
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 låtskrivare och sångerska med sin hesa, originella 

röst. 

 

Som tonåring blev Dixie rånad och nedslagen av två smågangsters i Crius gränder och far 

fortfarande 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 att hon inte längre uppskattar det vilda rock’n’roll-livet och dessutom börjat 

avsky sina bandmedlemmar. 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 resten av bandet, som har ett rykte om 

sig att festa stenhårt och skita i alla samhälleliga normer, uppförande och livsstil. 

 

Gear: Music stuff, Nunchucks, Rockstars wardrobe, Soundwave jammer 

  



Creighton Acrisius 

Robotkrigen har varat i tio långa år och många är de rymdamerikanska offer som dött eller 

skadats 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 till 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, förutom 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 oppositionsgrupper 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 allvar 

skulle kunna göra skillnad för gruppen, vilket gjorde honom än mer eländig. Det var då han 

kontaktade sin gamle vän, Calvino Spiff, som efter sin militärtjänstgöring sökt sig till Enyos 

alternativteknologiska institut på Phobos.  
Calvino förbarmade sig över sin gamle vapenbroder och såg till att bygga honom en 

svävarscooter 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 lädersätena 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.  
Dessutom har Creighton bekantat sig med en kvinna de senaste månaderna, Emaretta Ilybius, 

PhD, som han blivit förtjust i. Trots att han knappt vågar tro det själv misstänker han att 

Emaretta kanske har känslor för honom också.  

 

Calvino har med tiden tröttnat något på Creightons ständiga krav på uppassning och serving 

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 fortfarande 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 närheten för säkerhets skull. 

 
Gear: Freeze Lightning (hovering mobility scooter), Siz Wiz 45 - ray gun, M-Ray16 – ray rifle, 

Hip flask 
  



Magenta Solaris 

Många var de gangsters som har fått skaka galler 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 inspektörerna 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 cover-utredningar och bevissamlande lyckades Magenta till slut att få Flores fälld. Men 

i insamlingen av bevismaterial gick Magenta för långt och bröt mot många av polisens 

förordningar 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 skyldig 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. 

 

Gear: RX Zip – Ray gun, Detective gear 

  



Nikita Koraljov 

Medicin, fysik och datavetenskap, ämnena som fascinerar Nikita är många. Det som fascinerar 

honom allra mest är dock den rymdvästerländska populärkulturen. Film, musik, mode och all 

form av frigjord modern kreativitet kittlar Nikitas 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 

internationella studier. Snabbare än kvickt var Nikita på Phobos för att studera datorteknik. 
Just nu jobbar han på en tes om piezoelektronikens stora användningsområden inom 

robotiken, vilket upptar all hans tid. 

 

Nikitas hemlighet är att han har en sexuell affär med Calvino Spiff. Det faktum att han är 

homosexuell är ingenting som Nikita vare sig döljer eller skyltar med. Däremot är det hans 

huvudsakliga orsak till att han befinner sig på Enyo, då han lämnade det kvävande livsklimatet 

i USSSR för den mer frigjorda kulturen på Phobos. 

 
Gear: Tech lab (stationary), Portabel computer, Portabel chemistry box, Chem sensor, Space 

PDA 
 

  



Perseus Ping 

Perseus är en kedjerökande journalist i 35-årsåldern. 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 Perseus som en omodern föredetting inkapabel 

till att anpassa sig till dagens moderna medieklimat. Andra hävdar till och med att Perseus 

scoop berodde på ren bondtur eller att han tog åt sig äran på andra journalisters bekostnad. 

Den fåfänga Perseus tar givetvis mycket hårt på sitt nedåtgående rykte och blir allt mer manisk 

i sin jakt på nästa stora scoop.  

 

Ända sedan Fire Sluiceskandalen har Perseus Ping varit ämne för misstankar från 

myndigheterna på Mars. Han ses som en ovälkommen visselblåsare och ett potentiellt hot. 

Även om de illdådiga ryktena skadat honom mer så har USSA:s underrättelsetjänst också 

kommit att bli ett aber för honom. Även om han aldrig lyckats konfrontera dem för att få saken 

bekräftad, så känner han sig ofta iakttagen och ibland till och med förföljd.  

 

Perseus är på Enyo för att han har fått nys om den sammansvärjning som hemlighåller 

sanningen om gruvbygget under staden. 

 

Gear: Cigarettes, Journalist stuff, Space PDA 
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