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ningen handlar om. Sanningen är att en Marsba-
serad terrorgrupp, Red Chimera, ligger bakom 
attentaten, men exakt vilka de är eller vilka motiv 
de har kommer att förbli ouppklarat i detta även-
tyr.

Det som spelledaren bör känna till är dock att 
ljudterrorn inte bara slagit till mot Enyo, utan 
även mot många andra platser i Solsystemet. 
Flera större städer på Mars har drabbats, däri-
bland New Angeles, Chitown och framför allt 
D.C. och andra platser i Crius. Även månar och 
rymdstationer har drabbats.

Red Chimera lyckades också kidnappa forska-
ren Calvino Spiff under attentatet. Anledningen 
till detta är att Chimera har för avsikt att använda 
sig av hans expertis för att utveckla sina soniska 
vapen ytterligare, men det är mycket möjligt att 
rollpersonerna inte kommer att få reda på anled-
ningen i detta äventyr.

Det som rollpersonerna bör veta rör bara plat-
sen de själva befinner sig på, Enyo, eftersom alla 
kommunikationsinstrument har slagits ut av ljud-
terrorn. Deras upplevelser av attentatet skiljer sig 
en del från varandra, men de har ändå en någor-
lunda liknande uppfattning av vad som hänt.

Det som alla vet är att det sent i går kväll hör-
des ett fruktansvärt skärande ljud av omänsklig 
volym (exakta detaljer om ljudet kan komma att 
avslöjas under utredningen, men för spelledaren 
kan det vara bra att veta att ljudvolymen uppgått 
till ca 150-200 db under attentatet).

Phobos
Phobos är den närmsta och största av Mars två 
månar. Liksom Deimos (Mars andra måne) är 
den oregelbunden till formen och känns igen på 
sin stora krater, Stickney, som upptar stor del av 
dess yta och som är synlig från Mars. Man tror att 
meteoriten som en gång i tiden skapade Stickney 

Synopsis
Ljudterrorn har slagit till. Rollpersonerna befin-
ner sig på Mars närmsta måne, Phobos, och blir 
rekryterade av Vintergatspatrullen för att fånga 
gärningsmännen innan de lämnar månen. All 
kommunikation med andra himlakroppar har 
slagits ut av attentatet. 

Rollpersonerna kommer att kunna göra tre 
snabba undersökningar av tre olika platser eller 
personer innan de förstår att terroristerna befin-
ner sig i Stickneykratern, på väg att flyga iväg.
Under äventyret kommer dessutom några obe-
kväma sanningar att nå dem. För det första får 
de veta sanningen om staden de befinner sig i, 
Enyo - den håller på att sjunka genom jorden och 
är mycket bräcklig, vilket är okänt för alla utom 
några få invigda.

För det andra får de veta att ljudterrorn ägt rum 
på flera andra platser i Solsystemet samtidigt, 
värst är det på Mars.

För det tredje får de veta att terroristerna akti-
verat en tyst ljudkanon som försatt hela Enyo i 
ett oroligt vibrerande tillstånd som riskerar att 
rasera hela den fragila staden om den inte stängs 
av omedelbart.

Rollpersonerna kommer i slutscenen att tvingas 
välja mellan att fånga terroristerna eller att rädda 
staden Enyo med alla deras oskyldiga invånare 
(att dela upp sig och försöka göra båda kommer 
att vara ytterst vanskligt och särskilt det första 
bör vara nästintill omöjligt).

Bakgrund
Red Chimera och ljudterrorn
När äventyret börjar vet rollpersonerna ingenting 
om ljudterrorn och dess gärningsmän. Tanken 
är att detta kommer att klargöras för dem under 
spelsessionen, eftersom det är detta som utred-
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Enyo
Enyo är en stad som mer eller mindre består av 
en enda vindlande byggnad som ligger inkapslad 
av ett kraftnät som följer stadens oregelbundna 
kropp. En tredjedel av staden ligger dock under 
jord.

Själva stationen, eller staden, bestod från början 
av två höga torn, liknande skyskrapor, som snart 
överöstes av byggnader som länkade dem sam-
man och sköt i höjden.

Den översta delen är klart modernare, fräschare 
och mer teknologiskt avancerad, vilket till och 
med syns på exteriören som är ljusare, blankare, 
rundare i designen och allt igenom luxuösare.

Nedre delens exteriör är desto slitnare och 
belamrad med satelliter, antenner, vajrar och 
utstickande armeringsjärn. Lyftkranar och vidun-
derliga byggnadsställningar är också vanligt före-
kommande längs markytan.

Överallt på Enyos exteriör finns portar som leder 
in i de yttre garagen så att svävarbilar kan ta sig ut 
till de leder som löper längs stationens utsida för 
snabbare framkomst.

Att framföra fordon här är dock inte bekym-
mersfritt då våningsplan, bomoduler och tekno-
logisk utrustning skjuter ut på alla möjliga ställen 
i ett asymmetriskt virrvarr till arkitektur.

Längst ned bor de arbetare som får staden att gå 
runt. Desto mer välbärgad man är, ju högre upp i 
Enyo bor man. Detsamma gäller för vetenskaps-
männen, de mest framstående och högaktade 
återfinns högre upp, medan studenter och van-
liga forskare bor någonstans i mitten.

Från Enyos monolitiska kropp löper “tuben” längs 
den svarta marken. Tuben är en inkapslad farled 
som sträcker sig likt spindelarmar från Enyo till 

var nära att splittra Phobos. I från kratern löper 
nämligen en mängd djupa sprickor som antyder 
detta. Nya teorier säger dock att sprickorna är en 
deformation som kommer av tidvattenkrafter.

Till skillnad från Deimos så är Phobos ännu en 
rymdamerikansk stat, d.v.s. man lyder under 
samma grundlagar som människorna på Mars 
och är en del av USSA.

Man är alltså inte självständiga, men däremot 
har man sedan 18 år tillbaka varit självstyrande 
när det kommer till de flesta inrikespolitiska 
frågorna. Områden som fortfarande handhas 
av USSA är rymdmilitär, rymdpolis, justicium, 
valuta och utrikespolitik. Man har dock rätt att 
upprätta egna handelsavtal med andra rymdsta-
ter och man har mottagit rätten att administrera 
rättsväsende och domstol på egen hand. Krimi-
nalitet av interplanetär art ska däremot rapporte-
ras till Mars utan undantag.

Trots att Phobos är självstyrande har man ingen 
regering, utan det styrande organet är en styrelse 
bestående av utvalda medlemmar ur olika fri-
stående vetenskapsorganisationer. Styrelsen går 
under namnet BAE, som står för Board of Auto-
nomous Enyo, men kallas ofta i folkmun för Sty-
relsen.

Enyo är dock inte den enda bemannade statio-
nen på Phobos, även om styrelsens namn antyder 
detta. Förutom Enyo finns två större gruvstatio-
ner, Lethe och Limos, som inhyser några tusen 
människor vardera. I gruvorna är det uteslutande 
kol som utvinns, varav mycket fraktas direkt till 
Mars.

Dessutom har USSR en helt egen forskningssta-
tion vid namn Makhai på Phobos, som rymmer 
ett hundratal forskare som kontinuerligt måste 
intyga att de inte bedriver någon form av militär 
forskning.
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Vintergatspatrullen, den interplanetära agentor-
ganisationen som gör allt de kan för att motar-
beta terrorism och organiserad brottslighet över 
hela Solsystemet. Vintergatspatrullen, hädanefter 
VGP, jobbar både öppet och i det tysta, och är 
främst kända för sin banbrytande underrättelse-
tjänst.

I detta äventyret kommer de att representeras 
av Palace Athena, en våghalsig agent med något 
okonventionella metoder.

Vid tidpunkten för terrorattacken hade Palace 
ett dussin agenter till förfogande på Enyo, men 
bara fem av dem överlevde ljudterrorn, och ingen 
av dem är i skick att delta i den brådskande utred-
ningen.

På Enyo finns även några vetenskapsmän som 
är lejda som civila kriminaltekniker (och spio-
ner) i VGP’s tjänst.

VGP kan liknas vid en sexigare version av Interpol 
och har samma status i USSA som FBI, Apple och 
Google har tillsammans i dagens USA. Ryktena 
är många kring det mytomspunna VGP, och de 
flesta handlar om agenternas ojämförliga exper-
tis och den spänning och mystik som omgärdar 
deras riskfyllda uppdrag. Men ryktena om peng-
arna, lyxen och inte minst makten som kommer 
med agentyrket är minst lika många. Det är med 
andra ord en arbetsgivare som alla drömmer om 
att få jobba för.

Spelledarpersoner
Palace Athena
Rollpersonernas uppdragsgivare och beskyddare 
i äventyret. Hon är en av Vintergatpatrullens 
vassaste agenter och således patrullens befäl på 
Enyo. Hon är superseriös och ojämförligt mål-
inriktad, men vissa inom agenturens högre kret-

närbelägna platser av intresse som t.ex. raketupp-
skjutningsbasen, kärnreaktorn och fängelset. 
Sedan nyligen finns även en led till de nybyggda 
gruvorna.

På marknivå i Enyo (och lite under marknivå) 
ligger den stora terminal som leder vidare ut i 
tubens armar. Terminalen är en myllrande plats 
full med stressade människor och hetsig trafik.

Ordningsmakten på Enyo tillhandahålls av BAE 
och kallas Soteria. De känns igen på sina svart-
blänkande uniformer med höga stövlar och krom-
färgade hjälmar. Deras befogenheter sträcker sig i 
princip lika långt som vanliga rymdpolisers, även 
om marsianer tenderar att nedlåtande tala om 
dem som ordningsvakter.

En hemlighet som bara BAE och de högst 
ställda forskarna känner till är att staden sakta 
sjunker genom Phobos porösa yta. Detta är dock 
något man febrilt försöker åtgärda genom att sta-
bilisera jorden utan invånarnas kännedom.

Man påstår att man har starka indikationer på 
mineralfyndigheter under staden och har där-
för inlett en hetsig gruvgrävning vars struktur 
egentligen är utformad för att staga upp staden 
ovanför. Mineralen som man påstår sig ha fun-
nit är ingen mindre än Dysium, som är vilt efter-
traktat i hela solsystemet då det används för att 
utvinna bränsle till svävarfordon. USSA är idag 
beroende av leveranserna från Kuiperbältet och 
de yttre planeternas månar, så en källa på deras 
egen måne hade varit ovärderligt.

Detta vet dock inte invånarna ännu om och 
forskarna har ännu inte listat ut hur man ska ta 
sig ur knipan när det till slut kommer visa sig att 
inga mineraler finns att hämta.

Vintergatspatrullen
Rollpersonernas uppdragsgivare på Phobos är 
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vinos nyuppblossade kändisstatus är hans nära 
vän Creighton Acrisius, som anlände till Enyo 
precis efter förkunnandet och i sin ignorans und-
gått att ta till sig detta faktum.

Calvino Spiff är en diva och en snobb ut i 
fingerspetsarna och klär sig alltid med elegans 
under den vita labbrocken, helst med fluga och 
skinande lackskor. Det svarta håret ligger alltid 
klanderfritt slickat i en sidbensfrisyr som blänker 
av pomada. 

Celso “Loco” Flores
Loco var en av Zan Frans värsta och mest efter-
sökta brottslingar fram tills dess att Magenta Sola-
ris såg till att bura in honom. Som gängledare för 
Southern 13 gjorde han sig känd som en skräck i 
Zan Frans undre värld. Han var inte bara ovanligt 
blodtörstig, han var också en nyckelperson i en av 
de största stoffkartellerna på Mars.

Just nu sitter han på Enyos fängelse under max-
imal säkerhet. Hans händer är slagna i elektro-
niska bojor som är länkade till en elektronisk 
gördel som han har runt midjan. Nedre delen 
av hans ansikte täcks av en elektronisk munkorg 
med lysdiodrar som lyser när han talar.

Emaretta Ilybius, PhD
Emaretta är knuten till scenariot på flera sätt, 
främst som kärleksintresse för en av rollperso-
nerna, Creighton Acrisius, men också som ter-
rorgruppen Red Chimeras agent på Enyo.

Hon har valt ut den kärlekskranke krigsvetera-
nen Creighton för att komma åt information om 
hans berömde vän - den genialiske vetenskaps-
mannen Calvino Spiff.

Emaretta är mycket begåvad och beräknande 
och är obeskrivligt attraktiv i Creightons ögon. 
Ett förslag till spelledaren är därför att låta spe-
laren som spelar Creighton beskriva hans dröm-

sar vill påstå att hon är för våghalsig och djärv i 
sina tillvägagångssätt. Gång efter annan har dock 
hennes risktagande metoder visat sig vara ett vin-
nande koncept.

Hon är en naturlig auktoritet och har inga 
svårigheter att kliva fram och ta kommandot i 
frånvaron av kommunikationsmöjligheter med 
övre befäl då hon är helt klar på vad som behöver 
göras.

Rent fysiskt är hon en respektingivande figur 
med sina 190 cm, sin laggivande blick och sina 
två tunga laserpistoler.

Hon drar sig inte för att klä sig i trendbrytande 
flamboyanta kläder (en tight rosa blus med vida 
ärmar, en “slips” med matchande gördel i guld 
och svarta byxor med breda gula revärer vid 
äventyrets början) och hennes afro är alltid påfal-
lande volymöst.

Calvino Spiff
En för äventyrets intrig helt central person, även 
om han personligen inte spelar någon större roll 
i äventyret. För spelledren kan det vara gynnsamt 
att se honom som något av äventyrets McGuffin 
- det faktum att terroristerna ville åt just honom 
kan vara en ledtråd för rollpersonerna i sin jakt 
på svar gällande terrorgruppens mål och tillvä-
gagångssätt.

Det är Spiffs expertis som Chimeras agent 
Emaretta är ute efter under sin vistelse på Enyo, 
via Creighton Acrisius.

Spiff är inte bara känd för sina uppfinningar 
utan orsakade nyligen stor kontrovers då han i 
en intervju med journalisten Perseus Ping utan 
omsvep berättade att han är gay.

Spiff har sedan dess fått en enorm skara fans 
efter sig och hyllas som en hjälte inom gaykretsar 
och andra jämställdhetsaktivister.

Den enda som inte känner till orsaken till Cal-
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kvinna, och ge Emaretta det utseendet helt enkelt.
I övrigt bör hon beskrivas som en elegant 

men stram kvinna i 40-årsåldern i auktoritär 
kjolkostym och vackert svallande brunt hår. Hon 
utstrålar lugn, seriositet och integritet.

Alla som inte är Creighton uppfattar henne 
också som kylig och sträng i sin utstrålning, som 
en lite arrogant akademiker eller affärskvinna.

Anledningen till att hennes titel som PhD alltid 
finns med i hennes namn är för att bokstäverna 
då bildar anagrammet Belamy Pratthime, vilket 
är hennes kodnamn under Operation Ljudterror. 
Detta är inte något som rollpersonerna förväntas 
klura ut i första taget och kommer nog snarare att 
bli en aha-upplevelse i efterhand.

Om spelledaren vill så kan Emaretta vara en 
maskinmänniska, vilket i så fall med fördel kan 
uppdagas i en hjärtslitande scen med Creighton 
efter att rollpersonerna avslöjat henne som agent 
för Chimera. Detta är fullt möjligt för scenariot, 
men inget som förändrar hur hon bör gestaltas 
fram tills dess, då maskinmänniskor är så gott 
som omöjliga att skilja från biologiska människor.

Rollpersonerna
De fem rollpersonerna är Magenta Solaris (ent-
ledigad rymdpolis), Perseus Ping (journalist), 
Dixie Bluestar (rocksångerska), Creighton Acri-
sius (veteran från robotkrigen) och Nikita Korol-
jov (rymdsovjetisk vetenskapsman).

De har alla två saker gemensamt, dels har de 
överlevt ljudterrorn helskinnade och dels är de 
intressanta för Vintergatsptrullen på Phobos.

Dixie Bluestar
Dixie är 25 år gammal och sångerska och tillika 
frontfigur i rockbandet The Dreadful Five. Bandet 
är kända inom undergroundkretsar och är erkänt 

skickliga musiker med ett originellt sound.
Det har dock sagts att är deras musik dock lite 

för särpräglad och “smal” för att uppskattas av de 
riktigt stora massorna. Men sedan deras senaste 
album, “Kozmic Blues” kom ut har de plötsligt 
och oväntat nått en bredare publik med mer 
melodiösa låtar som “Piece of my Moon Heart” 
och “Spacemen Fighting in the Dance Hall”.

Enligt kritikerna är den främsta anledningen 
till bandets framgångar att Dixie Bluestar tagit 
mycket större plats nu än tidigare, både som låt-
skrivare och sångerska med sin hesa, originella 
röst.

Som tonåring blev Dixie rånad och nedslagen av 
två smågangsters i Crius gränder och far fortfa-
rande illa vid hotfulla situationer. För att bearbeta 
traumat och skydda sig från liknande händelser i 
framtiden började hon studera Kung Fu och är 
idag en skicklig utövare.

Dixies hemlighet är dock att hon inte längre upp-
skattar det vilda rock’n’roll-livet. Trots att hon 
bara är 25 år ung har hon redan tröttnat på fest, 
stoff och stök och har blivit allt mer fokuserad på 
själva musikskapandet. Hon gör dock sitt yttersta 
för att framstå som minst lika dekadent som res-
ten av bandet, som har ett rykte om sig att festa 
stenhårt och skita i alla samhälleliga normer och 
uppförande och livsstil.
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Creighton Acrisius
Robotkrigen har varat i tio långa år och många 
är de rymdamerikanska offer som dött eller ska-
dats i striderna på andra sidan Solsystemet. En 
av dem är Cpt Creighton Acrisius som förlorade 
båda benen när hans rymdjagare sköts ner över 
Kwan Hwang-deltat. Lyckligtvis kom hans goda 
vän, vetenskapsmannen Calvino Spiff (fältläkare 
i kriget), till hans undsättning och räddade hans 
liv genom att amputera båda benen över knäna.

När Creighton återvände till Mars var han en 
spillra av sitt gamla levnadsglada jag. Trots att 
han uppnått kaptensgrad under kriget så fanns 
det lite som den stolta rymdstaten USSA kunde 
göra för honom på hemmaplan.

Han blev snart en bitter invalid som inte fann 
någon mening med tillvaron hemma Crius, för-
utom i spriten, som förändrats så mycket till det 
sämre under tiden han varit borta för att kämpa 
för en sak som inte var hans egen. Creighton 
kände sig sviken av sitt land och med tiden blev 
han så pass bitter att han började ifrågasätta inte 
bara regeringen utan hela rymdnationen och allt 
vad den stod för, samtidigt som han sjönk allt 
djupare ned i alkoholismen.

Snart engagerade han sig i regimkritiska opposi-
tionsgrupper och deltog i demonstrationer för att 
protestera mot kriget.

Creightons hemlighet är att han för ett par år 
sedan, när han var som mest desillusionerad av 
bitterhet och missbruk, tog steget fullt ut och gick 
med i den vänstervridna terrorgruppen Windy 
Undergrond. Hans invaliditet visade sig dock 
vara ett oöverkomligt hinder för att han på all-
var skulle kunna göra skillnad för gruppen, vilket 
gjorde honom än mer eländig.

Det var då han kontaktade sin gamle vän, Cal-
vino Spiff, som efter sin militärtjänstgöring sökt 
sig till Enyos alternativteknologiska institut på 
Phobos.

Calvino förbarmade sig över sin gamle vapen-
broder och såg till att bygga honom en svävars-
cooter i ren empati. Dock kanske ambitionen tog 
överhanden på Calvino som gjorde den lite väl 
avancerad och installerade diverse funktioner 
och attribut som Creighton ännu inte lärt sig att 
hantera till tillfredsställelse.

Creighton älskar dock sin scooter - Freeze 
Lightning, som han kallar den p.g.a. att lädersä-
tena är så kalla när han sätter sig där på morgonen 
- och blev så fäst vid känslan att glida omkring i 
den med en personlig mekaniker till hands på en 
så förlåtande och öppensinnad plats som Enyo, 
att han blivit kvar i två år.

Dock har han inte satt sig in i varför Spiff blivit 
så känd och dyrkad, utan nöjer sig med insikten 
att hans vän är ojämförligt smart. Han har där-
med också helt missat att Spiff kommit ut som 
homosexuell för ett par år sedan och tror att alla 
de unga män som springer hos Calvino är hans 
assistenter.

Dessutom har Creighton bekantat sig med en 
kvinna de senaste månaderna, Emeretta Ilybius, 
PhD, som han blivit förtjust i. Trots att han knappt 
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vågar tro det själv misstänker han att Emeretta 
kanske har känslor för honom också.

Calvino har med tiden tröttnat något på Creigh-
tons ständiga krav på uppassning och servning 
av Freeze Lightning och försöker övertala honom 
om att återvända till Crius, men Creighton har 
ständigt nya ursäkter till varför han måste stanna 
på Enyo lite till.

Bitterheten och vänsteridealen finns fortfa-
rande kvar till viss del, men revolutionären i 
honom drog sig tillbaka i takt med att livskvalitén 
steg. Alkoholmissbruket har han också fått hjälp 
med av Calvino, även om han gärna har en flaska 
i närherten för säkerhets skull.

Magenta Solaris
Många var de gangsters som har fått skaka gal-
ler i Zan Fran det senaste decenniet tack vare 
Magenta Solaris, underbarnet med det snabba 
huvudet och de ännu snabbare laserpistolerna.

Hon sprang igenom den tuffa rymdpolisskolan 
på rekordtid och spåddes en lysande karriär inom 
rymdpoliskåren där hon snabbt steg i graderna. 
Men trots att hon blev en av de yngsta inspektö-
rerna någonsin så blev hon också en av de yngsta 
polispensionärerna någonsin. 

Anledningen var att hon gick långt utanför 
sina befogenheter som polis i gripandet av Celso 
“Loco” Flores, en av New Angeles mest ökända 
gängledare. Efter många års hårt polisarbete, 
under coverutredningar och bevissamlande lyck-
ades Magenta till slut att få Flores fälld. Men i 
insamlingen av bevismaterial gick Magenta för 
långt och bröt mot många av polisens förord-
ningar och priset av att sy in Flores var att hon 
själv blev avstängd från sin tjänst som polis.

Magentas hemlighet är att hon under sin under 
cover-tid i Flores gäng begick långt värre brott än 
de som hon avskedades för. Hon gjorde sig skyl-
dig till rån, misshandel och droghandel i Flores 
tjänst och ingick eventuellt också i någon form av 
intimt förhållande med en av hans hantlangare.

Flores placerades på Enyo för att inte kunna 
styra sitt gäng från fängelset Zan Fran. Eftersom 
Magenta inte kunde fortsätta som polis valde hon 
att flytta till Enyo för att fortsätta utredningen 
Flores på egen hand, hon tyckte nämligen inte att 
domstolen fick fram hela sanningen kring Flores 
i rättegången.

I början försörjde hon sig som privatdetektiv 
på stationen men jobben var få och ointressanta 
och gled snart ned på Magentas prioriteringslista 
gentemot Floresfallet och istället tvingades hon 
ta jobb som svävartaxichaufför.

Perseus Ping
Perseus är en kedjerökande journalist i 35-årsål-
dern. Han är mycket driven och självsäker men 
också smått neurotisk.

Han slog igenom som grävande journalist med 
dunder och brak då han nästan på egen hand 
avslöjande en stor politisk skandal; Fire Sluice.

Detta är dock tio år sedan nu och många ser 
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Perseus som en omodern föredetting inkapabel 
till att anpassa sig till dagens moderna mediekli-
mat. Andra hävdar till och med att Perseus scoop 
berodde på ren bondtur eller att han tog åt sig 
äran på andra journalisters bekostnad.

Det närmsta ett scoop som Perseus kommit de 
senaste åren är den öppenhjärtliga intervjun med 
Calvino Spiff för drygt två år sedan, bland det för-
sta han gjorde när han kommit till Enyo.

I intervjun kom Spiff ut som homosexuell och 
detta fick enorma påföljder för vetenskapman-
nen som hyllades som ikon och förebild på Enyo, 
medan Perseus fick rykte som oseriös populistisk 
opportunist i journalistkretsar. Detta retar Per-
seus oerhört då hans syfte var att lyfta fram Cal-
vinos vetenskapliga gärning medan outningen 
var väldigt sekundärt för honom, nästintill oin-
tressant, men han tog med det för att Spiff insis-
terade.

Den fåfänga Perseus tar givetvis mycket hårt på 
sitt nedåtgående rykte och blir allt mer manisk i 
sin jakt på nästa stora scoop.

Perseus är på Enyo för att han har fått nys om den 
sammansvärjning som hemlighåller sanningen 
om gruvbygget under staden.

Nikita Koraljov
Medicin, fysik och datavetenskap, ämnena som 
fascinerar Nikita är många. Det som fascinerar 
honom allra mest är dock den rymdvästerländ-
ska populärkulturen. Film, musik, mode och all 
form av frigjord modern kreativitet kittlar Niki-
tas nyfikna sinne mer än något annat.

Som son av det gravallvarliga och militäriska 
USSSR har han dock fått nöja sig med att vara en 
hemlig betraktare på avstånd. Fram tills nu.

Läkarsonen från Jupiters Smolenskenklav 
hoppade tidigt av sina egna läkarstudier för att 
istället ägna sig åt datavetenskap och robotik. 
Efter omfångsrika studier på Ganymedes och 
Europa, Jupiters månar, lyckades han få ett länge 
efterlängtat forskningsstipendium för internatio-
nella studier. Snabbare än kvickt var Nikita på 
Phobos för att studera datorteknik.

Just nu jobbar han på en tes om piezoelektro-
nikens stora användningsområden inom roboti-
ken, vilket upptar all hans tid.

Nikitas hemlighet är att han har en sexuell affär 
med Calvino Spiff. Det faktum att han är homo-
sexuell är ingenting som Nikita vare sig döljer 
eller skyltar med. Däremot är det hans huvudsak-
liga orsak till att han befinner sig på Enyo, då han 
lämnade det kvävande livsklimatet i USSSR för 
den mer frigjorda kulturen på Phobos.
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VARFÖR ÄR ROLLPERSONERNA 
MISSTÄNKTA OCH VARFÖR 
DRABBADES DE INTE AV LJUD-
TERRORN?

Dixie: VGP har sett övervakningsvideon från 
Breath Bay och tycker att det är mycket märkligt 
och högst misstänksamt att Dixie klarat sig utan 
större skador när resten av bandet tvärdog, liksom 
de flesta andra som var i närheten. Dessutom har 
de granskat hennes texter och har funnit några 
rader som kan uppfattas som regimkritiska.

De höga ljuden i rockbrancshen har med tiden 
blivit en väldig påfrestning för den stillsamma 
sångerskan, inte minst under konserterna. Hon 
kände till slut att hon var tvungen att vidta åtgär-
der för att orka fortsätta. För en tid sedan blev 
Dixie påkommen av sina bandlemmar med att 
använda öronproppar, vilket givetvis var en stor 
skam. De har dock lovat att inte sprida nyheten 
för att inte skada bandets rykte. Det de andra inte 
vet är att hon även börjat använda en störsändare 
för ljudvågor sedan en tid tillbaka, allt för und-
slippa det harmfulla skränandet. Detta är dock 
något som Dixie bara skulle avslöja under mycket 
speciella omständigheter, eftersom det förmodli-
gen skulle förstöra hennes karriär som rockartist 
om det kom ut.

Creighton: För en vecka sedan hände något 
ofattbart i Creightons liv, han var på dejt med en 
kvinna, med Emaretta. Efter att fått sitt liv slagit i 
spillror i och med Robotkriget ser saker och ting 
plötsligt ljust och hoppfullt ut igen för den gamle 
Creighton.

Han var givetvis mycket nervös, och kände sig 
tafflig och svettig under middagen på La Trom-

peur, men efteråt mindes han kvällen som allde-
les magisk (påskägg: La Trompeur är franska för 
den bedrägliga, och syftar givetvis på Emaretta).

Det dröjde dock en vecka innan Creighton fick 
tag på Emaretta igen och han misstänkte att han 
gjort bort sig så pass att hon aldrig ville veta av 
honom igen.

Men så dök hon helt oväntat upp utanför hans 
bomudul i går kväll. Hon verkade stressad men sa 
att hon ville ta med honom på en “månskenstur”, 
och Creighton kunde inte gärna tacka nej. De 
kallade på en svävartaxi och betalade den extra 
summan för att ta sig till Enyos utsida varifrån 
de tillsammans kunde titta upp på Mars över-
väldigande yta som hängde över Phobos som ett 
vidunderligt eldklot.

Och just den kvällen låg Criuz rakt ovanför 
Enyo, vilket var både vackert och sentimentalt för 
de båda, även om taxichauffören var en ovanligt 
tvär figur som verkade störa sig på deras blotta 
existens.

Persues: Ända sedan Fire Sluiceskandalen 
har Perseus Ping varit ämne för misstankar från 
myndigheterna på Mars. Han ses som en oväl-
kommen visselblåsare och ett potentiellt hot.

Även om de illdådiga ryktena skadat honom 
mer så har VGP:s underrättelsetjänst också kom-
mit att bli ett aber för honom. Även om han aldrig 
lyckats konfrontera dem för att få saken bekräf-
tad, så känner han sig ofta iakttagen och ibland 
till och med förföljd.

VGP har misstänkt Perseus för spioneri och 
samverkan med fiendenationer såväl som ter-
rororganisationer, vilket givetvis är att överdriva 
hans ambition.

Han råkade hamna på övervakningskamerorna 
eftersom han kom ut ur hissen som terroristerna 
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försvann ut ur Enyo med.
De har använt hans id för att öppna hissen. Även 

om de har hackat hissen så måste de ha passerat 
varandra på vägen och VGP är högst misstänkta 
till varför de lät honom gå som vittne.

Nikita: Efter att ha arbetat nästan helt utan 
avbrott på sin avhandling om piezoelektroniken i 
flera veckors tid så tvingade Nikita sig själv till en 
välförtjänt paus. Rockbandet The Dreadful Five 
skulle spela på Breath Bay och Nikita hade köpt 
plåtar för flera månader sedan.

Men då han både är nitisk och tankspridd så 
glömde han helt bort tiden och fick en chock 
när han insåg att konserten skulle börja om bara 
femton minuter. Han slängde sig därför iväg utan 
att byta om och hann bara få med sig det allra 
viktigaste - biljetten och solglasögonen (som 
för Nikita är den yttersta symbolen för allt vad 
rock’n’roll och västerländsk kultur står för).

Väl på plats fick han dock en plötslig och helt 
oväntad epifani gällande det stora problemet i 
hans uträkningar och han skyndade sig genast 
tillbaka till labbet för att inte glömma sin snille-
blixt.

På vägen dit var han tvungen att ta en hiss och 
hissdörrarna hann knappt slå igen bakom honom 
innan ljudterrorn slog till. Nikita kände dock inte 
mer än en vibration från sin plats i den ljudisole-
rade hissen.

Väl nere i det öde labbet märkte han heller ing-
enting av attentatet, utan det var först morgonen 
efter, när VGP kom och arresterade honom, som 
han blev varse om vad som hänt. (Han har varit 
vaken hela natten tack vare studiestoffet.)

Magenta: Sedan hon tvingades lämna kåren 
för några år sedan har pengar så småningom 
kommit att bli ett problem. Hon försökte först 
tjäna en hacka som privatdetektiv, men märkte 

snart att det tog för mycket tid från Loco Flo-
res-fallet.

Nu kör hon istället svävartaxi tre dagar i veckan 
för att skramla ihop till det allra nödvändigaste 
så att hon kan lägga all övrig tid åt att sina efter-
forskningar.

Hon var egentligen ledig igår men blev inringd 
då kollegan, Moody Wood, tvingats gå hem sjuk, 
något som inte hänt sedan han började köra för 
Floater för arton år sedan.

Magenta var inte nådigt irriterad när hon 
tvingades ta den idiotiska körningen på utsi-
dan av Enyo igår. Inte minst då hon var tvungen 
att hjälpa den handikappade mannen med sin 
otympilga scooter både vid på- och avstigning. 
Dessutom äcklade det henne att se hur han helt 
uppenbart blev blåst av den charmiga kvinnan 
vid sin sida.

Turligt nog gjorde de så att hon undgick ljud-
terrorn i alla fall. Nu är hon istället misstänkt.
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och inrättade Soteria som tillförordnad vakt-
styrka.)

Dörren öppnas och in kommer Palace Athena. 
Hon måste beskrivas i all sin prakt, då hon tyd-
ligt bryter av mot den sterila och nästintill döda 
omgivningen.

Hon presenterar sig som Palace Athena och för-
säkrar rollpersonerna om att de verkligen sitter i 
skiten. Hon skräder inte orden utan är nog med 
att påpeka att de har en hel del att förklara om de 
någonsin vill lämna det här rummet.

Palace talar snabbt, högt och beslutsamt och tar 
givetvis över rummet fullkomligt. Hon använder 
mycket slangord och blandar akademiskt språk 
med svordomar och tolererar inte att någon 
avbryter henne, utan är snabb med att beordra 
Soteriavakterna att dela ut stötar med elpisto-
lerna. I några korta meningar förklarar hon att 
Enyo blivit utsatt för ett terroristattentat och kaos 
råder på stationen. Det finns ingen exakt siffra 
men över hundra människor befaras ha dött i 
attacken och nästan alla andra invånare är mer 
eller mindre allvarligt skadade. Dessutom har 
terroristerna kidnappat Calvino Spiff, den kända 
vetenskapsmannen.

Styrelsen, BAE, står handfallna och många av 
stationens ledande personer är för skadade för 
att kunna agera. Det är nu upp till henne, som 
Vintergatspatrullens befäl på Enyo, att minimera 
skadorna i attackens efterdyningar och framför 
allt att gripa gärningsmännen.

När presentationen är klar går hon fram till 
videoutrustningen, ber dem titta noga på 
videoupptagningen som består av några korta 
klipp från nattens händelser som fångats av sta-
tionens få övervakningskameror och trycker på 
play. Filmen har få bilder per sekund och väldigt 
låg färgmättnad, nästintill gråskala, och saknar 
helt ljud.

Öppningsscen - Förhör
Direkt efter att ljudterrorn slagit till med full kraft 
på Phobos kommer fem främlingar att finna sig 
sittandes i ett förhörsrum på en nedlagd polissta-
tion i utkanterna av staden Enyo.

När öppningsscenen är över kommer rollper-
sonerna förhoppningsvis att ha två spår att följa: 
Den fängslade Loco Flores och Dysiumgruvorna. 
Innan de ger sig av mot något av dessa platser bör 
de dock börja med att undersöka de döda band-
medlemmarna i The Dreadful Five.

Beskrivning: Polisstationen är helt övergiven och 
ingen har satt sin fot där på flera år. Damm och 
kvarlämnat kontorsmaterial täcker golven och på 
väggarna har färgen har flagnat.

Just det rum som rollpersonerna befinner sig i 
verkar vara ett gammalt förhörsrum och mörka 
oroväckande fläckar syns på dess golv.

Rollpersonerna sitter på kalla aluminiumstolar 
med elektroniska handfängsel. Framför dem står 
ett slitet bord helt utan personlighet och fram-
för dörren står två vakter ur Soteriagardet med 
så tomma och opåverkade blickar de kan förmå, 
men empatiska rollpersoner kan ana att bakom 
den stenhårda fasaden är även de berörda av den 
omvälvande situationen.

Det luktar unket och instängt (kanske mögel) 
trots att man fått igång den gamla luftkonditione-
ringen. Det droppar från rör i taket och surrande 
ljud kommer från den elektroniska videout-
rustningen som VGP rullat in i rummet på en 
skranglig plåtvagn.

(För de som bott på Enyo en längre tid är det känt 
att det inte funnits någon statlig poliskår på sta-
tionen på 18 år, då BAE tog över styret på månen 
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Klipp 1: En mörklagd konserthall med plats för 
ca 1000 tätt stående personer syns på den gryniga 
monitorn (VHS-kvalitet). Kameran verkar sitta 
högt upp på en av långsidorna. Bandet kommer 
in på scenen, publiken ser upprymd ut. Bandet 
börjar spela, och så, kanske en halv minut in i 
första låten, är det som att en osynlig explosion 
kastar människorna längst fram i publiken till 
marken med ursinnig kraft och kameravinkeln 
ändras något då kameran rubbats av ljudvågen. 
Människorna längst fram blir livlösa omedelbart, 
som om de alla blev skjutna samtidigt, eller som 
ett gäng marionetter som något klippt av alla 
banden på.

 
Dixie minns kristallklart att det var exakt när 
hon tog det svåra Höga C i öppningslåten “Planet 
Dynomite” som ljudet exploderade, som om det 
var hennes röst som utlöste smällen.

Alla lampor, flaskor och övriga glasföremål i 
rummet exploderar. Ett trettiotal personer längst 
fram faller genast ihop och nästan varannan per-
son i publiken trillar snart ned på golvet i stora 
pålgor. Bandet faller ihop i förvrängda poser på 
scenen, bara Dixie visar några som helst livs-
tecken. Kaos utbryter. Folk håller sig för öronen 
och springer mot utgångarna i panik. Så små-
ningom tänds belysningen och man ser hundra-
tals människor ligga livlösa på golvet.

INFORUTA

Lyckade slag mot brains (med tillägg för lämpliga 
skills eller pros) kan ge följande information:

• En person, klädd i vit labbrock och stora 
solglasögon, tränger sig igenom publiken i det-
samma som bandet intar scenen. Han rör sig 
nästan panikartat och ser minst sagt ut att ha 
bråttom att ta sig ut. Vid en närmare titt ser det 
faktiskt ut som vetenskapsmannen här i rummet, 

Nikita Koraljov.
• Det finns högtalare på flera ställen runtom 

i salen med ljudexplosionen verkar bara ha kom-
mit framifrån scenen.

• Dixie Bluestar kommer ihåg att en av 
roddarna var ny, och han pillade med högtalarna 
framme vid scenen.

Rollpersoner med skillen Medicin kan också slå 
för att förstå följande:

• Allt tyder på att offren drabbats av någon 
invärtes snarare än utvärtes skada.

• Reaktionerna från dem som avlider kan 
liknas vid de som visas vid en hjärtattack. Plöts-
ligt stelnande och/eller krampande kropp och 
panikslagen eller frånvarande blick. Skillnaden är 
att dessa offer instinktivt tar sig för bröstet sna-
rare än vänsterarm.

SLUT INFORUTA

Vid den tidpunkten trycker Palace Athena på 
paus och vänder sig mot rollpersonerna. Hon läg-
ger armarna i kors och stirrar frågande på Dixie 
Bluestar (men slänger också ett ont öga på Nikita 
Koraljov.)

Om inte Dixie själv tar till orda kommer Athena 
att börja berätta detaljer om hennes förflutna 
(från Criuz, yngsta barnet i en välbärgad aka-
demisk familj, skilda föräldrar, hoppade av high 
school men studerat musikteori hos privatlärare, 
svart bälte i Kung Fu…) för att sedan påbörja en 
aggressiv utfrågning:

“Varför är du fortfarande vid liv?” 
“Varför är du inte mer förkrossad?”
”Vi har granskat några av dina textrader, och de 

verkar minst sagt upproriska och regimkritiska, 
för att inte säga våldsbejakande: I fought the law, 
and I won, och I wanna murder my friends if they 
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dont play the right song”.
“Vem jobbar du för?”
“Hur kunde du inte uppfatta något misstänkt, 

har du pundat sönder alla dina sinnen?” “Lovar 
du att tjäna Vintergatspatrullen för att finna dina 
pundarpolares mördare?”

När Dixie väl har förklarat sig och lovat sina 
tjänster åt VGP kommer Athena att nicka åt en av 
vakterna som kommer fram och låser upp Dixies 
handfängsel.

Samma sak sker med Nikita, för om ingen av roll-
personerna för honom på tal så kommer Palace 
Athena att spola tillbaka filmen och zooma in 
rymdryssen bland publiken.

Sedan drar hon hans CV (född av läkarföräld-
rar i Smolenskenklaven på Jupiters måne Gany-
medes, hoppade av läkarutbildningen, studerade 
datavetenskap och robotik, erhöll forskningssti-
pendium för internationella studier, valde dator-
teknik på Phobos, forskar på piezoelektronik, har 
setts i sällskap med Calvino Spiff och har sett elva 
konserter, sjutton biofilmer och fem modevis-
ningar bara det senaste halvåret...) och frågar ut 
honom lika hätskt: “Vad gjorde du på konserten, 
varför var du maskerad och varför sprang du där-
ifrån precis innan explosionen?” “Varför har du 
besökt så många publikevent, är det för att reka 
och rigga ljudutrustningen kanske?” “Erkänn att 
du har spionerat på Spiff, åt vem?”

 
När även han svurit sig fri och lovat sina tjänster 
åt VGP kommer Athena att låta en vakt låsa upp 
hans handfängsel.

Klipp 2: En svagt upplyst hangar med rader av 
parkerade svävarbilar. Många av dem ser ungefär 
likadana ut, både till modell och färg. Rollperso-

nerna känner igen dem som svävartaxibilar.
Samtliga bilar står helt still, men efter några 

sekunder glider en bil av samma sort som de 
övriga in i bild. Den stannar vid en automat och 
en treledad robotarm fälls ut från bilen och auto-
maten scannar av dess id-kod. Denna process tar 
någon minut.

Athena pausar bandet och zoomar in (“enhance”). 
Man ser en brusande lågupplöst bild på mannen 
bakom förarsätet, Creighton Acrisius, och bortom 
honom en kvinna vars rödbruna svallande hår är 
det enda som syns tydligt, och i förarsätet - chauf-
fören Magenta Solaris.

Därefter fälls armen in och blir en del av ramen 
runt vindrutan, och en port glider upp i väggen 
framför dem och bilen kör ut och försvinner ur 
bild.

INFORUTA

Lyckade slag mot brains (med tillägg för lämpliga 
skills eller pros) kan ge följande information:

• Hangaren är en typ av parkeringsgarage 
som främst de olika taxibolagen hyr in sig i. De 
ligger i de yttersta skikten av Enyo och därifrån 
kan man oftast ta sig direkt till stationens utsida, 
som ofta används för att snabbare ta sig till andra 
platser på stationen (likt en ringled i dagens stor-
städer).

• I just detta garaget tillhör de flesta svävar-
bilarna bolaget Floater (där Magenta jobbar).

SLUT INFORUTA

Klipp 3: Ett stort rum som liknar en hangar, ett 
lagerutrymme eller ett källargarage av något slag.

En man i ledig kostym, Perseus Ping, kliver ur 
en hiss i den närmre delen av rummet. Han ser 
något perplex ut. Han vandrar sedan med ryggen 
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mot kameran ut ur bild, i rak vinkel från hissen.

Fyra sekunder senare kommer fem män spring-
ande från samma håll som Perseus just utgick. 
Deras är klädstil är någorlunda homogen, och 
kan sammanfattas som kängor, militärbyxor 
(mest gröna), skinnjacka eller polotröja (svart) 
och ett par solglasögon. Alla fem har svart basker.

Dixie kan känna igen en av dem som den där 
roddaren som pillade med ljudet.

Två av dem står vid hissens terminal (som är 
utrustad med en passerkortläsare) en kort stund 
och trixar med det litet. Snart öppnas hissdör-
rarna och de fem kliver in och försvinner.

Ett par sekunder senare kommer Perseus åter in i 
bild. Han går fram till hissen och ser mycket kon-
funderad ut. Han vankar av och an en kort stund 
och återvänder sedan varifrån han kom.

Sanningen är att han varit nere i gruvorna för att 
snoka på den pågående utgrävningen, och mis-
sade på så vis själva attentatet. Det bör nämnas 
redan nu att terroristerna tog en annan väg in i 
stationen från gruvorna än Perseus. De har näm-
ligen slagit in en grottvägg i terminalens nedersta 
del medan Perseus tagit den vanliga vägen via 
tuben. När han vaknade kom VGP och arreste-
rade honom och han kunde inte hitta sitt passer-
kort.

Anledningen till att Perseus är anhållen är givet-
vis för att han befann sig på samma plats som de 
sannolika gärningsmännen när de flydde från 
Enyos sista dörr. Hans passerkort är det sista att 
användas den natten. Enyos datorer har registre-
rat hans kort både när hissen åkte upp till källar-
plan nio, och när den åkte ner. Att han dessutom 
inte kan visa upp sitt passerkort gör dem extra 

misstänksamma.
Dessutom måste han ha mött gärningsmännen 

på sin väg från hissen. Vad hände där?

INFORUTA

Lyckade slag mot brains (med tillägg för lämpliga 
skills eller pros) kan ge följande information:

• En rimlig fråga är: Om Ping inte kände 
terroristerna, varför lät de honom komma undan 
helskinnad?

• (Computer science, Hacker) Enyos termi-
naler är välfungerande och avancerade men långt 
ifrån omöjliga att hacka. Det måste inte nödvän-
digtvis ha varit Perseus kort som användes när 
gärningsmännen tog hissen, de kan ha hackat 
terminalen och kopierat den senaste användarens 
data.

SLUT INFORUTA

Därefter följer en hätsk utfrågning av Persues 
Ping, men ganska snart kommer Palace Athena 
att inse att tiden är knapp och att det är dags över-
tala rollpersonerna om att de måste bistå VGP 
med sin hjälp omgående innan gärningsmännen 
hinner lämna månen. (De tror inte att terroris-
terna hör hemma på Phobos eftersom de hackat 
terminalerna och de hade märkt om de hade läm-
nat månen med en raket eftersom månen är så 
pass liten.)

När Palace Athena äntligen är färdig med förhö-
ret och har låst upp samtliga handfängsel vänder 
hon utfrågningen till en rekryteringsprocess. Hon 
kommer då att bete sig som att förhören aldrig 
ägt rum och hon plötsligt mycket mer avspänd ut.

Förhoppningsvis kommer det inte att krävas 
särskilt mycket övertalning för att få rollperso-
nerna att vilja jobba för VGP eftersom det är det 
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groovigaste man kan göra i Solsystemet. Alla vet 
att deras agenter är löjligt välbetalda, åtnjuter ett 
äventyrligt och luxuöst liv och har öppna dörrar 
varthän de kommer.

Om de känner sig kränkta av förhöret och måste 
trotsa VGP av ren stolthet bör de ändå kunna 
övertalas att bidra med sin expertis då terroris-
terna utfört ett synnerligen ondskefullt dåd som 
lett till att död och förtvivlan av enorma mått. 
Samtliga rollpersoner har åtminstone någon eller 
många anhöriga som dött eller skadats i attenta-
tet. Deras hämndbegär borde vara nog för att få 
dem att acceptera Athenas jobberbjudande.

Om det ändå är så att spelarna behöver övertygas 
kan du som spelledare lyfta följande argument:

Dixie: VGP hotar med att avslöja att hon använ-
der störsändare. Creighton: Borde göra allt för att 
rädda sin vän Calvino Spiff.

Magenta: Hon får återigen ägna sig åt sitt livs 
kall, att tjäna rättvisan, och kan i det långa loppet 
komma åt Loco Flores ordentligt med befogenhet 
som VGP-agent.

Perseus: Om han tvekar på en karriär som agent 
så borde han inse möjligheterna med att landa 
årtiondets scoop i jakten på terroristerna. Är 
dessutom bekant med Calvino Spiff.

Nikita: Borde göra allt för att rädda sin älskare 
Calvino Spiff.

Efter att rollpersonerna har svarat på frågorna 
om filmklippen så slänger Palace Athena fram en 
handfull föremål på bordet framför dem. De ser 
ut som stora femarmade spindlar vars “kropp” 
utgörs av ett tjockt membranliknande mittstycke, 
medan armarna är gjorda av något slags gummi-

material och är försedda med sugkoppar för att 
kunna fästas på vad som helst. De är också för-
sedda med någon slags elektronik, vilket syns då 
VGP skurit upp dem här och var och spindel-
nätstunna sladdar och kretsar sticker fram.

Athena frågar om rollpersonerna känner igen 
föremålen.

Nikita Koraljov kan med lyckade slag mot pas-
sande förmågor räkna ut att apparaterna använts 
som decibelförhöjare vid attentaten, även om han 
inte med exakthet kan förklara hur de fungerar 
för de lekmän som omgärdar honom.

Med ett illa maskerat leende påpekar hon att roll-
personerna ser för jävla trötta ut och att de fan 
måste rycka upp sig, de har ett viktigt och hek-
tiskt dygn framför sig.

 
Hon går mot dörren, den öppnas av en vakt och 
en kär och välbekant doft slår emot rollperso-
nerna från korridoren.

De ser att Palace Athena tar emot något från en 
vakt och hon vänder sig mot dem ett snett (och 
smått sensuellt) leende. De ser att hon har en stor 
brun kaffetermos med silverlock. ”Java?”
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INFORUTA
Om rollpersonerna undersöker liken kan lyck-

ade slag mot brains (med tillägg för lämpliga 
skills eller pros) ge följande information:

• Rollpersonen vet att experterna är över-
ens om att ett tillräckligt högt ljud kan orsaka luf-
tembolismer i lungorna, som sedan förflyttas till 
hjärtat och leder till döden. Alternativt så sprängs 
lungorna direkt av det ökade lufttrycket. (Akus-
tisk energi är bara vågor av varierande ljudtryck; 
ju högre energi, desto högre tryck, och högre 
ljud.)

• I vissa fall, där det finns någon form av 
underliggande fysisk svaghet, kan höga ljud 
orsaka ett anfall eller hjärtinfarkt - men det är 
inte alla som håller med om detta.

• Människor kan bara höra ljudvågor mel-
lan 20 och 20.000 Hz, men ljudvågor kan fortfa-
rande påverka oss under denna tröskel. Faktum 
är att vid 19 Hz, börjar ögonen gå wonky efter-
som det är resonansfrekvensen hos den mänsk-
liga ögongloben. Om man utsätts för 177 dB 
ljudvågor på 0,5 till 8 Hz, kan dessa börja jävlas 
med lungorna, vilket gör din andning oregelbun-
den och bokstavligen kan skaka dina ben runtom. 
Kortvarig exponering kan skada lederna, men 
effekterna av kronisk exponering kan vara illa-
mående och synnedsättning.

• Det har beräknats att det skulle krävas 
240 dB för ett mänskligt huvud att explodera. En 
stråle av 150 dB skärande ljud, kan orsaka per-
manenta hörselskador för sina mål även på ett 
avstånd av 300 meter.
SLUT INFORUTA

När rollpersonerna, eller Nikita, fastställt dödsor-
saken inser de att terrorattentaten inte är vilken 
terror som helst, utan LJUDTERROR! Detta är 
de först med att bevisa, vilket kanske kan ge viss 
berömmelse om det dokumenteras på rätt sätt.

The Dreadful Five
För att rollpersonerna ska få en större inblick i 
vad ljudterrorn är och vad den gör med sina offer 
kommer VGP att be dem (eller snarare Korol-
jov) att undersöka liken av medlemmarna i The 
Dreadful Five, Dixies band. Tanken är att de ska 
få några viktiga insikter som också leder dem 
framåt i äventyret.

Här kan tre saker hända:
• Rollpersonerna kan avgöra hur band-

medlemmarna dött.
• De lyckas fastställa att offrens symtom 

(och dödsorsak) kommit av de extrema ljudvoly-
merna.

• De (Dixie) inser att det är just höga C som 
var den utlösande faktorn till ljudterrorn.

Dixie kanske tycker att det är opassande att 
demonstrera hennes “vänner” och det är helt upp 
till spelaren att avgöra hur hon agerar. Det vore 
dock synd om hon lyckas avstyra hela undersök-
ningen eftersom den kan vara till stor hjälp för 
resten av utredningen. Om Dixie trots allt avstyr 
undersökningen kommer Athena att se till att ett 
nytt lik med samma symptom hämtas in, det är 
trots allt många som dött under natten.

Rollpersonerna förväntas undersöka liken men 
det krävs Medicin för att med säkerhet kunna 
fastslå att de dött av ljudvolymerna under atten-
tatet. Det räcker med ett lyckat slag mot brains 
för att inse detta, men för att medicinskt se hur 
offren har dött måste man lyckas med ett slag mot 
Medicin.

Om rollpersonerna lyckas med slaget så inne-
bär det att de kan avgöra ljudterrorns påverkan 
utan att göra en ingående obduktion.
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Fängelset och Loco Flores
Här sitter Celso “Loco” Flores som Magenta Sola-
ris satte dit för sina brott i Zan Fran. Förutom att 
han var Southern 13:s högsta ledare så är han en 
av Mars mest kallblodigaste mördare, känd för att 
bita ihjäl sina offer.

Men den som tar Loco för en enkom brutal psy-
kopat underskattar honom grovt. Flores är en 
kriminell “schackspelare” med långt gående pla-
ner och långt spunna trådar, men det är få utöver 
Magenta Solaris som har insett vidden av Flores 
intellekt och inflytande.

Flores styr inte bara fängelset utan även kri-
minaliteten på Enyo från insidan och känner till 
något om terrorattentatet. Han är villig att berätta 
detta för sin ärkefiende i utbyte mot något som 
både är förnedrande för Magenta, som gör att 
hon går tillbaka i sin bevisbeläggning, och som 
dessutom gör henne något korrupt.

(Loco har en hatkärlek till Magenta och ser 
henne som en värdig motståndare men vill se 
henne förfalla moraliskt. Han älskar spelet dem 
emellan och argumenterar gärna för att de båda 
är lika.)

Fyra saker kan hända i fängelset:
• Rollpersonerna konfronteras med vakter.
• De förstår att fängelset utstått prövningar 

men klarat strömavbrottet.
• Loco lägger fram en deal.
• De får i uppdrag att framföra resultatet i 

en uppgjord boxningsmatch.

För att ta sig till fängelset måste man lämna sta-
tionen och färdas någon kilometer “västerut”. 
Detta gör man lämpligast via “tuben”, den inkaps-
lade farleden som sträcker sig likt spindelarmar 
från Enyo till närbelägna platser av intresse som 

t.ex. raketuppskjutningsbasen, kärnreaktorn och 
just fängelset. Sedan nyligen finns även en led till 
de nybyggda gruvorna.

Tuben inrymmer ett pendeltåg såväl som en 
körbana för svävarbilar. Lämpligast för rollperso-
nerna är således att ta Solaris taxi till fängelset.

Att ta sig till tuben är knöligt på grund av kao-
set och uppståndelsen i stationen, men när Sola-
ris väl fått sin taxi i rätt tub så är det i princip 
fri lejd fram till fängelset. Tuben är i princip helt 
öde, och passagerarna (fängelsepersonal) på tåget 
ser brydda och förvirrade ut.

Rollpersonerna kommer dock att bli stoppade 
av vaktpatrull halvvägs genom tuben, då de redan 
arresterat eller kört iväg några gamla kåkfarare 
som gett sig av mot fängelset efter attentatet i 
hopp om att kunna frita gamla vänner i kaoset.

 
Beskrivning: Om rollpersonerna inte varit utan-
för stationen ännu så måste Mars överväldigande 
närvaro beskrivas här.

Tubens yttre väggar är genomskinliga och 
från svävartaxin ser de Mars sträcka sig över ¼ 
av stjärnhimlen. (Härifrån är Mars 6400 gånger 
större och 2500 gånger ljusstarkare än fullmånen 
sedd från jorden).

De ser också hur tuben sakta kröker sig och 
längre bort skiner den blanka ytan på en av de 
andra lederna i Mars röda ljusflöde.

När de kommer fram så möts de av misstänk-
samma vakter i silvriga uniformer med svarta 
detaljer och överdrivet breda och spetsiga axel-
vaddar. Alla bär hjälm med svart visir och svarta 
vaddar runt armbågar, midja och knä.

Tydligen hade fängelsets el slagits ut av ljudter-
rorn, men reservgeneratorn slogs snabbt i gång 
och man lyckades behålla kontrollen över fång-
arna under tiden.
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Beskrivning: För att komma till centralhissen 
som tar dem till övervakningstornet i huvud-
cellblocket måste de passera flera hårt bevakade 
säkerhetsdörrar som enbart öppnas med finger-
avtrycksläsare av betrodda vakter. Dessa dörrar 
måste vevas upp m.h.a. en metallratt på fram-
sidan av dörren efter att den har låsts upp. Alla 
väggar är klädda i blankpolerad plåt som reflek-
terar belysningen.

Övervakningstornet ligger mitt i ett stort och 
högt runt rum vars domtak är det enda som lig-
ger över markytan och vars stora fönster släpper 
in ett flödande mörkrött ljus som får hela salen 
att likna en blodfull gryta.

Cellerna ligger uppradade som små skrivbords-
lådor längs salens cirkulära vägg på nio våningar 
som blir smalare ju längre ner man kommer, likt 
en amfiteater.

Från tornet kan man ta en hiss ned till den 
tionde våningen, där Loco Flores sitter.

Beskrivning: En lång rak korridor, kantad av 
celler med glasväggar där de farligaste och mest 
perversa brottslingarna sitter, leder till ett större 
rum.

Där, längst ner, längst in, sitter Loco Flores i 
en glasbur i ett stort mörkt rum. Hans händer 
är slagna i elektroniska bojor som är länkade till 
en elektronisk gördel som han har runt midjan. 
Nedre delen av hans ansikte täcks av en elektro-
nisk munkorg med lysdiodrar som lyser när han 
talar.

INFORUTA

Lyckade slag mot brains (med tillägg för lämpliga 
skills eller pros) kan ge följande information:

• Perseus, Magenta och Nikita som är 
bofasta på Enyo kan känna till att alla vakter, 

inklusive fängelsevakterna, jobbar för BAE.
• Nikita och Creighton (m.h.a. särskilda 

skills) kan avgöra att blinkningarna i Locos mask 
motsvarar morsekod genom lyckade slag mot 
brains.

• Detta så att man kan se vad han säger på 
övervakningskamerorna.

SLUT INFORUTA

Om Magenta går med på att förhindra att Flores 
systerson, lille Brunito, hamnar bakom lås och 
bom så kommer han att berätta vad han vet om 
attentatet.

Allt hon behöver göra är att intyga att hon 
såg Brunito med sin morbror när hon skuggade 
honom vid ett visst datum. Brunito, som är Flores 
favorit, är en välmenande grabb som tyvärr ham-
nat i trubbel med rättvisan för ett tre år gammalt 
brott som han inte begått.

 
Flera andra ur Flores gäng kommer att åka in i 
samma härva men det är just lille Brunito som 
han vill skydda. Rapporten är redan skriven, allt 
Magenta behöver göra är att sätta sin signatur på 
den.

Om Magenta godtar dealen så kommer Flores 
att berätta att terrorgruppens kontaktperson på 
Enyo är en Belamy Pratthime. Han vet bara nam-
net, inte vem det är.

Flores ber också Magenta att säga till vakten 
som ger honom rapporten att Fraxer kommer att 
gå ned i femte ronden.

INFORUTA

Lyckade slag mot brains (med tillägg för lämpliga 
skills eller pros) kan ge följande information om 
namnet Belamy Pratthime:
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• Creighton kan känna igen namnet, han 
kan ha sett det på något som Emaretta äger, ett 
brev eller ett kvitto.

• Magenta känner igen namnet från ett av 
gårdagens kvitto. Hon är säker eftersom namnet 
är så speciellt. Om hon går igenom sin taxame-
ter så hittar hon namnet och tidpunkten. Det 
var kvinnan som åkte med Creighton. Magenta 
minns eftersom paret hade problem med sina 
kort och kvinnan motvilligt tvingades byta kort.

SLUT INFORUTA

På vägen ut kommer Magenta att bli stoppad av 
en vakt som ber henne signera en rapport med 
hennes falska vittnesmål.

Om hon ger vakten fel information om den 
uppgjorda boxningsmatchen så kommer hon att 
få sota för det i framtiden.

Dysiumgruvorna
I dysiumgruvorna kan sex saker hända:

• Rollpersonerna undersöker de nyupp-
slagna flyktgångarna och hittar spår av gärnings-
männen.

• De upptäcker att utrustningen är fejk.
• De upptäcker att jorden inte innehåller 

Dysium, utan bara sten.
• De upptäcker stagningsanordningar (och 

inser att borrningen är en skenmanöver).
• De upptäcker att hela stationen sjunker.

Beskrivning: Gruvbasen ligger bara några hundra 
meter från stationen och en nybyggd arm av 
tuben leder dit.

Gruvbasen består av några runda vita byggna-
der och en enorm borranordning som är upp-
ställd över en utgrävning i marken som smalnar 
av i mitten likt en strut.

Längst ned finns en smal öppning där borren 
är nedsänkt.

Vid utgrävningens sida finns även två enorma 
kranbilar.

Runt om basen finns dessutom ett flertal gruv-
bilar med larvfötter och platt tak för att kunna 
framföras i tunnlarna. Vissa ser ut att vara 
avsedda för att forsla personal och andra för att 
frakta råämnen.

Dessa ser precis som allt annat moderna och 
fabriksnya ut. Alla maskiner, fordon och bety-
dande utrustning går i plastigt vit modern design 
och har BAE:s namn och logga tydligt utmärkt 
med futuristiskt typsnitt.

 

INFORUTA

Lyckade slag mot brains (med tillägg för lämpliga 
skills eller pros) kan ge följande information:

• Lyftkranarna och annan utrustning ter sig 
något plastig och fragil.
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• Ännu ett slag, eller ett svårare slag, avslö-
jar att utrustningen inte är genuin utan bara att-
rapper. En närmare undersökning av kranbilarna 
avslöjar t.ex. att de saknar motorer och ett fak-
tiskt fungerande innandöme, de är helt enkelt 
kulisser. (BAE har lagt allt krut på designen och 
bara ett tränat eller ovanligt vasst öga kan avgöra 
att utrustningen är fake.)

SLUT INFORUTA

Beskrivning: Det finns en stor huvudingång till 
gruvorna. Det är inga problem för rollpersonerna 
att få tillträde av de två ensamma Soteriavakterna 
som står utanför den matt glänsande dubbeldör-
ren.

Till en början är tunnlarnas stenväggar inkaps-
lade av fräscha men något plastiga paneler och 
det finns proppskåp, reglage och terminaler av 
olika slag med jämna mellanrum. Det känns näs-
tan som att man går i en av stationens korridorer 
än i en kolgruva. Precis som teknikerna utlovat.

Men efter ett tag, när de irrat runt efter ledtrå-
dar och följt den större gången som leder i en 
långsam spiral nedåt, så märker någon som lyckas 
med ett slag mot brains att fasaderna håller sämre 
och sämre skick.

Vid ett tillfälle kanske någon lutar sig mot 
en terminal som faller av väggen och gör så att 
rollpersonen tappar balansen och raserar en hel 
fasad. Vid en närmare inspektion märker de att 
fasaden bara är en pappkuliss och att reglage och 
dylikt bara är påmålat, vilket borde få dem att ana 
oråd.

Rollpersonerna börjar då kanske, om inte tidi-
gare, söka sig ut i sidogångarna, där de kan hitta 
mycket märkliga saker. Flera av sidogångarna 
leder ut i mycket stora gruvrum och håligheter i 
berget där man har rest enorma ställningar från 

mark till tak. Dessa är olika långt färdigställda 
och det ser ut att vara ett pågående arbete.

Rätt skills eller ett bra slag mot brain kan avslöja 
att dessa ställningar förmodligen är någon typ av 
stagningsanordingar, vilket stärks av det faktum 
att man byggt flottöranordningar vid marken i 
grottrummen. En slipad analytiker inser att detta 
tyder på att marken är sank och att stationens 
tyngd gör att hela skiten sjunker ned i marken.

Om rollpersonerna är så pass smarta att de söker 
sig så nära stationen de kan komma i gruvorna 
kommer de att komma till en omlastningsstation 
för dysiumkolet.

En kännare ser att stationen är en chimär. Ing-
enting här inne skulle gå att använda i praktiken. 
Vagnarna är för lätta, rälsen är ojämn och all 
elektronisk utrustning är bara påklistrad hård-
plast utan innehåll.

Här finns dock en gömd tunnel in till termina-
len där hissen till källarplan 9 finns. Terroristerna 
har slagit upp ett hål i stenväggen som de slarvigt 
gömt bakom en förstagenerationsrobotreplika 
(som ser ut som en kran med gripklo).

Här hittar de spår av terroristerna - en elektro-
nisk disk (med digitala ritningar) och förstår hur 
de har gått till väga (vilka gångar de valt och var 
de placerat sina ljudvapen på stationen).

Disken kräver någon typ av dator för att kunna 
läsas, Nikitas minidator exempelvis.

På disken finns även en fil med kontaktinforma-
tion, och bland namnen finns Belamy Pratthime. 
Om rollpersonerna inte har varit hos Loco Flo-
res än så lägger de inte märke till namnet Belamy 
Pratthime, utan måste även besöka fängelset för 
att få den informationen. De kan dock hitta nam-
net om de kollar disken efter mötet med Flores.

Om tiden inte räcker till så kan namnet dock 
upptäckas redan nu och därmed leda direkt till 
Emmaretta (Magenta känner igen namnet från 
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sin taxameter).
Om rollpersonerna inte redan talat med Loco 

Flores så kommer namnet i så fall att sticka ut 
p.g.a. sin framträdande position i dokumentet.

Om spelledaren vill så är det fullt möjligt att roll-
personerna kommer hit först efter att de varit i 
fängelset och i Emmarettas bostad. I sådana fall, 
eller om man vill hoppa över Emmarettas bomo-
dul, så kan kartorna också avslöja koordinaterna 
för uppskjutningsplatsen och ljudkanonen (se 
Emmarettas bomodul).

De kan i så fall hitta ett litet plastfodral med ett 
mikrochip i. Detta innehåller information om 
själva attacken, såsom tidpunkt, kontaktperso-
ner, tillvägagångssätt och koordinater för basläg-
ret/uppskjutningsplats. (Samma chip kan istället 
finnas i gruvorna eller hos Loco Flores.)

Dessutom har Perseus sedan tidigare anat BAE:s 
gruvbluff och det kommer att visa sig att han har 
rätt angående frånvaron av värdefulla råämnen.

Perseus som är desperat på att återupprätta sitt 
namn som journalist kommer nog inte att missa 
chansen att ta prover på “råämnena” i gruvan, 
vilket är fullt möjligt med Nikitas hjälp (kräver 
skills som geology eller chemistry).

Via en av de allra översta avspärrade gångarna 
kan man komma till ett rum som ser ut att ha stått 
oanvänt sedan det byggdes. Rummet är täckt av 
ett tjockt lager stendamm och det enda som finns 
i rummet är några bord och ett par flipperspel, 
vilket tyder på att rummet kan komma att använ-
das som uppehållsrum för framtida gruvarbetare.

Det mest uppseendeväckande är dock att ter-
roristerna har borrat en hål i taket som leder upp 
till Phobos yta. Man ser dock inte stjärnhimlen, 
så någon form av lock måste ligga längst upp. 
Hålet är tio meter djupt och stort nog för att man 
ska kunna klättra på en stege utan att riskera att 

skrapa sig mot stenen. All form av klättringsut-
rustning är dock borttagen när rollpersonerna 
kommer hit.

Detta borde få rollpersonerna att inse att ter-
roristerna befunnit sig på Phobos en längre tid. 
Platsen finns också utmärkt på kartorna som 
finns på mikrochipet.

Om rollpersonerna undersöker hålet från ytan så 
upptäcker de att någon dragit en tjock svart pre-
senning över hålet och bultat fast den i berget.
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Emmarettas bomodul
Beroende på hur tidigt i äventyret rollpersonerna 
väljer att bryta sig in i Emmarettas rum kommer 
de att få olika mycket information. Det troligaste 
är att de bryter sig in efter att de varit hos Loco 
Flores i fängelset och kanske även efter gruvorna.

Om de kommer hit före gruvorna så kommer de 
att hitta information som leder dem dit, istället 
för tvärtom, och då är det i gruvorna de kommer 
att finna de slutgiltiga svaren på frågorna om ter-
rorn som tar dem till Stickneykratern.

 
I Emmarettas bomodul kan fem saker hända:

• Rollpersonerna måste ta sig förbi den 
låsta dörren. Den larmar troligtvis Emmaretta.

• De hittar dokument som avslöjar att 
Emmaretta jobbar för ljudterrorn.

• Creighton inser att det är W.U. som sålt ut 
honom till Emmaretta.

• (De hittar information i dokumenten som 
avslöjar att ljudterrorns bas ligger i Stickney.)

• Creighton får ett sista känslosamt möte 
med Emmaretta.

Beskrivning: Emmarettas bomodul ligger ganska 
högt upp i Enyo och är således av hög standard. 
Korridorerna är modernt och enhetligt desig-
nade och väggarna är av ljus och fräsch hårdplast 
med lysdiodrar längs listerna i golv och tak.

Dörrarna här är gliddrörrar, oftast tvådelade, 
som försvinner in i väggarna.

Dörren till Emmarettas rum ligger i en korri-
dor med dörrar på båda sidor, med ca 10 meters 
avstånd från varandra. Själva dörren är en glid-
dörr som försvinner i väggen och har liksom de 
andra dörrarna en knappterminal med en simpel 

display, kopplad till ett elektroniskt lås.
Dörren till Emmarettas bomodul är elektro-

niskt låst och kräver ett lyckat slag mot brains 
med någon av skillsen Hacker, Elektronik eller 
Låsdyrkning. Om inget av detta lyckas för roll-
personerna så kan de använda jetspeeden på 
Creightons scooter för att ramma dörren. Om de 
försöker att ramma dörren med scootern utan att 
offra jetspeed så kommer de att gå bet.

Oavsett hur de väljer att ta sig in i bomodulen 
så kommer ett tyst larm att gå till Emmarettas 
sökare så att hon förstår att hon är avslöjad.

Beskrivning: Emmarettas bomodul består av 
ett enda rum, med köksvrå och en sovalkov där 
sängen kommer ut ur väggen s.a.s. Mitt emot 
sängen finns ett skrivbord som också är en för-
längd del av väggen, liksom köksbänken och alla 
andra möbler. Rummet har en sömlös design 
s.a.s.

På ena sidan skrivbordet finns en bokhylla vars 
hyllor är hålrum i väggen och på andra sidan en 
vertikal rad med hurtsar. Allting här är också vitt 
och plastigt.

INFORUTA

Om rollpersonerna genomsöker rummet och 
lyckas med slag mot brains (med tillägg för lämp-
liga skills eller pros) kan ge följande information:

• I en låst hurts hittar de ett mikrochip. 
Låset går att dyrka eller öppna med våld. Chip-
pet går att läsa i Nikitas handdator och innehåller 
bara en fil - en akt på Creighton Acrisius. I den 
finns det bilder på Creighton, information om 
honom och hans förflutna samt information om 
hans förehavanden på Enyo. Det framgår alltså 
att han är medlem i Wendy Underground och att 
han är nära Calvino Spiff.

• Emellan madrassen och väggen i sovmo-
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dulen hittar de ett välfyllt och vältummat kuvert 
med ihopvikta papper i. Vissa av dessa är brev 
från vad som uppenbarligen är hennes arbetsgi-
vare, som kan identifieras som Chimeras. Andra 
papper verkar vara hennes egna anteckningar 
och de handlar om Creighton. De fokuserar på 
hans personlighet och hans svagheter och är for-
mulerade som tips till henne själv om hur hon 
ska använda dessa till sin fördel. Både i dessa och 
i breven nämns Spiff ofta, och en smart rollper-
son kan räkna ut att han är det riktiga målet och 
att de använt Creighton för att komma åt honom. 
I breven, som inte har någon avsändare annat 
namnet Chimera, framkommer det också att det 
är “småpojkarna” i Wendy Underground som sålt 
ut informationen om Creighton.

• Emellan två rör i skarven mellan vägg och 
tak hittar de ett litet plastfodral med ytterligare 
ett mikrochip i. Dessa innehåller information om 
själva attacken, såsom tidpunkt, kontaktpersoner, 
tillvägagångssätt och koordinater för baslägret/
uppskjutningsplats. (Samma chip kan istället fin-
nas i gruvorna eller hos Loco Flores.)

SLUT INFORUTA

Om rollpersonerna misslyckas med sina slag och 
är allt för rådvilla kan det vara bra om spelledaren 
ändå ger dem vissa antydningar.

Om de genomsöker rummet grundligt bör det 
framkomma att hon i hemlighet jobbat för ljud-
terrorn och utnyttjat Creighton för information 
om Calvino Spiff.

Creighton kan förstå att det är Wendy Under-
ground som sålt ut honom. Eventuellt inser han 
att Emmaretta räddade hans liv i går kväll.

Först efter att de sökt igenom hennes rum går 
det att få tag i Emmaretta. Om rollpersonerna gör 
detta redan innan fängelset och gruvorna så får 
det eventuella mötet med henne vänta tills dess 

att de förstått att de måste ge sig av mot Stickney-
kratern. Om detta däremot är det sista de gör så 
kommer Emmaretta rusande för att hon har nåtts 
av det tysta larmet.

Om spelaren pushar för det, eller om gruppen 
inte förstått att de måste bege sig till Stickneykra-
tern för att fånga gärningsmännen, så kan det bli 
en känslosam scen mellan Creighton och Emma-
retta där allt detta framkommer.

Om Emmaretta lyckas övertyga Creighton om 
att hennes kärlek är sann och att hon gjorde allt 
för att skona honom från ljudterrorn så kanske 
denne hamnar i ett dilemma där han måste välja 
mellan Emmaretta och VGP. Resten av gruppen 
kommer troligtvis vilja arrestera henne i VGP:s 
tjänst och överlämna henne till Palace Athena.

Alternativ plot: Om spelledaren vill så kan 
Creighton möta ännu en otäck överraskning i 
detta samtal med Emmaretta. Precis när hon 
förklarar att hennes kärlek till honom är äkta så 
hakar hon upp sig och repeterar de avgörande 
orden om och om igen, “för att jag älskar dig, för 
att jag älskar dig, för att jag älskar dig, för att jag 
älskar dig, för att jag älskar dig…”, och han förstår 
att hon är en maskinmänniska.
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Point of no return
Rollpersonerna har nu förstått att de måste ta 
sig till Stickneykratern för att fånga gärnings-
männen. Men för att ta sig dit krävs vissa förbe-
redelser, som bör ta en egen scen i anspråk för 
att trappa upp stämningen om att det är nu det 
gäller.

Så för dig som spelledare gäller det nu att dra 
på den mest uppbyggande bakgrundsmusik du 
kan uppbåda och se till att rollpersonerna förses 
med all den nya specialutrustning de kan tänkas 
behöva. VGP kommer att se till att de inte saknar 
något som de tror sig behöva i sin jakt på gär-
ningsmannen (inom rimliga gränser).

På plats finns framför allt Palace Athena, som för 
kommandot, men även ett par vakter. Trots att de 
befinner sig i de lägre garagen så kan de känna 
hur mark och väggar vibrerar kraftigt och lysrör 
och annan teknologi blinkar och hackar. Athena 
förklarar att något satt stationen i gungning och 
vetenskapsmännen försöker förtvivlat att hitta 
orsaken till vibrationerna.

Samtidigt som ett ohyggligt tungt fordon rullas 
in i verkstadshallen får de frågan en sista gång 
om de inte vill dra sig ur. För dem som tvekar 
kan Athena locka med permanent anställning för 
VGP för de rollpersoner som åtar sig att jaga efter 
terroristerna.

Fordonet har väldigt märkliga och höga larvföt-
ter och en till hälften öppen kaross. På den bakre 
öppna delen finns en lättare laserkanon monte-
rad (att använda lasern kräver action -3 för alla 
som inte har Heavy Arms, och den gör 1T10 ÖP 
7-10). I förarhytten ryms endast tre personer, så 
två måste ta plats på flaket. Det är denna farkost 
som ska ta dem till Stickney.

De kommer att få kliva i sina specialdesignade 
astronautdräkter för första gången, allt under 
närmast ceremoniella former.

Designmässigt påminner Enyos rymddräkter 
om NASA:s astronautdräkter från 70-talet, fast 
tightare och med en stor rund glaskupa över 
huvudet.

För den som vill veta så väger en människa ca 
2 gram på Phobos, så både fordonet och rymd-
dräkterna är givetvis utrustade med gravita-
tionsjusterare. Om en rymddräkt går sönder och 
börjar läcka så rubbas dock gravitationsinstru-
menten och bäraren riskerar att fara till väders 
ut i rymden. Därför är samtliga rollpersonernas 
rymddräkter försedda med en portabel minijet-
pak på ryggen, vilken ser ut som en brandsläck-
are i miniformat.

Rollpersonerna ska här förberedas inför sin 
stora prövning och de får höra att de är Enyos 
enda hopp. Palace Athena måste stanna på Enyo 
för att ta itu med vibrationerna och eventuellt 
styra upp en evakuering. De blir geared up and 
ready for epic endings med andra ord.
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Slutscen
Färden till Stickneykratern tar rollpersonerna ca 
15 minuter. Det ska vara 15 väldigt spända minu-
ter, här kan spelledaren beskriva den ödesmät-
tade miljön med Phobos unika markyta och den 
djupsvarta rymden som ett stort lock tätt omkring 
dem. Bakom dem hänger Mars och vakar på det 
svarta himlavalvet, stor och hotfull.

På väg till kratern går ett varningsljud igång i for-
donet och på radarn ser de att orsaken är stora 
höjdförändringar framöver.

Varningen avser månens stora skåror, som 
de bör undvika så länge de kan. Till sist blir de 
tvungna att köra emellan två djupa skåror i ett 
par kilometer hela vägen fram till kraterns kant.

Under resans gång mottar de ett meddelande från 
Enyo; det är Palace Athena som just nåtts av en 
alarmerande nyhet. Hon förklarar för rollperso-
nerna att stationens skakningar beror på ohör-
bara ljudvågor som de har spårat till - Stickney!

Vetenskapsmännens beräkningar är utom tvi-
vel, Enyo kommer att kollapsa under sin egen 
tyngd om inte de förödande ljudvågorna upphör 
å det snaraste.

När rollpersonerna väl kommer fram till kratern 
förstår de att något är på tok. I mitten av kratern 
ser de nämligen en rymdraket av mindre storlek 
på en enkelt tillbyggd ramp.

Rollpersoner med lämplig skill kan förstå att 
denna typ av raket främst är lämpad för kortare 
resor snarare än Solsystemsfärder. Den är dock 
inte möjlig att flyga som ett vanligt flygplan inom 
atmosfären, utan kräver en faktisk raketuppskjut-
ning.

I en annan del av kratern står en väldig pjäs till 

teknologisk utrustning: ljudkanonen.
Kanonen ser ut som en gigantisk elektronisk lur 

med någon typ av tillhörande synthreglage vars 
tangenter är så pass stora att en person max kan 
trycka ned en i taget.

Själva luren är blänkande svart och fylld med 
blinkande diodrar, fastbuntade kablar och elek-
troniska moduler.

Nedanför luren, på båda sidor om tangenterna, 
reser sig flertalet vidunderliga högtalare vars 
membran pulserar med hotfull frenesi.

När de väl har kommit till kratern kan de till slut 
höra ett svagt men djupt och vibrerande ljud, och 
det råder inget tvivel om att det kommer ifrån 
ljudkanonen.

Raketen är redan på god väg att avfyras men två 
av gärningsmännen är ännu inte ombord. En av 
dem står vid uppskjutningsplatsen, som någon 
typ av flygledare, och en annan lämnar precis 
ljudkanonen när rollpersonerna kommer till kra-
tern. Eventuellt ser de Calvino Spiff bakbunden 
någonstans bland terroristerna.

De kan se honom hoppa upp på en svävars-
cooter och ta fart mot raketen när han ser att de 
anlänt till platsen och för att hinna upp honom 
krävs det att de använder det resterande antalet 
jetspeed på Freeze Lightning (oavsett hur många 
de har använt tidigare, för spänningens skull).

Om spelgruppen verkligen skriker efter action i 
det här skedet så kan spelledaren lätt låta fler ter-
rorister vara utanför raketen när rollpersonerna 
kommer till kratern.

I sådana fall kan rollpersonerna strida mot ter-
roristerna tills SL anser att det är läge att slänga 
in ljudkanonen i bilden. Rollpersonerna kan då 
få ännu ett stressande samtal från Palace Athena 
som rapporterar att Enyo har börjat rasa samman 
och kommer att kollapsa helt om inte vibratio-
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nerna upphör omedelbart. Detta innebär med 
andra ord att rollpersonerna måste avaktivera 
ljudkanonen så fort de bara kan.

För att avaktivera ljudkanonen måste rollperso-
nerna slå rätt “ackord” på tangenterna, vilket krä-
ver minst så många personer som rollpersonerna 
är, minus en.

Detta för att rollpersonerna ska ställas inför ett 
moraliskt dilemma där de tvingas välja mellan att 
fånga gärningsmännen eller att rädda Enyo från 
att kollapsa.

Om spelledaren tycker att detta ultimatum 
känns trist så är det fullt möjligt att ändra på 
förutsättningarna. Exempelvis kanske det räcker 
med att en eller ett par rollpersoner trycker på 
tangenterna, för att på så vis göra det möjligt för 
rollpersonerna att fånga några gärningsmän, frita 
Calvino OCH rädda stationen.

INFORUTA

För att förstå hur ljudkanonen deaktiveras krävs 
det ett lyckat slag mot brains. Det krävs att roll-
personerna har någon av följande skills eller pros 
för att inte få grova minus på sitt slag:

• Computer science
• Electronics
• Technology
• Absolute pitch

SLUT INFORUTA

För att sedan lyckas lista ut hur man tar “höga 
C-ackordet” krävs det ett lyckat slag mot Music 
(performance art), eller Music theory.

Om rollpersonerna lyckas ta någon av gärnings-
männen levande kan de få reda på följande om de 
lyckas med ett slag mot character (förhörsteknik):

• Terrorgruppen heter mycket riktigt Chi-
mera, Red Chimera till och med.

• Ledaren heter Typhon.
• Det är inte bara Phobos som är drabbade 

av ljudterrorn, även andra platser, främst Mars 
och Crius. (Just denna information är väldigt 
lämplig att rollpersonerna får eftersom det dels 
blir en twist och ett avslöjande som bör medföra 
stor effekt, och dessutom pekar fram emot kam-
panjen om Domedagsuret.)

• De får support av andra terrorgrupper 
såsom W.U. och ZDL som lyder deras order.

Om gärningsmännen kommer undan kan Cal-
vino Spiff berätta liknande information eftersom 
han lyckats snacka till sig den informationen 
under kidnappningen. Detta förutsett att han 
räddas såklart.

28



ruinerna. Hon har då lett en heroisk evakuering 
av stationen, men bedrövelsen är ändå total över 
den totala tragedin.

Rollpersonerna har med säkerhet förlorat 
många nära och kära och kan heller inte räkna 
med fler uppdrag från VGP.

Alternativ epilog: Om spelgruppen helt ignorerar 
det tragiska i situationen och bara vill njuta av 
den sköna stämningen i Solsystemet så kan någon 
av spelledarpersonerna föreslå att rollpersonern, 
som trots allt är hjältar, förtjänar ett apokalyps-
disco i miniatyrformat, varpå ett funky beat går i 
gång och en dekadent efterfest drar i gång, trots 
att det aldrig fanns någon huvudfest.

Epilog
Efter att rollpersonerna har spelat ut sluscenen 
mot terroristerna kan en rad olika scenarion 
öppna sig för en fortsättning. Det är upp till grup-
pen och spelledaren att avgöra hur långt ni vill 
spela ut följderna av det som hänt i samband med 
terrorattacken.

För spelledaren kan det dock vara bra att veta 
att äventyret med fördel slutar efter uppgörelsen 
vid raketuppskjutningen, såvida det inte finns 
några jätteviktiga lösa trådar som bara måste 
knytas ihop.

Kort sagt kan det sägas att stämningen bör vara 
ganska låg vid äventyrets slutpunkt, oavsett 
utgången eftersom väldigt många Enyobor dött i 
dagen innan.

Det faktum att rollpersonerna må ha lyckats för-
hindra en totalkollaps av staden kommer givetvis 
att uppmärksammas och belönas inom VGP, men 
alla former av ceremonier och firanden är ytterst 
opassande i nuvarande läge.

Om rollpersonerna dessutom lyckas få reda på 
att terrorattacken är av interplanetär omfattning 
så finns det ytterligare anledning att känna sig 
nedstämd.

Om rollpersonerna inte lyckats få informationen 
om att attacken skett på fler platser i Solsystemet 
så är det ett obligatoriskt inslag i epilogen - kom-
munikationsinstrumenten börjar åter fungera 
och information väller in från alla håll och alla 
har samma ödesmättade meddelande: Solsyste-
met är lamslaget av terror, ljudterror!

Om du som spelledare varit stenhård mot spe-
larna och rollpersonerna inte lyckats stänga av 
ljudkanonen kan detta ha lett till Enyos tragiska 
kollaps. De möter då upp Palace Athena utanför 
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