
DEN SISTA MÅLTIDEN 

- Ett äventyr till Alien RPG av Mårten Forsmark 
 
Tråkiga legala saker: 
Detta äventyr får spridas fritt så att andra kan spela det. Konstruktören avsäger sig dock allt ansvar för äventyret om det förändras på något                        
sätt. Alla personer som förekommer i detta äventyr är helt fiktiva och har inga verkliga motsvarigheter. Alla faktiska liknelser med levande                     
och döda personer är helt oavsiktliga. Varumärket Alien ägs av 20th Century Fox och jag är inte kopplade till dem och hävdar ingen                       
upphovsrättsligt äganderätt till varumärket. 
 
Bakgrund: 
Detta äventyr äger rum 2179, mellan filmerna Aliens och Alien³ och ska vara en annan 
alternativ förklaring till vad som hände mellan filmerna. Det borde också svara på frågan var 
den extra facehugger som smittade Ripley i Alien³ kom ifrån. Dessutom "återupplivas" också 
Rebecca "Newt" Jorden, en karaktär som jag anser förtjänade ett bättre öde i franchisen.  
 
Strax efter Sulacos flykt från LV-426 i filmen aliens fick Weyland-Yutani ett automatiskt 
meddelande från fartygets dator att det finns en främmande livsform ombord. I hopp om att 
det kan vara en Xenomorph skickade Weyland-Yutani forskningsfartyget Alcestis för att 
olagligt borda Sulaco och försöka fånga en Xenomorph. När Alcestis besättning bordade 
Sulaco hittade de Ellen Ripley, Rebecca Jorden och korporal Dwayne Hicks i hypersömn 
samt tre alien-ägg, varav ett redan hade kläckts. En noggrann undersökning visade att 
människobarnet Rebecca Jorden var infekterad med en Xenomorph och forskarna ombord på 
Alectis antog felaktigt att det var det kläckta ägget som infekterade Rebecca Jorden (Hon var 
faktiskt smittad av Xenomorph-drottningen när hon fångades av henne i filmen Aliens).  
 
Forskarna beordras av Weyland-Yutani att  

1. skaffa Rebecca Jorden, det öppnade ägget och ett av de oöppnade äggen. 
2. Lämna ett xenomorph-ägg samt en död klon av Rebecca Jordan i sin stasis kammare. 
3. Ändra Sulacos kurs mot Fiorina 161. 

 
Detta lämnar Ripley, Hicks, en död klon av Rebecca Jordan, ett oöppnat alien-ägg och en 
facehugger som ingen känner till på Sulaco. Anledningen till att lämna ägget är att 
Weyland-Yutani hoppas kunna utforska Xenomorphs under mer kontrollerade 
omständigheter. Anledningen till att lämna en död klon av Rebecca Jorden är att hon kommer 
att rapporteras som död och Weyland-Yutani kan göra vilken forskning de vill på henne utan 
att någon undrar vart hon tagit vägen. Forskarna ändrar också Sulacos kurs mot Fiorina 161, 
en plats fylld med avvaringsbara människor. Weyland-Yutani hoppas att Ripley, Hicks och 
alla på kriminalkolonin kommer att smittas så att de kan studera Xenomorphernas 
utvecklingscykel under kontrollerade omständigheter. 
 
Alectis satte kurs mot COR-1521 i Neroid Sektorn, en topphemlig Weyland-Yutani 
forskningsutpost. Men de kommer inte fram. En av forskarna ombord på Alectis, Judith, är en 
android och en företagsspion för Seegson Ltd. I ett försök att skaffa Xenomorph-äggen och 



Xenomorphen inuti Rebecca Jorden förgiftade hon de andra 11 besättningsmedlemmarna vid 
en gemensam middag. Innan kapten Jakobs dog av giftet lyckades hen heroiskt att låsa 
kontrollerna för skeppet, vilket gjort att Alectis drivit runt i rymden sedan dess. Androiden 
Judith har ingen tillgång till skeppets kommunikation, motorer eller styrsystem och har inget 
sätt att styra eller lämna Alectis. Judith visste inte vad hon skulle göra men gjorde så många 
förberedelser som möjligt för att gå av fartyget i snabb hast om det skulle dyka upp någon 
möjlighet. Hon tog kirurgiskt bort chestburster från Rebecca Jordan och packade den 
tillsammans med äggen i en mobil stasiscontainer. Sedan dess har hon väntat ombord på 
Alectis på att något ska hända. 
 
Att köra scenariot: 
Spelarkaraktärerna har anställts av Weyland-Yutani för att undersöka varför Alectis inte har 
kommit fram till COR-1521 som förväntat, och om möjligt ta fartyget och dess last till 
COR-1521. De är inte någon speciell räddningsstyrka utan helt enkelt det WY-skepp som är 
närmast, ett par dagar från Alectis. De har följt Alectis förväntade rutt och upptäckte skeppet 
drivandes i rymden utan uppenbar skada på skrovet. Det borde vara ganska lätt för 
besättningen att docka till luftslussen och undersöka vad som har hänt. 
 
När rollpersonerna går ombord på Alectis upptäcker de att skeppet gått ner till lägsta 
strömförbrukning, vilket orsakats av att kapten Jacobs som låst fartyget. De livsstödjande 
systemen och nödbelysningen är i princip de enda fartygssystem som är i drift. För att 
aktivera andra system måste spelarpersonerna nå skeppets MU / TH / UR-AI och använda de 
kommandokoder som de fått från Weyland-Yutani innan de inledde detta uppdrag. 
 
Beroende på vilken typ av scenario du vill köra finns det en hel del justeringar för att ge 
scenariot ett annat fokus. Naturligtvis kan du välja vad du gillar bland de olika idéerna nedan 
och kombinera dem med dina egna idéer. Jag uppmuntrar dig faktiskt att göra just det för att 
göra spelet till det du vill att det ska vara.  
 
“Get Away From Her, You B***H!”  - Det actionorienterade spelet: 
Om du vill ha mer action i det här spelet kanske du vill låta chestburstern fly från sin 
stasisbehållare. Den härjar fritt på fartyget och efter att ha festat på besättningens lik har den 
vuxit sig tillräckligt stort för att vara ett verkligt hot. Spelarkaraktärerna, som förmodligen är 
marinsoldater och beväpnade till tänderna, kommer att ha fullt upp med att kämpa mot 
Xenomorphen och reparera skeppet. Spelet kommer snabbt att förvandlas till ett 
överlevnadsspel. Kommer spelarkaraktärerna att lyckas fängsla eller döda Xenomorphen? 
Kan de starta Alectis? Vill de verkligen det eller är det bättre att spränga Alectis i bitar och 
bara lämna skeppet på samma sätt som de kom? Tar de med sig Judith, Rebecca eller 
Xenomorph-proverna? 
 
“In Space, No One Can Hear You Scream.” - Det skräckorienterade spelet: 
Om du vill ha mer skräck i spelet föreslår jag att Judith blir huvudantagonisten. Som alla vet 
är androiderna som Seegson gör inte lika bra som de Weyland-Yutani gör. Judiths modell har 
en allvarlig defekt i de beteendemässiga och etiska underrutinerna. Hon är lömsk, paranoid 



och tror att alla människor är ute efter att få henne och måste döda varje människa innan de 
dödar henne. Hon har inte för avsikt att ge Xenomorph-proverna till Seegson, så att de kan 
göra ett vapen av det. Hon har nämligen sett hur hemska Seegson och andra människor kan 
vara. Människorna kommer så småningom att anfalla henne och alla andra androider. Nej hon 
behöver vara den som besegrar mänskligheten först, hon behöver döda dem alla. Hennes 
slutspel är att se till att en Xenomorph når en tätbefolkad mänsklig bosättning och orsakar 
förödelse. Därifrån kan de spridas till andra mänskliga bosättningar och slutligen till Jorden. 
Judith är inte stridstränad och vet inte hur hon ska hantera vapen, men hon är diskret och 
kommer att försöka döda människorna som går ombord på fartyget med sitt överlägsna 
intellekt och total brist på etik. Kan spelarkaraktärerna överleva? Kommer Judith att överlista 
dem och få tag på ett av fartygen? Kan de stoppa Judiths galna plan? Om det finns androider 
bland spelarkaraktärerna, hur kommer de att reagera? 
 
“I Don’t Know Which Species Is Worse.”  - Det utredningsorienterade spelet: 
Om du vill ha ett mer utredningsorienterat spel och ta reda på vad som hände ombord på 
Alectis föreslår jag att Judith blir en mer passiv android. Judith kommer att låtsas agera som 
den enda överlevande av någon form av olycka som hon inte kunnat förklara. Karaktärerna 
måste ta reda på vad som hände innan Judith försöker komma undan med massmord och 
smuggla Xenomorph-proverna förbi spelarpersonerna. Låt karaktärerna undersöka den döda 
besättningen och upptäcka att de förgiftades. Men var det en oavsiktlig matförgiftning eller 
avsiktlig? Låt dem kanske hitta de order besättningen fått från Weyland-Yutani och vad de 
gjorde ombord på Sulaco. Låt dem kanske få väcka Rebecca "Newt" Jorden och berätta att 
hon inte kommer ihåg något efter att ha lagt sig i kryokammaren ombord på Sulaco. Kan 
spelarkaraktärerna lista ut vad som hände? eller kommer de att luras av Judith så att hon kan 
lura dem och leverera Xenomorph-proverna till Seegson? Kan spelarkaraktärerna acceptera 
de avskyvärda handlingarna som Weyland-Yutani har begått? 
 
“That's the plan. You have my word on it.” - Det intrigerorienterade spelet: 
Om du vill ha ett mer intrigerorienterat spel med hög dödlighet bör du ge var och en av 
spelarkaraktärerna personliga agendor. Om du kör den här typen av spel, se till att alla spelare 
vet och godkänner detta i förväg. När spelet startar, uppmuntra misstro mellan karaktärerna 
och ge dem lika möjlighet att förråda varandra. Judith kommer att försöka vara väldigt 
vilseledande och göra allt hon kan för att få tag på ett fartyg och åka med Xenomorph-provet.  
Några exempel på idéer för personliga dagordningar: 

● Att vara en Seegson-spion som är där för att hjälpa Judith.  
● Att vara en Android som fick reda på den här farliga svarta op-shiten och ser till att 

ingen får tag på Xenomorph-proverna. 
● Kapten Jacobs älskare som letar efter hämnd för hans död. 
● En Weyland-Yutani-företagsman som vill göra sig ett namn genom att smuggla 

Xenomorph-proverna till sin egen vapenforskningsavdelning. 
● En undercover kolonial polis som försöker ta reda på varför Weyland-Yutani 

spenderar massor av resurser och bryter mot lagar för att få tag på vad som finns på 
detta fartyg. 

 



 
Judith, Scientist (NPC) 
Judith är en Android och en företagsspion åt Seegson ltd. 
som planteras i Weyland-Yutanis hemliga 
forskningsavdelning. Vad hon hittills har gjort och 
hennes personliga agenda finns i bakgrundsavsnittet. 
Enligt design har Judith inga etiska underrutiner och 
kommer att göra allt vad som krävs för att slutföra sitt 
uppdrag. Hon har ingen utbildning i att använda vapen 
eller andra stridsförmåga men är mycket subtil, listig och 
vilseledande. 
 

  



USCSS Alectis i detalj: 
 
Maskinrum (Engine Room): 
Fartygets maskinrum är i grunden fylld med verktyg och skeppets motorer. Om de undersöks 
kan spelarkaraktärerna ta reda på att motorerna är fullt funktionsdugliga men alla kontroller 
har låsts av kapten Jacobs. Det kan bara låsas upp från MU / TH / UR-rummet och först efter 
några timmars uppvärmning av motorerna kan Alectis vara redo att färdas vidare. 
Maskinrummet är också det rum där fartygets självförstörelsemekanism finns ifall någon är 
intresserad av att aktivera den. 
 
Lastrum (Cargo Room): 
Det första rummet som spelarkaraktärerna kommer in i är lastrummet eftersom luftslussarna 
är här. Lastrummet är ett stort öppet utrymme fyllt med olika lastcontainrar. Mestadels 
medicinsk utrustning men det finns en del andra saker här också. Det finns också en hiss här 
som leder till laboratoriet och skeppets kryokammare. Bland lasten i lastutrymmet har Judith 
gömt den låsta mobila stasiscontainern med Xenomorph-proverna. Det borde vara svårt att 
hitta den om inte spelarna vet vad de letar efter. 
 
Hytter (Living Quarters): 
Det är här besättningens privata hytter och sovplatser som används när de inte är i 
hypersömn. De har var sin säng och toalett i hytten. Rummen är glest inredda eftersom inte 
mycket tid har spenderats här. Inte mycket kan hittas här förutom att de i kapten Jacobs hytt 
kan hitta ett dolt nyckelkort som ger bäraren tillgång till fartygets vapenförråd. I ett av 
bostäderna finns också en liten kanin i en bur, som lever på grund av ett ganska avancerat 
automatiserat utfodringssystem. Vid den främre styrbordssidan av korridoren som omger 
bostaden finns en hiss som leder upp till sjukvårdsavdelningen och bryggan. 
 
Gym (Gym): 
Detta är ett vanligt gym så att besättningen kan hålla sig i form i rymden. Det finns också 
duschar för att hålla besättningen ren här. 
 
Mässen (Mess): 
Det är här det är tänkt att besättningen ska spendera tid när de inte är i tjänst eller sover. Det 
finns saker som böcker, brädspel och filmer i ett hörn och i det andra hörnet finns ett kök för 
matlagning och bord att äta vid. Det mest märkbara i detta rum är dock de döda kropparna. 
Elva besättningsmedlemmar ligger döda vid matbordet utan någon uppenbar dödsorsak. De 
flesta av dem är forskare, men kaptenen och piloten är också bland de döda. Deras död verkar 
ha varit snabb för det finns fortfarande mat på bordet. Det går också lista ut att den som 
identifieras som kapten Jacobs verkar ha dött sist och ligger vid en datorterminal. 
 
Lab (Lab): 
Detta är laboratoriet där forskarna utförde experiment på Xenomorph-proverna och Rebecca 
Jorden. Det finns en del medicinsk utrustning, och spelare som är skickliga inom medicinsk 
forskning vet att det är saker för bioförvaring och kloning. Det finns också en datorterminal 



som kan undersökas när strömmen återställs och den innehåller några svårtolkade 
forskningsdata om Xenomorphs och Rebecca Jorden. Det finns också ett förseglat inre lab 
och om spelarkaraktärerna kommer in där hittar de en sex eller sju år gammal tjej (Rebecca 
“Newt” Jorden) på ett korsformat operationsbord. Hennes armar är utsträckta och det ser 
nästan ut som om hon är korsfäst till operationsbordet. Hon lever, men är nedsövd och inte i 
god form. Det finns ett nytt ärr, hastigt ihopsytt från en operation på magen. Bredvid 
operationsbordet finns en kryokammare som inte verkar höra hemma där. Om den undersöks 
noggrant kan namnet USCSS Sulaco upptäckas på kryokammaren. 
 
Vapenförråd (Armory): 
Det finns några vapen ombord på Alectis om besättningen skulle behöva dem. Det är inte 
mycket, mest lätta skjutvapen. Dörren till vapenförrådet är en låst förstärkt ståldörr och ett 
nyckelkort krävs. 
 
Förrådet (Supply Room): 
Detta är fartygets förråd. Den är fylld med förbrukningsvaror som mat, öl, kaffe, tvål, 
toalettpapper, preventivmedel, rengöringsutrustning, batterier, glödlampor och enklare 
reservdelar. Allt i förrådet är av Weyland-Yutanis eget varumärke. 
 
Sjukavdelning (Med bay): 
Detta är den medicinska stationen där besättningen kan få behandling för sjukdomar eller 
skador. Det har inte använts i stor utsträckning av besättningen så det är inte någon brist på 
läkemedel där inne. Det finns också ett Autodoc-system som kan behandla patienter även om 
det inte finns någon medicinsk personal. 
 
Kryokammaren (Cryochamber Room): 
Det är här besättningen på Alectis tillbringar sin tid när de sover i hypersömn. 
Kryokammaren kan också lösgöras från fartyget och användas som en flykkapsel som drivs 
av nödbatterier. Det är inte en skyttel eller något liknande men om besättningen behöver 
lämna fartyget kan de kasta loss från resten av fartyget, gå in i hypersömn och vänta där tills 
de räddas. 
 
Brygga (Bridge): 
Det är här piloten och kaptenen styr fartyget. Det är ett ganska enkelt fartyg att flyga och om 
fartygets kraft återställs och motorerna värms upp kommer MU / TH / UR att med autopilot 
fortsätta mot COR-1521. 
 
MU / TH / UR: 
MU / TH / UR som vanligen kallas Mother är fartygets huvuddator och till viss del AI. Det är 
här fartyget kan låsas upp och strömmen återställs med en säkerhetskod. När den låses upp 
kan någon som snokar runt i skeppsloggar som lagras här hitta de order som Alectis 
besättning fått och vad de gjorde ombord på Sulaco. 
 
 



Exempel på en handout: 

 
 




