
ý
Venter på de ventende, vogter over vogterne. Siden syndfloden, siden sidst. Mørkets skarer står tættere for hvert daggry der
ikke er. Slaget skal stå som skrevet og du kender din plads i koret. Du er ikke alene, basuerne har blæst til samling og I er
rustet til kamp. Ventetiden er snart ovre og århundredernes forberedelser skal stå deres prøve.

Herren har endnu ikke ladet høre fra sig, røsten er endnu tavs og skarerne urolige. Er tiden virkelig kommet, eller er tegnene
blændværk som under pesten og korstogene?

Hver dag du går blandt de dødelige dør du selv en smule. Deres smerte, synder, svig og sorg smitter som århundrederne
skifter plads. I begyndelsen var alting sort og hvidt, slagmarken var synlig og vejen klar. I dag er der gråt kaos. Ingen har
længere tid til bøn, bod eller frelse. Synderne haster gennem livet, altid med øje for fjerne horisonter og selviske mål. Alting
gøres op i klingende mønt og sjælen er aldrig med i regnskabet.

Droshen stopper i snesjappet på kajen. Du skutter dig i den lange frakke, fatter stokken og træder ud i sølet. Den kolde luft
er tung af tjære, salt og synd, og du savner allerede din lune himmelseng. Postbåden mellem Vladivostok og Shanghai ligger
rustenrød og vejrbidt mellem de fastsurrede fiskebåde. Dine skridt trækker blændhvide fodaftryk i det grå pløre og
landgangsbroen knager under din vægt.

ý

"Uden synd ingen frelse!" er dit motto og du har gjort dit for at holde drengene på det andet hold beskæftigede. Det er blevet
for let - de dødelige synder om kap og de få standhaftige har allerede taget sig af dage eller er blevet udstødt af deres egne.
Intet er længere helligt og de frister sig selv bedre end du nogensinde har kunne gøre det. Undertiden er du ligefrem i tvivl
om det stadigvæk er dig, der lokker dem, eller om de har fået overtaget.

Du mindes med søde tårer de forsvundne århundreder, den glemte latter, de søde fristelser og erobrede sjæle. Dengang
fandtes mænd af ædel støbning, mænd som kunne lune dit kolde hjerte, mænd der var værd at beside. Tiden nærmer sig og
med den nye ordre. Det endelige opgør skal snart stå og I er beredt - det er snart tid til at høste.

Du glæder dig til mødet med de andre, og Ham. Du mindes romantisk jeres første stævnemøde i ruinerne af Jerusalem.
Siden har jeres veje og missioner krydset hinanden gang på gang - på de sibiriske stepper, i Venedigs kanaler, blandt
adelsfolk i Versailles. Din krop er aret af hans flammesværd, men dit hjerte bærer de dybeste sår.

Du tager endnu en bane af det hvide engestøv, sipper til champagnen og ser længselsfuldt ud af koøjet.

Møde i rum sø
- En russisk knudehistorie, der kan fortælles fra flere sider.
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Snevåd sommermorgen 1951. En postbåd afsejler fra Vladivostok med kurs mod Shanghai, fem dagsrejser mod syd.
Ombord er tretten passagere; tolv voksende og et barn. Den tavse russiske besætning holdes i kort snor af Kaptajn
Henderson.

Intro

Møde i Rumsø er en skitse til et Holocaust-scenarie, der enten kan spilles som et tolv-mands live-scenarie eller som et
traditionelt scenarie for 2-6 spillere. Scenariets længde kan bekvemt styres af spillederen og en aften bør være tilstrækkeligt.

Genre-mæssigt er scenariet et mix af Indiana Jones pulp, Alistair MacClean spænding og Noir sortsyn. Du vælger selv din
stil.

Tak til: Asta Wellejus, Kasper Eskildsen, Jeppe Norsker, Gimle Larsen, Paul Hartvigson, Anders Skovgaard-Petersen, Max
Møller, Mille, Bo, Jeppe Christensen, Hans Skovfoged og Palle Schmidt.

Forhistorien

Af korrupte NKVD-agenter har tre SS-udsendinge fra Det Tredje Rige købt Kolja, en russisk dreng med naturstridige evner.

SS-folkene kommer fra den legendariske Annenerbe-afdeling og vil tage drengen med hjem til Ordensborgen Wivelsburg i
Tyskland. De har aftalt at mødes i rumsø med en japansk ubåd, der nu arbejder for højest bydende i Det Japanske Hav.
Ubåden skal sejle drengen over Stillehavet til Chile, hvor en Zeppelin vil hente ham.

De tre SS-agenter er dog ikke de eneste på skibet med en interesse i Kolja. Ombord er også tre djævle og en engel, et umage
selskab med særlige planer for drengen. Djævlene mistænker drengen for at være Antikrist indvarsleren af dommedag. En af
djævlene, Simone er dog mere interesseret i en anden passager, englen Sibenius. Sibenius er ligeledes på jagt efter Antikrist,
som han vil udfri barmhjertigt med sit flammesværd.

Skibets resterende passagerer er også interessante, men kun én af dem kender til drengebarnet og den himmelske strid.

NKVD - Stalins elite

Den sovjettiske efterretningstjeneste hedder Narodnyi Kommissariat Vnutrennykh Del, eller blot NKVD (KGB og GRU eksisterer endnu ikke). NKVD
tager sig af alt, både den indre sikkerhed, spionage mod den kapitalistiske verdensfjende og diverse tophemmelige projekter.

NKVD har klaret ødelæggelserne på vestfronten bedre end Den Røde Hær og har som Stalins yndlinge forret til de sparsomme ressourcer. Det er dem,
der har ståt for det sovjettiske atomvåbenprogram og forskningen i para-normale evner.

Sideløbende med hærens nederlag i felten har NKVD høstet store sejre bag kulissen, blandt de legendariske er spionen Eva von Braun, snigmordet på
elitepiloten Rudel i '45 og tyveriet af den første V3-raket.

Strukturen

"Møde i rum sø" kan spilles på en række forskellige måder.

Den mest omfattende måde er som et live-scenarie med 12 spillere og 2 eller flere spilledere. Spillerne er passagerer på
båden, og spillederne lægger krop til drengen Kolja, kaptajn Henderson og den russiske besætning. Har du ikke adgang til et
russisk postskib, så kan en stor villa eller anden bygning med 4-7 værelser bruges.

Som traditionelt rollespils-scenarie kan historien fortælles fra forskellige vinkler. Spillerne kan være de tre SS-agenter,
djævlene, tilfældige passagere eller russiske besætningsmedlemmer. Ingen af de implicerede kender hele historien og intet er
afgjort på forhånd. Du udbygger selv de roller, du lægger i hænderne på spillerne, og bruger resten som bipersoner.

Vladivostok 1951

Den gamle flådehavn er blevet hjørnestenen i Sovjetunionens genrejsning. Efter nederlagende mod vest er en række enorme fabrikskomplekser opført
omkring havnen, der døgnet rundt lodser essentielle råstoffer, særligt olie og gummi.

Som et nyt handelscenter er Vladivostok overrendt af soldater, kinesiske daglejere, rige nationalister på flugt fra Mao's rødgardister og østens værste
plattenslagere.

Hændelsesforløbet
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Uden at tage ansvaret fra spillerne er her en skitse til hvilke større drejninger begivenhederne på postskibet Ekatarina kan
tage.

Styringsmidler

Som spilleder har du tre effektive redskaber ligegyldigt hvem spillerne styrer.

€ Det første er vejret. Uvejr tvinger til samarbejde og skaber kaos med rum til handling. En voldsom sø eller brænding kan ændre enhver fastlåst
situation. Uvejr deler også folk op, frygten samler dem i små grupper med ventetid til historier og betroelse. Eventuelt springer skibet læk i stormen, hvis
spændingskurven skal ha' et ekstra hak.

€ Dit andet redskab er besætningen, særligt kaptajnen. Kun de kan føre skibet og kan finde rundt. Deres væbnede indblanden kan også dreje enhver
fastlåst sitiuation hvor en side er ved at få overmagten.

€ Til sidst er der japanerne. De udgør en ekstern faktor som du fuldstændig er herre over. Klimakset indledes når japanerne sætter en båd i vandet og
blander sig. Gør det klart for spillerne, at de selv i fællesskab ikke har en chance mod en kæmpe ubåd med 150 gule veteraner. Husk at japanerne primært
er interesseret i penge dvs. nazisternes diamanter eller eventuelt ægteparrets guldbarre.

Afrejsen

Passagererne går ombord og skibet lægger fra. Uden for havneløbet starter pakisen og Ekatarina må dagen igennem hugge
sig sydover. Først i løbet af natten når skibet ud i rumsø og isfrit farvand. Imens besætningen haster for at få de sidste ting i
orden kan passagererne indrette sig i kahytterne, se sig lidt omkring og lægge planer. Mange af passagererne holder sig
inden døre og kommer først frem til middagen.

Postbåden Ekatarina

Den gamle postbåd har sejlet i Nordøstasien de sidste tyve år, det meste af tiden med kaptajn Henderson ved roret. Hver tredje uge fragter skibet
passagerer, post og ekspressgods den lange vej til Shanghai. En enkeltbillet koster 500$ - dyrt men olie koster i disse tider.

Ekatarina er en hurtig og velbygget skude med tre dæk, plads til tyve passagere og 400 tons gods. På trods af rusten og de mange knubs i de isfyldte
farvande kan hun stadigvæk trække 20 knob på en god dag, mere end nok til at rende fra de lokale piraters langsomme junkere.

Ekatarina er ubevæbnet, hvis man ser bort fra de par rifler og pistoler som kaptajn Henderson har i reserve.

Middagen

Efter tre-fire timers sejllads ringes der til middag i messen. Her mødes de fleste passagerer for første gang. Kaptajn
Henderson byder velkommen, præsenterer passagererne for hinanden og undskylder den knappe mad. Han beklager også
den høje søgang, der desværre næppe aftager da en storm er under optræk. En del passagerer har valgt ikke at slutte sig til
selskabet, og i stedet at få bragt deres mad til kahytterne. Blandt de fraværende er Kolja og Sibenius

Uvejrsnat

Et par timer efter middagen blæser det voldsomt op og al færdsel på dækket frarådes. Da de fleste kahytter kun har dører ud
til dækket kan sociale stævnemøder og tisseturer blive livsfarlige. Skibets to opholdsrum, messen og rygeværelset, står
selvfølgelig til disposition og begge steder sidder små selskaber til de sene timer. De færreste kan sove i den høje sø, og
vindens tuden rusker op i sørgelige minder og gør ensom.

Sent på natten banker det på Sibeniuses dør og Simone venter ude i regnen. De har meget at snakke om og ældgamle spil at
spinde videre på. Imens slår de to andre djævle til. De har drukket Koljas vogtere søvninge i løbet af aftenen og kidnapper
drengen fra hans kahyt. De opdages af en uheldig russisk matros, der ryger overbord. Opstår der komplikation kan djævlene
bruge magi til at slippe forbi drengens vogtere - de har professionel erfaring i at skabe mareridt og vise blændværk.

Morgen og eftersøgning

Tidligt om morgenen bliver alle passagerer vækket af alarmklokken. Tyskerne har opdaget at Kolja er forsvundet og har
alarmeret kaptajnen. Det viser sig at en matros også er fraværende og en eftersøgning iværksættes. Stormen er nu på sit
højeste og iskolde bølger slår ind over dækket. Efter flere timers strabadser indstilles eftersøgningen til stormen har lagt sig.
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Passagerene samles i messen og rygeværelset, hvor man prøver at få lidt fast føde indenbors og forsøger at finde
dansemusikken fra Radio Hong Kong på det gamle radioanlæg.

Tyskerne er meget oprevede og frygter at drengen er røget overbord. I så fald venter der dem den visse død hjemme i Riget.
Under påskud af søsyge holder en af djævlene sig i sin kahyt for at vogte over drengen.

Tyveriet

De tre uheldige tyskere har medbragt ti store diamanter som betaling til den japanske ubåd. Diamanterne skjules et sted i
tyskernes kahyt, men måske er den skæve Werner kommet til at tale over sig under nattens drukgilde i messen. Er der den
mindste plaucible undskyldining, ser kregleren Mr. Jackson sit snit til at snuppe diamanterne under eftersøgningen.
Tysklerne går selvfølgelig i ekstra meget panik, hvis også diamaneterne er væk, for uden dem er japanerne nok knapt så
hjælpsomme. Der er stor sandsynlighed for at tyskerne i første omgang vil beskylde hinanden for tyveriet.

Ubåden

Hen mod middag har stormen løjet lidt af, da en enorm ubåd pludselig dykker ud et par sømil forude. Fra tårnet vejer Den
Kejserlige Flådes opgående sol og et varselsskud foran boven får kaptajn til at slukke motorerne. Den japanske ubåd morser
en besked over med en projektør: "lig stille til vi kan sætte en båd i vandet og inspicere skibet.". Det udløser selvfølgelig stor
panik og besætningen frygter det værste. Der er mange pirater i disse farvande, men de lokale røverbaroner skulle ha' fået
deres beskyttelsespenge. Uvejret afgør hvornår japanerne kan sætte en båd i vandet. Alle ved nu at tiden er knap.

Den japanske ubåd

Efter nederlagene i 1948 og 1949 valgte kaptajn Komasashi og hans besætning at fortsætte krigen på egen hånd. I deres enorme ubåd af I-400 typen
smuttede de under amerikanernes flådeblokade og har siden kæmpe videre i hele stillehavet. Sideløbende med jagten på amerikanske og brittiske
orlogsskibe driver de en omfattende pirat- og kaper-virksomhed. Rovet afsætter de til kinesiske røverbaroner og warlords i bytte for brandstof og
proviant.

Ubåden er udover sine torpedoer udrustet med fire dækskanoner og to rekonnoceringsfly. For at spare på krudtet plejer kaptajn Komasashi dog at vædre
sine modstandere.

Kaptajn Komasashi er en gammel vejbidt herre med voldsomme forbrændinger efter amerikanske atombomber. Kun rigeligt med sake og hans personlige
læges urtemixtur gør hans tilværelse tålelig. Komasashi hader alt amerikansk og halshugger personligt alle tilfangetagende amerikanere med sit
samuraisværd, katana. De mange år under havet i dieseldampene har gjort ham noget skør, således nægter han hårdnakket at erkende at den kejserlige
flåde er sunket. Ligeledes er han overbevist om, at han er efterkommer af den gamle kejserslægt og udset til at genrejse Japan.

Kolja flyttes

Simones medkumpaner vejrer problemer og beslutter midlertidigt at flytte drengen fra kahytten. De vælger at holde Simone
i uvidenhed - hun har snakket lidt for meget med Sebrinius. Kolja bindes og skjules i en tiliset redningsflåde, pakket godt
ind i tæpper.

Tyskerne går i offensiven

De tre tyskere kan ikke længere klare presset og griber til våben. Har de ikke drengen i deres varetægt, når japanerne
kommer ombord for at hente dem, venter der en kz-plads derhjemme. Med truende miner og maskinpistoler stormer de
broen, tager kaptajn Henderson til fange og forsøger derefter at gænge de andre passagerer sammen i messen. Her truer de
med at skyde en passager hvert 10. minut indtil drengen bliver bragt til dem. Har de ikke fundet drengen og diamanterne, når
japanerne går ombord, vil de sænke skibet med mus og mand.

Klimaks

Hvad der herefter sker er åbent, for mange kort er endnu ikke spillet. Djævlene ønsker ikke at gå til bunds med Antikrist og
er i vildrede. Som den første knækker Simone og viser vej til kahytten, der viser sig at være tom. De andre djævle spiller
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uskyldige og hun kaster sandsynligvis skylden på Sibenius.

Sibenius er også i konflikt. Han troede at han havde god tid og ville først og fremmest lokke Simone til at afslører om
drengen rent faktisk var Antikrist før han gik i aktion. Er der tale om Antikrist vil kun et flammesværd gøre det af med ham
- japanske torpedoer vil kun udsætte problemet midlertidigt. Eventuelt går han sammen med Simone i hendes bestræbelse på
at stoppe tyskerne og finde drengen.

De øvrige passagerer gør selvfølgelig hvad de kan for at slippe ud af pinen. De lyver, leder efter drengen, beskylder
hinanden eller hopper på tyskerne, hvis de øjner en mulighed.

Går det helt galt kan kaptajn Henderson overmande tyskeren på broen og komme passagererne til undsætning.

Når der er rigeligt med tryk på kedlen sætter japanerne en båd med en officer og otte marineinfanterister i vandet. Vender
deres ekspedition ikke tilbage sender japserne en torpedo i det gamle skib. Japanerne er blevet lovet ti diamanter for at sejle
fire passagerer til Chile, og er ret ligeglade hvem der kommer med, blot betalingen er i orden.

Besætningen

Det gode skib Ekatarina betjenes af ti russiske søfolk under kommando af Kaptajn Henderson, en udbrændt søulk, der
kender området bedre end nogen anden. Besætningen består udover kaptajnen af: en første styrmand, en anden styrmand, en
kok, en maskinmester, en bådsmand, en radio-gast og fire matroser.

Når de første alarmer lyder og drengen mangler sætter kaptajnen anden styrmanden, bådsmanden og to af matroserne til at
stå for eftersøgningen. Denne fire-mands gruppe kan passende gøres til spilpersoner, særligt hvis der krydres med en
NKVD-agent og en amerikansk spion.

Passagererne

Skibets tretten passagerer er som følger.

Englen Sibenius alias Alex Goodman

Sibenius er en engel, der har gjort sin pligt de sidste par tusinde år. Tiden og kampen har sat sine spor og Sibenius er blevet
pessimist og kyniker. Han trives ikke i den moderne kapitalistiske verden, og savner den gamle tid med de klare kontraster.
Han gør sin pligt, kaldet er borte.

Sibenius er på jagt efter Satans søn og følger et spor, der startede i Baku og endte i Vladivostok. Han søger en dreng med
særlige evner, en mulig Antikrist.

Sibenius ligner en solid midaldrende herre med kort gråsprængt hår, dybtliggende øjne og voldsomt buskede øjenbryn. Han
fryser altid og skutter sig i en stor grå filtfrakke. Ved sin side har han en solid sølvstok, en stok der med en bøn forvandles til
et udrensende flammesværd.

Sibenius kender djævlen Simone fra gamle dage. Hun styrtede ham næsten i fortabelse og hans himmelske sjæl er stadigvæk
arret. Sibenius har fortrængt minderne om Simone, tror han da.

Sibenius kan helbrede ved håndspålæggelse, kommandere folk han har øjenkontakt med verbalt, og udløse mirakler gennem
bøn. Yderligere er hans korpus velsignet med overmenneskelig styrke og forgår ej let. Han er dog ikke usårlig og får
problemer hvis han på egen hånd går løs på tyskerne.

Fandens håndlanger Simone alias Sasha Kamikov

Simone har været i djævlens sold i århundreder, lige siden hun solgte sin sjæl på bjerget i Armenien. Lucifers gaver har
kostet dyrt og Simone er med hvert afdrag blevet mindre menneskelig. I starten skaffede hun friske syndere til sin mester,
senere blev kontraktskrivning hendes speciale. I dag gør hun mest i opiums-handel og våbensmugling - motive og middel
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sælges som pakkeløsning.

Simone kender tegnene og ved, at den sidste dag er nær. Hun er bange: for at tabe og føle Herrens vrede, og for at vinde med
udsigt til en evighed i helvede. Hendes mission er sammen med to andre af Fandens håndlangere at kidnappe en unik russisk
dreng, som tyske agenter er ved at smugle til Europa. Drengen er muligvis selveste Antikrist, og i såfald skal han bringes i
sikkerhed i USA.

Simone har spredt oplysninger, som har ført hendes gamle rival og udkårende, englen Sibenius, på sporet af drengen. Hun
ser frem til gensynet, deres gamle spil og den flygtige leg med ilden. Skifter hun side og redes her på falderebet, eller
overtaler hun Sibenius til at glemme Den Store Plan og nyde den sidste stund i synd?

Simone blev født som sigøjner og har stadigvæk en ustyrlig kulsort manke. Hendes øjne er store, dybe og flammer af
helvedes ild. De færreste mænd kan modstå hendes æggende former, elegante afvisninger og eksotiske charme.

Lucifer har været gavmild: Simone kan skifte skikkelse, lege med skygger og mørke, vække helvedes flammer og skabe
illusioner. Yderligere har hun myndighed til at indgå kontrakter på sin mesters vegne.

Djævlen Paracelsus alias Ivonin Rasputin

Paracelsus er djævel af den gamle skole og har ikke forfinet sine teknikker gennem århundrederne. Hans speciale er
brandstiftelse og fadermord. Nedbrændte kirker sætter sindene i kog og fører let til forhastede domme og fortabte sjæle.
Fadermord er en noget sværre opgave, og han oplever nok aldrig den samme succe igen som dengang i antikken. Paracelsus
er fandens tro undersåt og indstillet på at løse missionen uanset prisen.

I sin nuværende skikkelse er Paracelsus en høj ranglet ukrainer med sort skæg og traditionel pelshat. Han udgiver sig som
forfatter og kossak-nationalist.

Som vaskeægte falden engel kan Paracelsus skifte form til flagermusevinger, hjørnetænder og alt det fis. Når han er i sit es
antændes brandbare materialer spontant i hans nærhver, og han kan bruge telekinesis på lette objekter. Besættelser er
smertefulde og omstændige, men kan bruges hvis missionen kræver det. I nærkamp er Paracelsus Sibenius' ligemand.

Djævlen Milor alias John London

Milor er en liste lille satan, der for tiden optræder i skikkelse af journalisten John London. Den rigtige John London befinder
sig vist nok i en koncentrationslejer i Nevada-ørkenen.

Milors kompetencefelt er mareridt og minder. Han kan manipulere med det sovende sind, vække glemte oplevelser og
skjulte længsler. Som perfektionist nyder han sit arbejde og glæder sig til overarbejdet på Dommedag. Først for ganske nylig
blev han forfremmet til agent i marken, og han står stadigvæk under Simone og Paracelsus i helvedes hierarki.

Milor ligner en lille bleg rapporter med blød hat, svedig skjortekrave og sorte tænder. Han har en dårlig vane med at samle
cigaretskod op og ryge dem færdige. Nekotinen har givet den venstre side af hans ansigt et sygt gulligt skær.

Milor kan udover drømmemanipulation også påføre folk hovedpine, sygdom og impotens. I kamp er han ikke meget værd,
særligt ikke i sin sande form som en buttet maddike.

SS-agent Otto Sturm alias Claude Mollier

Otto Sturm er leder af de tre SS-agenter i Historien. De er på en særlig mission for Annenerbe-afdelingen og skal hjemtage
en russisk dreng med særlige evner. Agenterne udgiver sig for franske ingeniører på vej til Fransk Indokina efter et job i
Sibirien.

Otto er en ældre gråsprængt herre med falsk overskæg og en dårlig tillagt fransk accent. Efter slaget ved Stalingrad, hvor
han miste højre hånd, har Otto haft voldsomme tics ved venstre øje. Han er en fåmælt herre, der vil gøre alt for mission,
Vatterland og Fører. Ære betyder meget for Otto Sturm, og han vil aldrig bryde sit ord, sige nej til en duel eller lægge hånd
på en arisk kvinde.
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I sin baggage har Otto en gammel Mauser automatpistol, en Schmeisser maskinpistol og ti store diamanter i en fløjelspose.
Fjerner han sin falske gummihånd ender højre arm i en drabelig stilet.

Annenerbe - SS-afdelingen for fædrende arv

Den særlige afdeling indenfor SS, der beskæftiger sig med okkulte-fænomener og mytiske relikvier. Læs mere i Fønix nr. 16.

SS-agent Werner Krup alias Jean-Baptiste Aristide

Werner er en lille fed giftmorder og sprængstofseksper, der tager sig af gruppens beskidte arbejde. Før krigen læste han til
tandlæge og han forstår stadigvæk at få de stumme i tale. Werner taler godt fransk, men stammer desværre en del, særligt i
selskab med smukke kvinder.

Werner har taget opium de sidste par år og blev ustabil for længe siden. Desværre er han løbet tør for stof, koldsveden
danner allerede perler på han pande. Under pres trækker han hurtigt sin Luger automatpistol, eller finder sin maskinpistol
frem.

Werner tror selv han er en habil kortspiller, men faktum er, at han altid sidder tilbage med sorteper og spillegæld. Det er fint,
hvis han må stjæler Otto Sturms diamanetr for at betale en spillegæld.

SS-agent Ardenauer Weissenkafer alias Emile Dumas

Ardenauer er et stort lokum i en alt for stram læderfrakke. Hans ventre øje blev fjernet af en russisk feltspade under stormen
ved Sevastopol og skjules nu af en sort klap. Ardenauer er godt dum og taler fransk og engelsk med en tyk tysk accent. Han
er primært med for sin intimiderende fremtoning og upåklagelige loyalitet.

Ardenauer er sygeligt paranoid og ser racefjender overalt. Ikke engang sine egne kollegaer fra SS stoler han på, særligt
Werner Krup skuler han efter med sit ensomme isblå øje.

Som led i et SS-eksperiment har Ardenauer fået indopereret titaniumplader i sit kranium og sin brystkasse. Det har gjort ham
stort set skudsikker, men har også medført permanent migræne, der tvinger ham til at tage piller hver halve time. Ardenauer
gemmer et Sturmgewehr StG-49 (automatriffel) i sin kahyt.

Buzz Meeks alias Mr. Jackson

Meeks er en fedtet amerikansk svindler og plattenslager, der sammen med sangerinden Bernette Stone er på flugt. De har i
fællesskab rullet en russisk kommisær for 150.000 rubler i guld og har den halve partiforening i hælene. De udgiver sig som
et amerikansk ægtepar på vej hjem med en død slægtning. Kisten er lastet med guld og surret fast på agterdækket.

Meeks har kun kendt Bernette i et par døgn og har allerede erkendt, at hun overgår hvad han kan klare. Han ved, at hun blot
venter på en chance for at skifte ham ud, og angreb er som bekendt det bedste forsvar. Meeks har dog et ømt punkt omkring
kønne blondiner og kan ikke rigtigt tage sig sammen til at ryde op i sine affærer.

Meeks er en listig og iagtsom fyr, med en hang til hurtige penge og farlige piger. Han elsker at spille, men taber som regel.

Bernette Stone alias Miss. Jackson

Bernette er en nylakeret platinblondine med vat i c-skålen og slanke ben, der går hele vejen op.

Hun er en matematisk begavelse og udnytter sin fotografiske hukommelse til at snøre alle spillefugle på sin vej. Hun
arbejdede som sangerinde på en sodaterbar i Vladivostok, da Meeks samlede hende op. Til sin egen undren er hun faldet for
den luskede svindler, og hun planlægger at spille gravid for at holde på ham. Bernette har en svaghed for børn og eksotiske
accenter.
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NKVD-agent Ivan Chubais alias Fader O'Conner

Ivan er en af Sovjetunionens bedste agenter og en stålsat kommunist. Han er på tophemmelig mission og skal sikre, at
drengen Kolja falder i tysk varetægt og kommer til Tyskland. Ivan er forklædt som den ældre og drukfærdige irske præst
O'Conner. Takke være sin fortid på Tolstoj-teateret og tre ungdomsår på præsteskole spiller han rollen perfekt. Års træning
har lært ham at drikke flaskevis af sprit uden at miste overblikket.

Ivan er tidligere unionsmester i hurtigskak og ekspert i orientalsk kampkunst.

Madam Shanghai Li

Li er kinesisk revolutionær og kurer mellem Mao's folkearme og Stalin røde hær. Ombord på skibet er delene til to
hypermoderne Mig-15 jetjagere, som kineserne skal bruge til at starte en produktion. Li har brugt postbåden Ekatarina før og
kender Kaptajn Henderson og den øvrige besætning godt. Hun holder lav profil og præsenterer sig som forretningskvinde.
Li er buddist og overtroisk. Hun lægger ofte skæbne-chips for at få råd fra sin oldemor, der var en legendarisk spåkvinde.

Li er en køn kineser i trediverne, klædt i russisk pelsfrakke og altid legende med sit cigaretrør af jade. Hun har hørt fra
besætningen at det amerikanske ægtepar har en bemærkelsesværdig tung slægtning.

Søulken Peder Rasmussen

Peder er dansk sømand fra Vensyssel og en erfaren rejsende i østen. Han er på vej til Hong Kong, hvor der venter et job for
Det Østasiatiske Kompagni. Peder er en mand med begge ben på jorden; han bryder sig ikke om tyskere, svensken og fyre,
der tæver damer. Peder holder sig hos sig selv, tygger skrå og drikker tyndt kinesisk øl. Han blander sig ikke i andres
affærer, hvis de holder snudens ude af hans.

Peder er senestærk som en okse, har altid en finsk fiskekniv i bæltet og der er broderet Hirtshals på hans gamle køjesæk.

Kolja - The boy Wonder

Kolja er ikke Antikrist. Det er dog rigtigt at han har særlige evner. Han er produkt af et enormt russisk forskningsprogram i
para-normale evner og telepati. For tre år siden udløste Kolja et ukendt naturfænomen i sin hjemby i Kazakstan. Byen blev
fuldstændig tilintegjort og kun Kolja overlevede, uskadt. Siden er Kolja blevet undersøgt på NKVD's tophemmelige
forskningsinstitut på Kamtchatka og forvandlet til et ultimativt attentatvåben. Kolja er hjernevasket og stirre altid tomt frem
for sig med et uskyldigt smil på læberne. Det er umuligt at kommunikere med ham, men han følger med, hvis man tager
ham i hånden.

Gennem dybdehypnose er Kolja blevet programmeret til at udløse sine altødelæggende talenter når han personligt ser Hitler
eller Heydrich. Stalin håber på at hans ærkefjender peronligt vil betragte deres utrolige fangst, og så - BOOM! Det var efter
hans direkte ordre at de tyske SS-agenter fik lejlighed til at købe drengen.

For en sikkerheds skyld har russerne sat Ivan Chubais, en af deres bedste agenter, på sagen. Ivan skal i forklædning
overvåge at drengen kommer helskindet til Tyskland.

Kolja er en køn syv-årig dreng med perfekt snehvid hud. Han virker tabt for denne verden, en grøntsag. Drengen udstråler
en utrolig harmoni og godhed. Ingen kan få sig til at skade eller angribe ham. Enhver der fysisk rører ved Kolja fyldes med
en lun velvære og fryd, der slår alle kendte stimuli og narkotika. Drengen er et omvandrende trip.
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