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EffHERUTIE
Rymdens Hjältar (eller kgion of Super-Heroes på originalspråk) är en grupp

tonåringar med superkrafter som håller ordning i galaxen i det trettionde

århundradet. Alla tonåringar i det kända universum drömmer förstås om med-

lemskap i detta hjältegäng, och foljdaktligen överhopas Rymdens Hjältar årli
gen av mängder av hoppfulla ansökande. Endast ett ytterst fåtal passerar

nålsögat - de allra flesta lämnar uttagningarna besvikna.

Några av de som misslyckats har dock visat prov på viss initiativformåga.

När Brek Bannin, alias Polarpojken, nekades medlemskap p g a en alltför

begränsad kraft, letade han upp andra som nekats och de bildade i hemlighet

Reservhjältarna (tegion ofSubstitute Heroes). Reservhjältarna var inte det

minsta bittra utan hade fortfarande Rymdens Hjaltar som idoler. De övervakade

i hemlighet Rymdens Hjaltars kommunikationer och hjalpte dem ibland, utan

att avslöja sig själva. När de till slut avslöjades, fick Reservhjältarna officiell sta-

tus och fick använda Rymdens Hjältars gamla klubbhus som högkvarter.

Attmänt om reservhjältarna
Reservhjältarnas medlemmar ar följande: Brek Bannin, alias Polarpojken, med

superkraften att skapa is och §la. FIan fungerar som gruppens ledare. Dag
'W'entim, alias Srenpojken, har {tirmågan att förvandla sig till en osårbar sten-

form. Tyvärr kan han inte röra sig i denna form. Lydda Jath, alias Nattflickan,

är superstark och nästan osårbar, men bara när det är alldeles mörkt. Ral

Benem, alias Klorofyllpojken, kan få viixter att växa nå't alldeles fantastiskt och

därtill kontrollera dem. Staq Mavlen är den hetsige Eldpojken, som kan andas

eld. Slutligen har vi Ulu Vakk, alias Färgpojken, med den fantastiskt nördiga förmågan att ändra

sakers färg,

Reservhjältarna har i Rymdens Hjältars historia flera gånger visat sig användbara. De har till
och med räddat livet på Rymdens Hjaltar några gånger. Namflickan, den enda kvinnliga medlem-

men i Reservhjältarna, har ett förhållande med Rokk Krinn, alias Kosmospojken, en av Rymdens

Hjältars ordinarie medlemmar. I största allmänhet är förhållandet mellan de två grupperna gott.

Reservhjältarna håller till i Rymdens Hjältars gamla klubbhus. Där studerar de, tränar sin $,sik
och slappnar av. Då och da får de i uppdrag att rycka in hjalpa Rymdens Hjaltar. Reservhjältarna

lider dock av kroniskt dåligt sjalvfortroende; de oroar sig ständigt for att deras ynkliga krafter

inte ska räcka till, men brukar klara skivan ändå genom att påhittigt kombinera sina krallär på

oväntade sätt. De klarar ofta sina uppdrag, men sällan på helt egen hand. Rymdhjaltarna är ofta

där och stöder dem. T ex kan Brainiac I ställa upp med planer och taktik.

Attmänt om De Fruktansvärda Fem
De Fruktansvärda Fem är Rymdens Hjaltars värsta fiender. De lyckas alltid komma undan, och

de har dll och med en gång lyckats doda en rymdhjälte (Validus slog ihjal Osynlige pojken). De

Fruktansvärda Fem leds av Tharok. Tharok är ett tekniskt geni, som efter en hemsk olycka som

förstörde halva hans kropp, byggde en ny robothalva åt sig själv. Hans robothalva är fylld med

allehanda vapen, men Tharoks främsta dllgång är ändå hans sjuka geni. Han kan utan problem

bygga den mest avancerade teknologi, t ex roboar, massförstörelsevapen, teleportationsapparater

osv. Den som oftast agerar vice ledare är Smaragddrottningen. Hon har i sin besittning en
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mycket mäkdg magisk artefakt: Ekrons Smaragdöga! Ögat s§ddar henne

mot alla rn)er av skada och även rymdens vakuum. Det kan skjuta ut kraft-
strålar som kan golva Stålpojken. Ögat besitter andra förmågor som r ex

förmågan arr se igenom illusioner och teleportatiorr. Ög"t kan naturligwis
även hjälpa Smaragddrottningen och hennes vänner arr flyga. De ffe reste-
rande medlemrnarna av De Fruktansvärda Fern fungerar i allmänhet mest

som rnuskler. Mest muskler har Validus, en fyra meter hög rymdjätte. Han
är så stark arr han bryta loss bitar av planeter. Dessutom kan han ibland
avlossa strålar av okänd arr från pannan. Han gör det dock inte så ofta, vill-
ket kanske ryder på att detta tröuar ut honom. Mentalt står Validus på ett
barns nivå, och om inte Tharok eller Smaragddrottningen är i närheten ftir
att säga åt honom vad han skall göra, så vill han helst bara vara i fred. Den
extra elake Mano besitter förmågan art desintegrera allt han rör vid med sin
högerhand. En nackdel är dock att han kommer från en planet med en helt
annan atmosfär, varför han ständigr måste bära en hjalm som döljer hans

ansikte bakom en dimma av främmande gaser. Slutligen tjänar även legosol-

daten Yxmannen Tharok. Yxmannen är en mästare på beväpnad närstrid
och hans &ämsta vapen är den hemska Aromyxan, som kan kapa allt, t o m
energiflöden (Yxmannen hogg en gång av gravitationen under Jättepojkens
fötter så att han trillade omkull!).

Tharoks ptan
I äventyret kommer Reservhjältarna falskeligen anklagas och dömas för mor-
det på ett antal fredsdelegater. Bakgrunden till de falska anklagelserna mot
Reservhjiltarna är atr Tharok, ledaren för De Fruktansvärda Fem, (Rymdens

Hjaltars absolut värsta fiender) precis har uppfunnit en oerhört mäktig pla-

netftjrstörarkanon. Hans plan är att spränga Jorden och Rymdens Hj:iltars
högkvarter. Tharok inser att den ende som kan hindra honom från att anvåinda sitt ftirstörelseva-

pen är den annars så mediokre Färgpojken. Strålen är naturligwis fullkomligt ofarlig om den inte
behåller sin purpurröda orginalfärg! Att ensam anklaga den tystlåtne Färgpojken för förräderi
skulle verka alltför misstänkt. Det lämpligaste blir darfcir att neucalisera hela Reservhjältestyrkan

och därefter lura bort de ordinarie Rymdens Hj:iltar.

Äventyrets disposition
Tänken är att äventyret ska vara precis så långt att det ryms i en serietidning. Alla klassiska

actiondramer har tre akter, en inledning, en stegring och till slut en klimaktisk upplösning. Så

åven här.

o I äventyrem första delen inser Reservhjältarna att de blivit falskeligen anklagade för mordet på

ett dussin fredsdelegater. De fängslas men lyckas.fly. De samlar bevismaterial för att bevisa sin

oskuld.
o I andra delen ftiljer Reservhjältarna edrådarna till planeten Nosnai i planetsystemer Aneleh.
De triiffar rymdforskarna Foon och Fraggy och konfronteras med de rebeller som är De
Fruktansvärda Fems allierade. Efter att ha slagits med rebellerna och klämt ur dem vem som låg

bakom de ålska anklagelserna kan de ta sig vidare mot De Fruktansvärda Fems högkvarter.
o Den tredje delen utspelar sig på ett jattelikt rymdkatedralbygge som skall sväva runt jorden.

Där har De Fruktansvärda Fem kidnappat besättingen och riggat upp dödskanonen. I en grandi-
os slutstrid wingas Färgpojken offra sitt liv för att rädda Jorden.
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[e] I: LURffEE!
Ett obehagtigt uppvaknande *
Denna första scen är tänkt att huvudsakligen beskrivas - Reservhjältarna har små eller inga möj-

ligheter att agera. Rymdens Hjältar kommer inre att lyssna på deras desperata förklaringar. Tänk
på scenen som de första fyra-fem serierutorna som etablerar handlingen och grundkonflikten,

Spelarna komoier inte att kunna ageta på riktigt förrän de är på plats i rymdfångelset.

Reservhjältarna vaknar upp på ett rymdskepp. Det sista de minns är att de var i sitt tränings-

rum och övade sina krafter. De måste ha blivit kidnappade! På rymdskeppet finns också ett gäng

döda fredsdelegater. I rummet verkar en rejäl strid atc ha utspelat sig. Fredsdelegaterna verkar

ha koid- och eldskador och underliga färger på sina kiäder. Resterna av konstiga växter finns

också i rymdskeppet, liksom märken som från supeistarka slag. Utanför det lilla rymdskeppet

verkar Rymdens Hjältar samlas med mycket bistra miner. Not: Saturnusfiickan, Stålpojken,

Brainiac 1, Morgonstjärnan och Drömflickan är inte med för att ta fast Reservhjältarna. Dessa
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fem Rymdhjältar är ftjr tillfallet på uppdrag i framtiden. Som av en
märklig slump är det också dessa fem Rymdhjalur som besitter
förmågor som gör att de skulle kunna avslöja Tharoks plan innan
spelledaren hinner säga "Plutonsk Protomorf).

- Hur kunde ni? säger Blixtpojken.
- Ni har minsann visar ert rätta ansikte med besked! utbrister
Mon-El.
- Avundsjuka är en sak, men mord är en annan! Ni är verkligen
för ynkliga! säger Prinsessan Projektra sammanbitet.

Tharok har naturligwis byggt livsfarliga robotkopior av

Reservhjältarna som utför mordet på fredsdelegaterna.
Robotkopiorna kan bara imitera Reservhjältarnas superkrafter, men
det är förstås tillräckligt för att lura Rymdens Hjältar. Tharoks
robotar har dessutom repliker som, mitt framför övervakningska-
merorna, förklarar varför Reservhjältarna handlar som de gör.
Denna bandinspelning är Rymdens Hjaltars starkaste bevis mot
Reservhjiltarna, och de visar förstås upp filmen för
Reservhjälarna:

- Försök inte slingra er! Övervakningskamerorna fick med allting!
fräser Jättepojken. Med ett blipp stärtar holoprojektionen.

-Vi är tröta på att bli behandlade som andra klassens rymdhjältarl
säger Nattflickan.
-Vi skall visa Rymdens Hjältar atr de inte längre kan lita på oss

när de inte lyckas reda ut sina be§mmer! säger Klorofillpojken
-Nej, vi skall visa dem att det är oss de skall frukta i framtiden!
skriker Eldpojken.
-Ja! Och det är därför fredsdelegaterna måsre dö! insrämmer den

nästan överdrivet uppspelte Färgpojken.

Denna till synes fattiga förklaring till varftir Reservhjältarna gjort som dom gfort lurar naturligt-
vis hela Rymdens Hjaltar. Lynchstämmningen är em faktum. Kosmospojken gör slut med
Nattflickan. Vildelden och Vargen hotar att spöa upp hela gänget, kort sagt; Reservhjältarna får
ta skit de inte förtjänar. Rymdens Hjaltar är dock inte barbarer och bestämmer sig för att fängsla
Reservhjältarna i ett ultra-toppsäkert rymdfängelse någonstans i omloppsbana kring ett svarr håI,
i väntan på rättegång, Rättegången måste tyvärr vänta eftersom ett fruktansvärt krig mellan
Daxam och Thanagar på andra sidan galaxen utbrutit p g a fredsdelegaternas tragiska bortgång.
Alla Rymdens Hjaltar tvingas bege sig dit. Kriget är förstås frammanipulerat av Tharok och
hans elaka anhang och en del av hans briljanta plan.
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I rymdfängelset
Der är på rymdfängelset som själva ävencyret börjar, Beskriv miljön
och låt spelarna interagera - om de är konversanta med superhjälte-

genrens konventioner inser de naturligtvis att det nu gäller att ta sig

ut och bevisa sin oskuld..,

Fängelset är utan celler. I en stor cylinder utan ryngdkraft svävar

Reservhjältarna tillsammans med ett giing nitwonianska rymdpirater.

Reservhjältarna är alla fängslade med bojor som hindrar dem från att

använda sina krafter. Däremot har de ganska stor rörelsefrihet - men

det är inte särskilt lätt att röra sig på ett meningsfufit sätt i nollgravi-

tation,.. De vakter som dyker upp med mat med jämna mellanrum

har förstås lätthanterliga jetmotorer i skorna som gör att de kan

manövrera obehindrat.

De nitwonianska rymdpiraterna känner naurligtvis inte igen

Reservhjältarna som Reservhjältar, men de känner igen en kraftinhibi-
torboja när de ser den, Lite superkrafter är ju precis vad som behövs

för en rymning! Rymdpiraterna lovar att hjälpa Reservhjältarna att
rymma om de bara kan bevisa att de faktiskt är så grymma och hårda

som det talats om, En av rymdpiraterna har lyckats smuggla med en

pytteliten sprängladdning in på det ultrasäkra fängleset, och med

hjalp av den kan han spränga upp en av Reservhjältarnas kraftinhibi
torbojor, natrurligtvis i utbyte mot att de hjälper dem att fly. Vid en

matleverans hoppar alla rymdpiraterna på en os§ldig vakt och håller

fast honom. De uppmanar Reservhjältarna att hjalpa till. Vakten är

till en början kaxig, eftersom det hjarndamparfält som omger fängel-

seutrymmet hindrar piraterna att själva skada honom. Den befriade

Reservhjiltaren kan dock med sina krafter skada honom (Hjärndämparfältet är kopplat till kraft-
inhibitorbojorna), något som rymdpiraterna ivrigt påpekar.

Summan av kardemumman ska dock helst bli att Reservhjältarna på något sätt lyckas

hota/skrämma rymdfängelsets vakter så ac de kan sno ett av vetenskapspolisens skepp och fly
därifrån. Man kan tänka sig att ett gisslandrama uwecklar sig, att piraterna sviker dem, etc etc.

Piraterna kommer givetvis arr försöka folja med Reservhjältarna, men efrersom Reservhjältarna

fortfarande är hjältar så kan de naturligwis inte låta rymdpiraterna fly &in rymdfängelset. Ett
intressant dilemma som kräver både list oih uppfinningsrikedom. Hur spelarna ska lösa det?

Ingen aning. Vi räknar i alla fall med atr spelarna på något sätt dumpar rymdpiraterna och tar

sig iväg mot brottsplatsen (den logiska första anhalten) för att se om det kan finnas någr.e*ledtrå-

dar där som Rymdens Hjältar har missat.

Om spelarna börjar klanta bort det totalt i rymdfängelset kan de få hjälp från oväntat håll.

Kameleontpojken, den detektiva begåvningen i Rymdens Hjaltar och tillika chef för
Rymdhjältarnas underrättelsetjänst, har inte riktigt fallit för De Fruktansvärda Fems plan. Han
har dolt sig ombord på rymdfängelset, och kan som sagt ändra laget till spelarnas favör.

Kameleontpojken kommer dock inte arr visa sig för spelarna - hans hjalp kommer att bestå i att
han från sitt gömställe knuffar ner lådor i huvudet på vakter/rymdpirater, saboterar rymdskepp så

att Verenskapspolisen inte kan ftlja efter spelarna när de flyr etc etc. Men kom som sagt ihåg att

Kameleontpojken på detta stadium absolut inte kommer att visa sig för spelarnal
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Äter titt brottsplatsen
Den mest uppenbara ledtråden är förstås holotejpen från fredsdelegatsskeppets övervakningska-

mera - finns det någonting på den som Rymdens Hjaltar inte lagt märke till? På färden till

Jorden bör spelarna tänka på en förkladnad av något slag. Reservhjältarnas ansikten har natur-

ligtvis basunerats ut i medier över hela galaxen så utan förklädnad kiarar de sig inte långt.

Allt bevismaterial finns naturligwis på Jorden, närmare bestämt i Rymdens Hjaltars hög-

kvarter! Det är dock inte så svårt som det låter - kom ihåg att alla Rymdhj:iltar befinner sig i

andra änden av galaxen för att förhindra kriget mellan Daxam och Thanagar. Dessutom vet

Nattflickan en hemlig ingång som hon brukade använda för att träffa sin älskade Rokk.

tjpen visar bilderna på der bestialiska mordet. Klart och rydligt är att Ulu Vakk

(Färgpojken) är exrra grym och rå mot de stackars delegaterna. Det finns inget på bandet som

tyder på atr det skulle vara robotkopior som utfört dådet - Tharok är en mycket skicklig robot-

ingenjör och hans elaka kopior är helt naturrogna. Klorofyllpojken märker dock att de växter

som hans dubbelgångare använder som inte alls är bekanta (och Klorofyllpojken kan en hel del

om botanik) och att de dessutom verkar agera efter egen vilja! Den äkta Klorofyllpojken hade

naturligtvis kunnar kontrollera dessa mordiska växter mycket bättre' Efter att ha spelat tejpen

fram och tillbaka flertaler gånger så upptäcker de i bakgrunden ett mycket mystiskt skepp som

plotsligt verkar dyka upp från ingenstans. Det verkar att plotsligt ha slagit av sin maskerings-

skärm, Med 1000 ggr uppförstoring kan de avläsa registreringskoden på skeppets sida. skeppet

är registrerat på djungelplaneten Nosnai i planetsystemet Aneleh. En kOrning i Rymdens

Hjältars dataregister (eller Vetenskapspolisens register i det stulna rymdskeppet) ger vid handen

att Nosnai ar ett tillhåll för rebelier och pirater och en, cycks det, närmast bortglömd forsk-

ningsstation. Klorofillpojken har naturligtvis hört talas om denna hemska muterade planet och

tar det för troligt att de mystiska växterna på tejpen kommer darifrån'

Låt inte spelarna spendera for lang tid i högkvarteret. Efter ett tag upptäcks de av Brainiac

5:s rigorösa säkerhetssystem. En hord med specialutrustade robotar jagar iväg dem.
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TIft5Tff
Från lorden tit[ Nosnai
Skeppet från Nosnai och de mystiska växrerna blir tyvärr den enda

ledtråd de får, så förhoppningsvis knappar spelarna in Nosnais
koordinater i skeppets astrogationsdator och sticker iväg. När de

lämnar jorden kan det nämnas att en storr rymdkatedral håiler på

att byggas i omloppsbana kringJorden, alk till jordbornas stora

lycka. Katedralen skall cirkulera runt jorden och sprida andligt lugn.

Precis innan spelarna ftäser iväg i hyperrymden kan de dll och med

få en s§mt av den majestätiska rymdkatedralen...

Vetenskapspolisens skepp som de flydde från fängelset med duger

gott för transporter gehom galaxen och utan större be§mmer
anlände de dll Nosnai.

Vad har hänt på Nosnai?
Sist De Fruktansvärda Fem mötte Rymdens Hjältar åkte de på rejält rådäng. Som vanligt lyckades

de dock teleportera sig till ett väntande flyktskepp (ni som läst era serier noggrannt vet att De
Fruktansvärda Fem alltid blir besegrade, men också alltid kommer undan på sluteQ. P g a en ovän-

tad meteorsvärm och solfläckar kraschade dock flyktskeppet oförutsett på planeten Nosnai och

blev till Tharoks stora ilska alldeles förstört.
De Fruktansvärda Fem fick dock hjalp av de råa rebelierna som levde i djungeln. Tharok och

De Fruktansvärda Fem lärde rebellerna sina elaka knep och gav dem err par grymma {iirintelseva-

pen. Rebellerna blev helt utom sig av gladje och visade som tack en stentavla med en ritning på,

som de hittat i en gammal pyramid i djungeln. Rebellerna hade sjalva ingen aning om vad srentav-

lan föreställde, men geniet Tharok fatrade snabbt: Det var en ritning på en Purpurfärgad
Planetförstörarstråle, ett av de mesc fruktansvärda vapen universum känr! Den Purpurfärgade

Planetförstörarstrålen uppånns av den urgamla rasen Vazoomerna, men dess hemlighet troddes ha

försvunnit med Vazoomerna. När Vazoomerna ftirsvann till historiens glömska var det i själva verk-

et till Nosnai de försvann, och av okänd anledning degenererade deras krigiska civilisation. De
smutsiga rebellerna är avlägsna ättlingar till de lika geniala som grymma Vazoomerna.

Tharok studerade ritningen och insåg hur han skulle kunna hämnas på Rymdens HjalEai ja
kanske utplåna dem för gott. Om rebellerna bara kunde hjalpa honom och De Fruktansvärda Fem

från planeten lovade Tharok att belöna dem väI. Sagt och gjort: Rebellerna stal planetens enda

rymdskepp, ett litet lastskepp som tillhorde två knäppa forskare (se nedan), och lämnade det till
Tharok och De Fruktansvärda Fem. I gengäld utrustade Tharok rebellerna med nya vapen och

byggde en fruktansvärd dödsrobot åt rebellerna,

Anledningen att skeppet kunde spåras hit var att etr par av rebellerna följde med De
Fruktansvärda Fem tillbaka till deras högkvarter för att få betalningen för att de räddat de fem. På

vägen tillbaka ft;ljde Reservhjältarnas robotkopior med i skeppet och lämnades av vid fredsdelgater-

nas skepp. Tharok hade utrustat skeppet med en maskeringsskärm som gjorde skeppet osynligt.
De klantiga rebellerna stängde av skärmen lite för tidigt, vilket nu lett reservhjältarna till deras

högkvarrer.
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Rebellerna är helt vanliga mustaschprydda

män som hellre skulle harska i universum :in ftilja
Förenade Planerernas regler och förordningar. De
har fåniga hjalmar och bär alla små idolknappar på
De Frukransvärda Fem. De har bebott den lilla ön
på planeten Nosnai så länge de kan minnas. De
anser sig själva vara perfektionister och de väntar
på det perfekra tillfallet att artackera de förenade
planeterna. De hänger med ganska dåligr i vad
som händer i galaxen. Om sanningen skall fram så

har de rotat sig ganska rejält på ön.

Foon och Fraggy
När så spelarna anländer till Nosnai ställs de inftir
ett problem som sällan tas upp i rymdävenryr på
film och i rollspel. Hur skall de egentligen hitu
ett skepp på en planet lika stor som jorden?

Nosnai har egentligen inga städer, faktist ingen bebyggelse alls. Efter att ha åkt runt plane-
ten ett Par varv och undersökt den med skeppe* sensorer kan de notera att det finns en liten
kraftkalla och lite bebyggelse nära Nosnais sydpol. Det är troligen forskningsstationen de läste
om i Nosnai-fiien. På Nosnais sydpol (dar det f ö inte är ett dugg kallt utan lika varmt och fuk-
tigt som på retsen av planeten) är vegetationen endast måttligt ogenomtriinglig, och det verkar
t o m som om det 6nns en primitiv landningsplats utanför forskningsstationen.

På stationen jobbar två forskare: Foon och Fraggy. De är två helt insnöade, corny, helcrazy
supergenier till forskare. De är biologer och forskar i superjuicer som urvinns ur de bestialiska
växterna på planeten Nosnai. De har inte sett på nyhetssändningar på flera år och välkommnar
Reservhjäitarna med öppna armar. Faktum är att de tror art Reservhjältarna kommit ftir att reda
ut mysteriet med deras botttappade skepp. De är så vimsiga atr de inte ril«igt kommer ihåg hur
de blev av med det (det var all*å detta skepp som rebellerna stal och lämnade till De
Fruktansvärda Fem). Om de lovar att forsöka hita deras bortappade skepp så skulle de bli jatte-
glada. Om spelarna visar bilder på de plantor som Klorofillpojkens kopia använde sig av vid
mordet på fredsdelegaterna, så kan Foon och Fraggy uran att lyfa på ögonbrynen meddela att
monslertandsväxten endast växer på en liten ö nära ekvatorn. Foon och Fraggy är visserligen för-
virrade, men de kan sin botanik. Dessutom kan de också efter lite strul förse spelarna med koor-
dinaterna till sagda ö.

Rebetter vs Reservhjättar
Rebellerna på ön har uppenbarligen drabbats en iiten släng av hybris p g a sin nya vapen.
Vaktposterna sitter och skjuter prick på förbipasserande djur och växter och är inre speciellt på
alerten. Spelarna kommer dock snart att bli varse att de inre behöver smyga sig på rebellerna -
de har inte riktigt åttat att de förra reservhjältarna de träffade var robotar vilket resulterar i att
de vördnadsfuflt tas emot när de anländer. De har nästan överdrivet mycker respekt för
Reservhjältarna, speciellt Färgpojken. De cackar för vapnen som de fått av Reservhjältarnas leda-
re.

Overallt på rebellernas ö finns det spår efter De Fruktansvärda Fems närvaro. Om man spe-
lar med Personer som är välbekanta med Rymdens Hjälar så behöver man ftirstås inte s§lta
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med De Fruktansvärda Fem. Släng lite ledtrådar
här och var där som avslöjar att De

Fruktansvärda Fem varit på besök, t ex srora tre-
tåade fotavryck från Validus, eller så kan spelar-

na höra hur en av rebellerna berättar om hur han

försökte stöta på Smaragddrottningen men sluta-

de när han såg det stora ögat som hotfullt sväva-

de över honom. Kort sagt: ge alla gamla serie-

nördar en chans att visa hur djuplodade deras

kunslaper är.

Det vänskapliga snacket med rebellerna

kommer dock inte att vara länge. Rebellerna är

sanna skeptiker och sä fort spelarna beter sig det

minsta o-robotakdgt, eller o-ont, så väcks skur-

karnas misstankar. Snart kommer rebellerna att
inse att de blivit lurade - Reservhjältarna är inte

de oändligt onda mördare de trodde utan någon

slags bedragare! Rebellerna börjar planera för ett
bakhåll. Bakhållet skulle kunna te sig så att
rebellerna börjar tissla och ussla samddigr som

de bjuder Reservhjältarna på frukt. I frukskålen
ligger transgobblianska dubbelormar med livsfar-

lig giftgasandedräkt! Medan Reservhjältarna

kämpar mot dubbelormarna så springer rebeller-

na för att hämu sina kompisar och startar jätte-

mördarroboten som Tharok givit dem. En vild
strid utbryter, där spelarnas absolut bästa vapen

är Klorofyllpojken, som lätt kan utnyttja Nosnais

dodliga och bizarra flora till sin och sina kamra-

ters fördel.

Spelare som aldrig läst Rymdens Hjalcar får, om de förhör rebellerna efter striden, reda på

att det är De Fruktasvärda Fem som står bakom deras upprustning. De berättar också morvilligt
hur de gav honom en gammal stentavla med en ritning på någon strålkanon som de hittade i en

grotta när de kom hit. Tharok hade blivit mycket nöjd.

Förhoppningsvis tar spelarna tillbaka det lilla fraktskeppet till des rättmätiga ägare,. Foon

och Fraggy. De två älskvart stolliga forskarna blir alldeles överlyckliga och ger spelarna-rarsin

superfruktjuice som tack för besväret. Juicerna gör att de för en kort period kan förstärka sina

naturliga krafter mångfalt: Polarpojken kan skapa mer is än någonsin förr, Eldpojken kan andas

jätre-eldkvastar, Klorofyllpojken kan kontrollera hela skogsområden, Stenpojken biir hård som

Inertron, Nattflickan kan demolera hela rymdkryssare i mörkret och Färgpojken, ja Färgpojken

kanske t o m kan ändra färgen på en Purpurröd PlanetförstörarstråIe...

1n
IU



[E] 3: SLUTSTRIE
Katedraten
Att inse att De Fruktansvärda Fems högkvarter är den stora rymdkatedralen i bana runt jorden

är inte särskilt svårt. Antingen kan de få den informationen av de rebeller som foljde med dit for
att hämta förstörelsevapnen, eller så kan de lätt kolla navigations-datorminnet i det lilla lastskep-

Pet.
XGtedralen visade sig vara en utmärkt bas för De Fruktansvärda Fem. Skaggiga präster och

ynkliga rymdbyggnadsarbetare kunde inte bjuda De Fruktansvärda Fem något motstånd. De
byggde snabbt upp planetförstörarkanonen i katedralen utan att de blev srörda; det jättelika skep-

pets besättning var nu deras gisslan. Eftersom katedralen ännu inte ar fardigbyggd kan spelarna

tämligen obehindrat smyglanda någonstans påli katedralen, men de hinner inrc alls lårigt (inte ens

utanftir landningshangaren faktiskt) innan de blir upptäckta

Tharok låter Reservhjältarnas robotkopior patrullera i den nu spöklika katedralens korrido-
rer. Detta gör att alla besättningsmedlemmar är skräckslagna inför Reservhjältarna när de anlän-

der. Raddast är de för Färgpojken. De kastar sig på kna så fort Reservhjältarna anländer och ber

dem att skona deras ynkliga liv. Några av katederalens säkerhetsvakter ser förakrfullt på

Reservhjälurna och om spelarna misslyckas med att förklara att de är de snälla originalen snarare
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än de elaka kopiorha, så kommer de att

bli utsatta ftir ett vilt och desperat myteri-

försök. De före deta säkerhetsvakterna

attackerar spelarna i en tämligen klantig

kamikazmanöver och slåss vilt med impro-

viserade tillhyggen. Dödsföraktande kas-

tar de tolv säkerhetsvaketerna sig över

reservhjältarna med sönderslagna flaskor,

köksknivar och verktyg. Eventuella

undanmanövrar anses bara som arrogant

och eldar de rasande säkerhetsvakterna

ännu mer. Om någon släcker ljuset så att

Nattflickan kan få fritt spelrum utbryter
panik bland de svaga prästerna. Satans

utsända är enligt prästerna ute för att

straffa dem. Slagsmålet avbryts plötsligt

av att de falska robotreservhjältarna dyker

upP!

Pl<itsligt står reservhjältarna öga mot

öga mot sina egna robotkopior, de egent-

liga mördarna. De få säkerhetsvakter som fortfarande står på benen inser sitt misstag och sluter

upp kring de äkta Reservhjaltarna och den näst sista sriden kan börja. Robotarna har egentligen

bara lite halvdåliga imitationer av Reservhjältarnas krafter, men de är i gengäld superstarka (inte

lika surka som Nattflickan dock) och har kraftigt pansar. (Jnder striden (som spelarna givetvis

vinner) kommer dock robotkopiorna lyckas demolera Reservhjältarnas skepp.

Jordens undergång närmar sig
När fienderna är besegrade hissas Reservhjältarna under stort jubel av de kidnappade besätt-

ningsmedlemmarna. Alla är helt övertygade om att reservhjältarna kommer att segra över De

Fruktansvärda Fem och prästerna plockar fram nattvardsvinet för aft fira. Då skakar hela skep-

pet. Folk ramlar omkull och paniken återvänder. På en övervaknings-skärm kan Validus ses pres-

sa sin gigantiska kropp mot en av katedralskeppets väggar. Det står kiart ftir Reservhjältarna att

han tänker bryta loss den del av skeppet där han och de resterande fyra superskrukarna och den

Purpurröda Planetförstörarstrålen befinner sig i. Nu ställs Reservhjältarna inftlr ett val. Skeppet

tömms på snabbt på luft och en och besättningen kämpar för att inte sugas ut genom de sprickor

som orsakats av Validus enorma sryrka. Samtidigt kommer De Fruktansvärda Fem unda*;
Som sanna hjaltar finns der förstås bara ett val: att shnna i den tasiga katedraldelen och

forsoka rädda besättningen genom att på något påhittigt sätt täta luftläckorna. När de har räddat

skeppet inser de att en mycker årlig rymdpromenad väntar dem: det finns endast fem rymddräk-

ter kvar i katedralskepper. Stenpojken behöver förstås ingen rymddräkt orn h"n är i sitt förstena-

de tillstånd, Han fungerar också som en perfekt projektil för att slå hål på rymdkatedralens

annex (d v s den del dar De Fruktansvärda Fems och den Purpurröda Planetforstörarstrålen

be6nner sig).

Problemet är att utan flygringar eller rymdskepp är det väldigt svårt att transportera sig i

rymden. Den enda sättet är att med hjElp av en explosion slunga sig mot katedralsannexet som

Validus slitit loss! Annexet rör sig mycket sakta bort ifrån resten av skeppet, men med hjälp av

några rymdbyggnadsarbetare kan de ordna till en explosion som kommer att skicka iväg dem mot
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De Fruktansvärda Fems bas. Mano och Smaragddrottningen cirkulerar runr kare-
dralsannexet och håller vakt mot eventulella sabotörer. om reservhjältarna har
kvar Foon och Fraggys kraftjuicer så är detta ett bra tillfalle att använda dem - de
ordinarie Rymdens Hjältar brukar åka på stryk från De Fruktansvärda Fem, så en
rejäl kraftförstärkning kan vara behc;vligt.

Medan Reservhjältarna svävar fritt i rymden kommer de att kunna se hur den
Purpurfärgade Planerförstörarstrålen börjar aktiveras. En purpurröd strile skjuter
ut från annexers spets och träffar ögonblicket efter jorden. Strålen har slagit ned
rakt i Atlanten. Srålen borrar sig igenom jordskorpan. Med ett fräs så når den
jordens medelpunkt där den omedelbart borjar hoja remprailren. Ett par sekun-
der senare får tio vulkaner utbrott samtidigt på jorden. Om tio minuter kommer
jorden jorden vara etr bubblande inferno av lava. Om inte...

Det är lätr atr inse att Planetförstörarstrålen egentligen är en mycket kraftig
laser, och därför beroende av arr dess stråle verkar på en viss våglängd, d v s en
viss färg! Om strålen slutar vara purpurröd, kommer den att vara helt verknings-
lös! Det är här den evige mesen Färgpojken kommer in i biiden. Hans {tirmåga
att förändra strålens färg kommer am ra upp hela hans medvetande och kraft. Om
Fargpojkens koncentration störs rappar han kontrollen och jorden börjar åter igen
att koka. Täppar Färgpojken koncentrationen mer än 6m gånger är det kört.
Under tiden galler det alltså ftir Reservhjältarna art lså gott de kan hålla De
Fruktansvärda Fem stången medan Färgpojken koncentrerar sig på att ändra strå-
lens färg.

Till en borjan kommer Reservhjåiltarna endast att behöva slåss mot Mano
och Smaragddrottningen, men så snarr Thatok inser att något är fel kommer han
även att skicka ut först Yxmannen och därefter Validus. Han kommer inte själv
att ge sig in i striden eftersom han måste sitta vid Planetftirstöratsträlens konrol-
ler.

Stridens klimax blir när den uttrötsde Färgpojken förlorar medvetandet
strax efter att Planetförstörarstrålen har bränts ut. Kraftjuicens verkningar börjar
avta och de ynkliga Reservhjältarna är omringade av galaxens mäktigaste skurkar,
som givetvis är vanvettiga av ilska efrersom Reservhjältarna förstört deras fina
plan. Reservhj:iltarna awaktar med stoiskt lugn sin säkra död, lyckliga i förviss-
ningen att de trots allt har räddat jorden. Då! Från ingenstans dyker de äkta Rymdens

upp, anförda av Kameleontpojken, som nu har lycka* övertyga sina kamrater om art

Hjalrar

Reservhjälarna är os§ldiga. De samlade Rymdens Hjaltar buntar snabbt ihop de Fruktansvärda
Fem, och det är inte föträn efter segeryran har lagt sig som det upptäcks att Färgpojken är död!
Hans modiga insats brände ut honom - ansträngningen blev för mycker. Som en sann hjälte gav
han sitt liv ftir att rädda jorden. De fängslade Fruktandvärda Fem skrockar oerhört elakt och
Tährok säger att De Fruktansvärda Fem åtminstone har lyckats döda en rymdhjälte till, varpå De
Fruktansvärda Fem i en blixt teleporterar sig därifrån.

I en högstamd ceremoni begravs Fargpojken och upphöjs posrumr ril en Äkta Rimdhjaltel
Att man har en nördig kraft spelar ingen ro[, huvudsaken är att man är en äkta hjälte i sjalenl
Nattflickan gråter och Klorofyllpojken håller minnestalet uran arr stamma!

THE END
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