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BRÖDRASKAPET

ett scenario för Æon Trinity av Åsa Roos

TACK

Tack till Tove och Anders för er aldrig sinande ström av uppmuntran, Brodin, som
alltid håller mig under armarna, Jim, för att du är min bästa bästis, Johanna,
min klippa, och min underbara spelgrupp som aldrig säger ett ont ord om mina
scenarion. Och sist men inte minst, min älskade Boadicea, förutan vilken det
här scenariot skulle vara en hög oorganiserade post-it lappar.

TILL DIG SOM SPELLEDER

Kära spelledare. Först och främst vill jag tacka er för att ni ställer upp och
spelleder detta scenariot. Sedan skulle jag vilja påpeka att den enorma hög
med regler som följer med scenariot är högst frivilliga, och bör inte alls läsas
om du som spelledare har bråttom eller helt enkelt inte bryr dig om regler i så
hög utsträckning.

BRÖDRASKAPET

För att försöka underlätta spelledarens jobb har jag använt mig av ett system
som ﬁnns att läsa om i Last Unicorn Games’ Narrators Toolkit, ett Star Trek TNG
supplement, men inte dåligt för det. Det baserar sig på Plot Cards som i korta
ordalag berättar vad som händer i scenen och vilka NPCs som ﬁnns med. Jag har
adopterat detta sätt att hålla reda på var man beﬁnner sig i scenariot, och längst
bak bland handouts så hittar ni dessa. På dem ﬁnns beskrivet var i scenariot ni
hittar spelledarpersoner och andra fakta. Jag hoppas ni kommer att få det kul.
Har ni frågor så föreslår jag att ni kontaktar mig på rollspel@sydcon.org, eller
040 - 921918.
Lycka till
/Åsa
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INLEDNING

Det här scenariot bygger på White Wolfs Sci-ﬁ rollspel Æon Trinity. Om du som
spelledare inte är bekant med Æon sedan tidigare föreslår jag att du läser hela
inledningsbiten. Annars är det bara att hoppa till “synopsis”. Jag kommer att
blanda friskt mellan engelska och svenska. Detta för att en del av de uttryck som
används i Trinity låter bättre på engelska och dessutom är svåra att översätta
korrekt. Jag hoppas att ni har överseende med detta.

BRÖDRASKAPET

TRINITYS
VÄRLDSBILD
(s. 82 - 83 Trinity, fritt översatt)
Året är 2120 och mänskligheten har gått igenom sin svåraste och samtidigt mest
uniﬁerande tid någonsin. Under 1998 framträdde ﬂer och ﬂer personer med övernaturliga krafter, så kallade “Aberrants”. Till en början använde dessa muterade
människor sina krafter till att göra goda gärningar, men under tidens gång var
det ﬂer och ﬂer av dem som vände sig mot mänskligheten. En deﬁnitiv vändning kommer runt 2020 talet. Dr. Birlesme, själv en hyperintelligent Aberrant,
uppﬁnner 2022 hyperfusionen, en ny och revolutionerande kraftkälla. I princip
innebär hyperfusionen att man ur vanligt vatten kan utvinna enorma mängder
energi, och detta på en väldigt liten yta. Birlesmes hyperfusion ger ny kraft åt
rymdprojekt världen över, och 2024 avslöjar USA att de redan har en rymdstation
i omloppsbana med just hyperfusion som drivkälla.
Under tiden intensiﬁeras Aberrants attacker mot mänskligheten. USA, som
alltid agerande världspolis, bygger ett försvarssystem bestående av satelliter
i omloppsbana som skall förvarna om förestående attacker. De kallar systemet
OMEN (Orbital Military Network). 2031 etablerar USA den första månbasen, kallad
Olympus. 2046 tar Aberrant gruppen “Allah’s Legion” kontroll över den Afrikanska
ön Bahrain. Händelsen sätter igång en vittspridd konﬂikt mellan människor och
Aberrants. Detta leder till att USA 2049 förklarar krig mot de som tidigare setts
som mänsklighetens frälsare. Samma år tar “Space Brigade” över Olympusbasen.
Denna grupp förstör 75% av OMEN satelliterna. Olympus förblir under deras kontroll tills dess att kriget tar slut.
Under kriget som pågår fram till 2061 är det många stora städer, främst i Europa
och USA som lider svårt av Aberrant attacker. 2052 förstörs Jerusalem, och kan inte
rekonstrueras förrän kriget tagit slut, nio år senare. Kina, som hållit sig utanför
kriget, skjuter 2053 upp “Xinyang Sujia”, det första bemannade interplanetära
utforskningsfartyget. Dess destination är Mars.
2054 exploderar Aberrant Calvert Wycoff över Nordamerikas sädesbälte. De kommande åren framgår det att inte bara själva explosionen förstört sädesodlingen.
Ingenting växer i de drabbade områdena, och de kallas numera för “the Blight
Zone”. Som en följd av detta och av den matbrist som uppstår, invaderar USA
2055 Kanada, med hjälp av Quebec.
2061 förstör Mungu “Backlash” Owasha OpNet, efterföljaren till Internet. Mänsklighetens samlade informationsresurs. kommunikationsteknologin går i och
med detta tillbaka ungefär 100 år.
2061 utfärdar Kina sitt “Earth Strike Ultimatum”, vilket går ut på att om aberrants inte lämnar jorden kommer Kina att kärnvapenbomba hela planeten. Ett
första ultimatum ställs och ön Bahrain förstörs för att visa att Kina menar allvar.
Aberrants lämnar jorden, men deras ledares sista ord hotar om en återkomst.
Divis Mal framträdde för skräckslagna journalisters kameror och uttalade orden
“Your legacy is our future” varpå han försvann med sina kamrater.
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Efter krigets slut går mänskligheten in i en ekonomisk krasch vars like aldrig skådats. Miljoner människor är döda, hälften av jordens odlingsbara ytor är förstörda
och de ekologiska resurserna är nästintill uttömda. På Japans, numera Nippons,
inrådan rekonﬁgurerar Kina sin ekonomi på platinafot. Detta är ett stort steg
framåt i revitaliseringen av världsekonomin. Den internationella handeln byter
från dollarbaserad till yuanbaserad ekonomi.
2071 åstadkoms ännu ett stort genombrott inom den vetenskapliga sektorn.
“Pseudo graviton” utvecklas. Det är nät bestående av sk. gravcrystals som
möjliggör en konstgjord gravitation. Detta minskar betydligt de internationella
stridigheterna och mänskligheten börjar se rymden som ett verkligt mål. Tidigare
har man hämmats i sina utforskningar av Low-gravity Aggravated Osteoporosis
(LAO, ungefär allvarlig låggravitations benskörhet) som innebar att människor
som bott länge i rymden under låg gravitation inte kunde återvända till jorden på
grund av att deras benstomme och omgivande muskler helt enkelt inte klarade
av att bära upp vikten av sig själva under normal gravitation.

BRÖDRASKAPET

2103 Åtta människor världen över förses med psioniska krafter. Detta gör dem till
ledare, s.k. Proxies, för de olika psi ordrarna de skapar. 2104 börjar attackerna
från aberrant ligor på de intrasolära kolonierna och det leder till att psionordrarna
avslöjar sig 2106, när de bekämpar aberrant attacken på Sydney. Ordrarna och
psionerna mottas med blandade känslor. Många tror att det bara är en ny form
av Aberrant taint. Med detta inleds också extensiva PR kampanjer från de olika
ordrarna. De beblandar sig också öppet med “allmänheten” . Dess medlemmar
ökar takten på utvecklingen genom att ta fram en mängd teknologier som varit
omöjliga att utveckla utan psi krafter.
2107 får mänskligheten för första gången kontakt med en utomjordisk ras, Qin.
Ett kinesiskt forskningsfartyg träffar på ett främmande patrullskepp i Qins hemsystem. Trots att de första interaktionerna är något avvaktande går det bra.
Redan 2108 etablerar Qin en ambassad på Luna, och även jorden upprättar en
på Qins hemplanet Qinshui.
2109 händer det som inte får hända. Proxies avslöjar att Quantakinetics orden
samarbetar med aberrants. De övriga ordnarna samarbetar och tillintetgör
Quantakinetics.
2113 träffar mänskligheten på ytterligare en ny ras, Chromatics, som gör en raid
mot en afrikansk gruvkoloni i rymden.
2114 attackerar Aberrants “Esperanza”, en rymdstation i bana runt jorden. Ett
elektrokinetiskt team är på plats omedelbart, men kan inte förhindra att rymstationen kraschar mot jorden. Förödelsen är total. Frankrike ligger i spillror
och miljoner människor är döda. Efteråt uppdagas att teleportörerna (Upeo wa
Macho) försvunnit. Detta gör att de yttre kolonier som etablerats med hjälp av
teleportering blir helt avskärmade från jorden. Likaså de Qin som befann sig på
Luna vid deras försvinnande, samt de människor som befann sig på Qinshui vid
tillfället. Inte förrän 2119 rapporteras att en teknologi tagits fram som gör det
möjligt att färdas interstellärt. Ännu en främmande ras träffas på då man testar
ett dylikt jump-ship. De kallas Koalitionen, och även om detaljerna inte är helt
tydliga går det första mötet inte speciellt bra. Hopp skeppet återvänder, men bara
kaptenen är vid liv, och så svårt chockad att inget vettigt går att få ur honom.
2120, nutid. Expeditioner till de yttre kolonierna är på väg att skickas till de
interstellära kolonierna och för att ta ytterligare kontakt med Chromatics och
Koalitionen. Djuprymdssonder fortsätter att söka efter Aberrants.
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NORDAMERIKA
- DAGSLÄGET
(s. 103 - 106 Trinity)
Det en gång stolta U.S.A., inklusive Kanada och delar av Mexico under det 21:
a århundradet, har blivit en löst hållen konfederation efter Aberrant Kriget.
Det gamla U.S.A.s ekonomiska välde var ett av de största hindren för Aberrants
seger, och deras strategi, oorganiserad som den var, stod och föll med att förstöra
supermakten.

BRÖDRASKAPET

Även om inte Aberrants verkade ha några speciﬁka geograﬁska tendenser var det
ändå en majoritet som drogs till Nordamerika under tidigt 2000 tal. U.S.A. var
ett primärt mål för deras aggressioner när kriget bröt ut. Betydelsen av dylika
fasansfulla omständigheter kan inte till fullo beskrivas. Allvarliga som krigets
effekter ändå var på U.S.A. var det två saker som bidrog till nationens ultimata
fall.

“THE BLIGHT”, PESTEN

Calvert Wycoff uppfostrades som en fundamentalist kristen. Efter att hans Aberrant krafter manifesterat sig, samlade han en grupp lärjungar i vad han kallade
“the Prophets of Jehova” (Jehovas Profeter). från ett beväpnat läger i Hastings,
Nebraska, predikade de “Guds Ord” som det talades av “Hans Nye Son” Wycoff.
Profeterna brölade ut sitt apokalyptiska budskap över lokala OpNet, radio och
TV frekvenser, med förutsägelser om världens undergång och döden av denna
“Gomorrah nation genom Sonens händer”, och hans triumferande “ återkomst ett
århundrade senare”, då han skulle “leda himlens härskaror”. Vapenförbrytelser,
liksom misstänkta brott mot FCC ﬁck FBI att gå in på Profeternas område bara
några veckor senare. Ett par minuter in på raiden exploderade Wycoff bokstavligen
i en eldstorm som svepte över Nordamerikas hjärta, i en tvåhundra kilometers
radie. Explosionen visade sig vara någon slags plasmaurladdning. Rapporter gjorde
gällande att en sekundär våg av en oidentiﬁerad energiform sköljde över grovt
räknat ytterligare tusen kilometers radie. Men eftersom den sekundära vågen
inte orsakade något omedelbart dödsfall eller skada på fastigheter, ansågs den
ofarlig.
De omedelbara dödsfallen av de som fångats i explosionen och de omfattande
miljondollar skadorna på egendom skakade världen. Dock blev inte långtidseffekterna av Hastingsexplosionen uppmärksammade förrän ﬂera månader hade
förﬂutit. Trots argsinta rop från allmänheten om vilken roll regeringen haft i
katastrofen, insisterade FBI på att dess fältagenter handlat oberoende då de
gjorde raiden på Profeternas område.
Tidigt 2055 blev det uppenbart att Hastingsexplosionen haft en värre effekt - det
som kom att kallas “the Blight” (pesten). Grödor ville inte växa på mark som
utsatts för Wycoffs underliga sekundära energivåg. Värre än så, många av de
högavkastande soja och vetesorter som framtagits ville inte gro i Nordamerikansk
jord överhuvudtaget. Frågor återstår än idag. Var detta andra Aberrants verk?
Kanaliserade de Wycoffs dödskramper? Var det en oförutsedd sidoeffekt av hans
död? Vilka än svaren är, så var pestens effekter fasansfulla. Skräck och svält svepte
genom landet när nationen desperat försökte fylla på sina uttömda matreserver.
Under tiden fortsatte andra Aberrants att ödelägga städer och landsbygd.
Bara paranoia verkade växa i detta nya klimat. Amerikaner var misstänksamma
mot varandra; smågrupper, oavsett hur ofarliga, blev snart anklagade och utsatta
för videxposéer. Grannar anklagade varandra för att ge skydd åt Aberrants. religionsfrihetsklausulerna i Bill of Rights suspenderades tillfälligt av en kultbesatt
president.
HOPE UNITY SACRIFICE
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MILITÄR- FÖRETAGS KOMPLEXET

U.S.A. var i dåligt skick. De ﬂesta städer hade lidit oerhörda skador av Aberrant
attacker, och miljoner civila hade avlidit. Landets resurser var tänjda till bristningsgränsen; att förlora massiva mängder av sädesreserven till pesten (för att
inte nämna att det var omöjligt att odla mer) ﬁck det som var kvar av nationens
stabilitet att gunga. Det enda som talade för militären i det pågående kriget var
de få OMEN fusions “dödssatelliter” som inte förstörts i “Space Brigades” Aberrant
raid på Olympus Basen, samt det blotta antalet beväpnade styrkor.
Utan en stark federal regering, och utan stöd från statsregeringarna som redan
kämpade för att ge civila mat och provision, deklarerade U.S.A.s militär sitt
oberoende av alla politiska instanser. De beväpnade styrkorna tog kontroll över
Amerikanska försvaret och deklarerade sin auktoritet att beslagta de medel och
resurser som behövdes i kampen mot Aberrants. Politikerna var mycket upprörda,
men det Amerikanska folket stödde upproret efter att militären bevisat att de
kunde beslagta matreserver och distribuera dem bland civila - och uppfylla militärens egna behov.
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De beväpnade styrkorna drog upp inofﬁciella gränser, skapade militära distrikt
som vart och ett omfattade åtskilliga stater. Regionala krafter samarbetade med
varandra och delade resurser närhelst detta var möjligt, men agerade i övrigt
självständigt, trots högljudd politisk protest. Det nya militära etablissemanget
tog över Kanada och Mexico som ett av sina första ageranden. U.S.A. hoppades
kunna få kontroll över de närliggande nationernas något hälsosammare resurser.
Där U.S.A.s militära hårdvara var något tveksam mot Aberrants var den fullt
effektiv mot landets grannar. Invasionen hade varit mer än utmanande om inte
Quebek stött U.S.A.s intåg i Kanada. Nord Amerikas Polis Aktion instigerade
revolter, revolutioner och kupper över kontinenten som varade årtionden efter
det att kriget var slut.
Efter fem år och oberäknelig förstörelse mot kontinenten, gick slutligen U.S.A.s
militär samman med ett fåtal privata företag för att upprätthålla kontrollen och
sponsra den pågående krigsinsatsen. De tidigare suddiga gränserna inom nationen
gjordes nu absoluta. Detta nya “militära-företags” komplex styrde om ﬁnanserna
på alla nivåer till att återuppbygga landets offensiva och defensiva förmåga. Legala och moraliska värderingar åsido, så lät inte ens detta militären att komma
till grepp med Aberranthotet till fullo. Om det inte varit för Kinas ultimatum är
det svårt att säga vad som kunde hänt med Amerika.

AMERIKAS FEDERERADE STATER (FSA)

De nya Federerade Staterna var fortfarande skadade av en brist på jordbruksresurser i krigets efterdyningar, och andra nationer var alltför upptagna med
sin egen återuppbyggnad för att kunna erbjuda assistans. Amerikaner ä inget om
inte påhittiga. Där de stora vete och sojatyperna visade sig obrukbara, fastslog
experiment att andra sädesslag kunde användas.Vidare utveckling på månen gav
tillgång till mineralresurser och de miljoner hemlösa och utfattiga var precis vad
en koloniserings ansträngning behövde, både på månen, mars och i asteroidfältet.
Den en gång stora nationen kämpade genom de sista åren på 2000 talet för att
återfå sin position som global stormakt.
Med tanke på FSAs nuvarande position kommer det minst sagt att bli ansträngande.
FSA har fortfarande en viss sammanhållning. dess invånare är alla amerikaner,
åtminstone ofﬁciellt. Ändå existerar en djup misstro mellan de stora metroplexen
på öst & västkusten och på obygden i vad som återstår av Nordamerika.
Massiva arkologier styr Nordamerikas kuster; från Boston till Atlanta i öster till
Vancouver och San Diego i väst. Dessa metroplex står som jättar av betong och
stål. En aldrig sinande ström av ﬂygplan och rymdfarkoster håller sig över städerna:
ljusen släcks aldrig och reklamen sänds dygnet runt.
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De stora metanationella företagen, tillsammans med den omstrukturerade Federerade militären, styr fortfarande över landet - men inte ofﬁciellt förstås. Det
ﬁnns ingen anledning för företagen att smutsa sina händer med regeringsarbete.
Det lämnar de över till den Federala Regeringen. Militär -företagskomplexen
äger de stora arkologierna i vilka metroplexens herrar bor, och genom att rycka
i trådar kontrollerar dessa nationen. Ingen äger - eller vill äga - de förfallna
slumområdena som omger dessa skinande arkologier.
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Great Lakes Distriktet, Södra Distriktet, Tex-Mex Distriktet, dessa är Nordamerikas brödkorgar under 2100 - talet. Städer som Pittsburgh och Denver har sett en
återuppgång i handel sedan kriget. Att bruka jorden är fortfarande osäkert: hotet
av attacker ligger över många landsortsbor. Pesten ﬂyttade om många av dem den
inte lyckades döda genom svält; tusentals ﬂydde till FSAs många rymdkolonier
eller emigrerade till Australien. Några av de som stannade kvar och överlevde,
drar nu över landet som nomadstammar. de korsar de stora ödelanden för att
byta till sig förnödenheter eller för att plundra övergivna städer. Rykten säger
att ett fåtal grupper patrullerar ödelandet för att skydda resande i nöd.
Företagen och FSM (Federated States Military) arbetar hand i hand på båda
kusterna. Militära produktionskontrakt går till företagen med den största militära
närvaron i “sina” städer, företagen letar upp billig arbetskraft i slummen runt
arkologierna, eller, om de blir desperata, från landsortsborna. Sådana handlingar
ses genom ﬁngrarna med av den Federala regeringarna.

PSI LAGAR I FEDERATED STATES OF AMERICA

- Textﬁl konversion, Jade Robinson, Neptune Division Associated (Trinity Fieldreport; Psi Laws s. 17 - 22)
Generellt sett är det största problemet för Aeon Trinity operatörer i FSA att inse
att de beﬁnner sig på ﬁentlig mark. De ﬂesta länder försöker åtminstone övertyga
sig själva att psioner skall ha samma rättigheter som andra medborgare. Tyskland,
UAN, Nippon - de kanske fortfarande är rädda för dig, men de har ädelheten att
höja sig över det - för det mesta. Det ﬁnns ingen sådan välvilja här. Om du hotar
FSA, återgäldar det dig med eftertryck.
Om du håller i åtanke att FSA anser att användandet av psioniska krafter är ett
privilegium och inte en rättighet kommer du att klara dig ﬁnt. Om inte, kommer
någon att be mig representera dig. Om du har tur kommer jag inte att ha något
i min kalender. Om du har mycket tur kommer jag att vinna ditt mål. Men räkna
inte med det.

THE NOETIC CONTROL ACT (NCA)

FSA opererar under förutsättningar satta av Folket v.s. McLelland fallet, och enligt
den noetiska kontroll akten från 2112. Den tidigare etablerade att psioner inte
är tillåtna att göra något i rättssalen. Den senare har ett antal ganska svepande
punkter. Av särskilt intresse:
• Att använda psioniska krafter för att observera någon är ett brott.
• Överfall involverande psoiniska krafter anses vara ett våldsbrott.
• Noetisk forskning måste licensieras av FSA.
• Att använda Noetiska krafter för att erhålla en konkurrens fördel är ett brott,
utom i sådana fall där noetiska förmågor är nödvändiga för affärerna.
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NCA är otäck. De ﬂesta av er talar inte juridiska, så jag skall förklara några av
höjdpunkterna. Den första punkten avser clears och telepater. Den betyder också
att en elektrokinetiker som använder en dator med sina krafter gör bäst i att inte
märka vad som pågår i noden hon beﬁnner sig i. Jag skulle heller inte rekom-

mendera att en Norca i FSA erkänner att hon känt av biofält. Även användandet
av de enklaste aspekter av era krafter kan anses olagligt.
Den andra punkten i NCA betyder att om du knuffar en person med telekinesi,
sitter du i samma båt som en person som skjuter en annan person med en pistol.
Domarna är mycket hårda.
Den tredje punkten betyder vad den säger., men var mycket försiktig med att
göra generell forskning med psioniska krafter. Till exempel ﬁnns det inget tydligt
föredöme gällande lagligheten av att studera fysik genom att använda sig av
pyroteknik. Jag har försökt släpa några fall till rätten som hade kunnat etablera
klara regler, men de har alla blockerats från högre ort.
Du kan tacka Cassel för den fjärde punkten: nödvändigt användande av psionics
i företag är lagligt. Du behöver noetik för att utveckla bioteknologi. Orgotek
för med sig tillräckligt med pengar in i FSA och Alex Cassel har tillräckligt med
inﬂytande hos nyckelﬁgurer i FSA för att kunna skapa lite utrymme åt sin order.
Märk väl att det är upp till FSA att besluta vilken sorts företag som kräver psioncs.
Orgotek har för tillfället en väldigt generell noetisk forskningslicens - vilken måste
förnyas om ett år. ”The Big O” har en tuff väg framför sig, om inte FSAs politiska
klimat undergår en dramatisk förändring inom den närmsta framtiden.
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HOFFMAN - WHITE LAGEN

Fedboarden sanktionerade Hoffman - White lagen 2118, vilken uttryckligen tillät varje administrativt distrikt inom FSA att avgöra sina egna lagar och policies
gentemot Psion aktiviteter. Lagvrängarna vred det så att det skulle verka som
en deregularisering på väg, vilket gjorde de godtrogna lyckliga. Orgotek stödde
den, vilket övertygade ännu ﬂer människor att det var en anständig lag. Tro
inte på det.
För det första så negerar Hoffman - White inte den Noetiska Kontroll Akten helt.
Ett lokalt administrativt distrikt kan nu överskrida punkter i NCA, men det hindrar
inte att du kan bli prövad av en högre domstol om CSA vill pressa punkten.
För det andra, min analys av laggivande trender som följer Hoffman - White
indikerar att lagarna håller på att bli MER restriktiva. NCA tillåter att Psioner
har en laglig status i FSA. I Hoffman-Whites spår har ﬂer än ett distrikt insett att
att det har möjligheten att förklara psioniska krafter mot lagen. Tex-Mex är på
väg att lägga fram ett förslag som gör det olagligt att inneha noetiska talanger.
Det här är förmodligen en följd av gränskriget, men det betyder inte att andra
distrikt inte kommer att följa efter. Jag rekommenderar att du håller ett öga
på lokala lagar.
Varför backade då Orgotek upp Hoffman-White? Därför att det erbjuder lite lokalt
andrum. Cassel kan inte inﬂuera regeringen i New York eller San Francisco, men
det Sydvästra Distriktet (vilket innehåller Orgosoft Farms) har undanröjt NCA
restriktioner gällande konkurrens och noetisk noetisk research. En del säger att
Orgoteks stöd för lagen är ett nödvändigt ont. Andra tycker att det är att sälja
sig. Bestäm själv.

FALLSTUDIE:
FSA VS. MCCLELLAND

Jason McClelland arresterades den 13 maj, 2110 i Eugene, Oregon. Arresten tog
plats i Rest Stop närbutik när Mr. McClelland på väg att tömma kassan efter att
han slagit ner kassören. Poliskonstapeln som genomförde arresten, Sgt. Roger
Bellamy, anlände på platsen efter att ha fått ett larm om at ett brott höll på att
begås. Under arresten lade Sgt. Bellamy märke till blodﬂäckar på Mr. McClellands
händer och observerade också att kassören inte erhållit några öppna sår.
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Agerande i enlighet med Richardson akten från 2065, avsade Sgt. Bellamy Mr.
McClellands rätt till juridisk representation och förhörde honom om blodﬂäckarna. Mr McClelland vägrade att svara. Efter blodanalys kunde Sgt. Bellamy dra
slutsatsen att det matchade Anita Hirumis blod, som blivit kraftigt misshandlad
och rånad i sitt hem i Eugene dagen innan. Mr. McClelland vägrade att svara på
frågor angående var han varit den dagen, och placerades i arresten som misstänkt i Hirumi fallet.

BRÖDRASKAPET

Under den följande veckan talade Sgt. Bellamy med ﬂertalet vittnen i Hirumifallet. Ett vittne intygade att han hade sett en Porter-Andersen Apogee köra iväg
ifrån Hirumihemmet efter tiden för anfallet. Mr. McClelland hade nycklar till en
Apogee bland sina tillhörigheter då han arresterades; de tillhörde ett fordon
registrerat på honom och parkerat vid Rest Stop närbutiken. Vidare, när Mrs.
Hirumi återﬁck medvetandet, kunde hon och hennes man, Shoji Hirumi, peka ut
Mr. McClelland vid en lineup.
Mr. McClelland vägrade att erkänna, trots vidare förhör. Den sittande domaren
snabbade på rättegången på grund av den tungt vägande bevisbördan. Rätten
utsåg Mr. McClellands första advokat. Men, dagen innan rättegången skulle börja,
trädde Harold Lee, en välkänd kriminaladvokat från San Francisco, fram och bad
och ﬁck tillstånd att representera Mr. McClelland som Pro Bono fall.
Mr. Lee gjorde inga försöka att mildra effekten av åklagarens framläggning av
fallet. Hans första vittne var Gregor Lewandowski, en tekniker på PacNorBell,
telefonbolaget som betjänar området där brotten begicks. Mr. Lewandowski
framlade protokoll som visade att det anonyma telefonsamtalet om Rest Stop
rånet hade kommit från Hirumis hem.
Mr. Lees andra vittne var Merryl Black, polissekreteraren som tog emot telefonsamtalet. Hon vittnade att Mr. Hirumis röst tillhörde den person som rapporterade
rånet. Korsförhöret kunde inte få Miss Black att ändra åsikt..
Mr. Lees sista vittne var Mr. Hirumi, som vittnade att han hade rapporterat rånet
“på en känsla”. Mr. Hirumi sade också att, även om han var en psion som tillhörde
ISRA, hade han inte använt sina förmågor för att upptäcka rånet.
Försvarets slutargument var det att Mr. Hirumi ljög i sitt vittnesmål, och att han
till och med kanske hade påverkat Mr. McClelland mentalt att begå brotten.
Åklagaren försökte fokusera på att Mr. McClelland faktiskt begått ett brott.
Domaren avgjorde att Mr. McClelland inte kunde beﬁnnas skyldig för att ha rånat
Rest Stop: bevisen som ledde till hans arrestering hade kommits över med hjälp
av inträngande noetiska krafter, som stred mot den grundläggande mänskliga rättigheten att ha ett privatliv. Vidare fann domaren att Mr. McClelland inte kunde
beﬁnnas skyldig till överfallet på Mrs. Hirumi: rätten kunde inte fastställa att
han agerat av egen vilja.
Detta är det infamösa McClelland fallet. Det erbjuder förstahandsbevis om hur
enkelt det kan vara att använda den blotta existensen av PSI för att få ett rättsfall
att köra av vägen. Harold Lee undergrävde den enorma bevisbördan mot McClelland bara genom att påpeka att Mr. Hirumi var psion. Som vem som helst vet med
grundläggande förståelse för noetik förstår, så kan inte clairsentients inﬂuera en
annan persons tankar. Det faller under telepati. Hirumi erkände att han var en
Clear, inte en tel (och oberoende efterforskningar visar att han talar sanning).
Detta har ingen betydelse för FSA, som jag skall förklara om en liten stund.
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I slutändan var det enbart att man nämnde ordet “psion” som ﬁck hela rättegången
att bli rutten, trots åklagarens ansträngningar. McClelland blev inte bara frikänd,
Shoji Hirumi blev senare dömd till tio års fängelse för att ha inkräktat på Jason
McClellands medborgerliga rättigheter under den Noetiska Kontroll Akten.

Och om du undrar så har Harold Lee ett permanent underhåll från Norcomm
Telecommunication, ett helägt underföretag till HLY National Finance. PacNorBell
är även det ett helägt underföretag till Norcomm. Alla är kuggar i FSAs militära
företagsmaskin. Och Jason McClelland har inte arbetat en dag sedan rättegången,
men det verkar ändå som om han har råd att köpa all öl han kan önska.
Två oerhört viktigt legala prejudikat etablerades under FSA vs. McClelland fallet.
Den första är att man inte kan använda psioniska krafter för att undersöka ett
brott. Om du av en händelse upptäcker ett brott med dina psioniska förmågor
och rapporterar det, korrrumperar du bevisen.
Du kan förvisso använda dina krafter för att fånga en brottsling när ett brott är
under gång - men var väldigt försiktig. varför? På grund av det andra prejudikatet:
FSAs rättssystem erkänner inte att psioner besitter enbart en full förmåga. Med
andra ord, du kan demonstrera din psykokinetiska kraft tills du sprängs, men det
bevisar inte rättsligen att du inte kan använda andra förmågor. FSAs paranoia när
det gäller psioner är förvånande stor.

BRÖDRASKAPET

Slutklämmen är alltså att din blotta närvaro som psion vid en brottsplats underminerar åklagarens fall. Det ﬁnns ingen möjlighet att förutsäga vad du som psion
kan ha “gjort” för att påverka händelseförlopp och individens rättigheter.
Dock så är det inte så att FSA vs. McClelland prejudikaten missbrukas av rättssystemet. Om en småbrottsling som Jason fångas därför att en telepat bedövar
hans ynkliga lilla hjärna, så åker han i fängelse så som sig bör. Men om du går in
i ett kriminal, eller civilfall mot någon som råkar beﬁnna sig under FSAs vingar
så kommer du inte att vinna. faktiskt.

ATT SAMARBETA MED FSA

- Arthur Bengali, Aeon Trinity, Neptune Division associate
Det kanske förvånar dig att höra att FSA faktiskt har en pragmatisk sida när det
gäller psioniska krafter. Det visar sig att Richardson akten tillåter polisen att
formellt ignorera ett ganska stort antal lagar under vissa omständigheter. Om
du är en poliskonstapel som undersöker ett “vedervärdigt brott”, kan du fylla i
ett formulär och få carte blanche att göra ungefär nästan vad du vill. Jag är inte
säker på den lagliga deﬁnitionen av vedervärdigt brott, men polisen verkar ha
ganska mycket frihet under Richardson Akten.
Hursomhelst, en av de saker du kan göra med hjälp av Richardson Akten är att
utnyttja psioniska krafter för att jaga brottslingar. Det ﬁnns inga ofﬁciella psionpoliser inom FSA - Richardson sträcker sig inte så långt, och du måste fortfarande
gå upp mot en hel del fördomar om den gjorde det. (Gör vad du vill med ryktena
som säger att det ﬁnns hemliga psionpatruller och psionpoliser som låtsas vara
neutrala). En polis kan i vilket fall utse andra som då faller under Richardson
undantagen.
Uppenbarligen kan du inte bara valsa in på en polisstation och erbjuda dina
tjänster på de fall de råkar ha liggande. Jag blev inkallad en gång; den lokala
polisen undersökte något högt rankande databrott. En ofﬁcer frågade min Orgotek
avdelning om någon vore villig att assistera dem. Jag anmälde mig frivilligt av
nyﬁkenhet. Polisen tog mina ﬁngeravtryck, ﬁck mig att fylla i ett omfattande
frågeformulär och gav mig ett snabbt lögndetektortest innan de briefade mig om
fallet. Detaljerna var inte särskilt intressanta - jag smet in i en datanod och tog
med mig några ﬁler tillbaka - men det var väldigt fascinerande att arbeta med
polisen. Från några kommentarer jag hörde drog jag slutsatsen att poliserna var
mycket splittrade över att ta till en “psyq” till hjälp. En del av dem uppskattade
lättheten varmed jag avslutade fallet. Andra tyckte inte att det var värt det.
Arbetet tog ungefär en dag, och de betalade mig en symbolisk summa - tillräckligt
för en god middag (beroende på din deﬁnition av god).
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Jag frågade runt på polisstationen efteråt. Uppenbarligen får Orgotek en del ofﬁciella (men tysta) uppdrag varje år - och den siffran ökar långsamt. Naturligtvis
kulle vi kunna hjälpa till en hel del mer än så, men poliserna är inte särskilt
angelägna om att ta till våra tjänster så fort de står still. Bara för att FSA ﬁnner
oss användbara behöver de ju inte tycka om oss, yeh?

BRÖDRASKAPET

De ﬂesta förfrågningarna av det här slaget går genom ofﬁciella kanaler, men det
ﬁnns en del frilans psioner därute, som har relativt goda relationer med lagen
på en individuell basis. Du utsätter dig själv för en viss risk om du blir inblandad
dock. Ingen glömmer att du är en “psyq” och om en polis “glömmer” att göra
sitt pappersarbete, blir du åtalad. Orgotek skyddar de sina, men ensamvargar
är sårbara.
Jag har också hört berättelser om psioner och CSA - ja, okej, jag erkänner. Det
är mestadels hörsägen. Jag vet inga detaljer, men jag skulle tro att CSA anställda
psioner inte har samma problem som de som kallas in av polisen. Håll dem ur
allmänhetens synhåll, driv en “need to know” policy för övriga regeringssnubbar
närhelst psionerna arbetar - du vet, typisk FSA konspirations paranoia.
Var också medveten om att det är möjligt att du blir tvångsinkallad för att samarbeta med FSA myndigheter. Om polisen behöver en psion mycket nog, kommer de
att hitta någon och “be” honom eller henne att ställa upp. Att vägra är en dålig
idé: du kommer att bli trakasserad, bevakad och uttagen till specialbehandling.
Och det är om de är på gott humör. Annars kan du förbereda dig på att spendera
ett par veckor i Raleighs Psyqtank. Livet i FSA....
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ORDLISTA

Aberrant: Gruvliga monster som är mycket kraftfulla. De har en körtel i huvudet,
Mandarin- Rashoud körteln, som gör att de långsamt blir mer och mer psykotiska.
Ju större körteln bli, desto mer kraftfulla blir de. Deras krafter är taint baserade.
(Se taint.)
Æon Trinity: Ett sällskap som skapades 1925 av Maxwell Anderson Mercer. Æon
jobbar mot att ena mänskligheten och att bekämpa hot mot densamma. Æon her
varit tätt knuten till psiordrarna redan innan allmänheten visste att de fanns, och
de samarbetar ofta mot samma mål. Ungefär som FN. Æon har tre avdelningar,
Neptune, Triton och Proteus. (se dessa)
Æsculapians: Æsculapians är Proxy Matthieu Zweidlers orden. Den har sitt huvudsäte i Geneve, på Montressorkliniken. Æsculapianorden utgörs till huvuddelen
av vitakinetiker. (Se vitakinesi.)

BRÖDRASKAPET

Alex Cassel: Elektrokinetikernas(se elektrokinesi) Proxy, det vill säga, ledare.
Han har dock valt att kalla sig Prexy som är en sammanslagning av “president”
och “proxy”. Cassel är en av de mest populära ordensledarna.
BMR.: Brödraskapet för Mänsklig Renhet. Liten sammanslutning som hatar
psioner. De har på senare tid börjat allvarligt skada och mörda psioner med ett
nanovirus.
Biokinesi: Konsten att förändra sin egen kropp. Biokinesi kan anpassa kroppen
efter de tuffaste omgivningar.
Bioware: Biologiska apparater. En maskin som utgörs av levande vävnad. De måste
ofta tas om hand i ganska hög grad. Man måste bl.a. mata dem genom att sänka
ner dem i näringsbad. De lever i symbios med psioner.
Bolade Atwan: Teleportörernas proxy. Försvunnen sedan 2114.
CSA.: Central Security Agency, en sammanslagning av det forna FBI, CIA och NSA.
CSA för en ständig kamp mot FSM (se FSM), då de inte inser att de har mer att
vinna på en gemensam ansträngning. Som den mot psioner till exempel.
Calvert Wycoff: En av de mer kända Aberrants. Han exploderade över Nordamerikas mest fruktsamma odlingsland och förstörde därmed jorden för åtskilliga
år framåt. Efterverkningarna av hans explosion kallas the Blight, och centrat för
explosionen the Blight Zone, där taintnivån är mycket hög.
Chitra Bhanu: Kvantkinetikernas orden, ledd av Proxy S.K. Bhurano. Chitra Bhanu
hade sitt huvudsäte i Indien, tills dess att det framkom att de samarbetade med
Aberrants. De övriga ordrarna gick samman mot Chitra Bhanu och 2109 förintades
orden.
ClinTech: Tillverkare av tunga vapen, jobbar för FSM och FSA. Systerföretag till
L-K Arms.
DataWarp: Ett mjukvaruföretag som arbetar för militära uppdragsgivare, främst
då FSM.
Divis Mal: En av de mest kända och fruktade Aberrants som ﬁnns. 2061 när Aberrants kördes bort från jorden av Kina (se Ultimatumet), var han den siste att ge
sig av. Han uttalade orden “Your legacy is our future”, samtidigt som han brände
FNs Generalsekreterare till aska.
Elektrokinesi: Konsten att kunna manipulera elektriska strömningar. Detta gäller
främst tre områden, mänsklig elektrisk laddning, tekniska apparater och det
elektromagnetiska spektrat.
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Esperanza: 2114 attackerade Aberrants Esperanza, en rymdstation uppskickad
av Europeiska Unionen. Psiordrarna kunde inte förhindra att hon föll, och det
gjorde hon. Rakt ner i Frankrike. Paris ﬁnns inte längre. Inte heller Frankrike.
Stockholm är förintat. Samtidigt med Esperanzas fall försvann också en av de
mest behövda psiordrarna Upeo wa Macho. (Se Upeo wa Macho.)
FBN: Federated Broadcast Network, FSAs alldeles egen propagandaspridare.
FSA: Federated States of America. Nordamerika har blivit en fascistregering.
Hatet och motviljan mot psioner är stor.
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FSM: Federated States Military. Militären i FSA.
Guiseppe del Fuego: Norças Proxy.
ISRA: Interplanetary School for Research and Advancement. Otha Herzog är denna
psiorders ledare. De har sitt högsäte på Luna (månen). Huvuddelen består av
Prekognitiva. (Se prekognitiv.)
Kvantkinesi: Konsten att kunna manipulera materia på molekylnivå. Finns inte
längre, sedan orden som utövad disciplinen har förintats (se Chitra Bhanu.)
L-K Arms: Tillverkare av handeldvapen. Jobbar för FSA och FSM. Systerföretag
till ClinTech.
Legionerna: Legionerna består till huvuddelen av psykokinetiker (se psykokinesi)
och leds av General Solveig Larssen. Legionerna har sin hemvist i Australien. Legionerna består av sju olika avdelningar: Första Legionen, som är Hemgardet. De
skyddar Australien; Andra Legionen, Lyckans Knektar, de är legoknektar, uthyrda
till de som behöver dem; Tredje Legionen, Understödstrupperna, de består utav
“vanliga människor”, det ﬁnns alltså inga psioner i den truppen; Fjärde Legionen,
Hämndelegionen, den består av psioner som är milt psykotiska. Deras hat mot
Aberrants driver dem till storverk på slagfältet; Femte Legionen, Amerikalegionen.
Dessa psioner bevakar bland annat Blight Zone, och patrullerar den oroliga landsbygden i FSA; Sjätte Legionen, som kämpar i det ödelagda Europa; och sist Fenix
Skvadronen, de beﬁner sig i rymden på de kolonier som människan har slagit upp
här och där. De är också det första skyddet mot Aberrantattacker.
Matthieu Zweidler: Æsculapians Proxy.
Ministeriet: Ministeriet för Psioniska Affärer är beläget i Kina och styrs där med
järnhand utav Proxy Rebecca Bue Li. Ministeriet består till största delen av
telepater (se telepati). Telepaterna är de mest fruktade psionerna, och är inte
alls omtyckta.
Neptune Division: Neptune är Æons administrativa gren. de tar hand om pappersarbetet.
Noetik: Läran om psioniska ﬂöden.
Norça: Nova Força de Nacionales, biokinetikernas orden (se biokinesi). Den leds
av Proxy Guiseppe del Fuego och håller till i Sydamerika.
Orgotek: 1. Elektrokinetikernas(se elektrokinesi) orden under ledning av Prexy
Alex Cassel (se Alex Cassel). 2. Ett multinationellt företag under ledning av Prexy
Alex Cassel. Företaget tillverkar både tekniska prylar och bioware.
Orgosoft: Ett dotterföretag till Orgotekkoncernen. Orgosoft sysslar med bioware
(se bioware).
Otha Herzog: ISRAs ledare och Proxy. Allmänt kallad den “gamle”.
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Prekognitiv: Prekogpsioner kan se in i framtiden och till platser långt bort. De kan

också känna en person eller ett föremåls historia. Som klärvoajans ungefär.
Proteus Division: Proteus är Æons “fotfolksavdelning”. Där ﬁnns hjälparbetare,
soldater och så vidare.
Proxy: Psiordrarnas ledare har valt att kalla sig Proxies vilket betyder ungefär
det. det ﬁnns dock ett par undantag. Otha Herzog, som inte vill kallas något alls,
Alex Cassel som föredrar sitt “prexy” och Solveig Larssen, legionernas ledare som
helst vill kallas “general”.
Rebecca Bue Li: Ministeriets proxy. Hon är sällan sedd och det ryktas att hon
är sjuk.
S.K. Bhurano: Kvantkinetikernas Proxy. Hon dödades 2109, tillsammans med
större delen av hennes orden. (Se Chitra Bhanu.)
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Solveig Larssen: Legionernas Proxy. Hon föredrar att kallas general. Mycket poppis i Australien och en av de Proxies som faktiskt hyllas som hjälte.
Steinhardt: Ett datorföretag som jobbar på uppdrag av främst FSA och FSM
Taint: Strålningsenergi inte helt olik radioaktiv strålning. Den kan i höga doser
eller vid lång exponering orsaka sjukdomar hos vanliga människor, eller sätta
igång utvecklingen av Mandarin-Rashoud körteln.
Tekne: Ett dotterföretag i Orgotekkoncernen. Tekne sysslar med hårdteknologi.
Telepati: Konsten att kunna läsa tankar, påverka en annan människas tankar och
läsa av hennes känslor.
Teleportation: Konsten att förﬂytta sig mellan två platser utan att det tar någon
tid.
Triton Division: Triton är Æons forsknings och undersökningsavdelning.
Ultimatumet: Jorden skakades av fruktansvärda strider mellan människor och
Aberrants. Människorna höll på att förlora. Kina hade under de sista åren av
Aberrant kriget skickat upp satelliter och en rymdstation i luften. På dem fanns
kärnvapen. Kina hotade följdaktligen med att spränga hela jävla skiten i luften
om inte Abberants gav sig av. De ﬁck visa sitt allvar genom att spränga ön Bahrain,
ett känt Aberrant tillhåll. Aberrants gav sig av 2061.
Upeo wa Macho: Horisonten. Upeo wa Macho består av teleportörer, och hade
sin hemvist i United African Nations (UAN), innan Esperanza föll. Nu är orden
dock försvunnen.
Proxy Bolade Atwan ledde teleportörerna. (Se teleportation.)
Vitakinesi: Vitakinetiker kan hela människor, både till kropp och själ. De är
psioniskt begåvade läkare helt enkelt. Men de kan också skada människor med
sin kraft.
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SYNOPSIS
Som alla berättelser bör, börjar det här scenariot med en speciﬁk händelse.

BRÖDRASKAPET

Vid en konferens för spridandet av kunskap om Noetics, blir professor Alannah
Green infekterad av ett nanovirus. Viruset är skapat av Hugh W. Jensen för extremistgruppen “Brödraskapet för Mänsklig Renhet” (BMR). Professor Green är
den första psion som smittats på en offentlig plats. Följaktligen leder detta till
känslostormar i alla läger och psionhatet, liksom hatet mot de som motsätter sig
psioner, jäser i sommarhettan.
Professor Green, en omtyckt och älskad person, samt Orgoteks främsta bioware
forskare, förvandlas från en begåvad elektrokinetiker till en grönsak. Hon ligger
i koma under en vecka, varpå hon avlider av kraftiga hjärnskador, detta trots
Proxy Zweidlers personliga insatser.
Orgoteks Prexy, Alex Cassel, blir provocerad vid ett känsligt tillfälle av en journalist som arbetar för FSAs nyhetsbyrå FBN News. Han tappar besinningen och
uttalar sig mycket aggressivt om BMRs, men även FSAs hatkampanj mot psioner.
FSA ser sin chans att skärpa bestämmelserna mot psioner ytterligare.

Professor Green

Æon Trinity sammankallar ett möte där det avgörs att BMRs verksamhet måste
stoppas innan Psi Ordrarnas Proxies blir alltför kraftigt provocerade. I de samtal
som förs framkommer information om att Norcas biokinetiker även de drabbats av
viruset. Triton har delar av en bandupptagning som visar Norcas Proxy Guiseppe
del Fuego tillsammans med ett av offren. Även del Fuego har uttalat sig offentligt
om BMR och hans tongångar går farligt nära lynchstämning.
Æon ser sig tvungna att stiga in i konﬂikten innan den eskalerar till ett inbördeskrig
i FSA. Ett team bestående av fem psioner skickas till södra Texas där BMR tycks
ha sitt högkvarter. Detta för att inﬁltrera BMR och ta reda på dels varifrån de
fått tillgång till så avancerad teknologi, dels för att sabotera framtida attacker
genom att neutralisera nanoviruset.
När rollpersonerna fått tillgång till BMRs inre kretsar, visar det sig att Brödraskapet
har en plan för att “neutralisera” Orgoteks Prexy, Alex Cassel. Ett dylikt handlande
skulle ha förödande konsekvenser.
Naturligtvis är det inte så enkelt som det ser ut. BMR sponsras i själva verket
av en högt uppsatt regeringsmedlem med allvarlig psionfobi, och bakom hans
agerande står ett av FSAs mäktigaste departement, CSA. Inﬁltratörerna har alla
möjligheter att få reda på att så är fallet, de ﬁnner både kvitton och memon som
knyter nyckelpersoner till komplotten, men det blir mycket svårt att sätta dit
de ansvariga. Inte nog med att de ÄGER domstolarna, det är också helt omöjligt
att få bevis som letats reda på med psykiska krafter att bli accepterade i FSAs
domstolar.
Det som låter sig göras är att avvärja attacken mot Cassel och se till så att nanovirusets skapare oskadliggörs.
Allt som allt hade jag tänkt att scenariot skall jobba upp en god frustration i
spelarna och dessutom en rättmätig moralisk vrede :).
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INTRODUKTION

Introduktionen sker genom Paul. Han har jobbat under cover i BMR i snart tre
månader och han känner de ﬂesta inom organisationen. Han har dock inte kunnat
ﬁnna bevis för att det ﬁnns en koppling mellan FSA och BMR, som Æon misstänker.
Därför har Tritondivisionen bestämt att skicka Proteusagenter till hans hjälp.
Efter Cassels fördömande uttalande är man rädd för hämndeaktioner och det
anses viktigt att hålla BMR under uppsikt. Joseph, Sophia och Henry tas in i BMR
på grund av specialfärdigheter, och skall föreställa före detta medarbetare till
Paul under hans fabricerade brottsliga karriär. Olivia är med som Josephs ﬁktiva
ﬂickvän. (Beroende på vilka rollpersoner som används i scenariot ﬁnns det olika
kombinationer, men minst en av dem måste vara kvinna).

GRUPPEN
MÖTS
Sent på kvällen den 5/4 -2120 träffas rollpersonerna (en del för första gången)

på Gerald Mendelsohns kontor. Det är beläget i ett stort kontorskomplex mitt i
Chicago. Stilen kan bäst beskrivas som en futuristisk Le Corbusier, stilrent, men
utan det brutalistiska inslaget. Lite mer humant.
Mendelsohn hälsar gruppen välkommen med ett varmt leende och en handskakning. Särskilt vänlig är han mot Olivia, som liksom han är före detta Norca.
Efter en introduktion laget runt ber han rollpersonerna sätta sig ner och delar
sedan ut ett ex var av mappen från Tritondivisionen. Medan spelarna & rollpersonerna går igenom mappen berättar Mendelsohn om uppdraget.
“Vi måste få ett slut på BMRs dumheter. Vi har redan förlorat ett tiotal psioner till
deras nanovirus och de immunitetsskapande naniter som Æsculapians tillverkar
i Montressor fungerar numera bara på en bråkdel av offren. Det verkar som om
de hela tiden utvecklar viruset.
Vi måste få veta varifrån naniterna de använder som grundstomme kommer, och
vi måste ta reda på vad deras planer gäller. Paul säger att något stort är på gång,
det är därför vi överhuvudtaget kunnat inﬁltrera. Vi har valt ut er fyra därför att
vi anser att ni bäst motsvarar de individer som behövs i BMRs läger. Utseendemässigt bör ni passa in med några mindre justeringar i klädstil. Vår telepat kommer
att hjälpa er med attityden. Hon kommer att lägga en blockering på era känslocenter, mest för er egen skull. Detta är inget roligt uppdrag. Ni beger er rakt in
i djävulens gap. Ni kommer att få höra fördomar och hatfyllda kommentarer om
vad ni är. Jag anser det bäst att ni slipper tyngden av känsloreaktioner, och det
skyddar dessutom er täckmantel.

BRÖDRASKAPET
ATT GÅ MOT RÖTT LJUS
- Philip Dixon, frilansande psion
(Clairentient), 2117 (s. 21 Trinity
Fieldreport, PSI laws)
Jag har bott i Boston de senaste
sex åren, och jag bryter mot lagen
- som den deﬁnieras av Noetska
Kontroll Akten - på en regelbunden
basis. Jag är diskret; jag skapar
inga vågor på vattnet, och jag har
aldrig råkat illa ut på grund av
det. Det är som att gå mot rött
ljus Yeh?
Men det betyder inte att jag inte
tar det på allvar. Det är inte bara
regeringen eller CSA som hatar oss
häromkring. Medborgarna diskriminerar. Om någon tycker illa om
mig, och om jag inte är försiktig,
så kan de ange mig. Så jag är försiktig. Det är bara så det är.

Vi kommer att förse Olivia med en biowareradio som lätt kan absorberas, till denna
en kodnyckel och roterande frekvenser som ni kan använda vid vissa tidpunkter
för att skicka rapporter till oss. Vi har använt oss av den metoden de tre månader
som Paul varit undercover, men Olivias radio är säkrare,eftersom den är dold i
henne. Vi kan inte hjälpa er när ni en gång tagit er in i baslägret.”
Mendelsohn försäkrar sig sedan om att de alla förstått vad som skall göras. Sedan
tar han med dem ner i källaren där en underjordisk transportlinje tar dem till
Æon Trinitys sjukhus i Dallas, Zweidler Sjukhuset.

TELEPATEN

Rollpersonerna slussas in i ett mottagningsrum på ett lokalt Trinitysjukhus.
Efter ett tag dyker en petit kvinna upp. Hon nickar mot Joseph (om han är med)
och delar sedan ut ett formulär som rollpersonerna måste skriva på innan det
telepatiska ingreppet utförs.
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Nieh Hsiao Tsing (som den petita asiatiska kvinnan heter) förklarar hur ingreppet
går till. Hon kommer att gå in i känslocentrat och blockera ett antal impulser
som i pressade situationer kan ta över det rationella sinnet. Det är en åtgärd
som kommer att nötas bort naturligt under en period av ett halvår. Hon lägger
stor tonvikt vid att det är en frivillig procedur och inte alls något rollpersonerna
måste gå igenom. När alla papper väl är påskrivna tar hela proceduren bara ca
10 - 15 min per person. Karaktären som gått igenom proceduren känner bara en
avslagen frånvarande känsla i ca 30 min och en lätt huvudvärk.

BRÖDRASKAPET

[Speltekniskt: Karaktären har +2 i Dice pool som involverar Willpower när det
gäller känslomässiga beslut, eftersom de ser rationellt på problemen. Nieh Hsiao
Tsing har 8 i nuvarande psi och 4 i psychbending, en Dice Pool på 12T10]
Efter detta ingrepp ber Mendelsohn dem att åka tillbaka till hotellet och återkomma till honom dagen därpå.
“Jag vill visa er vad som väntar, men det är sent nu och patienterna behöver vila.
Ni också för den delen. Vi syns imorgon, på mitt kontor, kl. 09:00. Godnatt”

KLINIKEN

Morgonen därpå, vid avtalad tid, möter Mendelsohn upp rollpersonerna. Han tar
med dem till Zweidler Sjukhuset ännu en gång, men den här gången går de till
en sluten avdelning på sjukhuset. Bygg gärna upp en ödesdiger stämning runt det
hela. Mötet med de smittade psionerna skall kännas otäckt. Den avskilda delen
på sjukhuset är dessutom satt i karantän och dörrarna de passerar är märkta med
Biohazard skyltar. Katherine Bigelow, Aesculapian som för tillfället har jouren
förklarar för dem att de måste klä sig i skyddsdräkter. Hon berättar för dem,
medan de klär sig, att de psioner som kommit hit är de med en chans att överleva. Hjärnskadorna är inte så omfattande, men man är rädd att de eventuellt
kan smitta, så säkerheten är hög.
De passerar genom en luftsluss och på andra sidan är det i det närmaste tyst.
Sammanbitna läkare i skyddsdräkter rör sig mellan sängarna och de livlösa byltena som ligger i dem. En del lider av kramper, andra gråter och jämrar sig.. Det
ﬁnns ungefär tjugo sängar på avdelningen. elva av dem är upptagna. Låt gärna
någon av rollpersonerna komma för nära en patient. hon är osammanhängande
och babblar, men griper plötsligt tag i karaktärens arm. “Låt dem inte fortsätta!
Låt dem inte göra så här mot någon annan!” Hon rycker till, andas djupt ett par
gånger och får sedan häftiga kramper. Hjärtstillestånd följer. Vitakinetikerna
på jour föser undan rollpersonerna och kastar sig över patienten, men det är
försent. Patienten dör framför ögonen på rollpersonerna. Dr. Bigelow drar med
Mendelsohn och rollpersonerna ut genom luftslussen. hon ser mycket trött ut.
“nu vet ni hur det ligger till. Josephine var en av de vi hoppades mest på, hon
ﬁck antinaniter bara för ett par timmar sedan, men det verkar inte ha tagit. Nu
vet ni vad vi kämpar emot.”
Mendelsohn får snabbt ut rollpersonerna från sjukhuset efter det. Han är askgrå i
ansiktet. “Ni såg själva. Jag hoppas bara att allt kommer att gå bra för er. Mötet
är ikväll på kafé Metropolit. Ni skall träffa en man vid namn Buchanan. Paul har
ordnat detaljerna, och ni ﬂyger ikväll Buchanan kommer att introducera er för
resten av Brödraskapet och berätta för er vad ni skall göra där. Kom ihåg, hope,
unity, sacriﬁce..”
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KAFÈ
METROPOLIT
Kaféet ligger i de sjaskigaste delarna av Raleigh-Durham. Kafé är kanske fel att

säga, mer åt ﬁk hållet. På dörrarna av glas sitter en gång vackra skyltar i plåt
som berättar att detta är kafé Metropolit. nu är glaset smutsigt och plåten har
börjat rosta. Fiket självt har ett golv av marmor. Det är lagt som shackrutor,
svart om vitt. Disken är också klädd i marmor, men trälisterna som kantar den är
naggade och trasiga. tapeterna är smutsiga och har börjat släppa från väggarna.
Ursprungs möbleringen har uppenbarligen rivits ut och ersatts med billiga och
solkiga plastmöbler. En jukebox i grälla neonrör och blinkande lampor spottar
ur sig låt efter låt från gamla goda 2000 talet. bakom den schabbiga disken står
en tuggummituggande blond dam i hästsvans och för trånga kläder. I ett hörn av
lokalen sitter kontaktmannen, John Buchanan. Han är en storvuxen karl, iförd
B.M.R.s T-shirt, röd med svart triskele på vit botten. På hans rygg står det mycket
delikata och klatschiga slagordet “Guns don’t kill psions, I do!”.

BRÖDRASKAPET

Buchanan reser på sig när rollpersonerna kommer emot honom. han tar Paul i
famnen, kramar om honom och säger “Välkomna, välkomna! Man kan aldrig få
nog av bröder i kampen!” han kastar en lysten blick åt Olivias håll “inte systrar
heller!” han viftar på servitrisen som struttar över med kaffekoppar. “Slå er
ner! Ni skall visst vara vänner till Paul?” Buchanan drar en lång diatrib om hur
eländigt det är att folk inte inser att “pissons” egentligen är det nya hotet efter
Aberrants. De är bara listigare, tror de. De inﬁltrerar innan de tar över. Han är
glad att han får vara med nu när B.M.R. slår tillbaka. Han låter antyda att det är
många som håller med honom, även i regeringen. Han ser fram emot att ta död
på ﬂer psykon så småningom.
Efter ett par timmars hatprat skjuter Buchanan över en pappersbit till Paul. “Här
är mötesplatsen. Var där imorgon klockan två så ser vi till att ni blir insvurna
ordentligt i Brödraskapet. Ta med Paul och era ordensmärken” han delar ut fyra
triskele märken (Paul har redan ett) “Ha det så bra, vänner!” Han ramlar ut
genom dörren på sitt stor och omständliga sätt, slår huvudet i dörr karmen och
muttrar om att de borde bygga för Amerikaner och inte dvärgar, sedan försvinner
han bort i natten.
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I BRÖDRASKAPETS KLOR

TESTET
På morgonen kör rollpersonerna ut till mötesplatsen. Det är en stor ranch, mitt
i vildmarken, omgärdad av elstängsel och beväpnade vakter som patrullerar.
Stället verkar näst intill ointagligt och vaktpatrullerna speglar den absoluta
paranoia som råder.

BRÖDRASKAPET
BRÖDRASKAPETS BEVÄPNING
L-K DEFENDER 9MM
Hårdtech
Accuracy: 0
Damage: 4d10 L (Lethal)
Range: 50 m
Maneuvers: Ms (Multiple shots),
Sa (Semi-auto burst), Tw (Two
weapons)
ROF (Rate of Fire): 2
Clip: 18
Mass: 0.5 kg
L-K VINDICATOR II
Hårdtech
Accuracy: 0
Damage: 8d10 L
Range: 550 m
Maneuvers: Ms,Sa,Tw
ROF: 20
Clip: 40
Mass: 3.5 kg

Grindvakten grinar brett åt Paul och skakar hand med honom genom bilrutan.
Han hälsar lite försiktigare på resten av gruppen och ber sedan att få tala enskilt
med Paul. De rör sig lite åt sidan.
“Paul, jag vet att du är en god broder och allt, men... Det kom order igår från
Karl. De har fått tag på en psiscanner och vill att vi skall testa alla som kommer
hit, annars får jag inte släppa in er.”
Hur rollpersonerna reagerar avgör fortsättningen på testet. Psiscannern är hemlig
militär utrustning i dagsläget och kan bara rekvireras från CSA. Ett tecken på
att B.M.R. har kontakter högt uppe i regeringen. Scannern är opålitlig. Den är
enkel att sätta ur spel och har lätt för att gå sönder. Vilket kan vara praktiskt
för rollpersonerna. Den här lilla sidohandlingen är mest till för att etablera att
rollpersonerna faktiskt ÄR speciella.
Vid en vägran att utföra testet blir grindvakten misstänksam och vill gå och prata
med Buchanan. Vidare vägran leder till att ingen av de nya medlemmarna kommer in. Vilket i sin tur kan leda till att scenariot dör. Det ﬁnns ett par sätt att
lösa det på. Ett: Buchanan tycker att det är ohövligt att utsätta högt värderade
gäster för ett sådant test redan första dagen “visa lite goodwill” säger han till
vakten och slår honom i ryggen. Två: Psiscannern är utlånad till den lilla grupp
B.M.R.are som står på Dallas ﬂygplats för att fånga psioner till psionjakten (se
psionjakten).
[I speltermer, har psisensorn en Attunement rating på 5. Den är underkastad
backlash, men istället för att ta skada, blir sensorn överhettad och går ofﬂine i
det antal minuter som antalet lyckade slag för backlashen. Den drar också enorma
mängder ström, vilket gör att Sophie/ Erik känner av den omedelbart.]

UPPGIFTERNA

När rollpersonerna väl kommit igenom grinden så installeras de och deras packning
i huvudbyggnaden. Pauls rum ligger i samma vinge. Sedan tar Buchanan med dem
till biblioteket. Det är ett ganska litet rum, som blir ännu mindre på grund av alla
hyllor fulla med böcker som går från golv till tak. (Böckerna är nytryckta, baserade
på äldre litteratur. Personen som valt dem har noga tänkt på vilken image han
vill ge. Där står bland annat Mein Kampf av Adolf Hitler, Malleus Maleﬁcarum av
Kramer och Sprenger, Dickens, Shakespeare, Dostojevski...)
Buchanan går fram till en liten senig man klädd i vit t-shirt och kamoﬂagebrallor.
Han har en stålgrå och obehaglig blick. Man blir genast illa berörd i hans närhet.
Otäck är väl det bästa ordet för det. Till och med Buchanan verkar underkasta
sig hans dominans.
Buchanan viftar fram rollpersonerna. “Det här är Karl Hoch. Han har lett oss nu
sedan 2108. Han skall berätta för er vad ni skall göra här.”
Hoch hälsar på var och en och iakttar rollpersonerna noga innan han släpper
deras händer. Han frågar John hur det gick med psiscannern och beroende på
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hur det gick så berättar Buchanan det. Hoch grymtar som svar på Buchanans
berättelse och ber honom sedan stänga dörren till biblioteket. “Vi utsätter oss
inte för några risker. Det här rummet är avlyssningssäkert. Era uppgifter hos oss,
ja. Paul säger att ni är en pålitlig grupp och att ni har jobbat tillsammans tidigare?” Ännu en gång får rollpersonerna använding för sina alias. “Ja, det låter ju
bra, med tanke på vad jag har i sinnet för er. Erik/ Sophie är ju inte den första
missnöjda orgotekanställda som har jobbat för oss.” Frågar rollpersonerna om
detta så viftar Karl bort det och fortsätter . “Vi måste ha reda på vad Æon vet
om oss. Deras spioner har varit och snokat i vår datanode vid ett antal tillfällen
och den kunskapen de har roffat åt sig avgör hur vi går vidare med våra planer.
Det är det första jag vill att ni skall göra. Ni kan börja med det imorgon, och
Buchanan ser till att ni får allt ni behöver vad det gäller datorer och agenter. Ni
har tillgång till vår OpNet nod, men den är avspärrad på vissa ställen och som en
gest mot oss föreslår jag att vi inte kommer på er med att snoka.“ Han spänner
ögonen i rollpersonerna och det känns lite obehagligt.” Ikväll äter ni middag med
oss. Vi har som brukligt är bjudit in hela B.M.R. för att ni skall kunna bekanta er
lite med varandra. Japp. Det var den biten. Sedan, beroende på hur mycket Æon
har på oss så tänker jag använda er i ett inbrott mot Orgosoft Farmen som ligger
i närheten. Jag vill ha en biomatrisdator. Efter det får vi se. Nu tycker jag att ni
skall gå och slappna av en stund. Middagen är klockan sex. Ta med er någon ur
Brödraskapet och låt honom visa er runt på ranchen en sväng. Eller be Paul. Det
är alltid bra att känna till omgivningarna. Om ni ursäktar mig så har jag ett par
saker jag vill prata med John om, så...”

BRÖDRASKAPET

HATET / MIDDAGEN

Hatet genomsyrar hela Brödraskapet. Har man inget gemensamt i övrigt så delar
man i alla fall motviljan mot psioner. Det ﬁnns också en vilja att göra sig kvitt
psionerna, en idealism och drivkraft som har fört samman dessa människor. De
tror på allvar att psionerna utgör ett hot mot mänskligheten. De är också starkt
påverkade av den rasistiska tradition som funnits i södern sedan 17 - 1800 talet.
Vissa människor är helt enkelt inte lika mycket värda i deras ögon.
Låt hela tiden hatet ﬁnnas med i bakgrunden, för det är centralt i hela scenariot.
Det som driver B.M.R. är hat. Så enkelt är det.
Vid ett tillfälle blir det dock ovanligt påtagligt. Den första dagen på ranchen.
Rollpersonerna skall introduceras för resten av Brödraskapet och man har därför ställt till med en stor middag i ranchens huvudbyggnad. Det är i det största
rummet middagen hålls, jämförbart med familjen Ewings middagsrum i serien
“Dallas”. Rummet är fylllt till bredden med män och kvinnor, de ﬂesta har vita
eller röda T-shirt. En del skyltar med samma T-shirt som Buchanan bar vid deras
första möte. Först är stämningen tystlåten och allvarlig, och rollpersonerna får
presentera sig och den uppgift som de skall genomföra för Brödraskapet. Hoch
leder presentationen och säger att han vill att de skall berätta lite om sig själva
och vad de skall göra här.
Sedan går samtalsämnena in på mer personliga frågor under själva middagen.
Tragedier uppenbaras. Någon har förlorat sin familj till Aberrants, andra har förlorat jobbet p.g.a. psioner (en del är sant annat bara inbillat). Men den stämning
som genomströmmar middagsgästerna är fruktan för att Aberrants och psioner är
samma sak. De talar om hur sjuka psioner är, att de vill ta över världen för att
sedan förstöra den. Konsensus är att man bör döda psioner på ﬂäcken.
Försök dock att få rollpersonerna att förstå att det är HELT VANLIGA MÄNNISKOR!
En del är trevliga, de har humor, de är otrevliga och så vidare. Låt det sjunka in
att vem som helst kan bli en fanatiker.
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DATORINTRÅNG

Dagen efter att rollpersonerna anlänt på ranchen är det dags för dem att bevisa
att de visst kan vara till nytta för Brödraskapet. De blir visade in i datorrummet,
som de kanske gått förbi på rundvandringen de ﬁck sig till livs dagen innan.

BRÖDRASKAPET
[ORGOTEK] PROXY ALEX CASSEL,
PRIVAT ANFÖRANDE TILL UNITED
NATIONS COUNCIL
- utdrag: textﬁl, 9.21.2106 (s.30
Trinity)
Vi är inte Aberrants. Vi är inte en
hög maktgalna freaks som gett oss
fan på världsherravälde. Vi är människor, precis som ni. Vi har bara fått
en underbar gåva - ett nytt sätt att
vara människa, så att säga.
Våra välgörare har inte gjort något
mer än att avslöja och lösgöra en potential som har varit djupt begraven
i det mänskliga psyket i årtusenden
- och för det borde mänskligheten
vara djupt tacksam. Vi har äntligen
avslöjat hemligheterna bakom de
psioniska krafterna, och vi har
kommit för att dela med oss av den
kunskapen till mänskligheten. Det
här är ingen bisarr mutation som
den Aberrants hade. De här färdigheterna är ett naturligt resultat
av mänsklig evolution.

Det är ett varmt litet rum på tredje våningen i huvudbyggnaden, ganska kvavt. I
rummet hörs det lågmälda hummandet av elektronisk utrustning. I rummet ﬁnns
också en hel hög med minicomps, de ﬂesta utrustade med det allra senaste i
dekrypteringsväg och även en hel del militär datautrustning. De ﬂesta comparna
är ifrån Steinhardt, som är ett Nordamerikanskt företag. De tillverkar ofta för
FSAs regering och är ett av företagen som styr landet. Brödraskapet har det
mesta och det bästa. Och en hel del utav det är hemlig utrustning, sådant Joe
och Jane Hologram bara hör talas om. Det borde vara tämligen uppenbart vid
det här laget att Brödraskapet faktiskt sponsras av FSA.
Mannen i rummet Hugh Jennings, reser på sig och skakar hand med rollpersonerna.
Han är ganska smal och lång, men han har kulmage. Hans hår har börjat falla
av och han har kammat över luggen över sin ﬂint. Det är inte utan att han ser
lite lustig ut. Det är för övrigt samme man som berättade att hans fru och barn
överfallits av Aberrants. “Så trevligt att ha er här, verkligen. Både Paul och John
har talat högt om er och det skall bli skönt att äntligen kunna knäcka Æon. De
kan tyckas vara vänliga och hjälpsamma på ytan men inuti... Inuti är det ruttet.
Nåja. Här är utrustningen. Jag har massor av oanvända agenter ni kan låna om
det är så ni kör, eller så kan jag se till att skräddarsy en åt er. Oavsett vilket så
ﬁnns utrustningen här. Jag har en Steinhardt M2 - CC alldeles färsk från fabriken.
Den buggar lite men den har större prestanda och bättre översikt än M1 - CC:
an. Men det är egentligen alldeles för trångt och varmt här inne för det här.
Karl insisterar på att aluminiumfolie hjälper mot dataintrång och han är boss,
så...” Hugh lutar sig framåt mot rollpersonerna, lite smått konspiratoriskt och
viskar till dem med sin sura andedräkt “Jag tror det fattas en skruv eller två i
hans huvud... Han har inte varit densamme sedan hans fru Carol dog. Men det
får ni inte citera. Då åker huvet på mig (skratt)”. Hugh visar hur de kan ta sig
in i B.M.R.s eget system och de får också lösenord till de första nivåerna i deras
databas (public area och member area). “Jag kan tyvärr inte släppa in er längre
än så. Karl ville inte att ni skulle få tillgång till allt. Så om ni vill djupare in får ni
jobba för det (skratt)”. Nä, mina vänner, nu lämnar jag er åt ert kodkrunchande
och hoppas att ni slipper slita så mycket. Jag har försökt mig på att knäcka Æon
i åratal, men det vill sig inte alls. Jag är helt enkelt inte tillräckligt duktig. Åh!
Ja, just det. Karl vill att ni försöker knäcka systemet innan den 15/4. Då skulle
visst något hända, och han behövde informationen tills dess”. (Det är då den
Noetiska Konferensen i Dallas går av stapeln, men det vet inte Hugh. Någon av
rollpersonerna kan dra sig det till minnes.)
Hugh lämnar sällskapet ensamma och hur de vill fortsätta härifrån är helt upp till
dem. Det ﬁnns en karta över hur Æons databas är uppbyggd och där ﬁnns också
krypteringsgrad på dokumenten. Om rollpersonerna har nämnt för Mendelsohn
över radion att de måste ta sig in i Æons databas har de koder de kan använda,
med en fördröjning på drygt ett halvt dygn för att avkryptera dokument. Detta
för att inte väcka misstanke i Brödraskapets läger. Det får ju inte gå FÖR lätt
heller.
[Speltekniskt går det hela till på följande vis: Karaktären/ rollpersonerna som
väljer att hacka sig in i Æons nod slår ett motståndsslag mot nodens Fail-Safe
värde. Får de ﬂer lyckade slag kan de fortsätta med sitt dataintrång, men misslyckas de kommer de helt enkelt inte in. Fail-Safe slag skall slås var femte runda,
om man är noggrann med reglerna. Du kan slå en gång för varje steg om du som
spelledare känner att det hela stannar upp spelet. För att dekryptera dokumenten
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måste man ha dekrypteringsprogram, och det har också Brödraskapet. Slaget är
ett motståndsslag mellan minicompens Performance (Decryption) Dice Pool och
krypteringsnivån på ﬁlen man vill åt. Det är dessutom en extended action. En DSE
(Dedicated Security Encryption) tar [krypteringsnivå x 5 lyckade slag] att dekryptera. Man kan slå en gång per vecka för DSE ﬁler, men eftersom rollpersonerna
inte har en vecka kan de slå en gång var dag istället. Du som spelledare avgör.
Information om minicompar och deras agenter hittar du till vänster.]
När rollpersonerna lyckats komma över den information som Karl vill ha (med
vissa modiﬁkationer förstås. Inte ens agenter under cover är dumma nog att
lämna ut allt till ﬁenden) blir han mycket glad och tackar dem innerligt. Han
säger att han i början tvivlade på rollpersonerna men att det nu är överståndet.
“Ni har hjälpt oss en lång bit på väg mot den nya regimen.” Om rollpersonerna
undrar vad han menar med det (det är naturligtvis hans planer på ett psionfritt
FSA, med patrioter som honom själv i ledningen), så förklarar han bara att de
inte behöver veta mer om det just nu. Nu är det dags att fokusera på nästa uppdrag för B.M.R.

INFORMATIONEN

Informationen består utav samma information som spelarna har fått i sina handouts. Vill du, så kan du få Hoch att be dem recitera infon, annars är det bara
att köra på som vanligt. Vill du ha en spelteknisk layout på var informationen
ligger i Æons databas, kan du använda bifogad karta som ﬁnns i Appendix. Du
kan använda den om du vill, men som alltid: storyn först.

LÄCKAN

Hidell har på omvägar fått höra att psioner skulle ha inﬁltrerat B.M.R. vilket hotar
hans ställning som CSAs direktör. Han tar en kväll kontakt med Hoch som lovar
att se till att eventuella psioner minsann skall ruskas fram ur hans organisation
bums. Han ger därför order om att en psion skall fångas in. Han tänker anordna
en psionjakt. De som på något sätt motätter sig idén är naturligtvis psioner. Hoch
tänker inte särskilt klart på grund utav den enorma paranoia som börjat bryta
igenom i hans vanföreställningar. Sheila Connors protester mot hur de behandlar
pojken de fångat leder Hoch till att tro att det är hon som är inﬁltratören. Hon
avrättas i tysthet. Rollpersonerna får gärna lägga märke till hennes försvinnande,
men de får inga svar på sina frågor om vad som hänt.

BRÖDRASKAPET
DATAUTRUSTNING
Dator:
Steinhardt M1-CC
5 fail-safe
Hårdtech
Agent:
DataWarp Patton
Performance 4
Applikationer: Administration 1
Current Events 1
Geography 3
History 4
Linguistics 3
Mathematics 3
Politics 1
Regulations 3
Tactics 4
Decrypt DSE 4

PSIONJAKTEN
En morgon, strax efter det att rollpersonerna börjat snoka runt på allvar på

ranchen kliver en upplivad Buchanan in i frukostrummet. “Kom ut och se vad vi
ﬁck tag i! Ett färskt psyko! Ikväll blir det jakt!”
Ute på gården står en bur med elförsedda galler. I buren sitter en ung kille i 20
årsåldern. Han bär legionens insignier och han är tatuerad på skallen enligt femte
legionens mönster. Han ser mycket rädd och arg ut.
När rollpersonerna kliver ut på gården reser han genast på sig och tittar sig
hoppfullt omkring. Han är dock så nyuppkommen ut prometheus kammaren att
han inte riktigt vet var störningen i det noetiska fältet kommer ifrån. Dessutom
är han omtöcknad av de droger Brödraskapet har pumpat honom full med. Låt
Joseph kommunicera fritt med honom om han så önskar. Vid något tillfälle under
de församlades beundran kan du låta Sheila Connor kliva fram mot Buchanan och
Hoch som står och pratar om att de har haft en rejäl tur som fått tag på ett så
ﬁnt exemplar. Hon vädjar till Buchanan att de skall släppa loss pojken. “Han är
ju så ung. Bara ett barn. Inte äldre än min Julie. Om vi ger honom viruset och
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släpper honom så kan han ju inte vara till skada längre.” Buchanan och Hoch
spänner ögonen i Sheila båda två. Hoch tar till orda “Han är inte farlig nu, nej,
det stämmer. Men sedan då? När han vuxit till sig och blivit stark?! Då kommer
han att bli lika fördärvd och korrupt som alla andra psykon! vad förväntar du
dig?! Att han kommer att skona oss?! “ Han ger kvinnan en rejäl örﬁl och hon
springer gråtande därifrån.

BRÖDRASKAPET

Hela ranchen är laddad. Det ligger en elektrisk upphetsning i luften som det är
svårt att värja sig för. Hela tiden cirkulerar männen i brödraskapet och en del
av kvinnorna runt buren för att inspektera offret. Edgar är fortfarande så svag
att han inte kan göra mer än att knuffa en del av de som kommer för nära ifrån
sig. Detta ger upphov till förnyade hån och spottloskor från de församlade. Det
pågår hela dagen. En långsam psykisk terror som håller på att bryta ner pojken
innan han ens kommit ur buren. Detta gör det svårt att komma åt honom och
att befria honom. Om rollpersonerna kan komma på ett sätt som inte väcker
misstänksamhet så låt dem för all del göra det.
Jakten är upplagd på så vis att pojken släpps i för honom okända skogar. Därefter
har han 30 minuter på sig att ﬂy. Sedan släpper Buchanan hundarna lösa. (Pojken
kommer dessutom att förses med en spårsändare placerad på hans kropp, något
Sophie/ Erik eller Joseph kan upptäcka.) Jakten genomförs i skogarna runtom
ranchen. Det är träskmark och blött överallt, vilket försvårar språngmarsch, och i
väster ﬁnns en stor sjö som avgränsar en stor del av marken. Det ligger åtskilliga
vindfällor ute i markerna och undervegetationen är tät.
Pojken får ett digitalt stoppur runt halsen. Det synkas med Buchanans och sedan
börjar nedräkningen. Det tar ett par minuter innan den stackars pojken förstår,
men efter diverse skällsord och förolämpningar stapplar han långsamt och sedan
snabbare n mor skogen. Han träffas i huvudet av en ölﬂaska och snubblar, men
fortsätter.
Nu kommer ölen fram, och alkoholen. Brödraskapets medlemmar laddar sina
vapen (vilka består utav bedövningsgevär med viruspilar), slipar knivar och berättar “pisson” skämt, medan de konsumerar allt mer alkohol. När en halvtimme
återstår hoppar Hoch upp på ett bilﬂak och äskar tystnad. “Okej! Nu gäller det!
Nedräkning!” han fortsätter och har börjat fradga lite i mungiporna. Blodådrorna
står ut i pannan på honom. “ Tio sekunder kvar! Nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre,
två , ett! Nu tar vi HONOM!” Ett unisont vrål uppgår från den numera primitiva
folkhopen och de börjar vråla och avfyra vanliga handeldvapen upp i himlen.
Sedan sätter de av mot skogen.
Rollpersonerna har en fördel mot Brödraskapshopen. De kan känna av pojkens
noetiska fält. Dessutom kan Joseph ha upprättat en psilänk med den skräckslagne
Edgar om så önskas.
Pojken har gömt sig vid sjön. Han han simmat längs med strandkanten till den
bortre delen av sjön och sitter nu i vattnet och fryser. Hans krafter har tagit slut
och han hyser inte stort hopp om att överleva. Trots detta har hans manöver gett
honom lite spelrum. Sändaren har ramlat av i vattnet och är numera förstörd.
Hur det hela löser sig lämnar jag till spelledaren. Hittar karaktärena honom först
ﬁnns det hopp om att han skall kunna undkomma. Är det Brödraskapet så väntar
en tuff tid för pojken, eftersom de testar ännu en version av sitt nanovirus på
honom. De dumpar honom i Raleigh-Durham ett par dagar senare, när Dr. Jensen
fått undersöka honom ordentligt.
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POJKEN I BUREN

Pojken i buren är 19 år och heter Edgar Hamilton. Han är nyligen hitkommen
från Melbourne och jobbar med understöd åt legionem vid Blight Zone, inget
märkvärdigt. B.M.R. fångade honom när han skulle ta ﬂyget från Raleigh-Durham
tillbaka till Chicago. De scannade av alla på ﬂygplatsen med psiscannern och ﬁck
tag i Edgar precis när han skulle gå till sin gate. De överrumplade honom och
sövde honom med nog sömnmedel för att sänka en elefant. Trots det har han
gett några utav soldaterna runtomkring honom rejäla blåtiror, något som Paul
känner sig stolt över.

INBROTTET
PÅ ORGOSOFT FARMS
Strax utanför Raleigh-Durham ligger en liten Orgosoft avdelning. Det är meningen

att den skall växa efter hand, men just nu är det inte större än att ca 25 personer
arbetar där. Man gör för tillfället biologiska proteser i byggnaden, men detta skall
tas över av Montressor och man arbetar för att gå över till mer “kommersiell”
bioware om ett tag.

BRÖDRASKAPET

B.M.R. har under en längre tid bevakat byggnaden, dels för att många psioner
arbetar här och dels för att Jensen sedan länge uttryckt en önskan om att få en
biomatrisdator för att kunna effektivisera viruset. Därför ﬁnns det ett noggrant
schema över hur folk arbetar och vilka säkerhetssystem som används.
Byggnaden är i ett plan och bioware tillverkningen sker i hög grad specialanpassat. Det vill säga en person som behöver en protes kommer på besök och man
prövar ut olika varianter, sedan gjuter man en form och utfår från den för att få
perfekt passform. Detta innebär att man som kund kan ta sig in i byggnaden utan
problem. Även anhöriga kommer för att besöka fabriken och för att förhöra sig
om vilka möjligheter det ﬁnns att få protesen. Ett alternativ är alltså att stjäla
biomatrisdatorn på dagtid, då fabriken är välbevakad. Problem som kan uppstå
då är bland annat en igenkänningsrisk. Om Æon inte meddelas och får fabriken
att samarbeta kan det mycket väl hända att någon utav de som arbetar med
biomatriserna känner igen någon av psionerna. Det är en liten värld trots allt.
Störst risk löper Joseph och Erik/ Sophie, eftersom de båda varit involverade i
ett liknande projekt.
Ett annat problem är hur de skall lyckas montera ner en biomatrisdator mitt på
dagen utan att någon hindrar dem. Vaktstyrkan är mindre men å andra sidan jobbar det fem psioner här, vilket kan bli lite problematiskt för rollpersonerna.
Ett nattligt inbrott förutsätter att man kan undvika vakter utanför fabriken och
de säkerhetssystem som är installerade i fabriken, men man undviker risken att
bli igenkänd och dessutom kan man i lugn och ro montera ner den nödvändiga
matrisdatorn.
Vilken väg rollpersonerna än tar kan det vara bra att se till så att de meddelar
Æon först. Om Jensen får tag på sin älskade matrisdator kommer han nämligen
mycket riktigt kunna förstärka och specialisera viruset, och det i sin tur kan få
förödande konsekvenser för psionerna i FSA. Jensen ligger ju som bekant under
CSAs vingar, och all forskning han gör går direkt till dem. Tänk vad de kan göra
med ett virus som är specialiserat på psioner...
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SÄKERHETSSYSTEMEN

På Orgosoft ﬁnns det tre olika system, rörelsesensorer, värmesensorer och kameror. Dessa kontrolleras alla från entrén, där vakter sitter hela dygnet. Entré
arean fungerar även som reception för besökare. Alla systemen kan slås ut därifrån. Förutom det så patrullerar ett vaktpar runt hela fabriken en gång i timmen.
Säkerheten är inte överväldigande, men nog för att avskräcka. Tanken är väl också
att fabriken inte direkt besitter några prylar som är värda att stjäla.
[Speltekniskt besitter systemen en svårighetsgrad på +2 allihop. Inte alltför svårt
om man nu kan ta sig förbi den stationära vakten.]

BRÖDRASKAPET
BHURANO’S TEORI
_ Quantakinetikernas Proxy S. K.
Bhurano, Introduktionstal vid den
förta Noetiska Konferensen, Olympus, 10.8.2109 (s. 33 Trinity)
Om vi ser tillbaka på tidigt 1900-tal,
ser vi att de ﬂesta stora upptäckter
inom fysiken redan gjorts. Några
frågor återstod att besvara, men
de fundamentala fysiska lagarna för
vårt universum ansågs “bestämda”.
Naturligtvis vet vi att detta var
felaktigt.
När verktyge för vetenskapliga
undersökningar blev allt mer precisa och öppnade nya områden att
undersöka eller erbjöd nya insikter
etablerade sanningar, insåg vetenskapsmännen hur lite de egentligen
visste om naturen.
Detsamma kan sägas om oss, 200 år
senare. Vi har lärt oss att kommunicera över globen, vi har besegrat
sjukdomar, vi har skapat vapen
kapabla till massiv förstörelse, och
vi har till och med vandrat bland
stjärnorna. Vi är stolta över vår
“förståelse” av universum, och
våra framsteg anses vara bevis för
vår kunskap. Men vi är lika vilse
som 1900-talets arroganta vetenskapsmän, ty alla våra framsteg
betyder ingenting när nya upptäckter underminerar allt vi anser vara
sant.Upptäckten av psionisk energi
är just en sådan uppebarelse.

Om rollpersonerna faktiskt kommer tillbaka med en biomatrisdator till Hcoh blir
han utom sig av lycka. Han skakar hand med rollpersonerna länge och väl och
säger sedan lite mystiskt att han har ett ännu viktigare uppdrag till dem. Han
hoppas på ett riktigt gott samarbete.

AEON UPPDRAGET
KOPPLINGEN TILL FSA

Då rollpersonerna snokar runt i B.M.R.s datanoder (ﬁnns karta även över den)
och på ranchen kan de hitta bevis på att B.M.R. faktiskt är knutna till FSA, och
sponsrade i sina upptåg av CSA. All högteknologisk utrustning kommer ifrån FSA
företag som L-K Arms och Steinhardt. FSA har faktiskt sedan länge haft en intresse
i att hålla elden vid liv i alla fanatiska anti-psion grupper. Brödraskapet är en av
dem, och kanske den som gett mest resultat. Regeringen är fullt medveten om
att psioners kraftkälla inte alls är relaterad till den som Aberrants utnyttjar, men
det ligger i deras intresse att låta folk tro det.
Personen som är mest involverad i dessa strategier är Julius Hidell, chef för CSA.
Hans övertygelse om att psioner är ett allvarligt hot har dels sporrat honom att
bygga upp Noetic Affairs Division inom CSA, men även att sponsra och uppmuntra
högerextremistiska grupper. Den grupp som ligger honom varmast om hjärtat är
naturligtvis Brödraskapet för Mänsklig Renhet. Karl Hoch och Julius Hidell har
under en längre tid växlat mail med varandra. Hidell är inte förtjust i att bli upptäckt, men han resonerar så att det är bättre att veta vad B.M.R. planerar än
att få det rätt i nyllet efter att det redan genomförts. Han har också sett till att
visst militärt materiel omfördelats till B.M.R. i utbyte mot att B.M.R. hjälper till
att testa vissa produkter innan de kommit ut på marknaden. Psiscannern är en
sådan apparat. Brödraskapet har hjälpt till att utforma prototypen och senare
även de första versionerna.
I Karls privata minicomp ﬁnns en rad mail som berättar att Hidell inte bara kände
till viruset utan även såg till att det kunde tillverkas. Där ﬁnns också ett muntligt
löfte från Hoch att de rapporter som ﬁnns tillgängliga i B.M.R.s databas skall
lämnas till Hidell när de färdigställts. FSA har också låtit Jensen, som forskar
på viruset, få tillgång till ett labb i Raleigh-Durham där han kan jobba ostört på
viruset.
Problemet som nu är på väg att uppstå är att Hoch i sin totala paranoia inte litar
på Hidell, inte på regeringen, inte på någon förutom Buchanan. Han har därför
börjat smida planer om att ta över regeringen.
I övrigt ﬁnns det bevis på FSAs inblanding över hela ranchen. Inte en pryl existerar
som inte tillverkats av ett amerikanskt företag i FSAs grepp.
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NANOVIRUSET

Nanoviruset byggdes utav Hugh W. Jensen. Känd antipsion talare, medlem i B.M.R.,
rasist och förespråkare för praktiserandet av eugenik (rashygien).
Han har fått tag på den biovätska och nanofyllda gelé som ﬁnns i Prometheuskammaren. Han lyckades få tag på denna utav en missnöjd Orgotek tekniker som trots
sin (minimala) latens ännu inte fått genomgå processen (naturligtvis beror detta
på hennes något instabila psyke). Orgotek teknikern avskedades efter stölden,
men utan att den hann upptäckas. Ansvarig för stölden av naniter och biogelé
heter Lara MacDonald och bor i ett nedgånget bostadsområde i Raleigh-Durham.
Hon är ovillig att avslöja vem som faktiskt ﬁck vätskan och naniterna, men hotar
man henne eller erbjuder pengar skriver hon ner namnet på Professor Hugh W.
Jensen och lämnar därtill en adress till ett CSA ägt företagshus i centrala stan.
Sedan slår hon igen dörren och vill inte alls tala med rollpersonerna.
Med hjälp av dessa naniter har Professor Jensen kunnat reversera Prometheuseffekten genom att i princip utrota de celler som är ansvariga för psiﬂödet. Tyvärr
(vilket den gode Jensen skiter fullständigt i) kan det gott hända att naniterna
ger sig på även vanliga nervceller och till och med vanliga celler.
Jensen är dock inte ute efter att mörda psioner, så han har utvecklat virusets
precision ytterligare. Viruset förstärker energinivåerna i bioware och skickar sedan tillbaka dem till psionens kropp. Detta leder till en så kraftigt ökad elektrisk
aktivitet i hjärnan att cellerna i brist på bättre beskrivning “steks”. Hoppet om
att kunna rädda psionens hjärnfunktioner är ytterst små efter ett dylikt anfall.
Jensen vill förändra viruset, se till att det inte bara agerar som förstärkare, utan
även vandrar in i psionens kropp och där letar ut de noetiskt aktiva hjärncellerna
för att sedan återställa dem till ett normalt läge. Han har inte kommit särskilt
långt i sina försök, men arbetet har deﬁnitivt framskridit sedan han ﬁck tag på
naniterna som används i Prometheuskammaren. Det tar dessutom lång tid att
framställa användbara naniter så tillverkningen ligger på en väldigt låg nivå. För
att genomföra Karl Hochs plan om Proxy mord har Jensen dessutom bett att få en
biomatrisdator för att kunna förstärka naniterna ytterligare, eftersom han tror
att en Proxys kropp kommer att kämpa emot i högre grad än en “vanlig” psion.
Det första offret, Alisha, råkade ut för en nanoinjektion i sina bioapps, men sedan
dess har en ständig förädlingsprocess pågått i Dr. Jensens labb. Han har bland annat kunnat hålla koll på “sina” offer genom övervakning av sjukhusen där de har
vårdats. Sjuksköterskor som tar mutor och FSA lojala vårdare har alla hjälpt till
för att ge Jensen en god överblick över vad hans teknologiska sjukdom har gett
upphov till. Dessa resultat håller på att sammanställas i en rapport som sedan
skall lämnas till Hidell på CSA. Rapporten, sådan den är, ligger i B.M.R.s databas,
liksom namn och adress till Professor Jensen och Lara MacDonald.
Vad som måste förstås i samband med denne professor är att hans skäl till att
handla är ett idealistiskt hopp om att kunna återställa dessa missfoster till ett vanligt liv. Han drivs av samma vilja som en plastikkirurg inriktad på rekonstruktion.
Han vill göra ett missbildat ansikte vackert igen. Att han dessutom är en bigott,
fanatisk och energisk medlem i B.M.R. har lett till den här “mellanvägen”. Jensen
är inte särskilt förtjust i att hans virus används som ett maktmedel, men han tar
det lugnt så länge han vet att han fortfarande är understödd av regeringen.

BRÖDRASKAPET
Hypoteser och experimentation
har alltid varit grunden för vetenskapliga efterforskningar. Med dem
etablerade Newton lagarna för
rörelse och gravitation. Maxwell
uniﬁerade elektriciteten med fyra
fundamentala ekvationer. Einstein
framlade sin relativi-tetsteori i
vilken ljusets hastighet var en konstant och föremål rörde sig relativt
till varandra. Och nu är det min
tur att lägga fram en teori om de
parametrar inom vilka psi beﬁnner
sig.I och med att vetenskapen gör
framsteg blir det allt mer utmanade
att kvantiﬁera nya teorier. För att
göra det måste vi skapa verktygen
med vilka vi kan testa dem. Det var
mycket enklare att bevisa teorier
om gravitationen än det var att
veriﬁera att partiklar mindre än
atomerna existerade. Där Newton
bevisade sin lag genom att släppa
objekt från en höjd, påvisades
subatompartiklar genom uppﬁnnandet av partikel-acceleratorer och
elektron-mikroskop. Subkvantum-universat - “psionpartiklar”,
som kvanten kallas - existerar
överallt runt oss, liksom protoner
och kvarkar. De har alltid funnits,
precis som molekyler och gravitation alltid funnits. Vi har bara inte
kunnat studera och kvantiﬁera dem
förän nu. Med de rätta verktygen
för oss att disponera - inget mindre än psikrafter - kan vi slutligen
utforska denna sista uniﬁerande
naturkraft.
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PROJEKT ORGOTEK

I Hochs DSE krypterade ﬁler ﬁnns bland annat ett långt stycke om hur Proxiesarna
måste utrotas för att världen skall överleva. Projekt Utrotning är i stil med Stalins utrensningar och Hitlers koncentrationsläger. Det märks att Hoch inspirerats
kraftigt av dessa händelser. Han har planerat att “normalisera” Ordrarnas Proxies,
en efter en och sedan samla de “vilsna” hoperna” med psioner på ett ställe och
systematiskt ge dem nanoviruset en efter en så att de kan återgå till ett normalt
liv, eller dö i processen.

BRÖDRASKAPET

Projekt Orgotek är det enda projektet som har fått distinkt form. Det målar upp
exakt hur attentatet mot Prexy Cassel skall gå till. Hoch har tänkt att smuggla
in sig som städpersonal eller vaktmästare i Orgoteks konferensbyggnad, där den
30:e Noetiska Konferensen skall äga rum inom en snar framtid (15/4, om det
datumet ligger för nära så ﬂytta det litegrann).
Cassel skall tala vid konferensen och Hoch hoppas kunna få in ett rent skott
innan han blir nerkämpad, eller lyckas ﬂy. Alla eventualiteter verkar ha täckts
i planen. Han har ritningar på konferensbyggnaden, på luftschakt, avlopp och
hisstrummor.

HOCHS MISSTAG

Efter rollpersonernas utmärka arbete med inbrott och dataintrång vill Hoch visa
dem att han litar på dem. Han låter rollpersonerna delta. Han väljer ut tre
personer ur gruppen som skall ﬁnnas i lokalen vid attentatet. De övriga skall
beﬁnna sig utanför och ge stödeld ifall att det kommer till eldstrid. Han kommer förmodligen att välja ut de manliga rollpersonerna efterson han inte litar
på kvinnor.

KONFERENSEN
Den 15/4 hålls i Raleigh-Durham en av de större noetiska konverenserna för

året. Inbjudna är bland annat Alex Cassel och Otha Herzog. Det kommer at bli
den största koncentrationer av psioner någonsin i denna FSA högborg och man
har förberett väl. Orgoteks Konferensbyggnad i centrala Raleigh-Durham har
pyntats och pinats för att vara värdig att ta emot dessa distingerade gäster. Man
har anställt extrapersonal och kommer att behöva ytterligare mankraft för att
ta hand om de många gäster som anländer och skall tala till publik under de tre
dagar som följer.
Hoch har tänkt ut en “perfekt plan”. Ett antal B.M.R. medlemmar skall ta anställning på konferensen, och se till att Alex Cassel är historia blott. Han har skaffat
det perfekta vapnet. En bedövningspistol som han har tänkt ladda med virus.
Hoch har planerat att avfyra bedövningspistolen mot Cassel när denne gör sitt
öppningsanförande till de församlade gästerna. Han räknar inte med att Prexyn
skall hinna göra något ﬂashigt för att skydda sig, och han litar också till sin förmåga att ta sig ut efteråt. I Hochs paranioda lilla värld är det säkrast att han
själv tar hand om attentatet, eller “normaliseringen” som han kallar det. Men
för säkerhets skull vill han ha ytterligare Brödraskapsmedlemmar placerade i
den stora salen.
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ATTENTATET

Den utsatta dagen är alla aktörer på plats. Det är ett stort mediauppbåd runt
konferensbyggnaden när rollpersonerna kommer dit. Väl inne i byggnaden är
säkerheten hög. ID-kort kollas och kontrolleras igen och igen. Besökarna har
kodförsedda armband som inte går att ta av och byta ut. Dessa kontrolleras även
de konstant.
Så släpps äntligen folket in i konferensrummet. Det är ett mummel utan dess
like. Rollpersonerna undgår med nöd och näppe upptäckt. Salen är FYLLD av
psioner.
Under stormande applåder från de församlade människorna (rummet är fullt,
packat från vägg till vägg, både med psioner och vanliga människor) tar Alex
Cassel plats på scenen. En enorm skärm tänds på väggen bakom honom och visar
den leende Proxyn, när han gör dämpande rörelser med händerna för att tysta
publiken. Efter ett tag har jubelstormen avtagit tillräckligt för att Cassel med
hjälp av mikrofoner skall kunna göra sig hörd.

BRÖDRASKAPET

“Tack.. Tack”, publiken applåderar igen, “ TACK!”, säger Cassel och skrattar. Hans
fru Ellayne står bakom honom vid sceningången och hon ler brett. “Så väldigt roligt
att vi har kunnat dra en sådan stor publik till den trettionde noetiska konferensen
som hålls här i Raleigh-Durham. Jag ser att vi har besök från Legionerna, himla
kul att ni kommer hit på er lediga tid...” Cassel avbryts av ett unisont “FIFTH
LEGION RULES!” av de närvarande Femtelegionnärerna. “ Wow! Bra laganda.”
Cassel och publiken skrattar och Legionnärerna verkar lite småspralliga.
Det är nu Hoch väljer att slå till. Han gör sitt tecken, reser på sig och avfyrar
bedövningspistolen som han laddat med det boostade nanoviruset. Nu hänger
det helt på vad rollpersonerna hittat på i sammanhanget.
Har de bytt ut viruset mot någon harmlös substans så ser alla, genom skärmen,
hur en liten pil med röd svans plötsligt sätter sig i halsen på Cassel. Hans fru Ellayne rusar omedelbart fram till den förvirrade Proxyn. Cassels livvakter kastar
sig över honom och sedan bryter kaos ut i salen. Ett par Legionnärer leviterar
över folkmassan för att få översikt och Hoch börjar ta sig mot utgången.
Har Hoch fortfarande kvar viruset, men rollpersonerna väljer att överfalla honom
INNAN han kommit till skott, så att säga, så börjar Hoch vråla om förrädare och
försöker avfyra pistolen rakt in i någon av de psioner som håller fast honom.
Oavsett hur situationen löser sig bör Hoch släpas därifrån (det kan i och för sig
hända att Legionnärerna tillsammans med de församlade elektrokinetikerna
lynchar honom), vrålandes högljutt med blodådrorna stående åt alla håll i ett
illrött nylle. Han har förstått att rollpersonerna som han litade på har förrått
honom och han är verkligen ursinnig. Buchanan som huserat utanför konferenssalen, eventuellt tillsammans med resten av rollpersonerna blir alldeles blek när
han ser sin ledare kämpas ner av vad som tycks vara miljarder psioner, men han
ﬂyr inte. Han bara går fram till närmaste livvakt och anmäler att även han varit
med om komplotten att “normalisera” Alex Cassel.
De övriga B.M.R. medlemmarna ﬂyr så fort de kan.

HOPE UNITY SACRIFICE

31

EFTERVERKNINGAR

Så har vi då kommit till vad som händer med de skyldiga. Det är här du som spelledare kan ge rollpersonerna en smak av hur orättvist livet är. Har de kämpat väl
mot orättvisorna kanske du känner att du vill ändra slutet, du har fria händer.

BRÖDRASKAPET

FSM, tvungna av det överväldigande publiktrycket (världen ser dem) känner sig
tvungna att slå till mot B.M.R.s ranch. B.M.R. väntar på dem. Det blir en blodig
och långdragen uppgörelse. Om du som spelledare mot förmodan har mycket tid
kvar så kan du ju improvisera en liten slutstrid mot de jävlarna som jagade en
psion. Till slut är dock alla ansvariga fast. Tyvärr råkar lite utav bevisen som Æon
teamet samlat in “försvinna” och anklagelserna mildras avsevärt.
Karl Hoch (om han inte lyckats bli dödad i tumultet runt attentatet) döms till
fem års fängelse för konspiration och ont uppsåt. Om hans planer att ta över FSA
och senare världen nämns inget.
John Buchanan döms till två års fängelse för medhjälp till konspiration, men
benådas senare av FedBoarden på inrådan av Julius Hidell.
Julius Hidell frias helt från åtal. Man kan inte bevisa delaktighet, på grund av
att bevismaterialet i hans fall är oacceptabelt. Psioner har varit med och grävt
fram det, vilket anses komprometterande.
Brödraskapets medlemmar döms till fängelsevistelse på 3 månader till 2 år.
Inget nämns om den grymma jakten på Edgar Hamilton (inte ens om han fortfarande är i livet och kan vittna). Inte heller tas Sheila Connors försvinnande upp.
Professor Jensen fråntas all utrustning och sina anteckningar om nanoviruset,
men snart är han omplacerad till Luna, där han fortsätter att forska.
Rollpersonerna undslipper med nöd och näppe åtal, men det beror mest på att
både Æon Trinity och Alex Cassel sätter in de tunga kanonerna i kampen mot
regeringen. Rollpersonerna är INTE omtyckta bland den Nordamerikanska allmänheten, och affären har lett till att psioner blir påhoppade på gatorna om de rör
sig ensamma. Orättvisan har segrat

AVSLUTNINGEN
För att spelarna inte helt skall förtvivla så hålls det en lite mottagning på Æons
Chicagokontor. Där ﬁnns Alex Cassel och hans fru Ellayne, båda mycket tacksamma
över att Alex liv som Prexy räddats. Där ﬁnns också till allas förvåning Proxy
Guiseppe del Fuego. Han stannar bara ett kort tag, men pratar med Olivia/ Oliver en lång stund innan han ger sig av. Proxy Otha Herzog skickar som vanligt ett
band till mottagningen där han tackar rollpersonerna för deras insatser. Neville
Archer, William Renton och Maria Pappagallos visar sig också. Archer är chef för
Neptune Division, Renton för Proteus och Pappagallos för Triton. Vid mottagningens höjdpunkt får rollpersonerna motta en liten medalj för tappra insatser i
tjänst och de stiger alla en bit högre på karriärsstegen. Om de inte dabbat sig
oförlåtligt i scenariot förstås.
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APPENDIX
SPELLEDARPERSONER
HANDOUTS
ROLLPERSONER

BRÖDRASKAPETS HISTORIA

BRÖDRASKAPET
KONSTITUTIONEN
(America Ofﬂine, s. 87)
De Federerade Staterna använder
sig av U.S.A.s konstitution i hög
grad. Dokument och tal refererar
ständigt till den. Läroböcker innehåller den. Ikonograﬁn över de
grundande fäderna dyker upp i
många allmänna konstverk.
Den tillåts bara inte ha något
faktiskt inﬂytande över hur landet
sköts.
En av de första åtgärderna tagna av
den fascistiska regeringen var att
etablera det “32nd Amendement”
för att modiﬁera policyn varhelst
det ansågs nödvändigt, skenbart
för att framhålla “fred och god
regering” - för att inte nämna
fascistagendan.

Den fjärde Juli 2109 samlades en grupp män i en källarlokal i Raleigh-Durham.
De hade alla diskuterat möjligheten att göra sig av med det nya hotet på deras
annars molnfria himmel: psionerna. Alla männen i församlingen var övertygade om
att psioner var den nya tidens aberrants, att deras vilja att hjälpa till i samhället
egentligen bara var ett bevis på deras intelligens. Psioner är smarta, resonerade
de. De hade sett hur mänskligheten slog tillbaka mot detta nya hot, och bestämde
sig för att långsamt inﬁltrera samhället, istället för att som Aberrants gjorde, ta
det med stridigheter. Vilken dag som helst skulle dock mänskligheten få ångra det
goda mottagandet av psionerna, för då skulle de slå till och förgöra alla som inte
arbetade tillsammans med dem. Att de bekämpade Aberrants var ju natruligtvis
bara ännu ett utslag av hur våldsamt de eftertraktade världsherravälde. De ville
ju inte dela jorden med någon.
Därför skapade den här skaran med män Brödraskapet för Mänsklig Renhet. I början var det en liten rörelse som spred ﬂygblad och klisterlappar omkring sig med
psionﬁentlig propaganda, men i september samma år som B.M.R. startats kom en
ny spelare med i laget. Karl Hoch, före detta militär, och hans följeslagare John
Buchanan. Hoch tog kommandot väldigt fort över den lilla gruppen och lovade
att leda dem mot nya höjder. Han hade dessutom kontakter i regeringen, som
ledde till ett samarbete med Julius Hidell, CSAs direktör. Hidell var precis som
Hoch intresserad av att förhindra psionernas möjligheter att ta över världen.
Hoch, inspirerad av Hitler och koncentrationslägren, en slutgiltig lösning på psionproblemet. Han engagerade med Hidells hjälp en forskare, professor Hugh W.
Jensen, som skulle ta fram ett nanovirus för att återställa de som blivit psioner.
Hidell hjälpte till med lokal och utrustning i den mån han kunde.
2115 hade Brödraskapet utvecklats till ett mycket speciellt sällskap. De hade för
pengar insamlade på diverse lagliga och olagliga sätt införskaffat en ranch som de
snart byggt om till ett fort. Hoch ledde med järnhand och Buchanan stod för den
sociala biten. Samarbetet med Hidell fortsatte, och brödraskapet försågs ständigt
både med militär och annan utrustning till sitt eviga krig mot psionerna.
2120 nanovirusets första rudimentära skepnad har tagit form. Hoch har redan
prövat det på ett antal psioner, men är inte helt nöjd med den stora dödligheten.
Han vill ha ett förstärkt virus för att kunna ge sig på ordrarnas Proxies, en plan
som bara under det senaste halvåret tagit form i hans hjärna. Den forne klartänkte
ledaren har börjat låta sin sjukdom gå överstyr. Hoch lider av en mild form av
schizofreni. Nu börjar den spädas på med paranoia. Han hemlighåller sin stora
plan, Projekt Utrotning, från alla utom Buchanan. Ordensmedlemmarna tror
fortfarande att deras mål är att slå litet men hårt mot de psioner som vågar sig i
närheten. De har redan prövat viruset på ett antal psioner, men de tror att deras
dödsfall är fejkade, att Æon Trinity hjälper dem att byta identitet och stoppar
dem i Prometheus Kammaren igen. Publiciteten om psionernas död måste vara
ett trick för att smutsa ner Brödraskapets namn.
Hochs planer är däremot mer högtﬂygande. Han planerar att slå ut proxie efter
proxie och “normalisera” dem med sitt virus. Sedan skall han samla upp alla
psioner i stora läger där de får genomgå normalisering eller bli avrättade. Detta
kallar han Projekt Rensa. Projekt Pånyttfödelse är hans storslagan plan att ta
över FSA, och därefter världen. Den enda i orden som känner till dessa planer
är som sagt Buchanan. Han är något orolig för sin kamrat, men obrottsligt lojal
in i det sista.
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Brödraskapet består som namnet antyder mest av män. De kvinnor som ﬁnns i
lägret är antingen fruar eller ﬂickvänner. Det ﬁnns ett litet antal kvinnor som
sökt sig till gruppen, men de är sällsynta. Det beror kanske till stor del på det
kvinnohat som förekommer på ranchen. En kvinna står förvisso över psioner, men
de är ändå inte lika mycket värda som män.

BIOTEKNOLOGI

EN
KORT INTRODUKTION
(s. 34 -35 Trinity)
Bioware (av vilka individuella maskiner även kallas “bioapps” eller biological
appliances) kommer ifrån jättelika odlingar av levande celler, kallade matriser.
Matrisceller programmeras genom en stor organisk dator (som kallas, enkelt nog,
matrisdatorer), som stimulerar cellerna att växa längs med en förprogrammerad
mall. Den här tillväxten resulterar i antingen en levande struktur som fortsätter
att växa och förnya sig eller i en kvasilevande struktur som upprätthåller vissa
livsfunktioner, men egentligen inte är mycket mer än en form komponerad av
levande materia. Den viktiga distinktionen här är naturligtvis att bioware är en
produkt av liv, i motsats till hardtech, som är ett resultat av mekaniska processer.

BRÖDRASKAPET

Som med alla apparater, vapen. fordon och andra mekaniska skapelser är underhåll
och reparationer mycket viktiga för en bioapps fortsatta funktion. Till skillnad
från hardtech kan dock bioapps kräva ganska ovanliga, för att inte säga bisarra
underhålls metoder. Den enklaste bioappen kanske bara kräver en rengöring då
och då, medan intrikata apparater kan kräva borttagandet av överskottsceller,
inoljning för att få ytceller att må bra, nedbäddning eller nedsänkning i näringsbad - matning.
Levande självförnyande bioapps som används i giftiga eller radioaktiva miljöer
(oskyddad rymd, kolonier eller Bahrain) måste scannas regelbundet, antingen av
en kompetent noetisk tekniker eller av bioware som designats för det ändamålet.
Cellmutationer som stör apparatens funktion kan uppstå. Det är inte ovanligt för
bioapps som utsatts för ﬁentlig miljö att de utvecklar cancer. Om sådana åkommor upptäcks i tid kan man i regel operera eller reparera skadorna.

ATT FORMATERA BIOWARE

Varje bioware apparat har ett eget psioniskt fält. Bioappen resonerar med en
lågnivå psi aura som relaterar till dess komponentmaterial. En psion manipulerar
detta fält för att aktivera en apparat. Bioapps med svaga fält kan användas av
vanliga människor, eftersom alla har åtminstone en viss grad av psionisk energi.
Bioapps är en av två typer. Formaterade eller oformaterade. Oformaterade apps
utför endast begränsade funktioner. Normala människor kan använda dessa apparater utan att drabbas av mental utbränning.
Att formatera en bioapp går vanligtvis till på det sättet att man injicerar en liten
mängd av en psions genetiska kod i apparaten. Diverse enzym i den centrala matrisen bryter ner generna och absorberar de DNA grupper som styr psi aktiviteten.
Dessa grupper integreras sedan med bioappens egen DNA vilken ändrar apparatens
psioniska fält så att det resonerar i sekvens med psionens egna vibrationer. Denna
synergi skapar en länk mellan psionen och bioappen, och tillåter honom/ henne
att använda den. Några apparater kan formateras till ﬂera psioner; varje person
introducerar helt enkelt ett DNA prov.
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KARL HOCH

Karl Hoch är ex militär och mycket stolt
över sitt “arv”. Han styr över Brödraskapet
med järnhand och försöker få till något slags
arméstuk på de personer som kommer till
ranchen. Det är mycket möjligt att han kan
tänka sig att börja med morgonexercis bara
för att öka disciplinen.

BRÖDRASKAPET

Hoch är också mentalt sjuk. Han lider av en
mild form av schizofreni, vilket innebär att
han stundtals hör röster som berättar för
honom att psioner är samma sak som Aberrants och att de inte borde få leva. Till detta
har det på senare tid tillkommit en enorm
paranoia som sträcker sig till i princip alla i
hans närhet, förutom Buchanan.
Hoch litar inte på kvinnor i stor utsträckning. Han lämnades tidigt ensam med
sin far, som senare förgrep sig på honom, någon han har förträngt djupt ner i sin
själ. Men det har lett till att han ser kvinnor som svekfulla och tenderande att
överge sina barn.
Hoch är en liten senig man, ofta klädd i vit t-shirt och kamoﬂagebrallor. Han har
en stålgrå och obehaglig blick. Man blir genast illa berörd i hans närhet. Otäck
är väl det bästa ordet för det.
Rollspelstips: Hoch är avståndstagande. han tycker om att vara tyst i långa stunder
bara för att få se personen han pratar med vrida sig under hans stålhårda blick.
Hoch är otrevlig och burdus. Han hänger sig åt raseriutbrott och styr mer genom
terror än positivt ledarskap.
Strength •••

Perception ••

Appearance ••

Brawl ••

Awareness ••

Intimidation•••

Might ••

Investigation •

Dexterity •••

Intelligence •••

Manipulation ••

Athletics •

Intrusion ••

Command ••••

Drive ••

Survival ••

Interrogation ••

Wits ••

Charisma •

Firearms ••••
Martial Arts •••
Melee ••
Stamina •••
Endurance ••
Resistance ••
Willpower •••••
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JOHN BUCHANAN

Buchanan är före detta soldat. Han har tjänat
tillsammans med Hoch så länge han kan minnas och inspireras av en otrolig lojalitet mot
denne man. Men han har sina tvivel. Hoch
har på senare tid börjat spinna planer som är
helt otroliga och inte alls vad Brödraskapet
ursprungligen skapades för. Buchanan hoppas
dock att hans vän skall ta reson. Tyvärr visar
det sig att så inte är fallet.

BRÖDRASKAPET

Buchanan följer Hoch i döden om han måste.
Hoch har ju trots allt riskerat sitt liv för att
rädda Buchanans. Men skulle det vara så att
planerna avslöjas ger Buchanan upp direkt.
Han är en storvuxen karl, ofta iförd B.M.R.s T-shirt, röd med svart triskele på vit
botten. På T-shirten står det trevliga slagordet “Guns don’t kill psions, I do!”.
Rollspelstips: Buchanan är stor och bullrig, och för utomstående kan han även
verka lite klumpig. Han bryr sig verkligen om folk, speciellt då Bröderna i
Brödraskapet. han är omtyckt och mycket social. Hans forte är att dra dåliga
psionskämt.
Strength ••••

Perception ••

Brawl •

Appearance •
Style •••

Might ••
Dexterity •••

Intelligence •••

Manipulation ••

Firearms •••

Intrusion ••

Command ••

Martial Arts ••

Survival ••

Interrogation ••

Stamina •••

Wits •••

Charisma •••

Endurance ••

Rapport ••

Savvy ••

Stealth •

Resistance ••
Willpower •••••
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BRODER
De generella Bröderna i Brödraskaper är i ett ord rednecks. De har diverse tra-

giska familjehistorier bakom sig. Någon har förlorat sin familj i svält. någon har
råkat ut för ett Aberrantanfall, någons fru har dött i en kamp mellan psion och
Aberrant. De är dock alla mycket övertygade om att Aberrants och psioner är
precis samma sak. De tror på sin ledare och följer honom blint, vare sig det är
av rädsla eller tro på det Hoch gör.

BRÖDRASKAPET

Rollspelstips: På ytan är de fördomsfulla och hatiska mot psioner och Aberrants,
men skrapar man på ytan hittar man ofta en trevlig kille med lite extrema åsikter
och en tragisk historia till grund för hatet att gro på.
Strength •••

Perception ••

Appearance ••

Brawl •

Awareness •

Intimidation •

Dexterity ••

Intelligence ••

Manipulation •

Drive ••

Survival ••

Subterfuge •

Stamina ••

Wits ••

Charisma ••

Endurance •

Rapport ••

Might •

Firearms ••
Martial Arts ••
Melee •
Stealth •

Resistance •
Willpower ••••

SYSTER
Systrarna i Brödraskapet är i de ﬂesta fall ditsläpade av sina makar, pojkvänner

och fäder. Det ﬁnns knappt någon som kommit av egen vilja. De är rädda, kuvade
och ofta slagna.
Rollspelstips: Blyga och undanskyggande kvinnor, ofta med blåmärken över hela
kroppen.
Strength •

Perception ••

Appearance •••

Brawl •

Awareness ••

Dexterity ••

Intelligence •••

Manipulation ••

Drive ••

Academics •

Subterfuge •

Melee ••

Engineering •
Linguistics •
Medicine •

Stamina ••
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Endurance ••

Wits ••

Charisma •
Etiquette •
Perform ••

Willpower •••

GERALD MENDELSOHN

Mendelsohn är Norça och det märks på subtila sätt. Han har en bioapp på baksidan av högerhanden, knappt synlig genom huden. Mendelsohn ser bra ut på ett
sätt som vanliga dödliga knappast kan åstadkomma. Hans leende är lite för vitt
och hans muskulatur lite för vältrimmad för att det skall verka sant. Han är inte
riktigt förankrad i verkligheten.
Rollspelstips: Mendelsohn är TREVLIG! Och det hjälper ju att han ser ut som han
gör också. Han är en ladies man, ut i ﬁngerspestarna. Charmig och trevlig, tycker
om kroppskontakt, och kan gärna “göra om sig” efter vad hans publik önskar.

HUGH JENNINGS

BRÖDRASKAPET

Hugh har varit med Brödraskapet sedan han var trettio år. Han blev utsedd till
datoransvarig mot sin vilja, men han fastnade ganska snart för de där mysko apparaterna och han har självlärt sig till en ganska skicklig nivå, men hans förmågor
rår inte på något vis på DSE krypterade ﬁler....
Rollspelstips: Datanörd... Pratar gigakuber, de nya agenterna från DataWarp och
Steinhardt datorer...

EDGAR HAMILTON

Edgar är nyutkommen ur Prometheuskammaren. Så ny är han att han knappt vant sig
vid sina krafter. Det kom sig av att Edgars far
tjänar vid Femte Legionen och han kände att
han ville ha sin son med sig. General Larssen
gick med på att skicka den stackars pojken till
FSA för att tränas där. Edgar har varit i FSA
ungefär ett halvår när “Brödraskapet” utspelar sig, och han är inte särskilt duktig på sina
förmågor än. Han kämpade som ett djur då
Bröderna tog honom, men han blev övermannad och drogad innan han visste ordet av.
Rollspelstips: Edgar vill hem till sin far. Han
är tjugo år gammal och tror att han skall dö.
han är rädd, ledsen, hånad och trött.

SHEILA CONNOR

Sheila är gift med Bradley Connor, som mot
hennes vilja släpade med henne till den här
förskräckliga ranchen. Sheila har försökt ta sig
härifrån ett antal gånger, men det är ingen
idé. De har tagit fast henne gång på gång. Hon
är slagen och kuvad.
Rollspelstips: Sheila är sliten så tunn att hon
håller på att gå sönder. hennes desperata bön
för Edgars liv skall vara hjärtskärande. Det
här är uppenbarligen en kvinna som sjunger
på sista versen och vågar livet för något som
hennes man hatar. Stackars kvinna...

HOPE UNITY SACRIFICE

39

HUGH W. JENSEN

BRÖDRASKAPET

Nanoviruset byggdes utav Hugh W. Jensen.
Känd antipsion talare, medlem i B.M.R.,
rasist och förespråkare för praktiserandet
av eugenik (rashygien). Jensen är utbildad
i Europa och där plockade han upp många
ovanor, bland annat en förkärlek för Nietzches
övermänniskoteori, 1930 talets trevliga rasbiologi och en beundran för män som Stalin
och Hitler som faktiskt gjorde något åt alla
de lägre stående raserna som sprang omkring
på jorden.
2106 ﬁck han en anledning att plocka fram
sina gamla läror. Där var de ju! Psionerna, så
lika de förhatliga Aberrants. De kanske är trevliga nu, men vänta bara. Aberrants
skall ju också ha varit trevliga i början. Men nu!
Jensen började genast forska på ursprunget till taint och psi, och i hans ögon
ﬁnns det ett klart samband. Han kontaktades av CSA i ett tidigt stadium av sin
forskning, men det var inte förrän lite senare som hans livsverk påbörjades.
Nanoviruset för Brödraskapet.
Hugh är urtypen för den snobbiga forskartypen. Smal, med lönnfetman runt
hörnet, tunnhårig, grå och lite lätt böjd.
Rollspelstips. Arrogant jävel, besserwisser ut i ﬁngerspetsarna! En riktig skitstövel.

JULIUS ALEXANDER HIDELL JR.
(s. 126 - 127 America Ofﬂine)

Hidells morföräldrar hjälpte till att hålla Boston undan de värsta problemen under
2000 talet och i den processen tog sig Julius och hans familj från medelklass till
överklass. Hidell växte upp i en omgivning som tog för givet att vad som är bra
för Hidells är bra för nationen.
Julius gick in i vuxenlivet som en akademiker, han lärde ut historia och ﬁlosoﬁ
vid Bostons Universitet och konsulterade då och då med Central Security Agency.
Han rörde sig från “tillfälligt anställd” till “heltidsanställd”. 2105, strax efter
hans fyrtionde födelsedag, gick han igenom en pånyttfödelse till Reformerad
Amerikansk Kongretionalism. Psionerna dök upp strax därefter, och Hidell visste
att de var det mest allvarliga hot någonsin mot nationen.
Han arbetade sig upp i CSAs hierarki och blev direktör 2118. han har lyckats till
nästan hundra procent med sina budgetförslag, men Hidell lämnar administrationen av de första fyra divisionerna inom CSA till sin personal. Han ägnar dock
personlig uppmärksamhet åt att utveckla Noetic Affairs Division eftersom den
är mycket viktig. Med dess hjälp skall han kunna stoppa psionerna innan Aberrantkriget upprepas.
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BRÖDRASKAPET

1. Vaktkuren
2. Sidobyggnad #1
Vapen
Militär utrustning

2

1

BRÖDRASKAPETS RANCH
3

3. Huvudbyggnad
Karl Hochs rum
J. Buchanans rum
Rollpersonernas rum
Bibliotek
Datorrum
4. Sidobyggnad #2
Sovplatser

4

HOPE UNITY SACRIFICE

BRÖDRASKAPET

Rapport om Prometheus naniterna
& innehållet i biogelén [DSE 4, FS 7]

Tillverkningsprotokoll [DSE 4, FS 7]

Utvecklingsprotokoll [DSE 4, FS 7]

Hugh W. Jensen [DSE 4, FS7]

Projekt Phoenix [DSE 3, FS7]

Övertaget [DSE 3, FS 7]

Nanoviruset [DSE 4, FS7]

Projekt Orgotek [DSE 3, FS7]

Projekt Proxie [DSE 3, FS7]

Projekt Utrotning [DSE 3, FS 7]

Operations Area [FS 7]

Member Area

Public Area

Projekt Rensa [DSE 3, FS7]

B.M.R.s OpNet nod

BRÖDRASKAPETS OpNET NOD
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BRÖDRASKAPET

Nivåerna som anges är
de svårighetsgrader på
kryptering och Nod
säkerhet som gäller
vid varje nod.

FS = Fail-Safe

DSE = Dedicated
Security Encryption

Operation Brödraskapet [DSE 4]

File Collection [DSE 3]

B.M.R. [DSE 2]

Nanoviruset [DSE 3]

Neptune F.S.A. [DSE 3, FS 10]

Neptune[FS 10]

Triton [FS 8]

Proteus [FS 6]

Sekretessbelagda arkiv [FS 6]

Trinitys Öppna Arkiv [FS 6]

Chicagos OpNet nod [FS 5]

Centrala F.S.A. [FS 5]

Södra F.S.A. [FS 5]

Æon Trinitys OpNet nod

AEONS OpNET NOD

Julius Hidell, 2109-10-22 20.12 +0100.Re:Professorn
Delivered to: kh@bmr.opnode3.fsa
From: “Julius Hidell” <hidell@csa.opnode3.fsa>
To: Karl Hoch <kh@bmr.opnode3.fsa>
Subject: Re:Re:Professorn
Date: Sat, 22 Oct 2109 20:12:32 +0100
MIME-version: 3.0
Encryption: DSE 2
X-Priority: 3
X- DWMail - Priority: Normal
X- MimeOLE: Produced by DataWarp
<Hidell
<Jag har pratat med Professor Jensen som du föreslog. Han blir en utmärkt
<hjälpreda i vår kamp mot Det Nya Hotet. Han har rätt inställning till vår
<sak, och han förstår vad vi är ute efter. Jag har dock svårigheter att
<upprätta den sortens facilitet han kräver för att kunna påbörja <arbetet.
Jag ber dig därför kontakta honom och se om du kan hjälpa honom.
<MVH
</Hoch
Hoch
Som det ser ut nu har CSA ett utmärkt tillfälle att placera ut Prof. Jensen
där han kan göra mest nytta. Jag har pratat med lite folk i Heckler byggnaden och de är på det klara med att ett labb hålls redo för honom. Jag
har dessutom kunnat ordna lite överskottsvapen åt er. Gå till L-K s depot
kl. 10:30 på måndag. Utanför grindarna står en container ni kan ta. Be
Jones att skriva på kvittot åt er.
Angående professorns arbete vill jag att ni håller mig uppdaterad.
//J. Hidell

Printed for Karl Hoch <kh@bmr.opnode3.fsa

Karl Hoch, 2119-01-05 12.47 +0200. Testresultat
Delivered to: hidell@csa.opnode3.fsa
From: “Karl Hoch” <kh@bmr.opnode3.fsa>
To: Julius Hidell <hidell@csa.opnode3.fsa>
Subject: Testresultat
Date: Mon, 5 Jan 2119 12:47:03 +0200
MIME-version: 3.0
Encryption: DSE 2
X-Priority: 3
X- DWMail - Priority: High
X- MimeOLE: Produced by DataWarp
Hidell
Första testet är genomfört där testobjektet inte dog. Apan överlevde. Och
det betyder att vi kan börja testa på psioner. Har vi ditt klartecken?
MVH
/Hoch

Printed for Karl Hoch <kh@bmr.opnode3.fsa

Karl Hoch, 2109-10-21 23.41 +0200. Re: Professorn
Delivered to: hidell@csa.opnode3.fsa
From: “Karl Hoch” <kh@bmr.opnode3.fsa>
To: Julius Hidell <hidell@csa.opnode3.fsa>
Subject: Re:Professorn
Date: Fri, 21 Oct 2109 23:41:17 +0200
MIME-version: 3.0
Encryption: DSE 2
X-Priority: 3
X- DWMail - Priority: Normal
X- MimeOLE: Produced by DataWarp
Hidell
Jag har pratat med Professor Jensen som du föreslog. Han blir en utmärkt
hjälpreda i vår kamp mot Det Nya Hotet. Han har rätt inställning till vår
sak, och han förstår vad vi är ute efter. Jag har dock svårigheter att
upprätta den sortens facilitet han kräver för att kunna påbörja
arbetet. Jag ber dig därför kontakta honom och se om du kan hjälpa
honom.
MVH
/Hoch

Printed for Karl Hoch <kh@bmr.opnode3.fsa

Julius Hidell, 2119-01-07 04.13 +0200.Re:Testresultat
Delivered to: kh@bmr.opnode3.fsa
From: “Julius Hidell” <hidell@csa.opnode3.fsa>
To: Karl Hoch <kh@bmr.opnode3.fsa>
Subject: Re: Testresultat
Date: Wen, 7 Jan 2119 04:13:12 +0200
MIME-version: 3.0
Encryption: DSE 3
X-Priority: 3
X- DWMail - Priority: High
X- MimeOLE: Produced by DataWarp
<Hidell
<Första testet är genomfört där testobjektet inte dog. Apan överlevde.
<Och det betyder att vi kan börja testa på psioner. Har vi ditt klartecken?
<MVH
</Hoch
Hoch
Det ﬁnns vissa betänkligheter. Be Jensen vänta ytterligare ett halvår
innan vi genomför testet. Jag har talat med Dobson på Steinhardt. Ni kan
få minicomparna i nästa vecka.
//J. Hidell

Printed for Karl Hoch <kh@bmr.opnode3.fsa
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Rapport till fältoperatörer
<<Æon Trinity transmission (Neptune Division), Inhemska aﬀärer, Deputy Oﬃce Director Channa Marie
Noonan<<<
Det har på senare tid rört på sig ganska ordentligt i Federated States of Americas mänskliga träskmarker.
Brödraskapet för Mänsklig Renhet har slagit ut ytterligare en elektrokinetiker med sitt nypåfunna nanovirus.
Den här gången överlevde inte deras oﬀer och vi känner oss tvungna att ingripa. Alex Cassel, elektrokinetikernas Prexy har gått ut med ett aggressivt uttalande angående B.M.R.s förehavanden, och FSAs intoleranta
fascistregering har svarat med att skärpa reglerna för psioners uppförande.
Senast i förrgår dömdes en Prekognitiv till fem års fängelse för att ha räddat en äldre herre från att bli påkörd
av en bil, så ni förstår lägets allvar.
Vi önskar att det fanns ett annat sätt att ta itu med de här smutsiga aﬀärerna, men ibland ﬁnns det ingen
utväg. Triton Divisionen tillhandahåller all information vi hittills samlat in om B.M.R., inklusive det vi vet om
deras förödande nanovirus och dess många oﬀer.
Er kontaktperson i FSA blir Gerald Mendelsohn, Orgotekanställd biokinetiker som för tillfället arbetar för
oss. Vi sköter all kommande kontakt på det viset.
Lycka till och var försiktiga.
Channa Noonan
Hope, Unity, Sacriﬁce
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- Utdrag; Övervakning, misstänkt Norça privatklinik, Medellín.
>> Individ som bekräftas vara Proxy Guiseppe del Fuego träder in i Dr. Duarte Lawrents kontor 19:31:02,
den 4.6.20 <<<
del Fuego: Du påstår alltså, doktor, att en av mina bästa studenter - som var frisk för bara en time sedan
- nu ligger i koma? Att om hon överlever, kommer hon aldrig att kunna utnyttja sina krafter igen?
Lawrent: Jag är ledsen Proxy del Fuego. Vi vet fortfarande inte vad som hände, men vi gör vårt bästa. En
disk var fastsatt på henne när hon fördes hit...
del Fuego: Har ni tittat på den?
Lawrent: Vi har inte haft tillfälle.
del Fuego: Ge den till mig.
>> inspelningen visar del Fuego när han skjuter in disken i en minidator och slår in ett par kommandon [vidare
analys föreslår att ett antivirusprogram aktiverats]. Enbart röstinspelning spelas upp från disken. <<<
Inspelning: Detta är en varning till alla psykon. Vi, Brödraskapet för Mänsklig renhet, har gett denna “present”
till er som bevis för att vi har möjligheten att bli kvitt er freaks för alltid. Vi kommer att använda vår nya teknologi för att göra er alla till grönsaker. Ni psykon har kanske lurat resten av mänskligheten, men vi känner
igen er som de makthungriga galningar ni är. Vi kommer att göra slut på det hotet en gång för alla.
del Fuego: [talandes för sig själv] Du kommer att bli hämnad Alisha. De som angrep dig har skrivit under
sin egen dödsdom.
Lawrent: Sir?
del Fuego: Dr. Lawrent, sänd mig en full rapport om patienten imorgon. Ge mig dagliga uppdateringar på
hennes framsteg. Jag vill veta orsaken till hennes tillstånd.
- utdrag från Dr. Duarte Lawrents rapport, uppfångad under en OpNet överföring.
Proxy, vi har fullbordat er förfrågan. Er student blev injicerad med vad som bäst kan beskrivas som ett “nanovirus” - mikroskopiska maskiner som tillverkats för att göra mikrocellulära modiﬁkationer på bioappsen
som din student - som alla psioner - använder. Modiﬁkationerna verkar förstärka energinivåerna på en app
och leda tillbaka dem till användarens kropp. De fysiologiska eﬀekterna är förödande, men vi tror att vi kan
behandla Alisha och rädda hennes liv. Jag är dock rädd att chanserna för henne att återvinna sina psioniska
krafter - eller ens alla hjärnfunktioner - inte är särskilt goda.
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<< Neptune Division, Nanovirusets skapare. Utdrag textﬁl >>>
Det ﬁnns tre tänkbara kandidater som kan ha designat nanoviruset.
Professor H. W. Jensen, känd antipsiontalare, rasist och förespråkare för aktiv eugenik. Professor Jensen är
känd för att arbeta mot ett psionfritt samhälle och han har till och med sträckt sig så långt som att påstå att
han har bevis för att psi har samma ursprungskälla som taint, men några bevis har aldrig framlagts.
Julia Henderson, privatanställd på ett konkurrerande företag till Orgotek. Hon har även hon uttalat sig
hotfullt om psioner även om hennes missnöje inte sträcker sig till ﬂer folkgrupper än så. Hon var aktivt
engagerad i “Scientists Against Noetics”, men då det gav hennes arbete en dålig dager har hon avbrutit sitt
medlemsskap.
Erik Karlfeldt, medicine doktor och Teoretisk Fysiker med inriktning på biomekanik och kvantfysik. Han
har uttalat sig mycket starkt emot psioner i pressen och kallas nästan alltid till FSAs presskonferenser som
“expert”. Notera dock att alla dessa hatiska uttalanden gjorts EFTER det att Karlfeldt testades för latens.
Han befanns vara latent, och ganska starkt dessutom, men inte starkt nog för att få kliva in i Chitra Bhanus
Prometheuskammare. Han ﬁck erbjudanden från Upeo Wa Macho, Orgotek och ISRA, men han valde att
förbli neutral.
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<< Neptune Division, Triton Administration, Charlene Edmonds, Aliaskonstrukt <<<
Charlene
Vi har lyckats sätta samman ett alias till dig som vi hoppas skall motsvara dina önskemål. God jakt.
Fredrike Grüber, Triton Admin.
Hope, Sacriﬁce, Unity
Namn: Charlene Edmonds
Bakgrund: Du växte upp på fel sida om lagen. Du har gjort dig skyldig till ett otal brott, och när myndigheterna
på Luna kom dig alltför nära på spåren tvingades du ﬂy ner till jorden. Här på jorden har du arbetat som
butiksbiträde och väktare. Det var då du arbetade som väktare som du träﬀade Paul. Han frågade dig en
hel del om ditt jobb och dina uppdrag. Du fattade ganska snart att han var inbrottstjuv. Så du erbjöd dina
tjänster som skytt och chauﬀör till hans gäng. Paul hörde av sig ett par veckor senare och du sade upp dig
från jobbet, bara för att bryta dig in i ett av de hus du vaktat. Stöten gick som smort och sedan dess har du
arbetat till och från för Paul.
Teamet
Paul: planerar och rekognoscerar
Joseph: inbrott och planering
Olivia/Oliver: inbrott
Emma/Henry: läkare, tar hand om eventuella skador
Sophie/ Erik: datahacker och säkerhetssystem
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<< Neptune Division, Triton Administration, Emma Lahti, Aliaskonstrukt <<<
Emma
Vi har lyckats sätta samman ett alias till dig som vi hoppas skall motsvara dina önskemål. God jakt.
Fredrike Grüber, Triton Admin.
Hope, Sacriﬁce, Unity
Namn: Emma Lahti
Bakgrund: Du jobbade tidigare på Loxton Heights Sjukhuset i Chicago, men efter en felbehandling ﬁck
du en varning, och inte långt därefter åkte du ut. Detta tack vare de reformer som gjorts inom sjukvården
sedan Æsculapians kommit till makten. Du är misstänksam mot psioner. En av dina bästa vänner dog i en
taint sjukdom, Wexler’s Disease. Det började med att hon blev knäpp, hon betedde sig som om hon vore
schizofren, med humörsvängingar och allt. Sedan bröts hennes inre organ ner ett efter ett. Till slut var hon
bara en säck med lösa celler. Det var fruktansvärt att se. Och Æsculapians kunde inte göra någonting! Inte
något! Så du tror att de är lierade med Aberrants. Varför skulle de annars låtit bli att rädda Mary?
Din olycka och arbetslöshet har lett dig till att ta diverse skumma jobb. Dig går man till om man vill ha kulor
bortplockade ur kroppen utan att behöva få det anmält till polisen. Och du säljer recept på droger som är
dyra och mycket svåråtkomliga.
Du har arbetat med Pauls gäng ﬂera gånger. Bland annat plockade du en kula ur Joseph för inte länge sedan.
Då nämnde han att han kanske skulle arbeta för en större organisation och att de behövde en läkare.
Teamet
Paul: planerar och rekognoscerar
Joseph: inbrott och planering
Olivia/Oliver: inbrott
Charlene: skytt och chauﬀör
Sophie/ Erik: datahacker och säkerhetssystem
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<< Neptune Division, Triton Administration, Erik Josefsson, Aliaskonstrukt <<<
Erik
Vi har lyckats sätta samman ett alias till dig som vi hoppas skall motsvara dina önskemål. God jakt.
Fredrike Grüber, Triton Admin.
Hope, Sacriﬁce, Unity
Namn: Erik Josefsson
Bakgrund: Du har tidigare arbetat på Orgotek som “vanlig” tekniker. Du har mycket erfarenhet av datorer
och kan även manipulera biomatrisdatorer. Du blev avskedad under misstänksamma former och ersattes
med en psion. Du har sedan dess tyckt illa om Orgotek, och speciellt psioner som roﬀar åt sig alltmer av
arbetsmarknaden för er datahackers.
Du har efter Orgotek tiden fått svårt att hitta anställning, och har därför arbetat med Paul Whitehorse på
diverse olika inbrott. Din roll har alltid varit säkerhetssystem och dator intrång. Du har nu jobbat med Paul
av och till i snart tre år. Din ekonomiska situation är inte god.
Orgoteks Prexy, Alex Cassel har själv sett till att din före detta anställning lagts in i Orgoteks databas, ifall
att dessa uppgifter blir nödvändiga.
Teamet
Paul: planerar och rekognoscerar
Joseph: inbrott och planering
Olivia/Oliver: inbrott
Emma/Henry: läkare, tar hand om eventuella skador
Charlene: skytt och chauﬀör
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<< Neptune Division, Triton Administration, Henry Lahti, Aliaskonstrukt <<<
Henry
Vi har lyckats sätta samman ett alias till dig som vi hoppas skall motsvara dina önskemål. God jakt.
Fredrike Grüber, Triton Admin.
Hope, Sacriﬁce, Unity
Namn: Henry Lahti
Bakgrund: Du jobbade tidigare på Loxton Heights Sjukhuset i Chicago, men efter en felbehandling ﬁck
du en varning, och inte långt därefter åkte du ut. Detta tack vare de reformer som gjorts inom sjukvården
sedan Æsculapians kommit till makten. Du är misstänksam mot psioner. En av dina bästa vänner dog i en
taint sjukdom, Wexler’s Disease. Det började med att hon blev knäpp, hon betedde sig som om hon vore
schizofren, med humörsvängingar och allt. Sedan bröts hennes inre organ ner ett efter ett. Till slut var hon
bara en säck med lösa celler. Det var fruktansvärt att se. Och Æsculapians kunde inte göra någonting! Inte
något! Så du tror att de är lierade med Aberrants. Varför skulle de annars låtit bli att rädda Mary?
Din olycka och arbetslöshet har lett dig till att ta diverse skumma jobb. Dig går man till om man vill ha kulor
bortplockade ur kroppen utan att behöva få det anmält till polisen. Och du säljer recept på droger som är
dyra och mycket svåråtkomliga.
Du har arbetat med Pauls gäng ﬂera gånger. Bland annat plockade du en kula ur Joseph för inte länge sedan.
Då nämnde han att han kanske skulle arbeta för en större organisation och att de behövde en läkare.
Teamet
Paul: planerar och rekognoscerar
Joseph: inbrott och planering
Olivia/Oliver: inbrott
Charlene: skytt och chauﬀör
Sophie/ Erik: datahacker och säkerhetssystem
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<< Neptune Division, Triton Administration, Joseph Cotton, Aliaskonstrukt <<<
Joseph
Vi har lyckats sätta samman ett alias till dig som vi hoppas skall motsvara dina önskemål. God jakt.
Fredrike Grüber, Triton Admin.
Hope, Sacriﬁce, Unity
Namn: Joseph Cotton
Bakgrund: Du växte upp som familjens svarta får och allt du någonsin gjorde var fel, till skillnad från din
perfekte bror då. Han var ju perfekt. Gick på college, hade ﬂickvänner som INTE svor och dessutom var den
jäveln latent till råga på allt. Det var ju inte du, så du tog det som ännu ett misslyckande. Sedan dess har
du vänt dig mot allt som har med din familj att göra. Jävla idioter, det är vad de är. Vid något tillfälle var
du ute på sta’n och drack i en bar. In kom en legionär som trodde att han var något, men du och ett par
kompisar spöade skiten ur honom. han ﬁck så han teg. Sedan dess har du bara haft en sak på hjärnan. Att
spöa psioner.
Du är en av de som varit med från början i Pauls gäng. Du och Paul började med småkriminella grejer.
Wetware och stulna dataprogram som ni kopierade och sedan uppåt mot större grejer. När Paul gick med
i B.M.R. blev du också nyﬁken. Vad sjuttan var detta? En grupp med samma “intressen” som du? Perfekt.
Teamet
Paul: planerar och rekognoscerar
Charlene: skytt och chauﬀör
Olivia/Oliver: inbrott
Emma/Henry: läkare, tar hand om eventuella skador
Sophie/ Erik: datahacker och säkerhetssystem
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<< Neptune Division, Triton Administration, Oliver Sanchez, Aliaskonstrukt <<<
Oliver
Vi har lyckats sätta samman ett alias till dig som vi hoppas skall motsvara dina önskemål. God jakt.
Fredrike Grüber, Triton Admin.
Hope, Sacriﬁce, Unity
Namn: Oliver Sanchez
Bakgrund: Du är Sophies pojkvän sedan två år tillbaka och har varit medveten om hennes kriminella natur i
drygt ett och ett halvt. Du är själv inbrottstjuv sedan länge och nu har även du blivit indragen i Pauls gäng. Du
sköter själva inbrotten, det vill säga att smyga in i byggnaderna och plocka åt dig det som skall med ut.
Du har många domar på ditt samvete. Vi har korsrelaterat alla B.M.R.s medlemmars fängelsetid och kommit
fram med lämpliga datum då ingen utav dem kan ha varit i en ställning att höra talas om dig.
Dessa datum ﬁnns bifogade på disk #2 i detta paketet.
Teamet
Paul: planerar och rekognoscerar
Joseph: inbrott och planering
Charlene: skytt och chauﬀör
Emma/Henry: läkare, tar hand om eventuella skador
Sophie/ Erik: datahacker och säkerhetssystem
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<< Neptune Division, Triton Administration, Oliver Sanchez, Aliaskonstrukt <<<
Oliver
Vi har lyckats sätta samman ett alias till dig som vi hoppas skall motsvara dina önskemål. God jakt.
Fredrike Grüber, Triton Admin.
Hope, Sacriﬁce, Unity
Namn: Oliver Sanchez
Bakgrund: Du är Sophies pojkvän sedan två år tillbaka och har varit medveten om hennes kriminella natur i
drygt ett och ett halvt. Du är själv inbrottstjuv sedan länge och nu har även du blivit indragen i Pauls gäng. Du
sköter själva inbrotten, det vill säga att smyga in i byggnaderna och plocka åt dig det som skall med ut.
Du har många domar på ditt samvete. Vi har korsrelaterat alla B.M.R.s medlemmars fängelsetid och kommit
fram med lämpliga datum då ingen utav dem kan ha varit i en ställning att höra talas om dig.
Dessa datum ﬁnns bifogade på disk #2 i detta paketet.
Teamet
Paul: planerar och rekognoscerar
Joseph: inbrott och planering
Charlene: skytt och chauﬀör
Emma/Henry: läkare, tar hand om eventuella skador
Sophie/ Erik: datahacker och säkerhetssystem
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<< Neptune Division, Triton Administration, Olivia Sanchez, Aliaskonstrukt <<<
Olivia
Vi har lyckats sätta samman ett alias till dig som vi hoppas skall motsvara dina önskemål. God jakt.
Fredrike Grüber, Triton Admin.
Hope, Sacriﬁce, Unity
Namn: Olivia Sanchez
Bakgrund: Du är Josephs/Eriks ﬂickvän sedan två år tillbaka och har varit medveten om hans kriminella
natur i drygt ett och ett halvt. Du är själv inbrottstjuv sedan länge och nu har även du blivit indragen i
Pauls gäng. Du sköter själva inbrotten, det vill säga att smyga in i byggnaderna och plocka åt dig det som
skall med ut.
Du har många domar på ditt samvete. Vi har korsrelaterat alla B.M.R.s medlemmars fängelsetid och kommit
fram med lämpliga datum då ingen utav dem kan ha varit i en ställning att höra talas om dig.
Dessa datum ﬁnns bifogade på disk #2 i detta paketet.
Teamet
Paul: planerar och rekognoscerar
Joseph: inbrott och planering
Charlene: skytt och chauﬀör
Emma/Henry: läkare, tar hand om eventuella skador
Sophie/ Erik: datahacker och säkerhetssystem
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<< Neptune Division, Triton Administration, Sophie Josefsson, Aliaskonstrukt <<<
Soﬁe
Vi har lyckats sätta samman ett alias till dig som vi hoppas skall motsvara dina önskemål. God jakt.
Fredrike Grüber, Triton Admin.
Hope, Sacriﬁce, Unity
Namn: Sophie Josefsson
Bakgrund: Du har tidigare arbetat på Orgotek som “vanlig” tekniker. Du har mycket erfarenhet av datorer
och kan även manipulera biomatrisdatorer. Du blev avskedad under misstänksamma former och ersattes
med en psion. Du har sedan dess tyckt illa om Orgotek, och speciellt psioner som roﬀar åt sig alltmer av
arbetsmarknaden för er datahackers.
Du har efter Orgotek tiden fått svårt att hitta anställning, och har därför arbetat med Paul Whitehorse på
diverse olika inbrott. Din roll har alltid varit säkerhetssystem och dator intrång. Du har nu jobbat med Paul
av och till i snart tre år. Din ekonomiska situation är inte god.
Orgoteks Prexy, Alex Cassel har själv sett till att din före detta anställning lagts in i Orgoteks databas, ifall
att dessa uppgifter blir nödvändiga.
Teamet
Paul: planerar och rekognoscerar
Joseph: inbrott och planering
Olivia/Oliver: inbrott
Emma/Henry: läkare, tar hand om eventuella skador
Charlene: skytt och chauﬀör
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<< Neptune Division, Triton Administration, Paul Whitehorse, Aliaskonstrukt <<<
Paul
Vi har lyckats sätta samman ett alias till dig som vi hoppas skall motsvara dina önskemål. God jakt.
Fredrike Grüber, Triton Admin.
Hope, Sacriﬁce, Unity
Namn: Paul Whitehorse
Bakgrund: Du var soldat ett tag. Legoknekt ett annat. Hela tiden blev du utsparkad ur de militära etablissemang som du försökte komma in i. Folk tyckte inte om din blodtörst och din lust att döda. Bara en gång har
dn lusten varit positiv och det var när ni slogs mot en Aberrant i Blight Zone. Du hatar Aberrants. Och psion
jävlar. De tror att de är något. Tror att de kan något. De är säkert av samma skrot och korn som resten av de
jävla övernaturliga kräken. Du sparkade som sagt från alla ställen du försökte kommain på, och till slut insåg
du att det bara var dumt att fortsätta. Istället letade du rätt på ett par människor som hade samma syn på
livet som du. Joseph Cotton var den förste, sedan följde resten som på räls. Nu är ni fem och det är bra.
På senare tid har rykten nått dig, rykten om att det skall ﬁnnas en organisation som kan behöva lite militär
disciplin. Brödraskapet tog emot med öppna armar. För en gångs skull.
Teamet
Charlene: skytt och chauﬀör
Joseph: inbrott och planering
Olivia/Oliver: inbrott
Emma/Henry: läkare, tar hand om eventuella skador
Sophie/ Erik: datahacker och säkerhetssystem
VAD DU LÄRT DIG OM B.M.R.:
Den fjärde Juli 2109 samlades en grupp män i en källarlokal i Raleigh-Durham. De hade alla diskuterat
möjligheten att göra sig av med det nya hotet på deras annars molnfria himmel: psionerna. Alla männen
i församlingen var övertygade om att psioner var den nya tidens aberrants, att deras vilja att hjälpa till i
samhället egentligen bara var ett bevis på deras intelligens. Psioner är smarta, resonerade de. De hade sett
hur mänskligheten slog tillbaka mot detta nya hot, och bestämde sig för att långsamt inﬁltrera samhället,
istället för att som Aberrants gjorde, ta det med stridigheter. Vilken dag som helst skulle dock mänskligheten
få ångra det goda mottagandet av psionerna, för då skulle de slå till och förgöra alla som inte arbetade tillsammans med dem. Att de bekämpade Aberrants var ju natruligtvis bara ännu ett utslag av hur våldsamt
de eftertraktade världsherravälde. De ville ju inte dela jorden med någon.Därför skapade den här skaran
med män Brödraskapet för Mänsklig Renhet. I början var det en liten rörelse som spred ﬂygblad och klisterlappar omkring sig med psionﬁentlig propaganda, men i september samma år som B.M.R. startats kom en
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ny spelare med i laget. Karl Hoch, före detta militär, och hans följeslagare John Buchanan. Hoch tog kommandot väldigt fort över den lilla gruppen och lovade att leda dem mot nya höjder. Han hade dessutom
kontakter i regeringen, som ledde till att Brödraskapet kunde få utrustning gratis. Vem kontakten är vet
dock inte fotfolket
Hoch engagerade med regeringens hjälp en forskaresom skulle ta fram ett nanovirus för att återställa de
som blivit psioner.
2115 hade Brödraskapet utvecklats till ett mycket speciellt sällskap. De hade för pengar insamlade på diverse
lagliga och olagliga sätt införskaﬀat en ranch som de snart byggt om till ett fort. Hoch ledde med järnhand
och Buchanan stod för den sociala biten. Samarbetet med regeringen fortsatte, och brödraskapet försågs
ständigt både med militär och annan utrustning till sitt eviga krig mot psionerna.
2120 nanovirusets första rudimentära skepnad har tagit form. Ordensmedlemmarna tror att deras mål
är att slå litet men hårt mot de psioner som vågar sig i närheten. De har redan prövat viruset på ett antal
psioner, men de tror att deras dödsfall är fejkade, att Æon Trinity hjälper dem att byta identitet och stoppar
dem i Prometheus Kammaren igen. Publiciteten om psionernas död måste vara ett trick för att smutsa ner
Brödraskapets namn.
Brödraskapet består som namnet antyder mest av män. De kvinnor som ﬁnns i lägret är antingen fruar eller
ﬂickvänner. Det ﬁnns ett litet antal kvinnor som sökt sig till gruppen, men de är sällsynta. Det beror kanske
till stor del på det kvinnohat som förekommer på ranchen. En kvinna står förvisso över psioner, men de är
ändå inte lika mycket värda som män.
<< Neptune Division, textﬁle excerpt: Brödraskapet för Mänsklig Renhet<<<
2109-07-04 Brödraskapet bildas i en källarlokal i Raleigh-Durham. Alla medlemmar där var övertygade om
att psioner är samma sak som Aberrants. I början var det en liten rörelse som spred ﬂygblad och klisterlappar omkring sig med psionﬁentlig propaganda.
2109-09-12 B.M.R. tar in Karl Hoch, före detta militär, och hans följeslagare John Buchanan. Hoch tar kommandot. Han har kontakter i regeringen, som ledder till att Brödraskapet får utrustning gratis. Vem kontakten
är är inte känt.
Hoch engagerade en forskare som hjälpte honom att ta fram ett virus som fungerar enbart mot psioner.
Vem forskaren är och var han håller till är inte känt.
2115 har Brödraskapet utvecklats till ett mycket speciellt sällskap. De har för pengar insamlade på diverse
lagliga och olagliga sätt införskaﬀat en ranch som de snart byggt om till ett fort. Samarbetet med regeringen
fortsätter, och brödraskapet förses ständigt både med militär och annan utrustning.
2120 nanovirusets första rudimentära skepnad har tagit form. De har redan prövat viruset på ett antal
psioner, och ﬂer kommer att råka ut för det om inget görs.
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<< Textﬁle conversion.OBC News, Professor Alannah Green<<<
Professor Alannah Green avled igår vid en ålder av 67 år, till följd av en veckas svår sjukdom. Sjukdomen sägs
ha orsakats av ett special designat nanovirus som enbart ger sig på psioner. man misstänker att Professor
Green smittades på den Noetiska konferens som hölls i Dallas i förra veckan, men som avbröts då det stod
klart att professor Green insjuknat.
I ett uttalande strax efter Professor Greens insjuknande tog terrorist och anti-psiongruppen Brödraskapet
för Mänsklig Renhet på sig skulden av det inträﬀade. Det brev som skickades till Æon Trinity påstod att attentaten kommer att fortsätta tills dess att inga psioner återstår, eller tills dess att B.M.R. stoppas i sitt uppsåt.
Trinity har därför utfärdat en varning till alla psioner som för tillfället vistas i FSA.
FSA och CSA har efter påtryckningar startat en utredning av fallet, men förhoppningen om att arrestera
några utav de skyldig anses mycket liten.
Proxy Alex Cassel har uttalat sig negativt om hoppet att hennes mördare skall straﬀas. “Vi kommer att
sakna henne. Orgosoft har förlorat en stor personlighet och Tekne sin förespråkare. Hela Orgotek sörjer.”
Vid presskonferensen som delgav Professor Greens död, sade Cassel bland annat att den regim som tillåter
att en av dess främsta forskare mördats utan att man vidtar vidare åtgärder borde skämmas, något som
tolkas som kritik av FSAs metoder.
Cassel och hustrun Ellayne deltog på Professor Alannah Greens begravning, tillsammans med Teknes VD
Kevin Labak.
Professor Green var en av de nyckelpersoner inom Orgotek som först började arbeta med biomatriser.Hon
arbetade bland annat tillsammans med Teknes VD för att utveckla bio - hardtech interfacet och var en av
de som starkast förespråkade användandet av bioapps. Professor Green efterlämnar maken Gerald, och
barnen Miles, Harry och Linda.
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<<Textﬁle Conversion, OBC News<<<
Proxy Guiseppe del Fuego sade i ett uttalande idag att Brödraskapet för Mänsklig Renhets terror mot psioner
i Tex-Mex området och norra Sydamerika måste få ett slut. Han påpekade vidare att FSAs släpphänta policy
mot psionmotståndare hade skördat ett enormt pris: “För var och en av våra bröder och systrar som omkommer eller skadas svårt i kampen mot vanliga människor, ﬁnns det en färre i kampen mot våra verkliga
ﬁender, Aberrants. Om Brödraskapet och med dem FSA inte vaknar ur sina vanföreställningar, ﬁnns det
snart inga andra alternativ för oss än att stoppa dem på vårt sätt.”
Proxy del Fuego fortsatte sitt uttalande med att berömma Cassels hårda linje mot FSA, även om han, som
han sade hade varit mild i sin bedömning om hur stor skada FSA faktiskt åsamkat psionerna i stort.
Æon Trinitys Neptune direktör Neville Archer var försiktigare i sina ordalag. Han sade sig hoppas på att
mordet på Dr. Green skulle lösas på bästa möjliga sätt och att han kunde förstå båda Proxiesarnas känslor
i sammanhanget: “De har båda förlorat människor som stod dem nära. Deras sorg och vrede är för tillfället
större än deras sans, men de är båda välbalanserade män och kommer säkerligen att lugna sig lite längre
fram i tiden”.
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<< Textﬁle conversion, FBN News, Intervju med Alex Cassel<<<
<< Prexy Cassel är på väg från sjukhuset med frun Ellayne.<<<
FBN: Cassel! Cassel! Kan vi få en kommentar om vad du känner för B.M.R.?
Cassel: Inga kommentarer.
FBN: Vänta! Prexy Cassel, är det sant att du har uttryckt dig negativt om FSA s polismakt och att de har större
chans att hitta en nål i en höstack än Dr. Greens mördare?!
Cassel: Jag är säker på att de gör så gott de kan.
FBN: Kan jag få en kommentar om förhållningssättet till B.M.R.?
Cassel: <<Tittar in i kameran<<< FSA har varit alldeles för slappa i sin policy mot denna terroristgrupp.
Flera psioner har skadats och åtskilliga har dött på grund av deras förbannade nanovirus. Hade vi talat om
vanliga människor hade B.M.R. suttit bakom lås och bom för länge sedan.
FBN: Det har talats om att viruset bara är ett publicitets stunt bland Ordrarna, att ni i själva verket iscensatt
morden själva på psioner som blivit obekväma för er?
Ellayne: Hur VÅGAR du?! Alannah var en av mina bästa vänner!
<< Cassel kramar sin fru beskyddande och föser undan journalisten<<<
Cassel: Det där bevärdigar jag inte ens ett svar!
FBN: Så då är det sant?!
Cassel: Nej, min unge man, det är inte sant, och vad mig anbelangar hoppas jag att vi aldrig ses igen!
<< Cassel viftar åt kameran till, som plötsligt dör, mitt i sändning.<<<

<< Neptune Division, Trinity Administration, Psychological Evaluation
excertp: Charlene Edmonds <<<
Jaha... Om mig? Men vill ni inte hellre höra om nå... Okej, jaja, jag fattar.
Piiinsamt.. Nåja. Öhh..
Jag föddes 2095. Natten mellan den 31 decembar och 1 januari. Mamma
var inte glad, för hon hade party hemma när värkarna satte igång. Usch.
Jag måste ha varit ett rent odrägligt barn. (skrattar). Men jag kom ut fort.
Och de älskade mig från första början. Jag var nog ganska bortskämd som
barn tror jag. Mina föräldrar var företagare i Australien. Och det gick riktigt
bra för oss. Nu äger vi ett av Australiens produktionsbolag för holovids.
Inget stort, men enligt far har vi så det räcker och blir över med arbete.
Och jag har anat att det kommer att gå bra för dem. Ja, alltså min uppväxt var ju helt underbar. Jag blev vald till mest poppis två år i rad. Jag
undrar hur jag hade hanterat det nu... Jag menar... Jag TÄNKTE ju inte så
mycket på den tiden. Jag ﬂöt mest omkring och var skolans drottning..
Bra betyg, pojkvänner.. Allt sådant. Men jag gick ur skolan och ville inte
fortsätta på universitetet, för då träﬀade jag Wesley. Då, när jag träﬀade
honom, var jag 19 år gammal. Han var 29 och britt. Wesley Morgenstern.
Han var rik. Jag tror han hade investerat bra innan kraschen. Hans företag
var livsmedelsinriktat. Ockerpriser har jag förstått i efterhand. Men då
var han ju bara sååå världsvan och helt underbar. Jag ﬁck så mycket uppmärksamhet. Det var väl trevligt, då. För jag tänkte ju som bekant inte
så mycket. Han ville väl ha mig som ett bevis på att han kunde få vad han
ville. Jag var ju ganska eftertraktad. Numera fattar jag inte varför, för jag
hade inget i huvudet förutom den nya Kostbaar stilen, skor och makeup.
Det var kanske därför det hände. Usch. Aldrig mer säger jag bara. Aldrig.
Jag tänker aldrig låta någon råka ut för något så förnedrande och hemskt.
Det tog mig lång tid att komma över det.
Han hade ett förhållande. Jag kan förstå honom, för jag var ju inte så
intellektuell precis. Jag kom på honom. Jag vet inte hur, men jag anade
det hela tiden det pågick. Precis som jag anade när någon skulle ringa,
eller när Wesley tog hem gäster. Så jag konfronterade honom. Då ville han
skiljas. Bara så där. Så mycket betydde jag för honom. Nu är han gift med
henne. Desiree. Hon är visst revisor.
2116 skilde vi oss och jag ﬂyttade hem till mina föräldrar igen. Jag var ett
vrak. Kunde inte äta, inte sova, ingenting. Hela min självkänsla hade brakat
ihop. Inte så attraktivt. Men när jag började må illa på morgnarna så förstod
mamma att det var mer än så. Jag var gravid. Det slog mig aldrig att jag
skulle kunnat ha aborterat Eve. Aldrig. Hon är mitt ljus, mitt allt. Men jag
anade redan innan hon var född att jag skulle få problem med Wesley. Han
var alltid så angelägen om barn, och nu var ett på väg. Jag misstänkte att
jag inte skulle få behålla henne om han ﬁck reda på det, så jag bad mina
föräldrar om hjälp och sedan stack jag till Indien ett tag. Där genomgick
jag ett latens test, för jag såg något om ISRA på en holovid och jag kände
ett släktskap med Otha Herzog. Han är ju liksom farfar till alla Prekognitiva.

BRÖDRASKAPET
Sophie/ Erik Josefsson: Ganska
nonchalant människa. Han/hon
har en tendens att glömma de
omkring som faktiskt också hjälper
till på sitt sätt. Jag tycker inte om
honom/ henne riktigt. Men han/
hon är en duktig ledare och väldigt
bra på det.
Paul: Oj... Vad skall jag säga. han
är så avståndstagande och kylig.
Det är nästan som om han är rädd
för att få vänner. Men han är himla
duktig på det han gör. Och han är
snäll när man väl kommer innanför
hans skal.
Jospeh: Whew! Vilken snygging!
Och trevlig också. Jag funderar på
om jag skall... Nä, han är en arbetskamrat, och arbetskamrater stöter
man inte på, men efter uppdraget
skall jag nog be honom att ta en öl
eller tio med mig.
Olivia/ Oliver: Hon/han är så
snäll! Och duktig. Riktigt duktig.
Jag skulle nog hellre sett henne/
honom som ledare för det här uppdraget, men hon/han verkar inte
vilja ta på sig den rollen. Men
jag stöttar den tjejen/ killen, det
gör jag.
Henry/ Emma: Jaa... Han/hon
verkar ju trevlig? Jag har inte
pratat så mycket med honom/
henne, men han/hon verkar väldigt
seriös.
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Jag var latent. Och jag var Prekognitiv. Jag ﬁck vänta i ett par månader
att gå igenom Prometheus kammaren, för jag var ju gravid, och det hade
inte varit troligt att barnet skulle ha överlevt, men under tiden blev jag
jätteväl omhändertagen av ISRA. Så 2117 föddes Eve och två månader
efter det blev jag medlem i ISRA. Jag har träﬀat Otha två eller tre gånger,
aldrig personligen, men han verkar vara en vis man.
Sedan, efter ett par år som ISRA agent så valde jag att gå över till Æon.
Men jag anser mig fortfarande vara en del av mänskligheten och ISRA.

BRÖDRASKAPET

Eve? Just nu bor hon hos mamma och pappa. Vanligtvis brukar jag ha
med henne där jag är, men jag förstod av den initiella brieﬁngen att jag
antagligen inte skulle kunna ta hand om henne och skydda henne under
det här uppdraget. Så jag var tvungen att lämna henne.
Case Number: 30 - 1012
Date: 3.4.2120
Patient: Charlene Edmonds
Physician: Dr. Lynn Golden
Patienten är ganska lugn, men har en tendens att plocka med saker medan
hon pratar. Ofta rättar hon till håret eller bättrar på en ofelbar makeup. Hon
är vacker, men verkar vara osäker på om skönheten så att säga sitter kvar.
Hon är väldigt självförnekande och uppoﬀrande. Hon skulle med största
sannolikhet oﬀra sig för någon annan, men kanske inte av rätt orsaker.
Hon är Prekognitiv, med särskild inriktning på Psykometri och Telestesi.
Jag anar en viss rädsla sammankopplad med denna färdighet. Hon bar
tunna handskar när vi skakade hand och likaså då jag bjöd på kaﬀe.
Patienten är stabil, men med ganska dålig självkänsla och ett martyrkomplex. Hon klagar inte, men jag anar att hon lätt kan bli överbelastad av
arbete om hon inte hålls efter. Min rekommendation är att hon inte tilldelas
alltför mycket arbete, utan att det hålls på en låg nivå.
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Telestesi: Psionen kan projicera sin
sinnen genom fysiska barriärer och
äver enorma avstånd genom att
komma in på samma våglängder som
den psioniska energin.

Psykonavigation: Denna kategori
låter psionen finna ett föremål
genom att gå in på dess subkvantumresonans.

PREKOGNITION
Psykometri: Att läsa en persons aura
för att ta reda på vad som hänt
personen och vilka människor han/
hon har mött.

Längd: 167 cm
Vikt: 65 kg
Ögonfärg: Blå
Hårfärg: Blond

BRÖDRASKAPET

ATTACK

Arts
Meditation
Rapport

Endurance
Resistance

EXPERIENCE

ACC DMG ROF FT ARMOR

COMBAT

WITS

Academics
Bureacracy
Engineering
Intrusion
Linguistics
Medicine
Science
Survival

Athletics
Drive
Firearms
Legerdemain
Martial Arts
Melee
Pilot
Stealth

STAMINA

INTELLIGENCE

Awareness
Investigation

Brawl
Might

DEXTERITY

PERCEPTION

B

L

RTG BULK FT

MENTAL

STRENGTH

PHYSICAL

SOCIAL

5

INITIATIVE
5

WALK

-0
-1
-1
-2
-3
-4

15

RUN

MOVEMENT

HEALTH
Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Maimed
Crippled
Incapacitated
Dead

Etiquette
Perform
Savvy

CHARISMA

Command
Interrogation
Subterfuge

MANIPULATION

Intimidation
Style

APPEARANCE

ATTRIBUTES AND ABILITIES

NATURE: Martyr, du är redo att riskera ditt liv för andra, till och med då det inte är nödvändigt. Du driver dig själv dubbelt så hårt som andra, och förväntar dig inget förutom
beröm för dina insatser. Trots detta lidande håller du dig fast vid tron att du kan
göra skillnad.
ORIGIN: Afﬂuent, kännare av ﬁna ting
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<< Neptune Division, Trinity Administration, Psychological Evaluation
excerpt: Erik Josefsson <<<
Skall jag berätta om mig? Inga problem, det är bara kul!
Var skall jag börja? Jag växte upp i Sverige. Enda barnet. Och jag har blivit
anklagad för att vara bortskämd, men det håller jag inte med om. Jag är
bara initiativrik, det är allt. Om folk sedan blir avundssjuka för att jag är
mer framåt och har ﬂer kontakter än dem är det deras problem.
Ja, som sagt. Växte upp i Sverige. Morsan är egen företagare, jobbar med
datoragenter i UAN för tillfället. Farsan är VD för ett litet hårdvaruföretag.
Han gör komponenter till minicomps. Han bor i Nippon för tillfället. De
är skilda.
Jag växte upp i trygg förvissning om att jag skulle bli något. Morsan har
aldrig låtit mig glömma att jag har en familjetradition att leva upp till.
Alltså, bli rik fort. Typ. Farsan höll på med komponenter redan då och
jag tyckte det var spännande så jag utbildade mig till elektroingenjör.
Högutbildad är jag med andra ord. På högskolan träﬀade jag min första
fru, Isa. Vi gifte oss när jag gick ut, hon är ett par år äldre. Men det höll inte
så länge. Sedan ﬂyttade jag med farsan till Nippon. Jag ﬁck ganska stor
användning för mina elektronikkunskaper där och jag blev ganska snart
indragen i ledningen på ett företag, jag tyckte dock att framtidsutsikterna
inte var så bra i en sådan liten struktur, så jag hoppade av. Orgotek sökte
medarbetare vid det tillfället och jag ﬂyttade till FSA, för att jobba där och
där träﬀade jag min andra fru Tiﬀany. Hon är också anställd på Orgotek.
Det dröjde ju inte länge förrän de upptäckte att jag var latent, och ganska
kraftig sådan. Så de stoppade in mig i Prometheus Kammaren så fort de
ﬁck chansen. Jag har snackat lite med Cassel och han är helt okej enligt
mig. Han är ambitiös han också. Och Ellayne är riktigt cool. Men det varade
inte så länge. Jag insåg att Orgotek är alldeles för stelt för att tillåta att
man klättrar på karriärsstegen och det tycker jag är synd, för då förlorar
de folk som jag. Jag skilde mig från Tiﬀany i samma veva som jag tog
anställning på Æon.

BRÖDRASKAPET
Olivia/ Oliver: Litar jag inte alls
på. Före detta Norca. Vad säger
det? Att hon/han förmodligen har
lojaliteter åt andra håll än Æon.
Charlene: Blåst. Lätt blåst i alla
fall. Det här uppdraget kräver ju
inte alls någon Prekog. varför är
hon med? Nåja order är order, sätt
dig över det. Kan offras.
Joseph: Vårt riskkapital. Honom
sätter jag i situationer där han
behövs. Han är ganska trevlig.
Henry/ Emma: Klok och stridserfaren och precis vad det här
projektet kräver.
Paul: Stor och tyst vilket passar
utmärkt. Hans egenskaper är
perfekta. Med hans hjälp kan jag
slutföra det här projektet och
komma ut som vinnare.

Æon däremot är en helt annan femma. Jag har haft många uppdrag i
egenskap av projektledare och det är så jag vill ha det. Dessutom är det
inte omöjligt att komma upp sig i den här strukturen. Jag tycker om Æon.
Och Æon tycker uppenbarligen om mig, för det här kommer att bli det
sjätte projektet jag leder för dem.
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Case Number: 30 - 1016
Date: 3.5.2120
Patient: Erik Josefsson
Physician: Dr. Lynn Golden

BRÖDRASKAPET

Patienten är mycket självsäker och anser sig vara kompetent på många
områden, men framför allt vad det gäller ledarrollen. Han är villig att pröva
på nya erfarenheter så länge det leder till att hans karriär främjas på något
sätt. Han är en duktig förhandlare och väldigt social. Dock tycker jag mig
ana en viss anvsaknad av empati under den noggrannt polerade ytan. Man
får intrycket av att han skulle sälja sig till högstbjudande. Lojaliteten är
inte helt uttalad. Hans problem med relationer är också en tydlig pekare
i den riktningen.
Viktigt är att man tar vara på patientens egenskaper som ledare, för de
är substansiella. Han har lätt för att få människor att arbeta mot samma
mål, även om hans medarbetare ibland har klagat på nonchalans mot
gruppen och en tendens att överdriva sina egna insatser.
Min rekommendation är att han sätts i en grupp där övriga medlemmar
inte kräver så stort personligt utrymme, så att han kan breda ut sig utan
att stöta sig med någon.
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Teknokinesi: Psioenen tar del av och
kontrollerar energiﬂöden i mekanisk
teknologi, från datorer till rymdfarkoster.

Fotokinesi: Den här förmågans effekter används för att uppfatta och
dirigera energiﬂöden i det elektromagnetiska spektrat. En skicklig
Psion kan skapa hologram spontant
och generera laserstrålar genom att
fokusera sin vilja.

ELEKTROKINESI
Elektromanipulation: Denna variant
involverar kontrollen av elektriska
impulser i organiska varelser.

Längd: 189 cm
Vikt: 88 kg
Ögonfärg: Blå
Hårfärg: Röd
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Leader, du är avsedd att leda. Du är skicklig på ledarskap och andra ser till dig för
NATURE:att få ledning. Du litar till ditt eget omdöme oc har inga skrupler när det gäller att
ta över projekt och styra upp dem såsom du anser vara bäst. Det ﬁnns två sätt att
göra ett jobb. Ditt sätt och fel sätt.
ORIGIN:
Pioneer, universum är ett underbart mysterium, värt att upptäckas.
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<< Neptune Division, Trinity Administration, Psychological Evaluation
excertp: Sophie Josefsson <<<
Skall jag berätta om mig? Inga problem, det är bara kul!
Var skall jag börja? Jag växte upp i Sverige. Enda barnet. Och jag har blivit
anklagad för att vara bortskämd, men det håller jag inte med om. Jag är
bara initiativrik, det är allt. Om folk sedan blir avundssjuka för att jag är
mer framåt och har ﬂer kontakter än dem är det deras problem.
Ja, som sagt. Växte upp i Sverige. Morsan är egen företagare, jobbar med
datoragenter i UAN för tillfället. Farsan är VD för ett litet hårdvaruföretag.
Han gör komponenter till minicomps. Han bor i Nippon för tillfället. De
är skilda.
Jag växte upp i trygg förvissning om att jag skulle bli något. Morsan har
aldrig låtit mig glömma att jag har en familjetradition att leva upp till.
Alltså, bli rik fort. Typ. Farsan höll på med komponenter redan då och jag
tyckte det var spännande så jag utbildade mig till elektroingenjör. Högutbildad är jag med andra ord. På högskolan träﬀade jag min första man,
Claes. Vi gifte oss när jag gick ut, han är ett par år äldre. Men det höll inte
så länge. Sedan ﬂyttade jag med farsan till Nippon. Jag ﬁck ganska stor
användning för mina elektronikkunskaper där och jag blev ganska snart
indragen i ledningen på ett företag, jag tyckte dock att framtidsutsikterna
inte var så bra i en sådan liten struktur, så jag hoppade av. Orgotek sökte
medarbetare vid det tillfället och jag ﬂyttade till FSA, för att jobba där
och där träﬀade jag min andra man George. Han är också anställd på
Orgotek.

BRÖDRASKAPET
Olivia/ Oliver: Litar jag inte alls
på. Före detta Norca. Vad säger
det? Att hon/han förmodligen har
lojaliteter åt andra håll än Æon.
Charlene: Blåst. Lätt blåst i alla
fall. Det här uppdraget kräver ju
inte alls någon Prekog. varför är
hon med? Nåja order är order, sätt
dig över det. Kan offras.
Joseph: Vårt riskkapital. Honom
sätter jag i situationer där han
behövs. Han är ganska trevlig.
Henry/ Emma: Klok och stridserfaren och precis vad det här
projektet kräver.
Paul: Stor och tyst vilket passar
utmärkt. Hans egenskaper är
perfekta. Med hans hjälp kan jag
slutföra det här projektet och
komma ut som vinnare.

Det dröjde ju inte länge förrän de upptäckte att jag var latent, och ganska
kraftig sådan. Så de stoppade in mig i Prometheus Kammaren så fort de
ﬁck chansen. Jag har snackat lite med Cassel och han är helt okej enligt
mig. Han är ambitiös han också. Och Ellayne är riktigt cool. Men det varade
inte så länge. Jag insåg att Orgotek är alldeles för stelt för att tillåta att
man klättrar på karriärsstegen och det tycker jag är synd, för då förlorar
de folk som jag. Jag skilde mig från George i samma veva som jag tog
anställning på Æon.
Æon däremot är en helt annan femma. Jag har haft många uppdrag i
egenskap av projektledare och det är så jag vill ha det. Dessutom är det
inte omöjligt att komma upp sig i den här strukturen. Jag tycker om Æon.
Och Æon tycker uppenbarligen om mig, för det här kommer att bli det
sjätte projektet jag leder för dem.
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Case Number: 30 - 1016
Date: 3.5.2120
Patient: Sophie Josefsson
Physician: Dr. Lynn Golden

BRÖDRASKAPET

Patienten är mycket självsäker och anser sig vara kompetent på många
områden, men framför allt vad det gäller ledarrollen. Hon är villig att pröva
på nya erfarenheter så länge det leder till att hennes karriär främjas på
något sätt. Hon är en duktig förhandlare och väldigt social. Dock tycker
jag mig ana en viss anvsaknad av empati under den noggrannt polerade
ytan. Man får intrycket av att hon skulle sälja sig till högstbjudande. Lojaliteten är inte helt uttalad. Hennes problem med relationer är också en
tydlig pekare i den riktningen.
Viktigt är att man tar vara på patientens egenskaper som ledare, för de
är substansiella. Hon har lätt för att få människor att arbeta mot samma
mål, även om hennes medarbetare ibland har klagat på nonchalans mot
gruppen och en tendens att överdriva sina egna insatser.
Min rekommendation är att hon sätts i en grupp där övriga medlemmar
inte kräver så stort personligt utrymme, så att hon kan breda ut sig utan
att stöta sig med någon.
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Teknokinesi: Psioenen tar del av och
kontrollerar energiﬂöden i mekanisk
teknologi, från datorer till rymdfarkoster.

Fotokinesi: Den här förmågans effekter används för att uppfatta och
dirigera energiﬂöden i det elektromagnetiska spektrat. En skicklig
Psion kan skapa hologram spontant
och generera laserstrålar genom att
fokusera sin vilja.

ELEKTROKINESI
Elektromanipulation: Denna variant
involverar kontrollen av elektriska
impulser i organiska varelser.

Längd: 178 cm
Vikt: 69 kg
Ögonfärg: Blå
Hårfärg: Röd
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Leader, du är avsedd att leda. Du är skicklig på ledarskap och andra ser till dig för
NATURE:att få ledning. Du litar till ditt eget omdöme oc har inga skrupler när det gäller att
ta över projekt och styra upp dem såsom du anser vara bäst. Det ﬁnns två sätt att
göra ett jobb. Ditt sätt och fel sätt.
ORIGIN:
Pioneer, universum är ett underbart mysterium, värt att upptäckas.
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<< Neptune Division, Trinity Administration, Psychological Evaluation
excertp: Emma Lahti <<<
Jotack... Jag sitter bra. har du slagit igång bandspelaren? Oj! Ja.. bäst att
sätta igång då.
Jo jag föddes i Kiruna i Sverige. Växte upp bland djur och natur kan man
väl säga. Kallt var det (skratt). Mina föräldrar lever fortfarande kvar där,
trots Esperanza. Men de klarade sig ju. Det var värre med Stockholm. Nej,
jag hade tur. Jag utbildade mig i Lund. Läkarlinjen. Jag trodde på idealen
kan man väl säga. Jag ville ta hand om folk. Se till så att de blev friska igen.
Jag tog på mig FN tjänstgöring just därför. Men jag började väl inse att
det inte är lätt att vara helt igenom god där.
Jag ﬁck ta många jobbiga beslut. Det var en patient, en soldat, Richard
hette han. Jag förlorade honom nästan till infektioner. Jag kommer ihåg
honom därför att jag inte gjorde det. Han var ganska illa tilltygad. Hans
käke var bruten och han hade en skallfraktur. Han hade stått intill när hans
kamrat trampade på en mina. Richard skyddades till viss del av den andre
killen, men det var ingen vacker syn. Bukhinnan och magen hade bara
ﬂäkts upp, och det var en jävla röra, minst sagt. Jag satte in antibiotika
med en gång, men alla resistenta bakteriestammar hade väl bestämt sig
för att slå till samtidigt antar jag. Det hjälpte inte. Jag jobbade dygnet runt
med han. När han började lukta illa på allvar trodde jag att det var kört.
Jag satt vid honom och gav honom en långsamt höjd smärtstillare, men
jag beslöt mig för att vänta tills natten var förbi innan jag gav honom nog
för att däcka honom för gott. Han hade så ont, du måste förstå det. Men
jag satt där i alla fall. Somnade vid honom och drömde att han var frisk.
Du kommer inte tro mig. Jag drömde att jag slogs mot hans bakterier
(skratt). Så när jag vaknade dagen därpå hade hans feber gått ner och
magen var inte alls lika svullen eller röd som tidigare. Sårvätskan var klar.
Han hade klarat det.
Ett par månader efter det kontaktade de mig, Æsculapians alltså. De ville
testa mig för latens. Och det var jag.

BRÖDRASKAPET
Paul: En man som deﬁnitivt behöver SLAPPNA AV! Men jag kan
ju inte ta hand om alla. Jag
önskar att jag visste varför han
är så inbunden. Jag önskar jag
kunde rätta till honom. Jag håller
ögonen på honom i alla fall.
Jospeh: Trevlig snubbe. Han
verkar inte ha något emot farliga
miljöer, men hans risktagande är
inte bra för honom. Tänk om han
skadar sig? Nåja. Tills dess är han
en himla kul kille att ha att göra
med, trots att han är telepat.
Olivia/ Oliver: Hon/han är väldigt
trevlig. Lite tillbakadragen, men
ändå ganska social, hur man nu
förklarar det. Kompetent kvinna/
man. Hon/han behöver inte tas
om hand alls. Det är bra.
Charlene: Trevlig tjej det med.
Kanske lite oseriös? Och hon har
en tendens att kasta sig framför
bilar för andra människor. Jag
håller ett öga på henne med. Man
vet aldrig.
Sophie/ Erik: Inbilsk männika.
Duktig ledare, men ack så ambitiös. Jag önskar att jag kunde ta
ner henne/honom på jorden.

jag gick in i Prometheus Kammaren den 26/7 2113. Och kom ut helt förändrad (skratt). Jag ﬁck göra min första tjänstgöring på Montressor, men
jag trivdes inte. Där var inga explosioner, ingen skottlossning (skratt). De
skickade mig till Olympia. Det var lite bättre, men jag var ändå inte riktigt
hemma. Så jag ansökte om jobb i Frankrike, och där är de ju ständigt
underbemannade så de tog mig med. Och där trivdes jag minsann. Men
hela bataljonen jag arbetade med ﬂög i luften på nyårsaftonen 2117. Jag
tog ett tag ledigt och sedan kontaktade Æon mig. Det var för nästan ...
kan det ha varit 19? Nej, det var det inte det var 18. Så jag passade på att
arbeta för dem och det har fungerat bra, så jag blev fast anställd för ett
par månader sedan bara.
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Varför jag är inriktad på Algesis? Jaaa, du... Det beror väl delvis på att där
jag tjänstgjorde så får man tyvärr mest träning i det. Och så tyckte väl
Æon och Æsculapians att jag kan hantera det.
Min man? Jag han är också Æon agent. Caesar. Vi träﬀades i Frankrike
när jag råkade trampa in i en sjuhelvetes Aberrant kult. Han räddade
mig, grabben, och sedan dess har vi varit ihop. Vi gifte oss när jag ﬁck fast
anställning på Æon.

BRÖDRASKAPET

Case Number: 30 - 1014
Date: 3.4.2120
Patient: Emma Lahti
Physician: Dr. Lynn Golden
Patienten har en glad och positiv inställning till livet. Hon verkar vara
mycket trygg i sig själv och har ett starkt behov av att ta hand om människor. Hon tenderar att få personer i sin omgivning att diskutera sig
sjävla och sina problem, när det till och med är så att hon uppenbarligen
är i sämre läge. Hennes vilja att ta hand om allt och alla, men utan att ge
sig själv tillfälle att bli omhändertagen kan komma att skapa problem i
framtiden.
Jag rekommenderar att ni håller ett öga på henne och inte låter henne
överanstränga sig. Hennes positiva syn på tillvaron är en tillgång. Jag tror
inte att hon kan knäckas så lätt. Hon har dessutom en hög moral, men är
ﬂexibel i sitt tänkande och handlar alltid utifrån långsiktiga mål.
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Algesis: Att skapa skador. Algesis
anses vara ett nödvändigt ont i
kanmpen mot Aberrants, men få
vitakinetiker utövar den.

Mentatis: Utnyttjandet av psienergi
för att åtgärda psykiska sjukdomar,
att hela sinnet, snarare än kroppen.

VITAKINESI
Iatrosis: Psionen applicerar sin vilja
på att laga fysiska skador, från mindre skärsår till massivt trauma och
förlust av lemmar.

Längd: 170 cm
Vikt: 62 kg
Ögonfärg: Brun
Hårfärg: Cendré
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ORIGIN: Saint, du följer ett högre syfte

vilja hjälpa ännu mer. Du känner styrka i det att du kan hjälpa till.

Caregiver, du försöker alltid att göra skillnad genom att hjälpa andra - och de litar
NATURE: på att du gör det. Du är inte blind för andras fel och brister, om något får det dig att
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<< Neptune Division, Trinity Administration, Psychological Evaluation
excertp: Henry Lahti <<<
Jotack... Jag sitter bra. har du slagit igång bandspelaren? Oj! Ja.. bäst att
sätta igång då.
Jo jag föddes i Kiruna i Sverige. Växte upp bland djur och natur kan man
väl säga. Kallt var det (skratt). Mina föräldrar lever fortfarande kvar där,
trots Esperanza. Men de klarade sig ju. Det var värre med Stockholm. Nej,
jag hade tur. Jag utbildade mig i Lund. Läkarlinjen. Jag trodde på idealen
kan man väl säga. Jag ville ta hand om folk. Se till så att de blev friska igen.
Jag tog på mig FN tjänstgöring just därför. Men jag började väl inse att
det inte är lätt att vara helt igenom god där.
Jag ﬁck ta många jobbiga beslut. Det var en patient, en soldat, Richard
hette han. Jag förlorade honom nästan till infektioner. Jag kommer ihåg
honom därför att jag inte gjorde det. Han var ganska illa tilltygad. Hans
käke var bruten och han hade en skallfraktur. Han hade stått intill när hans
kamrat trampade på en mina. Richard skyddades till viss del av den andre
killen, men det var ingen vacker syn. Bukhinnan och magen hade bara
ﬂäkts upp, och det var en jävla röra, minst sagt. Jag satte in antibiotika
med en gång, men alla resistenta bakteriestammar hade väl bestämt sig
för att slå till samtidigt antar jag. Det hjälpte inte. Jag jobbade dygnet runt
med han. När han började lukta illa på allvar trodde jag att det var kört.
Jag satt vid honom och gav honom en långsamt höjd smärtstillare, men
jag beslöt mig för att vänta tills natten var förbi innan jag gav honom nog
för att däcka honom för gott. Han hade så ont, du måste förstå det. Men
jag satt där i alla fall. Somnade vid honom och drömde att han var frisk.
Du kommer inte tro mig. Jag drömde att jag slogs mot hans bakterier
(skratt). Så när jag vaknade dagen därpå hade hans feber gått ner och
magen var inte alls lika svullen eller röd som tidigare. Sårvätskan var klar.
Han hade klarat det.
Ett par månader efter det kontaktade de mig, Æsculapians alltså. De ville
testa mig för latens. Och det var jag.

BRÖDRASKAPET
Paul: En man som deﬁnitivt behöver SLAPPNA AV! Men jag kan
ju inte ta hand om alla. Jag
önskar att jag visste varför han
är så inbunden. Jag önskar jag
kunde rätta till honom. Jag håller
ögonen på honom i alla fall.
Jospeh: Trevlig snubbe. Han
verkar inte ha något emot farliga
miljöer, men hans risktagande är
inte bra för honom. Tänk om han
skadar sig? Nåja. Tills dess är han
en himla kul kille att ha att göra
med, trots att han är telepat.
Olivia/ Oliver: Hon/han är väldigt
trevlig. Lite tillbakadragen, men
ändå ganska social, hur man nu
förklarar det. Kompetent kvinna/
man. Hon/han behöver inte tas
om hand alls. Det är bra.
Charlene: Trevlig tjej det med.
Kanske lite oseriös? Och hon har
en tendens att kasta sig framför
bilar för andra människor. Jag
håller ett öga på henne med. Man
vet aldrig.
Sophie/ Erik: Inbilsk männika.
Duktig ledare, men ack så ambitiös. Jag önskar att jag kunde ta
ner henne/honom på jorden.

jag gick in i Prometheus Kammaren den 26/7 2113. Och kom ut helt förändrad (skratt). Jag ﬁck göra min första tjänstgöring på Montressor, man
jag trivdes inte. Där var inga explosioner, ingen skottlossning (skratt). De
skickade mig till Olympia. Det var lite bättre, men jag var ändå inte riktigt
hemma. Så jag ansökte om jobb i Frankrike, och där är de ju ständigt
underbemannade så de tog mig med. Och där trivdes jag minsann. Men
hela bataljonen jag arbetade med ﬂög i luften på nyårsaftonen 2117. Jag
tog ett tag ledigt och sedan kontaktade Æon mig. Det var för nästan ...
kan det ha varit 19? Nej, det var det inte det var 18. Så jag passade på att
arbeta för dem och det har fungerat bra, så jag blev fast anställd för ett
par månader sedan bara.
HOPE UNITY SACRIFICE
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Varför jag är inriktad på Algesis? Jaaa, du... Det beror väl delvis på att där
jag tjänstgjorde så får man tyvärr mest träning i det. Och så tyckte väl
Æon och Æsculapians att jag kan hantera det.
Min fru? Jag hon är också Æon agent. Camille. Vi träﬀades i Frankrike
när jag råkade trampa in i en sjuhelvetes Aberrant kult. Hon räddade
mig, tösen, och sedan dess har vi varit ihop. Vi gifte oss när jag ﬁck fast
anställning på Æon.

BRÖDRASKAPET

Case Number: 30 - 1014
Date: 3.4.2120
Patient: Henry Lahti
Physician: Dr. Lynn Golden
Patienten har en glad och positiv inställning till livet. Han verkar vara mycket trygg i sig själv och har ett starkt behov av att ta hand om människor.
Han tenderar att få personer i sin omgivning att diskutera sig sjävla och
sina problem, när det till och med är så att han uppenbarligen är i sämre
läge. Hans vilja att ta hand om allt och alla, men utan att ge sig själv tillfälle
att bli omhändertagen kan komma att skapa problem i framtiden.
Jag rekommenderar att ni håller ett öga på honom och inte låter honom
överanstränga sig. Hans positiva syn på tillvaron är en tillgång. Jag tror
inte att han kan knäckas så lätt. Han har dessutom en hög moral, men är
ﬂexibel i sitt tänkande och handlar alltid utifrån långsiktiga mål.
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Algesis: Att skapa skador. Algesis
anses vara ett nödvändigt ont i
kanmpen mot Aberrants, men få
vitakinetiker utövar den.

Mentatis: Utnyttjandet av psienergi
för att åtgärda psykiska sjukdomar,
att hela sinnet, snarare än kroppen.

VITAKINESI
Iatrosis: Psionen applicerar sin vilja
på att laga fysiska skador, från mindre skärsår till massivt trauma och
förlust av lemmar.

Längd: 179 cm
Vikt: 68 kg
Ögonfärg: Brun
Hårfärg: Cendré

BRÖDRASKAPET

ATTACK

Arts
Meditation
Rapport

Endurance
Resistance

EXPERIENCE

ACC DMG ROF FT ARMOR

COMBAT

WITS

Academics
Bureacracy
Engineering
Intrusion
Linguistics
Medicine
Science
Survival

Athletics
Drive
Firearms
Legerdemain
Martial Arts
Melee
Pilot
Stealth

STAMINA

INTELLIGENCE

Awareness
Investigation

Brawl
Might

DEXTERITY

PERCEPTION

B

L

RTG BULK FT

MENTAL

STRENGTH

PHYSICAL

SOCIAL

4

INITIATIVE
5

WALK

-0
-1
-1
-2
-3
-4

14

RUN

MOVEMENT

HEALTH
Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Maimed
Crippled
Incapacitated
Dead

Etiquette
Perform
Savvy

CHARISMA

Command
Interrogation
Subterfuge

MANIPULATION

Intimidation
Style

APPEARANCE

ATTRIBUTES AND ABILITIES

ORIGIN: Saint, du följer ett högre syfte

vilja hjälpa ännu mer. Du känner styrka i det att du kan hjälpa till.

Caregiver, du försöker alltid att göra skillnad genom att hjälpa andra - och de litar
NATURE:på att du gör det. Du är inte blind för andras fel och brister, om något får det dig att
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<< Neptune Division, Trinity Administration, Psychological Evaluation
excertp: Joseph Cotton <<<
Visst kan jag berätta om mig, min sköna! Det skall bli ett nöje.
Jag föddes och växte upp i England. Vackra fantastiska England. Tyvärr
har ju omständigheterna gjort att vårt stolta Imperium stängt sina portar för omvärlden, men det kanske inte är oväntat med tanke på vilken
omgivning Smaragön för tillfället beﬁnner sig i. Jag har tyvärr tvingats
lämna mitt forna hem för att kampera på annan plats, ty jag vill inte bli
instängd som ett djur i bur. Det är sorgligt att se hur mina landsmän behandlar psioner. Jag skäms.

BRÖDRASKAPET

Nåväl, mer om mig kanske. Mina föräldrar, Gud välsigne dem, lever fortfarande i London, denna pärla bland städer. Jag växte upp där, med historiens vingslag ljudande runt omkring mig. Jag hade tur, på sätt och vis. Jag
ﬁck se Europa innan Esperanza föll. Jag har haft nöjet att promenera i Paris
och Stockholm. Jag har sett Frankrikes landsbygd, utan sår och Aberrants
kringsmygande. 2114 var jag på väg till Kina, och Ministeriets Prometheus
kammare. Dagen då Esperanza föll hade jag precis genomgått förvandlingen. Mina kamrater plockade inte upp mig ur biogelén med en gång. De
säger att det kan vara därför som min vänsterarm gav upp, och min kropp
förblev förlamad i ﬂera månader. Nej, nej.. Inga problem längre. Jag har ju
min förträﬄiga protes, och det var länge sedan Æsculapians i Montressor
återuppbyggde mitt neurala nätverk. Jag hade ju fördelen att bli inkopplad
i Orgoteks fantastiska maskineri, Sophie Josefsson hjälpte mig att ta fram
en prototyp, baserad på mitt tanke och instinktsmönster. Armen jag har
nu är precis som en vanlig arm, kanske till och med bättre.

Paul: Stark! Bra! Han är tyst, snabb
och hänsynslös. Och pålitlig. En
man för min ringhörna.

Varför Ministeriet lät mig gå? Jag vet inte. Kanske tyckte de att min livsstil
var något extrem. Min upplevelse i Prometheuskammaren lärde mig att
värdesätta livet. Att våga. Ty vad är en man utan kurage? Blott intet, skulle
jag vilja säga. Jag blev väl obekväm, kan man tänka. Så de var glada att se
mig gå över till Æon. Jag uppskattar den omtanke och värme som mötte
mig här. Inget hyckleri.

Sophie/ Erik: En diva om det
någonsin funnits en. Hon/han är
skrämmande kall. Ingen empati.
Men hennes/hans hänsynslöshet
gör henne/honom till en god
ledare. Han/hon har dock en
tendens att ta åt sig äran för alla
framsteg som gjorts, det märkte
jag när vi samarbetade i Orgotekprojektet. Lite ärelysten.

Charlene: Trevlig tjej. hon är
visst lite intresserad, men hon
kan kontrollera det. Uppskattas.
Och duktig är hon också. Hon ser
rakt igenom mig (skratt). Kan nog
bli något, men efter uppdraget
tror jag.
Olivia/ Oliver: Där är en hård nöt
att knäcka. Hon är kompetent,
charmig och vildsint när hon slåss,
men hon har absolut inget krav på
att ta plats för sig själv. Man har ju
hört att Norca skall vara divor. Det
här måste vara undantaget.
Henry/ Emma: Smart kille/tjej.
Inte rädd för att sticka ut nacken.
Helt i min smak.

Varför jag är så social? En sådan fråga! Jag är tacksam över livet helt enkelt.
Tacksam att jag överlevde Prometheus! Men jag förstår din fråga. Mina
Ministry kamrater är långt ifrån trevliga att ha att göra med. Alltid på sin
vakt och helt inneslutna i sig själva. De uppskattar inte möjligheterna som
telepati skänker. Tänk om de för en gång skull skulle kunna ta sig ur sina
skal och öppna sig för världen? Det ﬁnns mycket ont därute, givet, men
så mycket gott också. Mer än man skulle kunnat ana.
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Case Number: 30 - 1013
Date: 3.2.2120
Patient: Joseph Cotton
Physician: Dr. Lynn Golden

BRÖDRASKAPET

Jag bedömer chanserna för Mr. Cotton att överleva ännu ett uppdrag som
ganska små. Han är ute efter en sak och endast en sak. Att lura döden.
Patienten har ingen dödslängtan som sådan, och verkar heller inte haft
någon under sitt tidigare liv, men på grund av hans färdigheter i telepati
kunde jag inte avgöra om han svarade ärligt på mina frågor, eller som han
visste att han “skulle” svara. Vid något tillfälle svarade han innan jag ens
frågat och detta är något störande, även om jag är till viss del van. Han är
en mycket vänlig person och verkar ha lätt för sig socialt, vilket han visade
med sin skicklighet att släta över sitt “misstag”. Hans utseende verkar tala
för honom. Han är en stilig man, i brist på annan beskrivning, och jag tror
att han är medveten om detta. Han använder sig av det för att charma
människor omkring honom, främst kvinnor.
Mr. Cotton lever för risktagande. Även om han inte vore anställd i Æon, så
skulle han ﬁnna sätt att utmana ödet. Jag rekommenderar att vi tar hand
om honom så länge han överlever sina egna påhitt.
Han är en tillgång och en riskfaktor. Än så länge överväger fördelarna.
Jag föreslår noggrann bevakning av honom i fortsättningen.
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Psykpåverkan: Psionen kan ta kontroll över en annan människas
tankar och minnen genom direkt
viljestyrka.

Sinnesdelning: Denna färdighet tillåter direktkontakt mellan sinnena,
som överbryggar all annan form av
kommunikation.

TELEPATI
Empati: Psionen kan avläsa och till
och med kontrollera en annan människas känslor.

Längd: 189 cm
Vikt: 85 kg
Ögonfärg: Brun
Hårfärg: Svart

BRÖDRASKAPET

ATTACK

Arts
Meditation
Rapport

Endurance
Resistance

EXPERIENCE

ACC DMG ROF FT ARMOR

COMBAT

WITS

Academics
Bureacracy
Engineering
Intrusion
Linguistics
Medicine
Science
Survival

Athletics
Drive
Firearms
Legerdemain
Martial Arts
Melee
Pilot
Stealth

STAMINA

INTELLIGENCE

Awareness
Investigation

Brawl
Might

DEXTERITY

PERCEPTION

B

L

RTG BULK FT

MENTAL

STRENGTH

PHYSICAL

SOCIAL

7

INITIATIVE
5

WALK

-0
-1
-1
-2
-3
-4

15

RUN

MOVEMENT

HEALTH
Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Maimed
Crippled
Incapacitated
Dead

Etiquette
Perform
Savvy

CHARISMA

Command
Interrogation
Subterfuge

MANIPULATION

Intimidation
Style

APPEARANCE

ATTRIBUTES AND ABILITIES

ORIGIN: Rebel, du motsätter dig konservatism och Status Quo

Thrillseeker, du gör saker för att få en kick av dem, inte för att få resultat. Risker
NATURE: ger ditt liv meningoch uttråkning är lika med döden. Insatserna är aldrig högre än
att de kan höjas ytterligare.
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<< Neptune Division, Trinity Administration, Psychological Evaluation
excertp: Olivia Sanchez <<<
Ja. Jag förstår, men av lojalitetsskäl kan jag inte avslöja något om tiden i
Norca. familjen skulle inte bli glad på mig...
Jag är 29 år gammal, hoppas det inte syns! Jag är faktiskt en av de första
att gå igenom Prometheuskammren. Norcas i alla fall. Guiseppe var där,
det är han alltid. Och det behövdes, för jösses som jag såg ut efter det! Det
tog mig månader att behärska mitt utseende (fniss). Jo jag jobbade med
proxyn. Vi var intresserade av samma områden kan man säga. Men jag
kunde inte stanna av personliga skäl. Det var en person där som jag bara
inte klarade av att samarbeta med och han var Tio, så... Jag gick. Guiseppe
tyckte inte om det, men han brukar ta det så personligt.
Jag har alltid haft en dröm om att kunna bidra till att världen blir bättre.
Jag var involverad i regnskogsåterplantering i Norca, och nu hjälper jag
er, Æon. Jag vill göra en bättre värld för alla. Och det kanske låter lite töntigt men det är därör jag är här och hjälper er att lösa de problem som
behöver lösas. jag har ju inte direkt hindrats av att jag är biokinetiker,
snarare tvärtom. ALLA vill att jag skall hjälpa dem. Det känns bra. Jag kan
använda mitt inﬂytande till att förbättra världen.
Jag är spanjor. Mamma kallar mig alltid sin ängel. Jag misstänker en viss
moderlig partiskhet (skratt, högt och ljudligt). Hon säger att jag har hår
som glimmar som guld i solsken. Kan du tänka dig (skratt). Jag vet inte,
jag önskar att jag var lite längre. Och att jag hade blå ögon istället för
bruna. Men det är ju inga problem längre (skratt). Nej, jag föredrar nog
ändå att vara mig själv.
Jo, jag växte upp i Brasilien. Ganska välbärgad familj. Vi är adliga och
spanskättade. Inte illa eller hur (skratt). Jag var nog ganska skyddad när
jag växte upp.
Ett tillfälle har satt sig i mitt huvud. Jag var 14 år och skulle åka och bada
med mina vänner. Väl i havet så började vi tävla om vem som kunde hålla
andan längst.

BRÖDRASKAPET
Paul: Wow! Jag höll på att ramla
baklänges när jag såg honom
första gången. Så himla LÅNG!
Och bred! Men han är duktig och
precis som Norca så vet han när
det är dags att prata och när det
är dags att hålla käft.Om jag inte
var bunden, så är det mannen
för mig. Stark och tyst. Kan det
bli bättre?
Charlene: Trevlig tjej. Och väldigt
lojal mot de som visar lojalitet
mot henne. Hon har en tendens
att ta smällen för en dock. Jag
vet inte. Hon kan råka illa ut om
hon går emellan i konﬂikter på
det viset.
Joseph: Han är en risktagare.
Han är väldigt trvlig och lätt att
umgås med, men när det kommer
till kritan så litar jag inte på att
hans chansningar lyckas till hundra
procent. Jag tycker inteom hans
riskbedömningar.
Henry/ Emma: Intelligent person.
Självuppoffrande. Jag uppskattar hennes/ hans hårda arbete
för en bättre värld. En god vän,
hoppas jag.

Jag dök i och kom inte upp igen på tio minuter. Mina vänner var halvt
panikslagna och hade sprungit och hämtat livvakten. Jag såg en ﬁsk under
vattnet och jag blev så förundrad över den att jag glömde tänka på att
andas. Naturligtvis så trodde ingen på mig.
Jag genomgick en läkarundersökning ett tag efter det. Jag ﬁck reda på
att jag var speciell, och ﬁck träﬀa Pai de Norca. Guiseppe. Han var mycket
charmerande och förklarade för mig att jag skulle kunna bli väääldigt
speciell bara jag följde med honom till hemlig ort och genomgick en
förvandling i en burk fylld med nanosoppa. Vem kan tacka nej?
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Sophie/ Erik: Snälla. Jag orkar
inte ens börja. Hon/ han är en
bortskämd snorunge som hela
tiden måste ha uppmärksamhet.
Men det finns ett försonande
drag. Han/ hon är en duktig
strateg och mycket initiativ rik
och det gör henne/honom till
en god ledare. Som sådan bör
hon/han stöttas.
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Min nuvarande pojkvän heter Domingo de Santa Clara, han är holovidskådespelare och ganska känd, så man kan väl kalla oss för ett societetspar. Det gör det ganska besvärligt att gå under cover för min del, men
mina trick med transmogriﬁering har verkligen avhjälpt det (skratt). Jag
är väl ganska tillbakadragen egentligen, även om jag inte har det svårt
att prata med folk. Det som stör mig lite med andra människor är väl att
de försöker roﬀa åt sig massa rampljus utan att ha kunskaperna som
krävs för att genomföra alla sina löften. Jag tycker det är bättre att hålla
sig i bakgrunden tills dess att men verkligen behövs. Men då skall man
deﬁnitivt se till att använda sig av det man kan.
Case Number: 30 - 1014
Date: 3.4.2120
Patient: Olivia Maria Sanchez
Physician: Dr. Lynn Golden
Patienten är en myckat stabil och kompetent kvinna. Hon känner sitt eget
värde, men sätter för den skull inte sig själv före någon annan. Har hon
någon brist är det väl hennes oförmåga eller ovilja att delta särskilt aktivt i
sociala sammanhang. Hon är med kändismått mätt mycket tillbakadragen.
Olivia är välbalanserad, men har en lätt fobi för att förändra sitt utseende
utan att själv veta om det. Det ger henne en önskan att kontrollera sina
krafter i hög grad. Hon försöker sig inte gärna på något hon inte tidigare
övat på i avskildhet, vilket minskar hennes ﬂexibilitet i fält. Men hennes
färdigheter är sådana att det knappast har någon inverkan på hennes
eﬀektivitet. Min rekommendation är att placera henne i grupper där gruppen är ﬂexibel, men behöver någon med gott omdöme och stabilitet.
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Transmogrifiera: Att förändra sin
egen kroppsform. Effekterna rör sig
från att skapa vapen av sin kropp
till att anta en annan persons utseende.

Psykomorfning: Psionen kan modiﬁera sin egen inre fysiologi för att
skapa extra organ eller till och med
integrera bioware i sin egen kropp.

BIOKINESI
Anpassning: Psionen använder detta
läge för att skydda sig mot farliga
omgivningar (från att vara under
vatten under längre tidsperioder till
att kunna röra sig utan fara i ickestandard-gravitation).

Längd: 154 cm
Vikt: 45 kg
Ögonfärg: Brun
Hårfärg: Cendré
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ORIGIN: Artist, en kreativ person.

Architect, du drivs av att skapa något som kommer att ﬁnnas kvar efter att du själv
NATURE: gått bort. Kaos och förfall är dina ﬁender; du hoppas kunna tillföra ordning och
framsteg genom dina ansträngningar.
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<< Neptune Division, Trinity Administration, Psychological Evaluation
excertp: Oliver Sanchez <<<
Ja. Jag förstår, men av lojalitetsskäl kan jag inte avslöja något om tiden i
Norca. familjen skulle inte bli glad på mig...
Jag är 29 år gammal, hoppas det inte syns! Jag är faktiskt en av de första
att gå igenom Prometheuskammren. Norcas i alla fall. Guiseppe var där,
det är han alltid. Och det behövdes, för jösses som jag såg ut efter det! Det
tog mig månader att behärska mitt utseende (fniss). Jo jag jobbade med
proxyn. Vi var intresserade av samma områden kan man säga. Men jag
kunde inte stanna av personliga skäl. Det var en person där som jag bara
inte klarade av att samarbeta med och han var Tio, så... Jag gick. Guiseppe
tyckte inte om det, men han brukar ta det så personligt.
Jag har alltid haft en dröm om att kunna bidra till att världen blir bättre.
Jag var involverad i regnskogsåterplantering i Norca, och nu hjälper jag
er, Æon. Jag vill göra en bättre värld för alla. Och det kanske låter lite töntigt men det är därför jag är här och hjälper er att lösa de problem som
behöver lösas. Jag har ju inte direkt hindrats av att jag är biokinetiker,
snarare tvärtom. ALLA vill att jag skall hjälpa dem. Det känns bra. Jag kan
använda mitt inﬂytande till att förbättra världen.
Jag är spanjor. Mamma kallar mig alltid sin ängel, hon tycker jag är så
vacker. Jag misstänker en viss moderlig partiskhet (skratt, högt och ljudligt). Hon säger att jag har hår som glimmar som guld i solsken. Kan du
tänka dig (skratt). Jag vet inte, jag önskar att jag var lite längre. Och att
jag hade blå ögon istället för bruna. Men det är ju inga problem längre
(skratt). Nej, jag föredrar nog ändå att vara mig själv.
Jo, jag växte upp i Brasilien. Ganska välbärgad familj. Vi är adliga och
spanskättade. Inte illa eller hur (skratt). Jag var nog ganska skyddad när
jag växte upp.
Ett tillfälle har satt sig i mitt huvud. Jag var 14 år och skulle åka och bada
med mina vänner. Väl i havet så började vi tävla om vem som kunde hålla
andan längst.
Jag dök i och kom inte upp igen på tio minuter. Mina vänner var halvt
panikslagna och hade sprungit och hämtat livvakten. Jag såg en ﬁsk under
vattnet och jag blev så förundrad över den att jag glömde tänka på att
andas. Naturligtvis så trodde ingen på mig.
Jag genomgick en läkarundersökning ett tag efter det. Jag ﬁck reda på
att jag var speciell, och ﬁck träﬀa Pai de Norca. Guiseppe. Han var mycket
charmerande och förklarade för mig att jag skulle kunna bli väääldigt
speciell bara jag följde med honom till hemlig ort och genomgick en
förvandling i en burk fylld med nanosoppa. Vem kan tacka nej?

BRÖDRASKAPET
Paul: Wow! Jag höll på att ramla
baklänges när jag såg honom
första gången. Så himla LÅNG! Och
bred! Men han är duktig och precis
som Norca så vet han när det är
dags att prata och när det är dags
att hålla käft.
Charlene: Trevlig tjej. Och väldigt
lojal mot de som visar lojalitet
mot henne. Hon har en tendens
att ta smällen för en dock. Jag
vet inte. Hon kan råka illa ut om
hon går emellan i konﬂikter på
det viset.
Joseph: Han är en risktagare.
Han är väldigt trvlig och lätt att
umgås med, men när det kommer
till kritan så litar jag inte på att
hans chansningar lyckas till hundra
procent. Jag tycker inteom hans
riskbedömningar.
Henry/ Emma: Intelligent person.
Självuppoffrande. Jag uppskattar hennes/ hans hårda arbete
för en bättre värld. En god vän,
hoppas jag.
Sophie/ Erik: Snälla. Jag orkar
inte ens börja. Hon/ han är en
bortskämd snorunge som hela
tiden måste ha uppmärksamhet.
Men det ﬁnns ett försonande drag.
Han/ hon är en duktig strateg och
mycket initiativ rik och det gör
henne/honom till en god ledare.
Som sådan bör hon/han stöttas.
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Min nuvarande ﬂickvän heter Teresa de Santa Clara, hon är holovidskådespelare och ganska känd, så man kan väl kalla oss för ett societetspar. Det gör det ganska besvärligt att gå under cover för min del, men
mina trick med transmogriﬁering har verkligen avhjälpt det (skratt). Jag
är väl ganska tillbakadragen egentligen, även om jag inte har det svårt
att prata med folk. Det som stör mig lite med andra människor är väl att
de försöker roﬀa åt sig massa rampljus utan att ha kunskaperna som
krävs för att genomföra alla sina löften. Jag tycker det är bättre att hålla
sig i bakgrunden tills dess att man verkligen behövs. Men då skall man
deﬁnitivt se till att använda sig av det man kan.
Case Number: 30 - 1014
Date: 3.4.2120
Patient: Oliver Michael Sanchez
Physician: Dr. Lynn Golden
Patienten är en myckat stabil och kompetent man. Han känner sitt eget
värde, men sätter för den skull inte sig själv före någon annan. Har han
någon brist är det väl hans oförmåga eller ovilja att delta särskilt aktivt i
sociala sammanhang. Han är med kändismått mätt mycket tillbakadragen.
Oliver är välbalanserad, men har en lätt fobi för att förändra sitt utseende
utan att själv veta om det. Det ger honom en önskan att kontrollera sina
krafter i hög grad. Han försöker sig inte gärna på något han inte tidigare
övat på i avskildhet, vilket minskar hans ﬂexibilitet i fält. Men hans färdigheter är sådana att det knappast har någon inverkan på hans eﬀektivitet. Min rekommendation är att placera honom i grupper där gruppen är
ﬂexibel, men behöver någon med gott omdöme och stabilitet.
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Transmogrifiera: Att förändra sin
egen kroppsform. Effekterna rör sig
från att skapa vapen av sin kropp
till att anta en annan persons utseende.

Psykomorfning: Psionen kan modiﬁera sin egen inre fysiologi för att
skapa extra organ eller till och med
integrera bioware i sin egen kropp.

BIOKINESI
Anpassning: Psionen använder detta
läge för att skydda sig mot farliga
omgivningar (från att vara under
vatten under längre tidsperioder till
att kunna röra sig utan fara i ickestandard-gravitation).

Längd: 180 cm
Vikt: 61 kg
Ögonfärg: Brun
Hårfärg: Cendré
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ORIGIN: Artist, en kreativ person.

Architect, du drivs av att skapa något som kommer att ﬁnnas kvar efter att du själv
NATURE: gått bort. Kaos och förfall är dina ﬁender; du hoppas kunna tillföra ordning och
framsteg genom dina ansträngningar.
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<< Neptune Division, Trinity Administration, Psychological Evaluation
excertp: Paul J. Whitehorse <<<
Skall jag berätta om mitt liv? Varför det? Vad... Ja, om det behövs... Nej,
det går bra.
Jag växte upp i fattigdom och elände i postkrigs Amerika. Min far och
mor var tvungna att ge upp sitt jordbruk efter att Wycoﬀ exploderat, de
hade inte råd att köpa de nya utsädena. Istället sålde vi allt vi hade och
köpte biljetter till Australien. Vi började ett nytt liv. Jag var för liten för att
komma ihåg Amerika, men pappa berättade alltid om de öppna fälten
med svajande vete och majs, hur himlen färgades röd vid solnedgången.
Till och med mitt i kriget var landet vackert sade han. sedan brukade han
ta en öl och inte prata på ﬂera timmar. Mamma var lite mindre entusiastisk
över vårt före detta hemland. Hon är av rent Navajo blod och det hade
orsakat svårigheter för henne, så hon var mer krass i sin bedömning av
Amerika. Hon hade sett undersidan.
Men nu bodde vi alltså i Australien, Sydney för att vara exakt. Jag önskar
att pappa hade köpt biljett till Melbourne istället... Vi startade en familjerestaurang, och när jag var gammal nog började jag jobba där som kock.
Jag har alltid varit duktig på att laga mat. Om jag trivdes? Ja hade det inte
varit för de förbannade helvetes jävla... Ja, jag ber om ursäkt. Nejdå, det
är ingen fara...
2106 förändrades mitt liv igen. Jag var inne i kylrummet när det plötsligt
slogs igen och jag var fångad. Det ﬁnns inga handtag på insidan av dörren.
Dumt. Det räddade mitt liv. Allt jag vet är att dörren plötsligt bucklade sig
att det hördes en hög, men ändå dämpad explosion utanför och att jag
deﬁnitivt hade tur som satt inne i ett säkert rum. När de ﬁck ut mig därifrån
fanns det inget kvar av vår restaurang. Sydney stod i brand. Mamma och
pappa var döda. Allt tack vare de förbannade Aberrants. Jag har aldrig
varit en man med starka känslor, men nu kokade det i mig. Jag kan bäst
beskriva det som hat. Hat mot de som förstörde mitt liv gång på gång.
Hat mot Aberrants.
Jag lades in på sjukhuset i Melbourne. Och medan de behandlade mina
frostskador ﬁck jag ett annat test också. Jag besöktes av en kvinna vid
namn Solveig Larssen. Hon sade att hon var general för en ny sorts trupper.
Legionerna. Hon förklarade att man måste vara speciell. Hon sade att jag
var det. När jag släpptes ut från sjukhuset påbörjade jag min första militära
tjänstgöring. Vi var en bunt på tio pers som bodde i samma barack, och vi
är fortfarande vänner, vi som ﬁnns kvar. Det är jag Dennis Newman och
Fredrika Hansson. De andra dog i Esperanza anfallet. Ännu en anledning för mig att hata Aberrants. Jag gick igenom Prometheus kammaren
övervakad av General Larssen själv. Hon sade att jag var en kraftig latent
och att jag förmodligen skulle kunna bli en mycket duktig Legionnär. Hon
hade rätt. Jag har slagits ända sedan jag kom ifrån sjukhuset. Ända sedan
Aberrants tog först mitt land och sedan min familj ifrån mig.
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Olivia/ Oliver: Kompetent. Hon/
han kan ta hand om sig själv.
Och hon/han är väldigt trevlig.
(Enbart om Olivia: Vad som helst
för henne.)
Charlene: Hon är alldeles för
nyfiken på vem jag är. Jag har
svårt att undgå hennes frågor, och
jag har till och med upptäckt att
jag sitter och berättar saker för
henne. Saker hon inte borde veta.
Så jag tar avstånd. Men hon lyckas
dra in mig igen.
Joseph: Han är en risktagare. Och
en stark människa. Jag uppskattar
hans intelligens och slutledningsförmåga.
Henry/ Emma: Smart, duktig och
med erfarenhet av strid. Bra.
Sophie/ Erik: Ledare. som sådan
bör hon/han följas till punkt och
pricka. I övrigt har jag ingen åsikt,
även om alla andra tycks ha det.
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Jag tjänstgjorde en fyraårsperiod i Legionerna, var med från början i
Fjärde Legionen. Men det var något som inte kändes rätt. Även om jag
ﬁck utlopp för mitt hat mot Aberrants kände jag att det fanns mer jag
kunde åstadkomma. Jag ﬁck ett uppdrag i Æon Trinity. Snart gick jag över
i heltidstjänst och klättrade ganska fort på karriärsstegen. Jag är duktig
på att låtsas. Jag är bra på undercover jobb. Och det är det jag har hållit
på med nu i ett par år. Jag har inﬁltrerat aberrant kulter i the Blight Zone,
kämpat mot monster i Europas härjade städer och avslöjat ﬂer komplotter än jag trodde möjligt. Jag bara önskar att jag kunde vara mer på min
vakt. Stella... Nej, jag vill inte prata om henne...
Och nu är jag här. I FSA, för att introducera en ny bunt psioner till BMR. Det
här är en illaluktande sörja, och jag tror att det går högt upp, regeringsnivå
till och med. Och då menar jag den riktiga regeringen, inte marionetterna
som sitter och låtsas att de styr landet.
Case Number: 30 - 1011
Date: 3.3.2120
Patient: Paul J. Whitehorse
Physician: Dr. Lynn Golden
Patienten är punktlig och verkar vara ytterst noga med sitt yttre då han
inte är i tjänst. Jag misstänker en lätt kontrollneuros. Patienten har ytterst lätt för att brusa upp, och min bedömning är att han använder de
metoder han kan för att utöva kontroll över sitt temperament. Han är en
kraftig, muskulös och lång man, vilket kan förklara varför han hamnar i
slagsmål så ofta. Han är kraftigt ärrad, både i ansiktet och på kroppen,
men min uppfattning är att det inte inverkar på hans bild av sig själv. Han
är mycket reserverad, tystlåten och tycker inte om att tala om sig själv.
Vad jag förstår har han inte haft några fasta förhållanden efter det att han
passerade genom Prometheus kammaren, förutom en kort och tragiskt
kärleksaﬀär med en Legionnär, Stella Kilar, som sedemera dödades utav
en Aberrant i Frankrike då de var på uppdrag tillsammans. Han är ytterst
ovillig att prata om just detta förhållande, och av hans kommentarer att
döma anklagar han sig själv för hennes död.
Förutom en stor skuldbörda bär patienten omkring på ett enormt hat
mot Aberrants, inte förvånande med tanke på vad han gått igenom. Hans
förmåga att skifta personlighet efter uppdrag är en tillgång, men samtidigt
ett tecken på hans instabilitet. Jag rekommenderar att vi låter Montressors
Psykiska klinik ta sig en titt på patienten efter fullgjort uppdrag.
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Telekinesi: Psionen lyfter objekt
och till och med sig själv genom att
ﬂytta en hel molekylär konstrukt
med fokuserad psienergi.

Pyrokinesi: Dessa effekter rör upp
molekyler så att de genererar hetta
och slutligen antänds.

PSYKOKINESI
Kryokinesi: Kryoeffekter saktar ner
ett objekts molekylära hastiget,
genom att helt enkelt kyla av det
eller frysa ner det.

Längd: 210 cm
Vikt: 107 kg
Ögonfärg: Grön
Hårfärg: Svart
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de som tvekar vid första tecken på motgång. För att vara helt säler undviker du att
vara beroende av andra.
ORIGIN: Outsider, fallit genom samhällets skyddsnät, lätt neurotisk.

Survivor, du kan uthärda under nästan alla omständigheter. Oavsett vad som händer
NATURE: så klarar du dig. Säg aldrig dö och ge aldrig någonsin upp. Du har ingen tid över för
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