoktes lokalen av en av de unga (och annu
ovetande) aspiranterna ti11 Psi-institutet, han fick en vision
av Taertoe med ett gievar i handen siktande mot en klunga man
varav Markisen var en. Han flydde I panik men Taertoe sag hans
reaktion och misstanker att han pa nagotvis har blivit avslojad.
Darfor har han tagit reda pa var Reb Nitrer som han heter bor.
och planerar att roja ocksa honom ur vagen...

Inledning

Ni tjanstgor i Aramis poliskars specieila antl=terorist
styrka(A.p.S.A.T.S. ). Styrkan biidades for ett halvar sedan pa
grund av de okande oroligheterna I omradet och borjar precis att
bli en effektivt fungerande enhet. I{i har allihop tjanstgjort i
andra avdelningar av polisen innan ni blev omplacerade tiil
A.P.S.A.T.S
Idag(307-1120) klockan 9.35 blev ni inkallade tiil er chef

Gjiilo Tyrop som informerade er om att en ung man vid namn Reb
Nitrer precis ringt och sagt att han har information om ett
kommande mord forsok mot Markis Bolden. Som ni forstar ar detta
mycket alvarligt om det sku1le visa sig att han har ratt.
Han ville inte beratta nagot pa telefon utan viIle traffa

nagon, s& vi har lovat att skicka en patrul. Ni far ta hand om
det, om det visar sig att det bara ar err knappskalle sa ar ju
det bra. Men om det sk-ull visa sig iigga nagot bakom sa litar



Hit kommer spelarna tyvar lite forsent sa nar de kommer fram sa
ar det forsta de ser en man som springer ut ur huset och ropar
pa hjalp. Mannen ar chockad och klarar precis av att tala om att
nagon har blivit skjuten. Nar de kommer upp tiI1 Nitrers
lagenhet hittar de honom pa golvet i den lilIa hallen med ett
fult kulhal i magen, han ar dod.
Lagenheten. Det ar en ganska ordinar en rums lagenhet Nitrer

hade inte sarskilt manga agodelar. Nagot som inte tillhor de
vanllga ar olika religiosa och livsfilosofiska skrifter som
llgger vid sangen samt en bok som heter Psykisk Expansion av
Pla1 Tlodrie. Huvuddelen av de religiosa skrifterna ar utgivna
av So1 Tecknet. Boken ar en popularvetenskaplig beskrivning av
hjarnans kapacitet och da aven Psi-krafter aven om forfataren
avsiktligt inte anvander termer som forknippas med Psionics
(detta far spelarna bara reda pa om de laser boken).
Vi.ttnet. Om vittnet far en stund pa sig att aterhamta sig ifran

chocken kan han beratta att han sett en Vargr i farglada roda
klader lamna huset preeis efter det att han horde skottet. Han
sag inte hur Vargren sag ut framifran men "aI1a Vargr ser ju
iika dana ut anda". Han heter Jan Certie och bor i huset men vet
ingenting om Nitker. i

Grannar.Om spelarna borjar gra runt i huset och fraga grrannarna
om Nitker far de reda pa att han var en granska tiilbaka dragen
ungi man som verkade ganska franvarande nar man pratade med
honom. Han var ganska trevlig men lite "underlig" och han var
visst med i "nan san dar religios sekt So1ens Tecken eIler nat
sant". Detta kan spelarna oeksa fa reda pa om de fragar ut aIIa
de nyfikna g:rannar som kommer for att se vad som hant.
Brottsplats undersokning. En undersokningr av liket visar att

han skots med tre sott imagen fran nara hall med en 9mm pistol.
Hylsorna ligger i trappan, det finns flnger avtryck pa dem de
ser dock ut att komma ifran en manniska.
Tasks. 

:Att lagga marke utgivaren av de religiosa publikationerna.
Routine, E*p, Instant (Safe)
Om en spelare fragar efter utgivaren behover denna task inte

anvandas om spelarna inte fragar slar SL for de karaktarer som
tittar i publikationerna.

Att kanna igen Plai Tlodrie som ett Zhodanl rramn.
Easy, Linguisties,Edu, Instant (safe)
Sla orn nagion spelare fragar om namnet.

Att lugna ned vittnet sa att han gar att prata med.
Routine, Interwiev,Liasion, 3 min (unskl11ed ok,safe)

jag pa att ni forhindrar
rapport sa snart som moj I

L123 Park road

Att hitta patron hylsorna
Easy, Forensics,Int, 3O s

Att hitta fingeravtrycken
Routine, Forensics, 1 min
Om ett misshap intraffar
Att undersoka saret
Routine, Medic, Forensic,

Rapport.

attentatet. Jag vi i t ha en forsta
igt. Hans adress ar 1123 Park road.

( safe )

pa hylsorna

forstors finger avtrycken

6 min (safe,uncertain)

Om spelarna r'apporterat ti11 derr vanliga polisen vad som hant



t
(vilket de borde) vet cjiIlo Tyrop redan om vad som har hant ochhar tagit reda pa vad som finns om Reb Nitker. Efter att
spelarna talat om vad de fatt fram vlll Tyrop att de skall se
mycket allvarligt pa situationen occh att de skall fortsatta med
undersokningarna. Han kommer att underratta sakerhets polisen
och Markisen. De kommer att fa tillgang titl polisens datorer
och fordon om det behovs. De far ocksa order att raportera sa
snart de fatt fram nagot nytt.

Undersokningar.

Polisens register. Detta ar information spelarna kan hitta ipolisen data register.
Kollke, Ria. Fodd 234-1096 Leedor allmanna sjukhus. Arbete:

Arbetslos. Taxerad ink-omst: Sooo cr. Brottsregister: 056-1116
rnbrott, 265-1117 HaIeri, olaga vapeninnehav, 113-1119 Haleri.
Adress: ?
l{jal1, GIen. Fodd 278-Lo74 Leedor allmana sjukhus. Arbete: Egenforetagare, Taxerad inkomst: 3oooo cr. Brottsregister:o56-1094

sto1d, 297-1o94 Haleri. 119-1097 Haleri, Bedrageri, 278-1105
Skattebrott,Mutbrott, 019-111o Haleri. Adress: Space way s3.
Nitker, Reb. Fodd O89-1O99 Leedor allmanna sjukhus. Arbete:

Arbetslos. Taxerad lnkomst: 6o0ocr. Adress: 112s park road.
solens Tecken. organisations nr 1653. Religios forsamling. 4anstallda. Ager 2 hus (Star lane 45, The plaza Z.Z4) ca

4.O0O.OOO Cr. 235 iledlemmar. Ledare Breda yutre11.
?ynak, fk. Fodd ?. fnflyttad till Leedor 124-1119,

arbetstlllstand 156-1119. Arbete: solens Tecken. Taxerad
inkomst: 500O0 Cr. Adress: I{aII street Zgg.
Yutre11, Breda. Fodd 321-1oBB pysadi. rnflyttad till Leedor

111-1100. årbete: solens Tecken. Taxerad inkomst: 6oooo cr.
ådress: The Plaza 2.24,
Ovrigt.Information spelarna kan fa pa andra satt.
Finger avtrycken tillhor Ria Kolke en sma tjuv och hal.are merlvisst rykte i den undre varlden, haller vanligen till i

Startown.
Om spelarna borjar hora sig for bland kontakter runt om istaden

kan de fa reda pa att en Vargr som nyligen kom till staden harfragat runt efter,vapen. De far ocksa hora att det dessutomfinns en annan person som ingen vet vem det ar har fragat efter
vapen.
Tasks.
Att hitta information i dataregistret
Easy, Computer,Edu, 1min, (unskilled ok, safe)

Att hitta Ria Kolke
Diffieult, Streetwise, t h, (uncertain)

Att fa information pa gatorna.
Routine, Streetwise, 1O min, (uneertain)

.
Ria Kolke 

;

om spelarna soker upp Rla Kolke sa star det efter en stundspratande klart att hon inte har med mordet att gora, men d.etfinns inga egentliga bevis for detta(och d.et finns ju hel1erinte mer an bara ineidenter som sager att hon utford.e d.et).Men
med lite hotande om medhjalp ti1l mord och sa gar det att fa
henne att tala.Det hon vet ar att hon salde en Auto pistol till
en vargr som preeis kommit tili stan, och att han 1etar efterett kraftigare vapen. Hon har ocksa hort rykten om att en person
tiil sprungit runt och forsokt fa tag pa vapen men hon vet inte
vem. Dessutom vet hon att en annan halare som hon inte vill
namng:e lovat att fixa ett Laser gevar at vargren, och att de



skall traffas pa Stargate Club klockan 23OO (om spelarna far
reda pa det har efter 23OO missar de det).

Stargate Club

Stargate Club ligger som namnet antyder vid porten ti11
rymdhamnen pa Ships road 4. Det ar ett lite diskotek med ett
valdigt blandat kl1ente11 allt fran skepps besattningar som gar
in pa forsta basta stalle ti11 lokala trendnissar. Har skall
altsa Fraet Taertoe traffa Glen Mja11, en halare som lovat ordna
ett laser gevar at honom. Han kommer inte att ha gievaret med sig
tili klubben, utan har det i sin lagenhet som ligger aldeles i
narheten, eftersom han forst vi11 forsakra slg om att Taertoe
verkligen har pengar. Om spelarna kommer tili klubben i tid til1
motet kommer de att upptacka att det finns 6 Vargr dar nar de
k-ommer, dels Taertoe som sitter sjalv e11er och pratar med MjaIl
(beroende pa nar spelarna dyker upp), dets en skepps besattning
som bestar av fem Vargr som sitter runt ett bord. Det gar inte
pa nagot satt att avlyssna Taertoes och Mja11s samtal pagrurrd av
den hoga musiken men en askadare kan se att efter en kort stunds
diskusion sa blir Taertoe upprord men Mja11 lyckas lugna ner
honom. En liten stund senare gar de bada ivag. Om spelarna
skulle ingripa under samtalets gang (eIler tidigare) far Taertoe
panik drar sin Auto pistol och forsoker f1y. Ilja11 daremot
hal1er sig lugn eftersom han vet(?) att polisen inte kan bevisa
nagot. Om spelarna foljer efter dem nar de gar och slar t1ll nar
utbytet sker kommer Taertoe aterigen borja panik skjuta och
forsoka fly ocksa Mja11 kommer att gora sitt yttersta for att
komma undan.Om de marker att de ar skuggade fortsatter de bara
att ga ett tag sedan delar de pa slg och bestammer traff tva
timmar senare. Om spelarna da fortsatter att skugga Taertoe
kommer han att forsoka skaka av sig sina forfoljare och om det
inte lyckas drar han sin pistol och borjar skjuta. om han lyekas
skaka av sig forfoljarna e1ler tror att han gjort det gar han
sedan ti11 SoIens Tecken.
Task.
Att skugga Taertoe och/e11er LIjail
Routine, Steaith, Instant (opposed,urrskilled ok,safe

Solens Teeken.

Om spelarna gar hit kommer de att traffa Ik Tynar, som kommer
att bI i uppriktigt forvanad och chock-ad om han far reda pa att
Reb Nltker blivit mordad. Om han blir tillfragad om de andra
anstallda sa ar tv pa semester och ledaren ar h'emma och
mediterar. Om han blir fragad om boken Psykisk Expansion nekar
han tiII att kanna till den (d.et var isjalva verket han som g:av
den ti11 Nitker). Om spelarna skuggat Taertoe hit och fragar om
en Vargr sa ljuger han ihop en historia om en fore detta Vargr
medlem i sekten som blev utesluten for att han stulit foremal i
huset och som fortfarande dyker upp ibland. Om spelarna vil1
undersoka huset vagrar han att slappa in dem utan en
husundersoknings order, om de marker att han ljuger e1ler pratat
med Yutrell haktar honom gor han inget motstand men kraver att
fa traffa en advokat. Om spelarna skaffar en husundersoknings
ord.er stad.ar Tynar gastrummet medan de ar borta och forsoker fa
tag i Taertoe sa att han ska halla sig borta ifran
forsamlingshemmet. Stadningen blir dock inte sa nogran sa att
a1la Vargr har forsvinner.
Forsamlingshemmet. Om spelarna Ietar igenom huset hittar de ett

gastrum som verkar varit bebot ett par dagar. Har finns en
ryggsaek som innehaller klader som ser ut att kunna tillhora eri
Vargr, lite toalet artiklar mm. Om man undersok-er rummet
nogrannare hittar man ti I lrackl igt mycket Vargrr har for att vara
saker pa att en Vargr bott har. Om Taertoe fortfarande ar i



livet och pa fri fot kommer han tillbaka efter ungefar tvatimmar. om han har lyckats genomfora vapen affaren sa har hanlaser gevaret med sig nedmonterat i en resvaska. Han forsokerf1y nar han upptacker spelarna.
Breda Yutrell.Om spelarna gar till Yutrelt i hennes hem bliraven hon mycket chockad nar hon far reda pa att Nitker mordats.

om de fragar_ henne om Tynar tycker hon att det ar en myckettrevlig och kunnig man. om de fragar om en vargr sa vet hon attTynar har en bekant som han rater bo i Forsamlingshuset.
Tasks.
Att marka att Tynar Ljuger
Routine, Interview, Instant (Safe)

Att hitta Vargr har i gastrummet
Easy, Forensics, 1 min (safe,unskil1ed. ok)
om rummet ar stadat sa blir denna task Routine istallet

Glen Mjal I

om spelarna arresterar honom och har bevis om nagot brott sablir den vanliga polisen inte gIad. eftersom de hailer pa attinfiltrera en smugglar liga man tror att }{jal1 star bakom, och
om han hamnar i fangelse kommer antagligen organisationenstruktureras om och polisen far borjå om fran borjan igen.Dessutom kommer de att upptacka att iljal l ar en rit t:.g harding
som det inte gar att fa ur nagonting. om spelarna borj3r 

"rrrr"ida3i1dr9 lagliga metoder sa som tortyi ochlei1". d.roger nar han arhaktad upptacks de ganska fort och blir omedelbart avstangd.aifran tjansten och atalade. om de daremot gor det i nagon mork
9rra1d eIler pa ett shabbigt hotell kommer de istaltet ått lyckasha thj"l Hjal 1 som har ett hjartfel (ungefar samma saker borhanda om de borjar tortera nagon annan).

Fraet Taertoe

om speJ.arna lyckas med att ta Taertoe levande bryter han ihopfullstandigt och erkanner att han mordat Reb Nltkär for att,,hansag rakt igrenom mig" han har dock tillrakligt god sjalv kontroi1for att inte erkanna att han planerdt ytterligäre eit mord. omspelarna undersoker vad han har for agoaelar pa sig finner dehans legitimation, ErI automat pistol (samma som anvand,es for attdoda Nitker), ett kort pa Markis Bolden och hans sekreterareBrek rsta Aller och 2oo.ooo cr. pa fragor om vad han skutle halaser grevaret til1 svarar han att han l.ande sig otrygg. omspelarna kommer med anklagelsen att han planeråt att-mordal'larkis Leonard Bolden tappar han ganska snart fattningen ochsvar att han aldrig tankt morda någon ilarkis. pa fragor om Tynarsvarar han knappt, men sagrer att han ar en bekant. Fiagor ompengarna svarar han bara pa med att de ar mina.

Pengaq

om spelarna forsoker spara pengarna gar det ganska latt forsedlarna ar alldeles nya.Efter att hå ringt iunt til1 bankernai staden visar det sig att den nummer seriån togs ut ifranAramis stads Bank igar. om spelarna gar tili banken kan devisser-ligen inte fa reda pa vem som tagit ut just de pengarna
men det skedde bara tva stora uttag aen aagen. De som- tog utpengar var dels Glenn Fabricatiorrs som tog ut 2oo.ooo cr delssolens Tecken som tog ut 5oo.ooo cr. om spelarna koliar vem somtagit ut pengarna sa var det Regta Glenn for Glenn publications
och Ik Tynar for Solens Tecken.
Glenn Publications. Glenn Publications ar ett iitet forlag som



precis investerat i ny dator utrustning och en del annat
kontorsmaterial forlagets VD Regta Glenn kan visa upp kvitton
och fakturor som bevis om spelarna kraver det.
Solens Tecken. Om spelarna kontaktar Breda Yutrell om peng'arna

vet hon ingenting. Men avslojar att hon istort har dragit slg
tillbaka och numer later Tynar skota allt som har med sekten att
gora han har hennes ful Ia fortroende.
Ik Tynar har, om spelarna inte tagit honom tidigare, insett att

spelet haller pa att forloras. Han har darfor tagit de 3O0.OOO
som han har kvar och gett sig av tiii rymdhamnen for att f1y
ifran planeten. Om spelarna tanker pa att larma rymdhamnen sa
kommer han att bI i arresterad dar om inte lyckas han komma med
ett skepp till L'oeul d'Dieu.
Tynars lagenhet. Om spelarna undersoker Tynars lagenhet hittar

de ingenting som ger nag:ra fler ledtradar i fallet, utom
mojligtvis att hans va1fy11da bokhyllor innehaller manga bocker
om para psykologi och psionics bland annat Psykisk Expansion av
Pla1 Tlodrie. om spelarna fragar honom om bockerna vagrar han
att sagra nagonting forutom att det ar ett special intresse han
har.

Avs lutning

Om spelarna lyckas ta bade Tynar och Taertoe borjar Tynar att
skylla allt pa Taertoe som i sin tur borjar skylla allt pa Tynar
pa det har vlset kommer spelarna till slut fa reda pa allt som
hant med ett stort undantag; Varfor skulle Brek Ista A1ler
mordas? Om de kontaktar honom vet han ingenting och han sag'er
sig aldrig ha sett eller hort talas om de bada forut, men han ar
valdigt tacksam for att de raddat hans liv. Om de tar Tynar
levande men dodar Taertoe kommer Tynar att skylIa allt pa
Taertoe och spelarna far inte reda pa nagot utover det de redan
fatt fram, samma sak hander om de tar dod pa bade Tynar och
Taertoe eller om Tynar lyckas f1y ifran planeten.

Om spelarna inte far tag i Taertoe.

Om spelarrra inte sk-u1Ie fa tag pa Taertoe sa kommer han att
halla sig borta ifran Solens Tecken, ringa Tynar och gora upp om
att traffas pa rymdhamnen nasta dag. Dar efter kommer han att
vanta utanfor Markisens Palats pa att Aller skall dyka upp och
da skjuta ned honom for att darefter f1y med en gang och hal1a
sig undan under dagen. Dar efter kommer han att ta sig till
rymdhamnen fa sina pengar av Tyner och ta forsta basta skepp
bort fran planeten.

Aramis

Aramls ar saval handels centra som huvud planet i Aramis
subsector. Planeten ar ca 9560 km i diameter, och omgardas av en
korrosiv atmosfar som gror 1iv pa dess okentacta yta t1l1 en
orimllghet. Trots detta har planeten ca 628.0OO innvanare, varav
de a1lra flesta bor i den underjordiska staden Leedor. Staden
star under Markis Leonard Bolden personligen, och det ar ocksa
han som ti l lsatter a1la admin.istriva poster.
Oknarna:Det ar fa manniskor som bor utanfor Leedor, de som gor

det ar antlngen prospektorer som letar vardefulla mineraler
e1 ler vetenskapsman som g'or vaderobservatloner.
Leedor:Staden ar en foljd av gruvdriften pa Aramis som har

varit kraftigast dar staden ligger. Gruvorna var orsaken ti11
att rymdhamnen byggdes, och de tomma shaften kom att anvandas
ti11 1ogi, forvarirrg, och handels plats. Idag stracker sig
gruvorna langt bort ifran staden. Det som man lamnat bakom sig
har blivit staden Leedor.
Staden har en huvudgata, Founders Way, som stracker sig i ost-



vastlig riktning fran rymdhamnen tiIl Markisens palats. Gatan
flankeras av mangder av butiker och ar stadens shopplng centrum.
Norrur ligger de olika bostadsomradena, Startown, wällside och
PIaza. soderut ligger gruvdistrikten som knyter samman med.gruvorna.
staden som ar relativt 1lten bade ti11 area och befotkning

uppkom utan nagon planering oeh tillvaxten har varit svag. Under
de forsta inbordes krigen producerade Aramis giruvor sapass
ravaror tili Rhylandor att planeten ett tag okuperades av
rmperiets styrkor for att sakra leveranserna. I det allmana
uppsvinget efter inbordes krigen expanderadeocksa Leed.or bI.a.
byggde Naasirka ett skeps varv som producerad.e enheter tiil
Xpress skepp systemet. Nu ar d-en ek-onomiska hogkonjukturen over.
Men trots att Leedor brottas med en de1 viktiga problem, som attNaasirka lagt ner varvet och en ganska strld ityirt:-ngstrom ifranplaneter som attackerats av Vargr,klarar sig planeten. i stortsig bra.
Glidvagar:Under perioden efter inbordes krigen genomgick Leed.or

en upprustning da mangra av de aldre husen och stadsd.elarna
renoverades. Dessutom ratade man ut de gator som fanns ochinstalerade glidvagar. Glidvagar ar ett person transport system
som skapats for att undvika sa mang'a fordon som mojligt istaden. En normal gata ar ca 2om bred, med 6m bred.å tiotoarer pa
vardera sidan. r mitten finns tva 3m breda glidbanor som gar imotsatta riktningar. Varje glidbana stracker sig ett kvarler (ca
L5Om), passagerarna far sedan ga genom korsningen och sed.anateruppta farden pa en ny bana. De flesta glidbanor haller enhastighet pa ca 5 km/h men nagra genomfartsled.er (Founders way,
cross-Town link, wall street samt Tunnel strip) har banor somgar i 10 km/h. Fordons trafik ar forbjuden for allmanheten, varutransporter tillats me1lan kl o3oo och kt 0600, i ovrigt ar d.etbara utrycknings fordon och vissa and.ra statliga fordon som faranvandas. De fordon som anvands ar uteslutande olika typer avantl-g fordon som flyger me1lan hustaken och grotttaket.
Bostads omraden: Det finns fyra storre bostaås omrad.en i

Leedor.
Wa11side. Det storsta medelklass omrad.et i Leedor. Bestar avett stort antal lagenheter blandat med sma parker, skolor,

servicebutiker o.s.v. standarden har ar relativt hog.
The P1azas. Detta ar tre omrad.en dar overklassen hår si-na storavaningar. omradena ar stangda utover nagrra bevakad.e ingangar.Gruvdistriktet. Det har ar Leedors s1um. Delar av omrad.et arren bergvagg medan andra ar direkta kakstader.
§tartown. omradet som ligger narmast rymd.hamnen ar kant somstartown, har finns al 1t som ror rymdtrafik och diverse

noj eseteab 1 i semang .

shopping centra:r Leedor finns tre olika handels centrum.
Downtown detta omrade flankerar Found.ers way, har finns destora varuhusen, och de stora foretagen representerad.e.
Gr-uvdistriktet, Har finns diverse olika billiga affarer och detfinns goda chanser att fynda om rnan ine ar sa nogaraknad med. vemden forre agaren var.
startown Lever mycket pa de rymd resenarer som kommer .ti 1lstaden bch har finns det mesta i souvenirer och nojen.
Markispns Palats: r borjan av Found.ers way Iigger Markisens

pa l ats , €rr vacker byggnad. som ti I 1 sk-i lnad. i f ran d.e ovrigra
byggnaderna i staden stracker sig up till taket. Bygnaden ar fordet mesta upplyst av flera starka 1ämpor for att framhava
byggnadån.
Kartan: L) 1123 Park Road z) space way 53 3) stargate c1ub,Ships Road 4 4) SoIens Tecken Forsamlingshuset, stai Lane 45 5)The Plaza 2.24 6) Wa11 Street 289 7) Aramis Stads Bank, Founders

Way L72 8) Glenn publications, Artemsus Road 45

NPCs



Fraet Taertoe.
Vargr Ex Corrsair Lieutenant
4C8773 Age 31 2.5 ?erms
Fwd Observer-l Grav Vehicle-1 Handgun-l Infightlng-l Laser

Wpns-2 Streetwise-1 Tactics-1 Vacc Suit-1

Fraet Taertoe ar en arrad legosoldat som tjanstgjort i ett
antal iego forband bade inom fmperiet och I Vargr Regionen. Nar
Tynar traffade honom pa Aramanx hade han precis tillfrisknat
ifran skador han fatt under ett bomb anfal 1. Under sjukhus
vistelsen borjade han fundera pa vad han holI pa att gora med
sitt liv egentligen och hade egentligen bestamt att sluta upp"
l{en sa traffade han Tynar som erbjod honom 5OO.OOO Cr for ett
mord. Han tackade jag ti11 uppdraget eftersom han behovde pengar
och ser det har som det absolut sista jobbet. Han har tidigare
bara varit legosoldat i. stridande forband och han har nu
upptackt att det ar en helt annan sak att doda nagon som ar
oforbered och obevapnad. Han har sedan mordet pa Nitker haft
obehagliga drommar eller knappt sovit och han blir nastan lattad
nar han blir gripen.

Ik Tynar.
Zhodani Noble(secret agent)
6889A?(C) Age 42 6 Terms
Admin-2 Bribery-1 Computer-2 Hp.ndgun-2 History-1

Instruction-2 Leader-1 Liaision-L Persuasion-2 Stealth-1
Psi strenght-9 Awareness-9 Clairvoyance-9

Ik Tynar har befunnit sig inom Imperiet de senaste 13 aren.
Hans uppgift ar att agera sjalvstandigt och att verka'for att
dels se ti11 Zhodani Konfederationens intresse dels att sprida
kunskaper om Psi-krafter runt om i Imperiet. Han ar valdigt
hangiven sitt updrag och ar bered att gora nastan vad som helst
for att framja sin sak. Han ar for denna skull inte beredd att
do sa om det verkar dra ihop sig och bIi valdsamt ger han sig
och hoppas kunna agra pa ett mindre tydligt satt.

PCs

Jo Renfel 1

Law Enf orcement, Serg,eant
787eC6 Age 26 2 Terms

-BrawIing-1 Forensics-1 Legal-L Stea1th-1 Streetwise-1
Tacti cs-1

Gyrt Pil lar
Law Enforcement, Sergeant
78776A Age 30 3 Terms
Brawl ing-1 Carousing-1 Computer*1 Porensics-1 Forgery-1

Grav Vehicle-1 Stealth-1 Streetwise-1. Tactics-1
i

Herab Juklof
Law Enforcement, Lieutenant
679987 Age34 4 Terms
Computer-2 Handgun-2 Interrogation-3 Jack of al 1 Trad.es-l

Robot operations-l SmaI 1 B1ade-l Stealth-1 Streetwise-3

Rader Nurtyd
Law Enforcement, Detective
759788 Age 30 3 Terms
Bribery-J- Computer-L Forensics-3 Grav Vehic1e-1



Interogation-3 Interview-1 Leader-1 Legal-1 Streetwi se-Z
Tactics-1

Terttn Huta
Law Enforcement, Sergeant
779999 Age 22 1 Term
Brawling-1 Carousing-2 Handgun-2 Legal-1 Streetwise-1

Utrustning.

Spelarnas karaktarer har tillgang ti11 utrustning som normalt
anvands under deras tJansteutovande, om de vil1 ha nagot
speciellt far de ga till sin chef och tala om vad det skall
anvandas till sa ar det upp till honom (dvs SL) att avgora'om de
far vad de viII ha.

t





Jo Renfell
Law Enforeement Sergeant
STR 7
DEX 8
END 7
INT 8
EDU L2
soc 6

SKILLTS
Brawl ing-1
Forensics-1
Lega 1 -1
§tea 1 th- 1

Streetwi se-1
Tactics-1

UPP 7878C6
Age 26
Hits 3/s (Life foree 22)
Exp 20
Birthdate 235-1094
Cr 19.500

Jo Renfel I år en ganska vacker kvinna som tycker våldigtmycket om att våcka uppmårksamhet grenom att anvånd.a ganskaextrema k1åder. Mode överhuvud tagåt år hennes absoiutalntresse och hon spenderar mycket av sin fritid med att 1åsamo+9 tidningar och att sy egna kreationer. Att hon blevpolis år också pågrund av dänna vilJa att utmärka sig närhon ansökte tiil polis högskolan gjärd.e hon det i velskap omatt hon var en av våIdigt få kvinnärsom sökte. Hon trivsmycket bra med sitt yrke och blev våldigt stolt när hon blevuttagen tilI A.s.A.T.s. för ett halvår iedan. Hon år docki_nte riktigt nöjd med sina arbetskamrater (med. undantag avHerab) som hon anser vara sexistiska och motarbeta henne.Dårför är hon ofta ganska spydig och talar ganskanedsåttande ti11 dem.



Gyrt Pilar
Law Enforeement Sergeant
§TR 9
DEX 11
END 9
INT 7
EDU 6
soc 10

SKITLS
Brawl ing-1
Carous i ng-1
Forens i cs-1
Grav Vehicle-L
Handgun-1
Ri f I eman-2
Stea I th-1
Streetwi se- 1

Tactics-1

UPP 98976A
Age 30
Hits 4/5 (Life force ZS)
Exp 13
Birthdate 069-1090
Cr 43. O0O

Gyrt har en våidig "macho" image som han sjålv jobbarvåldigt myeket på. Han var dessutom en av d.e föista somrekryterades till A.p.s.A.T.s. och detta skryter han vä1digtgårna och ofta med, tex drar han ofta upp gamta falI ellerberåttar hur det var ',förr"(dvs för ett'halvår sedan). Harrogillar våldigt mycket att man tagit in kvinnor och har ennågot penalistisk inståIlnirrg tili nykommlingar som hangårna jåvlas rned. Han vet dock att hän inte iar ga för långtså han hittar vanllgtvis inte på altför jåvliga iaker utansmåretas snarare. Han har dessutom en något bässervisseraktig inståilning och åven om han inte alitid vet båst såvet han det mesta.



ä,' d
Herab Juklof
Law Enforcement Lieutenant
§TR 6
DEX 7
E}TD 9
I§T 9
EDU 8
soc 7

SKILL§
Computer-2
Handgun-2
Interrogatlon-3
Jack of all Trades-l
Legal-2
§tealth-1
Streetwise-2

UPP 679987
Äge 34
Hits 3/5 (Life force 22)

Birthdate 296-1086
Cr 14.500

{
i

"l

erab Juklof blev polis eftersom hans fear var det, Herab år
n tystlåten man. Men det hlndrar inte att han ibland når
an vet att han har rått kan ta til1 våldigt långa argument
ch har han våI börjat diskutera ger han sig inte förån han
Iivit överbevisad e1ler fått rätt. Han avskyr dessutom
omprornisser. Herab år den ende i A.P.S.A.T.S. som år gift
ch han har ganska nyligen blivit far vitket fått honom att
örja fundera på att begåra förflyttning. Som polis år hanv
å1digt mån om att behandla a1la råttvist och att hela tiden
ö1ja lagen.
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Redar Nurtud
Law Enforcement Detective
STR 7
DEX 5
END 9
INT 7
EDU 11
soc I
SKTLLS
Bribery-1
Computer-1
Forens i cs-3
Grav Vehicle-1
Interrogation-3
Intervi ew-1
Leader-1
Lega 1 -1
Streetwi se-2
Tacti c s- 1

UPP 759788
Age 30
Hits 3 /5
Exp 18
Birthdate 123-1O9O
Cr 31.500

Redar Hurtud är en väldigt nitisk och pedant polis, hans
eg.na åsikter ligger våldigt Iångt åt höger och han har inte
mycket ti 1 1 övers för förbrytare. Han har också varlt med i
A.P.S.A.T.S. sedan starten men tycker inte att det år så
mårkvårdigt oeh 1åter för det mesta Gyrt hål las med sina
historier men ibland tröttnar han på skrytet oeh snåser av
honom med den sanna historien. Redar år mycket 1ojaI tirlpoliskåren och sina kolegor han skulte mycket vå1 kunna
offra sig sjåIv för att rädda kåren eller någon ko1lega,
isjålva verket år detta något av err undermedveten drift att
b1i martyr och dö för kåren.



Tertin Huta
Law Enforcement Sergeant
STR 7
DEX 7
END 9
INT 9
EDU 9
soc 9

SKILTS
Brawl ing-1
Carousing-2
Handgun-2
Lega 1 -1
Streetwi se-1

wP 779999
Age 22
Hits 3/5 (Life force 23)
Erp 18
Birthdate 105-1098
Cr 1O5OO

Tertin Huta år en trevlig ung man som tyvårr har ett våldigthetsigt temprament vilket ofta dragit honom in i problem.
Han år den som varit vid A.p.s.A.T.s. kortast tid (3 veckor)
och han har redan fått en varning om att inte bli inblandad.i fler bråk om han vill vara kvar. Detta försöker han attgöra men han har det inte lått sårskilt som Gyrt hela tidenkör med hoaom. Men han vill verkligen stanna kvar eftersom
han känner att han gör något ntidvand.igt att han utträttar
något för månniskor. Han år alltså en brinnande id.ealist menutan några riktigrt klara egna åsikter vilket har med.fört atthan har påverkats en he1 del av Redar, åven om han tyckeratt det inte riktigt låter rätt någonstans.


