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SFEIÅR-

IlIFgmiiATION. Spelarna blir uppqökta av Szila Epp, Pr
llschef i Verusp (Catseye-deIen av 1an-

det Ruspein; den a..dra delen-ligger på Äzaremild).
Szila Epp omtaLar för äventyrarna, som d.river de-

tektivbyrån Brand 8& Tau-Cetl Undersökningstjänst,
att polisen under några veekor haft ögonen på dernt
men att de skulIe kunna tänka sig att vända bort
blickarna igen om spelarna stä11de upp på ?tt leta
reda på Abe-IVykeda, ledaren för upproret på Biggles.
Vid nyåret 1114/1115 blev han avslöjad (han arbetade
inom Ascalons diplomatkår so& kansler pä Biggles)
då han inte kunde komma ti1I Gohi Rikoshiins nyårs-
fest. (Gohi Rikoshiin är Ascalons ledare och dikta-
tor.) pet framkom att l{ykeda vid, tidpunkten för fes-
ten träffat Dennis LaVie, känd upprorsledare. Nykeda
flydd.e dock innan han kunde gripas.

Szila Epp säger att hrn nyligen konfronterats med
uppglfter om att Nykeda skulLe beflnna sig inom Ve-
rusps gränser eIler åtminstone inom Ruspein. En ano-
nym man ringde henne 1går kväI1 oeh v1lle ha ett
sarnmanträffande i kväI1 kI 17.00 1okal tid på Abex
.Bar i Beeve Disirict. Mannen sade sig ha fått i
uppgift av upprorsledningen att skaffa fram vissa
saker som krävdes för ett definitlvt identitetskifte
Itlannen var säker på att det gä11de Nykeda.

Epp säger att hon har klara misstankar om att det
finns läckor inom poliskåren och att det är därför
som hon undrar oEI spelarna kan äta sig uppgiften.
Hon har sagt tiII mannen att hon skul1e skicka en
representant istället för att' komma sjä1v och han
hai gått med på det. Representanten ska gå fram ti1l
baren och best,ä11a en lord Calvert on-the-stars.
Mannen beställer då en Bh.l furtl oeh sätter sig vid
ett ledigt bord.

0m äventyrarna accepterar erbjuCandet säger hon af,t
de ska avlägga rapport til1 henne Yar sjunde dag k1
9.00 här på kontoret. Offi de inte accepterar uppdraget
börjar hoä 1ägga fram de fakffiom stödjer polisens
misstankar om att Rafael Goldsmlth med hjä1p av lana
Tau-Ceti utfört mordet på laumar trinnr Vice VD för
Censing Imports. Bevisen saknar vissa detaljer oeh
räcker inte för en fäIlande dom, men både Epp och
spelarna å"r övertygade om att dessa detaljer också
skulle koroma i ljuset, vid en eventuell fortsatt un-
d.ersökning.

Äventyrarna har J-ngen belöning att, emotse utan d.et
d,r en fråga om tjänster och gentjänster.

Szila Epp överrtcker ett fotografi av Abe Nykeda
t,aget strax före nyåret, ett bandat röstprov, fing-
eravtryck, ett videoband med. ett tal av Nyked.a och
ett graflskt prov av Nykedas handstil.

Hon avslutar sin visit med att tala om att de inte
kan vänta sig att få använda polisens faciliteter e1-
1er upplysningscentraler. Detta är något de måste
klara av helt på egen hand..



RmEnEE II{FOnMATION. }en korrmande info:mationen är till- för refereen

enbart orn inget annat €Inges. Den åir tiLl för att
oriente::a spelledaren i hur vi som gjort äventyret har tåinkt oss det

och vad d.et är vi fö11tslttter. Det är viktiet att spelledaren noggrant

studerar franför aIlt dessa sidor.

XETEKTIVFYBÅN S KONTA I(TER. Dessa upplysningar Iåimras ut när spelarna

undrar om rfj:rte en detektivtrrå som exi-
steraå i två år borde ha förvärvat vissa kontakter son sl§rlle lqmna

utnyttJasrr, vilket g.ivetvis är solklart. iindå tycker vi att det är

så sjätvklart att spela:ma sjä1va borde komna underfi:nd rned det utan

att vi sticker ti11 dem ett papper och säger rrhär har nifr.

Leenin Aager är en byråkrat vid befollmingsupplysningen i Venrsp

son Kintel Brand brukar utngttja. Vid dessa ti1lfäI1en sticker han

ti}1 honom sisådiir 100 cr.
DrRek orbesz kyråkrat vid Vemsps C-rymdhawr. &r av Genjii Raei-

liks förtrogna. Er 100 cr-man.

Amina Fiilern en poliskosxaisarie som Lana Tau-Cetl bmkar stå i
kontakt med. 200 cr per tjänst.

Grig Letfere, en skgi , men andvändbar individ son bmkar hå}la

till i Beeve. !0 cr.
Nid.ia Ecks, bmkar ta 50 cr för sina tjänster och finns anträff-

bar i Loder.

Inder Kiinisiviti, en man ur nedelklassen son lyssnar til} nyeket

skvaller och rykten. Token, l0 cr.
Ptolenaios Srnith, en riktig ]y:lirare, degenererad spelare och

alltid med upplysningar om Lumir tiUhands. 200 cr.
Constantil Petrisor, i cent:lm av händelser finns ha"n i Dokkin och

käinner ti1l det nesta av det som är värt att känna ti1l. 100 cr.

Betalningen till dessa åtta gä1Ier vld vanlig upplysrrine§låimin8

eller skrrggning (Aager, 0rbesz och Piilern genonför inga shrgg-

ningar), Vid exceptionella uppdrag kräver de högre sunmor. Ingpn av

dem rnördar någOn 1å spelararas uplmaning, inte heller gör de någpt son

sknlIe riskera deras Llv. Frambringande av upplysningar som skulle

kunna skada de::as karriär (ex Aager, Orbesz e1ler Piilern) kräver

utomordentllg betalning för att utföras. Kontakterna kan inte an-

vändas som någpn sorts sköIdar för detektivbyrån.



PERSoNER/ORGANI SAmONER SOI"r STÖDIER

uppRoRET FRÅN cATsEre/nz.n nmrtra.

Givetvis finns de på både

Catseye och Azareniid
privatpersoner och or-

ganisationer som stödjer L.F.0.B.s uppror på Biggles. Att ta reda på

vilka organisationer som ger sitt stöd åt L.F.0.B. är en inte aIlt-
för svår uppgift. Dessa går fö:modligen ut i nassmedia, ordnar in-
sa,nlingar och protestmöten. Företag och privatpersoner sorn inte går

ut offentligt och proklanerar sina åsikter kan det vara lite värre

med.

BIGGTES SOLIDARIffiT. Insa"nlingar mest. Agerar från Yoid City' Rr,rs-

peinfAzaremiid. 0rdföranden heter Inaii necof. Info:mation som kan

fås genon den är att de samlar in pengar till flyktingcylindrarna
Big Life, Rage, I{ope och Dead. Deras kontakt på resp cylinder är

R DtWee, T Feyui, I Ghzaner U Eidioreis.
HADIKALA SIUIEITER. Insamlingar, politik. Age::ar från Universitetet

i 0szer, Ruspein/Azaremiid. Ordföranden heter Anuhl hik. Yad gäUer

insamlingarna kan saulrrra uppgifter som finns under Biggles solidari-
tet fås, po1-itiken är mest slagDrd. hik kan tala on att flera tusen

frivilliga rest tiII Biggles för att sIåss på upprorsmännens sida.

STÖRTÅ HIK0SffiINI Insanlj.ngar, politik. Agerar från D'Mikk, Ruspein/

Catseye. Ordförande Chaijin Johnson. Inoamlingarna går til1 Ilope och

Dead, kontakter Y Ghzane och U Eidioreis. Folitiken är mest slagord.

JSiDER SEPPING CORP. Rlrndskeppsvarv. Humdkontor i 0szer, Rrrspein/

Azareniidl o€n fi1ial finns i DtMikk, Ruspein/Catseye. 1fn Riitha 1{oor-

tinton, chef i DtMikk Risto l,traa. Jender är det varv son tyggde de

fyra flyktingcylindrama. YD'n Woortinton hade i sanband med uppdraget

d-irektkontakt ned L.F.0.3.-ledaren Frederick Roonz. Detta rrar ett år

innan upprorets utbrott och Jender forcerade Wggandet så mycket de

kunde. 15 nånader senare var de färdiga. Jender sköter fortfarande
r:nderhålIet på skeppen.

L'r'$.; LOUNIN Dffi' diplonat och ex-vän tilI Nykeda. Bor i R::ve, Rr:spein/
-46\''.\-- Azareniid. Kärner inte tiI1 något om Nykedaa nuvarande vistelseort.

TINA ESTIGtr?, kapten på Free trader GOOreULF, ett skepp som i hem-

lighet används för att frakta höga L.F.0.B.-mär fram och åter neIlan

Biggtes, Azareniid, Ascalon, Catseye och Rinmon. Registrerad henma-

ha,mr: Dtllikk-C/Catseye. Komer att ligga i hemahamr mellan 069-1115

och 1 11-1115.

AWAR NIIDEI, kapten på Free trader LIMARIISE, ett skepp ned D'Mikk-

C/Catseye som hernmaha^wr. Fraktar frivilliga, journalister och andra

lycksökare til1 Biggles santldigt som han suugglar in vapen tilI upp-

rorsmäxrnen. LiggBr rrnder tiden 074-111, ti}1 102-1115 i Resjei-B/Aza-



remiid.
fY IEIES, journalist vid Vemsp Red och CEAIJIN TERENS, journalist vid

fhe Morning har gjort resor med Awar Niidei till Bigglesr Den känner

inte tilI hans vapenssugglinS.

TINA TIGEI, journalist vid nalobs och 0ESER 9AZZ, journalist vid
Sundoun stöder upproret.

Tina Estkeffs skepp Goodgulf var det son användes för att frzkta
Abe Nykeda från Rimmon ti11 Catseye. Estkeff har dock angivit att hon

kom från Ai Jabry/Suleinan.
Hur får då spelarna tag på Estkeff? Ja, en väg är att de genom an-

tingen Yy Lees e11er Chaijin Terens får reda på, Awar Niideis upprepade

resor ti1I Biggles och efter en kontakt ned honom kansLe det dinper

ner något om Estkeff.
Loukin Dee, som i och för sig inte vet nånting har sätert givit

någon nyttig nyhet tilL någpn av journalisternar och de skrev säkert

något om Jender Shipping Coprs inblandning i flyktingcylindralna.
Tina Estkeff, son i samnanhanget är viktigast åir 5rtterst svår att

finna. Spelarna har kanske genom Awar Niidei fått reda på att hon exi-
sterar, nen däriftån ti1l närkontakt av tredje graden åir det 1ångt.

Hon är i princip förskansad i sitt skepp tillsarnmans ned sin besätt-

ning. 3åde skeppet och de sjä1va är bevä1nade.
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Am NYIGDA. Abe Nykeda anlände Catseye ornkring 069-1115. Han kom raka

spåret från Rimon/Suleinan dår,r han legat lågt sedån han

avslöjades 002-1115. Ean reste sorn tidigare antytts med Tina Estkeffs
Free Trader Goodgulf och steg av vid f).yktingcyldindern IEAD. Ean var
alltså aldrig nere på Catseyes yta, så han finns inte på några ankomst-

listor vid DtMikk-C.

Nykeda befann sig på Dead ti11 074-1115 då han som ca säkerhetsåtgärd

efter Jin Walds avhopp förfLyttades ti1l Goodgu1f.

Abe Nykeda som på fotografiet spelarna fått har gråspråingt hår och

bnrna ögon har färgat håret ljusbnrnt, använder blåa kontaktLinser
och har gjort ett fåfåingt försök att anIåigga skägg (nan trar mycket

klen skägryäct så försöket har inte slagit väL ut). Itrarl är under

medellängd (t7, cm) och är relativt rrager (fe kg), han ser alltid
koncentrerad ut och har en nagnetisk personlig utstråIning. Eans hy

är vit, så är det octså näwrt.
111-1111 konner Nykeda att flyttas ti1I flyktingcylindern RAGE, som

kretsar kring Azareroiid. Han anländer diir 117-1115. I tu:meringsspel
fårNykeda en helt ny identitet och utseende 1r5-11'l! och blir Carper

Niizh, ex-§råkrat och flykting från 3igg1es. 159-1111 reser han tiI1
Rinmon och därefter (tee-1115) ti11 Biggles.

FTYKTINGCYIINDRARNA. Kring Azareniid och Catseye svävar sedan c:a
2OO-1114 fyra g:igantiska cylindrar fulla med

flyktingar från Biggles. De bygedes av Jender Shipping Corp på upp-

drag av L.F.0.B.s Frederick Roonz. För enkelhetens skull föres1år vl
att de administreras som om de vore pelarstäder fast ned enbart bo-

städer och nycket trångt - ett frspace-ager-flyktingläger helt enkelt.
De fyra äir: 3IG LIIE (Azareniid) med c n 2)O 000 flyktingar ombord.

3efälhavare är R D'Wee. RAGE (Azarenid) med. c:a 100 000 flyktingar.
3efälhavare är T Feyui. EOIE (Catseye) c:a 150 O0O flyktingar, befäl-
havare Y Ghzane. DEAD (Catseye) eza lJ 000 flyktin&r, befälhavare

U Eiöoreis.
Olika stödgnrpper på de respektive pLaneterna skickar förnödenheter

varje vecka. Er de1 regeringar skickar också regelbr:nden hjä1p, där-
ibland Ruspein under vilkens bes§dd cylindrarna existerar.

L.F.O.3.-ledaren Robert Smith har kontakt ned T Feyui och U Eidio-
reis.
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LImHfY FORCE 0F BIGGLES. 1.F.0.3. son fi.umits sedan år 888 är en not-
ståndsorganisation som startat ett blodigt

uppror på sin henp)-anet Biggles. 0rganisationen har sporadisk kontakt

med Solonani Movement, nun åir på intet sätt imuten ti1l denna vare sig
ekononiskt, politiskt e11er ideologiskt.

L.F.0.3.s ledning är utfo:mad son en b1äckfisk. I toppen sitter en

ledare som under sig har åtta grenchefer. Grenarna är 1) Politik/ide-
ologi z) att:.oner ,) Administration 4) Info:mation 5) Infiltration
5) trlord 7) rixarna e) ffittmpperna. Den nuvarande ledarenr är Abe Ny-

kada. Grencheferna är: Khwen 0storek (t), eitier leon (z), freaerick
Roonz (l), x Chang (+), u F [\rrner (5), .q""r, Siotti (5), nouert

Smith (?) ocrr Dennis Ie.Yie (e). var5e grenchef har i sin tur tio när-
naste män under sig, och var och en av dessa tio har ytterligare tio
nän under sig.

Striderna på Biggles leds av Pitier Leon och Dennis IaYie. Fömtom

dessa två finns enbart M F ll\rrner (ttHany Facestt) på Bigg1es. De övriga

är utspridda på tre planeter: Xhwen Ostorek, Frederick Roonz på Rin-

non, X Chang och Anah Biotti på Ascalonr Abe Nykeda och Robert Snith

på Catseye.

Rimmonr/Suleiman, X222OOO O, är ett til1hå11 för L.F.0.8. På planeten

trar de bygC't en bas där över tusen personer kan vistas santidiglb. Den

åir vä1 kanouflerad och all radiospming' över planeten är Iönlös. E E-

r5rn: hamr har byggts provisoristt och kanske mest liknar en X.

Politiskt ligger Liberty Force of Siggles ti11 vänster, men många i
toppen ansex att diktatur är en bra lösning på problemet som består i
att fol et inte vet sitt egpt bästa.
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AmJ( BAR. Abex bar ligger i Seeve/Dtllikk, Catseye. Detta dr son nämrts

i spelarinformationen stälIet där spelarna eka kontaktas av

den rnystiska kä1laa - Jin hlald alias Abahr Dix alias Gef Iiper.
Saren är ett ganska intint och välbesökt stäl1e oeh när epelaren/spe-

Larna komner in finns c:a 1) personer i Iokalen. När en av den bestäI-
1er en Lord Calvert on-the-stars, bestäIler i{a1d genast en 31u 1\rrtle
och sätter sig vid ett r:ndanskymt, ledigt bord. Spelaren sätter sig
vid sama bord (antagLigen) = kontakt upprådd. tlald får sin drink av

se::rritören, tar en djup klunk, sä6er 'Aht, får ett paniskt uttryck i
ansiktet och fa1ler ihop. Det kan snabbt konstateras att han är död.

Mördaren är servitören. I{an har blivit anställd för dagen eftersom

den ordinarie blivit hastiet sjuk. I{an ka1Iar sig WibW Snith. Egent-

ligen heter han Alistair Gryneirir och är en av mördarna inon L.F.0.8.
För övrigt försvinner han genast från platsen om Wald dör av drinken.
0n någtön spelare stjälper ut drinken eller något lilmande starrnar

Gryneirir upp, drar sin pistol och skjuter l,Iald. Därefter försöker han

fry.
Jin WaId båir på sig: en ad.ressbok, tre ID-kort (.e, nix, J Ua1d, G Ii-

per), en auto-pistol och sex nycklar.
Jin liald bor på adressen för Åbakur Dix, de and::a två är onöblerade

lfuenheter. Fyr:a av de sex nycklarna har ned Dixt lägBnhet att göra

(aörr, tvättstuga, skrivbord.slåda, källamtrymme), de andra två går

til1 respektive 1ägenhets ytterdörr.
Abaleu Dir är registrerad av nyndigheterna son arbetslös navigatör.

Han sannmanbor ned en Lisza Jeasen, blrråkrat. lJald och Iiper är non-

existenta. (eå Biggles finns Jin Uald registrerad som efterlyst ter-
rorist, på Ascalon finns Gef liper reg:istrerad som baskettråjnare.)

Adressboken innehåIler fen natrm: Jochen haas, Yosip Gciystr John

Johnson, Anah Sifeli och Regin \ryit.
I skrivbordslådan finns en del papper röramde tialds arbete (fOr-

falshringar), ett fotografi av Abe Nykeda ned texten '16!-111 Deadt'

på baksidane och ett navigatörsintyg utställt av Auar Nideii, kap
ten på linariish, på A Dix. I övrigt finns inget av intresse.

De båda andra Iägenheterna är som tidgare sagts onöblerade och

enligt bostadsregistret ska de också vara obebodda. Alla tre 1ägen-

heterna ligger i Beeve.
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KEDIAN fnÅN Wef,l. IISEA JBISEN komner hen medan spelarna är i Iåigen-

heten. IIon blir nycket deprimerad orn hon får reda

på att l{a1d (som hon tror hette Abalnt lix) iir hiidangången. Eon vet

ingenting om horiou mer än att han var en arbetslös navigatör. De har

sarnmanbott i tre månader och de träffades första gångpn för sju nåna-

der sedan.

J0CIIH§ BRAAS arbetar som arbetsfö:medlare; både adressen och telefon-
numret åir till- AF. Itran har inte sett Wald på flera veckor och säger att
tran endast ungicks med honorn i tjäasten. Sraas säger också att Wald

(.1, lix) tackat nej ti1I varenda arbete som navigatör han erbjudits
de senaste tre åren och att han egentligen inte verkade såirskiLt in-
tresserad av att få ett jobb.

YOSIP CöySt är vetenskapsnag och har heI1er inte sett htald på flera
veckor. IIan säger att han och Dix bmkade gå och se basket ibl-and och

ta en sväng tiI1 krogen efteråt. Göyst känner Uald sedan en semester-

resa tilI Siggles för tio år sedan. Han kan också upplysa spelarrra om

att Uald flyttade tiII Yerusp 1112 från Cheffe/Biggles och att han i
samband ned flyttningen tytte namr tiIl Abakur Dix. Med andra ord kän-

ner Göyst til1 både Dix och lJa1d-nawret. Detta är ingen info:mation
han sIäpper ifrån sig lättvindigt. Han "or i Beeve och vet lnget ner.

JOHN JOHNSON är skiftarbetare på en kenisk industri och såg Dix för
tre dagar sedan (059-1115) på Gasthuis, en krog i Loder. D satt }ix
och snackade med Iden där leppirr. Johnson beskriver leppi son en lång,
ljus och slnrn typ som han vet att Dix bmkade träffa på Gasthuis ib-
1and. Johnson känner Dix från en krogsvåine på just Gasthuis för två år
sedan. De umgicks endast där och han vet inget mer. Sostaden ligger i
Beeve.

ANAH SIFETI åir sekrete:care och har inte sett Dix på ett år då de

bröt upp sitt förhålIande. Hon kan inte tala on något speciellt -
rrHans tyst}åtenhet on sig sjä1v var en av anle&ringama til1 att jag
gjorde sIut.r. Under hela deras tid tiLlsanmans var han arbetslös. Si-
feli bor i 3eeve.

REGIN YIIT åir en långtidssjukskriven gmvarbetare och han viII över
hun d taget inte höra talas on Abaimr nix - xTle I jäv1a svinet snodde

nin bnrd, asså, var. Cb han är död eller borta mer vinden kvittar
mej 1ika, var. Eajarl:u, var?rr. Yyit vet inget om Dix. De rrar smått
bekanta ti1ls lisza Jensen, Yyits dåvarande fästmö, lämrade honom för
Dix för ett och ett halvt år sedan ungpfär. Itran har rrtack och lovrr

inte träffat Dix sedan dess. Ean bor i Beeve.
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&r av hand & Tau-Ceti Undersölmingstjzhsts kontakter ned undre värIden,

Nidia Ecks, såi€pr att hon kan leta reda på Leppi, nen att det kostar
200 cr extra.

FARR LEPPI bor i en ganska sjaskig lägenhet j. Loder. h spelaraa

tar direktkontakt med honom är han ovillig att tala frivilligt. Uald

var hans nä.:maste kontakt uppåt och han har inga män under sig. Det

li1Ia han vet håller han i al-Ia faLl tyst om.

Söker de igenom hans 1äi6enhet hittar de lite papper rörande hans

arbete (ftirfa:.st<ningar) och en lapp med namret tt{lna Ganjhontt och ett
telefonnumer på. Inget årnat.

NfNA GANJHON är en llxhora j. Dokkin och talar endast med spelarna oln

de betalar hennes vanliga arvode på 100 cr per helkväll (4 tinmar).
Hon vet ingenting speciellt on leppi annat än hans semella böjelser.
Iion kan dock tala on att en lcund en kväI1 (OlZ-111!) skröt on ett
giftnord han utfört någon tinme tidigare. AI1t hon vet on det för
övri't är att det begicks på en tar. Kunden heter Alistair i för-
narnn, efterna,wret känner hon inte til1. Denne Alistair är dock något

av en etankund och bmkar besöka henne 2-1 gånger i veckan. Ganjhon

har avtalat tid. med honom nästa *51g 079-1115 kl 20.00 och om spelar-
na betalar henne 5000 cr kan hon hjä1pa dern enligt deras önskemå1.

AIISTAIR GRI]IEIRIR, I'Ia1ds baneman, dyker mycket riktigt upp den

utsatta kväIlen hos fröken Ganjhon. 0m spelarna konfronteras med honom

försöker han antingen f1y eller drar sin Body Pistol (skiI1 -,). Han

komer i vilket fal1 son helst inte att delge den någon info:mation.
(Oro nO;figt använder han Nina Ganjhon som sköId och gisslan.) Shrg-
gar spelarna honom (:ir aet efter en konfrontation komer han att
rrara mycket upprruärksaa) för han den till sin bostad i Loder. lir aet

079-111! väntar Felicia Joy, Gryneirirs chef, utanför. Det var hon

son gav honom uppdraget att döda llald. Hon är där för alt fä honom

förflyttad till Rinmon -basen dåir han ska liggB lået ett tag. A1i-
stiar Gryneirir komper snabbt att packa sina saker och ge sig av tilI
r5rndhawren DtMikk-C i säUskap med Joy. Itran kommer att ta en Shipts
Soat upp ti1I Free Trader Goodgulf med vilken han reser tiII Rj-nmon.

fffiICIA JOY chef för Catseyesektionen av L.F.0.B.s morda.vdelning

är en 47-ärlg slcurk vars täcknantel åir att hon har en läkarpraktik
i Token, dä.r hon också bor. Hon innehar praktiken och fungerar aLl-
mänt r:nder namret Yosepin Anani.

Joy åir efterlyst på Ascalon och SiggJ-cs för ett flertal mord, det se-

naste på en Ascalonesi k politiker 1 1 1 1.

Robert Snith bmkar tidvis uppehål1a sig i Joys bostad efterson

de är förlovade.
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Felicia Joy åir lirrrädd (l) fOr att dö, liksorn många nördare, men hon är

också en fanatiker för Bigglest frihet. On inte spelarna lyckas ned att
få henne att få förtroende för den konmer hon att ljuep hejvilt. Slculle

de lyckas skapa förtroende konmer hon om hon santidigt kåinner sig hotad

(t<anst<e inte så motsäge1sefu11t son det 1åter) att avslöJa Ikndo Levitt,
infiltratör i Ven.sps poliskår och vice polischef . Joy komer under inga

onståindigheter att förråda Robert Srnith, Abe Nykeda eller L.F.0.3.s Båk.

Eon vet för övrigt inte ens var Nykeda befj.nner sig.
Iirekt efter att spelarna lämrat henne kom.er hon att ge sig av tiIl

Snith för att underrätta honon om vad som hänt och vad som troligen är
på gång. Det vi1l säiga att orn Felicia Joy lever efter konfrontationen
rned s1»1arna kan hon föra dem til1 Snith. 0m spelarna dödat henne kan

de få problen ned polisen (hon var en nrespektabeln Läkar€.r.) och

1.F.0.8.
KANDO LEWTT, $6, vice polischef och L.F.O.B.-infiltratör (hans fm

är från Biggles, som hon flydde ifrån för tio år sedan) är den ende

L.F.0.B.-sympatisören stationerad på Catseye son varit i direktkon-
takt ned Nykeda fönrtom Robert Srnith och den döde Jin Wald. Ean är också

den ende tillsa,nmans med Srnith som vet var Nykeda befinner sig.
Levitt kommer inte att avslöla något eftersom han vet sin positions

betydelse. Spelarna har heIler inga bevis föntom Felicia Joys ord på

att han är infiltratör. Itran förvarar inga papper på någonting i den här

frågan vare sig i sin bostad i Token e1ler på sitt tjåinstenu i polis-
huset i Dokkin. Itran har all , info:mation i minnet.

Robert Smith och levitt träffas en gång i veckan på restaurang Ti-
ffies i Dokkin. Sätter spelarna någon på att s}cugga honom får de reda

på det.
fu spelarna inte går försiktigt ti1Lväga när e11er om de upprättar

kontakt med l(ando Levitt kan det gå den iI1a eftersom han har goda möj-

ligheter att nta handrr om spelarna, dels med polismedel, dels ned L.F.0.8.-
mede1.

BOIERT SvIITE bor på hoteIl Suleinan Star i luruir under nannet ChetJin

Snith. Enli8:t 4rndharrens papper kon han från Azareniid 148-1114.

§an åtr son ti1l en rik företagare i IherinifLzarer.iid och åir här på

semester. Detta är givetvis inte sant.
Orn Free Trader Goodgulf gav sig ivåig tilI Rirnnon ned Alistair Gry-

neirir har Srnith sett till att få Nykeda flyttad. A. e Nykeda finns i
detta faIl i en välbevakad stuga tio mil utanför Stoke-on-Gin/Ruspein,

Catseye. Smith koruner att besöka stugan två gånger i veclcan och han

använder aIlnänna kormrxrikationtr för att ta sig dit.r buss respek-

tive tå9. Vid stationen :i. Stoke-on-Gin håirntas han med bil av en av



16

Nykedas vakter.
Yakterna är tre ti1I antalet och åir beväprade ned rrarsin Auto Rifle

(skiI1 -1) och Auto Pistof (r,tiff -t).
Om spelarna sl§.r11e borda Goodgulf så anväad sanrra vakter som besätt-

ning, nen §t ut Auto Rifle not Shotgun.

I kedjan eon kan bygps efter Jin hrald känner Jensen, 3raas, Johnson,

Sifelir Yyit och Gryneirir endast ti11 tJald son Abakur Dix. AlIa andra
känner honom både son Wald och Dix. Er de1 kanske dessutom kåinner ti1I
hans ired.je identitetl liper, nen det är oväsentligt i samnanhanget.
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LIBRARY DATA: CÅTSEyE/SUIEIMÄN SUBSECToR. Catseye är en liten och

fattig planet son är upp-

delad i fy::a Iänder: Ruspcj-nr lloeidoyr Vhaluspa och Djideeniawi,

Planetens totala befollcning uppgår til1 c:a 7r0 000 Yarav nästan

hälften är invånare i Ruspein, det också ti1l ytan största landet.

RUsltrIN (vnmsf): Teicnisk nivå c (12)

Iaenivå 5

Representativ denokrati

ledare: Distriktsninister Janal Torbenk sr, 46

Sefo1hring: 154 OOO

Adninistrativt centnrn ! Dtljlikk

§mdha^wr: C i utkanterna av DtMikk

städer: D'uikk 98 000, Kiidek 54 000, Nuolyi ,5 000, Nev trhtebbe

11 OOO, Platinun 24 000' Stoke-on-Gin 21 000.

LIOEIDOY: Telmisk nivå I (11)

Lagnivå c (12)

tr'öretagarkartel 1 styre
ledare: Ordförande Jaspar Ornam, 5,
Sefoltmin gz 219 000

Adstinistrativt centnrm : Catseye

$mdhamr: D utanför Catseye

Städer: Catseye 112 000, Arniedr 21 OAO, Djeing 22 OOO.

VIIALUSPA: Teimisk nivå B (11)

LagnLvä 1

Religiös diktatur
Ledare: överstepräst'Ulvstan Odlnår, 81

Sefollming: 55 000

Adninistrativt centn:m : I'Iidemya

Ryndhawr: ingen

Städer: Ivlidenya 24 000, [horviyk 15 000, Freykya 12 000.

DIIIEB{IÅWI: Teknisk nivå I (10)

Iaenivå 9

Direkt denokrati
Ledare: Statssekreterare Ahla Seirfluit, 51

Befollming: 81 000

Adninistrativt centnrn: Beluawinee

Ryndham: ingen

Städer: Chianiwee 19 000, Ugelaikiv 18 000, Seluawinee 15 000.
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Catseyets IIPP at 222577 B, vilket innebär en strrrefattig och förhåIlande-

vis vattenfattig planet med en dianeter av ) 2OO lo. Å}Ia som vistas

utonhus på planeten bär en s k trConbination Masktr som är en konbination

av en filtermask (son filtrerar bort koLdioxid och andra icke önsk-

värda ämren ur j-nandningsluften) och en respirato:mask (son gör att nan

vid rrarje inandning får in rner luft än nan Ernnars sku11e få, vilket
inte stculle vara tillräckligt).

Buspein åir i jiieföre1se ned Catseye's övriga täader förhållandevis
rikt. Detta är tilI största delen beroende på att det blivit en be-

kvän tillflyktsort för Osnrsps nånga rika fa,nilJer. (osnrsp är den de1

av landet hrspein son ligger på planeten Azarerniid, den a^ndra delent

Yemsp ligger på Catseye.) I hunrdstaden DtMikk finns en hel stadsdel

vars enda fi:nktion är att tillfredsstäLla dessa turister. I övrigt
finns i Yenrsp en del nineralbrytningsindustrier.

Lloeidoy, Catseyets näst största rike är i princip Lika fattigt son

både Yhalupsa och Djideeniawi, men sedan den nu sittande regr-lnen til1-
trädde - en företagarkartell - gpnom en statskupp 1112 har ekoaonin

narit på uppåt8ående. Den tidigare vanLiga kormptionen har stävjats
och brottsligheten på övriga ornråden har uan också lyckats ninska.

Yhaluspa är det fattigaste landet och styrs av en jåirnhård relig:iös
diktatur ned vapen som naktnedel. Relig:ionen som utövas är en nästan

bortglönd polyteistisk lära från Terras tidiga civilisationsår. Ut-
övarna kal]ar sig vikingar, vilket också var benäwringen på deras

trosfränder från Tera. Ekononin bygger till största delen på räder

in i trloeidoy och Djideeniawir ett mönster som föresprålcas av deras

relig:ion.
Djideeniavi styrs helt av nedborgarna själva SBnoIn ett systern av

folkonröstningar. Exligt ekonomer i Ruspein är detta anledningen ti1I
den då1iga ekonomin eftersom befolimingen sä11an kan enas nrnt ett
beslut. De ståhdigf återkonmande räderna från Yluluspa är också ett
stort problem. Det nesta av Catseyets vatten finns dock inon Djidee-

niawis gränser och nan säljer dåirför stora kvantiter vatten tiII de

övriga tre länderna.
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LIERARY }ATA: AZARH'{IID/SUI,EI}TAN SIIBSECTOR. AZArENiid åiT CN NEdEI-

stor planet och en

ganska väInående sådan. Sefolimingen på drygt 14 niljarder är upp-

delad på 17 }änder varav Ruspein är det största til1 invånarantal

och Jephra till ytan. Fö1jer gör data på de tre viktigpste Iänderna.

nuSPErN (osnusr): Teknisk nivå C (12)

raenivå 5

Baepresentativ deurokrati

Ledare: hesident Szawie Lendmkk-Raenf, ,9
Befollming: 2 5rB 164 OOA \rarErv ,54 000 på

Catseye

Administrativt centn:m: 0szer

Rymdha.m: A-Oszer, 3-Resjei

Städer: Oszer 94 79O 000, Errle 44 11O O0O' Bth Sonrs 15 ,4O AOO'

Ross f,erby 21 71O 000, The:mer 15 570 000r Fafnir
1, 880 000, Yoid City 11 55O 000' Gi1 liloor 12 ,80 000'

Doubts 11 240 000.

JEPHBA: Telcrisk nivå C (12)

Iaenivå J

Militärjunta
Ledare: General Rwin Pemccio, 6,

Befollmin sz 856 000 000

Adsrinistrativt centnrm: Akarin

Ryndha.mr: 3-Loskoi

Städer: Senferl ,1 000 000' Akarin 19 000 000, Loskoi 17 000 000'

Talick 1, 000 000, Pemccio 11 ,00 0O0.

TEERINL Telmisk n:.vå C (12)

Iagnivå 5

Civil byråJcrati

tedare: kesident Fibyar Aghr 52

Sefollming: 57, 000 000

Afininistrativt centnrm: Therin City

§ndhamn: C-Eber:aon

Städer: Merfi'z 22 OOO 000r Gerenol 15 000 000, lltrerin City
12 000 000r Ebernon 11 000 000r Ktruest I000 000.
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Trots att planeten består av så nånga 1änder son 1J, åir förhållandena

ganska lugna. Den senaste svåra konflikten 1å Azaremiid nar ett fler-
nationskrig 1104 - 1105 ned Far-Aff-logun, Ikpotkin och Forty-IVo på

ena sj.dan och 22nd France, Gnarley Territories och Graill.and på den

åndra. Konfllkten 1östes genon ett diplonatiskt ingripande från Rus-

pein och Therini.
De 1? Iänd.erna på Azarerniid åir (i storleksordning): Rtrspein, Jeptrra,

Therini, Farkinsontz Lannd, Rhanulf, &rithynr Ysitnrr tr'a::-Aff-Logun,

22nd France, Unitied lslands of Azare, Gnarley Territories, Kropotkint

Forty-tr*o, tilii.d, 3aby1on, Nene-hlanta och Grailland.
Rymdha,wrar finns i Ruspein, Jaeptrra och Therini. zl1td Frznce och

Ifuopotkin har varsin E-rSmdhann, Den ned ganska dåliga förhållanden

och de används 1ite.
Azareniids UPP 'är, 766A72 C. Det är en trevlig planet ned fj.na natur-

ti[eångB.r och syrerik atmosfiir.
F1era gån&r har Iändernas genensanmel råd Azareniid Nationts Senate

försött enas kring en gpmensEun regering, men det har aIltid fa11it på

Jephra oeh i viss nån Ruspein, som varit rädda att tappa sin ekonomiska

och po}itiska särstäL1ning.
Det finns i övrigt inte nycket mer att såiga om Azaremij-d.

3esökare biir undvika Far-Aff-Logun, ICropotkin och Forty-I\ro.
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TIBRARY DATA: BIGGLES/SUT,ETHAN SUBSECTOR.

cqrtnrn av subsectorns handelslinjer. Den

ten Ascalon.

Siggles är en 1iten och för
närvarande orolig planet i

ägs av den närLiggande plane-

EIGGLES: Tekiisk nivå I (1t)
Iaenivå 5

Kolonialstyre, ägs av Ascalon

Ledare: StåthåI1are Rhamei Erokiish, d5

Sefolkning: 4 98O 000 000

Adninistrativt centnrn: Density
Fymdharn: B-Density, D-Cheffe

Städer: Density 52 000

Brinton 44 000

A'Naute 15 0O0

Garri 47 0oo 0oo, Arfghoi 45 ooo ooo,

Cheffe ,9 000 000, Pegg'su ,5 000 000,

ne sex största städezna är s k Pelarstäder, d v s de består av fle::a
(+-Z) höga pelare i vilka nänniskorna bor, affärerna, industriema,
kontoren och a1lt annat finns. Utanför pelarna (son är flera kn höga)

finns inte nycket be§gg€Ise. AtNaute åir den största icke-pelarstaden.
Biggles styrs från Ascalon av ett därifrån tillsatt kolonialråd be-

stående av nio personer. Under den styrs varje stad och onråde av en

konnittb av skiftande storlek. Komittäerna tillsätts av kolonialrådet.
AscaLon hade innan upprorets utbrott c:a 1 ni}jon nilitåirer placerade

på Biggles. Den nuvarande siffran 1är var rninst 40 niljoner.
Siggles övertogs år BBB av Ascalon efter en blodig invasion. Siggles

befollming accepterade efter några generationer yt}igt övertagandet,

men den underjordiska notståndsrörelsen - liberty I'orce of Biggles -
har exlsterat och haft starki stöd alLtsedan 888. Ascalon har sett den

son ganska ha:mLös efterson de tyckt att en najoritet av befollo:ingen
sanarbetat väl med sina nya herrar. Attentat, ibland blodiga, har
förekonmit.

Ilpproret biirjade ned ett upplopp i pelarstaden Cheffe-4 iscensatt av

en Dennis laYie, känd rterroristr. Upploppet spred sig och utvecklades
ganska snart tiIl ett regelrätt krig. Btunet för starten, 08!-111d,

kan ses synboliskt eftersou d.et var den dagen år 8BB som kapitul-ationen
underteclmades.

Upprorsstyrkorzra har kontrollen över stola delar av planeten, bl a

aIla pelarstäder uton nensity och Brinton. Under tiden 11C1114 tiLl
161-1114 hade de dessutorn kontrollen över Brlrmdhawren i Density. Il
4rndha,nnen i Cheffe har de hå11it sedan O94-111d. Striderna pågår just

000,

000,

000
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nu kring nensity och Arfgfroi sa,nt ni.ndre orter nrnt dessa båda.

Upprorets bas åir Cheffe och är starkt befäst av L.F.0.8.-styrkor. Inga

strider har pågått dåir sedan 121-1114.

Ställningarna verkar för ti1lfäI1et vara gpnska låsta och Ascalons

regering har bett Imprial Narry on hjälp, nen deesa har avböjt.
Bigsles UPP åtr 216965 B.

IIBRÅRY IATA: ASCÅI0N/SUIEIMAN SUBSECTOR. Ascalon äx Suleiman sub-

sectors bef oltminprikaste
planet. Den ligger mitt i de största handelslinjerna och är en ganska

rik planet.

ASCALON: Tehalsk nivå n (t4)
Ia,gnivå r (tf)
Karismatisk diktatur
Ledare: Kaiser Gohi Rikoshiin, ,8
Adninistrativt centnrn: Imlmiir
§mdhamn: A-Granzsh, A-Tiifenar, B-Iblinae, C-Chaurin,

C-Tiinik

Städer: Inlmii.r 54 ooo ooo, Keflinyk 55 000 000, Granzslt 55 000 000,

Tiifenar 51 000 000, Chaurin 49 000 00Or Riitna 48 000 000,

b,eh 41 000 000, fiinik 42 000 000, Erynliat 17 000 000,

I(alinae 19 000 000

Ascalon sl«r1le vara en nycket rik planet on det inte vore för den stora
befollmingpn - 21 000 000 000. Men även ned det problenet på halsen har
det gått ganska bra på sista tiden om man bortser från upproret på

3iggles.
Ekononin bygger på förtjåinst från de flesta kåinda industriella onrå-

den, och Asxalons koloniplanet Siggles är inte helt oviktig i det san-

nanhanget.

Det politiska systenet är i stort sett karbonkopierat från det ett
gamalt Terrarike anväde - Rom. Er kejsare st5rr och verkstä1Ler och

en senat bestående av 999 personer försöker få något att säga tilL om.

Upproret på Siggles har inte stä11t till ned några större problen på

Ascalon än, men på sikt måste nan vid en utdragen konflikt ransonera

energ:i, vatten oeh alkohoL - de största bigg3.esska produkterna.
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IIBnARY IATA: RUSIEIN/AZAREIT{IID-CATSErE. Ruspein är ett stort land ned

befollcningen utspridd på två
planeter: Azareniid och Catseye. Majoriteten av invånazna bor på den del

av landet som finns 1Å Azarenj.idr kal1ad Osmsp. Den andra delen ka11as

Yemsp och ligger alltså på Catseye.

Ruspein är uppdelad i sex regioner som är i princip självstyrande:
Oszer, Resjei, Ross Ker§, Uizve, Gi1 Moor och Yemsp. (Besjeis cen-

tralort dr E::ue, Uizves iir 8th 3oms. )
Presidenten - Szawie Lendnrkk-Raenf - och ett beslutande råd - 777 st -

bestänner över övergripande ekonomi, försvaret och rymdhä.rr[årn&o Undan-

taget är Yemsp som sköter sitt försvar och underhåIlei av sin 4rndhamr

sjä1v.
Största inkornsterna koumer från rymdindustri, handelsflottan och vissa

jordbmksprodukter.

LISRARY DATA: D'rII«/CATSEfE. DtMikk, Vemsps hurnrdstad och största
ort är indelad i fen stadsdelar: Beeve,

Loder, Token, Lumir och Dokkjn. Dokkin är centnrmkärnan ned kontor och

hrtiker, Lu:mir är ett lyxonråde ned hotelI, kasinon, dansstä11en, res-
tauranger n n byglt i första hand för turister. Token är en nedelklass-
stadsdel ned vilIor och dyra hyreshus, Loder är Dtl'likks slunkvarter och

hiir åtr brottsligheten hö , Seeve äi en klassisk arbetarstadsdel-.
Stadens borgmästare heter för närvarande Zeford Seeblbrox, 51.
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NOTER FöR BEFEBEB{. Jag vet efter att ha speltestat äventyret att det

är svårt. iknske ti11 och med svå::are än förra
årets konventsscenario dä 9 av 15 1ag ha,mrade på minuspoäng, nen det är
ju inte stor id6 att ha ett lätt turneringsävent1rr. Meningen är att det

ska vara utslagsgivande eftersorn det bästa Travellerlaget ska utses där-
för är det viktigt att komra ihåg att ingenting får ges ti11 spelarna

gratls - det är de, inte dur som ska ta initiativet.
Kon ihåg att polisen inte hå1Ier spelarkaraktärerna on r?ggen. Epp

har visserligen gett den uppdragetr men det betyder på intet sätt att
de kan gå fra^m som någon slags detektiv-bulldozer med nord och tortyr
i dikena efter deras framfart. För det första är det bra Szila Epp son

vet vad spelarra är ute efter och varför, dessuton är de inte oundbara,

Epp kan säkert om hon bara fiinsöker hitta poliser son hon kan lita på.

Anledningen tiII att slrlarna får uppdraget är att hon utan att använda

polisresurser hoppas få tag på en person Rrrspeins regering inte gärna

ser finns inom landets intressesfdr.
Yarför tar det så lång tid för Nykeda att skaffa en ny identitet?

Ja, AS{UT - Ascalons militära underrättelsetjänst - letar ju oekså ef-
ter Nykeda, men vi. har för enkelhetens slml1 stmkit dem i turnerings-
varianten. Nå, dåirför måste L.F.0.8. gå nycket försiktigt ti11våi6a för
att inte röja det som de hoppas är en hemlighet, nänligen att han be-

finner sig på den lil1a skitplaneten Cattseye. Dessutom är det inte
Iätt att få tag på en plastikkimrg beredd att operera' även on det

skulIe vara under hot e1ler löfte om stora pengar - det sistnärmda har

de inte aIltför mycket av. .Inte he11er åir d.et Iätt att finna vilken
ny identitet son är den bästa för en tidigare diplonat i Ascalons

t jänst.
Det finns två vägar som vi redogjort för att komna fran tiIl Nykada:

g€nom Wald och genon någon journalist som kan leda dern vidare tiII Est-
keff. Egentligen finns det sälcert fler sättr men Jocke och jag är ilte
så duktiga spelare att vi konmit på fler. Dessutom är de flesta spe).are

så dåligp att de inte ens kormer på en, vilket säkert komner att chocka

er som är spelledare i' Travellerturneringen för första gången.

Ett sisia råd: fö1j det sunda förnuftets röst så går a1lt bra' och

nå Marc och Andyts andar nara med eder.

- Tlronas A1m, dhörr speLprodukter
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NON-PIÅTER CHARACTERS.

Szila Epp 7ÅÅ.449 4, eT Police 5 te:ms

Leader-{, Adrnin-r, Interrog-}, Instmc-J, Auto P-2,

Streetu-2.

Jin Uald 8WA52 ,9 b Rogue I terms

Forgery-{, Bribe-2, Streetw-2, Auto P-1, Dgger-1.

Farr Leppi A8991, J6 &r Rogue 4 te:ms

Forge-], Streetw-2, hawl-1, Revolv-1.

Nina C,anjhon 4CA521 22 är 0ther 1 te:m
Ga,nble-2.

Alistair AAA521 )B Lr Rogue I terms

Gryneirir Sody P-J, Denol-2, Streetw-1, hibe-1, kawl-2.

Felicia Joy 737887 47 ät Rogue J te:ms

Sody P-2, Auto P-2, Rifle-2, Denol-2, Lead-2,

Medic-], Streetw-1, Comp-1.

IGndo Levitt 7B7FA9 47 äT Police J te:ms
Taetic-4, Lead-), Instmc-J, Conp-2, Inte:rog-2,
Streetw-2, Åuto P-1.

Robert Snith 575C3i6 50 år Rogue B tenms

Forge-{, Street-}, Cornp-}, Lead-), liais-2, Bribe-2.

Abe Nykeda 491CU 5, b Diplonats t te:ms' rank 4

tiais-5, Recnr-4, Intnrc-2, Interrqg-1, Conp-'!,
Adnin-1, Gamble-1.

llina Estkeff 8884A5 40 är Merehants I terrs, rank I
Pilot-{, Street-}, hibe-2, Vacc S-2, Auto Pr1.

] nakter 9A974, ,O åx Rogue J te:ms

Auto P-1, Auto R-1, Shot-1, Street-1.
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POiTNGEDÖ}SIING.

(pluspoiing)

+10 per bmkbar spelarkaraktär
+10 fätt reda på den dödes identitet (.ffn Uafa)

+10 lokaliserat Leppi

+10 lokaliserat Ganjhon

+20 fått ut någpt av Gr5meirir
+20 lokaliserat Joy

+10 lokaliserat Snith
+40 kunnat bevisa att tevitt åir po1is1äckan

+40 fått reda på rrar Nykeda är.
+50 fått tag på Nykeda

+50 fort Nykeda ti11 Epp

+]0 veta att Rinnon är en L.F.0.3.-bas

(ninuspoåing)

-11 per död spelarkaraktär

-10 per obnrkbar spelarkaraktär (gä11er ej on han/hon åir död)

-10 per inaktiv spelare

-25 p* onotiverat nord

-10 per omotive::ad tortyr

Denna poänbedömring åir preliminäb och dåirför endast ett förslag. Med

a11ra största sälcerhet (ei erfarenhet från tidigare år) komrer den att
åindras efter det rtt sa,ntliga spelledare sag$ sitt. Men den är säkert
bra att ha som utgångspunkt.
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