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BÅTKGRUN!

8öljande 1äses för spelarna:
Nl har som ni vet samtliga ett brotsligt förflutet och en

dag kontaktas ni ay en man vid nåmn Moleg Ibskin som berättar
att han känner ti]l minst ett brottpå er var sa"mt har bevj,s
naterial nog för att fälla er i d.omstol. Efter att ha presenterat
sig på d.etta föga trevliga sätt kommer han med. ett erbjudande
som går ut på att nl skall utföra ett atbete åt honom om ni
gör detta skall al tä 10 0O0CR var samt att han skaLl förstöra
bevismateriale t.
Arbetet består i att medfölja en erpeditionsom skall hänta en
rymdsond som skal] land.a, dag 128 kl 14.10, två gl färd
Bort från stailen Egelsmine, den etdad där Moleg kontaktade sr.
Er uppgift und.er erpeditionen är att köra G-bilen samt att agera
vaktstyrka om en sådan skulLe visa si.g behövas.
Som ni ulns giek ni med IS d.etta och for iväg med. Moleg 1 G-bilen
(marsch hastighet l00kpbr rnå- {Ookph, r5mmer B pers+500 kg last)
I bilen fanns en radiosignalnottagare samt en d.ekoder. Då cirka
3O minuter återstod till beräknad land.ningstid upphörd.e plöts-
ligt signalerna från sonden... Efter att ha letat L 45 mlnuter
efter beräknad ned.slagstiil fick ni syn på en arularr G-bil oeh

vid. närpare und.ersökning vj-sad.e sig denua stå cirka tio meter
från en Liten krater vari sonalea hittas.Brevid sonden 1åg två
11k, helt utan identitets papper eller andra utmärkande saker,
soaden befans öppnad inte uppbruten och tömd på sitt innehåll.
G-bilen brevid kratern var tom sånär som på en rad.losignalmot-
tagare. !å ni kontrollerade bilens registreriagsskyltar visade
den slg vara registrerad i Upenaveek ued^ nurmer 112179a.
Iå Molegs lnrådaa gick färd.en vidare tilL Upenaveek vilket bara
tog *:t timpar. Väl fra.mme beslutade Moleg att -"Ni skall fi-nna
prototypen till vår nya Holografbild.seni ttorsresistansred.uctor. tl

Han gav er en skiss av dess utseende oeh släppte av er vid Upena-

veeks centralstation med instrllktion om att skynd.a er samt att
hålla honon underrättad. om hur nl klarar er genom att ringa
721-1414116 till hans kontor i Xgelsminne varje dag k] 21.00.

Eär btir jar äventyret.. .
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HEUBITEIN EIECTR0 ( Upenaveek)
Producerar och utvecklar holografiska telefoner.
Vn är Noissap Citsalp. Iöretaget ägs till 71% at två personer
Netib Digos (57%) och 0tamot Puchtek (l+%).
Iöretget har 56 anställda. 94% av prod.r.rktionen sköts av robotaro
De har tre clotter företag varav ett har si-n verksamhet i en
rymcibas i omloppsbana runt planeten.
I rymdbasen har teknikerna utvecklat en revolutionerande nyhet
inom holografi tekniken, Holografbildsemittorsresistansreiluctortl.
Prototypen ti]1 d.enna skulLe i hemlighet säradas ner tiII planeten
i en r;rmiisond för att testas och massproduceras.
Hemligheten om nedsänclandet har genotr Irona Rlnzal läckt ut ti1l
Technotoy och därifrån geaon Jy1lo Dogo vidare ti1l Mastiff
Electronics, som nu har prototypen j- si.n ägo.

MASTII'F ELECTRONICS (Fredrikshob)
Utveckl,ar elektroniska komponenter och sä1jer sedan produktions
rätten till dessa ti11 andra företag.
YD är Nonis Pa1lug. Företaget ägs till 19OX av familjen Pa1lug.
}öretaget har 19 anställda.
Genom Jy1lo Dogo har d.e fått tillgång t1]1 all inforuation rör-
ancle sond.en oeh d.ess innehåll. Fyra personer sä^ades ut för att
länsa sonciea strax irura.u necislaget säacie nan ut störsignaler
för att sälcert vara först framme vid sonden. Tyvärr hittade
Heublein Electros två utsänd.a ändå sond^en först varför d.essa
uad.anrö jd.es.

TECHN0TOY (Egelsnlne)
Producerar och utvecklar elektroniska leksaker.
YD är Trebor Himst. Iöretagets aktier är spridda på en mängd
prlvata ägare, 25% ägs dock av RSI inc ett mastod.ont företag
som producerar diverse artikLar för bushåll och 1ndustr1.
tr'öretaget har 94 anstäLld.a. 78i# av tillverkaingen sköts av robotar
feehnotoy köpte til1 sig information om planerna kring ntrRERRn

av lona Rinzai. Eon ansågs enmelertid. efter detta innehålla
obehaglig önformation och upphör därför dag 128.
Iå Technototy arbetar Jyl1o Dogo, sotr är iudustrlspj-oa för Mas-
tiff Eleetronies. Harr tar reda på a1la uppglfter on sond.en och
prototypen och överlämnar d.essa via sj-n kontaktman till Mastif f.
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rB.0[ 0T YPEN : H0I,OGRAIBTTDSEMTIT ORSRESTSTANSREDUCTORN ( nnnnn)

Prototypen finns i }lastiffs iniiustrikompler i norra Iredri-]<shob.
Denna lilla 57rE5mm stora kretskorts nojäng med. två små rör i
var äade, gör att bolgrafbilds sändarer soo drar nycket ström,
blir 60% mindre energi krävand.e.

Skissen som spelarna får av Moleg är väldigt braberoend.e på

att moleg: 1. Yet hur platsen i telefonen d.är hberr skall sitta
ser ut. 2. Iioleg kol-}ar avtrycken som bberr har gjort l skuu

vaderi.ngen i sondea. 5, Moleg har en massa tux.

G+BI],EN OCH AME}S LÄGENHET

G-bilens registreringsnummer finns d.e1s i polisens register
(kontakt med polisen ger mi-nuspoäng) sa"mt 1 trafiksäkerhetsverkets
register. Båda registren kan komnas åt genom en muta på minst
400CR tiIl någon tjänstenan. Det är lätt att få tag i ea sådan

meddel-a bara spelarna att d.om lyekas om d.e biirjar försöka och

tärrker på att Retnic bör sköta mutand.et. Bilen är registrerad
på Aned Bisvin och hans ad.ress finns oekså i registret.
Om spelarna beger sig tiLl Åroed.s Iägenhet finner de d^en i väldig
oordnlng som efter ett slagsnåL och d.ören är olåst. Aned, sjä1v
ligger l1vlös på köksgolvet med. rödb}å närken 1å halsen och

b1å läppar (strypt). Han är inte stel och kan i-nte ha varit
d.öd }änge. Iha-n.s vänstra hand håIler han kra"mpaktigt en kragnål
mdd ett uärke på. Detta är Ebos Herrklubbs märke. Att märket
är från den klubben kan man få reda 1å genom att antingen spendera
några timmar på biblioteket eller genom att tyda den flnstilta
instansad.e tillverkar nalnr.et på balcsid.an av nåIen, där står
Quick Button inc, ett företag i Egelesnin som inte har något
enot att berätta vad märket betyder (den instansade terten hittas
endast vld nogran r.mdersökning av nålea. Det enda övrlga av in-
tresse man kan finna i lägenheten är en telefoap/$block med tlo
D.ummer. Eessa går till Dr. Baraaii Gnillik, Dr. Wubsay Snog och

resterand.e åtta till oviktlga s1äktingar och bekanta.
I övrigt en typisk musi-klärarungkarls lägenhet.
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ESOS HERRK],UBB

Ligger i centrala Egelsmlne och har 66 medlenmåxo

Ord.förande är Jaar Agge, sekreterare Winst Semiase.
Klubben har en d.ator i sin lokal i i clenna finns nedlemms re-
gistret, som iate lä.mnas ut friv1lligt, men d.et tar bara en

halvtimme för rågon mecl computer skil1 att ta fra.m det ur d.atorn.
I registret finns bland. and.ra Amed.s mördare Yorg Suns och Jyllo
Dogo från Technotoy, namn och yrken på santliga i registret+
ad.dresser.

Jru],O DOGOS IÄGENHET

lägenheteu är låst men innehå]}er i.nget av intresse förutom
att garderoberna är ganska tomma (lcar, han vara bortrest?) och
under telefonbordet ligger ea Iiten lapp som verkar ha g1ömts

vid rrstädaingenrr. På lappen står ett telefon nummer samt namnet
trHriekitapangtt (ett hote1l i Egelsmine) och slffran tt78! (rur).

HOTE],L ffiIE'KIIAPANG

Är ett a.nd.ral<lassens hotell beläget i Egelsmlnes norra d.el.
Rum 78 har för närvarande en inneboende vid na.mn Boko tr'onkel
son har bott här sedan d.ag 128. I hotellets liggare kan man

l.äsa att nelIan 117-125 bod.de här en fuser Dempsey från Fredrikshob.

MASTIFtr' EIECTRONICS HUS

Ytterdörren är laruad(lcan stlingas av med. el-ectronlc skilJ-) och
om larmet går varrlas vakterna samt Nomis Pa1luy(hemme), huset
har inga fönster. r
a: Hall
b: Kontor, skrlvbord, d.ator, tre arkivskåp, bokhylla, stolr rnm.

Xå d.örren sitter en skylt rri{arenalebos, sekreterarerr.
Hon arbeter E.0O-1 5.00.

e: Kontor som ovarl uen bokhyllan är flyttbar och balcom d.en finns
ett kassaskåp som spelarna j-nte kan dyrka upp. Nomls Pal1ug
är d.en ende som kan kombinationen. Mel1an 20.00 och 10.00
finns HBERR i skåpet. Dtirrskylten lyd.er rtVD Nomls Pallugrr.

d: Toalett
e; Arklvrum (inget av intresse)
f: Kontor som b menskylten lyder rrAllin ULba, Försäljningsschefrl
g: Yaktrumr €B vakt

1: HaIl, Yaktrumr Brl valct
2: Omkl-ädnirrgsrur
1: Yerkstad, tre personer här rrnder kontors tid



4z Toalett
5'. lager
5z Lager
7z Yerkstad., mellaa 10.00 och 20.00 arbetar Sårob Klepj och

Laosk lkiltax med att und.ersöka HbeRR. Dörrea bål1es 1åstl

SI,UTET

fu spelarna överlämnar HBERR till Tecbnotoys så taekar Moleg
d.em varmt sant förstör bevisen och betalar de 10 000CR.

När spelarna 1ämnat houom sklekar han ut mörd.are för att inte
spelarna skal1 kunna berätta för någon vad son hänt (nordsättet
är valfritt).
& spelarna Istället kontaktar Heubleln så lovar d.e (och hål1er)
att även de betala 10 000CR samt high psg med nästa skepp från
planeten. Or detta inträffar och spelarna lyckas d.ölja för Moleg
vad son sker så komroer de undau.
slutar spelarna rapportera tiIl Moleg så lärnnar han bevisen
tiII polisen 7.00 nästa morgon och spelarna blir då omed.elbart
efterspanad.e av pollsen bla på rymdhamosno

ARF
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AME} BISYIN 5E

Musiklärare, arbetar på Llakkskolan (frögstadie) i Upenaveek.

Ogi ft
God. vän med Bara^aa Gnil}ik oeh Uubsay Snog.
Bor i trerumuare i östra Upanaveek.

LIOSK SOI,TAX 45
Yetenskapsman, I år eL stud.ier i Egelsmines universitet, anstäU-d
av Ivlastiff Electronlcs.
Ogift.
Bor i tvåa i centrala }redrikshob.
Me11an 10.00-20.00 varje d.ag arbetar ban ned. HBERR i Mastiffs
verkstad.

NOISSAP CITSAI? 4?
YD för Heublein Eleetro, vet aIlt om sonden, väntar ned. att
larma polisen för att försöka hålLa prototypen så henlig som

trots a1l-t är möjligt, ha'1 har egna agenter som gör efterforsk-
uingar.
Har fru och fyra barn.
Bor i villa i västar Upeuaveek.

EMSER DEIyIPSEY 41

Jy11o Dagos kontpktman.
Arbetar för Mastiff men är registrerad som frilans konstnär.
Ogift.
Bor i trea i östra tr'red.rikshob, sa.mtiiiigt atelje.
I Fredrikshob finas åtta personer med. d.etta namn. tre av d.essa

und.er femton år. Ea flyttade från planeten för ett haLvår seclaa

Er är på semester sed.an 25 dagar, Av d.e återståend. är en Taxi-
chaufför med. familj boende i centrala Iredrikshob. Nästa jobbar
i ea gruva utanför Iredrikshob och är frånskiljd med ett barn
och bor i central Iägen-b.et. Den rätte fuser är hemma om spelarna
söker honom där och nekar allt samröre med Mastiff e1l-er Jo11y
Dago men han har ett Löneavtal med Ivlastiff i en skrj-vbordslådap

NETIB DIGOS 50
Delägare i Heublein med 77% art airtlerna.
Han känner ti1} sonden och planerna runt den. Är på semester
tiIl dag 145.
Fru och två barn,
Y1lla i Nordvästra Upenaveek.



JnJro Doco 49

Yetenskapsman, urriversitetsdoktor i el i Thelu
Arbetar för Mastiff i Fred.rlkshob som industrlspion på llechnotoy
i Egelesmine. Han har försett Mastiff med. a1l info gäl]ande
sond.en. Jyl1o har föruedlat detta via en kontakt man vid namn
r.,o1 Hursttol på hoteIl Ekieki-tapang i Egelesmlne. Jyllo är seda
dag 125 tjänstledig och oanträffbar.
Ogi ft.
Bor i tvåa i Centrala Egelesmine.

SARANA GNIITIK 51

Vetenskapsman, 2 är Tå Universitet i Upenaveek.
Arbetade fiir Heublein i Upenaveek.
Han är en av de två döda i kratera
Fru och ett barn.
Nära vän med. Aned Bisvin och hrubsay Snog.
Jrägenhet i norr Upenaveek.

18EB0R HrMST 55

\rD på Technotoys i Egelesmine.
FRu oeh ett barn.
Bor i vi1la i södra Egelesmiue.
Yet aIlt om sond.en.

MOIEG IBSKIN 57

Yetenskapsman, Doktor vid. unlversitetet i xgelesnone.
Arbetar för Techaotoy i Egelesmine.
Fru och trre barn.
lyrlägenhet i eentrala Egelesmine.

SÅROB KIEPS 55

vetenskapsmarlr Doktor vid unlversiteteti Egelesmine.
Arbetar ftir Ivlastiff .
Ogi ft.
Tvåa i norra Iredrikshob.
I,ie11an 10.00-20.00 varje dag arbetar han med HEERR i mastlffs
verkstad.

CHISP I,EFI,ER ,9
Yetenskapstran, 7 är i Egelesuine, arbetar på rechaotoy.
Iru och fyra barn.
Iåigenhet i södra Egelesmine. Yet allt om sonden.
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NoMIS PALLUG 61

YD på Mastiff.
tr'ru och två barn.
Yilla i södra }redrikshob.
Arbetar 9.00-16.00 i l,Iastiffs hus i freclrikshob.
20.00 låser han in HBERR i kassaskåpet på sitt kontof.

OTAMOT PUCHTM 69

De1ägare i Eeublein med. 54% av aktierna.
Yet oo sonden.
lir på konferens i fhelu mellaa d.ag 127-175.
Skild tre bara.
Y11la i nord.västra Upenaveek.

],ONA RINZAI 36

Sekreterare i Heublein.
Yet om sonden. Har 1äckt info til] lechnotoy för 100 000CR.

hon är tjänstledug sedan d.ag 128 och hittas död i ett sopned.kast
dag 174, Detta står i tid.ningar!1a.
Ogif tE
Tvåa i centrala Upenaveek.

WUBSAY SNOG 5'
Sa.mma som Bara:ra Gnil]ik.
FRu och två barn.

,lo
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