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Inledande ord till spelledaren
Tack för att just du vill spelleda ”Tvisten vid
Thoomahaar”! Det här scenariot utspelar sig
i George Lucas Star wars-galax, för länge
sedan långt långt borta. Det är av större vikt
att du är bekant med filmerna och världen
än rollspelet och dess regler. Ha filmerna i
bakhuvudet när du spelleder. Förmedla så
mycket ”filmisk” känsla i scenariot du bara
kan. Scenariot är indelat i scener för att
markera var det är bra att göra ”klipp” i hand-
lingen. Låt ljussablarna vina, ondskan vara
riktigt ond och rymden riktigt kall. Färdas
snabbare än ljuset. Och Känn kraften.
Den här versionen av scenariot samman-
ställdes under intensiv tispress och därför
blev historien lite luftigare än vad som ur-
sprungligen tänktes. Du som spelledar har
på det sättet ganska fria händer. Du måste
”kunna äventyret” och vara väl förberedd
på att improvisera.

”Svengelskan”
Undertecknad försökte in i det längsta att
hålla sig till ren svenska och att undvika att
blanda in engelska termer och uttryck, men
fann det till sists onödigt och komplicerat.
De allra, allra flesta slänger sig trots allt med
termer som ”forcesensitive”, ”Tie-fighters”
och ”battledroids” när de spelar eller bara
snackar Star wars... Förhoppningen är att
svengelskan ska underlätta.

Regler eller friform?
”Tvisten vid Thoomahaar” var ursprungli-
gen tänkt som ett systemlöst äventyr i Star
wars-galaxen där spelet mellan karaktä-
rerna skulle vara det centtrala. Berättelsen
blev dock lite mer action-betonad under
arbetets gång. Men för att avgöra utfallet i
stridssituationer och liknande kan det un-
derlätta att använda ett enklare tärnings-
system. Hur du vill göra avgör du som spel-
ledare.

Tidpunkten för äventyret
Scenariot utspelar sig någon gång efter
händelserna i Episode II: The Attack of the
clones. Det är fortfarande tjugo år tills död-
stjärnan med Tarkin och Darth Vader vid
rodret förintar Alderaan.
Trots att det onda imperiet ännu inte for-
mats är det en orolig tid i galaxen. Klonkriget
rasar. I den galaktiska senaten gror miss-
nöje och oenighet. Många system har gått
så långt att de vänt rebubliken ryggen och
istället anslutit sig till Seperatiströrelsen,
ledd av den mystiske Greve Dooku.
Jediriddarnas råd står maktlösa inför den
förblindade närvaron av den mörka sidan.
Ordern är skakat och splittrat efter det ödes-
digra slaget på Geonosis där många jedis
satte sina liv till. Ovisshet och oro inför fram-



STAR WARS

3

tiden ligger som en dimma över den mäk-
tiga intergalaktiska stadplaneten.

Givande referenser
Scenariot knyter mest an till de två senaste
Star wars-filmerna, alltså The phantom
menace (1999) och The Attack of the Clones
(2002). På många ställen i scenariot efter-
strävas den humor som utmärkte den för-
sta av dessa två filmer. (Dumma battledroids
etc. INTE skämt a´ la´ Jar-Jar-trampar-i-
bajs.)
Den kriminella organsiationen Black Sun
sticker också upp sitt fula tryne i scenariot.
Black Sun som är ett rent ”EU-påfund”
(Expanded universe), spelar en viktig roll
ibland annat boken Shadows of the Empire.
Händelserna som närmast berör Black Sun
när äventyret utspelar sig är dock de som
tas upp i den tecknade serien Darth Maul,
där sithlärlingen med samma namn så gott
som tillintetgör organisationen.

Ok. Nu kör vi. Lycka till!
/Daniel Lenneér

Äventyret börjar
Slå på ”Star Wars main title” på närmsta ste-
reo (om möjligt) och läs ”den gula scrollande
inledningstexten” (se nedan). Dela därefter
ut karaktärerna. Stäm av lite med spelarna
så att de inte får en karaktär de ogillar re-
dan från början.

”Gul scrollande inledningstext”:
”Det är en svår tid för republiken. Oenighet
och splittring får den att vackla på gränsen
till upplösning. Samtigt rasar klonkriget  som
en ond löpeld genom galaxen. Jediordern
har lidit stora förluster och är hårt pressad.
Mitt i alltsammans har en konflikt uppdagas
på den lilla fridfulla planeten Thoroo i de
yttre regionerna. Jedimästare Chan-Qua
Drhaall tillsammans med sina två lärlingar
har sänts ut för att medla fram en lösning

på denna konflikt.”

Scen 1: Inflygning mot Thoroo
Ett republikanskt fraktskepp i glänsande
krom sveper genom den svarta rymden in
mot den lummiga gröna planeten Thoroo.
Dex sitter vid spakarna. Låt spelrna få prata
in sig i sina karaktär och bli lite varma i klä-
derna.
Från rymden ser planeten fantastiskt vacker
och fridfull ut. Skeppets färddator har ställt
sina sensorer på Thoroo och visar att plan-
eten har ett varmt och fuktigt klimat.
Atmosvären består till stor del av koldioxid
och syre och går att andas utan problem.
Färddatorn räknar också fram kordinaterna
för en lämplig landningsplats vid byn Thoo.

Inte mindre än tre månar cirkulerar i om-
loppsbana kring Thoroo. Rollpersonerna
passerar ganska nära en av dem under
inflygningen. Ett jättelikt fraktskepp ligger
ankrat på månen. Någon i sällskapet kän-
ner igen det som ett fraktskepp av den ty-
pen Handelsfedrationen använder. (Ge
handout) Mycket märkligt. Inga av de upp-
gifter som rollpersonernas expedition har ta-
git del av pekar på att Handelsfedrationen
har intressen här ute i de yttre regionerna.
Allra minst nu.

Fakta: Thoroo
Thoroo är en ganska liten planet belägen i
de yttre regionerna. Planetens varma och
fuktiga klimat gör den otroligt lämpad för
odling av grödor. Planeten domineras av
jättelika gröna odlingsfält men här finns na-
turligtvis också skogar, berg och vattendrag.
Invånarna kallas Thoorier. De är ett intelli-
gent men kortväxt reptilfolk med sällan skå-
dade kunskaper om jord och grödor. Med få
undantag bedriver de all odling och handel
från Thoroo. Republiken har länge använt
planeten som en storskalig leverantör av
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kryddor, te och en uppsjö andra livsmedel.
En konflikt på Thoroo som tenderade att
strypa exporten skulle få konsekvenser för
många människor i galaxen.

För en månad sedan kunde inte den lilla
staden Thoo leverera den mängd råvaror
de tidigare presterat varje månad. Sände-
bud från planeten har meddelat att en kon-
flikt mellan två byar i de odlingstäta områ-
dena är orsaken. Jedimästare Chan-Qua
och hans lärlingar har sänts till Thoroo för
att undersöka vad som hänt på planeten och
om möjligt lösa de problem som finns där.

Landningen
Skeppet bryter igenom en tunn molnslöja
och sveper fram över Thoroos vackra yta.
Ändlösa gröna fält blixtrar förbi i alla väder-
streck. Snart syns två områden av tät
bebygelse. Den första är staden Thoo, där
de väntas. Dex sätter vant ner skeppet i en
dalgång i närheten.

Sällskapet måste nu vandra uppför bergs-
sluttningen för att nå den lilla staden. Det
visar sig vara lättare sagt än gjort. Det märks
direkt att den här platsen är lämpad för od-
ling. Klimatet är varmt och luften fuktig. Växt-
ligheten är frodig och snårig, det är lätt att
fastna.

Scen 2: Ankomsten
På kullens krön är det en vacker syn som
möter rollpersonerna. De ser den lilla sta-
den Thoo bestående av minatyrhus i bränd
och rödmålad lera. Nedanför breder fält ut
sig för att mot horisonten torna upp sig i ett
högt berg.
Benämningen stad visar sig vara att ta i när
sällskapet vandrar ner mot Thoo. By verkar
vara ett bättre ord. Uppskattningsvis kan byn
rymma några hundratal små invånare. Byn
består av enklare hyddor byggda i lera, trä
och halm. Att allting är smått beror på att

Thoorierna inte är mer än en meter långa.
(se mer fakta om thoorierna nedan) Höv-
dingen (utmärker sig bland de andra efter-
som han är den ende som bär vit fjäder-
skrud) möter rollpersonerna. Han presen-
terar sig själv som Niii-Phoo-Woongh (utta-
lat med stor inlevelse som ett sjungande
läte). Hövdningen är väl medveten om vilka
rollpersonerna är och varför de har kommit,
han uppträder trevligt och visar dom runt.
Han passar samtidigt på att berätta lite om
sitt folk, den trevliga staden och odlings-
verksamheten, 3QP0 kan tolka hövdingens
kuttrande läten, trots att han talar en primi-
tiv dialekt. Han försklarar snart problemet.

Tvisten
Berget som syns vid horisonten lystrar till
namnet Thoomahaar (3QP0 kan översätta
det till något i stil med ”Himmelsberget”) och
vid dess fot ligger en by med samma namn.
Niii-Phoo-Woongh menar att hövdingen i
Thoomahaar är en bedragare och skurk.
Hans stam har nämligen utökat sin odling-
områden genom att tränga tillbaka Niii-
Phoo-Woonghs stam med brutalt våld. De
har på något sätt skaffat sig moderna va-
pen som ödlefolkets religon och etik starkt
motsätter sig.
Istället för att odla de kryddor som normalt
exporteras till republiken vill Thoomahaar
bara producera en ogräsväxt med svarta
blåsor på bladen i allt större propotioner.
Niii-Phoo-Woongh och de andra invånarna
har även iaktagit att ett stort skepp har lan-
dat vid bergets for med jämna mellanrum.
De vet inte vad det är för skeppet, de vet
bara att det inte tillhör republiken.

Fakta: Thoorierna
Thoorierna är ett kortväxt reptilfolk som
befolkar planeten Thoroo. De är som
fullväxta omkring en meter långa och
kommunicierar med knorrande läten. De
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verkar för människor vara mycket söta och
sympatiska. Thoorierna är ett intelligent
släkte. De har dock inte inte eftersträvat en
speciellt hög teknologisk utveckling, de har
naturligtvis varit i kontakt med rymdfart, men
väldigt få Thoorier har lämnat Thoroo. I se-
naten sitter andra företrädare från systemet.
(som för övrigt är helt ovetande om det som
nu försegår på planeten)

Scen 3: Bortom odlingarna
I norr och i öster sett från den lilla byn bre-
der odlingsfält ut sig. Sällskapet ser gigan-
tiska gröna odlingsfält breda ut sig, plan-
eten Thorroos främsta och enda, ekono-
miska näring. Vid horisonten skymtar ett
berg med ett flertal spetsiga toppar.  Det är
Thoomahaar. Vid bergets fot ligger den ri-
valiserande byn saom praktiskt nog bär
samma namn som berget.

Rollpersonerna bestämmer sig antagligen
för att ta sig dit. Frågar de hövdingen kan
de få låna en Thachk med en tillhörande
liten vagn som det precis går att trycka in
fem pers i. En Thachk är en rosa jättefågel
(någor större än en struts) som Thorrierna
använder flitigt som dragdjur i jordbruket.
Med fågel och vagn tar det ett par timmar
att nu bergsmassivet. Om man går till fots
tar det onödigt lång tid.
Dra ut på färden över odlingar för att få roll-
personerna att förstå hur stora fälten är.

Scen 4: Thoomahaar
Thoomahaar är det bergsmassiv som reser
sig ur de kolossallt vidsträckta odlingsfälten.
De bosättningar med Thoorier som ligger
kring berget lystrar praktiskt nog till samma
namn. Berget är också handelsfedrationens
landningmärke som de använt ända sedan
de började använda sig av planeten.
Handelsfedrationens närvaro är tydlig i byn.
Överallt syns battledroids som patrullerar

eller står på vakt. Det märks också en be-
tydlig skillnad på levnadsstandard jämfört
med Thoo. Thoorierna i den byn har
uppbarligen tillgång till mer civiliserad tek-
nologi (rpllpersonerna lägger märket till la-
servapen, städrobotar och en grupp barn
som leker med högteknologiska leksaker),
men de verkar paradoxalt nog inte speciellt
mycket lyckligare för det .

”Ett litet svart får”
Thoomahaar har också en hövding, en med
svart fjäderskrud och yviga skäggstrån, han
välkommnar rollpersonerna men det är tyd-
ligt att han inte är riktigt lika förtjust i att få
besök. Han kommer eskorterad av två
battledroids som inte säger mycket med som
följer hans minsta vink. Yeestie känner att
byhövdingen är nervös och rädd. Hövdingen
svarar motvilligt på frågor men blir lätt irri-
terad och måste pressas ganska hårt innan
han avslöjar något av värde. Hövdingen kan
avslöja att de valt att jobba åt
handelsfedrationen för att de betalar gene-
rösare. Dessutom är de bara intresserade
av den lättodlade ”svart kryddan”. Han för-
nekar bestämt att de med våld skulle utöka
sina odlingområden för att framställa mer
av kryddväxten.

Handelsfederationen
Handelsfederationen har kopplat grepp
kring den lilla byn vid Thoomahaars fot. Det
är de som har tvingat hövdingen som i sin
tur beordrat Thoorierna som bor där att ex-
pandera sina odlingar för att kunna produ-
cera allt mer av kryddväxten Khoorro-
Kaahaa-khoorro.
Genom löften om höga ersättningar, främ-
mande teknologi och hövdingens inflytande
har de fått invånarna kring Thoomahaar att
expandera sina odlingsarealer för att snab-
bare kunna odla fram stora mängder
Khoorro-Kaahaa-khoorro. Den maktgalne
byhövdingen har hetsat Thorierna kring
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Thoomahaar, som beväpnats med laserva-
pen från handelsfedrationen, att med våld
tvinga tillbaka odlarna från Thoo. Därför har
Thoo inte kunnat lämna ut på långa vägar
lika mycket grödor som tidigare.

Fakta:
Khoorro-Kaahaa-khoorro
Khoorro-Kaahaa-khoorro är namnet på
kryddan, inte på växten som producerar den.
Örten som ger upphov till kryddan heter
något mycket underligt som bara kan utta-
las på Thooriernas märkliga språk. Örten
växer i form av små buskar vars blad ut-
vecklar mörka blåsor. Dessa blåsor krossas
sedan för att få fram kryddan Khoorro-
Kaahaa-khoorro. Växten växer bara på
Thooro och där växer den så att det knakar.
Vad inte Thoorierna eller speciellt många
andra känner till är att kryddan i den undre
världen är en mycket eftertracktad och vär-
defull drog. Örten kan, som sagt, endast
odlas fram i Thooros gynsamma klimat och
marknadspriset på drogen därför är otroligt
högt. Genom att sälja drogen storskaligt får
handelsfedrationen ett välkommet tillskott i
kassan som inte minst behövs nu under det
rådande kriget…

Handelsfedrationens närvaroär påtaglig i
den lilla staden. Ett flertal battledroids
patrullerar eller är posterade ständigt i byn.
De kommer att vilja se rollpersonernas pap-
per och försöka arrestera dem när det visar
sig att de inte har några.

Handelsfedrationen anländer
Ett massivt dån fyller plötsligt luften.
Thoorierna blir livrädda och springer och
gömmer sig i sina hyddor. Från den klarblå
himlen faller en mörk skugga när en gigan-
tisk tingest sänker sig ner från skyn. Roll-
personerna ser samma jättelika fraktskeppet
de såg under inflygningen över planeten ta

mark på en stor plan klippavsats vid
Thoomahaars fot. De battledroids som
patrullerat i byn ställer upp sig runt skep-
pet.

Landgången till farkosten fälls ner och ut ur
dammolnet kliver man i lila klädnad. Det lilla
man ser av hans ansikte visar att han är
gamal och tanig. Mannen är flankerad av
tre droidekas. Jedierna får vid åsynen av
mannen en obehagligt sugande känsla i
magropen. Den mörka sidan är mycket på-
taglig hos honom. Påtagligare än hos nå-
gon livsform de mött i sina liv!

Den enda thoorier som inte gömt sig är höv-
dingen med den svarta fjärderskruden. Man-
nen i lila kåpa går först fram till hövdingen
och talar till honom på hans eget språk (i
bakgrunden börjar ett flertal droider strömma
ut ur skeppet och lastar in balar med någon
form av växter i skeppet). 3QP0 förstår att
mannen klagar på att det är för lite av vad
det nu är som lastas in. Mannen ignorerar
rollpersonerna först, men det gör inte
droidekas som grupperar sig runt dem.
Om rollpersonerna beslutat sig för att
gömma sig innan skeppets ankomst gör det
inget alls, mannen i lila kommer att känna
deras närvaro och konfronera dem.
När konversationen med hövdningen är klar
vänder sig mannen nämligen mot roll-
personerna (går fram till deras gömställe,
han vet var det är) och börjar håna dom.
- Jediriddare… Tror ni att ni kan gömmer er
från mig va? Vad gör ni här? Tror ni att det
finns tid att förhidra det som är oundvikligt.
Er tid är förbi. Snart är ni döda… Allihop.
Framtiden tillhör oss…
Han vänder sen och går tillbaka till skep-
pet.

Om jediriddarna, eller någon annan, ingri-
per sveper den gamle runt med blixtens
hastighet. Ur sitt bälte lösgör han med kraft-
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ens hjälp en ljussabel och tänder en blixt-
rande smal och röd klinga. Den gamle visar
sig i strid vara förbluffande spänstig och at-
letisk. Han attackerar kraftigt och fokuse-
rat. I strid använder han sig av höga viga
hopp, tuffa ljussabelattacker och giftiga
forcepushar. Utan större problem, upp-
backad av skjutande stridsdroider, klara han
att sätta de tre jedierna ur spel.
- Farväl, Chan-Qua. Minns… Jag var en av
er en gång… Men nu har jag lärt känna kraft-
ens sanna natur! Det kommer ni också att
göra tids nog…
Mannen i lila återvänder till skeppet. Om
någon av rollpersonerna ropar något i stil
med ; Vem är du!?, vänder sig mannen om
och bemöter den talande med en iskall blick.
- Zaahr… väser han.

Fraktskeppet lyfter från marken med ett dovt
muller. Rollpersonerna har det fortsatt varmt
om öronen. De står kvar på marken tillsam-
mans med ett antal vilt skjutande
battledroids och droidekas.
Antagligen inser rollpersonerna att de gör
klokt i att försöka följa efter skeppet med
den otrevlige typen på. Om någon av
jediriddarna är snabb nog att kasta iväg en
spårsändare att fästa på skeppets skrov blir
den saken lite enklare.

Upploppet
Mitt under stridens hetta märker plötsligt
rollpersonerna att de inte är ensamma om
att ställa till tomult. Genom att ta till våld
mot droiderna har de utlöst en effekt bland
det kuvade ödlefolket i staden. De har helt
enkelt sett sin chans att få frihet genom re-
volt! Thoorierna anfaller i stort antal och
battledroidsen blir lätt förvirrade och över-
mannade. En grupp ordentligt uppretade
thooriehanar har dessutom trängt in den
fjäderprydda hövdingen i ett hörn mellan
husen och om rollpersonerna inte gör ett
ingripande kommer de kallblodigt att slita
den korrupta ledaren i trasor.

Scen 5: Tillbaka och åter i rymden

När rollpersonerna lämnar kaoset i
Thoomahaar märker de att uppretade bybor
har satt odlingsfälten där den svarta kryddan
växer i brand. Panikslagna Thachkar och
andra djur flyr från elden. Jedierna kan an-
vända sina jedikrafter för att lugna de stora
fåglarna och göra dem till riddjur. Som spel-
ledare kan du här placera in någon drama-
tisk scen där jedierna måste rädda några
barn som blivit omringade av eld på det brin-
nande kryddfältet.
Rollpersonerna vänder åter till Thoo och sitt
skepp.
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Med hjälp av sändningsutrustningen i skep-
pet kan någon av jedierna kontakta rådet.
Faktum är att det är något de bör göra efter
en händelse som denna. (SL kan ge Chan-
Qua en hint i form av handout om det om
det inte sker) Efter en stund får de upp en
holoprojektion av jedimästare Ki-Adi-Mundi
(rådsmelemmen med skägg och högt hu-
vud i Episode I). När de beskriver mannen
de mött säger han efter en stunds eftertanke.
- Det måste vara El Zaahr… efter alla dessa
år. Först Dokuu… Nu Zaahr. En efter en ger
sig de förlorade tjugo till känna… Jag hop-
pas att ni förstår hur viktigt det är att ni sö-
ker upp denne man…
Ki-Adi-Mundi kan vidare berätta att Zaahr
var en lovande jedi som försvann under ett
uppdrag för femton år sedan. Att han skulle
vara i allians med handelsfedrationen är
ingenting som rådet känner till.

Samlade i skepp lättar sällskapet mark.
Snart lämnar de den vackra gröna planeten
som en grönt klot bakom sig i rymden svarta
tomhet. Med hjälp av spårsändaren är det
en ganska enkel match att följa efter skep-
pet med kryddlasten.
(Den avanccerade spårningutrusningen i
skeppet kan, efter lite arbete från Dex och
3QP0, räkna ut ungefärliga kordinater om
jediriddarna inte lyckades fästa någon spår-
sändare på handelsfedrationens fraktskepp)

Scen 6: Kessel
Det visar sig att de astroidfyllda områdena
kring den steniga planeten Kessel är plat-
sen där handelsfedrationens stora frakt-
skepp matrialiserats från hyperrymden. När
rollpersonerna anländer till platsen märker
de snabbt att det inte är där ensamt. Där
ligger ett flertal handelsfedrationsskepp.
Dessutom finns ett skepp till som skymtar
på håll, betydligt större än de andra. Dex
känner igen det som ett av Black suns kon-
korder. Förvirring uppstår.

Ett ljud bryter igenom rollpersonernas sam-
tal. Ch-aching! Det skepp som roll-
personerna förföljt har upptäckt deras skepp
precis när de lämnade hyperrymden och
kopplat grepp med sin tractorbeam. Skep-
pet dras in mot kontrollskeppet.

Fakta: Kessel
Ingen tänkande art skulle någonsin ha satt
sin fot på den ödsliga stenplaneten Kessel
om det inte vore för platsens unika naturtill-
gång. Kessel är nämligen den största ex-
portören av krydda i galaxen. Krydda är för-
stås en sanning med modifikation, det mest
som lämnar Kessel är salter och mineraler
som bryts ur de djupa gruvkomplexen dom
likt maskgångar genomborrar den bergiga
himlakroppen. Det är mestadels straffångar
från hela galaxen som sitter av sina straff
på Kessel och arbetar i gruvkomplexen.
Kessel kan inte hålla kvar någon atmosvär
att tala om och därför är andningsmask ett
måste för alla som vistas där. Kvarlevorna
av brottssyndikatet Black Sun, som för tio
år sedan nära nog tillintesgjordes av
sithlorden Darth Mauls omotiverade tillslag,
har lyckats lägga rabarber på flertalet kolo-
nier på planeten och styr för tillfället han-
deln.

Scen 7: Tiilfångnatagna!
Skeppet dockas ombord på
handelsfedrationen skepp in i en stor me-
tallisk hangar som naturligtvis är öppen rakt
ur mot den svarta rymden. Ett antal
battledroids och droidekas slår kvickt band
runt skepp och tvingar ut rollpersonerna
med våld om de inte kryper ut frivilligt först.
In i lokalen genom en sidodörr träder man-
nen i den lila kåpan in.
- Jaså… Ni var dumma nog att följa efter.
Det borde jag förstått. Ni jedis är så lätt-
beräknade. Nåja… Ni gör det bara värre för
er själva.
Han vänder sig till en battledriod.
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- För ner dem till lägret. Sätt dem i sektion
163.
Battledrioden bekräftar ordern.
-Roger roger!

Rollpersonerna blir avväpnade och infösta
i en kapsel av ett dussintal battledroids. De
kan, och bör, naturligtvis göra lite motstånd
men märker ganska snart att de är under-
lägsna, om inte annat i antal. Tanken är att
de ska eskorteras ner till fånglägret på
Kessel. Eftersom de blir inspärrade i last-
utrymmet på en lastskyttel finns det ingen
chans att övermanna skytteln på vägen ner
till planeten.
Flygturen ner till Kessela yta tar inte speci-
ellt lång tid. Landningen är högljudd och
oskön. Rollpersonerna får andningmasker
inslängda till sig och blir bokstavligt talat
avlastade och fösta över en stor landnings-
plattform omgiven av vassa klippor. Luften
är råkall och fuktig. Några män av obekant
ursprung möter upp sällskapet och frågar
battledroidsen vilka rollpersonerna är. De
är fångväktare i lägret. Otippat.
- Jediriddare, sir… De ska fänglas i sektion
163, svarar en battledroid.
Det finns chans för rollpersonerna att slå
sig fria om de är snabba nog. Om de inte är
snabba nog förser fångväktrarna roll-
personerna med en elektrisk fotboja, gör de
motstånd får en ”kyss” av en kraftig
elbatong.

Via en hiss förs rollpersonerna ner i under-
jorden. Det visar sig att grottsystem breder
ut sig på flera plan under marken och ska-
par labyrinter av underjordiska gångar. Det
är ordentligt kallt. De fuktiga stenväggarna
glimmar av salter och kristaller. Överallt i
grottsystemen syns utmärglade och smut-
siga fångar arbeta. Här finns förutom män-
niskor en mängd representanter av andra
arter rollpersonerna känner till. Alla, med
några få undantag, är försedda med
andningsmasker. Arbetarna hålls i schack

med hjälp av svarta säkerhetsrobotar be-
väpnade med elektriska piskor. På golvet
myllrar det av svarta spindlar som kilar med
blixtens hastighet mellan klippskrevorna. De
enda ljuskällorna i de underjordiska gång-
arna är lysande iglar som är strategiskt ut-
placerade i taket.

Scen 8: Flykten från Kessel
Efter att ha gått genom grottsystemen en
stund utbryter plötsligt ett häftigt bråk i en
sidogång. Två rodianer och en Aqualishsk
man har övermannat en säkerhetsrobot och
tomult uppstår. Vakterna som följer roll-
personerna rusar till undsättning. De blir
klumpigt nog lämnade med endast en vakt.
Antagligen ser de sin chans. Om de inte gör
det förtjänar de att spärras in ett tag tills
nästa tillfälle ges.
Rollpersonerna borde ganska lätt klara att
avmanna den ensamma fångvaktaren. Se-
dan återstår den inte helt lätta biten att fly
tillbaka till ytan. Kraften kan kanske hjälpa
jediriddarna? Det är regält bråttom. Snart
har de flera dussin säkerhetsrobotar och
fångväktare i hasorna.

Genvägar äro senvägar…
Chan-Qua känner med kraftens hjälp att en
väg genom grottsystemet är betydligt när-
mare. Gruvgången är dock avspärrad och
där finns skyltar med ord som ”Fara!”, ”Ras!”
och ”Vänd om!” på ett antal galaktiska språk.
(3QP0 kan översätta som vanligt). Om roll-
personerna väljer väger genom tunneln
kommer de snabbare fram till ett hisschackt
som tar dem tillbaka till landningsplatt-
formen, men det finns en hake. Haken är
en rymdsnigel som bor i sidogången. (be-
tydligt mindre än den Han och de andra får
närkontakt med i filmen The Empire strikes
back lyckligtvis) Den 300 kilo tunga besten
kommer att gömmma sig i skuggorna och
slå till när den får tillfälle. Låt rollpersonerna
få en regäl kamp.
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Tillbaks på ytan
På något sätt lyckas rollpersonerna fly från
sin fångenskap och ta sig tillbaka genom
de de underjordiska labyrinterna till
landningsplattformen. (Som spelledare får
du gärna lägga in fler händelser i Kessels
grottsystem, om du känner för det) Skytteln
de kom i står kvar där den parkerades.
Dessutom var droiderna naturligtvis dumma
nog att låta rollpersonernas vapen ligga kvar
i skytteln samtidigt som de gick för att göra
någonting annat någon annanstans. Kap-
seln går inte att styra någon annanstans än
tillbaks till därifrån de kom, men å andra si-
dan har väl rollpersonerna inget bättre ställe
att åka till, eftersom det är där deras skepp
finns.

Scen 9: Ur askan i elden
Autopiloten i skytteln för rollpersonerna till-
baka till samma hangar ombord på
handelsfedrationens skepp. Ettt fåtal
battledroids står posterade i lokalen och de
kommer att bli mycket förvirrade (och som
följd; lättbesegrade) när rollpersonerna hop-
par ut ur skytteln.
- Eehh… Vilka är ni? Vad har ni för ärande?
Kan ni visa era papper? Kommer de att för-
söka med innan de börjar skjuta.

In i lokalen träder en Neimoidian
(Handelsfedrationens gröna snubbar i
Episode I: A phantom menace) som har hört
oväsandet. Han försöker larma efter
förstäkningar men blir nervös och fumlig.
Rollpersonerna kan ganska lätt övermanna
honom och ställa frågor. Neimoidianen kan,
något krypterat, berätta följande:
1. Mäster Zhaar (som den kallar honom) har
begett sig till Black Suns rymdstation
”Shine”.
2. Handelsfedrationen har allierat sig med
ett flertal mörka kraftanvändare i det pågå-
ende kriget. Mäster Zhaar är bara en i mäng-
den…

3. Det finns en olaglig kryddlast värd mil-
jontals republikanska krediter i skeppets
lastrum, logiskt och planriktigt placerat
längst ned i skeppet.

Let’s blow this thing and go home!
Att lokalisera kryddlasten är inte speciellt
svårt. Det är bara att ta sig till närmsta luft-
hiss och åka längst ner. Då kommer roll-
personerna att blicka ut i ett stor åttakantig
lokal med snedväggar som utgör skeppets
lastutrymme. Det finns gott om lådor med
kryddväxten laddade från golv till taket. Här
finns också några patrullerande
battledroids.
Eftersom kryddlasten har ett stort ekono-
miskt värde som rollpersonerna med stor
sannolikhet inte önskar handelsfedrationen
är det troligt att de börjar resonera ett sätt
att förstöra lasten. Det finns egentligen tre
möjligheter:

1. Dumpa ut lasten i rymden och hoppas att
ingen plockar upp det.
2. Kapa skeppet och dra iväg med last och
allt. Mycket riskabelt… Dessutom finns det
fortfarande ett rikt antal neimoidianer,
driodekas och battledroids som kommer att
göra allt för att förhindra en kapning.
3. Spräng både skepp och last i luften. En
riskabel lösning, men definitivt den lös-
ningen med mest Star wars-anda!

Dex har varit med om liknande problem ti-
digare och kan, likt McGyuver, fixa ihop en
tidsinställd bomb av prylar som finns om-
bord på sitt skepp. Det tar en stund att fram-
ställa bomben.
Kanske bestämmer sällskapet sig för att
dela upp sig eller kanske inte? En önskvärd
utveckling skulle kunna vara att 3QP0 och
Dex stannar och att de tre jediriddarna med
hjälp av en av handelsfedrationens kapslar
tar sig till Black Suns station för att där göra
upp med den mystiske Zhaar en gång för
alla…
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Här har du som spelledare en ganska tuff
uppgift framför dig. Snart är äventyret slut
och du måste eftersträva att få samma typ
av slut som kännetecknar filmerna. Dröm-
scenen är ju att rollpersonernas skepp, med
alla välbehållna ombord, lämnar Kessel och
Handelfedrationens flotta bakom sig samti-
digt som det stora fraktskeppet exploderar i
ett tjusigt fyrverkeri ackompenjerat till pam-
pig musik! Försök få till det så gott det går.

Scen 10: Black Suns roll
Jedierna lånar skeppet och använder sig av
det för att ta sig ombord på Black Suns
mobila rymdstation. När de närmar sig från
rymden hörs en röst i skeppets högtalare;
- Vilka är ni? Identifiera er?
Det börjar vina laserstrålar runt skeppet om
de inte drar någon mycket bra lögn. En
hangar som syns tydligt har varit öppen men
börjar stängas sakta i samma stund som
eldgivningen börjar. Genom en skicklig ma-
növer lyckas jedierna få in skeppet precis
innan hangaren stängts.

I hangaren står en svart fedrationsskyttel
(El Zhaars skyttel) och några skyttlar som
tydligt tillhör Black Sun. I övrigt finns där
bara två förvirrade vaktposter i röda rust-
ningar som hellre tar till flykt än att illa fäkta.
Via imformationstavlor eller genom att
pressa information från vakterna får roll-
personerna reda på att mannen i lila från
handelsfedrationen sitter i sammanträde i
den största konferenssalen belägen längst
upp i stationens torn. Och han får inte un-
der några omständigheter bli störd.
Rollpersonerna

Fakta: Black Sun / Jaon Barr
BlackSun var en gång en mäktig organisa-
tion i galaxens undre värld. De förfogade
över rutinerade prisjägare, styrde illegal
handel av varor och hade affärer med Jabba
the Hutt. För tio år sedan hände dock något

som i stort sett förintade syndikatet. Darth
Maul, utsänd efter order av sin mästare
sithlorden Darth Sidious, bokstavligt talat
förintade organsiationen. Maul slog till mot
de två huvudkvarteren och skonade bara
ett enda liv, en Mon Calamari vid namn Yeff
Chab. Denne man skulle leva för att berätta
om sithlorderns makt och styrka. Yeff Chab
återupprättade sedan Black sun, vilket idag
är en spillra av sitt forna jag, men tack vare
sin position på bland annat Kessel växer och
frodas.
Black Sun har verkligen fått smaka på den
bittra råa styrkan hos den mörka kraften.
Kan man inte besegra den, får man alliera
sig med den, tänkte de.
Jediriddaren Jaon Barr överlevde miraku-
löst slaget på Geonosis och hamnade av
en slump hos Black Sun som försedde ho-
nom med nödvändig livsuppehållande cy-
bernetisk teknologi. Uppfylld av hat och
missnöje riktat mot jediordern som lämnade
honom att dö på slagfältet, hamnade Jaon
Barr på kraftens mörka sida. Han kan inte
på långa vägar mäta sig med Maul, men
fungerar idag som en av topprådgivarna på
Black Sun. Han är fysiskt svag och vek men
stark i defensiv strid med hjälp av den mörka
sidan av kraften. Att skjuta ettrig blå blixtar
är något han behärskar alldels utmärkt.

Scen 11: Uppgörelsen
Rollpersonerna har tagit sig längst upp i sta-
tionen via en luftsluss. En röd matta breder
ut sig fram mot en metallisk dörr med Black
Suns symbol på.
De tvådelade automatiska dörrarna glider
upp. Rummet visar sig rymma någon sorts
konferenssal och större delen av golvytan
tas upp av ett stort ovalt bord. Väggarna tas
upp av fönster där man tydligt ser
fedrationsskeppen och Kessel mot den
svarta rymden. Vid bordets mitt sitter två
kåpförsedda gestalter och är djupt försjukna
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i samtal. Både slutar prata och vänder sig
mot dörren.

Yestie stelnar till vid åsynen av den okände
mannen. Hon känner igen honom. Det är
hennes forne mästare Jaon Barr! Han är
vanställd och till stor del återskapad av gro-
teska mekaniska inplantat. Chan-Qua kän-
ner först inte igen honom. Jaon Barr verkar
samlad och inte alls förvånad.
- Yeestie…? Men vad trevligt… säger han
med lömsk röst. Men vad synd att du och
dina vänner kommer olämpligt… Ni fårstår,
det här är en privat audiens…
Samtliga av jediriddarna kan konstatera att
det finns två fallna jedier i rummet. Båda
klädda i lila och starka med den mörka si-
dans kraft.
(Om de mörka kraftanhängarna redan sett
handelsfedrationsskeppet med kryddlasten

sprängas utanför fönstret kommer de att
vara förberedda på jediernas ankomst och
vara en betydligt hårdare nöt att knäcka...)

Det som utspelar sig är en dramatiskt ljus-
sabelstrid som engagerar rollpersonerna
både fysiskt och psykiskt. Jaon Barr kom-
mer (naturligtvis) att välja Yeestie som mot-
ståndare. Det som utspelas mellan dem är
till största delen en psykologisk strid. Av-
gränsa Yeestie från de andra och rollspela
duellen med henne i enrum.
Avgörande ligger med till stor del i Yesties
beslut. Med henne kan den goda sidan
vinna en knapp seger. Om hon ansluter sig
till sin forna mästare och den mörka sidan
vinner den mörka sidan i dubbel bemär-
kelse.

Det finns en aspekt till att ta hänsyn till i
striden. De två mörka kraftutövarna är inte
de bästa vännerna, trots att de slåss mot
samma fiender. Den mörka sidan kommer
atlltid att kämpa efter att stå ensam och star-
kast. Därför kan du som spelledare drama-
tiskt vända stridens förlopp om det vänder
till mörkrets fördel, genom att låta den ena
lilaklädde mannen sätta ljussabeln i den
andre i en utsatt stund i stridens hetta.

Som spelledare får du se till att striden på
det ena eller andra sättet drivs till ett avgö-
rande. Sluta gärna berättelsen när alla är
ombord på fraktskeppet och lämnarKessel
i en stund av plötslig förvirring. Vad har roll-
personerna egentligen åstakommit?  Tänk
om det är sant att det finns många använ-
dare av den mörka kraften... Och att det
rebubliken upplever bara är början...
Fälten med den illegala drogen på Thoroo
har brunnit. Handelsfedrationen, och Black
Sun, har förlorat viktiga frontfigurer men
åndå känns det på något konstigt sätt som
om slaget inte är vunnet.
Scenariot slutar här.


