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Medlemmarna i ett rockband försöker ta sig hem till Umeå efter en lyckad spelning i 
Göteborg. De får många möjligheter att ingripa i drama som inträffar under resan och 
rollspelet slutar när alla medlemmar i rockbandet antingen har dött eller lämnat tåget. 
 
Utomjordingar vill ha jorden för sig själva men skräms av människornas överlägsna vapen 
och gör upp en plan för att i princip lönnmörda varenda levande cell på planeten. Ett 
biologiskt vapen tillsammans med sex utomjordiska forskare förklädda som vanliga 
människor skickas till jorden för att forskarna ska kunna förfina vapnet så pass att det kan 
utrota allt på jorden inom en vecka. Som belöning för det farliga uppdraget blir de först med 
att befolka planeten. Redan i början går deras uppdrag fel. Mänskliga forskare lägger 
vantarna på förstadiet till det biologiska vapnet och den tid det tar för utomjordingarna är 
lika lång som tiden de hade att göra klart vapnet. Deras förklädnader förfaller och deras äkta 
former har precis börjat visa sig när de går ombord på samma tåg som rockbandet. Vapnet är 
nämligen lastat ombord den sista vagnen och utomjordingarna kapar tåget för att skydda det. 
De har planerat att bli hemhämtade utanför Umeå av sina artfränder och låta dem lösa 
problemen. 
 
Kanske tar rockbandet hjälp av övriga passangerare för att kämpa mot tågkaparna. Kanske är 
någon klåfingrig nog att släppa ut vapnet i resten av tåget och skapar kaos. Kanske pratar de 
de mänskliga forskarna (som förflyttar utomjordingarnas vapen) och får lite större insikt i 
vad de har att göra med. Kanske går tåget sönder mitt i ingenmansland så att 
utomjordingarna får ännu mer panik. Kanske förstår några av utomjordingarna att de inte 
kommer få sin belöning för ett misslyckat uppdrag och bestämmer sig för att släppa ut det 
ofärdiga vapnet ändå. Kanske splittras utomjordingarna i mindre grupper. Kanske står en av 
de grupperna på människornas sida… 


