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Förord

   Detta äventyr skrevs av Andreas Nyström och Nina Svensson
för SolCon II, 21-23 februari 1997, Karlstad. Det skrevs med
målet att kunna spelas klart under ett femtimmarspass med fem
spelare.
   Det skall sägas att äventyret skrevs under viss stress då
författarna hade mycket annat som krävde uppmärksamhet
(skolarbete) och det kan därför på vissa håll vara knapphändiga
beskrivningar. Tanken med äventyret, kärnan i handlingen, har
dock varit uttänkt under en längre tid. Vi hoppas att detta på
något sätt förmedlas av texten.
   Slutligen hoppas vi att äventyret, när det än spelas, och med
vilka den än spelas, för med sig några timmars glädje och för lite
av andan i Stjärnornas Krig in i vardagen.

Andreas Nyström och Nina Svensson
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1: Sammanfattning

Historia
   Imperiet förföljde Jediriddarna under vad som
kom att kallas för Klonkrigen. Kejsare Palpatine
och Darth Vader letade reda på varje
Jediriddare och dödade denne. Alla, förutom
några fåtal, dog. Efter detta trodde Kejsaren att
Jediriddarna var döda för evig tid, eftersom
förmågan att manipulera Kraften går i arv från
förälder till barn.
   För några år sedan började rapporter om olika
mystiska företeelser, som tycktes involvera
kraften, nå kejsaren. Dessa företeelser
förbryllade Palpatine, som satte Darth Vader på
att undersöka dem. Det visade sig att många av
rapporterna hade sitt ursprung i unga män och
kvinnor som, visade det sig, använt Kraften
omedvetet för att rädda sig själva eller andra
mirakulöst från någon fara eller på annat sätt
väckt uppmärksamhet.
   Palpatine ställdes då inför ett dilemma; skulle
han återigen jaga dessa speciella människor och
hindra dem från att växa upp till eventuella
fiender till Imperiet, eller skulle han utnyttja
dem? Han valde att utnyttja dem.
   En anläggning byggdes i Imperiets periferi; ute
i Tatooines ändlösa öken. Anläggningen, som
snabbt fått namnet Installationen, används som
ett träningsläger/fängelse för de personer som
visar att de kan manipulera Kraften. Här tas de
om hand och tränas av Imperiet för att bli deras
nya vapen mot Alliansen och Imperiets fiender i
allmänhet. En trupptyp som kan manipulera
Kraften och är Imperiet troget blev en för stor
frestelse för kejsaren.
   Till Installationen förs inte bara de ynglingar
som visar hopp om att kunna manipulera
Kraften utan även deras närmaste familj.
Eventuella syskon kan möjligtvis också ha
förmågor liggande latent, liksom föräldrarna.
Familjer förs till Installationen under stor
sekretess och hela anläggningen är känd endast
för ett fåtal högt uppsatta i Imperiet. Om det
kom ut att Palpatine skaffar sig en armé av

Jediriddare skulle stor oro sprida sig genom ett
redan av rädsla sammanhållet imperium.
   Genom en för Imperiet mycket olycksam
händelse har vetskapen om Installationens
existens nått Alliansen. Margaret, dotter till den
högt uppsatt ledaren inom rebellalliansen Milton
Braden, visade prov på att ha förmåga att
manipulera Kraften vid en olyckshändelse. Hon
blev infångad av Imperiet som nu också söker
efter Milton Braden, utan vetskap om att det är
en rebelledare eller att de har en rebelledares
dotter. Milton undersökte självklart sin dotters
försvinnande, vilket ledde till att Installationen
blev känd för rebellerna. Det är dock väldigt få
rebeller som känner till detta.
   För att ta reda på mer om Installationen och
för att försöka frita Miltons dotter har nu fem
rebeller iklätt sig rollerna av en familj. En av
familjemedlemmarna är en Jediriddare. Denna
'familj' har nu iscensatt en händelse som drog till
sig Imperiets spioners intresse. Hela familjen har
nu blivit ivägskeppade till Tatooine för
'utbildning'...
   Det som nämns ovan är det som har skett
innan äventyret börjar. Här nedanför följer en
sammanfattning av hur äventyret kan tänkas
förlöpa.

Framtid
   Äventyret startar i den cell som familjen delar
i Installationen. Installationen är inte så hårt
bevakad som man skulle kunna tro. Imperiet vill
få de blivande Jediriddarna att känna sig som
‘hemma’ med en inte allt för fängelseliknande
atmosfär. P.g.a. detta borde det inte vara alltför
svårt för rollpersonerna att finna Margaret. När
hon väl är funnen måste hon först övertalas att
följa med. Hon har varit på Installationen i flera
månader så hon har redan börjat falla offer för
den indoktrinering och hjärntvätt som hon
utsatts för.
   Efter övertalningen måste de ut ur
Installationen. Det finns olika tänkbara sätt att
ta sig ut. Genom hissen, upp till kommendörens
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avdelning. Att slå sig ut genom
hangartunnlarna. Eller kanske krypa genom
ventilationstrummorna.
   Väl ute väntar en resa genom öknen. Resan
bör ske i något form av fordon som tagits från
Installationen om de skall ha någon chans att
undvika de förföljande stormsoldaterna. Efter ett
tag klappar dock fordonet ihop… På horisonten
skymtar dock två möjliga lösningar på
problemet. Någon timmes gångväg åt ena hållet
ligger en fuktfarm med människor i.
Fuktfarmarna kanske kan hjälpa rollpersonerna.
Lite närmare men åt andra hållet skymtar ett
Jawa-fordon. Jawas är ju inte kända för deras
gästfrihet men de är närmare än fuktfarmen. Åt
ett tredje håll, ännu ej synligt, kommer med all
säkerhet förföljande stormsoldater.
   Med hjälp av Jawas eller fuktfarmarna
kommer rollpersonerna slutligen till Mos Eisley. I
Mos Eisley ska de ta kontakt med Tragon,
alliansens kontaktman. När rollpersonerna väl
hittat honom meddelar han att deras skepp Argo
står i docka 94. Tyvärr landade ett
Imperieskepp, Elugelab, där för några dagar
sedan. Och Elugelab är ganska hårt bevakat.
Rollpersonerna måste nu klura ut hur de skall ta
sig fram till Argo.
   Efter buller och bång kommer de fram till
Argo och beger sig därifrån, med Elugelab i
hälarna. Förhoppningsvis tar rollpersonerna
även hand om detta problem och äventyret
slutar med att de nu trötta rollpersonerna kastar
sig in i hyperrymden i Argo.
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2: Installationen

Sammanfattning
   Installationen byggdes av Imperiet på Kejsare
Palpatines egna order för ett år sedan. På
Installationen hoppas han att en ny trupptyp,
Jediriddare, ska tränas. Jediriddarna hämtas från
olika delar av galaxen och tas till Installationen
under stor sekretess. På Installationen testas
‘internerna’ om de verkligen har förmågan att
behärska Kraften. Även de närmaste
släktingarna, främst syskon och föräldrar, till
den person som visat sig ha Kraften tas till
Installationen för tester. Ofta visar det sig att
ingen i en familj har förmågan, då fraktas de
vidare till saltgruvorna på Kessel. Familjer som
tas till Installationen blir slavar i Imperiets gruvor
eller undersåtar i Palpatines Jediarmé.
   Installationen ligger en dags resa, med ett
snabbt svävarfordon, från Mos Eisley på
Tatooine. Den officiella historien är att Imperiet
utvinner mineraler i en gruva. En historia som
ingen har svårt att svälja. Imperiets
truppnärvaro vid Installationen är minimal för
att undvika frågor om varför så stora styrkor
försvarar en gruva. Installationen är även en

hemlighet för många inom Imperiet. Många
skulle bli mycket nervösa om det kom fram att
Kejsaren samlar Jediriddare under sin fana.

Kommendören
      Ledaren för Installationen är Bennodor Fermi.
Bennodor var en av kejsarens främsta i det röda
gardet. Nu är han ledare för träningen i Kraften
för Installationens interner. Bennodor är helt
hängiven åt sitt arbete och inget, under några
som helst omständigheter, skulle kunna få
honom att vända från den mörka sidan. Som en
av kejsarens närmaste, näst under Darh Vader,
åtnjuter han många fördelar.
   Bennodor blev själv upptäckt och tränad av
Kejsaren. Innan Kejsaren upptäcke honom var
han en framgångsrik officer i stormtrupperna.
Kejsaren upptäcke honom när han använde
Kraften i kejsarens närhet. Han visste inte om, i
likhet med Installationens interner, att det var
Kraften som utförde de otroliga handlingarna.
Efter en tids träning blev han så en medlem av
Kejsarens röda Liv Garde. Även här steg han
snabbt i graderna.
   När så Kejsaren såg sig om efter en kompetent
man att leda Installationen blev Bennodor ett
naturligt val. Kommendör för Installationen
passar Bennodors kynne perfekt. Här har han
absolut makt. För första gången i sin karriär är
han den högst rankade inom flera ljusår.

Utseende
   Bennodor är 52 år men han har åldrats med
värdighet. Han har ett stiligt ansikte som skiner
av styrka, psykisk sådan. Hans svarta hår börjar
bli grått vid tinningarna. Han är inte speciellt
muskulös, även om man kan få det intrycket när
man ser honom, p.g.a. av hans starka person.

Personlighet
   Bennodor är en riktig ledartyp. Han trivs inte
när han själv är den som behöver ta order; ett
undantag är dock Kejsaren, som han aldrig
skulle gå emot. Hans förhållande till Kejsaren är
ett av respekt och kärlek. Inget skulle få honom
att medvetet gå emot Kejsarens order. Bennodor

Bennodor Fermi:

Smidighet: 3T
Lasersvärd 5T
Laservapen 4T
Ducka 4T
Parera vapen 5T

Bildning: 3T
 Byråkrati 5T+2

Kulturkännedom 4T
Planetsystem 4T+2

Mekanik 2T
Fräsarfordon 4T

Iakttagelse.: 2T+2
Bluff 5T+1
Ledarskap 6T+2

Styrka: 2T+1
Slagsmål 4T

Teknik: 2T
Säkerhetssytem 3T

Kontroll: 4T
Varseblivning: 6T
Förändring: 5T
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vill ha ordning, och ordning får man om alla vet
deras plats och gör vad de blir tillsagda, i en
fungerande befälsstruktur; helst med Bennodor
som ledare dock.
   På samma sätt styr han Installationen. Hela
Installationen, och den blivande specialarmén av
Jediriddare, skall enligt honom styras med
effektivitet och starkt ledarskap. Ynkliga typer
som inte passar in och inte lyder order har han
inte mycket till övers för. För att på ett effektivt
sätt styra Installationen har han ett poängsystem
där pluspoäng ges till de elever som visar
positiva tendenser och minuspoäng till de som
inte passar in och inte gör som de blir tillsagda.
Hur många poäng man har visas på en
betygsskala. Betygsskalan går från F upp till A,
där A är det bästa och F det sämsta.
   Bennodor sköter om Jediträningen för
Installationens elever. Detta gör han med ett
mycket stort lugn och det är mycket svårt att
inte respektera honom även om man inte tycker
om honom. Trots sitt lugn är han mycket hård.
Klarar man inte av vissa moment i träningen får
man minuspoäng och faller neråt på
betygsskalan.

Uppbyggnad
   Installationen består av fem cirkulära våningar
som ligger under jord i en cylinderform, två
hangarer på jord är sammanbundna med
våningsplan två genom tunnlar. Rakt ovan
ligger även kommendör Bennodor Fermis
kvarter och ledningscentral för Installationen.
Denna del är knuten till Installationen med ett
hisschakt. Den lägsta våningen, den femte, är
den våning som den ‘skumma’ verksamheten
pågår. Det är till den femte våningen som
Bennodor skickar alla de som är alltför
uppstudsiga eller omöjliga att handskas med. På
den femte våningen finns t.ex. isolationsceller
och tortyrceller.
   Våningarna fyra och tre är internernas celler.
Våning två är en allmän våning med matsal,
uppehållsrum och även vägarna uppåt till ytan.
Våning ett är vakternas kvarter. Här finns även
de träningsrum som Bennodor tränar internerna
i Kraften.
   Mellan våningarna kan man ta sig med hissen
eller med trapporna. Hissen får endast användas
av Installationens personal. För internerna finns
det trappor. Upp till våning ett och ner till

våning fem blockeras trapporna av skjutdörrar
som öppnas av passerkort som officerarna har.
   De dörrar som på kartan är fyllda med svart
är dörrar som inte går att låsa. Vem som helst
kan öppna dem. Detta gäller t.ex. dörrarna till
cellerna. Det kan hända att vakterna gör
inspektioner av cellerna när som helst. De dörrar
som inte är fyllda (vita) går endast att öppna
med passerkort. Dessa kort innehas av
officerarna. De dörrar som leder till matsalen på
våning två är dock alltid öppna; de kan stängas
till om det skulle behövas.

Våning 1
   På den översta våningen i Installationen ligger
vakternas och stormsoldaternas rum. Här ligger
även de rum vari Bennodor tränar de blivande
Jediriddarna. På den här våningen förvaras även
vaktstyrkornas vapen, dock bakom låsta dörrar.

Stormsoldaternas kvarter
   Stormsoldaternas kvarter är helt tomt på
personliga tillhörigheter och de soldater som är
här sitter och pratar eller tränar.
  Det finns även tre stycken lite finare rum som
officerarna bor i. Det är alltid två officerare i
tjänst samtidigt på dagen och en på natten.

Vakter
   Deras kvarter är lite mer personliga än
stormsoldaternas, även om de är mycket lika.
Även här finns det speciella rum för officerarna.

Träningsrum
   Träningsrummen är nästan helt tomma på
inredning. Det finns lite material som används
vid träning men annars inget. Materialet som
används är t.ex. träsvärd, tyngder att lyfta m.m.
   När det inte är träning som pågår så är dessa
rum helt tomma på folk. De som vill träna på
egen hand har tillgång till lokaler på våningarna
under. När en intern har börjat träna på egen
hand anses han/hon vara en mycket lovande
elev. Eftersom Installationen är en relativt ny
inrättning har är det ännu inte så många som
nått upp till denna status.

Interner
   Interner är inte tillåtna att vistas på våning 1
utan eskort av vakter till och från träningen.
Om vakter kommer på interner här får de genast
minuspoäng och blir omedelbart förda till våning
5. Mer om detta under rubriken Interner.
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Matsal
   Det finns även en stor matsal för vakterna och
stormsoldaterna. Matsalen fungerar även som
ett rekreationsrum, i vilket vakterna och
soldaterna kan roa sig och prata.

Våning 2
   Våning två är den allmänna våningen. Här får
alla interner vistas utan några repressalier. Här
finns en matsal och uppehållsrum. Matsalen
använd även som ett mötesrum när Bennodor
vill säga något till alla interner.

Självstudier
   Det finns tre rum att driva egen jediträning i.
Dessa har bara de interner som har nått betyg B
eller A tillgång till. Även de med denna grad är
dock förbjudna att använda Kraften på annat
ställe.

Våningar 3 och 4
   Våning tre och fyra är bostäder åt internerna.
De familjer som kommer till Installationen får bo
i egna celler medan de ensamma får bo i
ensamhet. Det är förbjudet för internerna att
vistas i andras celler.

Våning 5
   Våning fem är den våning där Installationen
förhör, torterar och hjärntvättar internerna.
Liksom våning ett har internerna inte tillgång till
denna våning och de blir genast arresterade om
de befinner sig här.

Hangarer
   På planetens yta finns det två hangarer. I
hangarerna finns Installationens fordon som
nyttjas av personal att ta sig in till Mos Eisley
eller av stormsoldaterna att patrullera området
runt Installationen. Varje hangar bevakas av
fyra soldater vardera.
   Hangarerna innehåller även en hel del
utrustning och reservdelar till Installationen. Vad
som finns i dessa lådor om rollpersonerna börjar
öppna dem är upp till spelledaren. Det finns
dock inga vapen. Lådorna är uppradade mot två
av hangarernas fyra väggar.

Fordon
   I varje hangar står det två svävare av typen
SoroSuub, modell v-75. Varje tar en pilot och
fyra passagerare. De används av Installationens
personal när de skall till Mos Eisley.
   Det står även två stycken fräsare avsedda för
en person, och möjligtvis en passagerare. Dessa
används av stormsoldaterna när de patrullerar
omgivningarna.

Kommendörens
huvudkvarter
   Rakt ovanför Installationen ligger kommendör
Bennodor Fermis egna kvarter och även
ledningscentralen för Installationen. I
ledningscentralen sitter två stycken övervakare
som har massor med kameror som övervakar
internerna.

Vaktstyrkan
   Det finns två typer av Imperiestyrkor på
Installationen. Självklart finns det de tungt
beväpnade stormsoldaterna som skyddar
Installationen från eventuella yttre hot. Men det
finns även Installationens egna vaktstyrka som
håller reda på internerna.

Stormsoldaterna
   Det finns trettio stormsoldater på
Installationen. Det finns fyra vakter i varje

Vaktstyrkan (officer):

Smidighet: 2T
Laservapen 3T(4T)
Parera slag 3T
Ducka 3T(4T)

Styrka: 2T
Slagsmål 3T

Övrigt: 2T

Vapen:
Laserpistol skada: 4T

Stormsoldater (officer):

Smidighet: 1T
Laservapen 3T(4T)
Parera slag 3T
Ducka 3T(4T)

Styrka: 3T
Slagsmål 3T

Övrigt: 2T

Vapen:
Laserpistol skada: 4T
Lasergevär skada: 5T
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hangar ovan jord och två vakter på varje
våningsplan vid turboliften (hissen). Det finns
även två soldater vid varje utgång till tunnlarna
på våning två. De soldater som inte har vakt
befinner sig på våningsplan ett och kan kallas in
på cirka tio minuter.
   Stormsoldaterna är, självklart, helt omöjliga
att få att se genom fingrarna på något sätt.

Egna vaktstyrkan
Utöver stormsoldaterna finns det även femtio
vakter som tar hand om den interna säkerheten.
Dessa har oftast inte fasta platser som de vaktar
(det finns några platser, se kartan). Istället
patrullerar de runt Installationen och befinner sig
på platser där det för tillfället är någon form av
aktivitet, t.ex. när det är måltider eller när en
grupp interner skall upp på Jediträning.
   Av de femtio vakterna är fyra officerare och
en är ledare, näst under kommendören. De klär
sig i vanlig Imperiemundering.
   Vakterna tycker inte om stormsoldaterna som
de anser sig kunna klara sig utan. Detta förakt
är dock inte uttalat, ingen skulle säga det rakt
ut.

Internerna
   På Installationen finns det ungefär tre hundra
fångar eller ‘interner’. Denna mängd hålls
tämligen konstant. Samtidigt som det då och då
fraktas dit nya interner fraktas även de interner
som inte har förmågan att manipulera Kraften
därifrån. Man blir inte direkt långvarig om man
inte har förmågan… Något som sätter en
tidspress på rollpersonerna.
   Internerna fraktas till Installationen med
stjärnjagare från olika delar av galaxen. Från
omloppsbanan skeppas de sedan med skyttel ned
till Installationen. Väl på Installationen så tas de
om hand och visas till en cell som sedan blir
deras hem under en tid. De nya internerna blir
genast informerade i mötessalen på våning två
om vilka regler som gäller på Installationen. Det
nämns aldrig att de är fångar… Detta blir dock
snabbt uppenbart. Vid anländandet får de även
nya kläder. De är mörkt gröna med enkel
skärning.
   Snart efter att de anlänt, en dag eller två efter,
kommer testen på de nya internerna att börja.
Testerna görs för att utröna om de nytillkomna
har förmågan att manipulera Kraften eller inte.
Dessa tester pågår i ungefär en vecka. I vissa fall

längre. De som inte visar sig ha förmågan blir
därefter ivägskeppade till saltgruvorna på Kessel
som slavarbetare. Saltgruvorna på Kessel drivs
av kriminellt belastade personer.
   De som visar sig ha förmågan att manipulera
Kraften börjar därefter sin träning. Utöver
träningen sker en daglig indoktrinering, alla
skall följa de regler som Bennodor ställt upp. De
som inte åtföljer dessa får minuspoäng och blir
nedtagna till Femte våningen.

Poängsystemet
   Bennodor har infört ett poäng- och
betygssystem för att få ordning på, och lära ut
hierarkiskt tänkande till, Internerna. Det är i
grunden mycket enkelt. Alla nya interner börjar
med noll poäng och betyget F. När de sedan
visar att de är mottagliga för Imperiets tankar
och visar framgång i Kraften får de extra poäng
och stiger i graderna. Den högsta graden är A
och innehas endast av ett fåtal, icke omtyckta
interner. De gånger man går från ett högre
betyg till en lägre blir man bestraffad. Denna
bestraffning kommer oftast i form av isolation på
Femte våningen. Betygsgraden bärs väl synligt
som en symbol på vänstra bröstet.
   För speciellt uppstudsiga och rebelliska
interner räcker inte betygssystemet till för att
hålla dem i schack. Då finns det grövre doningar
på Femte våningen i form av fysisk och psykisk
tortyr.
   Ju högre grad man har desto fler fördelar
åtnjuter man. Speciellt kan nämnas att de med A
bär andra kläder. De bär en svart version av den
mörkt gröna dräkt som de andra bär. Detta är
graden under att bli full Jediriddare under
Bennodors ledning. Ännu har dock ingen
‘examinerats’ från Installationen

Minuspoäng
   Minuspoäng får man om man går emot de
regler som Bennodor ställt upp. Vilka dessa
regler är står under rubriken Regler.

Pluspoäng
   För att få pluspoäng skall man inte bara följa
reglerna. Man skall även visa sig mottaglig för
Imperiets synsätt och vara framgångsrik i
träningen. Även om man spelar att man är
mottaglig är det mycket svårt att säga att man
står för vissa åsikter under en längre tid utan att
till slut själv tro att man verkligen står för dem.
Detta vet självklart Installationens psykologer
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och de gör inget åt de personer som de vet bara
försöker spela att de är vad de utsäger sig för att
vara.

Regler
  Nedan följer en lista över några av de regler
som Bennodor ställt upp för Installationens
interner. Om du som spelledare tycker att en
regel borde läggas till för att göra en scen bättre
är du i din fulla rätt att göra det.

Ingen intern får befinna sig i en annan interns
cell. Detta för att motverka att internerna
blir bra vänner med varandra.

Man får inte röra i varandra i matsalen.
Detta gäller främst personer av motsatta
könet.

Man får inte prata tyst med varandra. Detta
är ingen hård regel, men vakterna säger till
om några står och pratar väldigt länge och
tyst med varandra.

Man får inte röra sig på våning ett eller fem
utan tillstånd från vakterna, och med eskort
av dessa.

Interner får inte tilltala stormsoldaterna. Om
de gör det rapporterar stormsoldaterna detta
direkt.

Kraften får inte användas på andra ställen än
i träningslokalen på första våningen. Interner
med betygsgrad A eller B har tillgång till
övningsrum på våning tre och fyra också.

Femte våningen
   Den Femte våningen är ett begrepp bland de
interner som varit på Installationen under en tid.
Hit kommer alla som inte sköter sig… På femte
våningen finns det isolationsceller och
tortyrkammare. De som kommer tillbaks från
Femte Våningen är oftast mycket spaka och
beskedliga. Det dröjer ofta ett tag innan de blir
som innan det bar av nedåt…
   Den enklaste formen av straff är isolation i en
tid. Då blir man instängd i en trång cell med
endast ett svagt rött ljus.
   Lite tyngre straff är enkel form av eltortyr.
Internen får dagliga stötar av vakterna under
isolationstiden.
   Det finns sedan mycket olika former av tortyr.
Blir det aktuellt är det upp till spelledaren att

hitta på något. Det är minst lika vanligt med
psykisk som fysisk tortyr.
   De vakter som jobbar på Femte Våningen
jobbar endast där och åker mellan våning ett
och våning fem i hissen.

Exempelinterner
   Här nedan följer några exempel på interner på
Installationen. De kan användas av spelledaren
när rollpersonerna kanske helt slumpartat gör
något. De kanske dyker in i någons cell eller
råkar stå efter någon i matkön.

Chris
   Chris har inte varit på Installationen särskilt
länge. Han är fet och har dålig kondition. På
grund av detta har han lätt för att svettas,
speciellt då han är nervös. Han är svag i Kraften.

Moira
   Det här är något av Installationens
problembarn. Hon har Kraften, men hon vägrar
att samarbeta. Moira tillhör inte Rebellerna, men
hon protesterar kraftfullt mot att bli
kontrollerad. Eftersom hon har varit på
anläggningen ganska länge har hon stor
erfarenhet av Femte våningen.

Troja
   Troja är 12 år gammal. Det första intrycket är
att hon är en söt och lugn liten flicka. När man
har lärt känna henne lite märker man snart att
hon nästan alltid är ledsen på ett lågmält sätt.
Båda hennes föräldrar är döda, och hon är
alldeles ensam.

Baltazar
   Den äldste Internen är 87 år gammal. Han är
mycket butter och inbunden. Att han
överhuvudtaget får vara kvar på Installationen
beror till stor del på att hans son, som misstänks
vara mycket stark i Kraften, ej ännu lokaliserats,
och Baltazar verkar veta var han är…

Kelvin
   Kelvin är en ung man i 20-årsåldern. Han är
en intelligent ledartyp, men trots detta är han
inte särskilt omtyckt bland de andra Internerna.
Kelvin trivs bra på Installationen, och han har
anpassat sig väl. Han får olika fördelar av
vakterna i utbyte mot att han spionerar på de
andra Internerna.
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Jack
   Det här är en bekymmersfri, ansvarslös ung
man i 20-årsåldern. Han bryr sig inte så mycket
om Imperiet och orsaken till hans vistelse på
Installationen, utan han koncentrerar sig på att
charma kvinnor.

Max
  Max är 16 år och han har inte varit på
Installationen särskilt länge. Han har en positiv
grundsyn på livet, och han är väldigt kreativ.
Detta leder till att han ofta har planer på flykt.
Tyvärr är han inte värst intelligent, så hans
planer är helt ogenomförbara.

Cita
   Cita har varit på Installationen väldigt länge.
Hon har under sin vistelse förlorat all sin
framtidstro, och hon är håglös och glåmig. Hon
är på gränsen till att konvertera.

Händelser på
Installationen
   Äventyret startar med rollpersonerna sittandes
i sin cell. Den femte rollpersonen, Margaret,
sitter i sin cell, se karta. Spelarna bör ha läst
igenom ‘Introduktion till spelarna’. Eventuella
frågor som spelarna har bör svaras på nu. Det är
några timmar sedan rollpersonerna kom till
Installationen så de har redan fått information
om hur de får bete sig på Installationen. De har
även fått reda på anledningen till att de är där.
Vilket innebär att en officerare har berättat att
de är här för att tjäna Kejsaren och Imperiet och
att de kommer få ett rikare liv om de gör som de
blir tillsagda.
   Efter detta är det bara för spelarna att börja.
Här nedan följer tänkbara händelseförlopp som
spelarna kan tänkas följa. Det är ofta svårt att
förutsäga vad spelare tar sig för, så spelledaren
bör vara kreativ och gärna använda de
exempelinterner som finns ovan.
   Till dig som spelleder skall sägas att avsnittet
med Installationen är ett relativt svårt avsnitt att
spelleda. Läs noga igenom beskrivningen av
Installationen, studera kartorna och bilda dig en
uppfattning om hur allt fungerar. Det finns inget
givet sätt för spelarna att agera på så utgången
av avsnittet är helt öppet.

Rutiner
   Det finns en hel del dagliga rutiner som
rollpersonerna måste följa; måltider tre gånger
om dagen, Jediträning, etc. Om de inte följs av
rollpersonerna kan de hamna på Femte
Våningen, mer om denna senare. Hitta gärna på
fler rutiner medan ni spelar. En grinig vakt kan
t.ex. komma och skälla ut en rollperson för
någonting som denne glömt och, naturligtvis, ge
denne minuspoäng.

Jedi?
   Det första som alla i ‘familjen’ kommer att bli
utsatta för är testen för om de har Jedi-förmågor
eller inte. Dessa försök görs av Bennodor själv i
ett rum på första våningen. Där pratar
Bennodor inställsamt med internen och förhör
sig om dennes förflutna. Han letar efter mystiska
händelser som personen råkat ut för.
   Efter ett samtal ber oftast Bennodor att
internen skall göra något med Kraften. Vanligt
är att personen ska försöka värja sig mot
attacker från en svävande laserkula, liknande
den som Ben Kenobi använder i första filmen.
Här finns det dock inga svärd med i bilden.
   Det brukar räcka med några samtal för
Bennodor att fastställa om internen har
förmågan eller inte.
   Låt rollpersonerna bli kallade en och en upp
till Bennodor med jämna mellanrum. Var rätt så
snäll mot spelarna om inte deras historier
angående ‘familjens’ förflutna stämmer överens.
För att underlätta detta kan du låta dessa förhör
ske i samma rum som de andra spelarna och
motivera detta med att det de hör sägas är ändå
redan uppgjort på rebellbasen innan de blev
tillfångatagna.

Saltgruvorna?
   Efter samtal med andra interner bör det
framgå att hela familjen kommer att bli skickade
till saltgruvorna på Kessel om det visar sig att
ingen kan manipulera Kraften. Du som
spelledare kan sticka till spelarna information
om att nästa skepp till Kessel är om fyra dagar
genom någon vänligt inställd intern. Detta sätter
en tidspress på rollpersonerna.

Var är Margaret?
   En fråga som spelarna säkert genast ställer sig
själva är: Var är Margaret? Och, hur får vi reda
på vart? Spelledaren bör påpeka att de alla har
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fått se kort på Margaret så det vet alla hur hon
ser ut. Och med tanke på Installationens
uppbyggnad, d.v.s. att man får gå relativt
obehindrat omkring på området som man vill, så
bör det inte bli några större problem att hitta
henne. Det är upp till spelledaren och till
spelarnas handlingar hur, och var, detta första
möte äger rum.

Övertalning av Margaret
   Beroende på hur spelaren med Margaret spelar
henne så är hon mer eller mindre svårövertalad
att följa med på ett flyktförsök. Det bör till slut
dock gå vägen. Om Margaret är väldigt envis
och sätter sig emot flyktplaner bör du som
spelledare prata med spelaren av Margaret att
hela äventyret hänger på att hon vill fly…

Femte Våningen
   Det kan hända att en eller flera rollpersoner
missköter sig och kommer till Femte Våningen.
Straffet beror självklart på vad de gjort. Det
enklaste straffet är isolationscell, vilket är att
föredra för rollpersonerna. Spelledaren bör se lite
genom fingrarna med spelarnas klavertramp,
eftersom om en av rollpersonerna blir tagna till
Femte Våningen blir det inte mycket till
spelande för den personen… Du ska dock inte
ha överenseende med allt.
   Att en rollperson hamnar på Femte Våningen
kan ju även förhöja spelvärdet. Speciellt om
han/hon blir tagen dit kvällen för flykten…

Flykten
   Det finns många sätt att fly från Installationen.
Bennodor litar dock på att de med högt betyg
förråder de med flyktplaner. Och vart skall de ta
vägen om de väl kommer ut. Flera mil av öken
omger Installationen. Bennodor kan tyckas vara
lite slapp i säkerheten vad gäller flykter, men det
var heller inte meningen att flyktmotiverade
rebeller skulle ta sig in. De tungt beväpnade
stormsoldaterna kan ju stoppa det mesta….
    Det finns dock hål i Bennodors försvar. Här
nedan följer förslag på sätt att fly. Vad
rollpersonerna sedan gör är, som sagt, vanskligt
att försöka förutsäga.

Tunnlarna
   Ett av sätten är att ta sig upp genom
tunnlarna till en av hangarerna. Väl där möter
man dock fyra beväpnade stormsoldater, så det
gäller att ha vapen när man väl kommer dit. För

att ta sig till tunnlarna måste man ju också ta sig
förbi de soldater som finns på våning två, vid
ingången till tunnlarna. Stormsoldater kanske
inte verkar så bra, men när man inte har vapen
är det inte så lätt längre.
   Att fly upp genom tunnlarna är en väldigt
‘rak’ flyktplan som också betalar sig med
fräsarfordon att ta sig genom öknen på. Den är
dock väldigt öppen och drar snabbt till sig
förstärkningar.
   Strax utanför portarna till Installationen
(under jord) finns det små fräsarfordon att åka
genom tunneln i. Det får plats två personer på
varje fräsare och det finns ett flertal fordon i
varje tunnel. Dess fordon är dock inte lämpade
att åka genom öknen med.

Hissen
   Ett annat sätt att ta sig ut ur Installationen är
upp genom hissen, upp till kommendör
Bennodors högkvarter. I motsatts till tunnlarna
är detta en mindre ‘öppen’ flyktplan, men det
som väntar en i slutet på hissen kan vara svårare
att tampas med, Bennodor Fermi. Flyktvägen
kan förenklas om man ser till att fly vid en
tidpunkt då Bennodor är på annat håll.
   Även här finns det dock fräsare att ta sig till
Mos Eisley med.

Ventilationstunnlarna
   Det finns även en tredje tänkbar flyktväg;
genom ventilationssystemet. Fördelarna är att
Installationens personal inte vet var man tog
vägen, med de lär rätt så snabbt inse att man är
borta och börja leta.
   Man kan ta sig upp till hangarerna genom
ventilationssystemet, men det tar tid. Tid som
Installationens personal använder till att höja
säkerheten.
   Genom ventilationssystemet kan man dock
inte ta sig upp till Kommendörens bostad. Det är
för brant. Detta kan ju dock lösas av innovativa

Fräsarfordon (SoroSuub V-75):

Hastighet: 2T
Manöverförmåga: 2T
Skrov: 2T
Vapen: inga

Stormsoldaternas fräsare:

Hastighet: 3T
Manöverförmåga: 2T+2
Skrov: 1T+1
Laserkanon (framåt):

Eldledning: 1T
Skada: 2T
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spelare…

Ut ur Installationen
   Hur än spelarna bär sig åt bör de till slut
lyckas med konststycket att fly från
Installationen. De bör också se till att de har ett
fordon att åka i, annars blir deras frihet
kortvarig.
   Så fort som Installationen insett att
rollpersonerna har lyckats fly börjar jakten.

Stormsoldaterna
   Eventuellt överlevande stormsoldater använder
sig av eventuellt hela fräsare som står i
hangarerna. Under alla omständigheter bör ju
stormsoldaterna i den hangar som spelarna inte
flyr ur vara funktionsdugliga.
   Dessa soldater tar genast upp jakten. Här
följer således en fräsarjakt och förhoppningsvis
har rollpersonerna nu vapen att försvara sig
med. Om de flyr genom högkvarteret så kommer
givetvis stormsoldater från båda hangarerna
efter dem.
   För att se vad som händer efter att de skakat
av sig stormsoldaterna, se nästa kapitel.
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3: Öknen

Sammanfattning
   Rollpersonerna fly på ett eller annat sätt ut ur
Installationen. I ett stulet fräsarfordon tar de sig
sedan mot Mos Eisley. De vet att det snart
kommer att komma fler stormsoldater efter dem
från Installationen. De som de sköt ned var bara
de första förföljarna.
   Vad de dock inte vet är att deras fräsare blev
allvarligt skadad vid flykten från Installationen.
Fräsaren brakar således samma mitt ute i
Tatooines öken, med stormsoldater jagandes
efter. Inte bra. Vid en koll omkring sig i en
kikare, som fanns i fräsaren, ser de Jawas glida
runt i ett av deras enorma landfordon och en
fuktfarm.
   De måste nu fatta ett snabbt beslut; ska de ta
hjälp av Jawas eller ska de söka hjälp hos
fuktfarmarna. Vid en tredje punkt på horisonten
kommer snart de efterföljande stormsoldaterna
att torna upp sig.
   Avsnittet slutar, förhoppningsvis, med att
rollpersonerna undviker stormsoldaterna och tar
sig till Mos Eisley.

Öknen
   Större delar av Tatooine är täckt av en öken.
Detta kommer sig till stor del av de
tvillingstjärnor som kretsar kring varandra.
Öknen är inte ett enda stort sandhav. Det finns
berg, skrevor, kullar m.m. Det är alltså relativt
lätt att gömma sig från folk som spanar på en
från långt håll. När rollpersonerna spanar med
sin kikare kan du påpeka att de måste upp på en
höjd för att se något.

Fordonskrasch
   Efter någon eller några timmars körande
genom öknen mot Mos Eisley slutar
rollpersonernas fräsare att fungera. Den blev
troligtvis träffad av stormsoldaternas skott när
de flydde Installationen. Om rollpersonerna på

något sätt lyckades fly utan att någon besköt
dem går den bara sönder, otur helt enkelt.
   Om någon försöker laga fräsare kommer
denne fram till, rätt så snabbt, att det är en
komponent som är helt slut. Den måste bytas.
   I fräsaren ligger en kikare som de kan
använda. Denna kan de ha hittat långt tidigare
om de genomsökte fräsaren under den tidigare
resan. Med hjälp av kikaren ser de två saker vid
horisonten. Ett jawa-fordon (sandkrypare) och
en fuktfarm. Sandkryparen är mycket närmare
än fuktfarmen. En timmes gångväg skulle ta
rollpersonerna till jawa-fordonet, medan det
skulle ta cirka två timmar till fuktfarmen.

Fuktfarmen
   På fuktfarmen bor familjen Bell. Fadern heter
Osram och hans fru Gra. Tillsammans har de ett
koppel av ungar i åldrarna ett till tjugo. Hur
många är inte intressant.
   Bells bemötande av rollpersonerna beror mest
på hur de beter sig. Har de vapen dragna? Ser
de hotfulla ut? Gra och Osram får väldigt sällan
besökare och när det kommer en så varierande
skara människor som rollpersonerna blir de
mycket oroliga. De är väldigt snälla och
hjälpsamma men de är också mycket oroliga för
att det skall hända deras barn någonting.
   Om de inte berättar att stormsoldater är efter
dem, och stormsoldaterna senare kommer till
farmen, hjälper de stormsoldaterna i tron att
rollpersonerna var farliga förbrytare.
   Men om rollpersonerna å andra sidan berättar
vilka de är och varför de är där på ett
övertygande sätt så kommer familjen Bell att
hjälpa till så gott de kan.

Fordon
   Familjen Bell har en fräsare som liknar den
modell som rollpersonerna tog från
Installationen. Denna lånar Bells ut med ovilja
och gärna mot kontant ersättning…

Stormsoldaterna
   En halvtimme efter att rollpersonerna anländer
till Bells gård kommer stormsoldaterna dit. De
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frågar genast ut Bells om de vet någonting. Bells
säger då att de lånade ut en fräsare till några
främlingar (om de gjorde det) och att de sedan
begav sig av mot Mos Eisley. De säger detta för
att rädda sig själva, inte för att förråda
rollpersonerna.
   Stormsoldaterna dödar sedan hela familjen Bell
och bränner deras farm. Detta gör de för att
senare kunna beskylla rollpersonerna för dådet;
de åker ju dessutom omkring i familjens
svävare…

Jawas
   Om rollpersonerna väljer att ta hjälp av Jawas
får de det inte lätt. Jawas är egoistiska små
varelser som inte gör något gratis, än mindre
något bara för att vara snälla.
   När rollpersonerna kommer fram till deras
fordon stannar detta och det kommer ut flera
Jawas. De pratar med stark brytning men det är
fullt förståeligt. Om rollpersonerna sedan ber om
att få lift till Mos Eisley, dit de faktiskt är på
väg, kommer Jawas att snacka inbördes och
sedan komma fram till att de gör detta mot
betalning, givetvis.  Om rollpersonerna  inte har
pengar, vilket är det troliga, vill Jawas ha deras
vapen som betalning. De nöjer sig inte förrän
rollpersonernas alla synliga vapen har blivit
överlämnade.
   Får de till ett avtal får de åka i det mörka,
mycket heta, lastrummet hela vägen till Mos
Eisley. Jawas försöker inte lura rollpersonerna så
till vida inte de själva försöker lura Jawas (och
dessa kommer på dem).
   Med oerfarna spelare kan du som spelledare
låta rollpersonerna slå färdighetsslag i
Kulturkänndeom. Om slagen faller ut bra kan du
berätta lite om Jawas.

Resan
   Resan till Mos Eisley tar olika lång tid om man
åker med Jawas eller om man åker med ett
fordon lånat av Bells. Med fräsaren tar det några
timmar att komma fram; med Jawas tar det två
dagar. Deras fordon är inte speciellt snabbt.
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4: Mos Eisley

Sammanfattning
   Rollpersonerna kommer slutligen, på ett eller
annat sätt, fram till Mos Eisley. Tatooines största
rymdhamn. De närmast följande händelserna
beror till stor del på vilket sätt som gruppen tog
sig till staden.
   Kom de med Bells fräsare, blir det ur askan i
elden… Kom de med Jawas är de mörbultade
och trötta, men familjen Bell lever.
   Väl i Mos Eisley skall de nu leta reda på
Trogan på baren. Han har information om vilket
skepp rollpersonerna skall fly med från Tatooine.
Tyvärr, visar det sig, är skeppet, Argo, väl
bevakat p.g.a. det Imperieskepp som ligger i
samma docka.
   Avsnittet, och äventyret, avslutas med att
rollpersonerna flyr planeten i Argo förföljandes
av Elugelab, Imperieskeppet.

Efterlysning
   Om rollpersonerna lånade Bells fräsare blir de
en timme efter deras ankomst efterlysta för mord
på familjen Bell. Beskrivning av rollpersonerna
skickas ut till alla Imperietrupper i staden och
även till den lokala befolkningen; även en och
annan prisjägare intresserar sig.
   Om rollpersonerna kom till Mos Eisley med
Jawas har det inte gått ut en officiell
efterlysning, men alla stormsoldater vet dock om
rollpersonernas närvaro.

Mos Eisley
   Här kommer en del information om staden.
Det mesta är hämta ur ‘Uppdrag Tatooine’
(Tatooine Man Hunt) från Äventyrsspel (West
End Games).

Baren
   Baren är en väldig blandning av olika raser
från galaxens alla hörn. En mängd olika språk
surrar i luften som är tyngd av mer eller mindre

behagliga dofter. Här inne bör du som spelledare
vara kreativ och improvisera fritt om vad som
kan tänkas hända. Det bör ju inte vara alltför
hotfulla situationer, då detta inte skall avgöra
äventyrets utgång.
   I bakgrunden spelar självklart ‘The Cantina
Band’.

Trogan
   Det är på baren som det är uppgjort att
spelarna ska kontakt med Trogan. Trogan är på
baren och hör om och när rollpersonerna frågar
efter honom. Efter en stund, när du fått slut på
idéer om vad som kan hända på baren, kommer
Trogan fram till rollpersonerna. Han presenterar
sig inte som Trogan utan säger bara att de kan
träffa Trogan på hotellet Excelsior i kväll, rum
54. Trogan svarar inte på fler frågor utan
avlägsnar sig från baren snabbt.

Lups diversehandel
   Tar och hans fru Kal Lup driver en liten
diversehandel i Mos Eisley. Tar och Kal har ett
lite skrämmande utseende, de ser ut som vargar i
ansiktet och är väldigt håriga, men de är mycket
snälla som vill undvika trubbel så långt det är
möjligt.
   I affären säljer de fuktkondensatorer, kläder,
verktyg, rep, presenningar och allt möjligt
annat. De säljer inte vapen dock.

Rymdhamnens
fräsare
   Här säljer Bog Freba sina fräsare till vettiga
priser. Utanför butiken står alla de senaste
modellerna uppställda. Här kan rollpersonerna
sälja Bells fräsare om de gör det så fort de
kommer till staden. En timme efter kommer ju
efterlysningen upp och Bog vägrar köpa deras
fordon. Han kontaktar stormsoldaterna så fort
som är möjligt.
   Om de försöker sälja sin fräsare innan
efterlysningen är utgångspriset 1000 krediter.
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Kaysons vapenaffär
   Kayson säljer allt från närstridsvapen till
enklare handeldvapen och sprängämnen. Han
har inte tyngre vapen, som lasergevär. Alla
priser är 1,5 gånger de som anges i prislistan.

Vraket
   I mitten av Mos Eisley ligger vraket från de
första kolonisatörernas skepp. Detta är numer
hemvist åt Jawas. De kryllar in och ut ur vraket
som myror i en myrstack.

Rymdhamnen
   Mos Eisley är också Tatooines största
rymdhamn. Runt om i staden ligger flera dockor
utspridda och med jämna mellanrum landar eller
startar ett skepp, som med ett dån far mot skyn.
I varje docka finns det plats för tre eller fyra
skepp, beroende på storleken.
   Varje docka har också en tillsynsman som
registrerar skeppen och inspekterar last om
nödvändigt. Alla tillsynsmän lyder under
tullkontoret som ligger vid docka 94.

Docka 86
   I docka 86 ligger Argo; det skepp som ska ta
rollpersonerna från planeten. Tyvärr ligger ju
också skeppet Elugelab här. Ett officersskepp
som kom för några dagar sedan. Detta skepp
hålls under uppsikt av fyra stormsoldater och en
officer. Fler stormsoldater kan snabbt bli
hitkallade om det blir problem.

Excelsior
   Rymdhotellet Excelsior är ett av de större
hotellen i staden. Detta garanterar dock inte
någon överdådig lyx, snarare tvärtom. Mos
Eisleys populäraste hotell har billig mat, billigt
husrum och fungerande kylanläggning.
   Det är på Excelsior som rollpersonerna möter
Trogan.

Möte med
Trogan
   Gör rollpersonerna som de blir tillsagda och
söker sig till Excelsior på kvällen och går till rum
54 så får de till slut träffa Trogan.
   Efter att Trogan släppt in rollpersonerna i
rummet berättar han om Elugelab. Han har själv

inte kommit fram med någon lösning på
problemet eftersom han först ville träffa
rollpersonerna, så han fick se vilka de var.
   Trogan hjälper gärna till att fixa fram
utrustning som rollpersonerna kan tänkas
behöva och visar dem gärna till olika platser i
staden, men han vill inte delta aktivt i några
planer.

Trogan
   Trogan har spenderat hela sitt liv på Tatooine
och nästan hela denna tid i Mos Eisley. Det är få
som känner till Mos Eisleys alla skrymslen och
vrår så väl som Trogan. Han blev kontaktman
för rebellerna som ett jobb bland andra. Han är
trogen Alliansen men jobbar för dem främst för
de pengar som kommer av det. Han skulle inte
offra sitt liv för kampen mot Imperiet. Det är
han alldeles för egoistisk för att göra.
   Han har alltid lyckats hålla sig på den lugna
sidan och har aldrig ens varit i närheten av att
bli påkommen av Imperiets trupper. Imperiet
misstänker självklart att rebellerna har en
kontaktman i Mos Eisley men de har ingen aning
om vem.
   Trogan är en slug och beräknande typ. Han
tycker inte om strider då det är alldeles för stor
chans att bli skadad enligt honom. Han har
alltid levt efter mottot: bättre fly än illa fäkta.
  Nu har fått i uppdrag att hjälpa en grupp
rebeller som skall komma och söka upp honom
på baren inom de närmaste dagarna. De ska fly
från Tatooine och för detta har Trogan skickat
efter ett civilt rebellskepp som landade i docka
86 för en vecka sedan. Tyvärr landade ett
imperieskepp där, Elugelab, för några dagar
sedan. Vilket medförde att dockan blev hårt
bevakad. Otur, men inte omöjligt att komma
runt. En avledningsmanöver av något slag bör
göra susen.

Utseende
   Trogan är en man i femtioårsåldern som går
klädd i för Tatooine typisk mörkbrun kåpa. Han
är lugn och sansad och mycket praktiskt lagd.
   Han skulle aldrig utsätta sig själv för fara,
något som många skulle ta för feghet men som
egentligen är ren självbevarelsedrift.

Argo
   Skeppet Argo ligger i docka 86 och är färdigt
att flyga. Imperieskeppet Elugelab ligger dock
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bredvid, bevakat av fem stormtrupper. Argo är
ett litet transport skepp byggt för att frakta
passagerare. Det har inte speciellt stora
lastutrymmen. Beväpningen består av en enkel
laserkanon i ett halvrörligt torn bakåt i skeppet.

Elugelab
   Bredvid Argo ligger Elugelab. Skeppet tillhör
en kejserlig officer som är i Mos Eisley på besök.
Hans skepp vaktas av fyra stormsoldater och en
officer. Skeppet är en bestyckad lambdaskyttel.

Stormsoldaterna
   Om stormsoldaterna som bevakar skeppet ser
folk närma sig kommer de att stanna dessa för
identifikation. Om det är rollpersonerna så
känner de genast igen dem och öppnar eld. De
stoppar alla som kommer in i dockan även om
de inte går rakt mot Elugelab.
   Om rollpersonerna öppnar eld mot
stormsoldaterna kommer de genast att kalla på
förstärkning. Förutsatt att rollpersonerna inte
drar benen efter sig kommer dessa
förstärkningar lagom till att de själva når Argo. I
samma stund som de har kommit in i Argo och
lyckats starta henne så kommer även officeren,
piloten till Elugelab tillbaka. Han tar genast upp
jakten på de flyende rollpersonerna.

Från Tatooine
   Nu följer en kort rymdstrid mellan Argo och
Elugelab. Denna strid bör, om inget ovanligt
inträffar, vinnas utav rollpersonerna. Och med
en exploderande Elugelab efter sig och
hyperrymden framför sig så är äventyret över!

Argo:

Hastighet: 3T
Manöverförmåga: 1T
Skrov: 3T+2
Laserkanon (bakåt):

Eldledning: 1T+2
Skada: 3T+2

Elugelab:

Hastighet: 3T
Manöverförmåga: noll
Skrov: 4T+1
Dubbel laserkanon:

Eldledning: 1T
Skada: 4T+1
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Kartor
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Trugar Feast

Bakgrund:
   Trugar växte upp på en av Imperiets starkaste planeter: Timonell. Redan som liten fick han därför Imperiets
oövervinnerlighet inpräntad i sig. Hans far, Mur Feast, var en spion åt Alliansen. Han tog reda på vad han kunde och
hjälpte avhoppare att ta sig från planeten. Mur pratade således ofta om Alliansen hemma vid matbordet, lovandes sin familj
att en dag också ta dem från planeten. Modern, Fara, ville dock inte höra talas om sådant struntprat, hon trivdes på
Timonell. Och hon hade väl inte någon anledning att klaga, familjen Feast hade det bra. Mur hade ett välbetalt jobb åt
Imperiets som chef för skeppsdockorna i en större stad och Trugar fick möjligheten att gå i fin skola.
   Trugars uppväxt har lett till att han har en lite speciell syn på Imperiet och Alliansen. Imperiet har gett honom en fin
utbildning och en trygg barndom. Att hans fina barndom kom sig av att fadern hade ett bra arbete inom Imperiet har han
aldrig riktigt reflekterat över. Men fadern pratade alltid om hur ont Imperiet var, och att fadern senare blev arresterad och
avrättad för spioneri besannade detta. Hans far olyckliga död fick honom att fly från Timonell med sin moder och sluta sig
till Alliansen. Han tyckte, kanske lite naivt, att Imperiet kunde ha fängslat honom istället.
   Nu är Trugar själv en spion åt Alliansen, precis som sin far. Hans kunskaper om Imperiet har gjort honom ovärderlig när
Alliansen behöver någon att spela rollen som en man trogen Imperiet. Han är mycket duktig på det han gör och han har
aldrig ens varit i närheten av en riktig strid. Hans uppgift har alltid varit att ta sig till en stad eller installation som en vanlig
civil människa för att rekognosera och skaffa allmän information om området.

Personlighet:
   Trugar är en vän av ordning. Han tycker om när saker och ting fungerar och flyter utan störningar. När saker och ting
strular till sig blir han ofta lätt irriterad och gör det mesta för att bringa ordning i tillvaron. Vore han inte spion så skulle
han säkert kunna bli en bra organisatör år Alliansen.
   Han ser allt det goda som Imperiet faktiskt uträttar när det bringar ordning till en mycket oordnad värld. Hans lite snäva
syn av Imperiet kommer sig främst av att han alltid rör sig i hårt kontrollerade städer, långt från rebellerna. Han har aldrig
varit i strid och har inte sett på nära håll vad Imperiet gör med olydiga undersåtar.
   Trugar kan ses som lite grinig och sur av de som inte känner honom. Men när man förstått hur han fungerar så är det en
lätt man att komma överens med.

Utseende:
      Trugar klär sig som han beter sig; prydligt och utan onödigt krås. Huvudet pryds av ett lite för perfekt kammat,
mörkbrunt, hår. Han är lite gänglig i kroppsbyggnaden utan att för den skull vara smal. Han spanar alltid med ett vaket
ögon omkring sig, han tycker inte om överraskningar. Han har en rätt så raspig röst.
   Han har för ovana att jämt dra en kam genom håret.

Åter till Mos Eisley:
   Trugar har nu fått ett lite speciellt, och för honom mycket annorlunda, uppdrag. Han skall spela en far med namnet RonRon
MaskrupinMaskrupin i en grupp rebeller som skall utgöra hans familj. De som skall utgöra hans familj är rebeller han aldrig har
träffat förut och de skall resa till Mos Eisley, Tatooine. En planet han aldrig besökt men hört hemska historier om på mer
civiliserade planeter i galaxen.

Längd: 190 cm
Vikt: 80 kg
Ålder: 41 år
Kraftpoäng: 1

Smidighet: 3T
Laservapen 3T+1
Ducka 4T

Bildning: 4T
Byråkrati 6T+2
Kulturkännedom 5T+1
Planetsystem 5T
Xenologi 4T+2

Mekanik: 2T

Iakttagelse.: 3T+2
Bluff 6T
Köpslå 5T+2
Ledarskap 4T+2
Smyga 4T
Spel 4T+1

Styrka: 2T+1

Teknik: 3T
Datorer 3T+2
Medicin 3T+1
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Mona Farbee

Bakgrund:
   Mona föddes på en rebellstation av föräldrar som var, och är, starka anhängare av Alliansen. Att vara rebell har färgat
hela hennes uppväxt och redan som liten var hon med och hjälpte till i hangaren på basen hon bodde på. Hon såg upp till
de modiga piloterna som trotsade Imperiet i sina X-, B-, A- och Y-vingar. Hon bestämde sig redan då att hon skulle blir
pilot.
   Den starka Mona fick som hon ville och utbildade sig till pilot inom Alliansen. Hon har flugit flera uppdrag för rebellerna
i sin X-vinge och har kommit ur alla strider med flaggan i topp. Hon är inte den bästa piloten, men en av de mest
övertygade rebellerna i hela Alliansen. Vid ett flertal tillfällen har Mona utmärkt sig i strid och fått en del medaljer. Detta
har inte gjort henne stöddig; hon anser bara att hon gjort vad vem som helst skulle gjort i hennes ställe.

Personlighet:
   Mona är en mycket stark kvinna utan att vara nedlåtande eller stöddig. Hon är faktiskt mycket hjälpsam när det
kommer till att hjälpa personer med problem. Vad hon dock inte klarar av är personer som inte förstått att Imperiet är ont,
i ordets rätta bemärkelse. Hon har en genuin och orubblig kärlek för Alliansen och hon har mycket svårt att förstå sig på
personer som inte har samma grundsyn.
   Hon älskar att flyga och köra alla möjliga fordon. Hon gör det med övertygelse och tycker om att testa nya fordon. Hon
testar gärna gränserna för ett fordon eller skepp, utan att för den skull bli farlig och tappa kontrollen. För en person som
inte är van kan hennes manövrer dock te sig lite våghalsiga.
   Mona har inte varit så mycket bland ‘vanliga’ människor. Hon har hela livet levt tillsammans med andra rebeller på en
eller annan bas. Hon har inte så mycket erfarenhet av vanligt liv och vanliga människor. P.g.a. detta har hon också lite
svårt att samtala om andra saker än Alliansen och flygning, inte för att hon inte är intresserad eller för att hon är dum,
utan för att hon har så lite erfarenhet.

Utseende:
   Mona utmärker sig inte utseendemässigt på något sätt. Hon ser varken väldigt bra ut eller är speciellt ful. Hennes
positiva sätt och hennes självförtroende visar på en vacker kvinna när man väl lärt känna henne. Hon tänker inte
överdrivet mycket på utseendet, flygningen tar upp nästan all hennes tid.
   Hon har lätt vågigt brunt hår som går till axlarna.

Åter till Mos Eisley:
   Mona har nu fått i uppdrag att spela en moder vid namnet Gwen MaskrupinGwen Maskrupin i en familj som skall undersöka
Imperiebasen Installationen och frita Margaret Braden som hålls fången där. Hon är inte så tänd på idén att spela spion
men hon har fått uppdraget av sina överordnade och är inte den som klagar. Detta är ju ännu ett sätt att tjäna Alliansen.
Dessutom så följer hon med i egenskap av pilot, det skall kanske bli åka av…

Längd: 172 cm
Vikt: 63 kg
Ålder: 37 år
Kraftpoäng: 2

Smidighet: 3T
Laservapen 5T+2
Ducka 5T
Tunga Vapen 3T+2

Bildning: 2T
Planetsystem 3T
Teknologi 3T+1

Mekanik: 4T
Skeppsartilleri 6T+1
Pilot 7T

Energisköldar 5T
Fräsarfordon 4T+2
Astrogation 5T+1

Iakttagelse.: 3T
Bluff 3T+2
Ledarskap 4T+2
Smyga 4T
Söka 3T+2

Styrka: 3T
Klättra/Hoppa 3T+1
Slagsmål 4T

Teknik: 3T
Datorer 3T+2
Reparera skepp 4T
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Klevoono Kopeck

Bakgrund:
   Klevoono föddes på Tatooine för 19 år sedan, inte långt från Lukes hem. Berättelserna om Luke inspirerade Klevoono
under hans tonårstid. Detta fick honom att söka sig till rebellerna. Han har inget djup rotat hat gentemot Imperiet utan det
som driver honom är snarare en dröm om att bli hjälte, precis som Luke. Nu när han är lite äldre vill han inte dela med sig
av sin dröm, då alla vill ta ner honom på jorden igen. Den finns dock där i bakhuvudet, drömmen om att bli en hjälte.
   När han var femton rymde han hemifrån, från sina föräldrar som inte ville att han skulle försöka uppfylla sina drömmar.
Han irrade omkring i Mos Eisley ett tag innan han, efter ett antal klumpiga försök, fann en rebellanhängare som kunde
hjälpa honom. Han reste därefter iväg till en bas och startade där sin grundträning till soldat. Från början ville han bli pilot
men han hade inte förutsättningarna. Att han blev soldat istället har inte dämpat hans iver - snarare tvärtom. Det finns
gott om hjältar bland piloterna, men inte många bland de vanliga soldaterna… Han har precis blivit klar med sin
grundutbildning och han är nu full av förväntningar inför sitt första uppdrag.

Personlighet:
   Klevoono är en hetlevrad ung herre som har som största dröm att bli hjälte i Alliansen. Han delar som sagt inte med sig
av drömmen av rädsla att bli kallad pojke, han vill inget hellre än att vara man… Han är full av ideal som han inte riktigt
tänkt igenom men försvarar med stor möda. Överlever han till att bli vuxen kommer han säkert att bli en stor ledare, detta
vågor dock inte hans vänner eller överordnade antyda, då han skulle bli uppblåst av stolthet. I grunden är han en naturlig
ledare, men han är ännu för ung och osäker för att någon riktigt skall lyssna på honom.
   Han är mycket het på gröten vad gäller allt, han kastar sig gärna in i saker utan att tänka. Om någon håller honom
tillbaka ett tag och förklarar försiktighetens dygd förstår han dock. Han inser anledningen till att ta det lugnt när någon
förklarar varför, men gillar det inte.
   Tyglas Klevoonos lite oslipade förmågor kommer han att gå långt.

Utseende:
   Klevoono har utseendet emot sig. Han ser ut som en 14-15 åring, något han alltid förbannat. Med ett pojkaktigt
utseende är det svårt att bli tagen på allvar. Han har en ljusbrun, ovårdad, kalufs.

Åter till Mos Eisley:
   Nu har Klevoono blivit utsedd till sitt första uppdrag. Det är inte så heroiskt som Klevoono skulle vilja men det har ändå
potential att föda framtida hjältar. Han har blivit utvald av flera orsaker. Han har ett ungdomligt utseende som är idealiskt
att ha när man skall spela son i en familj. Hans namn i familjen är Emo MaskrupinEmo Maskrupin. Han kommer ju även ifrån Tatooine,
och har således kunskap om hur man skall bete sig i öknen och han kan hitta i Mos Eisley.

Längd: 179 cm
Vikt: 79 kg
Ålder: 19 år
Kraftpoäng: 1

Smidighet: 3T+2
Laservapen 6T+1
Parera slag 4T+2
Ducka 5T
Granat 4T+1

Bildning: 2T+2
Fixare 3T+1
Teknologi 3T
Överlevnad 4T+3

Mekanik: 2T
Fräsarfordon 3T

Iakttagelse.: 3T+2
Bluff 4T+1
Köpslå 4T
Ledarskap 4T+2
Smyga 5T
Söka 4T+2

Styrka: 3T+2
Klättra/Hoppa 5T
Lyfta 4T
Uthållighet 4T
Slagsmål 5T+2

Teknik: 3T
Medicin 4T
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Kroger Never

Bakgrund:
   Kroger växte upp på Alderaan, planeten som sprängdes av Dödsstjärnan. Och liksom de flesta överlevande från den
katastrofen har han vigt sitt liv sedan dess att arbeta mot Imperiet. Han var 10 år när Alderaan förstördes och han var
med sin far i familjens skepp strax utanför planeten. Hans far arbetade som en enkel fraktare mellan planeterna i sektorn.
Faderns hustru, Krogers mor, dog på planeten.
   Efter detta tog de båda sin tillflykt Hoth och den nya rebellbasen där. Kroger växte således upp i isolation på en
ogästvänlig planet. Krogers tekniskt lagda sinne fick honom snabbt att intressera sig för de mängder av fordon i hangaren
på Hoth. Och efter år som hjälpreda blev han senare fullvärdig tekniker åt rebellerna. Hans far är nära vän till, och lite
smått kär i, Mona Farbee, en framgångsrik pilot i rebellernas flotta. När fritagandet av Margaret blev aktuellt och det
fattades en person, personen som skulle spela blivande Jediriddare, kom de båda genast att tänka på Kroger. Kroger själv
har aldrig haft någon riktig önskan om att delta aktivt i kampen mot Imperiet. Fadern är dock orolig för sin son som blivit
mer och mer inåtvänd och tyst med åren. Han tror att det skulle vara bra för Kroger att komma ut ur hangaren på Hoth.
En lyckosam slump är också att han inte är helt olik Mona, som ska spela hans mor i uppdraget till Tatooine.

Personlighet:
   Kroger är tyst och lugn. Man skall inte hasta sig till beslut, något som ofta kan leda till misstag; sprängningen av
Alderaan tror han personligen var ett förhastat beslut. Inte ens Imperiet kan väl göra någon så dumdristigt? Kroger är snäll
men väldigt bestämd och envis; när han bestämt sig för någonting är det inte många som kan rubba hans åsikt. Hans
benhårda åsikter är dock inte dumma utan ofta väl genomtänkta.
   Krogers tysthet tas ofta av andra som dumhet. De kunde inte ha mer fel. Kroger är mycket intelligent, något som inte
många insett. Kroger själv har ingen vilja att skryta med sin vetskap eller försöka överlista någon annan. Han vet att han
har rätt och är nöjd med det.

Utseende:
   Som sagts är Kroger lik sin ‘mor’, Mona Farbee. Han har liksom henne lätt vågigt brunt hår och ett utseende som är
väldigt neutralt. Det är inte många som lägger märke till Kroger. Han är tyst och har ett högst ordinärt utseende. Detta
har Kroger själv inget emot.

Åter till Mos Eisley:
   Nu skall Kroger till Tatooine, som en Jediriddare. Alliansen konstruerade en situation som ledde till att ryktet spred sig
om Kroger. Ryktet nådde, enligt planen, Imperiets spioner, och han tillsammans med hans ‘familj’ blev förda till Tatooine
och Installationen.
   Han har självklart ingen förmåga att manipulera Kraften, något som oroar honom. Vad skall han säga till Imperiets
förhörsledare när de frågar hur han kunde lyfta en svävare som gick sönder och landade på en tiggare?

Längd: 173 cm
Vikt: 75 kg
Ålder: 18 år
Kraftpoäng: 1

Smidighet: 2T+1
Laservapen 3T
Ducka 3T+2
Parera slag 4T

Bildning: 3T+2
Teknologi 5T+2
Överlevnad 4T

Mekanik: 2T+2

Iakttagelse.: 2T+1
Smyga 4T+2
Söka 4T

Styrka: 3T
Klättra/Hoppa 4T
Uthållighet 3T+2
Slagsmål 5T

Teknik: 4T
Datorer 5T
Medicin 4T+1
Reparera:
   Fräsare 6T+2
   Skepp 7T
Robotar 5T+1
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Margaret Braden

Bakgrund:
   Som enda dotter till den framgångsriken rebelledaren Milton Braden har Margaret fått en fin utbildning. Hon växte upp
på annat ställe än sin far och mor. Dels för att ge henne en bra utbildning och dels för hennes egen säkerhet. Om Imperiet
får reda på att hon är dotter till Milton lever hon inte säkert. Trots sin nära anknytning till rebellerna och Alliansen, i och
med att hennes far är general, är hon inte någon riktig ‘rebell’. Hon har växt upp långt från rasande krig och dödsstjärnor.
Hon gick i skola på en av de få neutrala planeter som finns i galaxen, på vilken varken Imperiet eller rebellerna har något
inflytande.
   När hon så var mitt uppe i sin högre utbildning råkade hon ut för något besynnerligt. En man som uppvaktat henne en
tid blev mer och mer påträngande. Han förföljde henne och satt alltid utanför hennes föreläsningssal och väntade på henne.
Margaret var inte rädd för honom, men hon blev väldigt irriterad. Vid ett väldigt stressigt tillfälle dog mannen… Han blev
strypt enligt läkarna, men han dog på en öppen plats med många vittnen. Margaret, eller någon annan, förknippade
mannens mystiska död med Margaret. Det var det dock andra som gjorde…
   Plötsligt en natt hämtades hon av Imperiets spioner och blev förd till Installationen. Där har hon nu befunnit sig i fem
veckor. Hon har blivit väl bemött och har insett att hon har förmågan att manipulera Kraften. Någonting som hon förut
avfärdat som skrock och mystik. Installationens regler passar Margaret rätt så bra… Hon inser att det behövs satta regler
för att ett samhälle skall fungera.
   Vid ett flertal tillfällen har Installationens psykologer försökt få henne att berätta vems hennes föräldrar är. Hon har ännu
inte berättat detta, hon älskar sina föräldrar, även om hon inte vill ha ett liv inom Alliansen som en alltid jagad rebell.
Detta har inneburit fler än ett besök i isolationscellerna på Femte våningen. Att Installationen sätter henne i isolation har
fått henne ännu mer bestämd att inte berätta om sina föräldrar.

Personlighet:
   Margaret har alltid varit mycket klar över vad hon vill med livet. Hon är envis på gränsen till överdrivet envis. Det är
denna envishet som räddat henne från att ännu helt gå över till den Mörka Sidan och Installationen trots att hon trivs. Hon
anser att de inte har någon rätt att sätta henne i isolationscell. Det dröjer nog inte många fler veckor innan hon har
konverterat helt.
   Margaret är lite bortskämd. Hon har alltid haft ett skyddat, mycket bra liv. Installationen erbjuder nu henne också ett
sätt att utnyttja hennes nyfunna krafter. Hon mår dock lite dåligt för det som hände med mannen som uppvaktade henne,
nu när hon insett att det var hon som gjorde det.

Utseende:
  Margaret ser mycket bra ut. Hon har ett långt, rakt, ljust hår med mycket volym. Hennes humör har dock skrämt (och
dödat…) fler än en uppvaktare.

Åter till Mos Eisley:
   Hon befinner sig nu på Installationen och trivs rätt så bra. Hon upptäcker varje dag nya sätt som hon kan utnyttja
Kraften på. Det får henne att känna sig mäktig. Riktig makt. Hon har dock en rebelledare till far och djupt inne inser hon
att Imperiet är av ondo, men hon har aldrig orkat tänka så mycket på det.

Längd:    167 cm
Vikt:    60 kg
Ålder:    24 år
Mörkerpoäng:1
Kontroll:    2T
Varseblivning:3T
Förändring:    1T

Smidighet: 2T+2
Ducka 3T+1
Parera Vapen 3T+2
Svärd 3T

Bildning: 3T+1
Byråkrati 4T+2

Kulturkännedom 6T
Planetsystem 4T+1

Mekanik: 2T
Ridning 3T

Iakttagelse.: 3T+1
Bluff 5T
Ledarskap 4T

Styrka: 2T+2

Teknik: 2T
Datorer 2T+1
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Introduktion till spelarna:
Åter till Mos Eisley.

   Imperiet förföljde Jediriddarna under vad som kom att kallas för Klonkrigen. Kejsare Palpatine och Darth Vader letade
reda på varje Jediriddare och dödade denne. Alla, förutom några fåtal, dog. Efter detta trodde Kejsaren att Jediriddarna
var döda för evig tid, eftersom förmågan att manipulera Kraften går i arv från förälder till barn.
   För några år sedan började rapporter om olika mystiska företeelser, som tycktes involvera kraften, nå kejsaren. Dessa
företeelser förbryllade Palpatine, som satte Darth Vader på att undersöka dem. Det visade sig att många av rapporterna
hade sitt ursprung i unga män och kvinnor som, visade det sig, använt Kraften omedvetet för att rädda sig själva eller
andra mirakulöst från någon fara eller på annat sätt väckt uppmärksamhet.
   Palpatine ställdes då inför ett dilemma; skulle han återigen jaga dessa speciella människor och hindra dem från att växa
upp till eventuella fiender till Imperiet, eller skulle han utnyttja dem? Han valde att utnyttja dem.
   En anläggning byggdes i Imperiets periferi; ute i Tatooines ändlösa öken. Anläggningen, som snabbt fått namnet
Installationen, används som ett träningsläger/fängelse för de personer som visar att de kan manipulera Kraften. Här tas de
om hand och tränas av Imperiet för att bli deras nya vapen mot Alliansen och Imperiets fiender i allmänhet. En trupptyp
som kan manipulera Kraften och är Imperiet troget blev en för stor frestelse för kejsaren.
   Till Installationen fös inte bara de ynglingar som visar hopp om att kunna manipulera Kraften utan även deras närmaste
familj. Eventuella syskon kan möjligtvis också ha förmågor liggande latent, liksom föräldrarna. Familjer förs till
Installationen under stor sekretess och hela anläggningen är känd endast för ett fåtal högt uppsatta i Imperiet. Om det kom
ut att Palpatine skaffar sig en armé av Jediriddare skulle stor oro sprida sig genom ett redan av rädsla sammanhållet
imperium.
   Genom en för Imperiet mycket olycksam händelse har vetskapen om Installationens existens nått Alliansen. Dottern till
den högt uppsatt ledaren, inom rebellalliansen, Milton Braden visade prov på att ha förmåga att manipulera Kraften vid en
olyckshändelse. Hon blev infångad av Imperiet som nu också söker efter Milton Braden, utan vetskap om att det är en
rebelledare eller att de har en rebelledares dotter. Milton undersökte självklart sin dotters försvinnande, vilket ledde till att
Installationen blev känd för rebellerna. Det är dock väldigt få rebeller som känner till detta.
   För att ta reda på mer om Installationen och för att försöka frita Miltons dotter, Margaret Braden, har nu fem rebeller
iklätt sig rollerna av en familj. Denna 'familj' har nu iscensatt en händelse som drog till sig Imperiets spioners intresse. Hela
familjen har nu blivit ivägskeppade till Tatooine för 'utbildning'. Väl på Installationen skall de frita Margaret och fly med
henne till Mos Eisley. Där ska de ta kontakt med rebellernas man där, Tragon, på baren i Mos Eisley.

Familjemedlemmarna:
Far:  Trugar Feast, 'Ron Maskrupin'
Moder: Mona Farbee, 'Gwen Maskrupin'
Son:  Klevoono Kopeck, 'Emo Maskrupin'
Son: Kroger Never, 'Ben Maskrupin'  


