
  

( HADDAD+ ROUGHNECK N l 

  

Lastansvarig på skeppet USCSS Admetus = 

NAMN: Sandra Haddad = 
LSI 
KARAKTÄRSDRAG: Bitter och, bestämd 

NS 

C z 

Du är lastansvarig samt fixar det behöver fixas ombord på 

skeppet Admetus. Du jobbar hårt och är duktig på ditt jobb 

men det syns inte på den andel som du får av Weyland- 

Yutani. Av någon anledning verkar alla andra på skeppet få 

mer betalt trots att de gör mindre jobb. Eller det finns väl ett 

undantag, Whitman som trots hög utbildning valt att följa sin = 

personliga lycka och jobba i maskinrummet för småslantar. 

Det är ett val du kan respektera i varje fall. Det hela blir väl 

inte bättre av att din älskade bror blivit diagnostiserad med 

Methuselah Syndromet och behöver kostsam genterapi. Hans 

sjukförsäkring täcker inte genterapi och utan genterapin 

kommer han inte att överleva. Du behöver pengar snabbt. Om 

det finns något sätt för dig att öka din andel under det här 

uppdraget, så tänker du göra det. Du har länge varit lojal mot 

företaget och dina kollegor, men lojalitet ger dig inte pengar 

att rädda din bror som du älskar. Du har redan börjat smuggla 

en del olagliga läkemedel i lasten men det är inte tillräckligt 

lönsamt. Ni har just väckts ur hypersömn för att göra ett 

prioriterat uppdrag åt Weyland-Yutani, kanske finns det en 

chans att där ELE mer pengar? 

STYRKA 5, SMIDIGHET 3, FÖRNUFT 4, EMAPTI 2 ” 

  

  

(ZLRIT OT 
Rörlighet 1, Överlevnad 1 

    FAR UTTER OTESTY VER TTT 

  

RT = 
  

IKONISK ÄGODEL: Obetalda räkningar för din brors 

sjukhuskostnader 
  

KOMPIS: ME 
  

RIVAL: = 

  

= -TÅLIG   Bara de tuffaste överlever här ute, och du är en av dem. Varje gång du blir skadad slår du ett styrke-slag — : 

och för varje 6:a du slår minskas din skada med den mängden. Om du får lika med eller fler 6:or än skadan 

undviker du att bli skadad. Detta räknas inte som en handling och detta slag kan aldrig pressas. 

N 

  
  

 



  

  ( PEARSON3 OFFICER : AN 
Ez C z 

Du är kapten ombord på skeppet Admetus och du verkligen SN 

älskar det. Du ser besättningen ombord som din familj och du 

skulle göra vad som helst för dem. Jobbet som kapten kräver 

dock att du är professionell och inte öppet visa dessa känslor. 

Du har en bra besättning och försöker se till att de får en så = 

stor andel som Weyland-Yutani tillåter. Det är dock inte så lätt 

i dessa tider och du har hört rykten om att företaget planerar 

att avskeda skeppspersonal för att öka lönsamheten i denna 

sektor. Kort därefter fick du order om att Price, en 

företagsrepresentant skulle följa med på ert uppdrag att 

hämta malm. Du vet att han egentligen utvärderar din 

besättnings effektivitet och kompetens. Du tänker dock inte 

låta någon ur din besättning få sparken och kommer göra ditt 

yttersta att framlyfta din besättnings kompentens och smöra 

för Price även om du hatar det. Kanske är det här 

högprioritetsuppdraget ni fått, att leta efter skeppet Alectis, 

ett tillfälle för din besättning att visa vad de går för. Du håller 

just på att förbereda en genomgång för din besättning för att 

berätta vad uppdraget [Elan a. 

STYRKA 3, SMIDIGHET 3, FÖRNUFT 3, EMAPTI 5 ” 
  

FÄRDIGHETER: Avståndsstrid 3, Befalla 3, Manipulera 1, 

Rörlighet 1, Obeservera 1, Komteknik 1 

  

  

. HÄLSA: 3 
  Kapten på skeppet USCSS Admetus = 

NAMN: Julia Pearson ; IKONISK ÄGODEL: Skjorta med en logotyp för 
- USCSS Admetus på ärmen 

LISA 
"KARAKTÄRSDRAG: Professiongll och omtänksam KOMPIS: Rook 

  

  

RIVAL: Price 

NS 
  

INFLYTANDE 

Med rang följer vissa privilegier, att andra brukar göra vad du säger åt dem är en av dem. ä 

Till skillnad från andra spelare kan du pressa alla färdighetsslag baserat på empati två gånger. ES 

Varje pressat slag ger dig dock fortfarande en stressnivå.     
  

 



  

  TESS BEST 
C z 

Du är företagsrepresentant ombord på skeppet Admetus, 

vilket betyder att det är du som ser till att Weyland-Yutanis 

intressen alltid kommer först. Du var en gång i tiden en riktig 

påläggskalv inom företaget och många spådde dig en lysande 

framtid inom företaget. Allt såg ut att gå din väg fram tills du 

och en rival vid namn Burke nyligen tävlade om en tjänst En 

chef för en specialprojektsavdelning. Burke var duktig och 

manövererade ut dig inom företagets internpolitik och fick, 

tjänsten. Det hade varit okej om det slutade där, men han 

verkade ha ett horn i sidan till dig och såg till att du hamnade 

ombord på ett lastfartyg för att ”lära dig mer om alla delar av 

företaget”. Livet här på skeppet Admetus är outhärdligt 

tråkigt och du tänker inte stanna här länge. Besättningen, i 

synnerhet kapten Pearson, verkar inte gilla dig och du gillar 

inte av dem heller. Ni har just väckts ur hypersömn av 

företaget för att utföra ett högprioriterat uppdrag. Du tänker 

lyssna noga med på vad kaptenen har att berätta om 

uppdraget, om det är viktigt för företaget är det viktigt för dig 

och kanske något du kan utnyttja till att återigen avancera på 

karriärsstegen. 

    

STYRKA 2, SMIDIGHET 3, FÖRNUFT 5, EMAPTI 4 ” 
  

FÄRDIGHETER: Avståndsstrid 1, Befall 

Överlevnad 1, Obeservera 2, Komteki 

1, Manipulera 3, 
3 

  

     
HÄLSA: 2 
  

Företagsrepresentant på skeppet 

NAMN: William Price = 
LSI 
KARAKTÄRSDRAG: Ambitiös och känslolös 

USCSS-Adhetus 

; IKONISK ÄGODEL: Ansökningspapper för en hög 
chefstjänst inom Weyland-Yutani 

  

KOMPIS: - 
  

RIVAL: Pearson 

NS 
  

.PERSONLIG SÄKERHET 

= Företagets intressen kommer alltid främst utan några undantag. Du är en direkt representant för 

företaget och det betyder att din säkerhet är av största vikt medan andra besättningsmedlemmar 

är undvarbara. Om du blir anfallen eller hamnar i en livsfarlig situation samt att en icket fientlig person 

finns i din omeddelbara närhet kan du välja att slå ett manipulera-slag. Om du lyckas ser du hotet 

id och förflyttar dig eller hittar ett listigt sätt så att faran drabbar den andra personen istället för dig. 

  

När du använder denna talang ökar din stressnivå med ett.   

N 

   



    

  FÖRO0Ka PILOT 0 NN 

  

Pilot på skeppet NS Admetus. = 

NAMN: Thomas Rook = 

LYSA EE 
"KARAKTÄRSDRAG: Risktagande och lojal 

NS 

C z 
ilot och navigatör på skeppet Admetus och har varit 

det i flera år nu. Ursprungligen kommer du från kolonin 

Hadley's Hope på planeten LV-426, men kolonisatörlivet var 

alldeles för tråkigt för dig utan du blickade istället upp mot 

himlen. När du blev tillräckligt gammal så sökte du dig 

omedelbart till ett jobb som pilot hos Weyland-Yutanis. Dina 

föräldrar blev inte glada och ni bråkade ordentligt. Det 

slutade med att du bara drog och du har aldrig talat med = 

dem sedan dess. I ärlighetens namn så saknar du dem och de 

andra i Hadley's Hope oerhört och för ett tag sedan skickade 

du ett meddelande till dina föräldrar. De verkar dock 

fortfarande vara arga för de har inte svarat. Livet ombord på 

Admetus är bra, mycket tack vare kapten Pearson som 

verkligen bryr sig om er i besättningen. Den enda du inte 

iktigt gillar är Whitman som alltid klagar på att du är så 

vårdslös när du navigerar. Du vill ju bara ha lite spänning. Det 

är säkert Whitman som klagat till bolaget och sett till att det 

finns en bolagsrepresentant ombord som håller koll på er 

alla. Du har dock inte tid att utreda detta nu för ni har väckts 

ur hypersömn för att göra ett prioriterat uppdrag. 

    

STYRKA 3, SMIDIGHET 5, FÖRNUFT 4, EMAPTI 2 ” 
  

FÄRDIGHETER: Avståndsstrid 3, Rörlighet 1, Obeservera 1, 

Komteknik 1, Pilot 3, Överlevnad 1 
  

HÄLSA: 3 
  

IKONISK ÄGODEL: Fotografi av din familj på LV-426 

  

KOMPIS: Pearson = 
  

RIVAL: Whitman 

  

= FIJI 

Du älskar när adrenalinet pumpar runt i dina ådror och när du pressar dig hårdare än någon annan vågar.  . 

Till skillnad från andra spelare kan du pressa alla färdighetsslag baserat på smidighet två gånger. 

Varje pressat slag ger dig dock fortfarande en stressnivå. 

N 

  
  

 



  

  I ESPN EN ee bn et 

Tekniker på skeppet SN Admetus: 

NAMN: Sean Whitman 

YR 

KARAKTÄRSDRAG: Lugn och försiktig 

NS 

  

C z 
Du är tekniker ombord på skeppet Admetus, vilket du 

egentligen är oerhört överkvalificerad för. Den enda 

anledningen att du tagit jobbet är på grund av din livs kärlek; 

Jacobs, som är kapten på ett forskningskepp i den här — - 

sektorn. Du har aldrig ångrat att du gett upp din karriär som 

forskare för din kärleks skull. Du och Jacobs försöker träffas 

så ofta ni kan men det är inte lätt eftersom Weyland-Yutani 

driver på er båda rätt hårt, och företaget låter egentligen inte 

anställda ha förhållanden med varandra. Du har begärt att få 

en förflyttning till Jacobs skepp, Alectis, och det verkar som 

att den snart kommer att slå igenom. Du tror att det är därför 

bolagsrepresentanten Price är på skeppet, för att se om du 

skulle passa som tekniker på Alectis. Det enda som du är rädd 

ska kunna sabotera det hela är ifall Rook tar onödiga risker 

och ställer till saker. Oavsett om du får jobbet eller inte så 

tänker du att fria till Jacobs så att ni kan gifta er i hemlighet 

och leva lyckliga tillsammans. Dina planer att träffa Jacobs 

verkar dock få dröja lite. Ni har väckts ur hypersömn för att 

[IE kd uppdrag åt Säevland -Yutani innan ni 

lämnar er last.” 

  

  

  

STYRKA 3, SMIDIGHET 3, FÖRNUFT 4, EMAPTI 4 ” 
  

FÄRDIGHETER: Tunga mi er 1, Medicin 1, Närstrid 1, 

Rörlighet 1, Obeservera 3, Komteknik 3 

  

  
RT = 
  
IKONISK ÄGODEL: Förlovningsringar i guld 

  

KOMPIS: FEET . 
  

RIVAL: Rook 

  

BN   Du har genom hela ditt liv försökt att utöka dina kunskaper och lära dig något nytt. ä 

Till skillnad från andra spelare kan du pressa alla färdighetsslag baserat på förnuft två gånger. 

Varje pressat slag ger dig dock fortfarande en stressnivå. 

SN 

  
  

 


