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En grupp Bio-agenter skickas från Bastion, SPN’s Bio-armourskepp, till ryska Murmansk. Rapporter 

om rörelse ute i båtvraken har nått SPN och ert team är de snabbast mobiliserade på Bastion för 

tillfället. Vilna kör teamet i en jet, och det är på det skeppet som spelet börjar. 

Landar först i Murmansk, får där en närmare briefing. Vilna översätter ryskan åt agenterna, 

förmedlar lokalbefolkningens iaktagelser sedan rapporten kom in. 

 Ljus som innan soluppgången synts ute kring vraken, svårt att säga vilket gammalt skepp det 
gäller. 

 Något stort har rört sig under dagen, både i luften och på vraken. Ingen har vågat sig nära 
nog att se efter ordentligt. 

 Dåligt med fisk i flera dagar innan någon såg rörelser ute vid vraken. 

 Den sista fiskebåten som lämnade hamnen har inte synts till sen dess, 6 män och kvinnor 
saknas. 

Vad som i folkmun kallas Krusheniye Bukhta, Vrak-viken är resterna av Murmansks en gång enorma 

hamn. Ute i det aldrig istäckta vattnet sticker skepnader upp, städigt hamrade av vågorna. Solen har 

just börjat gå ner över området och den orangea himlen ger skeppsvraken en nästan brinnande ton, 

mastodonter klädda i eld med mörka ögon och gap. 

Hamnen är farbar men farlig och hundratals vrak av både ubåtar och stora fartyg målar en 

skräckinjagande syn för vilken kapten som helst. Ljudet vinden och vattnet skapar här ute är en av 

anledningarna till att staden idag är flyttad inåt land även om den gamla staden är i stort intakt. Små 

rörelser i vraken skapar mjuka dån, ett nästan konstant muttrande och mullrande. Vinden genom de 

utslagna fönstren och rummen ovanför vattenytan skapar ett ljud liknande röster, skrik och vrål som 

vandrar med vinden och in över land. 

Flygtur över ger inte mycket, man kan urskilja skepnader under vattenytan men om de rör sig eller 

inte är svårt att säga. Närmare kan man med hjälp av ljus se att det finns spår kring några av 

öppningarna. Vilna har två extra ficklampor hon delar ut. 

Skeppet Pyotr Velikiy verkar vara mest stört, skrapmärket på den del av akterdäck som fortfarande är 

ovanför ytan och en av dörrarna är uppenbart öppnad med våld, dörrkarmarna bända utåt för att få 

plats med något märkbart bredare än en människa. Rummet är sedan länge tomt, det är mörkt och 

en grupp med småfisk flyr snabbt ut genom ett litet fönster och längre in genom ännu en uppbänd 

dörr. 

Vilna som har wetsuit går in för att undersöka närmare. Följer folk? 

Utanför vraken börjar man kunna skönja ljus i vattnet om man ser sig om. Pärlband av ljuspunkter 

som rör sig i våglika mönster som skulle kunna vara just under ytan eller nära botten, omöjligt att 

urskilja. Vattenytan som tidigare färgats eldröd börjar nu övergå i ett becksvart mörker allt eftersom 

solen börjar gå ner. Plötsligt flyger en larv stor som ett lejon upp ur vattnet och anfaller en utav 

spelarna. Vattenytan störs på fler ställen av en svärm larver och (antal spelare -1) dykarbaggar. 

Efter striden kan spelarna rippa möjligheten att andas under vatten vilket krävs för att kunna säkert 

dyka med hela teamet. Första rummet de tar sig ner i är ett ganska trångt och litet rum, mer av en 



passage. Rosten på väggarna är bortskrapad här och var och det ser ut som att vad som än tog sig in 

genom dörren passat lite bättre här. Sjölivet som sakta börjat ta över skeppen har inte tagit något 

starkt grepp om just dessa rum men här och var kan man se hur tätt sjögräs börjar ta fäste. 

Passagen fortsätter ett tjugotal meter framåt och nedåt som skeppet står lutat. På båda sidor finns 

det dörrar men bara två verkar öppna. Vänster sida efter 8 meter och höger sida längst in. Märken på 

väggarna går hela vägen. Övriga dörrar har rostat igen. I tystnad kan ett bakgrundsljud av… svaga 

skrapanden och knaster urskiljas. Omöjligt att säga varifrån.  

Vänster sidas rum är ett förvaringsrum, lådor och koffertar fortfarande kvar, en del sönderslagna och 

allt i en enda stor oordning. Höger sidas dörr leder till ännu en korridor, dörrarna verkar till synes 

stängda. 

Provar spelarna dörrarna märker de snabbt att en utav dem, med skrapmärken i rosten, faller in om 

man trycker på den. 

Rummet innanför är stort, ficklamporna räcker inte riktigt att tränga igenom till motsatta väggar. 

Taket är fortsatt samma höjd, hela rummet sluttar nedåt och till höger. Svårt för spelarna att känna 

av. Gammal mässhall, de flesta av borden och stolarna har skjutsat ner mot de nedre sidorna av 

rummet. 

Ljudet av knaster och skrapande kan urskiljas tydligare här, det nästan känns i det annars 

stillastående vattnet. Längre in i rummet, närmare vad som verkar varit kabyssen, syns plötsligt små 

ljusprickar som flämtar till. En grupp blågula nakensnäckor kan skönjas inne i kabyssen, fyller upp 

hela utrymmet. De verkar röra sig kring något, vad går inte att urskilja med deras kroppar i vägen. 

I kabyssen kan man se att det nakensnäckorna stod runt var ett oformigt hål i golvet, synas kanterna 

ser det nargat eller frätt ut. Hålet går rakt igenom våningen nedanför, ett stängt och tomt rum som 

tidigare huserat bäddar. Verkar väldigt oberört utöver den nu öppnade passagen rakt igenom. 

Nedanför detta rum kommer man ut i ett enormt tomrum. Det kan inte vara skrovet och utsidan ni 

ser då ni tittar bakåt, det går skenor mot vad som varit ett tak i ett stort rum som man varken ser 

botten eller väggar på utan att Nina/Fire-Cracker lyser upp rummet. Det är hangarutrymmet som 

gruppen befinner sig i, de kom ut i taket mitt i hangaren. Det finns inga externa ljuskällor, i ett hörn 

ligger skrovet av en helikopter som aldrig hann lyfta en sista gång. I motsatt hörn finns ett hål ut 

genom skrovet varigenom man, om man står nära, kan se rörelser ute i det fria vattnet, små ljuskällor 

som verkar röra sig i grupp. I och bakom helikoptern hittar man kropparna från de försvunna 

människorna, undanstuvade där de inte flyter iväg. 

Efter en stund, om gruppen stannar i hangaren, kommer fler nakensnäckor att komma in i hangaren. 

Den här gången en grupp stora invaders som annars klänger sig fast på utsidan skrovet. Efter att man 

dödat dessa finns det lite tid att se sig om också, inte mycket mer kommer att hittas. 

 

Utanför Pyotr Velikiy ser man i det från natthimlen svagt upplysta vattnet skepnaden av ett annat 

vrak, något längre bort. Där ses också rörelser, långa skepnader som bryter vad som måste vara en 

ubåts siluett. De verkar röra sig ganska fort och lätt genom vattnet, ormlika. Omöjligt att säga vad de 

är på håll. Om Nina/Fire-Cracker lyser kommer de att se gruppen fort och sätta fart emot dem.Om 

gruppen smyger fram i mörkret kan de urskilja vraket av Dmitri Donskoy, en stor ubåt. 

Från hållet gruppen kommer verkar vraket ganska intakt, helt dolt under vattenytan och vilande på 

en klippavsats. När gruppen av pirålar och nejonögon är nergjord rister havsbotten till och åter igen 



kan små ljus urskiljas från djupare vatten. Ljusen närmar sig, det finns tid att utforska en snabb vända 

runt ubåten innan vad det än är kommer nära nog att kunna urskiljas genom annat än ljuspunkterna. 

 

På “andra sidan” av ubåten, mot klippkanten till, ser man omedelbart något konstigt, säkerligen det 

ålarna vaktade. Det hänger som långa band eller klasar, lätt självlysande nu då man tittar på dem från 

ganska nära håll. Det verkar vara någon form av kapslar på ca 2 meter, kommer man på armslängds 

avstånd kan man se igenom det hårda yttre skalet och med ficklampa svagt urskilja skepnaden av 

tentakler där kapseln fäster till resten av bandet. Allt som allt kan det vara upp emot hundra kapslar 

här. Förstör någon en kapsel, eller ägg, kommer en människostor bläckfisk att falla ut. Den verkar 

inte vara vid liv till en början och sjunker ner i vattnet om inget håller kvar den. Efter en minut börjar 

det rycka lite i tentaklerna och manteln men den fortsätter sjunka. 

Det som stör havsbotten är en gigantisk bläckfisk, åttaarmad med kallt blå, fluorescerande ringar 

över manteln och ner över tentaklerna. Den anfaller spelarna och är väldigt försiktig med sina ägg 

och ubåten. 

 

Bärgar spelarna kropparna efter de försvunna männen och kvinnorna från Murmansk, nu eller 

senare? Hur presenterar man dödsfallen för folket i staden? Stannar man till i staden över huvud 

taget? 

Vad gör spelarna av bläckfiskäggen? Forskning, förstörelse, lämnar dem utav barnvakter? 

Återkoppling på Bastion, debrief 

  



Chad Hansen - Aurum 
Disruptor: 3 Leader: 7 Operative: 5 Tactician: 7 
Ålder: 26 år 
Nationalitet: Nya Zeeland 
Rustning: Fjäril, smaragdgrön Papilio palinurus. Du kan med den flyga lika snabbt som du kan springa 
och släppa ifrån dig störande damm. 
Personlighet: Karismatisk, en liten hjälte förpackad i mörkblont hår, skrattgropar och ljusgröna ögon. 
Chad har alltid varit populär, haft lätt för att snacka sig in hos folk och skaffat vänner. En social 
person med ett mindre väl etablerat läshuvud. Chad är inte dum, han har bara genom uppväxten 
saknat drivet till att fördjupa sig i skolarbete. 
Varför bär du rustningen? 
Chad ansökte själv till Bio-Armor programmet då det blev offentligt för några år sedan. Det var för 
hans skull det eller armén. Chad växte upp med en önskan om att göra skillnad, pappa tjänstgjorde i 
flygvapnet sin yrkesverksamma tid och Chads äldre bror jobbar för närvarande i armén. SPN 
kontaktade Chad ett halvår efter att hans ansökan skickats in, han fick komma på tester och 
intervjuer och antogs på villkoret att han skulle verka som ett av organisationens ansikten utåt utöver 
fältarbetet. 
Hur länge har du haft rustningen? 
4 år och tre månader för tillfället. 
Hur ser du på dig själv efter rustningen? 
Chad är i stort nöjd, han kan inte längre hänga med sina vänner och träffar sällan familjen men han 
ser nyttan i sin position. Det är lite skämmigt ibland att vara den där vackra typen trots den 
monstruösa vinkeln, fjärilsvingar var inte direkt det han sett framför sig innan han sattes i rustningen. 
Men han spelar på det i det offentliga och det går väl, han är en av de populäraste agenterna och har 
till och med en liten fan-club, mängder av bilder och gifs på nätet. Nästan så där att man kunde bli 
uppblåst över det om något någonsin gick längre än beundran på avstånd. Han sitter trots allt 
fortfarande fast i delar av en insektskropp. 
Relationer till teamet 
Nina/Fire-cracker: Svår att greppa. Ibland är Nina lugn och trevlig mot Chad och några timmar senare 
kan hon vara riktigt grinig och aggressiv. Han anar väl svartsjukan i det hela men kan inte se vad hon 
har att vara svartsjuk över. Tycker ändå om henne, hon har en bitande humor, är snabb till skratt och 
när de är vänner är de som syskon. 
Tommy/Bedrock: Chad har fortfarande inte fått veta varför Tommy blev indragen i SPN men vet att 
han varit med i många år. Något av en idol för Chad, redan innan Chad själv blev antagen i 
programmet. Har inte kommit Tommy lika nära som Nina, vad är det Chad gör för fel i Tommys ögon? 
Xana/Grey Swan: Hon är ganska härlig att umgås med men lite högdragen. Hon är i grunden forskare 
och det märks att hon ser sig som viktigare än de andra i teamet. 
Fikru/Gunner: Fikru är en trevlig kille, men håller sig lite på sin egen kant trots att Chad gör goda 
försök att komma honom närmare. Inte så skämtsam, kanske lite känslig i Chads ögon. Har varit 
väldigt försiktig de första gångerna de har varit i strid, men Fikru är väldigt ny till rustningen. 
Vilna Spartij: Något skrämmande kvinna, hon är deras personliga kontakt med SPNs högre disipliner 
och har varit en god mentor och handledare för teamet. Chad och Vilna har en god vänskap trots 
skillnaden i position, han spenderar mer tid med henne än resten av teamet i egenskap av språkrör 
och de har en god fungerande arbetsrelation. 
  



Fikru Alemayehu - Gunner 
Disruptor: 8 Leader: 4 Operative: 4 Tactician: 6 
Ålder: 19 år 
Nationalitet: Etiopien 
Rustning: Pistolräka. Du kan med den andas under vatten och simmar lika fort som du springer. Du 
kan slå ihop dina “händer” och skapa tryckvågsskott. 
Personlighet: Fikru är idag en väldigt försiktig person, han har inte fått fötterna under sig sedan han 
togs med i programmet och fick rustningen.  
Varför bär du rustningen? 
Det var inte ett fullt frivilligt beslut, men har lett till många goda saker. 
Det upptäcktes att Fikru passade till Bio-agent programmet efter att han varit inlagd på sjukhus för 
en brusten blindtarm. Sjukhuset tog i smyg blodprov för att testa kompabilitet på alla patienter och 
rapporterade in resultaten till SPN. Företagets representanter kom och knackade på i Fikrus hem 
någon vecka efter att han kommit hem, och förklarade för hans föräldrar den möjlighet de stod inför. 
Antingen kunde Fikru fortsätta med jordbruk som resten av familjen och leva i fattigdom eller så 
kunde han följa med dem för ytterligare tester och eventuellt en Bio-Armor. De lovade att familjen 
skulle få god betalning om Fikru blev intagen i programmet, och för honom var det inte ens ett val. 
Leva med familjen i svält eller rädda dem från fattigdom och trolig för tidig död? 
Hur länge har du haft rustningen? 
Just över ett år 
Hur ser du på dig själv efter rustningen? 
Det är inte vad Fikru räknade med då han planerade sitt liv, men han har gjort mer än han någonsin 
trott för sin familj. De har faktiskt ett eget hus, ett ganska fint hus, med gård och hans syskon har råd 
att gå i skola i stället för att arbeta. Han gör också skillnad för andra, att rädda liv är också en fin 
betalning för att vara en Bio-agent. Däremot är han ju inte längre helt… sig själv. Han ser annorlunda 
ut, låter annorlunda och känner sig ibland inte helt mänsklig längre. Fikru kommer aldrig att kunna 
leva hemma med resten av sin familj, hjälpa till på gården eller träffa sina vänner igen. Trösten är att 
han kommer få träffa sin familj snart, han har inte sett dem sen han lämnade hemmet för över ett år 
sedan innan han fick sin rustning. 
Relationer till teamet 

 Tommy/Bedrock: Tommy är svår att greppa för Fikru. Han verkar ha varit i sin rustning länge, 
och Fikru har aldrig ännu hört honom prata något om sin familj utanför världen av monster 
och rustningar. Verkar sorgsen, nedstämd. Går det att göra något åt? Nina som står honom 
närmast verkar inte orolig. 

 Nina/Fire-cracker: En ganska skrämmande ung kvinna. Hon är snabb i att skifta från glad till 
vass, lika sannolik att vilja slåss om saken som att klappa dig på ryggen och ge med sig. Hon 
umgås mycket med Tommy och Chad. 

 Chad/Aurum: Fjärilen är väl ganska okej ändå, i alla fall nu för tiden. Till en början hade Fikru 
svårt att veta vad han skulle tycka om Chad, killen som själv sökte sig till programmet. Chad 
verkar då vilja se sig själv som en hjälte, och är det det han är ute efter hade det kanske varit 
bättre att bli brandman eller något. Men han är sjysst, kanske bara inte riktigt klok. 

 Xana/Grey Swan: Hon är svår att få gepp om, umgås inte med resten av gruppen och ses inte 
till i deras gemensamma utrymmen på hembasen utom när det är nödvändigt. Annars är hon 
med forskarna, där hon tydligen var tidigare. 

 Vilna Spartij: Teamets närmaste boss, en agent utan rustning som sköter kontakten med 
företaget SPN som gav er rustningarna och nu styr era liv. Fikru har inte byggt upp något 
vidare förtroende för henne ännu men hitintills har hon verkat ha ert bästa i tanken. 

  



Nina Chavez - Fire-cracker 
Disruptor: 3 Leader: 8 Operative: 6 Tactician: 4 
Ålder: 23 år 
Nationalitet: Bolivia 
Rustning: Eldfluga med vingar, du kan flyga fritt genom luften lika snabbt som du springer. Du kan 
lysa upp med din kropp, har du satt igång reaktionen lyser du inifrån i ca 30 minuter. 
Personlighet: Nina har inte fått sitt smeknamn i gruppen för att hon bara lyser upp tillvaron, hon är 
eldig och snabb till starka känslor av alla slag. Hon växte upp med en stor, ganska fattig familj och har 
aldrig tvekat för att kämpa för sin och sina älskades sak. 
Varför bär du rustningen? 
Nina var med om en svår olycka hemma i Bolivia, när hon var 20 år gammal blev hon påkörd av en 
lastbil. Hennes föräldrar hade just råd med basal och livsuppehållande vård för henne, inget utav 
dem hade fast arbete och familjen stod därav utan gratis sjukvård. Nina låg i koma, hade skador på 
ryggen, båda benen och en söndertrasad högerarm. Familjen Chavez blev kontaktade av SPN, 
organisationen med de enda medlen att bekämpa utomjordingarna, och de erbjöd sig att ta in Nina i 
Bio-Armor programmet. Det skulle innebära ett slut på hennes lidande sades det, och familjen 
erbjöds en fast gemensam inkomst som ersättning för Ninas medverkan i programmet. Hennes 
föräldrar skrev på i hennes ställe, hon blev snabbt förflyttad till Bastion och har sedan hon tillfrisknat 
varit i aktiv tjänst. 
Hur länge har du haft rustningen? 
Strax på 3 år nu. 
Hur ser du på dig själv efter rustningen? 
Kluven, rustningen var inte Ninas eget val men den har räddat hennes och hennes familjs liv utöver 
alla civila hon lyckats rädda i fält. Utseendemässigt har Nina inte så stora problem med rustningen, 
hon tycker inte att hon ser för monstruös ut och den döljer oftast den massa av ärr hon har över 
större delen av kroppen efter olyckan. Hon har den sällan nerfälld och saknar bara det liv hon ändå 
förlorat, rustning eller ej.  
Relationer till teamet 

 Tommy/Bedrock: Fadersfigur, fanns med från det att hon först vaknade upp utan sin familj 
omkring sig. Har hjälpt Nina otroligt mycket till att trivas med tillvaron, älskad. 

 Chad/Aurum: Snygg men Nina har svårt att se förbi Chads position som språkrör, den bild 
han målar upp för offentligheten. Han är ju inte dålig på något vis, mer avundsjuka från Ninas 
sida. Han valde det ju själv också, satte sig själv i en sån här sits. Vad har han förhandlat sig 
fram till utöver en av de vackraste rustningarna att vara bunden till resten av livet? 

 Fikru/Gunner: Nina vill ta hand om honom, men alla försök hon gjort har resulterat i att Fikru 
backat och dragit sig undan från henne. Gör hon för entusiastiska försök, eller har han bara 
något emot henne? 

 Xana/Grey Swan: Xana är lite svår att beskriva. Hon är både forskare och bio-agent, umgås 
inte med gruppen så ofta och håller sig på sin kant. Verkar väldigt upptagen med annat, men 
kämpar lika hårt som alla andra när ni har uppdrag. 

 Vilna Spartij: Där Tommy har varit en fadersfigur har inte Vilna tagit på en moderlig roll. Mer 
av en lärare och mentor, drivande i att Nina utforskat sin nya position och sin nya kropp. 
Peppande till att fara ut på uppdrag trots tidigare motgångar. Nina kan förstå vad Vilna gör i 
SPN då både hennes man och son är posterade på Bastion, men känner en viss svartsjuka för 
att Vilna har sin familj runt sig. 

  



Xana Castellanos - Grey Swan 
Disruptor: 4 Leader: 6 Operative: 8 Tactician: 5 
Ålder: 32 år 
Nationalitet: Grekland 
Rustning: Elektrisk ål. Du kan andas under vatten och simmar snabbare än du springer. Du leder 
ström utan att ta skada och kan ge ifrån dig kraftiga elchocker från hela kroppen. 
Personlighet: Xana är väldigt bestämd, en driftig kvinna som tagit sig långt på egen hand innan hon 
blev sjuk och var tvungen att gå den alternativa vägen i sitt liv. Hon har en torr, ganska väl gömd 
humor och trivs bättre framför en petridisk och mikroskåp än med en mängd människor hon inte 
känner tillräckligt väl. Med sitt team är hon till vardags fåordig, men i fält ska allt fungera som en 
väloljad maskin och då måste man kommunicera. Så hon försöker i alla fall. 
Varför bär du rustningen? 
Xana började sin karriär som entomolog, alltså biolog med inriktning på insekter. När invasionen av 
jorden startade anslöt hon sig snabbt till företaget SPN som skapade metoden att binda människor 
till rustningar byggda av dessa monsters kroppar. Hon fick efter något år faktiskt vara med och bygga 
en rustning, och har till idag medverkat i konstruktionen av 12 nya bio-armor agenter. Hon och 
många andra forskare inom företaget testade sig för att se om de var kompatibla, och Xana var en av 
få som skulle passa till programmet. Planen var däremot aldrig att hon skulle bli en agent, hon gjorde 
mer nytta som vetenskapsman tycktes det. 
När hon var 27 år var olyckan tyvärr framme och Xana föll ihop vid sitt arbetsbord, medvetslös. Det 
visade sig vara en hjärnblödning, och från hembasen Bastion skulle man inte hinna till ett sjukhus 
innan hon var för hjärnskadad. Hon sattes i den enda tillgängliga rustningen på plats, och när den 
operationen var klar läkte rustningen henne sakta men säkert. 
Hur länge har du haft rustningen? 
Just över fyra år 
Hur ser du på dig själv efter rustningen? 
Den är ett hinder, men också en lösning. Xana behöver inte längre tänka på livet utanför Bastion, 
förutom då hon kallas ut att strida. Hon kan dela upp sin tid mellan forskning och monsterjakt, utan 
övriga distraktioner. Däremot har hon vissa problem med sitt utseende, hennes hud är i princip täckt 
av en rustningsliknande och strömförande dräkt som hon aldrig kan ta av och saknar sitt gyllenbruna 
skinn, saknar att känna värmen från solbränna eller vatten och sand mot bara tår. Hon kommer aldrig 
någonsin kunna passa in bland vanliga människor igen. 
Relationer till teamet 

 Tommy/Bedrock: Tommy är en kändis bland företagets forskare, och Xana kände till honom 
långt innan han mötte henne då hon fått sin rustning. Han har fått vöerge sin familj, men 
pratar inte han om det ska inte Xana avslöja hans hemligheter för resten av teamet. Det 
skulle skapa så dålig stämning. 

 Nina/Fire-cracker: Xana såg Ninas rustning byggas men fick inte vara med och bygga den, det 
var tre år sedan och Xana var fortfarande ganska ny i sin rustning. Nu är Nina en vilde, en 
tacksam sådan och ganska söt men fortfarande en vilde. Tur att Tommy har koll på henne 
och håller henne på jorden. 

 Chad/Aurum: Xana och Chad fick sina rustningar ungefär samtidigt, och det sista Xana gjorde 
innan hon blev sjuk var att färdigställa hans rustning. En vacker fjäril, och Chad valdes 
noggrant till den för att kunna ge bio-armor agenter ett bättre rykte bland vanligt folk. Han är 
bara lite uppfylld av sin position och uppmärksamheten han får. 

 Fikru/Gunner: Stackars kille, knappt ett år som bio-armor agent och dragen från den värld 
han känner till. Han verkar lite vilsen, och osäker. Hur kan jag närma mig honom utan att 
både skrämmas och säga fel saker? 

 Vilna Spartij: Kollega, och SPN special agent. Xana vet att Vilna har både sin make och son på 
Bastion, men vad de gör här vet hon inte säkert. Vilna är respektingivande, och en av de 
framgångsrikaste stridande människorna utan rustning. 

  



Tommy Lindberg - Bedrock 
Disruptor: 4 Leader: 3 Operative: 6 Tactician: 8 
Ålder: 42 år 
Nationalitet: Sverige 
Rustning: Trollslända. Du kan flyga snabbare än du springer och orkar lyfta med dig någon annan. Du 
har insektsögon, och kan med dessa se bättre i svagt än starkt ljus. 
Personlighet: Oftast är Tommy en trevlig och vänlig människa, han har med tiden adopterat de yngre 
medlemmarna i teamet. En fadersgestalt med svaga punkter, Tommy saknar djupt sin egen familj 
som han nästan aldrig får träffa och i perioder är han svår att få till att engagera sig i saker. 
Varför bär du rustningen? 
Tommy jobbade som lastbilschaufför innan invasionen började på riktigt. Hade familj, fru och två 
döttrar och trivdes på ett väldigt svenssonskt sätt med livet. Han svarade på en annons om 
medicinska tester efter ett besök på vårdcentralen och via mängder av skuggvägar blev han erbjuden 
en plats i Bio-Armor programmet innan det blev offentligt, innan invasionen började. Det var inte 
direkt en fråga om att säga nej däremot, och Tommy har tillhört SPN sedan oktober 1999. 
Hur länge har du haft rustningen? 
Nästan 9 år. 
Hur ser du på dig själv efter rustningen? 
Det är en problematisk fråga. Varje gång Tommy ser sig i en spegel känns det allt mer som en främlig 
som tittar tillbaka, inte bara på grund av rustningen. Han känner att han gör skillnad, att han gör mer 
än bara kör saker fram och tillbaka. Men många olyckor har också hänt, folk dör trots allt SPNs 
agenter gör för att rädda liv. Allt mer känns det som att han inte längre är en person, han har inget 
eget utrymme och SPN vet allt han gör, kontrollerar minsta lilla sak i hans liv. Han ser sig själv mer 
och mer som en tillgång, som ett vapen och inte som en människa i organisationens ögon och det 
smärtar. 
Relationer till teamet 

 Nina/Fire-cracker: I Nina har Tommy funnit en dotter. En fullvuxen, eldsprutande liten drake 
men en dotter likafullt. De står varandra nära och Tommy försöker, så långt som det är 
möjligt, att låta Nina känna av en viss mån av frihet trots deras livslånga anställning. 

 Chad/Aurum: Chad är en väldigt duktig snackare, inte nog driven för att bli politiker tyvärr. 
Positionen som en av SPNs språkrör och offentliga personer är en uppgift Tommy inte 
avundas, Chad får möta mest glada civilister men ibland kokar folkmassorna och i Tommys 
ögon sköter sig Chad exceptionellt. Det är bara väldigt svårt för Tommy att komma nära Chad 
då han inte riktigt vet var Chads lojaliteter verkligen ligger. 

 Xana/Grey Swan: Xana är ett kluvet svärd för Tommy. Hon är forskare här, och går därmed 
inte helt att lita på. Däremot jobbar de tillsammans och hon har en rustning så han måste lita 
på henne i fält. Hon söker inte kontakt med de andra och är svår att prata med, så Tommy 
har låtit henne hålla sig på sin kant privat. 

 Fikru/Gunner: Tommy har försökt få ett grepp om den nyaste medlemmen i teamet, och 
Fikru kom för mindre än ett år sedan. Han verkar vilsen och orolig, behöver kanske lite stöd 
och se att någon litar på honom. 

 Vilna Spartij: Vilna har inte varit med från början. Eller, inte från Tommys början. Från och 
med att de blev ett team, i och med Nina och Xana men innan dess såg Tommy aldrig till 
Vilna bland de aktiva agenterna. Han litar på henne i det att hon gör sitt jobb men vad 
hennes egentliga agenda är vet han inte. Allt han kunnat utröna sista fem åren är att hennes 
man och son jobbar på Bastion, ingen av de två verkar någonsin lämna skeppet. 

  



Spelledarkaraktärer 
 
Vilna Spartij - SPN Agent 
42 år, ryss 
 
Disruptor: 5 
Operative: 7 
Leader: 4 
Tactician: 6 
Experimental Energy Supply.  
They surround the user with a weak force field and prevent our soldiers from getting immediately 
torn apart (or exploded by their allies). Passive. Gain two tokens at the start of your turn. 
Standard Issue Assault Rifle 
Standard, Ranged. Select an enemy in your sector or an adjacent sector. That enemy takes 1 damage. 
Standard Issue Tactical Armour 
Reaction. When you take damage, spend two tokens. You take one less damage. 
Standard Issue Jetpack 
Standard Issue Dive Suit 
Vilna är en trevlig och glad agent som jobbat nära teamet sedan det formades. Hon är deras 
“handler” och gör sitt bästa för att komma väl överens med alla sina agenter. Gör nödvändigtvis inget 
för deras lagkänsla däremot. Lojal mot SPN, har tillhört företaget sedan innan invasionen. Hennes 
son Afon är en av de första symbioterna i Bastion, därav hennes lojalitet. Hennes man Yegor jobbar 
också för SPN, forskare. 
 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dytiscidae 
Diving beetle - Regular 
Dis 6, Lea 3, Op 1, Ta 6 
Plastron/Oxyenating Breastplate - Tactician 
Passive, Filters oxyen from water and distributes it through the body, gives aquatic. 
Steel Pincers - Disruptor 
Standard, Melee. Wager 3. If you win your wager (1) you do 1 extra damage and your enemy can not 
move on the board next turn. 
Stubby Wings - Leader 
Movement. You gain limited flight for one turn and can reach enemies one sector above the board. 
You fall down after your turn and take 1 damage to Tactician. 
 
Diving Beetle Larvae - Vermin 
3 HP. Dis 1, Lea 1, Op 5, Ta 4 
Jet-stream - Operative 
Movement, Wager 2. You move one extra space, If you win your wager (1, 2) you can move one more 
space. 
Steel Pincers - Disruptor 
Standard, Melee. Wager 3. If you win your wager (1) you do 1 extra damage and your enemy can not 
move on the board next turn.  
Neck-crawlers - Tactician 
Passive. Feelers on the side of the neck, filters both oxygen and nutrition from water, gives aquatic. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hagfish  
Hagfish, Pirål 
Dis 6, Lea 2, Op 8, Ta 4 
Mucus - Operative 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dytiscidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Hagfish


Reaction. Pay 3 tokens. When attacked it secretes a fast expanding mucus from the whole body, 
negating 1 damage and reducing movement for anyone closeby for two turns. 
It’s knotting - Disruptor 
Standard, Melee. Wager 2. The Hagfish knots itself around an enemy, squeezing hard. Win your 
wager (1-4) and do one extra damage. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lampreys  
Lamprey, Nejonöga 
Dis 7, Lea 6, Op 3, Ta 4 
Blind Charge - Disruptor 
Standard, Melee. Collateral (1, 2, 9, 10). Make an attack against an enemy. You also deal 2 points of 
damage to that enemy. 
Strangle-hold - Leader 
Standard, Melee. Wager 2. The Lamprey wraps itself around an enemy, squeezing hard. Win your 
wager (1-4) and do one extra damage. 
 
Nudibranch - Vermin 
Blå, gula toner på spröt och kanter. Fluorescent. 
3 HP. Dis 3, Lea 6, Op 5, Ta 3 
Acidic Skin - Leader 
Reaction. Pay 2 tokens. When attacked the slug releases an acidic coating. Melee attacks do 1 
damage to the attacker for two turns. 
Cuddle-bug - Operative 
Standard, Melee. Wager 2. If you win your wager (6-8) a nearby ally is moved to your location. 
 
Nudibranch - Regular 
Ljust grön, bjärt rosa och gula färger på spröt och kanter. Fluorescent. 
Dis 2, Lea 8, Op 1, Ta 5 
Acidic Skin - Leader 
Reaction. Pay 2 tokens. When attacked the slug releases an acidic coating. Melee attacks do 1 
damage to the attacker for two turns. 
Morphed Limbs - Tactician 
Standard, Ranged. Drop d10. When you deal damage to a character they are thrown back one sector. 
 
When a giant monster moves into a sector, everyone in that sector takes one damage. Giant 
monsters are 
immune to field effects, unless specified otherwise in the field effect’s text. 
The monster replaces any sectors while it’s on top of them. If you are on a giant monster sector 
when it 
moves, roll 2d10 + stat (determined by the monster, usually a choice of two) and try to beat a 
number (also 
determined by the monster). If you get thrown off, you get thrown into an adjacent sector and take a 
point of 
damage. 
 
Blue-ringed octopus - Giant 
Fluorescent.  
Dis 6, Lea 8, Op 5, Ta 9 
Climbing - To resist getting thrown off, characters must roll 12 or better on a Leader or Operative roll. 
Tentacles - Disruptor 
Standard, Melee. Wager 4. Deals damage to all players in the same sectors as the octopus. If you win 
your wager (7, 8) all damaged characters are moved one sector away from the octopus. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lampreys


Ink-stained - Tactician 
Standard, Pay 3. Place an Ink Cloud Field Effect on your sector and all adjacent sectors. (Ink cloud 
Field Effect: All rolls in this sector is reduced by two. When anyone rolls Collateral in this sector the 
collateral effect is doubled.) 
Beak of Poison - Operative 
Standard, Melee. Drop d10. Can not be used on players on top of the octopus. Deals one extra 
damage. 
Jet-line - Leader 
Movement. Pay 2. All players situated atop of the octopus gets thrown off and you move one sector. 
 
Ship Pyotr Velikiy 
Battlecruiser class. The flagship of the Russian Navy during 21-st century. Biggest of it’s time, heavily 
armoured and armed. Robotkryssare. 
 
Submarine Dmitri Donskoy 
Typhoon class submarine, 3/4th generation submarines.  
 


