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Intruder Alert 

1. En invitation man ikke kan modstå. 

Det er aften og det regner (big surprise). Spillerne er i 
gang med forskellige, personlige gøremål da de bliver tilkaldt. 
Træk hver spiller til side, én efter én, og fortæl dem hvad der 
sker. Send dem derefter udenfor døren, så de kan vente indtil 
alle er færdige. Lad dem derefter komme ind samlet og opfør dig 
som en højtstående SLA-leder. 

Miriam er hjemme, sammen med en gigolo. Hendes telefon 
bipper midt under...'legen'. Det eneste hun får at vide er: 
"Platinium BPN. Kom straks til Mort Central, hvor De vil blive 
eskorteret vidre." 

Madcap er i et lokalt fitness-center, hvor han pumper, mest 
for at imponere pigerne. Han har lige overtalt to blonde 
veninder til at komme hjem og se hans frimærkesamling, da hans 
beeper bipper. Da han tager sit com-link (som han per 
regulationerne altid bærer på sig), for han samme besked som 
Miriam. 

Raider er i gang med en større handel med Combat Drugs, som 
led i en plan om at fange sortbørshajer. Han er lige ved at 
være færdig da hans mobiltelefon ringer og får "ans mål til at 
stikke af ned af en gyde. | 

Breeze er ved at tilbringe kvalitetstid sammen med sin søn, 
da telefonen ringer. 

T'Klth er på besøg hos et gammelt familiemedlem, da hans 
beeper bipper. 

Cris er i gang med at slamdance i The Pit, da hendes beeper 
vibrerer mod hendes håndled. Der går ét minut før hun opdager 
det. 

Når spillepersonerne (herefter SP'erne) ankommer til Mort 
Central, bliver de eskorteret til et enormt kontor, hvor der 

kontaktperson sidder. Du skal selv spille denne kontaktperson, 
så vedkomne ser ud som du gør og du kan selv finde på navn og 
SCL (dog mindst 2). Kontaktpersonen beder SP'erne om at sætte 
sig ned og spørger derefter om der er noget de vil have. Når 
alle er parate, fortæller kontaktpersonen hvad jobbet gå ud på. 

2. Universets bedste kriger. 

SP'ernes kontaktperson forklarer, at Intruder havde 'en 
uoverenstemmelse”" med Mr. Slayer for en lille iyse siden. 
Resultatet af denne 'uoverenstemmelse”" var, at Intruder forlod 
Slayers kontor i "lettere ophidset tilstand" (han var 
pissesur!). Slayer regnede med, at Intruder ville vende tilbage 
efter et stykke tid (SP'erne får det indtryk, at det er sket 
før). 

Kontaktpersonen fortæller Sp'erne, at deres job er at finde 
Intruder og at få ham til at komme tilbage til Slayer. De har 1 
uge til jobbet, derefter overgår det til nogle andre og SP'erne 
bliver ikke betalt. Mht. betalingen, så er den 2500 credits per 
medlem og alle udgifter betalt under jobbet (for en gang skyld 
er det ikke alle udgifter relateret til jobbet, men ALLE 
udgifter). 

Betingelserne er (udover tidsfristen), at ingen kommer til 
at høre om dette job, hverken nu eller senere. Der vil ingen 

 



medieinvolvering være og SP'erne må ikke hyre hjælp udefra. De 
må kun bruge Shivers når det er absolut nødvendigt og helst 
slet ikke. 

SP'erne får at vide at Intruder med alt sansynlighed ikke er 
1 Uptown eller Suburbia, men derimod i de mest afsides dele af 
Downtown. Kontaktpersonen siger farvel og informerer SP'erne 
om, at hvis jobbet kræver 'specielle ting”, så kan de altid 
kontakte ham/hende. 

3. Downtown. 

Det første mål for SP'ernes undersøgelse må være Downtown. 

Det regner og regnen siver ned i stedet for at sile. SP'erne 
mødes med en blanding af had og tilbedelse. Du kan lade SP'erne 
møde diehard heltedyrkere, grupies og SLA-fanatikere, eller 
DarkNight lejesoldater og bandemedlemmer med alt for meget 
selvsikkerhed. 

Raider er uden tvivl den der ved mest om Downtown. Han ved, 
at de folk der har mest information i Downtown er The Johannas, 
en af de tre største og formodentlig den farligste af 
Downtown”'s mange bander. 

Raider har en del kontakter i Downtown. Lad ham udspørge et 
par stykker, indtil en af dem, modvilligt, fortæller at de bør 
opsøge Boneman i Cafe Royale, der ligger i det område af 
Downtown der hedder The Strip. Da de ankommer der, bliver de 
antastet af en gut med et skelet malet på sit tøj (læs første 
del af Digging Up The Dirt i SLA grundbogen). Det er Boneman 
(brug Tough Ganger-profilen fra appendixet) og jan er ikke glad 
for at få en hel squad ”slops' i hovedet og vi: forsøge at 
spille sej, men det skulle ikke være noget prokL?em at for 
spilelrne at 'overtale' Boneman til at vise den vej til Prince 
Jasper, Johannas” leder. 

4. Interwiev with a prince. 

Prince Jasper er omgivet af 5-6 vagter (brug Heavy Ganger- 

profilen fra appendixet), 1 Shaktar (T'Klth vil kunne genkende 
ham som en forræder og skal slå COOL-3 for ikke at udfordre ham 
til duel) og et utal af smukke kvinder og svage tjenere. 

Prince Jasper forsøger at spille cool (COOL 11). Han lader 
sig smigre hvis SP'erne prøver den slags, men det vil de ikke 
komme langt med. Til gengæld kan han intimideres, selvom det er 
svært og tager tid. 

Jasper kan fortælle at han blev opsøgt af Intruder for 5 
dage siden. Intruder ville vide alt om to forskellige 
individer; Digger og Warchild. Jasper fortalte alt hvad han 
viste og er villig til at gøre det samme for spillerne...for 
den rette sum. 5.000 credits. Her kan SP'erne enten sige ja 
(udgiftskontoen) eller fortælle Jasper at han har at snakke, 

ellers får han en 10mm hovedpine. 
Jasper kan fortælle at Digger holder til i cainerne af 

Salvation Tower i Cannibal Sector One. Han tilvyder personerne 
et kort over de gamle kloaker, et kort der kan lede dem til 
Salvation Tower. Han ved ikke hvad Intruder ville med Digger. 
Han kan fortælle at ingen af hans folk er kommet tilbage fra at 
snige sig ind i Salvation Tower og at meget få af dem har 
overlevet turen gennem kloakerne. 

Jasper ved at Warchild holder til i Cannibal Sector Three og 

 



at han holder sig for sig selv. Han skulle have bygget et slags 
fort et par kilometer fra Muren. Det er muligt at komme til at 
snakke med ham ved at bruge kodeordet ”'Dannyboy', men han er 
yderst ustabil og komplet sindssyg. Jasper ved heller ikke hvad 
Intruder ville med Warchild. 

Jasper har ingen anelse om hvor Intruder tog hen efter at 
han havde snakket med ham. Jasper lod et par af sine bedste 
folk følge efter Intruder, men det tog ham mindre end fem 

minutter at smutte fra dem. 
SP'erne kan enten forsøge at opsøge Digger eller Warchild. 

Deres kontaktperson kan sørge for at de kan komme over muren 
til Cannibal Sector Three, men der er ingen måde han kan sørge 
for transport ind eller ud af CS 1 eller ud af IS 3. 

5a. Digger. 

Digger er en Manchine (som beskrevet i Karma Sourcebook) og 
han er den ældste, største og farligste. Hans tilholdssted i 
Salvation Tower er beskrievet i Diggin Up The Dirt. 

Det er op til dig at beskrive rejsen gennem Downtown's 
kloaker. Selv en så magtfuld gruppe som R ”n”" R vil have 
problemer. Der er klaustrofobisk, uhyggeligt, ildelugtende og 
ikke særligt rart. Diverse monstrer bruger kloakerne som deres 
hjem og kødædende grise og rotter på størrelse med schåferhunde 

er det mindste af SP'ernes problem. Dette er en glimrende 
mulighed for at få dem til at spilde ammo. 

I CS 1 er der stille i hvert fald omkring ruinerne af 
Salvation Tower. Brug Diggin Up The Dirt til at beskrive 
Digger's bolig. Digger er på øverste etage og er i gang med at 
reparere sig selv. Du kan finde hans stats i appendixet. 

SP'erne kan ikke få noget som helst ud af Digger, da han er 
komplet sindssyg (så sindssyg som en maskine nu kan være). Til 
gengæld er det let at se, at han er ret smadret og der er ikke 
meget der kan smadre en Manchine. 

5b. Warchild. 

Warchild er en af de bedste ex-war criminals i CS 3. Han er 
ret kendt, da han ofte angriber lagerhuse i Downtown for at få 
ammo og stoffer. Ofte har sikkerhedskameraer filmet ham og han 
er blevet til lidt af en helt. Hans stats er i appendixet. | 

CS 3 er en krigszone, hvor ex-war criminals leger Dante om 
igen. De skyder på SCAF-coptere, kannibaler, carriens, hinanden 
og alt andet det bevæger sig (samt en del der ikke gør). Her er 

det tid til at snige sig, da SP'erne ikke vil have nogen som 
helst chance mod en ex-war criminal (skyderi tiltrækker altid 
flere). Efter én times paranoid kravlen rudt, kan SP'erne se 
Warchild's fort, en slags bunker lavet af sammenfaldne | 
bygninger og rustninger taget fra fjender. 'Fortet' ligger på 
toppen af en ruindynge. Da SP'erne når til foden kommer der et 
råb oppe fra; "Hvem der?" 

Hvis SP'erne ikke straks svarer Dannyboy bliver der åbnet 
ild og Warchild vil være meget svær at få i tale. Hvis der 
straks svares Dannyboy, vil SP'erne blive inviteret op til en 
snak. 

Under hele SP'ernes snak med Warchild bliver det mere og 
mere åbenlyst at Warchild er komplet uberegnelig. SP'erne skal 
hle tiden have den fornemmelse at Warchild er lige ved at 

 



angribe dem. Han kan fortælle at Intruder opsøgte ham. Warchild 
fortæller at Intruder ville danne et krigsbroderskab som han 

kaldte 'en ny Kilneck' og at Warchild var tændt på idéen. Han 
vil desuden fortælle SP'erne at han er parat til at tage afsted 

til Dante så snart Intruder kommer for at hente ham. 
Hvis SP'erne spørger Warchild om hvor Intruder er, kræver 

det en del rollespil for at få Warchild til at tale. Han skal 
overbevises om at SP'erne ikke er spioner. Når dette er gjort, 
vil Warchild fortælle, at Intruder tog til The Enclave for at 
skaffe én eller to Ebons til at hjælpe i kampen. Warchild 
fortæller ret stolt at det var hans idé. 

6. The Enclave. 

The Enclave er en slags Ebon-christiania, et område hvor 
Ebons og Brain Wasters der ikke kan klare SLA kan tage hen for 
at slappe af eller for at komme væk. The Enclave ligger dybt 
nede i Downtown. SP'erne har hørt om stedet, men det kræver 
lidt spørgen rudt før de kan finde det. 

The Enclave er omringet af en fire meter høj; mur af rustne 
jernplader og betonbrokker. Ebons, Brain Wasters og leje- 
soldater patruljerer muren, bevæbnet med diverse våben. SP'erne 
bliver spurgt om deres navne og hvorfor de ønsker at komme ind 
1 The Enclave. 

Det er næsten umuligt at komme ind i The Enclave uden at 
kende nogen derinde eller uden en meget god grund. Lad SP'erne 
prøve alt hvad de vil, indtil de nævner Intruder. Dette 
resulterer i, at den mand der er leder på muren sender en anden 

person afsted og bederpersonerne om at komme indenfor. Her er 
hadet mod SP'erne åbenlyst. De fleste beboere har dårlige 
erfaringer med SLA og er ikke specielt glade for folk der 
arbejder for SLA. SP'erne kan spørge om Intruder, men de fleste 
vil ikke engang snakke med dem. Efter et stykke tid (og efter 
en hel del bestikkelse), får SP'erne at vide at de bør tage hen 
og tale med Dark, en af byens ledere. 

Dark bor i en gammel bar i midten af The Enclave. Han er ca. 
2.20 høj og hans hud er brun og læderagtig. Hans øjenhuler er 
helt mørke og det ser ud som om lys undgår ham. Hans Gore 
Cannon pulserer på hans højre arm. 

Dark er uhyggelig, men han er også meget intelligent. han 
var en af dem der dannede The Enclave for at komme væk fra SLA 
og Teeth's jerngreb. Han ønsker ikke at hjælpe SP'erne og vil 
hverken be eller af-kræfte at Intruder var der. SP'erne kan 
prøve hvad de vil, Dark er ikke til at intimidare eller 
forhandle med. Til sidst forslår han SP'erne at de forlader The 
Enclave inden der bliver problemer. 

Udenfor The Enclave opsøges SP'erne af en ebon og en brain 
waster. Ebon'en hedder Circus og er en utrolig flot ung mand. 
Brain Waster'en hedder Maxine og ser dødgodt ud. De er fætter 
og kusine. De fortæller at de ved noget om Intruder, men at 
informationer selvfølgelig koster. 500 credits hver. Hvis 
SP'erne truer dem, tilkalder de hjælp fra The Enclave. Betaler 
SP'erne, vil de fortælle at Intruder hyrede dem til hans nye 
Kilneck, men de har ingen anelse om hvad det var. Det eneste de 
fandt ud af var, at de skulle til Dante og slås side om side 
med Intruder og at de ville blive godt betalt. Desuden ved de, 
at Intruder tog til The Pit for at få fat i en Frother til sin 
nye Kilneck. 

 



7. The Pit. 

The Pit er SLA's største natklub, hvilket gør det til 
universets største. Spillernes viden om The Pit står i 
appendixet. Du bør læse beskrivelsen of The Pit igennem i Mort 
Sourcebook, specielt området om Frothers. 

The McGivers er den Frother-klan der leder området. Spørger 
SP'erne om Intruder får de forskellige ting at vide, bl.a. at 

Intruder kom forbi for et par dage siden og at han snakkede med 

Matthew McGiger, leder for hele McGiver klanen, og defor den 
mest magtfulde Frother på The Pit. 

Opsøger SP'erne Matthew finder de ham siddende ved at bord 
sammen med sine bedste krigere, mens han drikker Slosh. Matthew 
lytter til hvad SP'erne har at sige om situationen og så 
fortæller han, at Intruder skam har været her, men at han 
(Matthew) ikke kan sige noget på grund af sine ære. Med mindre 
en af SP'erne kan klare Matthew's champion i en duel... 

Reglerne er simple. Vinder SP'ernes champion fortæller 
Matthew alt. Taber han, forlader SP'erne området. SP'erne 

vælger våben, enten ubevæbnet (kløer og Karma-implantioner 
tilladt) eller med nærkampsvåben. Desuden med eller uden 
rustning. Matthew's champion er hans nevø Derrick, der står 
beskrevet i Appendixet. 

Her bør SP'erne vinde. Skulle det ske at de ikke gør det, 
bliver de kontaktet af en pengeglad Frother der vil sælge dem 
de samme informationer som Matthew giver dem. 

Intruder var faktisk på The Pit for et par dage siden, hvor 
han snakkede med Matthew om at få fat på de to bedste Frother- 

krigere til en mission. Disse skulle stå parate til at komme 
med Intruder til Dante, hvor han var taget til for at undersøge 
terrænget og lede efter fjenden. Desuden spurgte Intruder om 
Hallowe'en jack, men Matthew har ingen informationer om ham. 

7.5. Hallowe'en Jack? 

Det er totalt umuligt for SP'erne at finde den berømte og 
berygtede morder Hallowe'en Jack. Selv ikke Intruder var i 
stand til det. Men lad dem bare prøve, så længe de husker deres 
tidsfrist.Det er muligt at lægge en hel del små encounters ind 
her. 

8. Jeg kan flyve, jeg kan kan flyve, jeg kan...0co0oo0ooh. 

Spillerne ved nu at Intruder er taget til Dante. Den eneste 
måde at komme til Dante på er med foldship og det kræver 
millitær tilladelse. SP'ernes kontaktperson kan skaffe dem en 
sådan og de kan komme på en millitær transport 12 timer efter 
de kontakter deres kontaktperson. Dette burde give dem tid til 
at rage sig af diverse ting, samt bekymre sig om Dante og om 
tidsfristen. 

Skibet er fyldt op med udstyr, mest mad og medicin og der er 
10 tropper der skal til Dante for første gang. Humøret er højt, 
selvom tropperne ikke er glade for at skulle have en bunke SLA- 
ops med. 

Piloten meddeler at de nu er ankommet til Dante og flyver 
ind i atmosfæren. Tre sukender efter lydder der et enormt brag 
og der går hul på skibet. En Thresher-installation har skudt på 
skibet. Døren til pilotkabinen går op og man ser piloten 

 



teleportere væk. 

Der er stilhed i et par sekunder, så råber en af soldaterne 
at der er jet-faldskærme bagerst i skibet. Derefter bryder 
helvede løs, idet alle prøver at redde sig selv. Der er kun 10 
faldskærme og alle soldaterne overlevede det første skud. 
Breeze kan flyve ned og Raider er i stand til at teleportere 
sig ned til overfladen når de er 20 m. over, så længe han kan 
se sin destination, men det bringer ham ikke larigt nok væk fra 
skibet. Situationen kan løses, men lad spillerne kæmpe for det. 

9. Vandretur. 

Spillerne overlever sammen med 2-3 af tropperne. Desværre 
var soldaternes våben lagret i skibet og de er totalt ødelagte. 
En del af maden er i orden. Problmet er, at SP'erne ikke har en 
skid anelse om hvor de er. 

Skibets computer virker utroligt nok stadig. Det er umuligt 
at bruge radiokommunikation på Dante, der da konstant jammes. 
Computeren kan dog fortælle hvor den nærmeste base er; 2 dages 
march sydvest. Dette burde gøre underværker for tidsfristen. På 
traveturen kan du lade SP'erne møde Dante's charmerende dyreliv 
eller måske løbe ind i en lille enhed Thresher-soldater. 

SP"erne ankommer trætte og udmattede til basen og undgår kun 
lige at blive skudt. Kommandanten sender en besked til Mort for 
at bekræfte en hvilken som helst historie SP'erne kommer med og 
får at vide at hun skal samarbejde. Det viser sig at Intruder 
ankom til Dante for 2 dage siden og straks udkommandere en 
spejderenhed. De rejste sydpå og man hørte intz- fra dem siden. 
SP'erne kan få de sidste koordinater, men kommandanten kan ikke 
lade nogen tropper komme med SP'erne, da hun har problemer nok. 

10. Detektivarbejde i kugleregn. 

| SP'erne ankommer efter én dags march til stedet hvor man 

sidst hørte fra patruljen. Der er ingen spor, men følger 
SP'erne patruljens hidtidige kurs, sydpå, finder de hurtigt en 
bunke lig. Der er én enhed SLA spejdertropper og én enhed 
Thresher kampsoldater. Thresher-folkene er enten blevet dræbt 
af et langbladet, skarpt våben, eller af noget der ligner slag 
og spark. Alle våbnene er mere eller mindre intakte, men der er 
meget lidt ammunition. All rustningerne er i meget dårlig 
stand, 3-7 I.D. per location. 

Enkelte spor peger vidre mod syd. SP'erne har ikke meget 
valg, andet end at følge dem. Efter et par timer kommer SP'erne 
til noget der ligner en forladt base. Basen er i tre etager (to 
under jorden) og hver etage er på ca. 200 km”. Basen virker 
forladt. ” 

På første etage er der tomt. Denne etage blev brugt til. 

opbevaring af materiale og våben. Der er to Thresher-folk her 
(se senere). På anden etage er der computere og andet 
elektronisk udstyr. Computerne er ikke sikrede, så man får +3 
på Computer Operation for at få noget ud af dem. Gør SP'erne 
det, finder de ud af en plan Thresher har, om at forsøge at 
udvikle en ny rustningstype der har bedre beskyttelse end Sarge 
Armor og integrerede 14mm rifler. Der er to Thresher-folk på 
denne etage. 

Den nederste etage var engang beboelsesområde. Der ligger en 
hel del lig her, mange af dem med tandmærker. Der er fire 

 



Thresher-folk på denne etage. 

Grunden til at basen er forladt er, at soldaterne her blev 
udsat for at eksperimentalt Combat Drug, der gav dem alle en 

uhyggelig DNA-virus. De efterladte overlever ved at spise dem 
der dør. De overlevende har kun Endeavour-rustninger (PV 6), 
men har enten en SHEER rifle (ROF 5, DMG 11, PEN 9, AD 3, RCL 
12) eller en FLAY Auto Pistol (ROF 2, DMG 8, PEN 8, AD 3, RCL 
9). Deres sygdom gør, at de alle ser ret uhyggelige ud (kød der 
falder af, knogler der stikker ud, osv., vær kreativ), men at 
de er immune overfor smerte (ingen PHYS-slag). Ellers er deres 
stats som i Karma sourcebook. De vil forsøge at overraske 

SP'erne og slå dem ihjel. Alle tropperne er totalt sindssyge. 

11. Fangerne på Dante. 

Da SP'erne kommer ud fra basen, når de ikke langt, før de 
pludselig bliver mødt af en elite Thresher-enhed, bestående af 
syv elite kampsoldater og deres løjtnant, der ligger i baghold. 
Lederen er Marcus DeLayni, der er beskrevet i appendixet. Han 
undrer sig meget over denne gruppe og giver besked på, at de 

skal tages til fange. Han beordrer SP'erne til at smide deres 
våben og forklarer dem, at han udemærket kender til Ebons og 
Brain Wasters og hvis der sker noget underligt, så kommer deres 
venner til at bøde. 

Det kræver et passivt brug at Evaluate Opponent mod 3 for at 

se, at SP'erne ikke har nogen chance. Thresher-soldaterne har 
samme stats som dem i Karma-bogen, men med +1 på STR, COOL, 
Rifle, Auto/Support og Tactics og +2 på HITS. 

SP'erne vil blive strippet for alt udstyr der ikke er 
indbygget i dem. Dette betyder farvel til Deathsuits, hvilket 
betyder farvel til Ebb-kræfter. SP'erne bliver derefter ført 
til den nærmeste base. På vejen gør Marcus alt hvad han kan for 

at irritere og provokere SP'erne. 
Da de ankommer til basen, bliver SP'erne smidt ind i en 

celle. På tre sider er den solid klippegrund og på den fjerde 
er der en tre centimeter tyk dør af hærdet stål. 

SP'erne har et par timer hvor de kan eksperimentere med 
forskellige flugtmuligheder. Der er dog intet der virker. Med 
lidt mellemrum kommer Marcus forbi for at håne SP'erne, samt 
fortælle dem, at der ikke er lang tid til deres "forhør". 

12. The Great Escape. 

Pludselig, uden varsel, bliver døren til SP'ernes celle 
sparket op. Af Intruder. Han ser ret sur ud, men fortæller så 
SP'erne, at deres udstyr er længere nede af gangen. Derefter 
forsvinder han i hurtigt løb. 

Det næste stykke tid kræver en del improvisation. Der er en 
del Thresher-tropper, men få af dem er i rustninger (og de 
fleste er i Endeavour) og de har kun små våben, så som en FLAY 
eller et sværd. 

SP'ernes udrustning er spredt i forskellige rum og det er op 
til dig hvad de finder først. Våben er i et rum, rustninger i 
et andet, ammo og energiceller i et tredje og alt andet 
udrustning i et fjerde. 

Til sidst får SP'erne kæmpet sig ud af basen. Det er 
tusmørke udenfor. Intruder står sammen med Marcus. SP'erne når 
ikke at gøre særlig meget, før Intruder kapper Marcus” hoved af 

 



med sin Flick Scythe. 
Derefter kommer Intruder hen til SP'erne. Han fortæller dem, 

at han ikke er glad for deres forsøg på at afbryde hans 

mission, men at han har besluttet sig til at tage hjem til Mort 
for at snakke emd Slayer. Desuden fortæller han SP'erne grunden 
til at han forlod Mort. Rejsen til den nærmeste SLA-base er en 
hel del lettere med Intruder som hjælper. 

13. This is the end, my friend, my only friend, the end. 

SP'erne kommer tilbage fra Dante og bliver eskorteret til 
Mort Central af en armeret garde og to Dark Finders fra 

Stigmatyr. I Mort Central bliver de ledt op til Mr. Slayer's 
kontor. Mr. Slayer sidder bag et enormt skrivebord og bag ham 
står Angel og Senti. Slayer forklarer roligt oa følelsesløst, 
at SP'erne jo har fået en hel del tophemmelig information at 
vide og at de jo også har overskredet tidsfristen. Her skal 
SP'er få det indtryk, at de snart skal fjernes. Dog sker der 
ikek noget. De får deres belønning (2.300 credits og +1 SCL). 
Udenfor Slayer's kontor møder de Intruder, sammen med Teeth og 
Taarnish. Intruder fortæller SP'erne, at han ikke akn lide at 
noget blander sig i hans affærer, men til sidst takker han dem 
dog for, at de fik til at holde op med sin tåbelige opførsel. 

The End 

 



Appendix 

Dette appendix er for det meste skrevet på engelsk, for at 
undgå underlige oversættelser, misfortståelser og, ja, fordi 
det lyder bedre. 

Dette et ting som ville fylde for meget og komme i vejen 
hvis det blev proppet in midt i scenariet. Visse steder vil der 
stå at informationerne om en hvis ting er i dette appendix. 

1. The 8-Ball. 

The 8-Ball is without a doubt one of the most controversial 
firearms ever made. In 891 SD, Marcus Olson decided to make his 
own firearms company under SLA. But how could he compete with 
such giants as FEN, GA and PP? The answer was the 8-Ball, or as 
it was called during production; the MOF Defender. 

The 8-Ball is an 8mm, two-shot pistol that fires it's own, 
special brand of High-Explosive bullets and was designed for 
maximum protection for the common man. It was made to be cheap, 
mean-looking and have enough firepower to take down your 

average Serial Killer with the two shots it cowzld carry. 
Both the public and SLA-ops were thrilled. SLA-ops loved 

that they could now carry some serious firepower during 
undercover work and common people felt that they finally had 
some worthwhile protection. 2 million were sold in the first 
three months, before Mr. Slayer became aware that the 8-Ball 

was becoming the fl Shiver-killing gun and was standard issue 
for DarkNight converts. The 8-Ball was emidately recalled and 
SLA Industries offered to buy them back at 400 UNI's, 75 UNI's 
more than their selling price. Roughly 1.500.000 8-Balls were 
recovered, but DarkNight held on to theirs. Marcus Olson went 

from SCL 3e.9 to SCL 9%b.1 overnight. He quit SLA and went to 
work for DarkNight. 

Statistics for the 8-Ball looks like this: 

  

  

TYPE SIZE CLIP CAL ROF RECOIL RANGE COST 

8-Ball p 2 8mm 1 5 10m NA 
DMG PEN AD Cost 

8mm High-Explosive (Pistol) 10 —3 3 NA 
The -3 PEN means that totally unarmored targets take 13 points 
of damage. Those hit by an 8-Ball must make a PHYS-3 roll to 
remain standing. They will also be knocked back 3 meters. The 
8-ball will usually be carried by experienced gangers or 
DarkNight operatives. 

2. Dante Bestiary 

Not much survive on Dante, especially not animal life. 
However, a few species have managed to survive the constant 
shelling, the crossfire, the biological weapons and the 
soldiers hunting for fun. 

Psybear 

The psybear is a large, bear-like creature with a peculiar 
defense. It posesses latent psychic powers that are unlike 
anything seen before. It is not Ebb, but it seems related. When 
a psybear senses that someone is intenting to hurt it, it not 
only sends out a powerfull mind attack, but also throws itself 
away from the source. 

The mind attack affects animals (except insects and other 

 



such mindless lifeforms) in a way that can be described as a 
violent headache. Humans and other intelligent species may make 
a CONC-5 roll to avoid falling over and rolling around in pain 
for 5 rounds. Ebons with Communication save at 2ONC. 

The dodge means that the shooter loses all zim bonuses (the 
psybear does not dodge untill it senses that the harmful deed 
is about to be completed) and the shot is counted as wild (-3 
to hit) unless it was already wild. In addition, the dodge 
results in a -3 penalty to hit. 
STATS 

Min Max Norm 
STR 14 18 16 Height: 1.95m 
DEX 5 7 6 Weight:  590kg 
DIA 2 4 3 
CONC 2 4 3 
CHA 0 0 0 
COOL 13 19 16 
HITS 23 30 27 

SKILLS RANK ADVANTAGES 

Unarmed Combat 6 Good Hearing 5 
Climb 10 Good Vision 2 
Hide 4 
Running 2 Walk 1 
Sneaking 2 Run 3 
Swim 7 Sprint 5 +C.6 Running Skill 
Tracking 11 

Detect 5 Weapons PEN DMG AD 

Survival 13 Teeth 2 4 1 
Claws 1 4 1 

NATURAL ARMOR: 3 pts. on evry location, no I.D. (A.D. is lost). 

Stwinger 

A Stwinger is a very annoying Dante insect. It is completely 
mindless and blind. I navigates by vibrating it's wings, 
sending out soudwaves that bounces off the surroundings. It 
picks up these returned soundwaves with a sensitive membrance 
in the abdomen. The system is very much like a bat's. 

The main problem with the Stwinger is, that it comes in 
Sswarms, attracted over kilometers by the smell of blood. A 

normal Stwinger's 10 cm sting can't penetrate a Dante-issue 
armor, but troops that remove even the slightest bit of armor, 
or have it opened by enemy, fire is fair game. 
STATS 

Min Max Norm 
STR 3 5 4 Lenght: 60 cm + stinger 
DEX 13 17 15 Weight: 2.5 kg 
DIA 1 1 1 

CONC 0 0 0 
CHA 0 0 0 
COOL Totally Mindless 
HITS 14 21 17 

SKILLS RANK ADVANTAGES 

Unarmed Combat 10 Good Smell 10 
Flying (Running) 10 

Walk Å 

 



Run 8 
Sprint 16 +3 Flying Skill 

Weapons PEN DMG AD 

Stinger 1 1 0 

SPECIAL: The stinger injects a powerful paralyzation poison. 
The victim must make a PHYS roll -5 or succumb, being paralysed 
for 10+2d10 hours. If the number rolled on the PHYS roll is 2 
or 3, the victim has a heart attack and will die in PHYS 
phases, unless medical attention is recieved. 

3. The Pit 

Dette afsnit beskriver hver SP'ers viden om The Pit, den 
største bar i SLA-universet. Læs afsnittet om The Pit i Mort 
Sourcebook (hvis du ikke har den, så lån den af én af for- 

fatterne på Con”'en). Hvis en spiller spørger om The Pit, så giv 
vedkomende det afsnit hvor hans/hendes SP's viden står. 

Miriam: The Pit er Mort's, hvis ikke universets, største bar. 
Den blev bygget i 887-888 SD og er delt op i 10 levels. Det er 
ikke tilladt at have skydevåben med ind (med mindre man er 
Necanthrope). Enkelte niveauer 'tilhøreø”' visse racer, sådan 
som Shaktars, Necanthropes, Brain Wasters og Frothers. På 
niveau 3, The Trof, er din yndlingsrestaurant, The Royal, hvor 

du kender tjenerne og hvor du tit spiser med foretnings- 
forbindelser. Der er også et niveau dedikeret til dans og et 
til Live musik. 

Madcap: The Pit er en gigantisk natklub, opdelt i omkring 9-10 
niveauer. Det første er et kæmpe diskotek, hvor det er let at 
score. Det næste er til Live musik, derefter kommer restaurant - 
området, så Frother-turf og derefter er der Virtual, et område 
dedikeret til videospil af alle slags. Det er et ultimativt 
fedt sted. To niveauer under ligger Myrhdrs, hvor T'Klth tit 
kommer. Cris kender The Pit ud og ind. Der er våberforbud (øv). 

Raider: The Pit er den største bar der findes. Den er opdelt i 
10 niveauer, hvor et af dem, Heretics, er forbeholdt Brain 
Wasters. Det er et hyggeligt, voldeligt og hjemligt sted at 
være. Lige under ligger Myrhdrs, det niveau hvor Shaktarerne 
holder til, hvilket tit giver slagsmål, som du holder dig 
udenfor. Necanthropes og Frothers har også deres niveauer. Der 

er våbenforbud og man kan ikke bruge Flux. 

Breeze: The Pit er en enorm og meget populær bar, fyldt med 
druk og stoffer og slagsmål. Du har aldrig været der. 

T'Klth: The Pit er den største natklub du kender. Den er 
inddelt i 10 niveauer, hvor et af dem er for Shaktars (selvom 
der kommer andre der). Det venskabsbånd du har givet Madcap 
sikrer ham ærefuld behandling. Lige over Shaktar-niveauet 
ligger Heretics, "beboet" af Brain Wasters, der ofte provokerer 
og fornærmer de Shaktars der opholder sig på Myrhdrs, hvilket 
giver nogle gevaldige slagsmål. Der er også en restaurant 
specielt for Shaktars på niveau 3. The Pit har våbenforbud. 

 



Cris ved alt det om The Pit der står i Mort Sourcebook. 

4. Standard NPC templates. 

These are minor, faceless NPC's that the players are likely 
to encounter. You can also use the NPC templates from Karma 
Sourcebook. 

Minor Ganger 

These are new and/or inexperienced gangers. They are not 
likely to pose any threat to the PC's, but might be considered 
an annoyvance. 
STATS SKILLS SKILLS 

STR 6 Blade 1-H 5 Weapons Maintenance 2 
DEX 7 Club 2-H 4 Drive, Civilian 1 
DIA 4 Unarmed Combat 4 Pistol 3 
CONC 4 Sleight 1 Rifle 1 
CHA 4 Sneaking 2 Streetwise 4 
COOL 6 Hide 2 Evaluate Opponent 1 
PHYS 6 Climb 1 SLA Information 1 
KNOW 4 Throw 2 Rival Company 1 
HITS 12 Intimidation 1 One Secondary Skill 4 

Equipment: CAF P50 (DAM 2, PEN 2, AD 1), Striker Biker Leather 
(P.V. 1), SLA Blade (DMG 1, PEN 0, AD 0), Various Soft Drugs, 
10 unis 

Tough Ganger 

These are some of the more experoienced and/or lucky ganger. 
They are still hard-pressed to provide a challenge. 
STATS SKILLS SKILLS 

STR 7 Blade 1-H 7 Weapons Maintenance Å 

DEX 8 Club 2-H 4 Drive, Civilian 2 
DIA 6 Unarmed Combat 4 Pistol 5 
CONC 6 Sleight 1 Rifle 6 
CHA 6 Sneaking 4 Streetwise 6 
COOL 7 Hide 4 Evaluate Opponent 2 
PHYS 7 Climb 3 SLA Information 1 
KNOW 6 Throw 4 Rival Company 2 
HITS 14 Intimidation 4 One Secondary Skill 5 

Martial Arts 5 Leadership 1 

Equipment: CAF AR (ROF 2, DMG 3, PEN 3, AD 1), 1 reload, Sword 
(DMG 2, PEN 0, AD 2), Padquil Flak Armor (PV 3), Various Soft 

Drugs, 20 unis 

Heavy Ganger 

This is the closest the gangs will come to being able to 
give the PC's a challenge. 
STATS SKILLS SKILLS 

STR 7 Blade 1-H 8 Weapons Maintenance 5 
DEX 9 Club 2-H 5 Drive, Civilian 4 
DIA 7 Unarmed Combat Å Pistol 8 
CONC 6 Sleight 1 Rifle 8 
CHA 7 Sneaking 5 Streetwise 6 
COOL 8 Hide 5 Evaluate Opponent 3 
PHYS 8 Climb 4 SLA Information 2 
KNOW 6 Throw 5 Rival Comnany 3 

 



HITS 15 Intimidation 6 One Secondary Skill 6 
Martial Arts 7 Leadership 3 

Equipment: FEN 603 (ROF 3/1, DMG 5, PEN 4, AD 2) with Laser 

Painter and 2 reloads, GA50 (ROF 3, DMG 8, PEN 5, AD 2) with 
one reload or SLA 10-10 Shotgun (DMG 9, PEN 4, AD 7) with one 
reload, MAC Knife (DMG 4, PEN 1, AD 1), Body Blocker Armor 

stolen from Shivers (PV 5), Various Soft Drugs, 50 unis. 

5. Important NPC's 

These are the most important NPC's. Their stats are given in 
case the PC's tries to fight them. 

Digger 
Digger is the oldest, biggest and most horrorfying Manchine 

ever buildt, almost 900 vears old. He is describes in Diggin Up 
The Dirt in the SLA book and Manchines are described in the 
Karma Sourcebook. Digger is, of course, a good deal more 
powerful than a regular Manchine. At the time the PC's meet him 
(1£ ever), he will be severly damaged after trying to fight 
Intruder. This is the only way the PC's can survive the 

encounter. Digger is completely mad. 
STATS SKILLS SKILLS 

STR 17 Blade 1-H 12 Rifle 8 
DEX 16 Club 1-H 10 Blade 2-h —… 11 

DIA 13 Club 2-h 10 Torture 14 

CONC — Running 12 
CHA — Detect 14 

COOL — Climb 10 
PHYS — Intimidation 14 
KNOW — Throw 10 

HITS 35 Pistol 8 

Equipment: Eight arms, all either ending in Vibro Sabers (PEN 
4, DMG 4, AD 2) or Claws (PEN 1, DMG 3, AD 1), one set of 
hands, several types of weapons and ammo from victims, armor 
(PV 10). 

Warchild 
Warchild was born on Mort under the name Matthew Donnovan 

and signed up for Shiver duty at the age of 16. Three years 
later, he decided to earn some real money and signed up for a 
three week tour to Dante. The rest is a textbook example of 
post-war trauma; Warchild went completely mad ånd was unable to 

adjust to real life back on Mort, so he went into the Cannibal 
Sectors. He has now become somewhat famous. 

STATS SKILLS SKILLS 

STR 13 Unarmed Combat 13 Intimidation 13 
DEX 13 Blade 1-H 12 Weapons Maintenance 10 
DIA 10 Blade 2-H 15 Detect 12 
CONC 10 Sneak 15 Drive Military 9 
CHA 10 Hide 14 Drive Motorcycle 11 
COOL 11 Pistol 14 Marksman 10 
PHYS 13 Rifle 14 Computer Subterfuge 6 
KNOW 10 Running 10 Electronics Repair 11 
HITS 26 Climb 8 Mechanics Repair 10 

Auto/Support 15 Demolitions Disposal 10 
Throw 11 Survival 12 

 



Leadership 10 Evaluate Opponent 12 
Computer Use 8 Navigation 10 
Demolitions 11 Literacy 7 
Paramedic 12 Rival Info 10 
Tactics 10 Streetwise 6 
Tracking 10 

Advantages/Disadvantages 
Delusions 10 
Paranoia 10 
Drug Addict - UV 10 

- Kick Start 10 
Good Vision 5 
Good Hearing 5 
Good Luck 10 
Good Sleeper 10 
Good Timekeeper 10 
Exceedingly Cool 1 
Natural Aptitude - Survival 10 
Arrogant 10 

Ambidextrous 

Equipment: Vibro Sabre (PEN 4, DMG 4, AD 2), Custom Crackshot 
Armor (PV 20 on all, PV 22 on torso), FEN 24 Warmonger w/HEAP 

ammo (ROF 5, PEN 9, DMG 11, AD 3), FEN 24 (04) Grenade Launcher 

w/Impact Fragmentation (Blast 5, PEN 7) and High Explosion 
(Blast 9, PEN 4) ammo, several reloads for all, a shitload of 

drugs and a knife for carving. 

Derrick McGiver 

Derrick is Matthew McGivers nephew and he is a great 
warrior, especially when it come to unarmed combat. He is also 
very honorable. 

STATS SKILLS SKILLS 

STR 15 Detect 6 Running 5 
DEX 13 SLA Info Å Auto/Support 6 
DIA 8 Rival Company 3 Throw 6 
CONC 6 Streetwise 7 Seduction 9 
CHA 9 Unarmed Combat 13 Persuasion 3 
COOL 10 Blade 2-H 10 Medical, Paramedic 5 
PHYS 14 Pistol 8 Intimidation 8 
KNOW 7 Rifle 7 Weapons Maintenance 5 
HITS 29 Drive, Motorcycle 8 Video Games 7 

Advantages/Disadvantages 
Looks +4 
Figure +5 
DNA Tatoo —Å4 

Drug Addict - UV —7 
Vehicle +4 
Housing +3 
Cool +1 
Psychopathy —3 

Major Friend +9 
Dependant -2 
Reputation +3 

Equipment: Power Claymore (DMG 6, PEN 4, AD 3), Nuke Tendon 

 



Elbow Implant (+1 DMG to unarmed combat), Blitzer (DMG 8, PEN 
8, AD 3), Heavy Exo Armor (PV 8), 20 Doses of UV, Drug 
Injection System, Standard SLA-op Gear. 

Marcus DeLainy 

Marcus is a capeable Thresher officer, a ruthless and 
opportunistic man with little in the way of conscience or 
mercy. He is, however, very pragmatic. 

STATS SKILLS SKILLS 

STR 9 Pilot - Powersuit 8 Navigation 4 
DEX 10 Rifle 7 Survival | 4 
DIA 8 Auto/Support 7 Medical - Paramedic 4 
CONC 8 Unarmed Combat 3 Detect 7 

CHA 8 Martial Arts 9 Pistol 10 
COOL 11 Computer Use 5 Thresher Info 8 
PHYS 9 Tactics 8 Rival (SLA) Info 6 
KNOW 8 Mechanics Repair Å Leadership 8 
HITS 18 Electronics Repair 4 Torture 8 

Advantages/Disadvantages 
Cool +1 
Sociopathy —5 

Equipment: FLAY Auto (ROF 2, DMG 8, PEN 8, AD 2) w/Laser 
Painter, 2 extra clips for the FLAY, Sarge Armor (PV 18), 

various Thresher Gear. 

6. Powersuits 

If you read page 273 of the SLA book, you will see that 
Powersuits can defeat 12.7mm HESH assult rifle rounds. However, 

this is not reflected by the rules, as 12.7mm HKESH assult rifle 
rounds have a PEN of 4 and a damage of 26. This would inflict 
12 points of damage to the person wearing the powersuit. But in 
the small paragraph, the SLA troops switch to AF ammo to defeat 
the powersuits (12.7mm AP assult rifle ammo have a PEN of 12 
and a DAM of 9). I suggest this optional rule to reflect the 
toughness of a powersuit; 

A powersuit is any suit of armor that is not a Deathsuit and 
has a PV of 18 or above, at all locations, without 
customization. If a shot has lower PEN than the PV of the 
powersuit, subtract the PEN from the PV and add that to the PV 
of the suit before seeing if the is any damage done. This 
means, that a powersuit hit by the HESH round of the example 
would have a PV of 32, protecting it from all damage, while 
it's PV against the AP round would only be 24. It still seems 
that the HESH round has it better, but a skilled gunner can aim 
for the weaker parts of a powersuit. If a person earns extra 
damage due to a particularity high roll, half thsi damage 
(rounded down) may be applied to PEN instead of DAM. This 
means, that a skilled gunner using AP ammo could penetrate the 
amror completely, without doubling, while a gunner using HESH 
would be sure to get the doubling. 

 



Forvirrende Oversigt. 

Intruder begynder at høre rygter fra Dante, der får ham til 

at tro, at Cadaver og House of the Black Church er vendt 
tilbage. Han konfronterer Slayer med rygtet og Slayer forbyder 
ham at gøre noget ved det. Intruder går. 

Efter en uge begynder Slayer at blive bekymret og han 
kontakter gruppen R ”"n' R (Rock and Roll), der er kendte for 
deres diskretion. De får en Platinium BPN og skal møde med en 
højtstående indenfor SLA, der forklarer dem, at Intruder er 
forsvundet efter "nogle uoverenstemmelser med Mr. Slayer' som 
han udtrykker det. Spillerne får 1 uge til at finde Intruder og 
bringe ham tilbage. 

Intruder tog ned i Downtown og kontaktede banden The 
Johannas. De fortalte ham hvor han kunne få fat i Digger, den 
ældste manchine og Warchild, den bedste ex-war criminal der 
findes. Han kontaktede disse 'personligheder' for at få dem med 
i en ny Kilneck, med det formål at udrydde Cadaver en gang for 
alle. Digger var ikke til at tale med (hvilket spillerne finder 
ud af, hvis de prøver at komme i kontakt med ham), men Warchild 
var med på idéen. Fra Warchild tog Intruder hen til The 
Enclave, en slags Ebon-Christiania, hvor Ebons og Brain Wasters 
der ikke kan være i SLA tager hen. Her forsøgte han at 
rekrutere bl.a. en Necantrope, hvilket ikke gik så godt. Fra 
The Enclave gik turen videre til Frothernes område i The Pit, 

hvor Intruder også rekruterede et par krigere. 

Spillerne finder i Downtown ud af at Intruder kontaktede 
Johannas. Johannas hovedkvarter er til at finde, men deres 
leder er ikke specielt glad for at snakke med SLA-ops. Det 
viser sig dog, at spillerne er en hel del mere magtfulde end 
selv den samlede top af Johannas, så de får til sidst at vide, 
at Intruder spurgte om hvor han kunne finde Digger og Warchild. 
Spillerne får ikke noget ud af at tale med Digger, idet han 
ikke har tænkt sig at tale med dem. Den eneste grund til at de 
undgår kamp er, at Digger stadig er lidt smadret efter sin 
'samtale' med Intruder. 

At finde Warchild er en hel del lettere end at finde Digger. 
Warchild kan, når spillerne har overbevist ham om, at de ikke 
er fra Thresher, fortælle dem, at han er parat til at tage til 

Dante når Intruder kommer for at hente ham. Han kan også 
fortælle at Intruder ville tage vidre til The Enclave (Warchild 
ville gerne have nogle Ebons med til helbredelse o.a.). 

Stemningen i The Enclave er ikke god, hvilket spillerne får 
at mærke når de spørger om Intruder. Efter et stykke tid, og en 
del "overtalelse”', bliver de ledt hen til Dark, den Necantrope 

som Intruder forsøgte at få med sig. Dark fortæller, at han er 
dedikeret til at beskytte The Enclave og at spillerne vist 
hellere må forlade stedet før der bliver problemer. Udenfor 
møder de Circus og Maxine, fætter og kusine, Ebon og Brain 
Waster. De to sagde ja til at rejse med Intruder til Dante, så 
snart han kom efter dem. Desuden ved de at han zog til The Pit 
for at hyre Frothers. 

På The Pit bliver det svært at få informationer, da lederen 
af klanerne har svoret ikke at fortælle noget. Kun hvis en af 
spillerne besejrer en kriger i ærlig kamp, vil de få noget at 
vide. Her får de til gengæld også at vide, at to Frother- 
krigere lovede at tage med Intruder så snart han kom hjem fra 
Dante, hvor han er taget til for at undersøge terrænet og evt. 

 



krigere lovede at tage med Intruder så snart han kom hjem fra 
Dante, hvor han er taget til for at undersøge terrænet og evt. 
lokalisere fjenden. De fortæller desuden at Intruder spurgte om 
Hallowe'en Jack. Prøver spillerne at finde Hallowe'en Jack, kan 
de spilde så meget tid de lyster; han er ikke til at finde. 

At komme til Dante kræver en millitær tilladelse. Spillerne 
kan kontakte deres kontaktperson for at få en; der er ingen 
anden måde. De kommer med et Foldship 12 timer efter de har 
kontaktet ham. Da Foldshippet ankommer til Dante bliver det 
skudt ned af en Thresher-installation lige idet skibet kommer 
ind i atmosfæren. Pilot teleporterer straks væk. Her er der så 
generel panik, mens spillerne prøver at finde «1 vej væk (der 
er jet-faldskærme bagerst i skibet, men der er også en hel del 
seje rekrutter der gerne vil overleve). 

Skibet crasher midt i en ødemark. Skibets computer kan 
fortælle hvor den nærmeste base er: 2 dages march sydvest. Her 
for spillerne en mulighed for at opleve Dante's dejlige dyreliv 
og interessante beboere. 

Spillerne ankommer til en base og undgår kun lige at blive 
skudt. Efter lidt snak med kommandanten (og en enkelt besked 
til Mort), får de hjælp. Intruder ankom til planeten og 
udkommanderede straks en spejdernenhed. Enheden rejste sydpå og 
er ikke hørt fra siden. Spillerne kan få de sidste koordinater. 

Spillerne når til koordinaterne og finder de rådnende lig af 
én SLA spejderenhed og én Thresher Powersuit Squad. Alle 
våbnene er intakte, hvis nogle af spillerne skulle gå i total 
paranoia, men der er ikke meget ammo. Rustningerne er i meget 
dårlig stand (næsten ingen ID). De fleste af Thresher-folkene 
er dræbt af en Flick Scythe eller af noget der ligner spark og 
slag. 

Sporerne fører længere sydpå, hvor spillerne falder over en 
forladt(?) base. Her kan de komme ind i computersystemet og 
finde oplysninger om, at Thresher har udviklet en helt ny 
rustningstype med; "bedre beskyttelse end en Sarge armor og 
integrerede 14mm rifler." Der er enkelte forladte Thresher-folk 
på basen, næsten uden rustninger, men med våben. De lider alle 
af en ret uhygglig DNA-sygdom. De laver enkelte 
overraskelsesangreb mod spillerne. 

Når spillerne kommer op fra basen, når de ikke langt, før de 
bliver taget til fange af en elite Thresher-enhed. Lederen 
kender meget til Ebons og sørger for at fortælle, at hvis de 
bruger deres kræfter, kommer deres kammerater til at betale. 
Spillerne har intet valg, de må overgive sig. De bliver 
strippet for alt deres rustning (bye, bye Deathsuits) og alle 
våben (og alle stoffer, heh, heh). Derefter bliver de ført til 
en Thresher-base og bliver lukket inde i en max-security celle. 

Her kan spillerne så eksperimentere med diverse 
fangeflugtsmetoder. Der er dog intet der virker. Efter et par 
timer, kommer der lyde udefra. Derefter bliver døren 
(ståldøren) sparket op. Af Intruder. Han ser ret gal ud, men 
fortæller så spillerne, at han er kommet for at hjælpe dem ud. 
Han fortæller hvor deres våben er og smutter så igen, da han 
har noget at ordne. Så følger en nervepirrende fangeflugt 
(spillernes våben er i et lagerrum, deres ammo og energiceller 
i et andet og deres rustninger i et helt tredje). Når de 
endelig når ud, møder de Intruder, der står med lederen af 
basen (ham som tog spillerne til fange). De når lige at se 
Intruder dræbe ham, så vender han sig om. Han fortæller, at han 

 



ikke er glad for at der er nogle der kommet for at forhindre 
hans mission, men at han har besluttet sig for at tage tilbage 
for at snakke med Mr. Slayer. Desuden fortæller han spillerne 
grunden til at han rejste. 

"Sikkert" hjemme på Mort får spillerne besked på, at de skal 
mødes med Mr. Slayer. Han sidder på sit kontor. Bag ham til 
venstre står Angel, med et ondt og sygt smil på. Bag ham til 
højre står Senti. Slayer forklarer, at han håber at spillerne 
ved, at de har fået noget meget hemmelig information (her skal 
spillerne have fornemmelse af, at de snart bliver "fjernet"). 
Men efter et par minutter får de lov til at gå, 2500 credits 
rigere og med +1 SCL. Udenfor kontoret møder de Intruder, 
sammen med Teeth og Taarnish. Intruder fortæller, at han ikke 
bryder sig om at der er nogle der blander sig i hans affærer og 
virker generelt truende. Til sidst takker han dog spillerne 
for, at de fik ham væk. 

End oo” story. 

Til at køre dette scenarie skal du bruge SLA Industries ist 
Edition og Karma, samt rettelserne til begge (fås i Gamemasters 
Pack eller på Internettet). Desuden vil det være en god idé at 
have Mort Sourcebook, specielt når det gælder scenerne på The 
Pit. Du skal selvfølgelig også have 2 ti-sidede terninger. Hvis 
du har Mort Sourcebook, så vil det være godt at kopiere ord- 
forklaringen bagi og give den til de spillere der ikke kender 
til SLA. 

 





Cris 

  

  

  

  

  

  

Race : Wraith Raider Package: Scouting 
Squad: R ”n' R SCL : 4e.8 

Strength: 6 Move Rate 

Dexterity: 15 Walk: 2 
Diagnose: 7 Run: 4 

Concentration: 9 Sprint: 6.9 
Charisma: 6 Encumbrance 
Physique: 10 (+1) Movement: 27 

Knowledge: 8 Half Movement: 54 
Cool: 8 No Movanent: 81 

Hit Point Armor (C. Body+S. Helmet) Skill Rank 
Total: 16 ID PV Martial Arts 12 
Head: 6 15 10 Running 3 

Torso: 16 19 6 Climb 7 
L.Arm: 8 10 5 Tracking 5 
R.Arm: 8 10 5 Detect 9 
L.Leg: 8 12 5 Survival 3 
R.Leg 8 12 5 Streetwise 2 

Sneaking 9 
Advantages/Disadvantages Rank Rifle 14 
Allergy (Alchohol) +3 Hide 6 
Looks +1 Bribery 2 
Sleeper —5 Marksman 9 
Time Keeper -—5 Weapons Maintenance 7 
Housing +3 Evaluate Opponent 1 
Dependant (Father) —Å Literacy 2 

Luck +1 Persuasion 2 
Algophobia —3 Seduction 6 

Killan 8 
New Parisian 4 
Dance 5 

Pistol 1 

Weapon Siz Cal Pen Dam AD ROoOF Range Clip Rec 

FEN 603 Pis  10mm 4 5 2. 3/1 12m 20 3 
FEN TRI Rif 12.7 9 13 3 1 1200m 1 0 
w/HEAP 11 15 6 

wW/HESH 4 26 6 

Equipment: 2 clips (20) of STD 10mm ammo, 20 HEAP 12. 7mm 
rounds, 407”HESH 12.7mm rounds, Boopa Injection System, 2 doses 
of Blaze UV, Weapon Maintenance Kit, SLA Climbing Equipment, 
Standard SLA Op-gear. ' 

Special: 200 credits in an LaD account, Spore-Tech Forever 

Young Heart (+1 to PHYS rolls) 

Quote: Hey, anybody wanna go to the Pit? OK, then let's kill 
this dude and then we'll go to the Pit, ”kay? Killjoys! 

Combat: Dam Bonus+2, Initiative Phases 1,2,3,4,5 

 



De Andre: Miriam Vaness (Human, Female, Gruppens Leder): Hun 
har lidt for skarpe pressefolder, men ellers er hun sgu helt i 
orden. 

Madcap (Human, Male, Death Squad); Var der nogen der sagde 
raceintegration. Sådan som han bevæger sig i kamp (for ikke at 
tale om hans udholdenhed), kan jeg ikke andet en drømme om 

hvordan han må være i sengen. Desværre har jeg ikke scoret ham 
. endnu. 

Raider (Brain Waster, Male); Yikes. Slem fyr. Ham holder jeg 
mig fra. 

Breeze (Ebon, Male, Gruppens Medic); Alt for depri, men det er 
godt at han er der til at helbrede eventuelle sår efter vores 
kampe. 

T'Klth (Shaktar, Male); Stor krybdyrsagtig kriger med stift 
æreskodeks. Sejt nok. 

Historie: Jeg er født på Polo, men mine forældre flyttede til 
Mort da jeg var 16 måneder. Og lad os lige få en ting på det 
rene. Det kan godt være at jeg kun er 13, men vi Wraith Raiders 
ældes hurtigt, så jer er ca. 19 menneske (og Ebon) år. Jeg blev 
uddanet på Meny Universitetet og har derefter arbejdet for SLA 
Industries. Jeg mødte de andre kort før et job for Karma, der 
nu er vores sponsor. Det er godt. Min mor døde nemlig sidste år 
og siden da har jeg skullet tage mig af min far. 
I Kamp: Jeg finder et højt sted, indstiller kikkertsigtet og 
venter... 

Rollespil: Du virker mest af alt som en blanding af en poptøs 
og en heavy metal-pige. Du elsker sjov og fest, selvom du ikke 
kan tåle alkohol (stoffer er alligevel bedre). Du kender byens 

største bar, The Pit, ud og ind og er gode venner med Deth, 
dørvagten. Vær altid utålmodig og tag på The Pit hver aften 
hvis du kan. 

 



  
 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 



Raider 

  

  

  

  

  

  

  

Race : Brain Waster Package: Kick Murder 
Squad: R ”n' R SCL : 4b.1 

Strength: 8 (+2) Move Rate 

Dexterity: 10 Walk: 1 
Diagnose: 7 Run: 2 

Concentration: 11 Sprint: 3 
Charisma: 4 Encumbrance 
Physique: 9 (+2) Movement: 34 

Knowledge: 9 Half Movement: 68 
Cool: 12 (+2) No Movement: 136 
Flux: 25 

Hit Point Armor (H. Deathsuit: 20) Skill Rank 
Total: 1/7 ID PV Unarmed Combat 2 

Head: 6 20 9 Detect 3 

Torso: 17 40 9 Streetwise 7 
L.Arm: 8 30 9 Literacy 3 
R.Arm: 8 30 9 SLA Info 1 

L.Leg: 9 35 9 Intimidat"&e 4 
R.Leg 9 35 9). Hide 2 

Sneaking 2 
Advantages/Disadvantages — Rank Martial Arts 10 
DNA Tattoo +6 Climb 2 
Drug Addict (Cigarettes) -10 Acrobatics Å 
Figure +3 Vibro Sabre 8 
Sleeper —4 Pistol 3 
Cool +1 Rifle 5 
Agoraphobia —3 Auto/Support 2 
Sociopath —7 Weapon Maintenance 2 

Ebb Power Rank 
Blast 11 
Detect 5 

Enhancement 6 
Healing 6 
Illumination 1 
Protect 11 
Reality Folding 5 
Red Thermal 2 

Formulae "6 

Weapon Siz Cal Pen Dam AD ROF Range Clip Rec 
Ebb Claws M.A. NA 2 5 2 NA NA NA NA 

Vibro Sabre 1-h NA 4 4 2 NA NA NA NA 
KPS Mangler Rif  10g 4 9 7 3 1O0m 10 9 
Maximum Blast Blast 12 15 Å 1 4 Om llFEL NA 
Maximum Bomb Blast 10 12 3 1 25m 10FL NA 

Equipment: Flintlock pistol, 2 clips (20) of 10g shot, 100 
Feelgood ciggarettes, Pathfinder, 2 doses Drum, 1 dose of 

Alice, 1 Burn gem (10 FLUX), 1 Eternal Gem (3 FLUX) 

Quote: As much as I hate wasting FLUX, it's cheaper'n bullets. 

Combat: Dam Bonus+2 (+3), Initiative Phases 1,2,4,5 

 



De Andre: Miriam Vaness (Human, Female, Gruppens Leder); Hun er 
gruppens leder og det er hun god til, men hun skal ikke presse 
mig for langt. 
Madcap (Human, Male); Sygelig og hyperaktiv gunman der er 
afhængig af et specialdesignet Combat Drug. Han er en glimrende 
kriger, men jeg holder mig fra ham i fritiden. 
Breeze (Ebon, Male, Gruppens Medic); En Ebon-svækling. 
Glimrende healer, men ellers værdiløs. 
T'Klth (Shaktar, Male); Her er en fyr jeg respekterer. Han har 
ære (tåbeligt) og er en fantastsik kriger. Jeg må se at få 
snakket med ham udenfor missionerne. 
Cris (Wraith Raider, Female, Snigskytte); Sød pige og glimrende 
snigskytte. Lidt af en poptøs. 
Historie: Født og opvokset på gaden, det er min historie. Løb 
med banderne fra jeg kunne håntere en pistol. Først Danzig, 
senere Dark Lords, en af "top ti" banderne. Jeg kender til 
gaderne og kender til hvad der sker. Som 16-årig blev jeg 
snuppet og så var valget tvangsarbejde eller Meny Uni- 
versitetet. Yeah, right, et valgt. Jeg bestod efter 5 år og så 
var det direkte ud for at arbejde for gode, gamle Mr. Slayer. 
Jeg startede med at arbejde blandt banderne og har stadig 
kontakter der. Så rendte jeg ind i Miriam, Madcap, T'Klth og 
Breeze, der havde deres egen, lille squad. De tog mig ombord og 
vi blev kort tid efter sponsoreret af Karma, lige efter at vi 
havde fået Cris med. Nu er livet fedt, masser af penge, masser 
af piger (betalte eller ej). Okay, så vi får ikke så meget 
screen time, men det er fint nok, så længe vi tjener penge. 
I Kamp: Jeg finder en nogenlunde dækket positionen og hjælper 
Madcap og T'Klth med et par velplacerede Blasts. Det er også 
mig der klarer situationer når der er mange fjender grupperet 
sammen; Shotgøb eller Bomb. Det er også fedt at gå i nærkamp og 
pine sine modstandere, så længe de ikke er særligt stærke. 
Rollespil: Læn dig mageligt tilbage i stolen, put en smøg i 
mundvigen (o.k., hvis du ikke har en, eller ikke kan låne en, 

så gør det heller ikke noget) og vær rolig. Husk, du er ikke 
ond, du er bare totalt uden følelser. Giv din mening til kende 
med korte, præcise og pragmatiske sætninger. 
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"Madcap" 

Race: Human Package: Death Squad Squad: R ”n' R SCL: 4a.3 

  

  

  

  

  

  

Strength: 10 Move Rate 
Dexterity: 13 Walk: 1 
Diagnose: 7 Run: 2 

Concentration: 5 Sprint: 3.9 
Charisma: 6 Encumbrance 
Physique: 1Ø Movement: 35 

Knowledge: 6 Half Movement: 70 
Cool: 10 No Movenent: 105 

Hit Point Armor (PP8 Heavy Exo) Skill Rank 
Total: 21 ID PV Literacy 2 
Head: 10 15 8 Detect 3 

Torso: 24 35 8 SLA Info 3 

L.Arm: 13 25 8 Rival Company 3 
R.Arm: 13 25 8 Streetwise 4 
L.Leg: 14 28 8 Unarmed Combat 9 
R.Leg 14 28 8 Gymnastics 10 

| Sneaking 3 
Advantages/Disadvantages Rank Hide 3 
Looks +7 Pistol 13 
Ambidextrous NA Rifle 3 
Figure +10 Acrobatics 11 
Timekeeper —2 Running 3 
Drug Addict (Fast Response) -10 Climb 8 
Luck +9 Auto/Support 11 
Dependant (Dog) -1 Medical, Paramedic 3 
Natural Aptitude (Acrobatics) +8 Intimidation 5 

Tactics 2 
Weapon Maintenance 5 
Evaluate Opponent 2 

$ Video Games 6 

Weapon Siz Cal Pen Dam AD ROF Range Clip Rec 
C. FEN 603(x2) Pis  10mm 4 5 2. 3/1  12m 30 3 
wW/HEAP 6 7 3 

Equipment: Laser Painter on both FENs, 10 clips (30) of HEAP 
10omm ammo, 10 doses of Fast Response, 5 doses of Flush, Medkit, 

Standard SLA OP-gear. 

Special: 500 credits in an LaD account, 2 levels of Brace 

Tendons/Sinewbrace, 3 levels of Shock Tendons/Sinewshock, Full 
Advanced Skeletal Enhancement: Shell Augmentation 

Quote: Fuck bullet tax! Yaaah! 

Combat: Dam Bonus+3, Initiative Phases 1,2,3,4,5 

Fast Response: Combat Drug. 1 free action per round, 6 hour 

duration, +1 to DEX, Gymnastics and Acrobatics, +1.5 to all 
Move Rates, no PHYS rolls. 
Addiction: -1 PHYS per 15 doses, continues. 
Detox. Effect: -1 DEX and all DEX-related skil!3s due to shaking 
(Instantly after coming down), lasts for 6 hours. 

 



De Andre: Miriam Vaness (Human, Female, Gruppens Leder); Okay, 
så hun er lidt af en kold bitch, men hun er også skide effektiv 
og ikke helt grim. Så længe hun lader mig gøre mit. 
Raider (Brain Waster, Male, Bedre SCL end mig); Ja, ja, Brain 
Waster, mester i Blast, psykopat, pisse-farlig. Han er sgu ikke 
så sej som han spiller og til tider kan han sgu være en hel fin 
fyr. Jeg har ikke nogen problemer med ham. 
Breeze (Ebon, Male, Gruppens Medic); En eller anden dag, så må 

han sgu da slappe af. Han render hele tiden rundt og er fyldt 
af smerte indeni. På trods af det er han en allerhelvedes god 
medic, selvom han har meget imod stoffer, med mindre de er 
healende. 
T'Klth (Shaktar, Male, Kick Murder); T'Klth (TE-kleth) er uden 

tvivl min bedste ven. Vi er godt nok forskellige (han er rolig, 

jeg er HyPeR, han har æreskodeks, jeg bruger beskidte kneb), 
men vi er begge krigere. Han er en glimrede gut at have til at 
dække sin ryg og dum er han heller ikke. Han har givet mig et 
venskabs-bånd og det betyder sgu en hel del blandt Shaktars. 
Cris (Wraith Raider, Female, Snigskytte); Der er altså et eller 

andet underligt ved en 13-årig heavy metal/poptøs der som job 
er snigskytte, okay. Men en ting er sikkert; Cris er sej og hun 
kender alle byens bedste barer. 
Historie: Min far og mor var ikke ligefrem de bedste forældre: 
fattige, afhængige af TV, uopmærksomme. Men jeg var heldig. Som 
11-årig var jeg med til et atletikstævne og her opdagede jeg 
mit naturtalent for akrobatik. Med det kunne jeg tjene nok 
penge til at klare mig. Som 18-årig blev en agent fra Karma 
interesseret i mig og han sørgede for at jeg kom ind på Meny 
Universitet. Det var her jeg mødte T'Klth og vi blev gode 
venner. Efter Meny arbejde vi sammen i 2 år og jeg brugte alle 
mine penge' på Karma Implants og på Danger, min hund. Efter 2 år 
dannede vi Silent Death sammen med Miriam. Senere kom Breeze, 
Raider og Cris til og vi blev sponsoreret af Karma, der endda 
sammensatte et specielt Combat Drug til mig. Fuld skrue! Karma 
er nu vores eneste sponsor, bortset fra Ernesto's Pizza, som 
stadig sponsorerer mig og T'Klth. Vores squad hedder nu Rock 
'n' Roll og det er lige det der skal til! 
I Kamp: Okay, efter at Miriam har leget Den Lille Taktiker, så 
er det tid til lidt SJOV. Selvfølgelig er det et problem hvis 
vi skal være stille, men eller hedder det FEN's for fuld 
udblæsning, hoppe rundt på bordene og generelt na' det SKÆGT. 
Hey, det skal jo være en grund til at man dør og sygdom og 
alderdom er KEDELIGT. 
Rollespil: Sæt dig omvendt på stolen med armene hvilende på 
ryglænet. I ca. 5 minutter. Så skift stilling. Eller rejs dig 
op. Eller gå lidt rundt. Du kan ikke sidde stille i mere end 5 
minutter. Snak hurtigt, band ofte, brug korte ord og afslut 
sjældent hvad du siger. Vær opsat på kamp, men husk at bruge 
din Evaluate Opponent-skill. Husk at T'Klth er din ultimativt 
bedste ven; du vil gøre alt for ham. 
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Miriam Vaness 

Race: Human Package: Business Squad: R ”n”" R SCL: 4f£.1 

  

  

  

  

  

  

Strength: 5 Move Rate 

Dexterity: 8 Walk: 1 
Diagnose: 10 Run: 2 

Concentration: 10 Sprint: 3 
Charisma: 10 (+1) Encumbrance 
Physique: 6 (+2) Movement: 25 

Knowledge: 10 Half Movement: 50 

Cool: 11 No Movement: 75 

Hit Point Armor (C. Body Blocker) Skill Rank 

Total: 11 ID PV Literacy 9 
Head: 7 18 7 Detect 5 

Torso: 11 24 7 SLA Info 8 
L.Arm: 5 20 5 Rival Company 3 
R.Arm: 5 20 5 Streetwise 2 
L.Leg: 6 22 5 Unarmed Combat 1 

R.Leg 6 22 5 Business Admin. 6 
Business Finance 10 

Advantages/Disadvantages Rank Diplomacy 10 
Looks +6 Communique 10 
Figure +5 Computer Use 5 
Speech +1 Martial Arts 5 
Time Keeper +3 Pistol 6 
Savings . +10 Auto/Support 3 
Vehicle +5 Leadership 8 
Housing +9 Seduction 3 
Income (Stocks) +10 Interview 3 
Info +10 Persuasion 7 
Cool +1 Bribery 4 
Katagelophobia —5 Intimidation 5 
Arrogant —3 Drive, Civilian 5 
Compulsion (Leadership) —6 Evaluate Opponont 3 
Minor Enemy (Corporate Climber) -10 Psychology 4 
Dependant (Kid Brother) -2 Wraith 3 
Natural Aptitude (Business Fin.)+10 Shaktarian 3 

Weapon Siz Cal Pen Dam AD ROF Range Clip Rec 

FEN 603 Pis  10mm 4 5 2. 3/1  12m 20 3 
BLA Derringer Pis 12.7 — — - 2/1 3m 2 7/4 
w/HEAP 10 10 6 

Equipment: 5 clips (20) of STD 10mm ammo, 10 HEAP 12.7mm 
rounds, 5 pts. of Recoil Reduction on the BLA Derringer, 
Augustus Car, Å Doses of Streak, 1 Dose of Honesty, Medkit, 
Standard SLA O0p-gear. 

Special: 2.500 credits in an LaD account, Advanced Skeletal 
Ehancement: Shell Augmentation (Head), Royal Excel Heart (+2 to 
PHYS rolls). 

Quote: Well, if you want to get physical, I'm shure my squad 
will be more than happy enough to accomodate you. Cris, head 
shot. 
Combat: Dam Bonus+1, Initiative Phases 1,3,5 

 



De Andre: Madcap (Human, Male, Death Squad, SCL 4a.3); Han ser 

ret godt ud, men jeg mener, at man bør holde arbejde og 
kærlighed (eller sex) adskildt. Han er en dygtig kriger, der 
stoler mere på sine akrobatiske evner end sin rustning. Han 
bruger to speciallavede FEN 603 og er afhængig af Fast 
Response, et Combat Drug designet specielt til ham. 
Raider (Brain Waster, Male, Kick Murder, SCL 4b.1); Det kan 

godt være at han skræmmer andre med sin race og sin følelses- 
koldhed, men jeg lader mig ikke gå på. Han er uden tvivl 
gruppens bedste kriger på lang afstand, så længe han har Flux 
nok. Hans speciale er (selvfølgelig) Blast. Jeg er ved at være 
lidt træt af hans evige rygen ciggaretter, men hvis han vil 
ødelægge sine lunger på den måde, er det hans problem. 
Breeze (Ebon, Male, Medical, SCL 4€e); Åh, hvor har han det 
hårdt. Han går hele tiden rundt og lader som om han bærer hele 
verden på sine skuldre. Han er dog en fantastisk medic, som jeg 
ikke ville undvære. Desvære har han to fejl; han er meget imod 
ikke-medicinske stoffer og han er lidt pacifistisk. Men ham om 
det. 
T'Klth (Shaktar, Male, Kick Murder, 4d.9); Efter min mening er 

han gruppens bedste individ. Hans ærekodeks kommer nogle gange 
i vejen for hans effektivitet, men det forhindrer ham også i at 
opføre sig som en total tåbe. Han er meget dygtig med kniv og 
trods sin størrelse, er det ham vi bruger til stille drab. 
Cris (Wraith Raider, Female, Scouting, 4e.8); Jeg kan godt lide 
Cris. Hun er ung, impulsiv og oprørsk, men yderst pålidelig i 
enhver situation. Hun er (ikke overraskende) gruppens snig- 
skytte og derudover er hun ekspert i at finde rundt på baren 
The Pit. 
Historie: Man spørger ikke om en kvindes alder, men jeg kan 
afsløre, at jeg er over 25. Både min far og mor var rige; de 
var begge corporate climbers. Allerede fra fødslen fik jeg at 
vide hvordan markedet var og hvor pengene kunne tjenes. 
Desværre blev mine forældre dræbt under en DarkNight-operation 
da jeg var 14 og min lillebror 2. To år efter begyndte jeg på 
Meny Universitetet. Min uddannelse handlede mest om aktier og 
obligationer, men jeg lærte også lidt om strategi og kamp. Da 
jeg bestod fra Meny var jeg 21 og parat til at tjene penge. Jeg 
arbejdede med aktier i en årrække, indtil jeg besluttede mig 
for at bestyre Op Squads. Efter kort tid mødte jeg T'Klth og 
Madcap. Sammen dannede vi en squad, der på det tidspunkt hed 
Silent Death. Senere kom Breeze, Raider og Cris til og efter 
vores store kontrakt med Karma, ændrede vi navn til Rock 'n' 
Roll. Jeg fortsatte som leder. 
I Kamp: Jeg starter altid med at få et overblik over 
situationen. Derefter fortæller jeg hver enkelt medlem hvor 
han/hun skal være. Jeg tager selvfølgelig imod gode råd, da de 
kender deres evner bedre end jeg gør. Med hensyn til mig selv, 
så holder jeg mig i baggrunden med min Derringer, parat til at 
give gode råd og sende et skud derhen hvor det gør mest nytte. 
Rollespil: Sæt dig mageligt til rette i stolen med benene 
krydset. Kig koldt og roligt på de andre. Brug tavshed som et 
våben; vis aldrig stærke følelser. Din eneste svaghed er din 
lillebror, som du elsker over alt i verden. Snak stille og vel- 

formuleret. Glem aldrig, at det er dig der er lederen og det 
har de andre accepteret. Lad hverken Madcap eller Raider gå dig 
på. Søg støtte hos T'Klth når det gælder om at være fornuftig. 
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Race: Ebon 

Medical Kit, 

Quote: Although I am a doctor, 

friends. 

Combat: Dam 

Breeze 

Package: Medical Squad: R ”n" R SCL: 4e 

  

  

  

  

  

  

  

2 doses Pain Away, 2 doses Flush, 

Start +, 5 doses Kick Start Solo, 1 Burn Gem (25x1). 

I can hurt you, 

Bonus+1, Initiative Phases 1,3,5 

Strength: 5 Move Rate 
Dexterity: 9 Walk: 1 
Diagnose: 7 Run: 2 

Concentration: 10 Sprint: 3 
Charisma: 13 Encumbrance 
Physique: 7 (+2) Movement: 23 

Knowledge: 11 Half Movement: 46 
Cool: 8 (+2) No Movement: 69 

Flux: 32 

Hit Point Armor (H. Deathsuit: 20) Skill Rank 
Total: 12 ID PV Detect 5 

Head: 4 20 9 Literacy 9 
Torso: 12: 40 9 Rival Company 3 
L.Arm: 6 30 9 SLA Info 5 
R.Arm: 6 30 9 Communique 3 
L.Leg: 6 35 9 Persuasion 1 
R.Leg 6 35 9 Paramedic 9 

Medical Practice 7 
Advantages/Disadvantages Rank Forensics 2 
Looks +3 Psychology 6 
Vision +3 Pathology 2 
Housing +1 Read Lips 2 
Income +2 Surgery 5 

Compulsion(no non-medical drugs) -8 Evaluate Opponent 3 
Dependant (Male child) —7 Wraith 3 
Pacifist -—2 Shaktarian 3 

Pistol 1 

Ebb Power Rank 
Communication 5 
Detect Å 

Healing 11 (+2) 

Protect 10 

Reality Folding 3 
Telekinesis 11 
Formulae 7 

Weapon Siz Cal Pen Dam AD ROF Range Clip Rec 
FEN 603 Pis  10mm 4 5 2. 3/1  12m 20 3 

Equipment: Pistol Stock and Laser Painter for the FEN, Ebb 
Medkit (20 FLUX), Focus, 2 clip (20) of STD 10mm ammo, Boopa 

10 doses Kick 

1£ vou hurt my 

 



De Andre: Miriam Vaness (Human, Female, Gruppens Leder); Jeg 
kan ikke helt lide hendes indstilling; resultater frem for alt, 
men jeg må indrømme at hun er meget dygtig. 
Madcap (Human, Male); En stakkels, forstyrret og villedt 

misbruger af Combat Drugs. Hans destruktive tendenser er 
uhyggelige. 

Raider (Brain Waster, Male); En Brain Waster. Lidt mere 

afdæmpet end de normalt hyperaktive krigere af denne sub-race, 
men ond og farlig alligevel. 
T'Klth (Shaktar, Male); Han er godt nok kriger, men i 
modsætning til Madcap og Raider har han et æreskodeks og kæmper 
på en acceptabel måde. Slet ikke voldelig på trods af sin 
træning. 

Cris (Wraith Raider, Female, Snigskytte); Jeg er overbevist om, 
at hun kan reddes. Hun skal bare lære at respektere liv. 
Historie: Jeg blev født for 28 år siden, søn af to forældre der 
elskede mig. Desværre er de flyttet tilbage til Static. Jeg har 
altid været optaget af at redde liv og som 18-årig begyndte jeg 
som lægestuderende på Meny Universitetet. Jeg bestod på tre år 
og blev gift to dage efter at jeg fik mit første job. Min kone, 
Anna, døde i barselssengen, uden at jeg, med mine evner, kunne 
redde hende. Vores søn, Sean, er nu 6 år gammel. Jeg begyndte 

som operative for at tjene penge nok til at sørge for ham. 
Efter et stykke tid mødte jeg Miriam, Madcap og T'Klth og de 
fik mig med i deres squad som medic. Lidt efter kom Raider of 
Cris med og efter et lille job for Karma er de nu vores eneste 
sponsorer. , 
I Kamp: Nogle gange er det svært for mig at gå i kamp, men så 
husker jeg på, at jeg må gøre noget for at forhindre de andre i 
at slagte løs. Generelt holder jeg mig tilbage, tæt ved Miriam 
og bruger Telekinesis til at uskadeliggøre fjender. Jeg har 
endnu ikke brugt min pistol mod et levende væsen. 
Rollespil: Luk munden og se stoisk og deprimeret ud. Tal altid 
langsomt og gør dit bedste for at få folk til at forstå, at du 
føler andres smerte. Lad dig kun blive ophidset af overdreven 
vold eller brug af ikke-helbredende narkotiske stoffer (dette 
inkluderer Raider's cigaretter). 
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T'Klth 

  

  

  

  

  

  

Race: Shaktar Package: Kick Murder Squad: R "1" R SCL: 4d 

Strength: 13 (+2) Muve Rate 
Dexterity: 13 Walk: 1 
Diagnose: 8 Run: 3 

Concentration: 6 Sprint: 6.5 
Charisma: 8 Encumbrance 
Physique: 13 Movement: 51 

Knowledge: "7 Half Movement: 102 
Cool: 11 No Movement: 204 

Hit Point Armor (PP70 Powercell) Skill Rank 
Total: .26 ID PV Unarmed Combat 2 
Head: 9 20 12 Climb 8 

Torso: 26 70 12 Detect bb 
L.Arm: 13 50 12 Evaluate Opponent 7 

R.Arm: 13 50 12 Rival Company 3 
L.Leg: 13 60 12 Survival 2 
R.Leg 13 60 12 Hide 10 

Sneaking 11 
Advantages/Disadvantages Rank Martial Arts 10 
Figure +6 Acrobatics 8 
Hearing +4 Blade 1-E 13 
Sterile NA Drive, Møtorcycle 4 
Housing -—2 Pistol 5 
Vehicle +3 Running 5 
Compulsion (Code of Honor) -9 Tactics 3 
Dependant (Cousin) -2 Weapons Maintenance 6 

Literacy 2 
Killan 6 
Seduction 3 

Weapon Siz Cal Pen Dam AD ROF Range Clip Rec 
Claws M.A. NA 1 0 0 1 NA NA NA 
MAC Knife 1-H NA 1 Å 1 1 NA NA NA 

Blitzer Pis 12.7 8 8 3 1 20m 6 7 
wW/HESH 3 16 6 

Equipment: Laser Painter for the Blitzer, 6 STD 12.7mm bullets 
69 HESH 12.7mm bullets, Laser Sharpener, BLA Maintenance Kit, 
Helmet Mounted Flashlight, Drug Injection System, 5 Doses of 

Kick Start Solo, Standard SLA O0p-gear. 

Special: 500 credits in an LaD account, Ovanas Butcher Eyes 
(I.R. vision). 

Quote: You have broken the honorable rules of close combat, so 

they do no longer bind me. <BLAM!> 

Combat: Dam Bonus+5, Initiative Phases 1,2,3,4,5 

9 

£ 

 



De Andre: Miriam Vaness (Human, Female, Gruppens Leder); Hun er 
gruppens leder. Lad ingen sige at jeg ikke ærefuldt følger min 
overordnede. 
Madcap (Human, Male, Death Squad); På trods af dette menneskes 
uforudsigelige og voldelige natur er vi blevet gode venner. Han 
har fået et venskabsbånd af mig og jeg vil gå i døden for ham. 
Raider (Brain Waster, Male); Jeg er ikke meget for Brain 
Wasters, men jeg må indrømme, at Raider opfylder sin funktion i 
gruppen glimrende. 
Breeze (Ebon, Male, Gruppens Medic); Jeg kan forstå hans 
meninger, men han burde ikke bære al den smerte selv. Jeg må 
snakke med ham en gang. 
Cris (Wraith Raider, Female, Snigskytte); En sød ung pige, dog 
helt” uden hæmninger. 
Historie: Jeg er født og opvokset på Mort i Mort City. Mine 
forældre var krigere for SLA og som dem blev jeg uddanet på 
Meny Universitetet, hvor jeg mødte Madcap og blev gode venner 
med ham. Da jeg var færdig på Meny fandt jeg ud af, at mine 
forældre skulle rejse til Daryll og at jeg måtte tage mig af 
min farbror's eneste søn, da begge hans forældre døde på Dante. 
Jeg gjorde som min ære bød mig og har taget mig af ham siden. 
Sammen med Miriam og Madcap arbejdede jeg for Slayer. Vores 
gruppe blev senere udvidet med Breeze, Raider og Cris og vi fik 
navnet Rock ”n”" Roll efter et job for Karma, der er vores 
sponsor. Faktisk er det vores eneste sponsor, bortset fra gode, 
gamle Ernesto's Pizza. 

I Kamp: Jeg har valgt kniven som mit våben og den kæmper jeg 
med, indtil der er en eller anden der skyder på mig. Derefter 
binder min ære mig ikke og jeg kan skyde vedkommende. Jeg nyder 
nærkamp og sparer gladeligt livet på en dygtig og ærefuld 
modstander. 
Rollespil: Vær rolig, velovervejet og veltalende. Giv ikke 
efter for nogen som helst voldelige tendenser, men opfør dig 
altid med ære. En ting: Dit æreskodeks forbyder dig ikke at 
prøve på at score kvindelige Shaktars og til de andres 
forundring er du lidt af en Cassanova. 

 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

