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STAR WARS
TVISTEN VID THOOMAHAAR

KARAKTÄRERNA
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Ras: Cerean
Hemplanet: Cerea (Coruscant)
Ålder:  57 standardår
Längd: 186 cm
Vikt:  82 kg
Färdigheter: Farseeing, Jedi mindtrick, Force
Punch, Force Stealth, Pilot
(+ en bunt till som kan vara relevanta för en ru-
tinerad jedimästare, samtala med spelledaren)
Utrustning:  Ljussabel (blått blad), comlink,
spårsändare,
Citat: "Tänk inte. Handla. Koncentrera dig.
Känn kraften flöda. TRO inte att du kan. VET
att du kan."

Beskrivning
Du är en jedimästare. Du har varit det i ganska
många år nu. Du känner att du börjar bli gam-
mal.
Sedan en tid tillbaka är du splittrad och ständigt
bekymmrad. Ni lever i en ond tid. Slaget på
Geonosis och klonkrigets framfart har varit väl-
digt olyckligt ur ett oräknerligt antal aspekter.
Du, liksom många andra äldre jediriddare som
fortfarande är i livet, har tvingats knyta till sig
två padawans. Det är inte bara emot Jediriddarnas
hederskod, du inser också att det är direkt far-
ligt för dina båda lärlingar. De är båda nästan
fullärda och därmed i den farligaste fasen av sin
träning. Det krävs inte mycket för att allt ska
falla samman som ett korthus...
Lexx känner du sedan han var liten pojke. Du
har varit hans mentor i nästan 10 år och har sett
honom växa upp till man och gå från klarhet till
klarhet. Han gör dig stolt.
Med din nyförvärvade lärling Yeestie Rauuk, ti-
digare padawan till den väl anedda jediriddaren
Jaon Barr, känns det tyvärr annorlunda. Hon har
kommit längre i sin träning, men hennes svaghet
är inte hennes skicklighet med kraften eller
ljussabeln. Hon är inte alls som Lexx. Långt ifrån.
Hon ät mer impulsiv och låter sina känslor svalla.
Det oroar dig.

Personlighet
För det mesta är du lungn och samlad. En mäs-
tare måste vara ytterst seriös i sinnnet och det
vet du. Du har vigt hela ditt vuxna liv åt att för-
djupa dig i kraftens mysterier. Du har aldrig gil-
lat att delta i politikiska diskutioner och har där-
för avsagt dig från att sitta i Jedirådet.

Uppdraget
Rådet har skickat dig och dina lärlingar på ett
uppdrag till planeten Thoroo, känd för sin stora
och rika odlingar av grödor och kryddor. Me-
ningen är att dina lärlingar ska få spela den största
rollen när det gäller att lösa en gränstvist som på
sista tiden har strypit handeln med grödor från
den lilla planeten. Det är en värdefull övning då
de snart måste kunna agera helt på egen hand
och ta egna beslut. Du tcker det hela är lite märk-
ligt... Det småväxta ödlefolket som befolkar plan-
eten är ett mycket sympatiskt folk, de har aldrig
tidigare legat i väpnad konflikt.

Chan-Qua Drhaall, Jedimästare
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Yeestie Rauuk, Jedilärling

Ras: Twi´lek
Hemplanet: Ryloth
Ålder:  25 standardår
Längd: 174 cm
Vikt:  69 kg
Färdigheter: Farseeing, Jedi mindtrick, Empathy
Utrustning:  Ljussabel (lila blad), Comlink
Citat:  "Galaxen tillhör de starka... Vi Jedis måste
visa oss starka om vi ska tygla mörkrets mak-
ter!"

Beskrivning
Du är en kvinnlig jedi från planeten Ryloths karga
vidder. Du var bara ett barn när du lämnade din
hemplanet. Du visste att du hade gåvan,
jediordern såg det och knöt sig till sig. Du har
hela tiden vetat att det inte är någon lätt väg du
valt att vandra. Frågan är om du annade att livet
som jedi kunde var såhär hårt...
Din läromästare, Jaon Barr, omkom i det ödes-
digra slaget på Geonosis för ett halvår sedan.
Själv hade du blivit tillsagd att stanna på
Coruscant och fortsätta fördjupa dig i dina stu-
dier vid tillfället. Du tog naturligtvis din mästa-
res död svårt. Han hade inte bara varit din lärare
ovh mentor, utan också din bäste vän. Din trä-
ning är näst intill fullbordad, men i väntan på att
få avge provet blev du tilldelad en ny mästare att
vara trogen den korta tid du har kvar på
akademin. Din nya mästare heter Chan-Qua
Drhaall. Han hade redan en lärling och under
normala omständigheter hade hederskoden för-
bjudit Chan-Qua från att ha två lärdjungar. Men
nu är omständigheterna allt annat än normala. Den
andre lärlingen heter Lexx, i dina ögon är han en
omogen pojkspoling, men det är uppenbart att
det är han som är Chan-Quas favorit.

Personlighet
På senare tid har du kännt den mörka sidans när-
varo mer än någonsin. Klart är att oanade mörka
krafter rör sig i galaxen. Du känner likaså på dig
att det senaste årets händelser bara är början. Din
mästare var en god man så lojal till den ljusa si-
dan. Vad fick han för det? Bara ond bråd död.
Du kan inte acceptera din gamla mentors bort-
gång. Likaså har du svårt att respektera den nye
mästaren som Ordern har  tilldelat dig. Du kan
helt enkelt inte acceptera din nya livssituation,
trots att du vet att du inte har något annat val
Du är en ensam och plågad själ i en mörk galax...

Uppdraget
Chan-Qua är din mästare nu. Han har blivit till-
delad ett uppdrag. Du måste följa honom till plan-
eten Thoroo. Där ska ni lösa en tvist. Inget snack
om saken.
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3QP0 ("Threekjuu"), protokolldroid

Beskrivning
Du är en robot. En konstgjord artificiell intelli-
gens i ett blått plåtskal. Bara vetskapen om detta
oundvikliga faktum gör dig frustrerad och en
smula deprimerad. Du har på sätt och vis haft
tur, ditt minne har aldrig raderats och därför har
du lyckats bygga upp en ovanligt utvecklad arti-
ficiell intelligens. Kanske för stor för ditt eget
bästa. Du har nämligen lärt dig känna mänskliga
känslor.
Dina huvudsakliga funktioner är att översätta och
samtidigt fungera som passup och betjänt. Du är
även skicklig med datorer. Du är en så kallad
"jourobot" som finns till hand för dem som be-
höver en droid med dina kvalifikationer i repu-
blikens tjänst.

Funktioner
Du kan översätta närmare tio miljoner former av
språk och kommunikationsformer, inkluderat lo-
kala dialekter och tafflig slangutryck vanliga vid
galaxens yttre regioner.

Personlighet
Du är programmerad att alltid vara artig och
positivt inställd. Det börjar bli en aning påfres-
tande. Gång på gång försöker du kringå dina
förprogramerade begränsningar genom att kläcka
fram en småspydig kommentar.
Dessutom rabblar du gärna tekniska termer som
du i oförstånd tror att alla i din omgivning för-
står. Du kan redogöra för allt i teorin med kan
inte uträtta något i praktiken. Detta skyller på
dina begränsade kroppsfunktioner och bristfäl-
liga programmering.

Uppdraget
Den här gången ska du  följa med en jedimästare
och hans två lärlingar på något sorts uppdrag till
någon menlös planet någonstans. Du får så många
uppdrag av det här slaget att du för länge sedan
tappet räkningen, trots att du som robot inte
borde vara kapabel att tappa räkningen. Det sä-
ger inte lite. Usch, vad jobbigt. Vad värre är...
Det är tre jedier du tvingas färdas ihop med! Jedier
betyder alltid trubbel o oråd... Tacka vet du
lungna tripper med affärsmän eller turister....

Ras: Robot (protokoll och relationsdriod)
Hemplanet: Telti
Ålder : -
Längd: 174,23 cm
Vikt:  132 kg (inkl. binära tilläggsmoduler)
Färdigheter: Datorer, Språk, Övertala mfl.
Utrustning:  Ingen
Citat:  "Ursäkta mig, mina herrar... Jag vill bara
göra er uppmärksamma på att..."
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Lexx Tionne, jedilärling

Ras: Människa
Hemplanet: Aldeeran
Ålder:  22 standardår
Längd: 179 cm
Vikt:  78 kg
Färdigheter: Farseeing, Jedi mindtrick, Force
Punch, Pilot mfl.
Utrustning:  Ljussabel (grönt blad), comlink,
tränings-remote.
Citat:  "Kraften är med mig. Jag tvivlar aldrig."

Beskrivning
Du är en rågblond yngling från Alderaan. Du för-
söker uppträda med världsvana för att dölja det
lekfulla och pojkaktiga du fortfarande har i dig.
Du klär dig enkelt i jediriddarens klassiska dräkt,
men byter gärna till något mer ledigt och prak-
tiskt privat.

Personlighet
Din uppväxt på den vackra grönskande planeten
Aldeeran har präglat dig till att bli denna lugna
och harmoniska människa du är. Redan tidigt
märkte dina föräldrar av att var annorlunda från
andra barn så istället för i skola fick du åka på
ditt livs första rymdresa och börja på
Jediakademin i galaxens hjärta, den myllrande
stadsplaneten Coruscan. Då var du blott fem år
gammal. Arton år av studier och målmedveten
träning har format dig till en mycket garvad ung
man. Nu är du snart redo att göra provet och
klarar du det lir du en av de yngsta som någonsin
uppnått rengen av jediriddare! Den som har haft
störst betydelse för sin utveckling är naturlitvis
din mästare, Chan-Qua Dhrall, som känner dig
nästan som sin egen son.
Du ser verkligen fram emot att bli en jedi. Och
med ihärdig träning och Chan-Quas ledning ska
det gå vägen
Ganska nyss har din mästare blivit tilldelad ytter-
ligare en elev, den kvinnliga Twile´ken Yeestie

Rauuk. Hon förlorade tydligen sin mästare un-
der slaget på Genosis. Du har knappt hunnit lära
känna henne ännu. Hennes humör är inte att leka
med och du märker ibland att hon ifrågasättre
det Chan-Qua säger. Det oroar dig..

Uppdraget
Äntligen! Du ska följa med din mästare på ännu
ett spännande och utmanande uppdrag! Planeten
ni ska besöka heter Thoroo och är känd för att
exportera de finaste grödorna på den här sidan
den västra spiralarmen. Den här gången ska din
och Yeesties roll vara större än tidigare, har mäs-
ter Chan-Qua lovat.
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Dexter "Dex" Moonblake,
frilansande pilot & mångsysslare

Ras: Människa
Hemplanet: Coruscant
Ålder:  32 standardår
Längd: 181 cm
Vikt:  71 kg
Färdigheter: Pilot, Datorer, Laserpistol mfl
Utrustning:  Ett lånat skepp packat med
dina personliga tillhörigheter, en laserpicka,
vad mer behöver man?
Citat: "Varför ser ni så bleka ut? Det där
var väl inget... Jag har varit med om värre
saker än så... Oj, oj... Ni skulle bara veta.
Mycket värre..."

Beskrivning
Du är född och uppvuxen på Coruscant och som
ett kuvat storstadsbarn har du alltid varit mån
om att sticka ut från mängden och ta plats i till-
varon. Därför  har du alltid moderiktiga kläder
och är mycket mån om ditt utseende. Du utstrå-
lar självsäkerhet och är kaxig som få.
Du är lyckligtvis inte helt obegåvad heller. Tek-
nik har alltid legat dig varmt om hjärtat och du
har inga problem om du vill laga eller bygga ihop
något. Det var ursprungligen därför du hamnade
i rymdfartsbranschen. Men ganska snart fann du
att det var roligare att flyga själv framför att jobba
i verkstadsenheterna.

Personlighet
Du är en ganska odräglig person att ha att göra
med. Du skryter och skrävlar, speciellt om ditt
skepp (som du visserligen inte flyger just nu, men
som står parkerat hemma i en hangar på
Coruscant) och de meriter du har varit med om
på dina äventyr ute i rymden. Du har besökt alla
platser som är värda att besöka i galaxen påstår
du.
Du är ytterst skeptisk till kraftens existens. Du
tycker mest att jedier är töntar i kjol som tror att
de är häftiga när de viftar med sina lasersvärd.

Uppdraget
Ett nytt uppdrag, nya stålar att tjäna.... Perfekt!
Just nu är Republiken din arbetgivare och det är
bra, de brukar nämligen alltid hålla sig till avtalet
och betala generöst. Dessutom har de lånat dig
ett skepp, en skinande kromad Nubian XC13, och
det är ju inte ankskit precis. Men det att du håller
ett vakande öga på dina medresenärer samt att
du inte tillfogar skeppet någon skada... På det
sättet är Republiken en hård uppdragsgivare.
Om någon i resesällskapet skulle trilla av pinnen
blir du ju utan lön och i värsta fall ersättning-
skyldig!  Typiskt att passagerarna är såna där
flummare till jediriddare också. De brukar alltid
ställa till en massa trubbel var de än kommer...
Men som sagt; Du gör bäst i att följa varje steg
de tar.


