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DA 5PIR1T5 HAS SPOAKEN DA DEAD HAS Al/0AKEN ! !

Redan de gamla grekerna spelade Cyberpunk. Dock var deras äventynsskrivar-
st,il någoI anti[. Lyckligtvis har århundradena rullat på oeh nu lyser
Eos fjuã tjver en ny generation tunga äventyr. Detta är ett av dem...
Så lä¡ det flörra året, och så 1åter det, igen. Som ni snatt kommer att
förs:å är detta äventyr en sorts fristående fortsättning på förra årets
cybetpunkscenario, Då var det bara en turnering vi s1ängde ihop för att
"åu oi" själva (och roade blev vi, det kan ni tita på) men i år är det
annortundá. Förra årets många nöjda spelare förpliktigar på ett (något)
betungande sätt flör två latmaskar som oss. Men här är den nur hursomheLst,
( och ñäutun i tid också, flantastiskt ) fonrSliTTNI NGEN I

Våra hårfagra rastaflarier är ute på nya äventyr, omgivna av en air av
qan ja och rastamusik. Med ett osviktigt, gott humör och en obeflintlig
üisi:ilitet (på grund av håret) tacklar de denna gången gången den ondaste
av alla voodooandar, Malvoliech, Baron Samedi's oäkt'a son! Jakten leder
dem ti11 hö.gre höjder än någon Joint och kräver kanske slut,ligen vänskapens
högsta pris.
För lem av er som var med redan 91 så kommer kanske vissa NpC's att dyka
upp som kära gamla vänneD, andra med en viss bitter eftersmak. Fön en som
aldrig besökL vår rökfyllda värld innan kommer alla att vara garanterat
bizaraa. . .

Vissa spelledare som läser äventyret, kommer säkert att gäspa åt det' ibland
1ångrandiga och tite luddiga sät,t det är skrivet på, andra kommer att
skratta oavbrutet. Förhoppningsvis är dina reaktioner blandade,
Vissa saker kommer att framstå som så obegripliga som de verkligen är,
internskämt, Vissa kommer att framstå som obegripliga som inte borde vara
del, det är därför vi har spelledarsamlingen på 1ördag morqon. Kom gärna
med pärmen full med lrågor, men se för fan titl att komma i tid!
För er som inte kan vänta med att stilla er kunskapstörst så är jag till-
9än91i9 på telefonnummer 0411/74585 (Vstad), är jag inte hemma så läs in
ert telefonnummer på apanaLen så få¡ iag väl återkomma,

Detta utskick inehåt1er, om allt är som det skall, RASTA REUNI0N - THE
LEGTND S0 FAR (r sidor), riverurvnet (r sidor), KARAKTÄRtRNA (Zg sidor),
Det är spelledarens ansvar att hål1a äventyret, hemligt och avslöjade
fuskare kommer givetvis att hamna slst,. Ni kan också vara säkra på alt
vissa saker i äventyret ksmmer atL'vara ändrade fram ti11 spelledar-
samlingen just av denna onsak, (w, tänker iaq givçt,vis inte på DTG' det
är al1ã de andra typerna man måste hålla reda på.) Det enda spelarna får
se innan spelarsamtingen än RASTA REUNI0N - THE LEG[ND S0 FAR med med-
följande voodoolärsbok, Det är en resume av förra årets vinnarspelning
och säkert, nyttig 1äsning. , .

Slutligen vill jag La ehansen i akt at,t taeka de personer (ingen nämnd
och inqen q1ömd) som fått mig at,t, inse att AD&D på konventsnivå inte är
något för mig, och därmed önska alla Cyberpunkspelledare 92 så lite natt,-
sömn som möjliqt innan konventet!

THEAH'SAH STRANGE GAATHERTNG AFOOT MAAN,.,
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pÂ THE zEpHYR oF zICIN I I

Äventyret börjar även denna 9ång P å e Zephyr of ZLon't, ett väl-
känt rastatillhåff i I'The marina d ist r c
[fltersom det är torsd iv e framträdande på scen är
lokalen s ränqfY 1fd. Hundratals qunqande ras tafarier k1ädda i Etiopiens
öd/ quI r r och flriserade enligt de n urqamla Etiopiska krigar-

onen vs. Iånga, krulliga drea dlocks ) fytter upp lokalens alla
hörn. Ganjakonsumtionen är så hög att, en o enomtränglig dt ar
1ägrat sig, Bandet, som sPelar gamla Marleyeover s syns e framma på
scen och de heväpnade kvparna - dyker då oeh då upp i dimmorna för a tt

(t. ck va re någon elektronisk fuskma ka a
f S ar
om hon ata 9er UVU e p sne d och fl
behöver hon int,e betala och Armaheygurt s

il

i sitt, spel st,örs plötsligt
används i spelet, börjar
n lån sam rtn ande rörelse

anen at,t s u gen
t stannar'kulorna i några
l jud, ti1ll,ar ner på

zebrarandiga byxor, paliet'tglittrande
e tillhörande ebenhoLbzstav med ben-
rast,aflätorna tånga
ågra vildare diskutioner (Dvs, omedel-
sitt något krypt,iska uttalande med
ai

n

servera eller för att, tömma askfat,.,
Spelarna sitter i en av lokalens många små alkover och 

^ 
spelar }|$i+--

"lt urgammalt östaflrikanskt brädspel ( ursprungligen f rån Egypt'ì'en )
som håiler även i dessa elektroniska tider. Smith vinner som vanligt

, Xalman vet om att, Smith
gq1¡*a,K_9!_g_I)-, Mirandea vet atl
immrãî med ögonfransarna så
er vad som pågår men låter

det ske eftersom vinnaren står för notan...
Den gBmytliga stämning som vännerna skapaL
på ett myst,iåkt sätt. De små ståIkulor som
utan förvarning röna sig av sig sjä1v! ! I e

förfllyttarde sig från skål till skåt på spelo
rinna flrån spelplanen ner på bordet, på borde
sekunder innan de, med ett spöklikt rasslande

mate¡ialiserats ur
^'.i-;"-ì*--*-.--;;.flöljer en röst:

I

golvet där de rullar till ro vid foten av en man som ljudlöst
de fjocka -{iqrlorna. Med den dimomhöIjda floten

THE'AH DEADLIAH GEAMS TO PLEAH AND MOORE PROFITABAAL TF YA ALL 5EE
l/üHA' ] MIAN BROTHAA5. ..

Foten och rösLen tillhör en man som, när han väl stiger ur dimmorna,
g,pnast blir ige¡k¡nÉ. Han tillhör Zions brödraskap och har träf f at

ll*ðpelarna et,t antal gånger, ( Senaste gången var i direkt anslutning
t\q}+itt museiekuppen ) Rastaf ariern är f ortf af ande ktädd i et,t par ned-

¡0 /kladlade
kostymja
knop:. A
Tnnan sp
bart ) fo
ytterlig

I il^Þ il 0
c a och är font a ran d
nsiktet är ärrigt och
elarna hinner inleda n
I jer rast,aflariern upp
are en verbal bombmatt

].

H0UNGAN tALcAAN0, SERtpH 0F pETR0 L0A l/ú0ANT5 T0A HAV AH !ü0ARD.. .LIKE
RIGHT Al/,JAY BROTHAAS

Här gör budbäraren en gest med handen som antyder att spelarna ska
fö1ja honom. För att ytterligare understryka vikùen av deLta väntar
t,vå storvuxna, be vä n ade än med många underliga symboler och

lla fl e Q n I dsel på att fö1ja spelarna.
Den ande rastafa riern vänder sig i förbigående ti11 spelarna under
vandringen genom den rökiga lokalen och konstat,erar kort:

JIJST AH 5H0ART llìJAALK fR0AM HEAH

tft,er denna oerhört utt,ömmande îörklaring leds spelarna via The Zephyr
of Zion's innandöme genom mörka och droppande gångar och kulvertar
till en bred, nitad ståldörr.

c e en

HIAH

Ur



Rummet som spelarna leds in i litet men levande Voodootempel. Mystiska
guda:ilder och groteska målningar och fresker pryder (eller misspryder)
golv och väggar. Rummer är avdelat i små sektionar här och där med
ñjafp av tjocka, mönstrade tygdraperinqar, En tung doflt av rökelse
ligger över rummeb.
I den största tippna sektionen i rummet, sitter en man med ryggen mot
spelerna. StoIen mannen sitter i är en tronliknande sak i
Þe¡-med många "sjuka't otnament-på. Mannen i stolen verkar
näéten ¡ärvän liqt sätt, , mata någon sorts ijdla .

BudbäraÈãñ*Gãh--Þstaflariern tecknar utan ord ti11 dem att'
sätta siq på golvet bakom tronen. När detta är gjort'får
några minuter t,i11s Jalqaano har lekt flärdigt med sitt hu
Sedar, utan förvarning, reser sig plötsligt Jalgaano uPP,
från sin tron, och vänder sig mot spelarna. Utan några so
hälsningsord eller dylikt börjar han informera spelarna o
som föreligger.
När Jatgaañõ har talat, klart (0cH orinYiro civlncÄn FRAN ATT
TrLL ATÍ VARA EN SpELARE SûM ALLA ANDRA) ¡Oriar det farri
som antj-ngen kommer att leda t,ill vidare berömmelse i'ras
eller tilt spelarnas atlt för lidiga återflörening med dijd

trä...ellar
rP e

de ska
dE¡ vänta i
sdjur,
stiger ner

m helst
m problemet

VARA TN NPC
ga arbete
tafarikret,sar
a fliirf äder. . .

SPELTEKN I 5KA DETALJTR

* Inledningsîasen har här beskrivits i en enda
i och med att det är den högst troliga ut,gången
vilt spela Space Hulk eller något). Hädanefter
Tekniska Detaljerna att finnas med flort1öpande,

Cyberpunkpriser och är känd som ett stäl1e för rr

Li:LL-sa¡g". Jesos tolePerar inget st,ök på sitt s
Uf ir -6îå-R-iq kastas han ut. A1la f örsök att dra (

resulterar obönhörligen i spelarnas tidiga död.
beväpnad och har tillräktligt många rrgoonstr för
flör mordlystna spelare.

1ång berättelseform
(or inte spelarna

kommer dock de SpeI-

rÉ The Zephyr of ZLon är som sagt ett, välkänt rastastä11e. Den än be-
lägen i en 1 00 n2 stor källarlokat i hamndistniktet, Ägaren heter
Jesos Gassai, en ärrad exsolo som investerat sina legoknektsstå1ar
i ett eget stäl1e (som han är mäkta stolt över). Baren håtler normala

etskraf
tälle och om n 90n
och använda) vapen
Jesos är mycket vä1-
att avsluta scenariot

rr ï den inledande sekvensen med lllari-kulorna bör man som spelledare
vara noga med att inte fl¡amställa händelsen som hotfull och farlig
ut,an snarare t'komisktrrmystisk,0m spelare försöker ta flatl i kulorna
så går givetvis det men det är ju alltid någon som slinker igenom
för önskad effekt. . .

* Mordlyst,na spelare (.sådana flinns det ju allt för goùt om) som för-
söker skada eller på något sätt, anflalla Zions utsände kommer at,t upp-
täcka att det här blev deras kortast,e turnering. De två, i dimman
osynliga, eskorterna som självfla1let står i bra iaktagelse och skott-
posilioner skulle göra processen kort med dem,

x För att, höja den mystiska stämninngen (och kanske flör att göra
spelarna tiiite nervösa) så beskriver man som spelledare (51) hur
gan jaröken runt,omkring en av rastaflariaskorterna fl r nå of kort on-

kar t,a f o rmen av 9.d ot sterak I t och om den
spelare som ser a slumpässigt, vem r ra9Ar s drar mer om
saken avfärdar man det som fr antagligen bara din imbillninq. . . "

* 0n spelarna får för sig att överflalla rastafarierna (0" tre) i
kulvertarna där ingen har några fördelar i förhå11ande t,i11 varandra
blir det givet,vis strid.0m spelarna dödar de tre (och överlever) så

k
)

E



hittar de aldrig t,if1 Voodootemplet och äventyret är s1ut,. Kort och
dumt.

x 0m karakt,ärerna skulle 1örsöka ge s¡ig på Jalgaano ( som dels är e
NpC vid det tillfället och dels är besatt av quden Petro) så dör d
i den gudomliga vredesstormen innan de ens fatt,ar vad som hände.

* När Jalgaano för första gången vänder sig om mot spelarna så Êår
man som 5L ta hjä1p av Jalgaanos karaktärsblad för den fysiska be-
skrivningen. Ta gärna i beträfflande hans fysiska skröpplighet efter6om
vi gärna vill sa da övriga karaktärerna svettas när de står klart att,
Jalgaano skall med ut på äventyr. Det blir en kamp mellan deras re-
spekt för översteprästen och det uppenbara flaktum att man inte kan
stäpa runt en krympling på farliga uppdrag. . .

* Jalqaanos berättelse finns på separat papper.

It När Jalgaano berättat klart så övergår karaktären från att vara en
NpC titl att bli en spelare. I det här skedet vill spelarna säkert
gärna sätta sig någonstans för att, diskutera taktik. SL bör då hinta
spelaren Jalgaano om att, hans karaktär inte gärna ta,lar om så profana
saken i det heliga templet. Antagligen hamnar de återigen på The
Zephyr of Zion i och med att det lär bli, eLt törstigt, arbete...

JALGAANO FORDIUPNI NG

n
e

lt

på grund av at,t jag inte hittat, något annaL st,ä11e att skriva det på
följer här nu en kortfattad redogöreIse för hur 5L. skall relatera sig
till lalgaanos speciella förmågor.
La pris des yeux, .Jalgaanos 'f örmåga att se i tiden, kan han använda tre
gånger under ett äventyr. Det tar några minuters trans att genomûijra och
resulterar i värre och värre huvudvärk ju mer han använder den.0m
Jalgaano använder denna flörmåga och 5L. vet hur en given situation kommer
atl utveckla sig (tax. ombord på skeppet där SL. veI att saker kommer att
gå åt helvete.) så antyder man "1uddi9t", i bildspråk åt vilket hå11 det
går: Försöker Jalgaano i ett 1äge där man inte kan avgöra hur det skall
gå i"l.g kollar om vi lyckas med äventyretl") så ser han bara dimmor och
man skyller på diverse störningar. ( Crdarna är upprörda psv. )
Förnågan att styra troende med hjä1p av voodoomagi handlar ju i 1ängden
om att Houngans (prästens) rykte skrämmer folk titl lydnad. Träffar han
på några Haitier i äventyret-(det finns a1la chanser...) så reagerar de
oA

Jalgaanos flörmåga att 1åta guden Petro ta över är knepigare. När guden
styr-Jalgaano blir han klart övermänsklig och kan göra övermänskliqa saker.
Det'ta varar dock vä1digt, korù tid. Under denna tid så sku1le Jalgaãno
exenpelvis kunna 1. Vä1t,a an biI med lätthet, 2, Bryta upp en bepansrad
dörr, 3. Ta död på (utan att sjä1v skadas) rpp till tre mot,ståndäre. I
1ängden är det uPp tiIl SL. men det bör håI1a sig innom de riktlinjerna
ungefär. I det här 1äqet är det dock mycket viktigt, at,t SL. understryker
för spelaren at,t Malvoliech kommer att försöka använda sina övernaturliga
krafter och att de kan vara illa ute om Jalgaano då står sig s1ätt,...

g
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JALGAANoS BERÄrrrtsr I I

Foa threah hundred yeaars ago maan, uhen Hait,i uaas rooled byah tha
freanch opressoors, thaah uaas ah spirituaal struggle oat,side tha
toaun oaf Gonaives.
I knooul maan f oa I u¡aas theah. . .

Jalgaano sänker nu rösten ytterligare.

It uaas ah Guede, ah ehurchyard spirit, caalled Malvoliech, tha bastaard
' soon oaf Baroon Samedi, tha uheant craazy, tootaly maad maan.
He uaan t,ed t,o destrooy da hooly chyrch oaf Voodoo an ki11 ahl priests
buàt his oau,n. Luckaaly ureah u,ere uaarned by tha dead aand ready. 5oo ulhen
tha priest, uhoo uaas Hounzi Canzo, poosessed by tha Loa, ceam ueah
aambushed aand killed him, perfoorming tha rite oaf entraapment aas
ueah did it.
This uay tha Loa Malvolieeh u,aas bound toah tha dead maan by maagic,
fueking voodoo maagic maan. . .
Laater tha priest u,as buried ounder ah Mapou tree, t,oa keep people
aaurav, aand kept in his graave by moa poourerf ull spells. Aaf t,er this
Malvoliech cood'doa noothing but faade auay slooly.
Saadly tha cemetaary uJaas forgooten duuring tha centuuries, oover-
grooun aand florgootten until theah uJaas noo traace...
Untill noourl
Toa ì/eaars ago tha 1àand uraas bought byah Aarasaak Security aand toa
moon:h agoa, at theah same ti-me aas yoour fletisch lheft, they staarted
coonstnuction u.loork oan ah scyscraaper.
ha maan ulhoo duug tha flirs hoole uJas Kenneth Anasaka, ah yooung

coorpoorete froam Euroope married toa Kenji Arasaakas daughter, Un-
luckaaly foor him the hoole oopened Malvoliechs graave and tha eevil
spirit brooke 1ree...
Tha spirit, ulaas flurioous beyond uloords maan aand it took posession
oove: tha flirst soot iL aneoountered.
5oo you see broothas and sistaahs, oone oaf the uoorlds miqhtiest
coorporates is poosessed by the moost evil spirit oafl theam aall.
That is a deangaroos combinaation maan becaause Malvoliech uill destrooy
tha Voodoo church of Haiti aas he haas oonee uloouled.

t^

Jalgaano har nu blivit rikLigt upprörd och talar med hög

Soo u,ee must kilt Kenneth Arasaaka and perfloorm tha rite
on him too rid tha uJoorld oaf tha evil Malvotiech foa all
uJee aas I must doo tha rité aas I did oonce beflooah...

och klar röst,.

of entraapmen
time. I saay

RTTUALEN ! !

Kroppen fYalvoliech har i besittning måste dö men det flår inte qå fort.
0m knoppen dör fort tar Malvoliech bara en ny kropp i besittning. Därför
måste personen i fråga dödas så 1ångsamt så att livsgnistan droIpar iväg
sakt,a. Under hela denna tid måste Jalgaano ejunga the rites of entrapmeñt
samti{iqt som alla fingrar bryts från vänster till höger.

\¿l



TAKTI SKA Ti]RBEREDELSER

Kenneth Arasaka (n" Paulsen) föddes sent den ret,ti
1922. Eflt,er dansk grundskola oeh vidare ekonom
flyt,tade Kennet,h ti11*Q_ækg dar han studerade
år. :fter diverse mindre corporate jobb flick h

a0 t e

& Europaavdelning. Där g jorde han komet,karriär och fltyt,t,ades
tyngre uppqiflter som ònef flör nràEãfZ-as*nya--Oyçgpro jekt, I

i Arasakas dotter Vfms nefter
r enne h som

d lingskraftig och int

över t,i11
samma vBVa

en längre
en möjfiq

nga sig upp i

stinkt,iv motvi
an en un9

lu ldning i
handel och data
an anställning

rhus
i sju

på Arasaka's

dar -

gifte han sig också med
romans. Kenji Arasaka ä r myeket n
efterträdare i framtiden,

-!*__æ

Kenneth beskrivs som en mycket
typ med precis lagom mycket hä nsyns

n

toppen snabbt. Fysiskt sägs han vara seg och uthållig oeh enligt upp-
giflt, så har han ùränat Kendo ett antal år. Som alla högre direktörer
kan han hantera et,t, antal vapen men han sägs ha en
mot eldhandvapen. Enligt obekräfltade rykten bär han
Cybermag 15.på sista tiden har Kenneth varit som bortblåst. Tngen verkar veta var
han är, och då menar vi ingenl Det, enda man säkert vet är'att han kommer
att medverka vid invigningsfesten för Arasakas senaste bygqprojekt -
Arasaka 0rbit som går av stapeln imorgon kväl1. Det finns inga uppgifter
om hur han skall ta sig dit bara at-t han skall vara där.

Festen ska11 hå11as på Night City Central Airport (NCCA). Detta är
Night Citys senaste st,orverk, en f lytande platt,f ormsf Iygplats mitt i
Night Cit,y Bay. Givetvis är det en hypermodern anIäggning, hävdat
terroristsäker, med alIt vad trtþeamoderna larm vitl säga. Arasaka
Security står för bevakningen (Hadn't you guessed it) och vakterna är
utrustade med det senaste i vapenvä9.
Det faktum att fllygplatsen ligger mitt, ut,e i bukten minskar inte heller
direkt kontrollen över alla förbindelser.
Alla datauppgifter rörande fllygplat,sens säkerhet är oåtkommliga då de
inte f inns i något minne ut,an f iggçr lagrat på m jukvara ( typ disket,t )
som nåqon (slumpvis valt varje duq) av säkerhetsõheferna bär med sig.
Skulle någon av de säkerhetsansvariga försvinna eller bli skadade så
utlöser det t,erroristberedskap. . .

på f eslen 1är Night Citys alla eelebritet,er att s.ynas + några ti11.
tvled säkerhet kommer Stacy 5trip, - Stans meste sångerska med minst kläder,
Niqht, Cit,y Nukers' quarter back Barry Bazooka, skjutjärnsjournalisten
Jehremiha CoIt, Antoine de Bois - 0rbital Airs st,örste aktieägare,
Kenji och Yimo Arasaka och ett oändligt antal mer dfler mindrã berömda
kändisar.
Det faktum att festen 1är krylla av höjdare inom'flö""t,agsvärlden gör
att det, också kommer at,t linnas X antal livvakter på varje corporate.
Biljet,tenna ti11 festen qäller för den inviterade och han eller hennes
sällskap. Inbjudningarna är personaliserade så det går inte att s1å ner
en inbjuden och t,a hans biljett, man måste ha en eqen.
?"t företag som flåt,t den st,ora äran at,t organj-sera festen är festfixarna
(t,i11ika makarna) John och Barryr,spm entigI säkra uppgifter åkt på en
sjätte smekmånad titl 5an Fransié'c-o flör pengarna flestflörberedelserna
in bringat .

n När spelarna inser att de måste döda Kennebh Arasaka kommer da att
stä11a sig en massa flrågor. var är'han, När är han, Hur är han och
kanske till och med Varför är han det? Informationen på det här pappret
9er svar på dessa frågor, Informationen är relativt a1lmän och till-qänglig flör a1la spelgrupper. Det är bara en fråga om hur mycket, tid
spelarna ödslar i iakten på svaren på deras qrundläggande frågor. Vissa
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kanske fixar det på fem minuter, andra kanske slösar bort värdeful
spel:id på osmart letande.
x Snabbaste sättet är att Armaheygurt använder sin Streetdeal. Ringer
ett par personer, snackar med några andra, och Voila, all informat,ion
på pappret på kortast möjliga tid. ûm Miranda samt,idiqt kollar ett par
iippna register i nätet så är det ju desLo Ljusigara.
* Långsammare går det om Armahaygurt g1ömmer sin vikt,iga Street,deaI.
Riktlgt långsamt går det om Miranda även glömmer att snoka i nätet (0BS
Mirandas netrunning sekvenser behöver ju inte rollspelas efltetsom det,
inte flinns något motstånd, det är flullt lagligt at,t kopiera information
ur öppna register. ) SL får givetvis avgöra hur 1ång tid det tar beroende
på qruppens inefektivitet, men som en rikt,linje kan man säga att utan
Armaheygurts Streetdeal tar det minst t,io minuLers speltid, uLan varken
Streetdeal eller Mirandas netrunning tar det minst, femt,on minuter. Den
tiden går åt, att möta skumma NPC's i skumma gränder och att betala små
summor för varje liten bit av information. (Oetta kan bli 6n mycket
roande tid flör SL som kan inprovisera fram det ena mötet flummigare
än det andra innan spelarna hittat den information de sökle.)
* 0m Jalgaano i det här stadiet säger att han använder sin förmåga att
se in i framliden så upplyser man honom om attfrDu ser att ni ant,agligen
kommer att finna vad ni söker.rfså 1är han sig àtt använda sin sä11-
synta förmåga på ett smartare sätt i flramtiden...

I jakten på Kenneth finns det dock vissa sätt, som inte fungerar:
'x'0m f4iranda försöker netrunna siq in i Arasakas dat,or känner h
närvaron av en nyligen installerad och mycket kraftflull AI. 0m
ändå försöker bryta sig 1ängre in. . . FfTTZZZt t t Adios Miranda. . .
* fn annan osmart taktik är att storma Arasaka touler för att flå
Kennet,h. Detta, liksom alla andra oflflensiva handlingar gentemot
taget Arasaka, leder ti11 karaktärernas flör tidiqa frånflärlel

on
hon

gen as t
då

tag på
före-

Riktlqt, smart spelande kan dock ge ytterligare information:
ìt 0m spelarna snokar vidare hos flestfixarna Jôhn och Barry iNC (Redan
första gången deras namn dyker upp bör spelarna På klart, för siq att detrör sig om ett företag och inte bara två privatpersoneD.) via nätet
eller genom inbrott, så hittar de inga biljetter eller något, därimot
så hittar de en komplett lista på alla inbjudna. på denna-lista finns
ett antal golfproffs varav ett flrån CAYMf,N. Eftersom spelarna en gång
räddat den lilla ön Cayman från ett lñEãñutbrott så kan dom kans[e ¡a
hjä1p hos honom...
5jä1ua inbrottet, fysiskt eIler via nätet möter inget mot,stånd då både
larmen och bevakningsprogrammen är så 1ätt,a att, spelarna inter behöver
s1å 'ör det.
* 0m fYiranda, t,rots att hon vet
rörande säkerhet att hämta, nett
hel del intressant at,t 1äsa unde
I. Ftyqplatsens personal har ti
ti11 ftyqplatsen/festen. Festens
för. (OVS. är man väl inne på fl
att, trixa sig flörbi livvakt,erna.
I I . Festen håI1s i den delen av t,erminalen som fortfarande är under
konsLruktion, Den enda delen av terminalen som ännu tagits i bruk är
den hyp"rmoderna handikappanpassade väntsalen som ligger i anslutning
ti11 fest,salen. Detta beräknas, enligt etl internt memo, inte bli något
problem eFtersom flygplatsen har få resande med grava handikapp och
att dessa inte är i st,ånd att stä11a tirl några probrem ändå...

a
a
r
1

tt hon inte har så mycket information
r sig in på NCCA finns det ändå en
rubriken flestflörberedelser :

I uppgift aùt bevaka anslutningarna
inre bevakning står diverse livvakter
gplatsen legitimt så gälter det bara

I
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ATT UKöPA UT'' TNFöR F[5TEN I I

När det, qår upp för spelarna vad so
ínne med en del inflormation som ant
några spetg,rupper vilt förbättra e1
även införskaffa specialutrustning.
Med '00 000 Krediter på fickan (naf
och Armaheygurts a1la kontakter är
lyflt,a telef onen.
När spelarna, via Armaheygurt satt
och bestämt ett, möLe (var som helst
kan spelledaren informera spelarna
han l-:änner ti11 om den .här grabben.
Ryktet säger att han är 1AO /" profe
hävdar att han sålde vapen till båd
konflikten och att han kom undan me
trappat ner sin verksamhet och krän
Ingen han lurat honom och överl-evt.
När l.ieit,h Herman r vãpenhandlaren he
agerar han inte som någon annan 1ev
sotens lediga kläder som som kostar
vanliga runda glasögon för att se b
Han hä1sar med ett avspänt leende p
kysser Miranda på handen samtidigt
med ett citat ur den klassiska litL
och efter han har s1åt,t siq ner (om
klart sät,t, sin köpmannaf ilosof i. rrJ

med garanti t,i11 skäIiga priser. 0m
vara defekt ersätts köparen med en
bealas ut titl anhöriga om defekt,en
det inga anhöri.ga el1er om köparen
dessa vid hans/hennes eventuella dö
f ör brot,tsof f er. I utbyte mot detta
krävt vid den tidpunkt jag bestämt
0m inte dessa krav uppfylls dör köp
olyc[.:.a under någon det av transakti
dygn."
Eft,er detta är Keith redo att, tala

skaflfla fram vad som helst, (l
ska den vara röd e1ler grön? )
bara har möjlighet att skaflfa
vapenlista och den utrust,ning
är något över det normala på

m väntas av dem och när de nu sitter
yder hur tufft det kan bli så kanske
1er ändra sin arsenal och kanske

flt,en av betalningen f ör uppdraqet )det inga problem. Det, är bara att
sig i kontakt med en vapenhandlare
, det spelar ingen roll för honom)
( i flörsta hand Armaheygurt) om vad

ssionell och 11D /" iska11. Vissa
a sidor i den sista centralamerikanska
d det! De sista åren har han dock
ger nu mest för att roa sig själv.
ter så, vä1 dyker upp på mötesplat,sen
erantör de sett. Han är k1ädd i den
en fönmöqenhet att uppnå, han bär

ättre och han tyeks komma ensam.
â, de manliga spelare som är där och
som han komplimerar hennes skönhet
erat,uren om hon är där. Ef ter detta,
det går) förklarar han på ett sjä1v-

ag levererar förstklassiga varor
något jaq säljer skulle visa sig

högre summa än den erlagda. Summan
har lett til köparens död. Finns

motsätter sig att pengar går titl
d så doneras summan till en flond
får jag betalt med den summa jaq

och på det sät,t jaq f inner lämp1i9t.
aren. 0m jag skulle råka ut för en
onen så dör också köparen innom ett
afflärer.

,t Keith kan
no problem,
gör att han
regelbokens
Hans priser
krav,

n bepansrad krigselefant,
men den korta tidsfristen
fram de vapen som flinns j.
som finns på Gear List.

grund av hans höga kvalit,et,s-

När spelarnas best'ätlning är klar reser sig Keith om med ytterligare
charmerande artighetsfraser försvinner han flör att fixa leveransen.
Leveransen sker på samma avslappnade sätt som det första mötet. Keithdemonstrerar om spelarna har några frågor osv.
Betalningen vi11 den behaglige mannen ha med en gång. 'rVälunderättadekä11or?rhar gett honom anlednd:ng att, tro att spelarña annars kanske inteskulle finnas kuar för att sköta den delen av transaktionen.
0m spelarna (mot förmodan) sku1le döda den vapenlösa Keith så kommerbetalninqen i slutet av äventyret,. När spelarna återvänder från 0rbiteflter lyckat uppdrag e1ler när spelarna blir utkörda flrån festen elIer
hur äventyret nu slut,dr flör spelatna så blir ändå den sist,a händelsen
den när de blir netmanglade från en förbiflygande AV4.

È



FTJRFEsTEN I I I

Med ledning av den information spelarna förhoppningsvis har samlat på
sig vid det här laget så tror vi att de kommer att inse att alla för-
sök att'rstorma" sig in på flesten med våld för att döda Kenneth kommer
att misslyckas. Likaledes har de nog fattat att, det inte går at,t bluflfa
sig:n, de skulle bana bara b1i ivägkörda (och vid upppepade försök
inbu:ade utan nåd). Har de inte fat,tat detta får de vä1 ta konsekvenserna
döden eller flängåilse.
I stället så kommer de att flörsöka någon av följande variant,er:

FöRFALSKNINGSVARIANTEN I

,r Spelare som inser att de måste in på festen och at,t det inte går att
sno någon annans bil jett kommer at,t, med 1-edning av sin egen historia
The Legend 5o Fàr - där de flaktiskt använder en flörfalskate, våilja
samma utvä9. Förf alskar€ìn heter Enzo Moni och eflt,ersom han är en vän
tifl Armaheygurt utgår vi ifrån att spelarna inte försöker döda honom
det första de gör...
fnzo Mori bor bor i en hyreslägenheL på 22 gatan, i närheten av brand-
stationen. När man, genom att, uppge sitt namn, kommiL förbi port,låset,
väntar en vandring upp tilt fljärde våningen genom urtypen flör ett slitet
trapphus. Skräp, klotter (Krämer uas here) och obehagliga lukter. Vä1
utanflör Inzos dörr blir man tillsagd att sLälla upp sig i en välordnad
klunga medans han kollar att alla är 0K. Efter det,ta följer den 1ånga
väntan när förfalskaren kopplar bort alla lås och flörst då s1äpps
spelarna in.
Lägenheten (som är en trea) är överfly11d med skräp och bråte. tjverallt
står avancerad fotoutrustning b'Iandat med halvätna vårru11ar och lasagne.
Mekaniska grunkor, elektroniska grunkor, biologiska grunkor och datotet,
Kort sagt, 1ägenheten är ett paradis för Smith.
Inzo själv ser inte direkt ut som urtypen flör en mäsLerförfalskare.
Med sina 1,97 i läng och sina 112 Kg, är han en bamsig fligur. Lägq tilt
det en kalrakad skalle och ett par stålb1å ögon + et,t par dasslock till
händer (som inte als ser ut, att 1ämpa sig föi mikroelektronik) så har

li':"nï":l"ii":i13 iioT"ilå; härsar elarr på arla och anmärker om de har
skaflfat sig ny utrust,ning eler cybernetik. (fyp: Tjenare Xavierl Sny99
bössa du har skaffat dig för att inte tala om din chromade arm, mycket
k1ädsamt. )
När spelarna framstä11er sin önskan så ställer han efter en mycket kort
t,vekan upp. Han har enligt egen utsago skaf f at sig liknande bil jett,er
i studiesyflte och tror sig ha en mycket god chans att producera god-
tagbara kopior, Priset blir 1000 Eurobucks stycket på gnund av den
korta tiden och den avancerade tekniken som används. Förfalskningarna
tar tio timmar (0vs. gott om tid flöf spelare som är ute i god t,iã).
När spelapna hämtar sina biljetter (samma eheckprocedur om de han gått
ut, under t,iden) är Inzo inte rÍkti9t lika säker på sig sjätv 1ängrõ.
Förfalskningarnarrverkarrf ha blivit bra men det var svårare än han
trot,t,. Men "det skall nog gå bratr. . .
0m spelarna trots Enzos lilla tvekan fortsät,ter som planenat och går
ti11 festen väntar mer nervdaller.
När spelarna, uppklädda eller inte; (t och med att, det är en maskerad
kan de ju komma som de är) anländer titl den hamnterminal som festfolket,
ut,går ifrån är det redan fu1lt ös. Alta sorters media är där, fotoblixtarlyser upp natten oeh journalisterna svärmar med sina närgågna kamera-
män. Limousiner och svävare far i skyttelt,raflik för att leverera alla
känd-sar på ett, ståndsmässiçt sätt och på de intilliggande gatorna
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t,rän¡s folk för att få syn på sin favoritsuperstjärna. Polis och be-
väpnade privatvakter svärmar överallt och s1år skoningslöst ti11 på
allt som verkar störande.
Reda,r i kön titl bil-jett,checken serveras förstklassiq champagne av
livr=k1ädda kypare och stämningen i den lånqa linjen av kändisar är
på t:pp, För spelarna flinns det dock vissa orosmoment...
När le befinner sig mitt i kön ökar larmet, flramiflrån. Snart får de syn
på e-l man som brutalt släpas iflrån kön, en man vars biljett, varit fa1sk,
Viskringarna i kön stiger till en oerhörd (HnHn) nj.vå.
När spelarna slutligen når fram ti11 biljet,tcheeken bör de vara rätt,
nervjsa. En flestklädd tjänstemanr offigiven av hårdföra ASG's, tar imot
deras biljetter och...efter ett visst strul hälsas de välkomna och leds
obord på svävaren som går ti11 deras livs fest..,och kanske Kennet,hs!

* Förflalskningsvarianten är en bil1ig och enkel variant, att komma in
på festen men den bygger som ni förstår på kalla neîver. Hela syfltet
är att skrämma och st¡essa spelarna at,t begå misstag. Endast de sannt,
kyliça lyckas,
x Spelare som bråkar om priset kan förhandla ner det, titl 850 Euro-
bucks per biljett,, men om de blir otrevliga mot den känsliga fnzo så
står priset flast.
x 0m spelarna blir oroliga av Enzos lilla tvekan när han är klar och
börjar fråga honom om han VERKLIGEN är säker osv. blir r!nte lättade
av hans svar. Vid sådana här flrågor blir fnzo nämligen säker på et,t
lite ihåliqt sätt. "J0 men de än okej, de är de. Det var bara jag
som blev perfekt,ionistaktig på ett sånt sätt som vi förfalskare blir,
biljetterna duger gott, det lovar jag.,." Mycket övertygande.,,
* När spelarna sedan står i kön kan de backa ur när som helst, det, är
bara at,t,1ämna ledet oeh gå. Ingen kommer att reageta om de gör deL,
mer än att, flolk tycker att det är idiotiskt att sumpa en så goo fest.
x När det vä1 är deras t,ur så börjar nervpressen. Först och främst så
granskas de 1änge och väl av tjänstemannen och vakterna, Sedan verkar
bi.ljetterna inte fungera tilt en början, tjänstemannen får köra de
qenom scannern mer än en gång. Först då välkomnas de ti11 festen, ûm
de under någon del av denna process ballar ur oCh drar vapen eller på
något annat sätt blir aggressiva så slutar äventyret här, Låt det bli en
maflfig 5hoot,0ut med myeket bly i luften. Meçastjärnor som flal1er,
genomborrade av en mängd kulor, ehampagneglas som krossas och blod som
sptutar. Läqq qärna in någon kommentar om champagnen Svarta änkan..,
* 0m Jalgaano. under,,någon fas, från del att de fått bitjetter
i flramtiden fl'Or att kolla så känner han antingen att det känn
(unqående biljetterna) eller att det antagliqen kommer att GÂ
( Angående insläppet. )

flâr ser 1n
s bra,
bra.

men som inte
John och Banry

GOLTSPELARVA RI ANTEN I I !

{t Spelare som inser att de måste in på festen utan våId
tänkt på förflalskaren utan i stältet kol1at fest,fixarna
INC kan i stället välja golfspelarvarianten,

Som t,idigare nämnt så st,år det Caymanianske golfproffset Efrain Caans
namn på inbjudningslistan titlsammans med flyra andra golfspelare.
Detta . beror. på att den st,ora golflturneringen Niqht City Night Golf
0pen (ruCruCn) går av stapeln i dagarna,
0m spelarna ringer, eller Çenast, sôker upp, Caan kommer de att få en
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mycket posit,iv överraskning. Efrain bor nämlingen i.en bungalou på
Oñ¡olobatous slutt,ninq (näi iran någon gårrg ãr hemma) och har ên privat
niohå1s golflbana i dalen. Det:a inebär att han inte bara känner tilI
spolarna, han är även myckeL tacksam för att de räddat hans hus och
golfbana.
Efrain Caan är en mycket îärgstark person som spelatna snatt märker,
Enbart, 1,67 är han inte värdens längsta golflspelare och inte den tjockaste
heller, han väger enbart 55 Kq. Dessa flysiska mått är ändå inget man
tänket på när man sclr honom eftersom det är så mycket annat som drar
åt siq ögonen. Det, sprakande rôda håret.ti11 exempel, eller de ôver-
drivet golfakt,iga k1äderna. ( CrOnrödgulrutiga pösi9a golflbyxor och en
märkesf önsedd' cardigan, spikskor oeh basker - och det,t,a är ändå hans
flrit:-dskläde¡ll) Detta lustiga utseende kombinerar han med ett över-
sval-ande trevligt,'beteende och en outsinlig energi,
Det faktum att Caan också för närvarande räknas som världens bästa
golfspelare göD ju ookså sitt för att göra honom intressant, som fest-
besö[-<are. , .

När fflrain får hóra spelannas problem blir han överlyeklig over att
kunna hjä1pa till. En så enkel sak som att flixa in spelarna på festen
gör han i ett nafls, Med ett par snabba telefonsamtal t,ill sina golflande
kolegor får han dem att, med löften om diverse gentjänster, dumpa sina
respekLive sä11skap flör att i st,ä11et ta med sigtrnågra coola rasta-
polarert som gärna vi11 in på'esten.
på detta synnerligen bekväma sätt flixar siq allting, Nän fesLen nalkas
dagen efter (etler samma dag om de var sent ute) står flem internationellt
berömda golfproffs med sina respektive rastaflätade sällskap klara at,t
slå runt rejä1t,
De f'/rã andra golflspelarna är i tur och ordníng (eflter rankinglistan)
Fin Yeng, ett vä1k1ätt premiärlejon fnån japan med tillhörande dialekt.
Tom 5tåfr Br svensk, bIond, bJ-åogd viking med 0scar Jacobson kostym.
Sean Peg, en rödhårig, osmakligt klädd men vätdigt trevlig skotte.
Tex Boon, gn ofattbart rik oljemiljonärsson med breeeed accent.
Atla flyra (fem med Efrain) goiflspelare är mycket trevLLga/artiga mot
spelanna och deras goda festh:mör verkar vara svårt att dämpa.
Bifjettchecken går som en dans (bort,sett flrån en de1 konstiga blickar)
oeh snart sitter spelarna på svävaren på väg mot festen,
* Golfspelarvarianten är absolut den simplaste metodeh att ta sig in
på flest,en. Inga kostnader, in3en nervositet och inget struI. Dock är
det,ta den mest "långsökta" variant,en. Spelarna måste flörst komma på
tank=n att qenomsöka (i nätet eller för hand):onn och Barry INC och
sen sätta Efrain Caans namn, /fke och hemadress (som givetvis 1äses
tydligt men ändå i samband med en massa andra fiktiva kändisnamn) i
samb:3nd med rtflörrarr äventyret,.
* 0b=roende när spelarna tar kontakt
sätt de gör det så stälIer har genast
Har de ringt honom går han genast med
har det sökt upp honom på hotellet så

med Eflrain Caan eller på vilket
upp när han får höra vilka de är.
på ett möte var som helst och
vill han genast tala business.

terminalen som står i förfalskarvariant,en.

* Golflprofflsen är, som nämnt,, enbart trevIiga...tilt en viss gräns.
Skutle det,, mot förmodan, uppstå bråk mellan spelarna och golfarna
så hoppar golfarna helt sonika av och spelarna flår ta sig,in på annat,
vis.
x Använd flest,beskrivningarna run t

ti11* Vå1d vid terminalen leder Shoot 0ut, som vanligt.
x -.lalgaano ser enbart ljusa
variant.

syner om han scannar flramtiden för denna
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RULLSTOLSVARI ANTEN !

# SFelare som inser at,t de måste in på festen utan att bruka våldt
som inte kommer på varken flörfalskar eller golflspelarvarianten, utan
i sùället snokat, lite extra i fllyqplatssystemetnì-kan använda si9 av
rullstolsvarianten.

SpeIare som snabbt fattar att det,t,a är eùt smidigt sätt att ta sig
runt bifjettjaflset stäl1s snart inför andra problem, hur komma in i
handikappterminalen tex? Vad kan vala 1ät,t,are?
Spelarna bokar helt sonika plats på ett flyg soT går samma kvä11 som
festen. Antagtigen på en kort inrikesflygning så at't de slipper betala
så mycket. (niktiqt snikna spelare tar chansen att 1åta Miranda netta
sig in i ftygplatõdatorn och boka i förväg betalda biliet,ter...) Under
bokningen så påpekar dom, som de goda resenärer de är, att alla fem
är gravl handikappade och rullstolsbundna vilket resulterar i att'
den serviceinrikt,ade ordermotagaren försäkrar att de inte är nååå9ra
som helst problem då fllygplatsen harcen flu11t, handikappanpassad i;erminal.
Voi-a I
Efter de att spelarna skaffat sig rullstolar, via specialbutik' fixer
eller plundring av ålderdomshem/sjukhus (t Jalgaanos flal1 behövs nog
en permobil då hans händer inle lãmpar sig för rullstolsralfy.) bär
flärden av Li11 flygplatsen via speeialt'axi oeh svävare.
AIla människor spelarna kommer i kontakt med så länge de sit,ter i rull-
stol behandlar dem överdrivet höv1igt och fllackar me¿ blicken. (FOrut-
sat: att spelarna givetvis täkt övei sin arsenal med diverse flittar) ,&
Väf ute på fllygplaIsen möts de av en myckeü välformad.flygpatsvärdinna #
med det, senasbe filmst,järneutseendet som på ett proffscharmigt, sätt,
kollar upp om det är något de behöver, (tex. någon att skjut,a rull-
stolen etc. ) och sedan i störsLa möjliga utsträekning flörsöker till-
godose deras önskningar. (¡ug viIl ha stans tio snyggast kvinnor nakna
i en säckpipeparad flunkar inte...Jag vill ha tre profflesionella glädje-
flickor att underhål1a mig med medans jaç väntar är därimot helt ok,
till ett visst prisl) Samma värdinna leder också spelarna t,ill den
hanJikappanpassade terminalen där hon upplyser dem om att de kommer
att bli hämtade i qod tid innan fllighten och att om de har några övri9a
öns<emå1 så ska de vända sig tilt värdinnan i informationsdisken som,
fär:äkrar hon, är utbildad sköterska oeh kan handskas med alla problem.
Ifter debta flörsvinner hon sedan ut, ul äventyret,.
Terrinalen spelarna har dumpats i över ca. 40 * 75 meter stori;och har
en takhöjd som skulle tillfredsstä1lt Atlas. Terminalen kommer att,,
när vingen är helt utb/'ggd, vara en VIp sal med all tänkbar lyx Tìen
t,illsvidare har den förvandlas till en handikappvänlig terminal (med
ramper, anpassade toaletter, bänkar osv,) Oetta betyder dock inte att
salen är'rtråkig" på något sätt. Mycket av den stundande lyxen är redan
instalerad. I centrum av rummer står en ståtlig fontän vars vatten-
kaskader snuddar taket, väggarna är fyllda av mosaiker och marmor och
växlligheten skapan en Iummighet som skänker frid.
Redan när spelarna förs in i denna lyxsal uppmärksammar de ett annat
par som redan är där, De två personerna, en rullstolsbunden och en
trf örarerr, verkar vara någon sorts ortodoxa präster då båda är insvepta
i 1ånga, t, jockan svarta slö jor. Mannen i rullst,olen sit,ter med ansj-ktet
nadåt och tycks sova oeh föraren sit,ter på en bänk bakom och sBr stelt
rakt flram dold av sitt ok 'Vid informat,ionsdisken sitter mycket "iktigt en flygplatsvärdinna i
den sLandardiserade gu1b1å unif ormen...i{ven hon verkar sova med huvudet
mellan de korsade brmarna på disken. Ûver huvud taget vilar en flridsam
sLämning över terminalen.,.sller spöklik.
Det endá som stör det ext,rema lugnet är svaga ljud från flestlokalen
bredvid där f est,en är i flull 9ång.
Miranda, s6om antingen införskaffat en assaulthaekerdräkt elJ.et som

sitter vid väggen nära ett uttagn( flör sådana uttaq flinns siälvklart
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som service åt, de många höga direktörer som flörväntas nyttja dessa
lokaler) kastar sig in i nätet och hamnar genast vid flygplat,sens
trmenyrr där satelit,uppkopling och dyfikt, erbjuds, Här bryt,er hon sig i
stället rakt in i systemet i jakt på datorbanken som kont,rollerar larm,
lås och dyfikt.
Det är nu som spelaîna börjar upptäcka att saker inte sLår riktigt
rätt tilt. . .
För det flörsta så upptäcker Miranda aùt dataväggen hon tänker bryta ner
redan är uppbruten och likaså den flöljande kodvâqgen. Någon är inne i
nätet flöre henne...eller så är det en flälla. Samtidigt (detta bör vara
ett par minuter efLer det att, de kommit, in i lokalen med tanke på den
tid det tar att koppLa in siq i nät,et) börjar Jalgaano (präst som han
är) få en best,ämd känsla av att de två andra personerna i lokalen
inte alls är präster. De utstrå1ar inte den rätta andligheten som
voodooprästen är vä1diqt, känslig för, 0m de nu kollar flygplatsbruden
elleD om de gjort, det tidigare så upptäcker de att hon sover väääldigt
djupt...drogad!
Förk-aringen ti11 allt det,ta är givetvis enke1, men det vet ju inte
spelarna som säkert börjat bIi nervösa.
De tr.rå rrprästernart är f d. superrockst järnan ( numera f öredettingen )
Zimmv Zideuinder och hans netrunnerpolare Lucifer. Zimmy, vars karriär
är i snabbt dalande, han inte blivit bjuden på festen som han väntat
sig och har därför kommit på samma ljusa ide som spelarna, med det,
undantaget att han var där lite tidigare. Lucifler är som bäst inne i
näte: för att röja vä9. För att få arbeta ostört och med minsta bruk
av våld har de drogat värdinnan.
När spelarna börjar flatt,a att något är fel (oavsett om det är Miranda
som yarnar dem el1er Jalgaano eller synen av den drogade kvinnan ) så
bevakas de samtidigt diskret av ZLnny som med hökblick flöljer alla
deras röre1ser. I del här läget, kan spelet utvecklas i ett ant,a1
riktningar. Smidlgast går det, om Miranda hinner ikapp och slår sig
ihop med Lucifler i nätet oeh att de sen i sin tur meddelar de andra
eller att, det går i motsatt riktning, att spelarna på ett fredligt
sätt börjar komunicera med ZLmny (som om spelarna avslöjar.vad de
sysslar med eller om spelarna avslöjan vad han sysslar med) som är
vilIig atL samarbeta, och att de sedan medelar respektive haeker så
att de kan s1å sig ihop.0smidigast går det om rädslan utlösen vålds-
handlingar (mao. Shoot 0ut) i väntterminalen eller om en revanschlysten
Miranda börjar kriga i nätet,, i vilket fall som helst, så leder det
ena till det andra.
Vid en eventuell Shoot 0ut så kan man bara hoppas att spelarna har
skaflfat sig ljuddämpare annar så dör ju alla när horder av ASG's
börjar st,römma till ,
0avsett hur mötet mellan de två r'gänganrrutlöper (OVS. om de antingen
s1år sig ihop eller.om spelarna TYST dödar Zimmy och Lucifer) så ligger
vägen öppen när (om) datakoderna knäcks.
Dörr3rna kan då tyst och försiktiqt öppnas och sen är det bar att smyga
sig in på festen, Livvakt,erna där inne är för upptagna för att hinna
se flam (event,uel1t sju) personer som ljudlöst glider igenom en dörr i
festsalens ena ända.
Spelarna befinner sig "plöLs1iqL" på sitt, livs flest,.

It Förflalskarvariant,en är en lite omständiq men överlägset den mest
komiska varianten att ta sig in och den bygger på spelarnas förmåga
att samarbeta med andra eller att ta hand om problem på ett diskret
sätt.
Det är också den variant som bjuder på mest variationer vars skeden nu
ska uppspaltas. . .

rç Billigaste flighten spelarna kan hitta är en kort inrikesfllygning
f ör B0 f urobuck st,yck.

f Frn Miranda istället netrunnar och bokar så finns de uppgift,erna
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under rubriken Biljettbokningar på Netkartan över flygplatsen.
* Det, är inga problem för spelarna att flå tag
de skul1e stjäta dem så går det utan problem.
1 00 Eurobuck styek,

i rullstolar. Aven om
Köper de dem är priset

x När spelarna sitter i sina rullstolar och väntar på sin taxi så
1åLer man dem bfirtt,nackaseradertoch överfallna av ett drogat booster-
gang. Dessa backar dock snabbt och skrämt, undan när spelarna (*rymp-
lingarna,..) häver undan filtarna och viftar med sin arsenal.,.
tt När flygpatsvärdinnan frågar om spelarna har några önskemå1 som hon
kan hjälpa t,i11 med kommer säkert någon oborstad jävel att göra sex-
uel1a anspelningar på henne, späk dem då gBnom att hon genast anger
sit,t pris 5000 furobucks natten... Annars kan hon som sagt fixa det,
mesta, sprit, cigarett,er, flickor eller vapen dock titl höga priser.
rr När spelarna kommer till handikappterminalen och värdinnan går så
beskriver man det (enl. spelbeskrivningen) som fridfullt, inte på
något, sät,t hotf ul1t.
x Det finns en hel radda sätt för spelarna att genast fatta at,t något
är f el. Xalman kan rrscanna'r de två prästerna med sina sensorer och
genast, känna av vapen, cybernetik och dylikt, Någon av spelanna kan
genast, kolla tilt värdinnan och märka att hon är drogad. Gör de detta
så beskriv som det är och låt da svettas. Gör de inte det så vänta som
sagt tills Miranda har börjat, netrunna innan Jalgaano börjar märka
något,.

''r Miranda möter ti11 en bör jan inget motstånd i nätet,, A11a hinder är
borta. Beskriv som SL. krachade kodväggar och masakrerade anti-person
prCIgram var hon än drar fram. Hon hinner inte ifatt Lucifler förrän
aldel-es vid sista kodväggen som givetvis är en värstingstark sådan.
Luciflers ikon i nätet är just Lucifler (horn och dylikt) men när de
båda netrunnarna flår syn på varandra ändrar han genast sin ikon till
en helgonlik gesLalt med gloria och stigmatism. Lucifer är avvaktande,
han anfaller inte om inte Miranda gör deL, först då blir det netcombat,
n Meddela spelaren som spelar Jalgaano vad han kännen om prästerna på
ett papper, Beskriv det på et,t voodooaktigt andligt sätt,: I'Deras andar
är ine il lag med deras sinnêr't.,.rt eller något, sånt,
* Zimmy (valfri beskrivning om han skulle ta bort slöjorna) a" också
avval.:tande. Han f öl jer spelarna noggrant och gör sig beredd med vapen
under tyget om de skulle närma sig. Vid alla sorts verbala kontakter
med Zimmy (som svagt misstänker vad de andra har för sig) är han mycket
trevlig oeh minsta antydan till fiábten, nätet eller att de har gemensamma
må1 leder'genast tilt hans fulla sammarbete. (0" är ju trots afft fem
och de endast två.) Drar spelaDna vapen och hotar är han lortfarande
avvaktande och vill t,ala om vad det är fråçan om. Vid minsta tecken på
att spelatna verkligen tänker använda sina vapen reagerat han dock
lasersnabbt och öppnar e1d med sina ljuddämpade vapen. Har spelarna int,e
ljuddämpare i det här 1äget så dör de alla i vilket fall när ASG trillan
in i horder ett trettiotal sekunder senate. . .
x 0m det blir netcombat och någon av dem dör eller blir alvarligt skadad
syns dPt genasL i terminalen. (Nägblod och dytikt - 1äs programbeskriv-
ningen) Timmys reaktion på detta (om det drabbar Lucifler') ä; fortfarande
avvaktande. Han förstår nu vad som händer och är beredd att offra sin
vän för att komma in på festen, Vem av netrunnarna som än flår upp dörren
så vill han ändå flö1ja med, med vapen om så behövs.

0m båda netrunnarna dor/nislyckas finns det ingen chans att komma in,
*
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ri 0m Jalgaano använder sinn förmåga att se in i framt,iden så är det
väldigt dimmigt. Han får motstridiga intryck. Våldsam konflikt och
total framgång blixtrar flram inför hans inre b1ick.
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FESTEN I !

r+ på den st,ora, vilda och drogtyngda festen kan spelarna tänkas göra
preeis vitlka dumheter som helst (Har ni märkt vilken negativ attityd
jag har tilI spelarna, jaq vänLar mig hela tiden FtL de skall skjuta
injaf a11a, Detta beror på at,t vi hade med ett, underbart skånskt gänq
en-gång vars devis var: ì'Jäag mäjarrr") så först följen en allmän be-
skrivning av allt som händer och även en avdelning om vad spelarnaÍ'får
höra när de glider omkring och är sällskapliga, eflLer det försöker vi
spalta upp aita tänkbara (och otänkbara) frandelseflör1opp.

Festen, som på kartbilden bara är schematiskl uppritad som ett, st,ort
rum flör att man ska1l få en känsla av var den är i förhåIlande ti11
handikappterminalen och resten av fllygplatsen, består egent,Iigen av
flera pum och passager. Den stora festsalen, kök, serveringsgångar
och slulligen passagen t,ill 0rbital Air Transports terminal.
Spelarnar.savset,t hur de tar siq in på flesten, hamnar aIIa snart i den
stooora flestsalen som bara kan beskrivas som kaotisk:
Ett, nyller av människor, rika, vackla, berömda (oflta allt samtidigt),
rör sig överallt i rummet. Doftan av droger ochirkonsumerad alkohol
hänger tung och effekterna av det, nyss nämnda syns t,ydligt. Dekoren
är snaksamt, lyxig och uppiggande musik strömmar överallt från dolda
högta1are. 5må ogenerade o¡gier förekommer här och där men ingen, med
några flå undantag, är så nykt,er att de blir upprörda. Undantagen är
delse de corpora["s (nOga sådana, de 1åga delt,ar i orgierna) som här
och där står i små klungor och diskuterar börsnoteringar och dels de
privata vakter vars jobb det är at,t hål1a sig nyktra och se Li11 sina
uppdragsgivare,
5tämningen vi vilt uppnå är just kaotisk, vild och ohämmad. Krydda
med sjuk humor och setvera spelarna i en stor gröt. Fantisera ogenerat
ihop elt antal färgstarka kändisar med udda beteende för att, skapa
den stämning som behövs.
Vi kommer aIt, beskriva ett antal dråp1iga, avslöjande och/eller farliga
situationer som inträffar men eftetsom det är en vild fest så kan 5L.
1ätt skapa egna, dock inte av den magnituden att, spelarna lockas in i
händelser som gör at,t altt går åt helvete.
Men oörst fötjer det skvallar spelarna redan efter et,t par minuter
har snappat uFp och som ligger till grund flör kommande ilmalörerrr.

?5 kändisar ska verkligen få fö1ja med upp i orbit flör att flå vara
med ,rrì invigningen. Riktigt vilka blir en överraskning som endast
skeppsdat,orn kan avslci ja. på resan medf öl jer också X i;antal kypare,
servitörer och servitriser + ett okänt, antal besättningsmän. Kenneth
Arasaka, som j,nte syns ti11 någonstans på festen, kommer personligen
att <1íppa av den kosmiska strängen i orbit och ryktet ger också gäflande
att ran sen ska stanna "där upper'ett par dagar för at,t övervaka de
flörsta fasenna i konstruktionen. Kenneth väntas inte dyka upp förän
ombord på rymdskytteln och det viskas om en eflfektfull entee.

När vidden av denna information går upp för spelarna inser dom att
dom 1. måste klura ut, ett sätt, att komma ombord och 2, att de har
ett par timmar att sIå ihjä1 innan blast,-oflf.
Det, är dessa två timmar som vi fyller medrrlustiga'r händelser beskrivna
här nedan.
Stacy Strip (Ni vet hon med supçrmega hit,en rfRubber bands anq uhips,
naked skin and rolling hips..,") är ju som bekant på festen (som på
alla fester). Þroblemet i det här fatleù är bara det att Tina Tanga
också är det. Tina Tanga har nämligen seglat upp som en alvarlig kon-
kurrent t,i11 Stacy innom eång och avklädningsbranchen och det är a1lmänt
känt, at,t de är bittra rivaler. Mycket riktiqt dröjer det inte 1änge
eflter det att spelarna anlänt innan de två "sångerskornarrhamnar i en
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höqljudd diskussion, en diskussion som slutar i våldsamt, handgemäng.
Det,ta tilldrar sig en het det uppmärksamhet då det är en rikt,ig Bilch-
fightn mycket k1ösningar, luggningar och sönderrivna k1äder. Det, är
särskilt de sönderrivna k1äderna som t,itldrar sig uppmärksamhet. 0m
ingen går imellan avbryt,s dock slagsmå1et när fllickorna anser',at,t de
fått tillräktliqt mycket publicitet.
x 0m nåçon av de manliga spelarna skulle försöka gå ilmellan de två
stridande "kattornarr(h¡qst tveksamt) så leder bara det ti11 några
egna k1ösmärken och mycket oönskad uppmärksamhet. Varken 5t,acy eller
Tina uppskaLtar att någon Itman'r försöker komma här och komma.

Innom en halvtimmel efter strippornas kamp är Stacy igång igen. Denna
gången har hon flått ö9onen på...5mithl Stacy fick ju i sit,t nerdrogade
til1stånd syn på 9mith inne på Metropolitan Museum under fetisch stölden
och det, verkar vata detta minne (om än något, suddiqt) som spökar.
St,acy glider helt sonika fram ochrtstöter'r på Smith för att försöka
klura ut var de träfflats tidigare, och i vilket läge - horizontalt
eller vertikalt. Denna framstöt skapar givetvis intresse. Teleobjektiven
vässas oeh kamrorna surrar. (Sarskillt CCCBM Television, som har btivit,
en riktig slaskkanal ,sedan det sista företagskriget, är väldigt när-
gågna.) För Smith gä11er det att sköta sina kort-rätt flör att inte hamna
i en massa problem.

rr Stacy accepterar en snabb dumpning, dvs. om Smith på ett, tydligt
men diskret, sätL visar att han inte är int,resserad. Blir deL oflfentligt
blir det dock en prestigesak. Alla avsnoppningar av det överdrivna
slaget, som surrande kamror lätt uppflattar, resulterar i att Smith
skaffat sig en ny fiende, en fliende som ägnar resten av festen att
göra livet surt flör honom, (yirtade servitörer rrråkar" spi1la den heta
punchen på honom, Night Citys värsta superbög (moOeoraklet C.hristian
B jortlstedt ) tipsas om at,t den t jusige Smith ña" samma 1äggning osv, )ttt annat sätt att, slinka undan sit,uat,ionen är att mumla nåqot om
aflfärer eller dylikt och snabbt växla teleflonnummer, adresserranatomiska
mått eller annan valfri information oeh därefter återgå ti.11 sitt.
Eñi klart osmart approach är att 1ägga in över-ragg-väieln. Stacy är en
hämningslös kvinna som inte backar för något. 0m spelaren använder
denna metod så kommer han att innom tio minuter vara på väg till Staeys
bi1 för vidare färd ti11 hennes privata 1ägenhet och endast, mildt,
våId kan rädda tillbaks honom till flesten. (fyp at,t trycka ner henne
i svävaren med orden It Jag ska bara f ixa en sak f örsttr)
In rrsista met,od ãr ju givetvis att inte undf 1y sitù öde utan att Smith
dumpar de övriga och försvinner ut ur äventyret med Stacy. Dett,a vore
dock mycket då1igt rollspel.,.rTt€d tanke på Smiths karaktär.

Night City Nukers fruktade qgarterback Barry Bazooka, med 29O pass-
yards per match i genomsnitt,(ll) är, som nämnl oekså på festen. En
saft,ig biflf på 1.90 som ändå har så mycket hjärna att han ensam dribbtat
bort de llesta amerikanska Fotbollslagen. Barry drieker en heI del under
flest,en oeh efter en timme eller så börjar han underhå11a några golf-
spelande vänner med spännande ögonblick ur sin karriär. Snart, flyl1-s
luftrummet i flestlokalen av allehanda projektiler i takt med att Barry
hetsar upp sig. In av dessa projektiler träffar Armaheygurt.,.i huvudetl
Det är antagligen ingen soppskål som kommer flygande, snarare en kuddee1ler något liknande, man den träfflar ändå med sådan kraft att dvärgen
s1ås omkull' (Mycket på grund av överraskningen kan man t,änka. ) TräFfen
f ö1js genast.,av det smått hysteriskt upphetsade T0UCHD0000ll'JN I I I I

i I princip vilken. ¡eaktioR som helsÈ är accepterad i det här 1äget,
Aven om Armaheygurt skulle snurra runt med sin tYalorian Arms i högsta
hugg så sku1le ing"n reagera nämnvärt. (w"r än att hål1a tillbaka gap-
flabbet,...lite.) Dqt är hel.t 0K flör dvärgen att hoppa på och försöka
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nita Barry. (Komisk syn för övri9, 1,24 mot 1,9A) Barry kor¡mer dock
bara at,t îörsvara sig och hålla dvärgen ilrån si9, och han är till-
räkt1i9t stark för aIt lyckas.0avsett hur ilsk Armaheygurl blir så
kommer Barry att vara flull av ånger och kommer att flörsöka gottgöra
den lilla malören på alla sät,t.0m spelarna kom tillsammans med golf-
spelarna så kommer de också att försöka rrmedlarr flred och s1äta över
det som hänt.
Den enda reaktion som inte är ti11åten är om Armaheygurt skulle an-
vända sitt/sina vapen. Då blir han nedskjuten av de ASG's som finns
på flesten och om de andra spelarna då kast,ar sig in i striden så slutar
hela seenariot i en Friday Niqht Fire Fi9ht. Spelarna dör, mängder
med vakter dcir, kändisar faller som flugor och hundra liter bå1 skö1js
ut över ett blodfärqat golv.,.

Kenji Arasaka och hans asiatiskt undersköna dotter Yimo är naturligtvis
flestens cenlralgestaller. De stora industrimagnaterna på festen fiäskar
högvis för Kenji vars makt överstiger många av historiens härskare. 14an

del finns personer som inte räds A¡asakas stora inflytande, en av dem
är Jehremiha Co1t. 5om det oberoende mediaboS-aget CKTV's absoluta
stjärnreporter vågar han ta stora risker, en av dessa risker tar han
på festen. Den veãseIlike Jehremiha (Normallängd, smal mBn vältränad,
moderiktig frisyr och elegant men lediç k1ädsel) glider imellan alla
direktörer som står och trängs med kamran i högst,a hugg och konflton-
terar sedan Kenji, i direktsändning vär1den över, med frågan ttom det
stän-mer som elaka rykten gör gä11ande aÈt Arasakas stolthet oeh symbol,
tavlan nattvakten blev stulen mitt framför näsan på alla specialut,-
bilcade vakter på Metropolit,an och att tavlan som hänger i Arasaka
totuer's f oa je bara är en skickliq flörflalskning f ör att döl ja det,ta
pinsamma faktum???tl
Herr Kenji Tsat,sumo Arasaka, känd för sin iskyla, tycks för en miIli-
sekund vara på väg att flå ett utbrott men åt,engår sedan qenast till
sit,t, vanliga kontrollerade iag
mot sin privata livvakt (+ manil Var vänlig att eskortera myt
önskar, skriv ut en check så a
journalistutbildning. " Sedan fl
med sin dotter och ehefen flör
herr Colt.

och med en tätt viftning i riktning
avfärdar han hela händelsen med orden:
anen ti11 utgången, och om han så
han har råd att kosta på sig en riktig

tsätter han sin spirituella diskussion
bital Air medan livvakten föser ut
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,( Spelare som vi11 tjäna en extra hacka kan diskret, ta kontakt, med
Jehremiha vid utgången och t,ipsa hal om vad de vet. Jehremiha kan
direkt lova dem 25AA0 Eurobucks (ll) om de kan bevisa sin utsago,
(och de kan dom ju) och han kan Samtidigt lova dem fuIIständig anonym-
iLet. Jehremiha, som här anar årets scoop, vill ha t,i11 stånd ett möte
så snabbt, som möjliqt men han går med på vilken dag spelarna än säger.
Sedan är den saken utagerad och ftiljdakttigen ointressant,1ör spelet
men man kan Länka att spelarna känner sig rätt nöjda'..

Nästa episod, som ur spelapnas synvinkel är den mest intressanta och
möj-igtvis givande, barör också den asiatiske genùlemannen Arasaka.
Denna gången är det Xalman soflr,.,blir inblandad. Med sin st,ändiga vak-
samhet-(fãr sin syster och sina vänners skult) och sin höklika pepception
Iägger han märke titl e,F sak. Ut 1rån en av serveringsgångarna kommer
en kypare av asiatiski:härkomst. Han ä¡ ungefär 1,7O lång, smal och
smidig och med en grace man inte oflta set hos män. Eftersom flera av
kyparña och servitörerna är från västern (¿et här är'USA, tänk på det,)
borde inte deLta dra tilI sig Xalmans uppmärksamhet mer än annat, men
det gör det och han kan tiIl en början inte komma på varför. Men eflter
att, ha ransakat sitt minne en kort stund finner han svaretl,. Han rÊaqerar
inte på mannes utseende, han är säker på att han aldrig sett honom
flörr, men han känner igen manneDs rörelser. Under tiden XaIman tänker
glider kyparen från gäst till gäst, serverandes drinkar, i riktninq
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mot Arasaka och hans lilla sä
börjar servera Kenjis vänner
mannBn an qång tidigare, för
Metropolitans tak tillsammans
Kenji Arasakas berömda nattva
för Xalman så serverar Precis
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ap. Ung
r Xalma

ef sam ridi
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qt som asiaten
. Han har settopplingen

ont stund, när mannen flYdde över
sina två kumpanet eflter att snott

. När slanten slutligen trillar ner
jan Kenji ett g1as...

r/Ê I det här 1äget har Xalman , som givet,vis måste inse att' nin jan är
an av Kenjis "Fienderrr, mer eller mindre bara två 8ät,t att reagera.
Att vapna Kenji, genom att ropa "drick inte'r, "5T0prtr rrfienderr eller
i princip vad-"óm helst som 1år flolk (int<Iusive Kenji) att stanna uPPr
elïer atl inte varna Kenji utan att avvakta och se vad som händer.
0m Xalman varnap Arasaka så sker saker väldigt fort. Kenji s1äpper sitt
glas i samma "ãluná-ãor 

två av livvakterna (Oiffiga atlettyper) s1änger
õiq flramför honom och de två andra livvakte¡na drar vapen._Asiaten I'för-

"ulnner,' i samma ögonblick genom att aktivera sin Mimetic Carbon kypar
dräkt och 1ä9ge" "õn benen Ia ryggen. (ftir de som inte hört talas om

tvlimetic Carbõñ ellen f ör den delen int,e han r 1äst Gibson , hemska tanke ,

så get dräkten och materialeb en sorts kameleont effekt liknanda den i
predator flilmerna.) Livvakterna, som är utrustade med thermographic
sensors, skjuter ändå ner honom i flykten.0m Xalmanr som oekså har
t,hermographic vitl delùa9a i skjutandet så är det helt 0K. När den
hysterístä sLämningen hai 1a9t ãig och alta flestdeltagare står tyst
och ser på deaktivãrar livvakterna ninjans dräkt och flinner att hãn
är1 död. Inte på grund av några dödande skott utan på grund av någon
;;l"aá-in iet<ti'on ñ"n måste hã üagit. När saker har lugnat ner sig (rite
r"!) så FO"" Xalman (och de andra spelarna efltersom det är mycket möjli9t
att de deltagit i "fyrverkeriet") åt sidan där en Kenji Tsatsumg,qrasaka,
som inte visãr några-spår av oro över händelsen, tackar Xalman \/den)
personligen och uñdnar "om de inte kan tänka sig en Iiten tripp i 0rbit
och en o6etydliq monetär gåva som tack flör hjä1pen". Spelarna 9ål
giveLvis med på detta och Arasaka börjar vant överföra pengar, via
iortabel fickdator, till valfrit,t konto. Summan uppgår till èvlndlande
100 000 Eurobucks. Eft,er ytterligare lite artighetssnaek och ännu ett
varmù, i:tack unsäkLar sig Arasaka med at,t, han nu måste annordna deras lilla
ffygresa och han hoppaã att de får chans att tala vidare i 0rbit. Detta
är'ãet överlägset smidigaste sätt aLt få flöfja med upp i 0rbit' i nästa
kap:tel följer de knepigare.
Den andra varianten, att, Xalman inte varnar Arasaka, är betydliqt kortane.
Arasaka tar sin drink, dricker den, och kyparen återvänder tiIl köket.
tm Xalman flörsöker skugga honom tappar han genast borL honom. Han

verkar plötsIigt, ha qått upp i rök. Senare under flesten, strax innan
uppsk jutningen, ursä[.tar sig Ken ji f rån f esten ef t,ersom han mår lite
OåfigL,0m õpeia"na överlever och kommer ner från 0rbit får de höra'
att Kenji Arasaka dött under nat,ten av rtnaturliga skäI't'
Der finns en ùredje variant också när jag tänker på det, en olycklig
sådan. Xalman ser vad som händer och drar vapen för att hindra det,
olyckligt,vis flör honom står ju kyparen precis bredvid Arasaka och
Iivvaktãrna misstolkar situationen. Lasersnabba som de är skjuter de
ner Xalman i ställetn och om de andra då.blandar sig i st,riden blir
det, Friday Night Fire Fi9ht. , . igen . ( suek )

Sen är det, ytterligare ett par kort kort korta kommentarel om den
sLora festen,
tr Vid ett pu" î(t,yp 2.J) kan SL . berätta att både Xalman och Armaheyqurt
känrer sig iaktagna av en av de många säkerhetsvakterna. lYannen i
fråga är ãv medellängd och kraftiqt, bygd, han är i likhet med de andra
vaklerna klädd i stram men smakfull kostym som han knäppt ända upp
i halsen (f,tig krage ) . Han lör sig lite st,elare än de andra (och då
är de ändå ¡åavliét, st¡ama) och när nån av spelarna vid ett tlllfä11e
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(men bara ett för han hå1ler sig avsikt,liqt på avstånd) kommer honom

rätt, nära märker de att han använder smaklöst, mycket parfym. Varken
Xalman eller Xavier känner igen honom även om de rannsakar sina minnen.
/ -..( I orþírarlngen t,itt denna myuiiske vakt kommer sedan . )

rr Miranda är under hela fest,en livligt uppvaktad på grund av sit,t
slående utseende

* Vid ett tiltfälle under festen står spelarna i centrum, det är när
DJ¿n lägger på en gammal Marley disc flör deras skull.

* Jalgaano förblir ostörd
utseende di rekt'.

under hela flesten. Han har ju inget inbjudande

* 0m Jalgaano använder sin fljärrsyn flör att, se hur festen avlöpen
för deras de1 så är deù bara suddigt. Skylf på att det är för många
ot,rogna i närheten,
0m hãn använder sin flörmåga för att kolIa enskilda händelser eller
personer (typ den skumme vakten) och hur de påverkar dem i flramtiden
äa får SL, ânvända urskiljning ti11 att bädda in nå9on liten ledtråd
(or ,Je har någon att ge ) i en massa andligt, suammel .

r( Spetarna behöver ALDRIG oroa sig för att väcka onödig och flarlùg
(ur' -.rppdragets synvinkel ) uppmärksamhet. En massa f olk är beväpnade
àa d=lta ä¡ både chickt och smart och i övrigt finns det så mån9a
underliga posers och skådespelare så spelarna framstår som bleka i
jämfirelsen,
It Snabbast ut,sländ flrån festen blir den 1i11a läderkorsettsmodellen
flinoor när hon däekar i bålen.. . '....
x Det al1ra al1ra sista som händer innanrrde utvaldattslussas ivä9
t,ill 0nbital Air Transport är att en man som visar sig vara före-
dettingen TLnny Zideuinder sliter av sig sin maskering och tar skiv-
bolagsðirektören för Nosy reccords som gislan. Han håller en Gloeh 3D

mot direktorens huvud och hotar at,t skjuta om direktören inte Iovar
att ge ut hans samlingsbox. . .

Eftei en kort tvekan replikerar Nosy direktören 'tSKJUTrr varvid den
förtvivlade gammle rockaren slänger si9 i bukten.
Denna vari-ant gäller givet,vis inte flör gäng som redan dödat och gömt
undan TLnny i någon skrubb.
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TO REACH ORBIT OR(BIT) NOT TO REACH ORBIT ?

Spelerna har nu fått reda på av Kennet,h (och med honom Malvoliech)
int,e dyker upp förrän i 0rbit, och fölidakt,ligen måste de nu flyga
högra än någon rastafarier har gjorù flörut. (Ocn då.kan man nog lungt
unta att nå[ra av dem svävat ¡ait högt, innan det,ta.) Av skät som bara
SL osh spelatna kommer att vet,a när det hänt så har inte Xalman varnat
herr Arasaka och på så vis ordnat en fribíljett och spelarna måste nu
finna en väg att komma ombond på sehyttelni.;
SL kan ñur med'et,t visst.sadistiskt nöjen meddela spelarna att deras
kunskaper om rymdschyttlar sträcker"sig 9å J-ångt så att de inser att
det inie qår att gömma sig ombord på en (ot man inte vill frysa ihjä1
på vägen upp). Oe måste följdaktliqen ta någon annans plats i den
isoleiade passagerarkammaren (e11er vad fan man ska kal1a den, så
jävla mycket vet jaq inte om rymdfart år 2O2O) och efteÐsom kändisanna
är speciellt utvalda går det inte att byta med dem, sålunda gäller
det att byt,a plats med någon av personalen ombord.
All information om vil-ka som ska flå åka med är iu, som nämt, hemlig
men skvatlret på festen viskade ju om att informationen flanns på
farkosten. Altså flår Miranda netrunna för att ta reda på det,.

* Kartan över nätet finns längst bak i äventyrel. Det, bör inte b1i
några st,örre problem för Miranda då det int,e är så många jävulska
program at,t bekämpa, Sysopen Hermes än INTI i nätet förrän efter
Btaét 0flf. Informationen ligger under nubriken Travel 1og/passengers.

När de vä1 har tillskansat sig informationen och sitter med listan i
hand visar den sig innehålla 15 namn. Pursers, stet-uardesses osv.
Påpeka för spelarna att ett av'namnen - headpurserns'(högsta hönset
för setveringspersonalen) - är typískt Hait,isk't. Mannen heter Gereno
Froide och Froide är ett s1äkt,namn med anor på Haiti.
Ti11 namnen flinns scannacje bilder och det visar sig at,t de känner igen
de flesta flrån flestens serveringspersonal, däribland Froide, 0m spelanna
vill ha tag på Froiden för att tala med honom, hota honom, anspela på
hans pat,riotiska känsIor'e11er bara slå honom i skallen, så behöver
de inte oroa sig för hur de ska ta sig in i köket osedda. En st,nid
ström av kändistyper springer nämligan-redan in och ut ur köket i jakt
på diverse personliga maträttsfavoriter (och driveD personalen litl
vansinne i processen). När spelarna/spelaren kommer in i köket får de
qenast syn på Gereno Froide som står och dirigerar sina servitörer,
Han har ett typiskt västindiskt utseende, quatronblod, svart mustach,
höqt hårfäste och han är k1ädd i skräddarsydd smoking. Han går lite
småmot,vi11igt med på at,t tala med spelarna då han har mycket att göra.

* Gerano har ett, mycket överlägset beteende och han t,ar bestämt avstånd
från alla föns1ag spelarna kan komma med. (fyp: "byt ut fem personer
ut personalen på rymdfärgan mot, ossrteller "titta bort när vi dunkar
f am av dem så att vi kan ta deras p'¡åt,serrr) Mutor och hotelser om
flysiskt våld (¿et är Xalman bra på) har ingen eflfekt, på honom. Det
enda som fuhkar på den här grabben är att Jalgaanotrtalar flörstånd
med honom" dvs. att Jalgaano skrämmer honom med voodoomagi. Det, räcker
med att lalgaano klargör vem han ä¡ flör att Gepeno ska blekna. Följer
han dessutom upp detta med hot om att nedkalla guedes (kyrkogårds-
andar) på honom eller mummlar något, om Gerenos döde faders ben eller
vad som helst i den hemska voodoost,ilen så går Gereno med.på vad som
heIst. (fifl och med att blanda vitlôk i Poulettesåsen I I I )

0m spelarna lyckat,s hota Gereno så håller han vad han lovat (uu flruktan)
och underkänner fem personer ur 0rbitpersonalen på grund av då1ig
hygien, slafsig k1ädsel eller vad helst han kan komma på. Dessa fem
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ersätts av de betyyydliqt pråprare rastamonstren till spelare.
In halvtimme innan-kändisarnas proeession vandrar spelatna föfid-
aktl-gen ut t,ilf 0rbitial Airs plattform lillsammans mad övri9 peDSonal
och bordar schytteln.
Naturligt,vis, ânligt Murphys 1ag om alltings jävlighet, kommer det nu
att finnas en klic[ "pelare som inte inser, eller inte vill inse, aLt
det går att tala med fotk. Dessa spelare är inte nöjda förän de fått
brukã våfd för att, lösa en situation. Van 1u9n 5L, vi har tänkt på dem

ocks å.
När dessa spelare inser, eventuellt, via diverse diskieta hints från
SL, at,t det verkligen inte gååår att smyga sig ombord e11er byta plat's
r*á någon kändis oõh när deésa spelare samt,idigt i!tg kommer på att
det'inns en verbal möjlighet at,t 1ösa problemet, så åt,erstår ju bara
att dunka ett adekvat ántãf serverare och gömma dem i en skrubb någon-
stans.
För att underlätt,a denna sekvens f ör SL, och f Ëir att inte krångla till
det för jävla myeket fôr er ( vilket, jag har en medfödd förmåga att
qöra) så ställer vi helt enkelt upp ett par enkla riktlinjer,
r( Att försöka dunka någon (elten döda dem med tjuddämpat vapen/*raftiga
nävar) i festsalen etlãr i köket är ju givetvis dödflött. Sådana handlingar
går j; inte att dölja framgångsrikt õeh utlöser föfjdaktligen (suck)
Friday Night, Fire Fight'. Spelarna dör osv. osv.

rç Alla sort,s användande av toaletter, skrubbar, intilliggande smårum
osv. flungerar så länge de har någon på vakt så inte vem som helst
trillar in under tiden.

dunka/dtida mer än
loekar till sig

r+ A11t flör klumpiqa flörsök at,t locka med sig någon ut personalen
misslyckas (Vif l rJu f öl ja med och se på mina etsningar? ) ocl-.' f lera
sådanâ klumiiga försök i rad utlöser en kedja av händelser (kypare
som snackar med vakter, vakter Som snackar med mer vakter) som
resulterar i att spelarna blir utslängda från festen och sumpar
äventyret.
x Exempel på smart taktik är att låta Miranda st,å för lockandet, att
spela sjuk och be om l:ijäfp att hitta någonstans att vila eller vilka
andra metoder som hetst som anspelar på kyparnas senvj.cemind.

* Slutligen gäl1er det att spelarna måste gömma sina kroppar smatt' Att
bara låtã dem ligga kvar på t,oaletten eller i ett öppet' rum leder j-nnom

minuter tilt att någon I'råkar" hitta dem och att någonrrråkarrrkomma
ihåg att hon/han sett nde där rastafariernarr titlsammans med kyparen
i f;åga. Detta leder i sin tur ti11 att de blir påhoppade av vakterrì4.
Har de dödat personalen blir det FNfF men om de bara dunkat dem blin de
bara utslängda. De räcker helt enkell om spelarna 1åser rummeù, skrubben,
toalett,båset efter sig för att de ska slippa problem.

It Att försôka
handqemäng som

När spelarna väl kommit så här långt'
kläder) så återstår bara ett problem,
schyttelpersonal ska samlas i köket så
vad som hänt när han set spelarna. Det
köket,. "

två i t,aqe t, f unkar
vakter och så än vi

en sak.
speltid )

fun kar
är vi

inte. Detta Ieder ti11
där igen.

* I detta 1äge gä1ler endast
t,vå f örst,a minuter ( ef f ektiv
voodoo ( ¡rot om vå1d och muLor

(Dunkat fem typer och tagit deras
När signalen går för at,t, al1

kommer givetvis Gereno att flatta
uppst,år höga diskussioner i

0m inte spelarna under diskussionens
kommer på at,t hota Ge reno med

som sagt, inte) så utlöser grä1et
där igen. FNFF !vakteDnas uppmärksamhet, och då
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ORBITAL BATTLE ON DAEDALUS tt

The 0rbit,al schuttle Daedalus, 0rbital Airs stolt,het,. En rymdkryssare
i 1y;<klass för ett trettiot,al paseagerare och ungefär lika många mans
besä:tning. Daedalus finns schematiskt upprit,ad längst bak i äventyret.
på bilden flinns bara de delar med som man kan vistas i utan någon lorm
av specialdräkter och skulle jag ritat ut, något mer så skulle ni inte
ha hört mig över alla skrattsalvor på spelledargenomgången.
När spelarna leds ombord, antingen som ärade gäster eller som slavande
personal, så ser de ändå samma saker.
De kommer först in i den lilla salonqen vars iögonflallande bar tar
upp mycket av utrymmet. Runt baren finns eLt antal överdrivet bekväma
stolar och fotöljer, spel.bord och an liien scen. Hela rummet går i ljusa
pasteller som skänker en stämning av bekymmerslöshet. Häriflrån leds de
vidare genom det cippna valvet, in i passagerarsalongen. Här befinner
sig passagerarna under uppskjutning och nedstigning. nSät,enarr är ett
antal extremt kroppsflormade saker i äkta'Läder med sexpunktsbälten.
Färgerna på säten och annan inredning är moderiktigt i klassiska grå-
skalor, från kritvitt till svart, med vissa få stänk av rött. Härifrån
är inte steg.æt int,e 1ångt titt den stora salongen. (Som i sjä1va verkel
är n,ågot mindre än den liffa.) Fortfarande otroligt bekvämlighetsinriktat
finns här givet,vis vräkiga soffor och fotö1jern divaner och barstolar. De
senare står runt den 1il1a, runda baren i mitten. Två stora metall-
jalu¡ier av bländarmodell, 'för den dramatiska effektens skull, täeker
rummens blickfång, panoramaflönstrena. Dessa jatqsier snurran sakta upp
så fl¡rt Daedalus nått 0rbit. Färqerna i detta rum är mycket mörka. Nästan
bara svart och mörka blå, grå Loner f ör at,t skapa den rätta rymdt,ittar-
atmo¡fären. A1la som stiger ombord får också ta en snabb tiLt på cock-
piter. Daedalus cockpit är stoorn inte på gpund av att den nödvändigtvis
måst3 vara det, utan mer på grund av att mycket teknik och blinkande
lamp:r imponerar på de rika, vackra oeh dumma! Det är datorer och
avanrerad elektronik överallt och mer blinkande lampor än någon pryl-
bög kan önska.
0m s:elarna kommer ombord tillsammans med serveringspersonalen flår de
även se dessas utrymme. Baren och köket är precis vad det,1åter som,
ett toppmodernt, högeffekt,ivt, litet rum där flå skall kunna prestera
myck=t. I baren finns atlt, från hembränt ti11 de flinaste årgångsvinerna,
i köket lagas atlt från korv med mos tilI vildsvinsskinka på Bergunder-
vis: I köket, finns även trappor ned till personalens utrymme. Bekvämt
och ¡raktiskt men inte på 1ånga vägar så lyxigt som i de stora salongepna
på "f ördeek'r.
0m s:elarna kommer som gäster blir de serverade välkomstdrinkar av
personalen oeh visas sen runt i skepper innan det slut,llgen är dags
at,t spänna fast sig för Blast.0ffl. Ingår de i personalen har de flått
stränga order att hå11a sig utom synhå11 tilt Blast, 0lf.
Har spelarna kommit så långt att de sitter faslspända på övre eller
undne deck så är de att gratulerar fru är det bara det svåraste kvar!l
När Daedalus sluttigen lyfter så är det som en blandning mellan ett
flygplan och en rymdraket. Skeppet,r som är byggt ungefär som ett plan,
skjuts, e11er snarare aecelererar väldigt snabbt, längst en kilometen*
lång, slut,tande avskjutningsramp oeh stiger sedan betydligt brantare än
vanliga trafikfllygplan tills de når hö9t upp i atmosfären, Där planar
banan gradvis ut i riktning mot må1et. G - kraft,erna är givetvis be-
tydligt högre än på ett vanligt, flyg men skeppet är byggt för alt.klara
det och dessutom med minsta mö ilioa besvär för oassaoeparna.
Efter X antal timmar och.minutär (¡ug har inte ben bfekast,e om hur 1ång
tid det tar. ) planar det ut och f est,en kan f ort,sätta på kryssningen.
Personalen serverar tilttugg och förfriskningar Í de två salongetna och
kändisar och inbjudna roar siq vid spelborden eller vid matborden.
Atta väntar på Kenneths entre
0m spelarna är gäster så kan de roa sig och dricka bäst de vill, men om
de har tagit sri¡g ombord som en del av personalen så tvingas de faktiskt
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arbe:4. Gereno Froide har do
begränsningar. Föfidaktligen
medans Xalman, Smith och Arm
Här har man sin chans som SL
av fulla och odrägli9a kändi
Eftel en timme eller så av d
serveringsslit så:avbrYts P1
(v¡- tlet det var I ) A11a ombor
salongen och inväntar den sP
Frecis i det,t,a läge så känne
tittar s1g omkring så flår ha
honom på festen, mannen med
frenetiskt växelvis på honom
hinn=r göra nå9ot åt det går
gör :ntre.

I det här 1äget är det dags att lämna den lilla scenen ombord på Daedalus
och berät,ta lite om Malvolieeh, Kenneth, livvakterna och den jävulska
planen bakom allting.
kyrkogårdsanden Malvoliech har, som Jalgaano mycket riktigt beskrev,
svurit att flörqöra voodookyrkan på Haitl och hetst, alla präster i
processen. När han efter år i. gravens fångenskap s1äpptes . lös. och genast
tog butl ðoze"iO"u""n ( Kenneth ) 

-i besittniñ9 så kunde han ( Oen ) först
inIe t,ro sin tur när det gick upp för honom vem han nu kontrollerade.
(wan får vä1 anta att han genast kunde läsa alIa Kenneths t,ankar och på

så sätt flattade vem det var.) Genast började han slipa på sin plan och
han insåg att, han skulle behöva tilf döden lojala medhjälpare. Bortom
döden vore kanske ett mer passande uttryek eftersom han genast tog
reda på vilka ASG's som senast dött. I Night City hade presis ett antal
vakter dött i en häflt,iç eldstrid vid museumet (Oetta hände ju som tidigare
nämt samtidigt som fetischstölden) och dessa reste Kennetn (mafvoliech)
tillbaks oeh slog klorna i. De hade bara legat i iorden ett par dagar när
Malvoliech grävde upp dem och förvandtade dem till Zombis, men dessa
dagar satte ändå sina spår. Dessa spån doldes med strikt klädse1, lite
smink och en massa parfym oeh sedan hade Kenneth fem 1ättkontrollerade
livvakter som varken behövde mycket sömn eller mat,. Som ni själva har
räknat, ut så är det en av dessa Zombies som nu står och blänger på
Xalman och Armaheygurt,, som otvivelaktligen dödade honom en gång i t,iden,
för aùt klura ut i sin lillar,omtöcknade zombiejärna var han sett dem
fö rut ,
När Kennel'h/Malvoliech vät hade sina hantlangare vat det bara att koncentrer
sig på nästa steg i planen. Kenneth som redan innan visat slg vara en
umUitiös corpo"uIe visade nu upp en nästan osinlig energi. (Xonstigt...)
på bara någon vecka hade han övertalat Kenji och resten av styrelsen
att, rymden var nästa steg och när beslutet om en rymdstation'tArasaka
0rbitl var tagát så var det ju helt naturligt att han, Kenneth, skulle
stå för förberedelserna,0ch här är han nur endast minuter från planens
fluIlbordan, på en rymdkryssare i 29A tonsklassen som han inte kan vänt,a
på ett, få omdirigera ti11 en bana som leder den rakt ner på templet ut,-
anför Gonaives.
Bare lite artighetssnack tiIl för att lugna de aspackade svinen, bara lite
ti11...
Nu rär saker slutligen händer så händer det väää1diqt snabbtl
Kenreths dramatiska entre består i att han, iklädd en nollgravitations
dräkt för vakumbruk med lillhörande gripklor (¡Or att, klippa av bandet
i rymden med), flankerad av två av livvakterna, ptötsligt stiger ut från
cockpitkorridoren i ett stort rökmoln. Eräkten är i vitt och krom och
ser myycket imponerande ut.
Samtidigt (oeh då menar jag samtidiqt) kliekar det ti11 i'zombievaktens
h jäÊina . 0m Xalman har sagt, att han flort,sätter iakta vakten kan han bok-
star,ligen se hur det lyser ti11 över huvudet på honom. Vakten tränger
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st,år

etta s
ötslig
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e ktaku
r Xalm
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för my
och v
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it så smart, att han insett deras
Miranda i baren och serverar drinkar
rt springer runt med t,ilftuggsbrickor.
örnedra spelarna ordentligt med hjäfp
ttHey f oodboy, come here lrr)
1öa kändisliv alternat,ivt, hårda
t atl verkaamhet som på en given signal.
oter ej medräknat) samlas i den stora
lära entren.
an att han är iakt,agen och om han
t hörn syn på vakten som iaktagit
cket parfym. Personen i fråga stirrar
äxelvis på Armaheygurt . I nnan Xalman
ett sus genom församlingen när Kennet,h
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sig, med en snabbhet som
som :reei€ höit händerna
brandt,al.

l+

De
de

förvånar, igenom folkmassan fram ti11
fön att skapa den tyst'nad han behöver

Kenneth
flör sit,t

* liven om spelarna skulle vil ja st,oppa honom så går det int,e. Det kommer
alldeles flör överraskande, deL är för mycket folk imellan osv.

Vakten viskar några korta fl,$aser ti11 Kenneth och p1ötsligt inLräder
förvandlingen. Som en veritabel Dr, Jekylt och Mr. Hyde förvandlas den
charmerande Arasakabyrokraten ti11 något, ANNU omänskligare, Det är inte
det at,t det, början växa ut klor eller något, sånt skit, nä, det är snarare
en mer subtitr förändring i atmosfären som driver skräek in i de för-
samlade. De riktigt skarpsynta kan kanske notora att Kenneths ögon rullar
så att bara vitorna syns. Den iskalla atmosfär som på några sekunder
1ägger sig över rummet får folkmassan at,t instinktivt, rygga tillbaka
några steg, till och med de riktigt packade ragglar med.

* 0m Kenji inte blivit förgiftad och han och Yimo följdaktligen är med
så svimmar Yimo med ett teatraliskt stõn1jud. Kenji blir likblek och
skyddar sin dotter.

'r I och med at,t kont,rollerna var så st,enhårda när f olk st,eg ombord (Ovs.
de var stånhårda av sin kontroll av VILKA som kom med, int,e vad de hade
med sig, vapen och sånt sket de i.) så fanns det ingen anledning at,t, ta
med en massa vakter förutom de Kenneth hade med sig.5å1unda är spelarna
ensama i sin kamp.

x Man flår t,änka på at,t altt som hittils skett har skett på några futtiga
sekunder. ûm spelarna ändå är lasersnabba och öppnar eld så skadar de
livvakterna som vanligL men Kenneth rår de inte på. Dräkten, som givetvis
är ultra hiped equiped står imot det mesta, även i huvudtrakten i och
med att, han slänger på sig hjälmen oekså.

0m spelarna tvekar det allra minsta så är det Kennet,h som tar initsiaLivet
genom att utlösa yLterligare en rökbomb (just den han tänkte använda efter
taleb).och kasta sig bak genom den dörr han kom igenom samtidigt som
zombierna, som om de vore en man med en hjärna, höjer sina Arasaka Minami
10's oeh sprejar hela församlingen. Det, är t,ne livvakter allt som a11t,
de två Kenneth kom ut med och den som redan var i rummet.
Detta sker också, exakt lika dantr ofi spelarna öppnar e1d först.
Eflfekten av detta är ju givetvis fruktansvärd. Fulla och reaktionsslöa
käncisar oeh höga corporaLes snurrar runt i en makaber sloumotionparodi
och blodet sprutar.

De spelare som nämner att de slänger sig i cover hittar också soft
spelare som inte t,änker så 1ångt flår också ta smällen tillsammans
övriga.

coveP.
med

* 0r'oa er inte för skeppet, det är byqgt flör sådant här skit.
x 0m Jalgaano innan hela sekvensen började körde sd¡n La pris des yeux så
kan SL ge honom riktiqù klart besked fijr en gång skull med 5t,ar 1¡/ars-
klaesikerkommentaren ilYou have a baaad leeling about thislrr Detta kanske
qör at,t spelarna är försiktigare oeh därmed undgår att, bti skadade (Sager
de att de är jävligt försiktiga kan de få hard cover i striden) men de
kan int,e, hur de än försöker, stoppa Kenneth från att fly in i kockpit.
x Någon stackars kändis drar väL också iväg några mag mot vakterna men
det, ñar ingen effekt då han/hon sikt,ar så illa i choet<ti11st,ånd

När skottlossningen är över st,år förhoppningsvis de fl1esta spelarna upp,
om int,eo taskigt 1äge för flramtiden.

Fr.



Kaoset är t,otalt så fort blyt har slutat, flyga. Så många människor ligger
så dijda och så skadade så mycket över hela den så blodi
det är svårt att tänka sig något, värre. För de b1ödiqa
finns det gott om personel att hjä1pa. Det finns dock värre saker att
tänka på. Skeppet har ändrat rikt,ning och bedriver nu en ganska brant
dykning ned mot jorden igen.
Vad som ha¡ hänt på andra sidan dörrarna är ju givet,vis att, Kenneth har
tagit över kockpiten och leker nu kamikazepilot med ett visst tempel i
sikte. , .

För att komma åt den nu helt bindgalne Kenneth måste spelarna genom
dörren, eller rättare sagt dörrarna.
* Miranda kommer garanterat att, kasta sig in i nätet i det här 1äget.
Då har hon två problem att brottas med. Det första, och minsta, är att
en uiss Sysop vid namn Hermes vaktar i nät,et. Henmes vakar via satelit
och är flöfjdaktligen helt omedveten om vad som hänt, 1ä9g därti11 att
han gjort Arasakas snabbast,e datakarriär och är nitisk som fan för att
kunna klättra ännu högre. Tänk sjä1va när Miranda försöker beveka honom
genom att berät,ta vad som hänt,, vilken hist,oria, inte en chans i vänden
at,t, han kommer att qå på det. Nej det finns bara två sätt att komma ti11
¡ät,La med Hermes (Vars ikon för övrigt är en klassisk grekisk yngling
med toga och bevingade sandaler tillika hjä1m.) och de! är att añtingen
besegra honom i net combat e1ler at,t Kenjl Arasaka sjä1v tar kontakt med
huvudkontoret via radiosändare ombord (i köket) och att de sen stoppar
honom. Detta tar värdefulla minuter och kräver.givetvis att Kenji är
ombord tillika levande. 0m Hermes t,illslut, dor/ blir övertyqad via radio
så är det bara att flortsätta att försöka deaktivera dörnen. Oet är då
Miranda ("u, Miranda oeh Hermes) stä11s inför det andra st,örre problemet,
det går intell! Kenneth har kortslutit båda dörrarna så att de maste öppnas
mekaniskt, Vad mer är att Kenneth oekså har tagit manuell kontroll över
hela kryssanen så att dat,asniLlena inte kan rå på den.

x Lika säkent som Miranda fejar i nätet är at,t, Smithr prylbögen nummer 1,
komrner att försöka flå upp dörren manuellt. Som spelledare kan man vänta
1it,e, flördröja det lite med kvasitekniskL skitsnack, för att flå med
paniken i nätet och/eller för at,t skapa lite a1lmän panik.
När det väl kommer ner till kritan är det bara frågan om ett Verry Dif.
skil1 check. (25) nå9ot som Smith bör klara på de Ire försök han ñu" på
sig. l{om ihå9, ju meD misslyckade flcjrsök ju längre tid.
Har de vä1 fått, upp första dörren så ser Smith vad Kenneth gjort för att
sabotera den och'följdaktligen blir deL lättare att få upp ñästa. (ZO)på andra sidan dörren väntar Kennet,h tillsammans med resterande zombie
vakt.4119 fyra piloter är döda och sitter/hänger över sina respektive,
stolar. Både Kenneth och zombien är beredda på att spelarna skall komma
genom dörren och har följdaktligen dragna och riktade vapen. Malvoliech
känrer Petro loa's närvaro och vet vad det handlar om.5om uppmärksamma
5L l-,ãr !pptäckt (¿vs. de som kollat igenom statslistorna f ör alla badguys) så stämmer inte ryktet spelarna fick höra i bönjan av äventyret, det,att Kenneth skul1e ogilla handeldv.apen. Det är,avsiftii.gt plaoerad des-
inflormation från Arasakas sida. I själva verket har han-etl riktigt
muskedunder.

ga salongen så
( unHn ) "p"larna

* SFelarna fattar också
grabbar står och väntar
Shool Out med andra ord
Lrpp Keith vapenhandlare
sIaq. ( 1 krona ti11 var
är det väl ba¡a att ska
Spelgrupper som tänker
kast,a in det först har
det, nog många sätt att

nat,urligtvis att Kenneth och X antal andra
på andra eidan, Upplagt, flör etn rikt,ig super

" Lindrigast klarar väl sig de grupper som srikt,
n innan flest,en och införskafflat, granaterlav nåçot
je SL flrån mig om någon har varit så smart) Annars
ffa sig så mycket, skydd som möjligt och storma.
på att man kan sätt,a eld på kuddar och sånt, cchju även skydtluav röken. Generellt sett så f inns
öka sina chanser. A11a sätt är bra utom de dåliga.

f,XÀ¿lL
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'r Sit,uationen fiírvärras ju av att Kenneth inte kan dödas omedelbart
efltersorn Malvoliech då bara tar en ny kropo i besittning. Spelarna
måste alltså storma MaS.voliech utan att skjuta dödande skott, så at't
de sÉn kan döda honom sakta under det at,t ritualen slut,förs

* 0m Kenneth dödas så kommer den sluge Malvoliech att för'söka besätta
an person i rummet; Han ger sig pâ i'tur och ordning: fcjrst, Jalgaano (uLan
honom ingen ritual) sen Miranda (Xalman kommer hellre att döda de andra
än tåta ã"m döda hánne) sen Xalman (han är värst at,t, ta död på) sen
Anmaheygurt (tyngst beväpnad) sen Smith och slutligen eventuella andra
beväpnâãe kändisãr som är med i rummel,0m personen i flråga inte är i
rummet eller om han/hon redan är död så går Malvoliech automatiskt ti11
nästa person på 1ist,an,

x Den enda som
1örut,satt att,
äventyret, Har
blir besatt av
ct
JL ¡

kan skydda sig om f4alvoliech sluppit fri är Jalgaano'
han inte redan utnytt'jat Pet,ro l-oa en gång innan under
han det kan inte han heller skydda sig. Den spelare som
Malvolieeh är ute oeh karakt,ären tas över. av den sadistiske

Låt oss anta.att spelarna lyckades med sin stormming och at,t Kenneth och
t,i11räkt,1igt många av spelanna flortfarande lever. I detta läge kommer
Malr,oliech först att satsa på att oskadliggöra Jalgaano med sina sista
övernaturliga kraf ter. Han 1ägger en MI NDBL0lr'J, kalla det, spell eller vad
ni uitl, flör att spränga Jalgaanos hjärna i luften. Jalgaano känner aLt
han försöker.
* J dettar;liksom det, förrar'exernplet så gäller det att Jalgaano spart
sin möjlighet att låta Patro 1oa ta öven helt. Har han det så blir det
en gudarnas kamp som den utvilade, och ursinniger.Petro vinner. [flter
detla han Malvoliech inga psykiska krafter kvan. (Att besätta folk undan-
taqet. ) Har han inte spart sin assistans flrån Petro så flörsõker Pelro
aIltjämt hjälpa honom men han är för svag och Jalgaano dör. Här hamnar
resterande spelare i myyycket stora problem.

0m lalgaano nu spart Petro ti11 slutet och oskadligör Mal'voliechs att,ack
så hamnar saker och ting 1 et,t annat läge; Malvoliech vet at,t han är in-
trängd i ett hörn och uInyttjar sin kropp/sina kroppar maximalt,. I och
med att han inbe är ett dugq rädd för att dö, ùvärtom, i vissa skeden
är det ju en .kIar f ördel om han dör så kämpar han t,i11 sista droppen. Han
rikt,ar återigen attacUen/âttackerna mot, Jalgaano om det går. Har han
skjutvapen så skjuter han honom, har han ilget skjutvapen använder han
vilh:a tillhygqen som helst (han är dukt,ig på kendo ) har han inga ti11-
hyg{en så ståss han vi1t. ((o.rriqerinq: har han skjutvapen så flörsöker
han flörst döda Jalgaano, lyckas inte det använden han sista kulan till
att försöka begå självmord för att pâ, så sätt komma i besittning av en
mer användbar kropp. )
Som ni förstår är enda chansen att lyckas med ritualen att kväsa Kenneth
med ren styrka oeh tyngd. I annat fla1l så s1åss han ju t,i11s han dör och
dör han så är det bara ti11 hans förde1, Nej, enda möjtigheten är att,
tex. Xalman hå11er honom stenhårt, och att de övriga binder honom. Han
de vä1 bundit honom så kan de döda honom/henne (ot han redan hunnit byta
kropp) fangsamt under ritualen,
Har-spelarna riktig tur så misslyckas den kropp Malvoliech beflinner sig
i et,t stunsave (+'1 på grund av Malvoliech ) och segnar ner. På så sätt,
kan de binda och döda honom på ett 1ätt sätt
*'0n fYalvoliech först lever tillräkt1i9t 1än9e för att använda sin MIND-
BL0l^, på Jalgaano och sen dön och därigenom fligör siq flör att besätta en
ny kropp kan han, trots att Jalgaano redan flörbrukat Petro 1oa, INTE be-
sät,t,a Jal9aano. Ti11 det han han int,e 1ängre t,illräktlig psykisk styrka,
Vilken som helst av de andra qår dock boa.

{i'vrí
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HOUNGAN IALGAANO SERIPH OF PITRO LOA I !

fn voodoopräst fån inga extrapoäng flör skönhet, något som Jalgaano
tagi: fasta på. Med modiga 86 år i bagaget och med en kropp som på
ett imponerande sätt visar spår av varje ett är han en skräckinjagande
syn.
Ett:ort, slitet och stripigt hår i obestämbar färg hãngen flrån et,t
f1äckvis kalt huvud. Luggen (¿iplomatiskt ut,tryckt) hän9er ned oeh
täcker delvis, till mänsklighetens stora 1ättnad, den de1 av anatomin
som på resten av släktet kallas ansikte, men som vi av flinkänslighet
undanhåller oss från att komentera. Ett av ögonen är av grumlighet
förblindat på ett sådant sätt som idag lätt åtgärdas på närmaste
drop - in klinik, (or man vilf...) det andra är enbart, rödsprängt bortom
igenkännedom.
lalgaano reser sig 1.92 över markytan men på grund av den k¡aftigt
krökta ryggen framstår han som av medellängd, något som fönstärks av
hans "ryckiga" gångstif då han lider av en hä1t,a som inte är värre än
att han klarar sig utan rul1stol. , .
De tre fingrarna på höger hand och de flyra krökta på vänster är inga
problem då han har alla tio tår i behå11 och i övrigt känner sig
frisk och kry !
I konthet kan man säga abt Jalgaano utstrå1ar ett totalt, flörakt för
den Fysiska världen, något som inte minst hans urblekta, slitna klãder
visar. T stället lever översteprästen sitt liv i den andliga världen,
evigt lyssnande på de mummlande rösterna flrån '?andra sidan".
Denna andlighet hindrar dock inte Jalgaano från att, vara-oerhört be-
st,äml. (även mot människor) när han anser der vara befogat, Han är en-
vis 3om synden och flörväntar sig att, bli bemött med den respekt som
hans position kräver. Hans förakt flör de icke troende är lika stort
sqm hans vil ja at,t h jä1pa och t, jäna sit,t flo1k.
Son tidigare nämnt mycket inåtvänd kan han ibland ändå ehocka sin om-
givnirrg med p1öt,sliga utbrott, av totalt obegriplig, rrövernaturligil
humor (rr Du har tika stor ehans som en odöpt,0mbuula i Limboll) som
föfj3 av väsande skrattsalvor.
0m Jalgaanos kroppsliga oeh fysiska til1stånd, som han sjä1v bryr sig
föqa offi, sku1le ifrågasättas så reagerar han häftigt,. Då är han !nte
sen att påpeka att han redan i tjugoårså1dern tillhijrde Papa Doc's fruktade
privat,arme, de 'så kallade Tont,on Macoutes (ung. De flula gubbarna) och
at,t ìan femtår år senare (Oa besatt av Haitis hämnande indiangud,
Pet,r¡ 1oa ) var med och störtade hans son Baby Doc f rån makten på Haít,i .
Han bär flortfarande sin Tonton Macouterevolver i bältet.,.r'så här ska
i.ngu svarta yngel komma och säga vad jag ska görat',
Anda sedan Jalgaano blev besatt av Petro loa på Haiti flör flemtio år
sedar har han troget bjänat sin herne. Han har stigit i graderna och
är nJ den högste av alla levande (obs levande) voodoopräster.
Som gentjänst för Jalgaanos trogna tjänst så har Petro begåvat honom
med vissa övernaturliga kunskaper. . ,

x La pris des yeux - Förmågan at,t skåda in
ofta suddiga och förvrängda men kan kanske
något fall.

i f ramt,iden. Bilderna är
vara till någon nytta i

tf Förmågan at,t, med svart maçi styra och påverka troende.

x Jalgaano kan låta sin gud, den agressiva och
ta hans kropp helt, i besiltning en kort period
överraturliga kraflter.

hämdlystne
och därmed

Petro
skaffa

loa,
ilsigrt
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MI RANDA PAPOYE I I

Skönhet är ju obliqatoriskt i framtiden och vissa ägnar alla sina surt
förvärvade furobucks titl att förfina sitt konstgjorda utseende.
Hos dessa individer svider det extra hårt, när deL kommer någon med
äkta och på djupet, sittande skönhet. En sådan kvinna är Miranda
Med sit,t becksvarta, kortklippta rastahår, sina fylliga grönmålade
1äppar, sina nötbruna oeh leende ögon och sitt smlttsamma skratt
besi--ter hon atl den gpace man kan önska síg av an varelse som inte
är född katt ! !
Därtill vet hon hur hon skall framhäva sina kvinnliga flormer på ett
subtilt men ändå elegant, sätt: Dvs. åt,sittande iltgrön nylon T-shirt,
knallguIa cyckelbyxor med en missilröd kjol över och slutligen ett
par stiliga och tillika nedkladdade rosa basketkän9or..,
Fcir att visa att hon även besitter a1l diskretion en man kan önska
sig av en kvinna har hon även på sig en genomskinlig överrock i plast!
Med en intelligens och en sþ¿¡¡..,att matcha denna färgkaskad titl skön-
het utgör hon en livsfarlig naturkraft i Night City.
Lika känd som Miranda är på stans allehanda inneställen, lika känd
är är hon som netnunnern Exodus i nätet. få är dock de som gör koplingen
at,t det skulle kunna vara samma person.
Miranda kan kost,a på siq att känna sig trygg. Med utseende, charm och
intelllgens har hon det bra flörspännt flör si9, och med en ohyggliqt
skickliq solo titl brorr Bfl bror som dyrkar henne, kan hon inte ha
de t mycke t bätt,re .

Möjligtvis skulle det då vara att hon har så trogna och humoristiska
vänner som Armaheygurt.

1992 Update

Eflter det att Miranda råkat illa under Museumskuppen kunde man ju
anta at,t hon nu utvecklat en viss flörsiktighet, Men inle a11s, tvärt-
om. Prestigeflörlusten och den personliga vanäran har nu drivit, fram
en rBVanschlystnad av den magnit,uden bara en kvinna kan produeera.
Med 3n vassare arsenal av program och mindre säkerhetsmarginaler kommer
nästa konFrontation alt bli en seger..,êller den sista.
Denna nyarrmed turbo in i evighet,enrrattityd avspeglas också i hennes
säl1skapsLiv. Med sin skönhet, och al1 sin charm och därt,il1 med en
livsstil som ser varje dag som en potensiell sista har hon blivit
som et,t rött,, sött vin som berusar a1la i hennes vä9. Dock ett vin
vars bräckliga butelj skyddas av ett úãxânde antal smeksamma händer...
I korthet: Fullt ösl
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XAVIER MORGAN RMAHEYGURT ! !A

Xavier än en mycket,(l) kort man (l .Zt1) "u, flôr den breda massan' o-
bestämt utseende. Det,t,a beror på at,t han 9ömmer sig bakom sin urskoq
av hår. Hans vätftätade rastahãr räcker hõnom ner Iiff anklarna(t)
och han liknar därflör mest ett titet rastatroll,
ÃÃ"¿r.t"t-(¡ö; det f inns f aktiskt ett, där under ) är välrakat och på

alla andra sätt exemplariskt. Han har bruna plirande ögon, en 
"3knäsa och ett leende som ser ut att vara hämtat ur reklamen för Iurodyme

t,andkräm. . . och är det I !
Klädsetn är mycket enkel. Ett par pösi9a 9ul/röd/gróna kortbyxor och
et,t F,ar skinañde svarta lackskor. Der är allt som behövs, överkroppen
syns ju ändå aldrig.
Aímahõygurts stora passion är musiken, reggea musiken. För att futlt'
ut kunñã njuta av denna passion har han alltid med sig sin Multillex
Super V,ioof ãr Booster Sony Atf a 0mega Hipped Equipped Mo jän9. Den är
i 1ättmetall och kan lätt dras på an titen vagn eft,er Xavier.,.,
Fixerns ställning i undre vär1den är grundmurad och han åtnjuter al1
den respekt an mãn i hans stältning kräver, det, vi11 sä9a att flolk
ser ner på honcim.
Under ett av sina månqa uppdrag t,rälfade han på syskonparet Papoye
och en djup och bestående vänskap uppstod. Titlsammans' flixern Xaviert
netrunnern'Miranda oeh solon Xqlman, är de ett oslagbart team.

1992 Update

Xavier Morgan, alias ArmaheygurL, har växl skulle man skämtsamt, kunna
säga, Efltei att ha genomgått stora fysiska såväl som psykiska flör-
änõringar på grund av Museumskuppen så har Armaheygurt ändrat livs-
stil något, bliviù lite måttligare skulle,r,man kunna säga. Mult,if lex
Supe: l,r/õoflern är utbytt mot EBM's största bänbara modell oeh de mång-
färgade kortbyxorna utbytta mot et,t par enfärgade.
Mänñiskor som bara är bekanta med Armaheygurt skulle nog säga att han
blivit sOällare, men det skulle nog inte hans riktiga vänner håIla
n1ed om. Den lille fixern har inte blivit snä1Iare, bara mer diskreL,
som om h¿in inte ville dra vissa makters uppmärksamhet tilt sin rinqa
person. . .

Fysiskt sätt är Armaheygurt givetvis också ändrad. Mest märkbart, är
hâns vackert kromade vänsterarm och det förvånansvärL stora höIster
han :är på vänster sida,,.(Xavier taänker inte förlora några kaliben-
striler i fort,sät,tningen.)
Xavisrs förhållande till de övriga har inte änd¡ats nämnvärt. SmiLh
har blivit en given del av gänget och tillika en superb röjar+a¡tner.
Mirarda, vars levene verkar ha blivit ännu mera intensivt, är under-
bar som vanligt och till och med Xalman verkar ha lättat uPP:.1Iit9.
I korthet: Li[e mer diskret än tidí9are, så 1änge inget viktigt, står
på spel. . .
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XALMAN PAPOY[ ! I

Xalman Fapoye är en robust sälle i sina bästa år. En sannì rasta.
Tjocka, axe1långa rastafllätor pryder hans svarta hjässa. För att
styla ti11 sig extna har han också tre t,jocka och vä1digt 1ånga
rastafllätor som sträcker sig ner mot midj,
Denna hårpiska är givetvis färgad L röLL/
imponerande hårman döfjer ( t Z ) siq ett, rik
kraftig näsa fllankenad av ett par djupa,
of ta l-eende och smånynnande mun,
Vår solo är kfädd i en rastafärgad lång T

knäna. Under den bär han sina slitna och
Ett par obligatoriska Dr. Martens tn/indual
rätta elaka cyberpunklooken. Då det är ri
+15 grader) har han även på sig en sliten
flransar som rasslar tyst när han rör sig.
obliqatoriskt.
Runt halsen hänger hans lyekoamulett,r êfi
Marley.
Xalman är rätt tystlåten, en grapp av det
man kunna säga. Dock förvandlas han om nå
Med sina ohyggliga combatreflexer är han
om faran därtill hotar Xalmans älskade sy
han närmast en omänskliq bärsärk,
Miranda är, som sagt, hans svaghet,, (och
beundrar sin systers världsvana sätt, hen
hennes förödande intelligens. Xalman har
sin sak att se tilt at,t denna naturresurs
världen, Tillsammans ut,gör de ett fruktat
Denna starka dus har haft turen att bti g
1i11e fixern med det goda humöret,, och ha
trio.
I strid är Xalman som tidigare nämnt, dödl
sk juier i; t¿hkt med sin favoritcombat,musik

an i en elegant hårpiska.
guLL/qrönt. I skydd av denna
t,i9t st,iti9t, ansikte. In
bruna ögon och till det en

-shirt, som räcker nad t,ilt
t,illika smutsgråa armebyxor.
kers 2OO5 geP slutligen den
ktigt katlt ute (aflt under
1äderjacka med pärlförsedda
Sunglasses af night är

berloque med en bild på Bob

eftertänksamma slaget skulle
gctt "flysiskt,r' skulle hända.
en livsflarlig motståndare,
ster Miranda Papoye blir

styrka för alt def). Han
nes smittsamma sätt och
flöljdakt,ligen gjort det titl
t,iIl kvinna sLannar i denna
syskonpar.

od vän med Armaheygurtr' den
r därmed skapat en toppen-

igt, Särskillt när han
, Buffalo Soldier " . ,

Fiqhting on arrival, fliqhting flor survival. . ,

1992 Update

Xalman til1hör inte den typen av människa som radikalt, ändrar sin
persÐnlighet på grund av uppskakande händelser, så inte heller i
det ¡är falIeL. Dock har han flått lite att grubbla på efter Museums-
kuppen. Då hans ätskade Miranda och vännen Armaheygurt båda råkat
riktigt illa ut finns det anledning tiIl självrannsakan.
Resultatet, av dessa tankemödor har blivit att Xalman nu 1ägger ner
ännu mer energi på att mästra de våldsamma konsterna, Aldrig mer
ska någon av hans vänner råka i1la ut på grund av att han inte är
tillräkt11qt snabb e1ler hård. Detta intensiva t,ränande har redan
givit det, resultatet, att Xalman med 1ätthat räddat Smith ur några
av de pikanta situationer han verkar ha så lätt att hamna i. Detta
har ran dock gjort med g1ädje då han tycker att det är svårt att int,e
gitla den unge vit,ingen.
Det faktum att Xalman blivit mer medveten om att en av dem faktiskt,
trot3 solons kraft,fulla insatser, skulle kunna stryka med (sãrskitlt
Mirarda vars ut,flykter i nätet han inte kan övervaka) har gjort honom
lite mer öppen i sitt umgä¡ge. En so¡tsrfvarje ord kan bfi ditt sista
så säg nå9ot, snä11t" attityd, dock utan att gå t,i11 överdrift...
I korthet: Hårdare, snabbare, dödligare och snälIaret!
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SMITH ! !

Gruppens outsider alla kategorier. Medans de tre övriga karaktärerna
är tvättäkta rastaflarier så är lille Smith en tvättäkta'tviting". fn
viting vars historia bottnar i förtryck och kolonialisering av de mörk-
hyade. Detta är något Smit,h skäms väldeliga för eftersom rastakulturen
enligt honom är överlägsen. För att, inte tala om musiken och kIäderna
och...och.
Smith dyrkar verktigen allt som har med rasta att göra. De är helt
klart hans reîerensgrupp.
på grund av detta så hänger han oflta pårrThe zephyr of Zian'r och
andra rastastä1len. 5å flixaras är 1i11e Smith att han spenderar alla
sina pengar på cosmetic surgery f ör at,t f å den rrrättar' looken. Håret,
har han redan rastafierat, nu är det bara hårfängen kvar. Rösten har
han inte opererat men han har ändå lagt sig t,i11 med en Jamaico-Engelsk
dialekt som flår Xalman och de övriga att 1åta som infödda Amerikaner.
l\ven k1ädmässigt ligger Smith hästlängder före de andra, med sina
sina mängder av av ringar och ben och lager på lager av färggranna
rastamönster får han de övriga att likna Arasakabyrokrater.
på denna kortfatt,ade beskrivning tåter Smith som en omogen och pat,et,isk
barnunge som fortfarande lever kvar i idoldyrkarstadietn och den
beskrivningen stämmer mycket bral
Dock har Smith en kvalite som de andra inte ens Förmår förstå, Han
är ett underbarn vad det gä1ler a1la tekniska detaljer och makagrunkor.
Ingenting är gjort som inte Smith kan plocka isär, inte ens hans
föräldras äktenskap som Smith i t,idig ålder lyckades kracha...

1992 Update

Smiùh är tvekiöst den kanaktär som utvecklats mest sen "förra be-
skrivningen". Sedan han träffade Xalman och de andra av en slump för
ett par månader sedan har han vuxit betydfigt. Int,e bara på grund av
alla hemska saker de genomlevt, utan mest på grund av den vänskap och
respekt, de andra visat honom efter det at,t han slutligen blivit
accepterad. Denna vänskap har gjort att Smith inte 1ängre har samma
behov av att hävda siq och han har därflör tonat ner sin image lite,
dvs. han har tagit bort NAGRA av ringarna och benen, (O"t finns ju
ingen anledning att utplåna sin personlighet helt. . . )
Smiths beundran flör rastafarireligionen har därimot inte minskat,
tvärtom. A1lt som har hänt de sista månaderna har ju bara bevisat att
det, är den sanna tron.
Smith's förhållande till de övriga harn som tidigare nämts, fördjupats
betydIigt,. Xalman har, eft,er att, vid ett flertal tilfällen hjä1pt
Smith ur otäcka bråk, uppnått en sorts idolstatus. Miranda har i Smith
flunnit ylterligare en ti11 döden lojal vän som gladeligen skulle
kasta sig framför vilken fara som helst fijr att skydda henne. Xavier
(a1ias AimaheyguDt) har, slutligen, visat Smith att det inte är stor-
leken det kommer an på. Tillsammans har de två upplevt många långa
och b1öta nätter.
I korthet,: Smith har för första gången i sitt liv riktiga vänner och
dem ställer han upp på i vått och tort.
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