
Introduktion

Välkommen till Traveller turneringen på Gothcon 1991. Du skall alldeles strax spela
ett äventyr som heter Galaktiskt Problern skrivet av Martin Börjesson och Carl
Hall6n.

Information om rollspelsfigurerna finner ni på era figurblad. Det finns inget figur-
blad for modern i familjen, Katina. Spelledaren kan ge er information om henne.
Bedömning av prestationen kommer att baserars på både problemlösning, rollspel,
id6rikedom och hur roligt ni och er spelledare har.

Äventyret tilldrar sig på en planet som heter Bahydran, C666734. Den ingår i im-
periet, men inte sedan speciellt lång tid tillbaka. Det finns en rymdhamn som är den
centrala punkten. Diirifrån går det järnväg och mindre vägar ut i ett stjärnformat
mönster. På rymdharnnen firurs det högteknologi, men i övrigt är det ungefär som i
Sverige på tjugotalet. Det fi.nns en del motorfordon, även om de är få. Järnvägen är
ångdriven. Den huvudsakliga näringen är lantbruk, ftir vilket ftirutsättningarna är
goda.

I äventyret spelar ni en familj som heter Xenokotas. Ni bor i en idyllisk dal långt
söder om rymdharulen. Närmsta stad ligger fyra timmars ftird med häst och vaglr,
norr om er gård. Staden besöks när produkter från gården skall säljas, och nya verk-
tyg skall köpas. Drir finns även andra bra saker som ni lyckligtJis inte har behövt ut-
nyttja, som liikare och polis. I staden finns en järnvägsstation, som råkar vara
ändstation.

Halva familjen har aldrig varit låingre bort än staden, medan andra halvan har varit
på andra planeter. Ioanis är militär, och har tjrinstgjort på flera olika planeter. De
två yngsta syskonen har varit på varsin annan planet ftir att studera. Detta ftir att
det bara finns ett universitet på Bahydran, och det åir mycket dyrt att studera där.

Det är dags! De båda månarna kring Bahydran, Winkle och Twinkle, kommer snart
att vara i linje. Det hiinder våildigt sällan, och har därftir blivit en stor högtid. Det
sägs att den som överlever denna högtid, får ett långt liv. För det rir inte bara fest
och jubelsttimning som infi.nner sig. Nåir månarna närmar sig varandra blir det all-
..tid hemska oväder, och det sägs till och med att annars gömda varelser lämnar sina
tillhåll och att människor får sina sinnen ftrryridna.

Familjen Xenokotas har inte varit samlad på flera fu. Nu kommer dock barnen hem
till Bahydran fiir att fira högtiden. IGtina, frun i huset har ägnat hela veckan åt att
göra gården i ordning ftir festen. Tillsammans med ftuarna på granngårdarna har
hon producerat imponerande måingder mat och utsmyckningar. fill sist kommer da-
gen då Sokrates, familjens yngste son spänner hästen fiir vagnen, fiir att hämta
syskonen på stationen. Fadern Xenophon och brodern Konstantinidis åker med med-
an modern stannar hemma.



Strax innan de ger sig av till stan ftir att möta resten av familjen håinder något gan-
ska anmärkningsvåirt. Ett våldsamt vinande får de arbetande på fttlten att titta upp.
Följt av en svuuls av rök ko*mer ett rlmdskepp farande med oroväckande hastighet
mot marken. Med ett våldsamt brak störtar det aldeles i utkanten på dalen. Famil-
jen Xenokotas drar en suck av lättnad nåir Sokrates ftirklarar att det inte kan ha
varit det skeppet som de andra barnen skulle komma med. De ger sig iväg mot stan
med häst och vagn. På vägen möter de flera bilar, något som åir mycket ovanligt här
ute.

Ioarris och Sofia komnler med tåget. Ångdrift är en stor omställning efter flera veck-
or på ett rymdskepp. Aterseendet på perrongen är kärt, efter flera års åtskillnad. På
den långa resan tillbaks till gården diskuterar de skeppet som störtat i deras egna
lugna dal. De beslutar sig ftir att ta en liten omväg fttrbi platsen det störtade på, på
vägen hem. Det börjar dock sk5mrma och mor våintar med maten hemma. Dessutom
har det börjat blåsa ordentligt, och mörka moln tornar upp sig, så det får nog bli en
snabb titt.


