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INLEDNING
För det första ber jag om ursäkt för alla felaktigheter i den här berättelsen, som kan ( och
med största sannolikhet kommer) att driva utbildade geologer till vansinne. Allting är med
avsikt. För det andra hälsar jag er hjärtligt välkomna till årets KULT-scenario på SydCon. Har
ni några frågor, funderingar eller synpunkter på mitt scenario kan ni antingen ringa kvällstid
till mig, Åsa Roos (040-921918) eller maila mig på metropolis@mindless.com, alternativt
de95aro@ahus.lth.se. Jag tror det är enklare för mig att besvara frågor om ni mailar.
Det här scenariot är inte ett traditionellt Kultscenario, det vill säga det smyger inte omkring
liktorer, nefariter och andra fettberikade varelser. Däremot så är det bundet till Kults regelsystem, den äldsta versionen. Om du som spelledare skulle råka ha en senare version,
är det bara att improvisera eller justera efter de regler du är van vid. Det är meningen att
manskall kunna spela det här scenariot både som ett freeform- och tärningsstyrt scenario,
och i slutändan är det ju du tillsammans med spelarna som bestämmer vilket. Scenariot är
också ganska löst hållet och det gäller samma saker här. Improvisera om det behövs. Som
du kanske märker när du läser synopsis är det här ett äventyr som bygger mycket på monsterﬁlmer som Aliens, Species, Relic och (ack och ve, men det är sant) Terror Moon. Det är
denna stämning jag försökt bygga upp i scenariot. En känsla av att man ständigt är jagad av
något farligt. Isolation från yttervärlden och att det ﬁnns en tidsgräns för hur länge man kan
överleva är också viktiga ingredienser. Mina bedömningsramar är ganska lösa. Det har ingen
betydelse om spelet helt ballar ur och blir ett shoot ‘em up eller om det blir ett ångestscenario.
Huvudsaken är att ni har roligt.

VÄRLDEN

Isolering, avspärrning; avskildhet;
avskiljande av kroppar eller rum så
att ledning av värme, el. ljud m.m.
hindras.

IDAG...

Det här är ju ett Sci-ﬁ scenario och som ett sådant har jag känt mig tvungen att lägga till litet
till världsordningen. Under början av 2020-talet uppstod i Asien det så kallade Teknologikriget. Kina och Korea angrep Japan och Taiwan med ojusta marknadsföringsmedel. Kinakoalitionen gav lägre bud på alla erbjudanden som kom åt Japankoalitionens håll, följden
blev att Japan och Taiwan ﬁck mycket få uppdrag att tillverka teknologi åt stora företag. Inte
ens de inhemska företagen ville ge uppdrag åt den stora masstillverkningsindustrin. Som en
följd av detta gick Japans och Taiwans ekonomi ner i botten, företag ﬂyttade utomlands och
USA kunde ta tillbaka sin ställning som ledande teknologisk nation. Natten den 3/8 2026
skedde en ödesdiger händelse på en av de största masstillverkningsfabrikerna i Korea. En
samling japanska nationalister smällde av en EMP-våg så stark att till och med de skyddade
datorerna kraschade fullständigt. En mängd andra liknande attentat utfördes därefter både
i Kina, Taiwan och Korea och detta ledde till öppet krig mellan företag och fabriker. Lönnmördare brukades frikostigt coh det hela slutade med totalt kaos. Under 2030-talet slöts det
fred mellan de två koalitionerna. Liknande företagskrig med genskjutning av offerter gjordes
olagliga och bojkott beslöts införas mot de företag som trots allt spelade fult.

EMP, elektromagnetisk puls, en
intensiv stöt av elektromagnetisk
stråling, som utlöses av en kärnvapenexplosion. All mikroelektronik på
jorden kan förstöras kan förstöras av
ett EMP-anfall

Militären i de ﬂesta stora länder har avvecklats. Istället är det företag som hyr ut sina tjänster
åt staten. Miljölagstiftningar har införts, och det är numera olagligt att framställa och förbränna fossila bränslen. Oljeföretagen har förklarats olagliga och har för det mesta sökt sig till
andra områden. Mars har koloniserats likaså månen till viss grad och man sysslar även med
utforskning av havet som en av de stora energikällorna på jorden. Befolkningen är kraftigt
reglerad. Man måste ansöka om familjetillstånd. Olagliga familjer blir inte straffade, men det
anses oansvarigt att inte följa de föreskrifter som ﬁnns.

SCENARIOT

I KORTHET

Scenariot börjar djupt nere på havsbotten. Ett team forskare och djuphavsborrare försöker
febrilt avleda kraften hos en undervattensvulkan, Semiramis. Semiramis utbrott hotar att
ödelägga stora delar av Japan och med detta dess blomstrande jätteindustri.MAn har angripit
problemet genom att borra ett stort antal magmaventiler, alternativa tunnlar där lavan kan
bryta sig ut och därigenom avstyra ungefär 40% av kraften i utbrottet. Under utgrävningarna
händer en fruktansvärd olycka. En av borrarna stannar och måste rättas till manuellt. Mannen
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Vulkan, plats där het flytande massa,
magna (på ytan kallad lava) tränger
fram genom jordskorpan från jordens
inre. Vulkanism uppträder t.ex. mellan de stora plattor som jordskorpan
består av, som antingen rör sig mot

varandra (Sydösteuropa, Västasien,
runt Stilla havet), eller dras isär (Island, Tristan da Cunha). Till de vulkaniska fenomen hör också heta
källor och gejsrar, solfatarer (svavelhaltiga gaskratrar) koloxidkällor m.m.
Vulkanberg får olika utformning
beroende på magmans kemiska sammansättning. Lättflytande “basisk”
magma bildar vida, flacka sköldvulkaner. Trögflytande “sur” magma
leder till stockningar och periodiska
eruptioner och bygger upp skiktade
kägel- eller stratovulkaner.

som går ut för att korrigera borren glömmer att kolla sin ultraljudsscanner och får skållande
het ånga över hela sin kropp, iförd endast undervattenstryckdräkt. han måste föras tillbaka
till skeppet, med risk för att arbetet hamnar i en farofylld försening. Inte nog med det. Två
dagar senare påträffas en gravkammare, ett kubiskt hålrum, fyllt till hälften av förglasad sand.
I denna gravkammare ﬁnns också kvarlämningar utav någon slags varelse, inkapslad i sanden.
Eftersom det är mycket troligt att dessa rester och gravkammaren kommer att totalförstöras
i den följande eruptionen får forskarna i uppdrag att samla så mycket information och bildmaterial som möjligt under den korta period de har tillgodo. Naturligtvis utan att låta resten
av mineringsarbetetgå på sparlåga. Man får order från SEA Corps att rädda det som går och
fortsätta med arbetet. Därpå följer en veckas slit och sedan en hastig och farofylld evakuering
av utgrävningsområdet när vulkanen drabbar med sitt utbrott.
Den japanska landmassan överlever utbrottet och de ﬂesta stora företagen kan återvända till
sitt arbete. Rollpersonerna (hädanefter förkortat till rpna) och resten av SEA Corps personal
hyllas som hjältar.
Det dröjer dock inte länge förrän teamet återkallas till SEA Corps för att undersöka den varelse och gravkammare som hittats. Forskarna kommer att ställas inför uppgiften att avchiffrera de texter och bilder som funnits på gravkammarens väggar, framtagandet av genetiskt
material samt klonandet av varelsen. Samtidigt pågår bakom kulisserna ett oheligt spel som
involverar militäriska intressen. Skulle det visa sig vara något som företagets biostridsföringsavdelning kan ha nytta av (vilket det naturligtvis är) så kommer de att ta över processerna. I
detta fall har även order gått ut från HQ att avliva de personer som var med och undersökte
gravplatsen i första hand. Det vill säga spelarna och ytterligare två personer.
Kloningsproceduren påbörjas, men någonting går fel. Varelsen i livmodern sliter sig ut och
dör på golvet nedanför med en halvt avtuggad navelsträng i munnen. SEA Corps låter sig
inte avskräckas utan fortsätter med ett nytt foster.
Under tiden börjar vissa texter på graven att förtydligas. Text som påstår att varelsen är en
uråldrig demon, begraven under havsytan inkaplslad i en gravkammare av ett mycket hårt
mineral. Den “sjösattes” under ett vulkanutbrott och lavaströmmen förde den med sig ut i
havet och begravde den under åtskilliga ton av smält stenmassa.
Detta intresserar naturligtvis företagets bioavdelning och precis när de är igång med att ta
över från forskarna så kommer larmet att den nya varelsen har rymt från labbet. Forskarna
beﬁnner sig nu tillsammans med en livsfarlig entitet i en avseglad forskningsbas, och varelsen
är inte snäll. Bunkern som spelarna nu beﬁnner sig i försluts hermetiskt, och personalen
börjar jaga. En efter en försvinner de, alla hittas senare döda och svårt bitna. Nu är det dags
för rollpersonerna att visa vad de går för. Förhoppningsvis kommer de att kunna både avliva
den stackars varelsen och avslöja SEA Corps fula dubbelspel.

DEL ETT
SEA CORPS
Multinationella
företag, MNF,
transnationella företag, koncerner
med företag spridda i flera länder,
behärskar ofta en stor del av världsmarknaden i sin bransch.
Dotterbolag, bolag där ett annat bolag (moderbolaget) äger minst hälften
av aktiekapitalet

SEA Corps är ett dotterföretag till multijätten Bradenhurst Corporation. Bradenhurst har
hundratalet dotterföretag, alla sysselsatta inom någon slags forskning. SEA Corps sysslar uteslutande med havsforskning, åtminstone ofﬁciellt. Men bakom stängda dörrar har
företaget en mycket lömskare plan. Vad är varje företags dröm? Jo att tjäna pengar. SEA
Corps gör detta illegalt genom att syssla med biologisk krigsföring. Detta projekt har fått
namnet NEXUS, och är i ständigt pågående. Varenda gnutta av information man ﬁnner gås
igenom för att få reda på om det kan vara något nyttigt. Så även gravfyndet på havsbotten.
Och den här gången vet man inte, så man låter forskarna som funnit graven ta hand om
materialet. Det ﬁnns också en stående order om att omedelbart likvidera dem om det skulle
vara något som går att använda till projekt NEXUS. Orden om undersökningen har gått ut
från Bradenhurst och är verksam i alla dess underavdelningar och förgreningar. En Djävulsk
plan om något...
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PROJEKT NEXUS; EN

KORT HISTORIK

Projekt NEXUS startades upp av SEA Corps moderföretag, Bradenhurst Corporation under
2047, då forskare som sysslade med sälsjukdomar ﬁck korn på ett mycket märkligt virus.
Viruset verkade enbart gå på vissa av sälstammarna och undvek helt andra. Detta i sig var
kanske inte så underligt, men det framkom i påföljande försök att man kunde programmera
viruset att bara ge sig på ett visst enzym, DNA-kombination eller en speciﬁk cellgrupp. Ett
dotterbolag skapades för att upprätthålla forskningen om just detta viruset. Företaget ﬁck
namnet Biological Development & Redesign. Tyvärr visade det sig i försök att viruset endast
överlevde i sin virulenta (smittsamma) form i sälar. Människor kunde endast smittas genom
injektioner eller annan införsel direkt i blodomloppet, och inte ens då var viruset med än 35%
dödligt. Intresset hos Bradenhurst var deﬁnitivt väckt och man bestämde från högsta ort
att NEXUS skulle bli ett kontinuerligt projekt. Alla eventuella virus, varelser, bakterier eller
andra potentiellt farliga varelser skall undersökas och veriﬁeras eller genom försök förkastas
som NEXUS-material. För närvarande har 21 olika organismer prövats och undersökts, men
man har ännu inte funnit det perfekta biologiska vapnet man hoppas kunna hitta. När sedan
Bradenhurst utvecklades och utvecklade ﬂer dotterföretag gick order ut till samtliga att ta
vara på och rapportera in alla underliga fynd man gjorde.

Virus, mikroskopiskt smittämne,
saknar egen ämnesomsättning och
kan enbart leva och försöka sig inne
i levande celler. Består av nukleinsyra
omgiven av ett proteinhölje. Storleken
varierar mellan ca 20 och ca 300
miljondels milimeter. Även formen
varierar. Indelas i animala virus som
angriper människor och djur, växtvirus
som angriper växter, och bakteriofager som angriper bakterier.

RÄDDNINGSAKTIONENS STRUKTUR
Räddningsaktionen är strukturerad på följande vis: SEA Corps har skickat ut fyra undervattensskepp som tar hand om varsitt väderstreck runtom vulkanen. Sektorerna är benämnda A
(Poseidon), B (Zeus), C (Hera) och D (Vulkanus). Man gräver stora tunnlar som är isolerade
med ett speciellt värmebevarande material. Det är dessutom friktionsdämpande. Försök har
gjorts som visar att smält stenmassa förblir lättﬂytande i den här sortens tunnlar mycket
länge. Förhoppningsvis skall detta avleda ca 40% av lavan som förväntas välla upp ur vulkanens krater. En riktad sprängladdning åstadkommer ett hål från tunnlarnas mynning in till
vulkanens magmastam. Eftersom man beﬁnner sig på ett djup av runt 150 m rakt ner i berggrunden är tunnlarna relativt torra. Detta är också en nödvändighet för isoleringsmaterialets
skull. Ett vad har utlysts i de olika sektorerna. Den sektor som genomför sitt uppdrag i sin
helhet kommer att få en kraftig bonus av företaget och dessutom ett speciellt omnämnande
i företagets ofﬁciella pressrelease. Och det är inte att leka med.

POSEIDON
POseidon är SEA Corps största djuphavsskepp. Det är utrustat för att kunna uppehålla livet
på ca 150 människor på ett djuå av 7000 m och är följdaktligen ett mycket komplicerat skepp.
Ifrån poseidon, som är utrustat med 50 vattenslussar kan man sätta upp tämligen stora havsbottensoperationer vad det gäller borrning och dylikt. Slussgångarna ut ligger dolda i det inre
skrovet och är mycket noggrannt konstruerade med omlottväggar som upptar den största
tryckpåfrestningen. Berggrunden utgör sedan det bästa stödet för Poseidons äggformade
underhalva. Poseidon kan borra sig ner i berggrunden ungefär 150 m, och det är att som
behövs för att väggarna i tunnelområdet inte skall rasa samman över arbetarna. PÅ ovansidan
ﬁnns evakueringskapslarna, små äggformade fartyg som har tryckresistent ytterhölje. Dessa
förlitar sig på snabb uppfart snarare än tryckskydd och det har visat sig vid ett par tillfällen att
detta både kan rädda och ta liv. Evakueringskapslarna skjuts ut ur Poseidon vid exakt samma
tidpunkt, av den anledningen att när de väl avfyrats kollapsar den enorma strukturen och
skrynklas ihop som en aluminiumburk. Detta sker på runt 10 sekunder.
Inuti är Poseidon state of the art. På golven ligger dämpande mattor och på väggarna sitter
akustikplattor och modern konst. De få metall och slammerskapande detaljer som ﬁnns ligger i matsalen, där man inrett för 150 personer med aluminiumbord och stolar. Visserligen
har stolarna ett tunt skikt plastbeläggning, men det låter ändå en hel del när man äter här. Var
och en har sin egen hytt, 3 x 3 m stor och inredd med bunk i taket, skrivbord med terminal
undertill och ett minimalt handfat. Det ﬁnns en toalett/ dusch per var femte passagerare.
Det är trångt, luktar instängt och det susar hela tiden i öronen på grund av det höga trycket.
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Friktion, gnidning; motstånd i kontaktyta mellan kroppar vid gnidning
eller förskjutning.

Längst ner i skeppet ﬁnns borravdelningen. Det är en bullrig, illaluktande och trång avdelning. I skeppets mitt ﬁnns en jättelik kvarn som mal ner restmaterialet från tunnelutgrävningarna och utvinner det bränsle som ﬁnns i malmen. Borrarna är ungefär lika stora som
gaffeltruckar. Borrhuvudet självt sköts inifrån av en datapanel, men uppstart efter maskinfel
måste ske manuellt. Det ﬁnns en speciell manöverpanel, lokaliserad precis vid borrhuvudets
bas. Borrhuvudet är ett stort konformat metallstycke med en slang som leder slaggmaterial
direkt till kvarnen.
Rollpersonerna har vid äventyrets början befunnit sig ca tre månader på Poseidon, och bör
lämpligtvis vara på god väg att bli rejält trötta på skeppet.
UNGEFÄRLIG
ONSDAG
TORSDAG

TIDSLINJE;

RÄDDNINGSAKTIONEN

Ett borrlarm går, en av borrarna trasslar. Joel Norris går för att rätta till och
starta upp borren igen. Han skadas svårt av hett vatten
Stämningen är dämpad och man arbetar väldigt långsamt

LÖRDAG

Scanning visar en gravkammare och teamet får i uppdrag att undersöka och
dokumentera så mycket de kan och ta med det som ﬁnns
Fortsatta utgrävningar

SÖNDAG

Dubbla skift beordras

MÅNDAG

Skalv avbryter arbetet under eftermiddagen

TISDAG

Vulkanlarmet går och man tvingas evakuera Poseidon

FREDAG

FORSKARNAS

UPPGIFT PÅ

POSEIDON

Forskarna är främst anställda för att hålla koll på kontrollpanelen när borrarna är ute och
gör sitt jobb. Det är borrhastighet, förändringar i bergväggens uppbyggnad, stabilitet i tunnelväggarna och mikroorganismer som skall kollas. Även aktiviteten hos vulkanen övervakas,
temperatur och så vidare. Beslut som fattas skall fattas i samråd med gruppen och alla har
rätt att säga ifrån. Däremot måste man inte höra av sig till ledningen varje gång man fattar
ett beslut. Tidssparande...

1. MORGONSTUND
Det är morgon i SEA Corps ﬂaggskepp “Poseidon”. Det nästan hundra man starka laget
som utgör sektor A:s teknikstyrka och borrexperter är samlade för morgonens frukostbriefing. Vid ett av borden i aluminiumplåt sitter redan rollpersonerna och lysnar. Det är en
välbekant rutin vid det här laget. Poseidon har befunnit sig på sin nuvarande position i snart
tre månader. Medan plastbrickor med alggröt, näringstillskott och apelsinjuice delas ut går
cheferna för borrningen igenom de olika sektorernas framsteg med borrmaskinerna. Sektor
A leder som vanligt, och det frambringar spontana skålar här och var i församlingen. Det
informeras också om att ytterligare 15 m av berggrunden måste brytas upp och isoleras innan
man kan vara absolut säker på att magmaventilerna kommer att fungera till 100%. Sedan ges
en liten uppskattning om hur lång tid man har kvar innan vulkanen Semiramis får sitt utbrott.
Ökade djuprörelser tillsammans med de allt kraftigare och tätare skalven ger utbrottstiden
om ca en och en halv, två veckor. Alltså gäller det att jobba snabbt. Skiftet börjar om ungefär
en halvtimme. Idag är det skiftesbyte, det vill säga medlemmarna i ett lag roterar för att man
inte skall tröttna på sina medarbetare och det är därför laget sitter runt samma frukostbord.
Det är de fem spelarna och ytterligare tio personer som ingår i borrarlaget. Låt spelarna
bekanta sig och återbekanta sig med varandra, och sedan ta sina positioner i arbetslaget.
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2. EN

OVÄNTAD OLYCKA

Framåt eftermiddagen på dagens första skift lyser helt plötsligt kontrollpanelen upp som
en julgran. Det är borr 8 som oväntat ger ifrån sig vilda signaler, Joel Norris borr. Kontrollpanelen visar att det läcker (snarare sprutar med högt tryck) vattenånga in i tunneln. Vattnet
som redan samlats ökar kraftigt i temperatur. En kamerabild från tunneln visar att en av borrarbetarna är ute i det kokheta vattnet. Hans dräkttecken visar att det är en yttre temperatur
på 340°C och den intre dräkttemperaturen ligger på 48°C. Joel håller helt sonika på att kokas
till döds. Dräkten håller för temperaturer upp till 250°C innan innetempen stiger och upp
till 500°C innan dräkten kollapsar. Joel har fastnat med sin fot i en av de otaliga ledningar
som går mellan borrhuvudet och maskinhytten och kan inte ta sig loss för egen maskin. Han
behöver hjälp och det snart. Det ﬁnns egentligen inget annat att göra än att kasta sig ut i en
tryckdräckt, skära av ledningarna och ta sig in igen. Det kan göras utan ytterligare skador,
men det måste göras FORT. Stressa gärna spelarna med Joels skrik genom komplänken som
ekar inne i kontrollrummet, ihåliga och metalliska.
En snabb scan av området visar att en magmaström kommit farligt nära borrtunneln och
att varm ånga fångad i en hålighet läcker in genom en spricka orsakad av borren. Det verkar
som om Joel har tagit sig ut i tunneln för att återuppstarta borren efter en mindre justering.
Han har glömt eller ignorerat att avläsa sin ultraljudsscanner innan han gick ut och på grund
av detta inte sett håligheten.
Joel Norris är svårt brännskadad och ligger hela natten i cellkirurgikammaren för att återstrukturera de celler som dött eller skadats bortom egen förmåga till läkning. Huden måste
dock tas om hans av en plastikkirurg. joel läggs i stasis i en kapsel som är riggad att avgå om
evakueringskapslarna behövs.

TRYCKT

STÄMNING PÅ

POSEIDON

Under kvällen är det ovanligt tyst på skeppet. Det hörs ingen radio eller den sedvanliga hardcoren. Under middagen i matsalen är det nästan bara besticken mot tallrikarna som hörs. Inte
ens de sedvanliga suckarna om matens kvalitet yttras. Det kommer fram en och annan till
RPnas bord och framfr sina lyckönskningar till laget angående tidschemat som måste hållas
och sin sympati för den skadade. Arbetet dagen därpå går långsamt och tveksamt. Alla kollar
och dubbelkollar sina scanresultat innan de ens vågar gå ut till borrkontrollerna. Framhäv
tystnaden och försiktigheten. Det här är en allvarlig olycka. Hade magman gått närmare hade
man varit tvungen att evakuera och hela operationen hade gått i stöpet. Rutin vid upptäckter
av magmaﬂoder är oftast att man inte gräver mer just vid den tunneln förrän magman helt
har stelnat, eller överger tunneln allt som allt.

3. GRAVKAMMAREN
Ungefär klockan 15.00 STD-tid dag tre går sensorlarmet i tunnel 7. Scannern på Hector Martinez skärm har avläst en kubisk hålighet bakom ett skikt med metamorf stenart. Håligheten
är ca 1.2 m hög och har 1 kvadratmeter golvyta. Gruppen får order om att vänta med fortsatta utgrävningar tills besked från HQ har kommit. Det blir en lång och ganska tråkig väntan. Ultraljudsbilden som gruppen förmodligen stirrar sig till leda på utvisar bara storleken
på håligheten. Eller kanske inte. Det kan ﬁnnas något på golvet, men det är svårt att se. Efter
en timmes väntan hör ledningen av sig. SEA Corps ger strikta order om att håligheten skall
utforskas. Inuti ﬁnns en fantastisk syn; på ett golv av svart förglasad sand ligger i en varelse
hopkrupen med armarna virade tätt omkring kroppen. Varelsen påminner starkt om Pompejis askmänniskor. Kroppsdelarna ovanför den förglasade ytan är torkade och sköra som
förkolnat papper. På väggarna ﬁnns streckteckningar och mystiska tecken. Stenen är bland de
hårdaste bergarter som ﬁnns, men är slipad till perfektion där inte djupa revor märker den.
Kammaren är uppenbarligen skapad av människohand, alla vinklar är knivskarpa. På motsatt
sida från platsen där arbetsteamet brutit igenom syns linker i stenen och en scan visar att ett
kilformat stenblock är infogat där. Kammaren är mörk och kruttorr. Dammet hänger som
en dimma i luften och när någon stiger in i kammaren skapas en virvel av luft som lyfter med
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Berg, starkt framträdande upphöjningar på jordytan. Veckberg bildas
genom att sedimentlager skjuts i
höjden på grund av rörelser i jordskorpan. Förkastningsberg uppstår vid
sprickbildning och förskjutningar av
marken i höjd- och sidled. Restberg är
hårdare bergarter som blivit kvar när
mjukare har eroderats bort. Vulkaner
bildas som pyramidartade käglor vid
vulkanutbrott.
Bergarter, sammanhängande massor
av ett eller flera mineral. Sedimentära
(lagrade) utgörs av vittringsprodukter
från bergen som av erosionen samlats i lager. Magmatiska (eruptiva) bildas när den heta smältan nere i jorden tränger upp mot jordytan, svalnar,

stelnar och kristallieras. Metamorfa
(omvandlade) är sediment eller magmabergarter som genom tryck och
värme genomgått omvandling.

sig de delar av varelsen som beﬁnner sig ovanför glassanden. (Ungefär som scenen i “En
Vampyrs Bekännelse” då Louis rör vid den förkolnade Claudia). En scan av kammaren visar
att den är huggen ur ett enda block sten. Rollpersonerna inser ganska snart att kammaren
som det ser ut nu är helt omöjlig att rädda, det ﬁnns ingen möjlighet att man skall kunna
gräva runt den. Det som återstår är att plocka de bitar man kan ta loss, varelsen i sanden, och
kanske ett par prover från stenkammaren själv. Fyndet måste fotograferas noga innan man
påverkar det på något vis.
Tecknen är japanska eller kinesiska, och är oerhört svåra att tyda ordentligt. Allt eftersom
scenariot framskrider och varelsen och textmaterialet är ﬂyttad till bunkern i Nevada kan du
ge spelarna hintar om vad som står där.

VARELSEN

I GRAVKAMMAREN

Varelsen verkar ha varit ganska kraftigt byggd. Musklerna har torkat kring den grova benstommen och det enda som egentligen är välbevarat är de långa kraftiga naglarna, som liknar
klor mer än naglar. Ett förtorkat grin på ansiktet som är dolt bakom ett tunt lager klart glas
visar långa hörntänder och vassa kindtänder. Huden är svår att se och det är heller inte tydligt
vilken huvudform varelsern haft. Det mesta man kan utläsa är att det förmodligen varit ett
rovdjur, men utseendet är oklart och likaså rörelsemönstret.

Australopithecus [-pite:k-], ett
släkte hominider som levde för ca 5
- 1,5 milj, år sedan i ö. Afrika. Flera
arter i två huvudtyper, “gracila” och
“robusta”. De gracila var 1,2 - 1,5 m
långa. Människan (släktet Homo) tros
av de flesta forskare härstamma från
från en gracil art, oklart vilken. Australopithecinerna använde såvitt känt
inte eld och stenverktyg, men den upprätta gången och händerna var väl
utbildade.

Fyndet visar också vid närmare undersökningar att varelsen inte varit förmögen att stå upprätt i det trånga utrymmet. Märkena på väggen visar sig komma från dess utomordentligt
starka klor som trots åldern och den intensiva hettan överlevt någotsånär intakta. Likaså är
varelsens skelettvävnad mycket intressant. Renate kan ta DNA-prover ifrån benmärgen utan
större problem, men benet är oerhört svårt att penetrera. Man måste använda en diamantborr i kombination med en stark syra för att kunna bryta igenom det. DNA-testerna visar en
helt främmande sekvens. Den liknar de man fått fram från benknotorna av Australopithecus
och ännu tidigare människoarter, men den stämmer inte överens med någon känd variant.
DNA:t verkar dessutom vara förorenat av något och det är svårt att få en hel obruten kedja
från de bitar man lyckats gräva fram.
Om varelsen C-14 testas ger det vid handen att varelsen är närmre 1500 år gammal och att
den förmodligen begravts levande i kammaren eftersom rester av kitt runt det stora kilformade stenblocket verkar vara av ungefär samma ålder. Bara detta är fantastiskt.

TEXTEN
Demon [-o:n], djävul, ond ande.

I GRAVKAMMAREN

Det är en text som varnar om en demon som kommer från himlen. Enligt texten är det här en
demon som kommit från himlen. Enligt texten är det här en demon som en byprässt lyckades
fånga i en stenkammare strax innan ett vulkanutbrott. Kammaren placeras sedan i vägen för
en lavaström och förs ut i havet. Texten är en varning; om någon någonsin skulle ﬁnna kammaren så vädjar texten om att aldrig släppa ut varelsen på nytt. Nogranna scanavsökningar av
stenblocket visar att texten upprepas på utsidan av kammaren i sin helhet.
Texten lyder i sin helhet: “vi förvisar dig o (himmelska) demon, att (leva) i de djupa haven
och inte längre törsta efter våra liv. (Må) denna kammare aldrig öppnas ty det som dväljes här
i (är alltför) fruktansvärt att förlänas frihet. Gudarna må inte förargas ty vi har icke spillt ditt
blod. Så skänker vi dig (o demon) till eldsberget på det att det må föra dig undan ur vår åsyn
för alltid. Nedtecknad den tredje dagen i Råttans månad och Apans år av skrivaren Ito.”
Tecknen är kinesiska och liknar de man använde på bronskärl och spådomsben. De är skrivna
med en typisk japansk tolkning och man kan därför dra slutsatsen att de är från runt 500 talet
e.Kr. Texten bör inte kunna tydas förrän man har hamnat i bunkern, Nevada. Handout 1.

VAD

SOM EGENTLIGEN HÄNDE

En by i Japan, belägen vid kusten, ﬁck en påhälsning av den här varelsen under ett par år.
Varelsen är ett rovdjur och tog följdaktligen det byte som var lättast att komma åt. Människobarn. Byprästen i detta lilla samhälle ﬁck för sig att den människoliknande varelsen var en
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demon, kommen från himlen för att straffa byn. Som en demon kunde man inte utgjuta dess
blod utan att dra på sig både himlens och helvetets vrede. Man bestämde sig för att stänga
in deminen istället. Byn hade sedan länge för vana att begrava sina vise i stenkammare huggna ur ett enda stycke sten. Nu visade det sig att just en sådan stenkammare skulle vara en
utmärkt fälla. Man ristade in tecknen i stenen, placerade den nära en vulkan som drabbades
av regelbundna utbrott och väntade. När tecknen blev tydliga från vulkanen att det var dags
för ännu en tid av aktivitet jagade man in varelsen i stenkammaren och förslöt den utifrån.
Sedan rullade man den rätt in i en lavaström som tog den med sig ut på en tur i havet. Många
utav byborna dog av den här lilla övningen, inklusive byprästen.

4. HEMLIGHETSMAKERIET
Nästan genast efter att RPna meddelat fyndet till vetenskapsavdelningen på Poseidon (standardprocedur, försök inte...) kommer Cinnamon McQuay ner till fyndplatsen. Hon belägger
hela truppen med absolut tystnadsplikt. Det här får inte på några som helst villkor läcka ut
till resten av besättningen. Hon ger också stränga order om att se till att plocka så mycket
matereial om och från varelsen som möjligt. hon ber RPna att försöka få fram benknotor
med användbart DNA samt att de tar bilder av omgivningen där varelsen upphittats. Bara
det faktum att Cinnamon kommer ner till fyndplatsen borde vara nog för att få misstankar
att börja gro i RPna... Det kan inte nog framhävas hur allvarlig Cinnamon är när hon ger dem
ordern om tystnadsplikt. Är det någon som hotar med att “tjalla” kommer hon att påpeka
att hon har fullmakt att avskeda personen samt att fängsla individen på skeppet tills dess att
avfärd skall ske.

SKALVET
Senare under veckan drabbas Poseidon av ett jätteskalv. Det mäter bara fyra på Richterskalan men det lyckas skrämma personalen rejält. Efter skalvet har man alla sina personliga
tillhörigheter packade och lätt åtkomliga, eftersom det ser ut som om Semiramis snart kommer att explodera. Överdriv gärna effekterna av skalvet. Det knakar i Poseidons fogar och
lampor, glas och andra lösa prylar ramlar ner från hyllor och bord.

5. EN

Richterskalan, skala med vars hjälp
man mäter styrkan hos jordbävning
efter höjden (amplituden) på de seismiska vågorna. Uppställdes av amerikanen Charles F. Richter (1900 - 85)

FAROFYLLD EVAKUERING

Dag sju på basen går larmet som man fruktat under tre veckor. Det ljuder till evakuering av
Poseidon. Man har tio minuter att ta sig till sin kapsel och det är ganska långt dit. Kapslarna
ligger högt upp i skeppet. Lyckligtvis är alla förberedelser sedan länge avklarade. Utrustning
och packning ligger i sina destinerade kapslar. Extrakapseln är fullproppad med information
om fyndet och lite lämningar har man också lyckats få med. Den medicinska avdelningen
har precis packat in Joel Norris i stasis i sin kapsel och allt är i princip klart för avfärd. Låt
rollpersonerna känna av skalv, en ökande hetta i Poseidon och gärna lite panik när någon av
hissarna inte fungerarså att de måste vänta på en ny. Nedräkningen sker i klassisk Alienstil.
“Du har nu tre minuter på dig att ta dig till din räddningskapsel. Du har nu två minuter och
trettio sekunder att ta dig till din räddningskapsel.” Hector kan få ett antall av klaustrofobi i
sista sekunden ich vara tvungen att knockas för att kunna placeras i kapseln. När kapslarna
tagit av mot ytan kan man se hur den enorma strukturen som utgjorde Poseidon skrynklas
ihop som ett papper. Det tar inte lång tid förrän det stolta skeppet ligger som en liten boll
i botten på en stor krater där det tidigare tronat. Långt borta i bakgrunden kan man höra
mullret från vulkanen när den gör sig redo för att kräkas ut sina ofantliga mängder magma.
Kapslarna blir upplockade på SEA Corps stora hangarfartyg “Alita” och det verkar som om
de ﬂesta kapslarna har klarat sig. Låt karaktärerna får reda på att sju personer ur deras lag
dött av kapselkollaps men att det är de enda dödsfall som skett under evakueringen. Det är
naturligtvis SEA Corps som ligger bakom detta. Det var det enklaste sättet att eliminära de
få människor som hade kunskap om graven. Forskarna är ju “värdefulla resurser” så de hålls
levande tills vidare. Efter avklarad tryckbehandling kan rollpersonerna röra sig fritt på hangarfartygets stora däck. Där blir de underättade om att operationen lyckats. Japan kommer
att klara sig undan förödande skador. Det verkar till och med som att nationen får ytterligare
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Klaustrofobi, cellskräck, ångest för
att vistas i trånga tillslutna utrymmen.

landmassa att utveckla och kolonisera. SEA Corps-lagen blir hyllade som hjältar, och får
champagne och kaviar till frukost då man hör de första rapporterna från utbrottet. Vid det
här laget är fartyget på väg till USA igen.

6. KALLENSEN
Fortfarande ombord får rollpersonerna tillsammans med de två överlevande från sitt lag, Kim
Lee och Robert Bray, nya förhållningsorder från SEA Corps. De skall fortsätta omedelbart
till företagets bas ute i Nevadaöknen för att där fortsätta med sina undersökningar av gravfyndet. Det är upplagt som en order och avhopp innebär avskedning från alla uppdrag ifrån
SEA Corps. Ordern är också hemlig och får inte delges familj eller anhöriga. Handout 2.

DEL TVÅ
1. RESAN

TILL NEVADA

Resan tar nästan tre timmar. Från Washington till närmsta ﬂygplats i Nevada tar det nästan
två och en halv timme. Resterande vägen förﬂyttar man sig per jeep. Flygresan är urtråkig.
Maten är dålig och ﬁlmen de visar “Terror Moon” verkar tagen från stenåldern. Budgetﬂygplan. Ett rktigt skulle ha haft VR glasögon åtminstone... Jeepfärden blir dammig och allmänt
smutsig. Det är skönt att äntligen komma fram till basen.

SEA CORPS

BAS

Basen, allmänt kallad “Hålet” är en stor anläggning mitt ute i Nevadaöknen. Det har tidigare
varit en militärbas. Ovan jord ör det ett fåtal byggnader, en hangar och mycket gunnebostängsel. Under jord är det en helt annan historia. Trånga korridorer, ca 2 m breda, går i cirklar
runt en “stam” av rum. Översta nivån är allmän, där tar man emot allmänheten och visar
dem sin storhet inom havsforskning. Den andra enbart för personal och den tredje har tre
olika säkerhetsnivåer. Rollpersonerna har pass till två utav dessa tre säkerhetsnivåer. Rollpersonerna har pass till två utav dessa tre olika säkerhetsnivåer. Rollpersonerna har pass till två
utav dessa tre säkerhetsnivåer. Den tredje inbegriper bland annat virusfrysen och Maxwell P.
Leides kontorsområden. Den innebär också att man kan beordra datorn att öppna huvudutgången när smittolarmet har gått...
Basen är för övrigt nästan lika klaustrofobisk som Poseidon. Rollpersonernas rum ligger i
närheten av kloningslabbet. De är faktiskt ganska luxuösa. Rollpersonerna har till och med
dusch och toa på rummet. Dessutom ﬁnns det en liten mikrovågsugn och en kaffekokare
samt ett litet kylskåp. Hela basen ger ett sterilt intryck. Det enda som bryter mot det intrycket
är lagren med sina belamrade hyllor och gamla prover i sprit.
Charlesarna har egna bostäder längst bort på tredje våningen. Man måste passera en luftsluss
och en biosaneringsdusch för att komma in dit.
SÄKERHETSNIVÅER
NIVÅ ETT RPna kommer in till personalutrymmena och vissa labbområden. RPn får
handskas med provrörsbefruktning och cellundersökning.
NIVÅ TVÅ RPna kommer in i klonlabbet och kan beordra datorn att öppna och låsa
vissa frysar innehåller redan befruktade ägg och visst biologiskt material.
RPna har tillåtelse att inseminera grisarna och att rekvirera material. Rpna
har tillåtelse att inseminera grisarna och att rekvirera material från det inre lagret. RPna kan också ge order om att smittolarmet skall gå. Rpna har tillgång
till de yttre lagren där man har papper, arkiv och allmänna uppgifter.
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SÄKERHETSNIVÅER
NIVÅ TRE Rpna kommer in i kontorsavdelningen där bara Maxwell P Leide och Dr
Cheng får vistas. RPn kan öppna arkivskåpen som innehåller tidigare akter
från kloningsförsök och uppgifter om vissa havslevande djur. RPn kommer
också in i de inre lagerutrymmena, där man har de uppstoppade tidigare
NEXUS-försöken. RPna har tillåtelse att arbeta med materialet i virusfrysen.
Nivå tre kan återkalla ett smittolarm och beordra datorn att öppna yttre
huvuddörren.
KLONLABBET
Kloningslabbet ör en enorm sal, hangarliknande, men inte fullt så hög i tak. Fyra stora boxar
står längs ena långsidan och tar upp nästan halva utrymmet. Flera frysar för DNA prover
och befruktade ägg av olika slag ﬁnns i mitten av salen och på motsatta sidan ﬁnns små
inneslutna bås där man kan gå in och arbeta. I ena hörnet ﬁnns också ett högrisklabb, ett
sådant man brukar ha där man sysslar med mycket farliga virus. Men varför ﬁnns den här, om
det bara är kloning man sysslar med... I kloningslabbet pågår ännu kloningsförsöken. Man
har blandat varelsens DNA med DNA från både björn, som verkar vara närmast varelsens
egen DNA-sekvens, och chimpans. Det är alltså två olika vrelser som håller på att odlas
fram. En chimpans-NEXUS och en björn-NEXUS. Anledningen till att man har blandat in
främmande DNA i varelsens eget är främst den att dess eget DNA var ofullständigt. Båda
försöken växer nu i magarna på grisar som speciellt framavlats i det här syftet. Grisarna hålls
i speciella isolerade boxar. Det är nämligen svårt att få den här typen av värddjur att överleva.
De har med sin stora anpassningsförmåga också ett enormt känsligt immunförsvar och är
mottagliga för de ﬂesta sjukdomar som ﬁnns. De är också mycket svåra (och dyra) att bota
om någonting skulle hända med dem. Grisarna ser ganska groteska ut. De är ungefär lika
stora som ponnyer och har tassar istället för klövar. Grisarna injiceras dessutom, beroende på
art de skall framföda, med hormoner motsvarande det mänskliga östrogenet.
KLONERNA &

DERAS SVAGHETER

Klonerna skapades av Charles Beuregard en eftermiddag när han av misstag råkade göra
en felaktig beräkning. Den här beräkningen låg sedan till grund för den teknik han använde
och den fungerade! Charles har sedan, till Dr. Chengs stora förtvivlan, gjort ett antal kloner
av sig själv och anställer dem som labbarbetare. Den stora nackdelen med kloneran är deras
enorma känslighet för förändringar i den bakteriologiska miljön omkring sig. De har ett
enormt svagt immunförsvar och en sämre syreupptagningsförmåga än “normala” biologiska
varelser. Det här är en defekt som kommer från de genetiskt framtagna födslogrisarna som
tydligen för den vidare till fostret oavsett art. Det här innebär i princip att en vanlig förkylning och följdsjukdomarna av den kan ta kål på en varelse framavlad av en födslogris. En
del av problemet kan vara att när proceduren väl har satts igång går det oerhört snabbt för
fostret att utvecklas. Det kan vara en felaktighet i beräkningarna. Ett vanligt människofoster
utvecklas i en födslogris på mindre än nio dagar och processen slutar inte efter födseln. Den
avstannar först när fostret nått den ungefärliga åldern av personen som klonats. En intressant
bieffekt.
VIRUSFRYSEN
Någon gång under spelets gång kan du låta spelarna upptäcka en hemlig frys gömd i biolabbet. Frysen innehåller bland annat befruktade ägg av olika slag märkta NEXUS I - XXI,
samt en mängd olika frusna virus. Bland annat Ebola, Marburg, Lassa och en mängd andra
livsfarliga febersjukdomar. Där ﬁnns också manipulerade virus. RPn ﬁnner till exempel luftburen AIDS, högvirulent spetälska och en smittkoppesjukdom som går över i böldpest. Allt
detta är naturligtvis inneslutet i väl skyddade provrör och petriskålar, men varenda liten burk
är märkt med en prydlig handstil som RPn känner igen som Dr. Chengs.

13

DNA, förk. för eng. deoxyribonucleic
acid, deoxiribonukleisyra, en organisk förening som finns i cellkärnans
kromosomer i alla levande celler. Innehåller arvsanlagen, generna. Dess
funktion är att bevara den genetiska
koden och att med dennas hjälp styra
uppbyggnaden av cellens proteiner.
Immunförsvar, kroppens försvar mot
smittämnen.
Klon, grupp av celler eller organismer
(växter, djur) som har identiskt lika
arvsanlag och som har uppkommit
genom könlös förökning från en gemensam ursprungsindivid.

Den här frysen är också nyckeln till scenariots lösning. Varelsen som ju framfötts av en oerhört känslig värd har precis som alla andra klonade varelser ett oerhört känsligt immunförsvar. Detta innebör att den kan dö av en vanlig förkylning...
LAGREN
Det är hit den lilla NEXUSen tar sin tillﬂykt när den växer upp. Längst inne i lagret ﬁnns en
hel hylla med sjögräsprover och annan mjuk växtlighet från havet. Här kommer den lilla varelsen att ligga och vila och växa och förbränna energi tills den blir abrupt avbruten av Kim,
Robert och Charles VI. Lagren är en utmärkt plats att gömma sig på. Det är dåligt belyst,
trånga gångar och många kartonger och håligheter där man kan ﬁnna ro ett tag.
NEXUS XXII
Så har vi kommit till varelsen, det svåraste av allt i det här scenariot. Jag har inte kunnat
bestämma mig för något deﬁnitivt utseende av rädsla för att det skall bli ännu en Alien 4ﬂopp. Jag har tänkt mig den som ett smidigt och starkt rovdjur. Den skall vara som en gepard,
snabba anfall och en kraftig urladdning, och sedan utmattning. Jag har tänkt mig att man
aldrig riktigt skall se varelsen i sin helhet. Små snabba glimtar av blottade hörntänder och ett
slemmigt rovdjursleende kan räcka. Klor som river till bakifrån och så vidare.
Den här varelsen är väldigt speciell på ett sätt. Den har så kallade stamminnen. Den kommer
alltså ihåg och litar på sekler av erfarenhet från sina stamföräldrar. Det sista den här speciﬁka
varelsen kommer ihåg är att ha blivit injagad i en kammare av sten och bränd till döds när
lavan översvämmade gravkammaren. Varelsen står också inför faktum att den är klonad, så
den vet inte om det har hänt den själv. Varelsen har med andra ord svårt att inse att den lever,
och tror hela tiden att den skall jagas in i gravkammaren igen. Varelsen slåss i självförsvar.
Låt den aldrig anfalla först! Däremot kan du trissa upp stämningen genom att berätta om
de fruktansvärda betten som hela tiden växer i storlek och det enormt giftiga slemmet den
avger i saliven när den är hotad. Karakteristika hittar du i appendix tillsammans med de andra
SLPnas statistik.
BIOLOGICAL DEVELOPMENT & REDESIGN
När NEXUS XXII äntligen etablerat sig som en farlig varelse och tagit kål på ett antal av
klonerna kallas BDR in. Det här är tuffa grabbar som verkligen kan hantera både virus och
mycket större saker. De uppträder med militärisk precision och är ungefär lika stela som
tvättbrädor hela högen. De kommer att undersöka RPna, resterna av det självaborterade
fostret och livmoderkakan från grisen som födde NEXUS XII. Vidare tar de hand om alla
prover på slem från NEXUS mun. Liken obduceras noggrannt och ALLT ﬁnns med i de här
obduktionsrapporterna. Till och med de små injektionsmärkena där Charles VI injicerade
sitt dödliga gift. Om RPNa lägger vantarna på en sådan rapport lär de ha mer än nog för att
bevisa att det försiggår skumraskaffärer bakom kulisserna på Bradenhurst Corporation. En
mycket noggrann undersökning och genomsökning av basen genomförs. Det är ingen större
skillnad på Charleskloner och BDR-män. BDR-män är också dödliga.
UNGEFÄRLIG

TIDSLINJE;

DAG 1

Resan och introduktionen. Forskarna kommer fram sent, så det kan vara
bra att äta kvällsmat och sedan sova
RPna introduceras till klonlabbet och kan sätta igång med sitt arbete

DAG 2
DAG 3
DAG 4
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BASEN

På morgonen sliter sig det ofärdiga fostret ur sin surrogatmoders livmoder.
På kvällen föds NEXUS XXII
Charles VIIs klon upptäcks död vid klongrisens box. NEXUS XXII är försvunnen. Dörren upp till nivå två säkras av Maxwell. Klonerna tillsammans
med Kim Lee och Robert Bray får i uppdrag att söka igenom lagret. De
hittas senare döda. Någon av RPna får syn på ordern från säkerhetsavdelningen

UNGEFÄRLIG

TIDSLINJE;

DAG 5

BDR anländer, ﬂer kloner dör

DAG 6

Hectors medicin försvinner. Dr. Cheng börjar analysera giftet

DAG 7

Basens generator dör

DAG 8

Stephan Konaplanik blir biten och avlider. Det hela hörs på komlänken.

DAG 9

Dr. Cheng hittas död vid sitt mikroskop. Maxwell låter larmet gå. RPna har
fem timmar på sig att ta sig ut.

FORSKARNAS

BASEN

UPPGIFTER PÅ BASEN

Forskarnas huvudsakliga uppgift i bunkern är att försöka få fram så mycket uppgifter om
varelsen i gravkammaren som möjligt. Man måste undersöka skelettuppbyggnad, genetisk
struktur, texten som lämnats på gravens insida, möjligt ursprung, bergarter omkring graven,
magmans rörelser både under och efter utbrottet, hur plattorna påverkat gravens läge och så
vidare. RPna har fått egna arbetsstationer i klonlabbet, men det är ingen som säger åt dem
vad som skall göras. Det verkar överhuvudtaget som om de är något ointressanta i det stora
hela. Misstänkt... Kloning kommer att ske under överinseende av Dr. Cheng, men låt gärna
RPna vara med på ett hörn även där. Du kan ju till exempel beskriva hur man inseminerar
grisen, om du vill...

2. INTRODUKTIONEN
När RPna tillsammans med Kim Lee och Robert Bray kommer fram till basen blir de välkomnade på första nivån som hjältar. Det blir ett jävla rabalder rent ut sagt. Alla vill ha deras autografer och många tar bilder på dem. Till slut måste säkerhetsvakter tillkallas. Ganska mycket
våld och knuffande tas till när de skall åka ner i den säkrade hissen. På vägen ner passerar
man tre meter tjock betong och tjocka lager med värmeskyddande material. Det är till för att
skydda första våningen från de brandbomber som i smittofall är riggade att explodera.
På tredje våningen under jord stannar så hissen och RPna kan kliva ur. Synen som möter
dem är något bisarr. Fyra exakt identiska individer, tre med munskydd, står bredvid en stor
man, byggd som en tegelmur, samt en liten asiatisk kvinna. De fyra kopiorna introducerar sig
som Charles Beuregard och hans kloner I, III och IX. Tegelmuren säger sig heta Maxwell P
Leide och hans kollega Dr. Liu Cheng. De hälsar RPna hjärtligt välkomna och ger dem sedan
varsitt set med personsökare och passerkort, som kommer att behövas på varenda dörr i hela
komplexet, tillsammans med ﬁngeravtryck. Sedan ber de RPna följa med på en liten rundtur
runt basen. Första anhalten är det enorma kloningslabbet där utrustning redan satts upp
åt både Renate och resten av gänget.Här får man också logga in sitt ﬁngeravtryck i datorn.
Sedan visas RPna runt till både matsa, egna rum och de enorma lagren där åtskilliga ton av
biologiskt material samlats i stora hyllor med trånga gångar emellan. Det hela ger intryck av
ett gammalt biologilabb med dåligt utrymme. Efter det bjuds det på lunch och sedan är det
dags att börja arbeta. Dr. Cheng berättar att man redan inseminerat två av grisarna med DNA
från varelsen i gravkammaren och att deras foster verkar utvecklas ﬁnt.

3. DEN

FÖR TIDIGT FÖDDA

Den här händelsen bör helst äga rum då alla rollpersoner ﬁnns i labbet. Kanske går det ett
larm när födseln sätter igång. RPnas personsökare kan ju också vara riggade att pipa vid
födslotillfället.Detta är ju trots allt “deras” projekt. På en av grisarna verkar det som om
födsloprocessen satt igång. Grisen skriker i plågor samtidigt som den desperat försöker ta sig
ut ur sin box. Skötarna springer fram och tillbaka och ger grisen injektioner genom den inopererade droppslangen, men det verkar bara öka dess plågor. Till slut syns det hur någonting
försöker ta sig ut ur grisens mage. Långa klor penetrerar vävnaden och djuret börjar blöda
kraftigt. Livstecknen hos värddjuret försvagas kraftigt och till slut tar sig ett ofärdigt foster ut
ur livmodern. Det är en liten hårlös varelse med groteskt kraftiga klor som försöker kravla
sig iväg från sin värdmamma. Varelsen gör några halvhjärtade försök att bita av navelsträn-
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gen, men innan den hunnit särskilt långt börjar även dess livstecken att avta och den ramlar
omkull, ﬂämtar ett par gånger och dör i en sörja av blod, avföring och inälvor.
Dr. Cheng kommer att börja svära, kasta saker omkring sig och hojta att ännu en NEXUS
gått åt helvete. Efter ett tag inser hon dock att RPna ﬁnns med i rummet och lägger band på
sig, men hon är inte glad. Resten av eftermiddagen ägnas åt att ta vara på de rester av fostret
som ﬁnns och städa upp efter grisen. En ny gris tas upp ur fållan och kopplas med mycket
besvär in i den desinﬁcerade boxen. Charles III är helt förtvivlad. Hans “mamma” har ju gått
bort...

4. EN

FÖDSEL

Någon gång under natten efter det att den första varelsen fötts kommer gris nummer två att
gå in i värkar. På grund av kaoset under dagen har man glömt att koppla elektroder till modern, och hon får klara sig själv. Födseln går emellertid bra, och chimpans-DNA NEXUSen
föds. Förvirrad av sina stammminnen (det sista den minns är att ha blivit jagad in i en stenkammare på 500-talet e.Kr.) försöker den ta sig ut ur glasburen den beﬁnner sig i. Charles VII
har nattvakten. När han öppnar boxens sluss för att se vad som är fel, rusar den lilla nyfödda
NEXUSen ut och attackerar i tron att det är människorna som försökte låsa in den. Charles
VII, som i annat fall inte haft några problem m ed att avvärja attacken blir så förvånad och
skrämd av anfallet att han ramlar baklänges och slår huvudet i ett rullbord han haft med
sig för att distribuera nattens dos av hormoner. Kanten på vagnen tar så illa att hans skalle
spräcks och skadan förvärras av golvkontakten. Den lilla NEXUSen kliver ett par steg framåt
och biter Charles VII i ansiktet för att vara säker på att han är död, sedan ﬂyr den scenen.
Varelsen söker upp ett ställe där den kan få tag på något att äta. Sedan söker den upp en plats
där det luktar minst människa, det vill säga något av de otaliga arkiven med biomaterial och
papperskopior av DNA-material.
På morgonen återﬁnns Charles VII vid boxen med bakhuvudet inslaget och bitmärken i ansiktet. Grisen är svårt sjuk, luftslussen har stått öppen hela natten och exponerat henne för
bakterier. Hon lider dessutom av svår blodförlust efter födseln. Vid frukosten upptäcks det
att större delen av köttet som skulle tillredas till middag försvunnit ur kylen, som nu har ett
hål rakt igenom dörren. Klomärken repar hela kylen och det verkar som om något har grävt
sig in genom dörren.
Dr. Cheng och Maxwell blir både förvånade och upprymda när de får se röran NEXUS ställt
till med. Maxwell ger order till datorn att säkra dörren upp till andra nivån. Inget får ta sig ut
härifrån. Inte ens rollpersonerna. En grupp med kloner får genast i uppdrag att söka igenom
bunkernför att ﬁnna den nyfödda varelsen. Det misslyckas kapitalt. De Charles som beger sig
till lagret kommer inte levande tillbaka. Vår lilla vän NEXUS växer fort...

5. ETT
Förräderi, svek, grovt illojal handling,
särskilt mot det egna landet. Jfr. högförräderi, landsförräderi.
Likvidera. 1. Betala skuld; avveckla
företag. -2. Göra slut på, avrätta.

FÖRRÄDERI

Låt någon av RPna ha ett ärende från labbet till Maxwells kontor under dagen då NEXUSen fötts och ﬂytt, eller söka honom för något (en rekvisition på en ny gris, eller en löneförhöjning). När han/ hon närmar sig Maxwells kontor kommer han/ hon att upptäcka att
dörren står på glänt och att Maxwell inte är där. Mycket ovanligt, men egentligen är det ju
bara att lämna rekvisitionen på skrivbordet, eller en lapp till Maxwell att rollpersonen sökt
honom och gå. Maxwell brukar ju aldrig vara petig. Det är då personen i fråga upptäcker
likvideringsordern på RPna och de två andra arbetare som följt med till basen. Det är också
då de får reda på lite mer om projekt NEXUS. Om du verkligen vill skrämma RPn kan du
låta Maxwell stiga in genom dörren strax efter att han/ hon sett ordern. Handout 3. Om du
spelat Maxwell på ett riktigt sätt, han är förtroendeingivande och faderlig, kommer det här att
kännas som en rejäl solar plexussmäll. Det här är verkligen ett svek.

6. DE

FÖRSTA DÖDSFALLEN

Kim Lee och Robert Bray hittas döda tillsammans med en av Charelsarna. Det var laget som
sökte igenom det stora lagret som avlidit. Det var laget som sökte igenom det stora lagret
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som avlidit. Deras ansikten är svullna av bett liknande de man fann på Charles VII, men de
här bitmärkena är mycket större och innehåller en geléartad vätska av okänt slag. En analys
av vätskan visar att det är ett potent gift. De döda hittas vid en av de större hyllorna i lagret,
där man förvarar tång och havsväxter. Där hittar man också ett litet bo byggt av olika torkade
växter. Boet är tilltufsat. Det verkar som om laget hittade varelsen när den sov.
Detta stämmer i stort. Men den som mördade Kim och Robert var inte varelsen utan Charles
VI. Om man undersöker kropparna riktigt noga hittar man injektionsmärken i halsen på både
Robert och Kim. Att morden genomfördes precis när man hittade NEXUSen var bara tur
ur SEA Corps synvinkel. NEXUSen blev störd av kampen mellan Kim och Charles VI och
varelsen hoppade direkt på Charles och bet honom i ansiktet. Giftet Charles injicerat i Kim
arbetade inte tillräckligt snabbt. Varelsen ﬁck ett slag i huvudet av Kim och bet henne också.
Den undersökte Robert på sedvanligt sätt och gav sig sedan av mot något annat säkrare ställe
att sova middag på.

7. BDR

SKICKAS EFTER

Efter Charles VI dött beslutar sig Maxwell klokt nog att det förmodligen går över hans
personals förmågor att fånga NEXUS XXII. Han skickar efter en speciell insatsstyrka från
Bradenhurst biovapenavdelning, Biological Development & Redesign. Dessa fem personer
ledda av Stephan Konaplanik, skall leta upp och helst söva ner varelsen innan den hinner
ställa till med mer skada. Konaplaniks män är väldigt styva i korken och inser inte att varelsen
verkligen är livsfarlig när den hotas. BDRs män möter samma behandling som resten av basens innevånare. Hotar de, stör eller på annat sätt gör NEXUSen upprörd kommer de att bli
dödade av den. Det är med stort hemlighetsmakeri som Maxwell tar emot BDR.
En morgon till frukost så sitter helt plötsligt ett gäng på fem svartklädda snubbar runt frukostbordet tillsammans med Maxwell.

DÖDEN

FINNS ÖVERALLT

Låt Charles kloner och de nytillkomna BDRarna vara kanonföda. Rollpersonerna hittar en
kropp när de minst anar det och på de underligaste ställen. Alla har dock de utmärkande betten i ansikte och nacke med det vid det här laget välkända slemmet fastklibbat. Tänk på att
eftersom NEXUS växer hela tiden, så ökar också bettstorleken tills dess att den är fullvuxen.
Om rollpersonerna vid något tillfälle delar på sig så låt NEXUSen följa efter dem och andas
i nacken på dem, även om den inte går till anfall.

HECTORS

MEDICIN FÖRSVINNER

Någon gång under scenariots gång kan du låta Hectors klaustrofobidämpande medicin
“försvinna”. Det kan vara någon av Charlesklonerna som har tagit den för att syntetisera
mer. Den kan ha ramlat under sängen. I vilket fall är det alltid roligt att ställa en spelare inför
det faktum att om han/ hon inte hittar sin rollpersons medicin inom ett antal timmar så blir
livet helt plötsligt mycket svårare att leva.

ELAVBROTT
Under scenariots framskridande hittar NEXUS XXII huvudgeneratorn och vandaliserar den
så kraftigt att den är nästan omöjlig att reparera. Detta innebär att endast vissa funktioner
såsommatdstribution, sanitet och syretillförsel utifrån bibehålls oförändrade. Frysarna som
inte innehåller viktigt biologiskt material slås av (en hint till spelarna om virusfrysen?) och
de som inte rensas fort börjar snart lukta av föruttnelse. Datorer, terminaler och elektronisk
utrustning slås ur funktion. Ett gulaktigt ljus ersätter det normala högenergiljuset och alla
elektroniskt låsta dörrar slås upp för att ingen skall bli inlåst bakom dem. Luftcirkulationen
reduceras till ett minimum, beräknat på antalet personer som beﬁnner sig i basen, men huvuddörren ut är fortfarande låst.
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8. DR. CHENG

HITTAS

Dr. Chen hittas i labbet där hon ligger böjd över ett elektronmikroskop. I halsen och nacken
har hon stora bitmärken med samma slem som hittades på Kim, Robert och Charlesarna. I
mikroskopet ligger ett prov på vävnad från varelsern i gravkammaren. Dr. Cheng har gjort
en rad anteckningar, olyckligtvis på kinesiska. bredvid henne på skrivbordet ligger en mapp
med orden “Projekt NEXUS” i tryckbokstäver. Där i ﬁnns uppgifter på ALLT som har med
NEXUS att göra. Alla försök som gjorts, och hur många dödsfall som projektet krävt och att
det utvecklas för att säljas till högstbjudande. Resten av materialet från varelsen i gravkammaren är borta. Materialet bestod utav ett lårben och delar av höft och revben samt lite hud
och senor.

9. SMITTOLARMET

GÅR

Efter att Dr. Cheng avlidit kommer Maxwell att låta smittolarmet gå. Han anser att det är
bättre att låta basens nedre avdelningar brinna än att släppa ut en varelse som den här. Han
är dessutom beredd att offra sitt eget liv för att behålla hemligheten om företagets skumraskaffärer. Om Maxwell skulle vara död av någon orsak, så låt Dr. Cheng själv ha knappat in
larmkoden. Det här innebär att rollpersonerna har exakt fem timmar att ta sig ut ur basen.
Dörren upp till andra våningen är fortfarande låst...
Maxwell kommer inte att låta sig övertalas att släppa ut RPna, tvärtom är det ju bara bra ur
företagets synpunkt att de dör tillsammans med honom. Då kan de ju aldrig sprida nyheten
att SEA Corps sysslar med otillåtna forskningsmetoder och dessutom biologiska vapen.

VÄGEN

UT

Som alltid i sådana här berättelser gäller det att hitta en väg ut innan, som här, bomben
smäller. Och det ﬁnns faktiskt ett sätt som är vedertaget för det här scenariot. I mitten av
strukturen går ett vertikalt ventilationsschakt. Det är avskärmat med galler och är precis
tillräckligt dtort för att man skall kunna klättra upp. Problemet kommer i slutet av tunneln.
En ståldörr med ett tjockt stålﬁlter täpper till utgången upp till första våningen. Starkt nog
att motstå en brandbomb, som förvisso minskat i intensitet jämfört med de öppna ytorna,
men ändå har kraft nog att grilla en eller två personer. Hector kan vara en lösning vid det här
speciella problemet. Hans extensiva kunskap i fråga om sprängämnen och frätande kemikalier kan vara till stor nytta. Om nu inte spelarna skulle vara så kluriga att de frågar om en
karta eller kommer fram till att ventilationsschaktet är en bra lösning, så får du själv avgöra
om de skall leva eller dö. Det ﬁnns också ett hisschaktatt klättra upp för, men det är riggat
med små napalmladdningar och cyanvätegas. Om man på något sätt kan slå ut rörelse- och
värmedetektorerna i hisschaktet behöver man bara ta sig förbi tryckdörren som automatiskt
stänger av schaktet upp till första våningen. Enkelt, eller.... Om varelsen fortfarande lever vid
det här tillfället kan det vara kul att låta den smyga upp efter spelarna. Det vore intressant
med en slutstrid i ventilationsschaktet... Naturligtvis är ventilations- och hisschaktet inte de
enda vägarna ut. Om spelarna kan komma på ett trovärdigt sätt att ta sig från nedre delen
av bunkern till fria luften så tillåt det. Särskilt uppﬁnningsrika och fantasifyllda förslag skall
uppmuntras.
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SPELLEDARPERSONER
HANDOUTS
ROLLPERSONER

ROLLPERSONERNA
EN

KORT BESKRIVNING FÖR

SL

Anne Bisley; 27 år gammal, undervattensvulkanolog, maringeolog och en miljökämpe.
Anne är fanatiskt bunden vid tanken att havet inte får komma till skada. Hon är bekant med
Takeo Yamamoto. De har arbetat tillsammans på ett liknande försöksprojekt involverande
strukturer som Poseidon och undervattensvulkaner. Det var vid det tillfället Takeo lärde Annie aikido.
Carl Bergkvist; 36 år gammal, beteendevetenskapsman, marinbiolog, lingvistiker och
tystlåten. Carl kan den stora konsten att med hjälp av en mycket avancerad dator, kallad
“boxen” översätta havslevande däggdjurs läten och rörelser till förståeligt språk. Han har
tidigare jobbat tillsammans med Hector Martinez och Takeo Yamamoto på ett projekt om
djuphavsdockor.
Hector Martinez; 42 år gammal, maringeolog, borrtekniker och glad amatörkemist.
Hector är driven av sin önskan efter något bättre och för det är han beredd att kliva över lik.
Hector ser sin vistelse under vatten som en plåga.Han är klaustrofobiker och får ta ganska
stark medicin mot detta då han vistas under vatten eller jord. Han har tidigare jobbat tillsammans med Carl Bergkvist och Takeo Yamamoto på ett projekt om djuphavsdockor.
Renate Werner; 34 år gammal och helt involverad i sitt arbete med DNA-kryptering
och marinbiologi. Hon har varit nominerad till ett Nobelpris, men ﬁck det aldrig och det gör
att hon i ännu högre grad inriktar sig på sitt arbete. Hon förstår sig inte på människor som
inte utbildar sig och ser ner på de som är obildade.
Takeo Yamamoto; 54 år gammal, fysiker och konstruktör med tillfällig inriktning på
undervatttenskonstruktioner. han klarar inte av korruption och spel bakom kulisserna. En
sådan människa föraktar han. Han lärde Anne Bisley aikido då de arbetade på ett projekt om
konstruktioner och vulkaner och han har tidigare jobbat tillsammans med Carl Bergkvist och
Hector Martinez på ett projekt om djuphavsdockor.
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Lingvistik, språkvetenskap, särskilt
den del som studerar språket som sådant (ord och former, ljudsystem och
betydelser, historia och dialekter). Jft.
Filologi.
Beteendevetenskaper, de vetenskaper som studerar beteendet hos
levande varelser, bl.a. psykologi,
psykiatri, sociologi.

Krypto, hemligt språk, hemlig skrift
(chiffer).

SPELLEDARPERSONER
PERSONGALLERI POSEIDON
BARNABAS JOHNSON,

ARBETSLEDARE FÖR BORRLAGEN

Barnabas är boss för borrlagen och han ser ut som det också. Han har ett enormt skägg som
döljer stärre delen av ansiktet. Han är bredare över axlarna än vad han är lång, åtminstone ger
han det intrycket. Han klär sig i jeans och rutig skjorta och är väldigt populär bland manskapet. Barnabas är som borrbas enbart inhyrd som konsult under det här uppdraget och känner
inte till projekt NEXUS. Han är däremot tillsagd att rapportera alla underligheter som kan
förekomma. En gravkammare på 5430 m djup under havsytan är lugnt en underlighet.
Rollspelstips: Var trevlig, uppmärksam och lyssna noga till vad dina arbetskamrater har
att säga. För dig är alla lika lika och ni sitter ju i båten allesammans, så varför skulle inte du
hjälpa till att ro?

CINNAMON MCQUAY,

Tystnadsplikt, begränsning av yttrandefriheten, innebär att man inte
för utomstående får röja vad man fått
kännedom om i sin yrkesutövning.
Gäller t.ex. präster, läkare och advokater samt tjänstemän i stat och
kommun beträffande sekretessbelagda uppgifter.

VETENSKAPLIG RÅDGIVARE

Det är Cinnamnon som har hand om den vetenskapliga delen av den här räddningsaktionen.
Hon är mycket väl medveten om att operationen skulle kunna gå fel och döda henne på kuppen. Hon ger inte intryck utav nervositet, men hennes ögon har mörka ringar. Hon sover
inte lycket. Hon blir beordrad att ta upp varelsen i gravkammaren, kosta vad det kosta vill.
Hon får också ordern att inte släppa ut nyheten bland de andra arbetarna och belägga de som
funnit graven med tystnadsplikt. Hon får ingen förklaring till detta.
Rollspelstips: Var lite kort i tonen mot de du kommer med ointressant information. Ni
har alla ett pressat tidsschema och du vill inte bli störd av oväsenligheter.

JOEL NORRIS,

BORRARE

En av teamets nya medarbetare. Det är han som fastnar i ledningarna vid borrhuvudet och
nästan kokas till döds. Innan dess är han en trevlig, tystlåten man. han har fått anmärkningar
om slarv tidigare, men inget allvarligt.
Rollspelstips: Säg inte så mycket. Men skrik när du får hett vatten på dig.

ROBERT BRAY,

BORRARE

En av teamets nya medarbetare. En trevlig karl i 40-årsåldern. Blir omedelbart kär i Renate
och och försöker få henne att ta en drink med honom, men på ett avslappnat sätt. Duktig
arbetare. Han är en av de två som är med och hittar gravkammaren förutom RPna.
Rollspelstips: Var en borrare! Stor, muskuläs och kanske med begynnande ölmage.
Ingenting skrämmer dig.

KIM LEE,

BORRARE

Kim är en entusiast och optimist. Hon tror att allt kommer att ordna sig. Hela tiden. Oavsett
vad det gäller. Till och med när saker och ting ser mörka ut är Kim glad, för det kunde ju ha
varit värre. Hon är en av de två som är med och hittar gravkammaren förutom RPna.
Rollspelstips: Var glad och ibland lite gladare. Du är inte högljudd, men lycklig och går
och nynnar för dig själv när du inte ler eller skrattar.
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PERSONGALLERI

BASEN

VD MAXWELL P. LEIDE
VDn är en imponerande stor man, med mer muskler än fett. Han är nästan två meter lång,
mörkt gråhårig, med ett hårfäste som som krupit upp en bra bit i pannan. Han har regelbundna drag och en bred generös mun, krönt av en ståtlig mustasch. Hans händer är oerhört
stora. Maxwell är ytterst ansvarig för hela bunkern och är den högsta chefen här. Låt rollpersonerna uppleva att de har en god överordnad och trevlig bekantskap i Maxwell, vilket
kommer att göra hans grova förräderi så mycket smärtsammare, senare. maxwell vet om att
han kanske måste likvidera dessa sju personerna från Poseidon, men försöker att inte låtsas
om det. Maxwell är oerhört plikttrogen och skulle aldrig få för sig att överge sitt företag. Till
saken hör också att maxwell tidigare varit anställd på Biological Development & Redesign
innan han ﬁck ansvaret för Research & Development Han vet vad ett avslöjande av biovapenavdelningen skulle göra med “hans” företag.

Biological Development & Redesign, eng. Biologiskt Utveckling
och Omformning, ett dotterföretag
till Bradenhurst Corporation, som
till största delen sysslar med projekt
NEXUS
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Rollspelstips: Var stor och bombastisk och tala gärna lite högre än vad som är nödvändigt. Maxwell är en man med karisma och integritet, så försök att inte överdriva honom för
alltför mycket. Han är också en man som är skicklig på att slåss och deﬁnitivt jämlike med
Anne. Takeo skulle klå honom i det långa loppet.

Integritet, okränkbarhet, oberoende

DR. LIU CHENG
Dr. Cheng är en petit liten kinesiska. Hon har ett ganska platt ansikte, förhållandevis stora
ögon och en liten välformad mun. Hon är späd och tunt byggd, runt 1.60 lång och hon går
nästan alltid klädd i en labbrock. Hon är chef för laboratoriet. Hon känner till både biokrigsföringsavdelningen och projekt NEXUS. Hon vet däremot inte någonting om likvideringsordern som har gått ut från företaget, och blir mycket förskräckt när hon får höra talas om
det. Hon försvarar sin medverkan i biovapenprojekten med att hon också kan tillverka vaccin
mot de ﬂesta virus hon muterar fram. Hon har en hel ﬁl om motgift i sin dator som hon säger
sig vara beredd att lägga ut på nätet om en olycka skulle hända.
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Mutation, plötslig förändring av en
organisms arvsmassa. kan uppstå
spontant eller genom påverkan av
en mutagen, t.ex. radioaktiv strålning eller kemikalier, och leda till en
förändring av antalet kromosomernas
struktur eller förändring av en enskild
gen. Inträffar mutation i könscellerna
kan den föras vidare till nästa generation. En muterad individ, mutant, är
vanligen mindre livskraftig än normalindividen.
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Rollspelstips: Du vet bäst men är ödmjuk nog att låta andra tala innan du plattar till
dem. Du vet att du inte är speciellt omtyckt, men varför försöka få bekräftelse när fördomarna redan är spridda?

STEPHAN GREGOROVITJ KONAPLANIK
BDR, förk. för eng. Biological Development & Redesign, Biologisk Utveckling och Omformning.
Ampull, mindre tillsmält glasrör eller kolv. Används för läkemedel som skall
injiceras.

Stephan är chef för BDR-gruppen som skickas ut från Bradenhurst när maxwell meddelat att
NEXUS XXII verkar vara mycket farlig. Han är inte en man man leker med. Trots sin ringa
längd, han är 175 cm, är han mycket imponerande. Han har svart, stubbat kort hår, en fyrkantig haka och en bred mun. Ögonen sitter tätt ihop och han är något vindögd. Han, liksom
resten av hans mannar, klär sig i svart. Det är en uniform bestående av armébyxor (varianten
med många ﬁckor på benen), stickad tröja med förstärkning på axlar och armbågar och tshirt eller linne. Alla har svarta, välputsade kängor och bär på både en ultralätt, pytteliten
gasmask och tårgasampuller. De är dessutom allesammans utrustade med en SigSauer P226.
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Rollspelstips: Som vanligt har de skickat efter dig fär att städa upp sin smörja. Var
nedlåtande. Du har sett den här sortens scenario tusentals gånger och kommer förmodligen
att se det ett antal gånger till innan du får lov att pensionera dig. Suck.

24

TYPISK BDR-MAN
Den typiske BDR-mannen är klädd i svart, se beskrivningen ovan. Han är också vältränad
och tämligen ﬁt for ﬁght oavsett om det gäller mikrober eller större saker. Han är fåordig och
får inte tala om sitt arbete med någon annan än sin överordnade. Han är också plikttrogen.
Men det kan hända att det ﬁnns fegisar i leden...
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Rollspelstips: Stel och militärisk. Fåordig. Lämnar ofta ut “inga kommentarer” som en
lämplig fortsättning på en konversation. Tror enligt egen utsago på vad han gör.

CHARLES BEUREGARD,

LABBCHEF

Charles är en något halvgalen snubbe som springer omkring i shorts och med håret på ända.
Trots att hans kloner ser exakt ut som honom är det inte svårt att skilja på dem. Charles är
helt enkelt för excentrisk för att man inte skall känna igen honom. Han pratar hela tiden för
sig själv och försöker läsa två böcker samtidigt. Han känner till NEXUS, naturligtvis, och
även likvideringsordern, men han tycker inte om den och det är möjligt att han kan tänkas
varna rollpersonerna.
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Rollspelstips: Du vet inte riktigt var du lade den där boken om DNA teknik. Fanns den
inte här någonstans? Men det har inte så stor betydelse. Om du bara kunde få celldelningen
att snabbas på ytterligare så vore det perfekt! Tänk vilka underverk du skulle kunna skapa!!

KLONERNA
CHARLES I
Manodepressiv sjukdom, maniskdepressiv psykos, psykisk sjukdom
som pendlar mellan två faser: en
manisk (mani) med abnorm upprymdhet och rastlöshet, och en depressiv (melankoli) med ångest och nedstämdhet.

Charles I är en av labbarbetarna och klon av Charles Beuregard. Han tycker inte om verksamheten med kloning, och även om han själv är en skulle han önska att han aldrig blivit född.
Han har som många andra mänskliga kloner ett manodepressivt beteende. Han arbetar med
klongrisarna. han vet inte om likvideringsordern, men väl NEXUS-projektet och biokrigsavdelningen.

CHARLES III
Charles III är en av labbarbetarna och klon av Charles Beuregard. Han är inte en typisk
klon, men det beror mer på att han föddes med en hjärnskada, inte heller det ovanligt vid
klonframställning. Han arbetar med klongrisarna, speciellt den gris som födde honom. Han
brukar kalla den “Mamma” när ingen hör. Han vet inte om likvideringsordern, och inte heller
NEXUS-projektet och biokrigsavdelningen.

CHARLES VI
Charles VI är en av labbarbetarna och klon av Charles Beuregard. Charles VI har oerhörda
problem med det faktum att han föddes av en gris. Han ser inget roligt i det och han tycker
det är förnedrande att ta fram kloner på det viset. Det vore barmhärtigare att bara låta klonerna födas i en tub eller något. Han uppvisar också ett klassiskt manodepressivt beteende.
han är den av klonerna som är trognast sina överordnade och får därför i uppdrag att utföra
likvideringsordern av Kim Lee och Robert Bray.
De övriga Charles har bara olika nummer. Du kan bygga dem på de här tre arbetyperna.
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NEXUS XXII

KARAKTERISTIKA

NEXUS XXII föds med alla sina minnen från sitt förra liv intakta. Eftersom den här NEXUSen dessutom är en klon är den helt förvirrad, eftersom den enligt sitt eget minne dog i
gravkammaren. Den har svårigheter att skilja på riktiga och inbillade händelser och går därför
omkring i en ständig hallucination. Den tror att den fortfarande är instängd i gravkammaren
och söker febrilt efter en utväg. Den snabba växten från nyfödd till fullvuxen är väldigt energikrävande och den kommer att vara extremt hungrig under sin uppväxttid. Detta kan du
som SL illustrera med matstölder av stor omfattning. På de ﬂesta ställen där personal från
basen påträffas döda kan du också stoppa in ett rede av gamla tidningar, kartonger eller
handdukar stulna ur något förråd. Detta bör illustrera hur trött varelsen blir av sin ständiga
tillväxt. Nedan följer fyra olika värden för varelsen. Strax efter födseln, tre dagar gammal, sex
dagar gammal och nio dagar gammal.
Intelligensvärde saknas i de här beskrivningarna, mest för att djuret inte besitter intelligens
i vanlig mening utan snarare ett slags slughet. NEXUS XXII lär av sina misstag och skulle
aldrig få för sig att sova där den blivit upptäckt. Den har dessutom ett mycket väl utvecklat
luktsinne och kan upptäcka gift på långt håll. Använd och modiﬁera de här värdena så som
du själv tycker är lämpligt. Vill du ha ett tåligare monster, så gör det tåligare, osv.
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* Bettet från NEXUS XXII är som
tidigare nämnts mycket giftigt. Giftet
börjar utvecklas redan andra dagen
och ökar gradvis i styrka. Till en början är det inte starkare än 2T4, tre
dagar gammal ger NEXUS 2T6, sex
dagar 2T8 och nio dagar gammal
3T8. Giftet är dessutom milt frätande
och ökar risken för infektion av såren
markant. +2 för att såret orskakas av
bett och därtill ytterligare +3 på grund av fräteffekten. Såren är svåra att
göra rent ordentligt.
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VAPEN

I SCENARIOT

BDR-männen har med sig två vapen. Varsin SigSauer P226 med teﬂonöverdragen ammunition och ca tio miniampuller med tårgas var. Maxwell har i sitt tjänsterum en bedövningspistol med sövande pilar. I klonlabbet ﬁnns ytterligare en bedövningspistol med sövande pilar.
Detta är ALLA vapen som ﬁnns att tillgå under scenariot.
Teflonammunition påverkar inte effekten, men minskar en skyddsrustnings absorptionsförmåga med 5.
M = maximal eldgivning. Antal skott
som kan avfyras vid okontrollerad eldgivning.
SÅR (SKR, LS, AS, DS) = samband
mellan effektslag och den typ av skada motståndaren får.
RV = vapnets räckvidd utan avdrag
för skytten.
LA = antal handlingar som krävs för
att ladda vapnet.
S/R = nödvändig styrka och rörlighet
för att hantera vapnet utan avdrag.
R = område som påverkas av vapnet med full effekt. Sekundär radie
sträcker sig ytterligare lika långt ut
gör en effekt mindre i skada, tertiär
ytterligare en mindre och så vidare
tills styrkan helt avtagit.

SIG SAUER P226
M
4

SKR
1-6

LS
7-10

AS
11-15

DS
16+

RV
20 m

LA
2

S/R
8/8

AS

DS

RV
15 m

LA
4

S/R
5/5

BEDÖVNINGSPISTOL
M
1

SKR
LS
Special, se nedan

Minst 3 i effekt för penetration av huden
Bedövningspistolen innehåller ett kraftigt sömnmedel som verkar inom ca T6 minuter. Det
går inte att övervinna med hjälp av TÅL-slag. Varelser som knockas sover ca T20 h.
TÅRGASAMPULLER
M
1

SKR
LS
Special, se nedan

AS

DS

RV
10 m

LA
-

S/R
10/8

R
10 m

Tårgasen är en stickande och irriterande rök som fyller lungorna och får dig att vilja klösa ut
dina egna ögon. Känsliga personer kan drabbas av en allergisk reaktion och dö (en på 10000,
ungefär) Slå ett EGO-slag för att inte bli helt hjälplös och ﬂy vilt. Lyckas det har du ändå -5
i alla färdigheter den kommande timmen.
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To: Carl Bergkvist
From: Maxwell P. Leide
Mr. Carl Bergkvist
Ni har blivit ombedd att vid landstigning omedelbart bege er till SEA Corps Research & Development, Nevada. En
bil tar er till ﬂygplatsen, biljetter är bokade. Skulle Ni välja att avstå från vår begäran eller meddela utomstående
utan SEA Corps kännedom har Research & Development fullmakt att avskeda er från alla era uppdrag inom SEA
Corps med omedelbar verkan.
Med vänlig hälsning

Maxwell P. Leide
VD Reseach & Development

ANNE BISLEY
Du växte upp vid havet och har alltid fascinerats av det. Ända sedan du var tre år gammal
har du på ett eller annat sätt haft anknytning till detta stora underverk som trollbinder så. Du
läste och studerade hårt för att klara av de tuffa inträdena till världens ﬁnaste marina universitet, University of Oceanology i Kobe, Japan.
Trots det nya språket, som du lärde dig så fort du kunde, klarade du dina studier i maringeologi och undervattensvulkanologi med glans. Du tog anställning på ett av världens största
havsutforskande företag, USA-baserade SEA Corps. Tack vare din språkkunnighet och höga
anpassningsförmåga placerade du i SEA Corps undervattensavdelning, djuphavsdelen. Där
träffade du Takeo Yamamoto. Ni samarbetade på ett projekt som göllde undervattenskonstruktioner och vulkaners påverkan på dessa. Du var inkallad som undervattensvulkanexpert.
Du och Takeo blev vänner trots den stora åldersskillnaden. Han var den enda som tog dig på
allvar, något du fått kämpa med under ett antal projekt. Takeo introducerade till den japanska
kampsporten Aikido. Aikido blev ett av dina uttryckssätt, tillsammans med fotograferingen.
Du började fotografera för att fånga de otroliga former och färgen som du upptäckte under
havets yta, och du har med tiden blivit riktigt skicklig.
Du är helt bunden till havet. De få gånger du bott i inlandet har varit ett helvete. När du inte
hör rytmen hos vågsvallen så blir du irriterad och har lätt för att brusa upp. Man skulle kunna
säga att havet kyler ditt annars heta temperament.
Du kan bara inte tänka dig att havet skulle vara någon slags leksak för de stora företagen det
är nästan därför du accepterade anställningen hos SEA Corps. Du ville ha något att säga till
om vad det gällde havet. Det är ju trots allt allas hav och inte bara människorna.
Nu har du jobbat på SEA Corps Japanprojekt i snart tre månader. Det börjar bli ganska
långtråkigt, men nu när ni precis bytt team kanske gnistan för det slitsamma uppdraget tänds
igen. Det är ju inte precis ett uppdrag man kan avsäga sig, att rädda Japan. Ditt ansvar för
gruppen ligger i att avläsa de vulkaniska aktiviteterna och scanna av området ni arbetar inom
med jämna mellanrum. Du kan också hoppa in lite för Hector och kolla berggrundens hårdhet. Du har dessutom fått i uppdrag att samla in så mycket kunskap om havsbottens uppbyggnad som du kan.
Hector Martinez: En kall man. Han känner ingenting för det hav han valt att arbtea
med. Det är sådana människor som vill installera vattenturbiner så fort de får nys på en
kraftig ström. Han har ingen medkänsla för de stackars delﬁnerna som fastnar i turbinerna
och trasas sönder!!! Åh jag blir så arg bara jag tänker på det!!!
Carl Bergkvist: Carl kan prata med delﬁner! Du höll på att göra baklängesvolter när
du hörde det, och försöker nu få reda på mer om vad det gäller den här översättningsboxen,
men han är så tystlåten...
Renate Werner: Vilken bitch! En nobelprisnominering och hon vet allt! Näe. Ingen
intressant kvinna. Alldeles för mycket besserwisser och fullkomligt nedlåtande mot sina yngre kollegor (du).
Takeo Yamamoto: Sensei-san! En varmare och vänligare själ har jag aldrig träffat på.
Han har det bästa från både Japansk och västerländsk livsﬁlosoﬁ, och är dessutom duktig på
det han gör. En själsfrände. Han tycker lika mycket om havet som jag.

Berg, starkt framträdande upphöjningar på jordytan. Veckberg bildas
genom att sedimentlager skjuts i
höjden på grund av rörelser i jordskorpan. Förkastningsberg uppstår vid
sprickbildning och förskjutningar av
marken i höjd- och sidled. Restberg är
hårdare bergarter som blivit kvar när
mjukare har eroderats bort. Vulkaner
bildas som pyramidartade käglor vid
vulkanutbrott.
Bergarter, sammanhängande massor
av ett eller flera mineral. Sedimentära
(lagrade) utgörs av vittringsprodukter
från bergen som av erosionen samlats i lager. Magmatiska (eruptiva) bildas när den heta smältan nere i jorden tränger upp mot jordytan, svalnar,
stelnar och kristalliseras. Metamorfa
(omvandlade) är sediment eller magmabergarter som genom tryck och
värme genomgått omvandling.
Geologi, vetenskapen om jordskorpans uppbyggnad och utveckling samt
om de processer som påverkar den.
Till geologin räknas även mineralogi,
paleontologi och petrologi.
Mineral, enhetliga genom naturprocesser bildade beståndsdelar av jordskorpan. De bygger upp de berg- och
jordarter som finns i och på jordens
yta. varje mineral har en bestämd kemisk sammansättning. En del består
av ett rent grundämne, t.ex. kol, guld.
Det finns ca 2500 mineral, av vilka
ett femtiotal är bergartsbildande. De
vanligaste är fältspat, kvarts och glimmer. De mest värdefulla mineralen är
de som innehåller metaller (malmer),
kol och olja.
Vulkan, plats där het flytande massa,
magna (på ytan kallad lava) tränger
fram genom jordskorpan från jordens
inre. Vulkanism uppträder t.ex. mellan de stora plattor som jordskorpan
består av, som antingen rör sig mot
varandra (Sydösteuropa, Västasien,
runt Stilla havet), eller dras isär (Island, Tristan da Cunha). Till de vulkaniska fenomen hör också heta källor
och gejsrar, solfatarer (svavelhaltiga
gaskratrar) koloxidkällor m.m. Vulkanberg får olika utformning beroende på
magmans kemiska sammansättning.
Lättflytande “basisk” magma bildar
vida, flacka sköldvulkaner. Trögflytande “sur” magma leder till stockningar och periodiska eruptioner och
bygger upp skiktade kägel- eller stratovulkaner.

ANNE BISLEY
Ålder: 27
Längd: 163 cm
Vikt: 49 kg
Hårfärg: Brun
Ögon: Grågröna

Fotografi, fototeknik, metoder att
avbilda föremål med hjälp av ljusets
inverkan på vissa ljuskänsliga material. Motivet projiceras genom en kameras linssystem på en film eller plåt
som är överdragen med en emulsion
av ljuskänslig silverbromid. De delar som utsatts för ljusets påverkan
övergår till ett svart metalliskt silver i
ett framkallningsbad, och man får ett
negativ där mörka och ljusa partier är
omkastade i förhållande till motivet.
En positiv bild, kopia, fås genom att
man belyser ljuskänsligt fotografiskt
papper genom negativet. Färgfilm
ha tre skikt som är känsliga för blått,
grönt, resp. rött ljus. Vid framkallning
blandas skikten för olika färgtoner.
En diapositiv film ger “färgriktiga” genomsynliga bilder (diabilder) som kan
betraktas med hjälp av en projektor;
en negativ färgfilm återger motivet i
komplementfärger och omvandlas sedan till positiva papperskopior. Digital
bildåtergivning har öppnat nya möjligheter för fototekniken.
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CARL BERGKVIST
Född och uppvuxen i Stockholm. Du ﬁck ett extraknäck på Skansens delﬁnarium när du var
femton och ﬁskarna (däggdjuren, ok.) tycktes ty sig till dig. Du började jobba med dem när
du tagit examen från universitetet, specialinriktad på marinbiologi/ beteendevetenskap. Samt
mikroorganismer, havslevande. Du var bland de första att jobba med de nya översättningsboxarna som talar med intelligenta däggdjur. Din tidigare forskning inom beteende gjorde
dig till en ledande expert inom däggdjurslingvistik. Du kan med andra ord den stora konsten
att med hjälp av en mycket avancerad dator, kallad “boxen”, översätta havslevande däggdjurs
läten och rörelser till förståeligt språk. När Skansen sedemera avvecklade sitt delﬁnarie och
djurpark blev du utlämnad åt stipedier och forskningsbidrag. Trots din stora framgång med
översättningsboxen ﬁck du inte det erkännande du tyckte att du förtjänade i forskarkretsar.
Du har ju trots allt föreläst i större delen av världen och givit ut tre böcker.
Trött på att vänta gick du över till “ﬁenden”. Du ansökte om ett jobb på SEA Corps och ﬁck
det utan några som helst problem. Du har arbetat under ett par år med företagets anställda
delﬁner(!) och ni har tillsammans utvecklat mycket avancerade och soﬁstikerade undervattenssensorer som bygger på naturliga strömningar i vattenmassor. Ni har dessutom utarberat
ett varningssystem för sättningar i jordskorpan och undervattenströmmars intensitetökning.
Du har tidigare jobbat med Hector Martinez och Takeo Yamamoto på ett projekt där ni
försökte ta fram en effektiv djuphavsdocka, men projektet är än så länge på experimentstadiet.
Nu har du jobbat på SEA Corps Japanprojekt i snart tre månader. Det börjar bli ganska
långtråkigt, men nu när ni precis bytt team kanske gnistan för det slitsamma uppdraget tänds
igen. Det är ju inte precis ett uppdrag man kan avsäga sig, att rädda Japan. Du är högst ansvarig för att stressen hålls på en acceptabel nivå. Eftersom du har arbetat i hög grad med
delﬁner som kan berätta för dig vad som händer i hjärnan när tryckpåfrestningen blir för stor
kan du se ungefär samma symptom på människor. Detta gör du dels genom att prata med
manskapet och dels genom EEG avläsningar som kommer in till dig i er kontrollhytt. Du
är främst ansvarig för din egen grupp på femton personer, men ledningen har givit stränga
direktiv att säga ifrån direkt om någonting verkar onormalt även i andra team.
Anne Bisley; Hon är intressant som människa. Om hon ser något hon vill ha går hon
rakt på det och kan vara en smula påfrestande. Det är inte så att jag undviker henne, men hon
verkar bara vara intresserad av mitt arbete och det kan jag ju egentligen inte prata om...
Hector Martinez; En man driven till gränsen för vad hans psyke pallar. Jag har sett hur
han darrar så fort vi skall ner under havsytan och han har dessutom nålärr på armarna. Jag
misstänker en stark neuros som har med undervattensarbete att göra. Men han är trots detta
en duktig borrare och kompetent kemist.
Renate Werner; En mycket vacker kvinna men tämligen ointressant. Det är däremot
inte hennes forskning. Den kan öppna många dörrar mellan delﬁner, valar och mämnniskor.
Tänk er bara, en talande delﬁn försedd med stämband och struphuvud...
Takeo Yamamoto; En mycket vänlig och chevaleresk man. Han tycks ha problem med
korruption dock. Jag undrar om det har med hans före detta anställning att göra. Han verkar
besviken på personer som utnyttjar sin maktposition.

Anatomi, vetenskapen om organismernas uppbyggnad. Människans
anatomi hör till medicinen, djurens till
zoologin och växternas till botaniken.
Beteendevetenskaper, de vetenskaper som studerar beteendet hos
levande varelser, bl.a. psykologi,
psykiatri, sociologi.
Delfiner (delphinidae), en familj tandvalar med många arter - vanlig delfin,
späckhuggare, grindval, öresvin - som
alla lever i havet. Delfinernsa är lekfulla och kloka djur som kan meddela sig
med varandra med hjälp av visslingar
och ultraljud. Vanlig delfin (Delphinus
delphis) finns i varma delar av Atlanten, Medelhavet och Svarta Havet. 2
m lång. Öresvinet (Tursiops truncatus)
blir 4 m lång och har ett leende gap.
Läraktiga djur som studeras i bassänger, särskilt i USA, och blivit populära
i delfinarier där de visar sina konster
för publik.
Geologi, vetenskapen om jordskorpans uppbyggnad och utveckling samt
om de processer som påverkar den.
Till geologin räknas även mineralogi,
paleontologi och petrologi.
Lingvistik, språkvetenskap, särskilt
den del som studerar språket som sådant (ord och former, ljudsystem och
betydelser, historia och dialekter). Jft.
Filologi.
Matematik, läran om tal, storheter
och deras förhållanden. Uppdelas i
olika grenar, t.ex. aritmetik, algebra,
geometri, trigonometri och funktionslära.
Psykiatri, läran om de psykiska sjukdomarna och deras behandling.

CARL BERGSTRÖM
Ålder: 36
Längd: 197 cm
Vikt: 93 kg
Hårfärg: Blond
Ögon: Blå
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HECTOR MARTINEZ
Du växte upp i Buenos Aires, tillsammans med din stora familj. Din mor lämnades ensamstående av din far att ta hand om fem barn. Ni tvingades ﬂytta till ett litet kyffe utan fönster.
Din yngste bror ﬁck lunginﬂammation av drageten av de kallare vintrarna och avled i svåra
plågor. Du svor att aldrig låta någonting hindra dig på din väg mot lyckan: ett högbetalt jobb
på ett framtidsinriktat företag. När du var tio år och din mor gav dig en torkad sjöstjärna
för att du fått så bra betyg beslöt du dig för att bli havsforskare. Du har jobbat mycket med
oljeborrning tidigare, men lagen mot fossila bränslen som genomdrevs 2103 satte stopp för
oljeindustrins framfart. Det fanns bolag som ville fortsätta med oljeupptag, men du beslöt
dig för att forska på havsbotten istället. Du blev ytterligare utbildad av SEA Corps som
anställde dig för ett djuphavsprojekt. De har givit dig ytterligare kunskap i kemisk borrning,
något som givit dig en rejäl kick. Din skicklighet med både borrar och kemiska agenter blev
din biljett till fast anställning på företaget och du tjänar stora pengar.
Ditt första djuphavsuppdrag gick dock inte så bra. Du drabbades av akut klaustrofobi och
höll på att riva sönder halva transportubåden innan du blev nedklubbad av en av dina kamrater. SEA Corps beslöt sig att trots detta behålla dig som anställd, men den klausulen att du
hela tiden får injektioner av ett ångest/ fobidämpande medel som gör dig lite darrig. Du är
dock på väg uppåt i organisationen och förväntar dig att bli befordrad till en högre position
där du kommer att slippa sådana här påfrestande uppdrag.
Du har tidigare jobbat med Takeo Yamamoto och Carl Bergkvist på ett projekt där ni försökte ta fram en effektiv djuphavsdocka, men än så länge har prototyperna bara testats på upp
till hundra meters djup. De behöver fortfarande mycket arbete.
Nu har du jobbat på SEA Corps Japanprojekt i snart tre månader. Det börjar bli ganska
långtråkigt, men nu när ni precis bytt team kanske gnistan för det slitsamma uppdraget tänds
igen. Det är ju inte precis ett uppdrag man kan avsäga sig, att rädda Japan. Du är ansvarig för
borrarnas prestationer och du kollar hårdheten på berggrundenni arbetar med. På det viset
kan du avpassa hastigheten och maximera effektiviteten på borrarna utan att det uppstår skador vare sig på utrustningen eller manskapet. Du tycker om att själv gå omkring och klappa
ditt manskap på ryggen och berätta för dem vad de gör för fel.
Anne Bisley; Herregud. Kvinnan kunde ha gått långt om hon faktiskt insett att havet är
en resurs och inte något slags reservat för gulliga uttrar!
Carl Bergkvist; Det där ör en underlig typ. Det är precis som om han kan se på en vad
man tänker. Otäckt. Men han är en mycket intelligent forskare och hans jobb med delﬁner
har gett mycket till både djuphavsborrare och konstruktörer.
Renate Werner; (Busvissling) Vilken snygging! Men hon är alldeles för inriktad på arbete. En blick från de där honungsgula ögonen och man smälter. Jag skulle ge en hel del för
att sätta tänderna i de spirorna...
Takeo Yamamoto; Om det inte hade varit för hans relativa ungdom skulle han vara en
perfekt kopia av alla sådana där fåniga Zen-mästare i gamla ﬁlmer. Han är verkligen en lugn
och behärskad person. Och en djävul på att slåss. Men han är också en duktig konstruktör
och jag är stolt över att få jobba med honom.

Berg, starkt framträdande upphöjningar på jordytan. Veckberg bildas
genom att sedimentlager skjuts i
höjden på grund av rörelser i jordskorpan. Förkastningsberg uppstår vid
sprickbildning och förskjutningar av
marken i höjd- och sidled. Restberg är
hårdare bergarter som blivit kvar när
mjukare har eroderats bort. Vulkaner
bildas som pyramidartade käglor vid
vulkanutbrott.
Bergarter, sammanhängande massor
av ett eller flera mineral. Sedimentära
(lagrade) utgörs av vittringsprodukter
från bergen som av erosionen samlats i lager. Magmatiska (eruptiva) bildas när den heta smältan nere i jorden tränger upp mot jordytan, svalnar,
stelnar och kristalliseras. Metamorfa
(omvandlade) är sediment eller magmabergarter som genom tryck och
värme genomgått omvandling.
Fysik 1. Vetenskapen om energin och
materian, ursprungligen omfattande
all naturvetenskap. Modern (klassisk)
fysik omfattar mekanik (kraftens jämvikt och kroppars rörelser) , akustik
(ljudet) värme och elektricitetslära
med magnetism. Med nya forskningsområden har atom- och kärnfysik,
våg- och kvantfysik, elektronik m.m.
fått en självständig ställning. I gränsområdet till andra vetenskaper har
biofysik, fysikalisk kemi, geofysik och
astrofysik uppstått. - 2. Kroppsbeskaffenhet, kroppskonstitution.
Geologi, vetenskapen om jordskorpans uppbyggnad och utveckling samt
om de processer som påverkar den.
Till geologin räknas även mineralogi,
paleontologi och petrologi.
Kemi, vetenskapen om grundämnena
och deras föreningar, viktiga grenar är
den oorganiska kemin, som behandlar kolföreningar, biokemin behandlar
de kemiska reaktionerna i levande
organismer.
Klaustrofobi, cellskräck, ångest för
att vistas i trånga tillslutna utrymmen.
Matematik, läran om tal, storheter
och deras förhållanden. Uppdelas i
olika grenar, t.ex. aritmetik, algebra,
geometri, trigonometri och funktionslära.

HECTOR MARTINEZ
Ålder: 42
Längd: 178 cm
Vikt: 83 kg
Hårfärg: Svart
Ögon: bruna

Mineral, enhetliga genom naturprocesser bildade beståndsdelar av jordskorpan. De bygger upp de berg- och
jordarter som finns i och på jordens
yta. varje mineral har en bestämd kemisk sammansättning. En del består
av ett rent grundämne, t.ex. kol, guld.
Det finns ca 2500 mineral, av vilka
ett femtiotal är bergartsbildande. De
vanligaste är fältspat, kvarts och glimmer. De mest värdefulla mineralen är
de som innehåller metaller (malmer),
kol och olja.
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RENATE WERNER
Du är i Tysklands främsta forskare vad det gäller marinbiologi och geologi. En grundlig
utbildning i anatomi och systemvetenskap har gjort dig till en ledande begåvning inom dina
forskningsfält. Du tycker det är synd och skam att inte ﬂer ägnar sig åt korsrelaterade forskarämnen och verkligen utnyttjar de möjligheter som ﬁnns. Du sysslar för tillfället med
DNA/ RNA-kryptering, ett alldeles nytt forskningsfält som utvecklats ur de framsteg som
gjordes under 2000-talets början. Vissa säger att du är helt uppslukad av din forskning men
du tycker väl att du bara är ovanligt driven. Det är en ovana som varit med dig hela livet.
Du kan bara inte slappna av och ta det lugnt. Din mors ord ringer hela tiden i dina öron.
“Är du verkligen nöjd med det där?! Det verkar ju hemskt ogenomtänkt. Du får nog se till
att börja om och göra det ordentligt från början...” Du hatar hur hon ﬁck dig att känna dig
underlägsen och har kämpat hela ditt liv för att bli godkänd. Du kan inte hjälpa det men du
är nedlåtande mot de du tycker verkar okunniga och föraktar obildade människor. Det här är
något du kämpar med, men det är svårt att bryta gamla vanor.
Du blev anställd på SEA Corps som marinbiolog, men du har gradvis arbetat dig över till
DNA-kartläggningssektionen inom företaget. Ni har åstadkommit ﬂera genombrott inom
provtagning, cellstrukturering och klassiﬁcering. Du och dina kumpaner har under det
gångna året lyckats upptäcka tre nya arter av djuphavsﬁsk och dessutom lokaliserat ﬂer nya
tångarter som lämpar sig (med smärre ingrepp) att odla som basföda vid längre undervattensoperationer.
Du har varit nominerad till ett Nobelpris, men ﬁck det aldrig och det gör att du i ännu högre
grad inriktar dig på ditt arbete. Du misstänker att det var ditt utseende som lade krokben för
dig när det gällde nobelpriset. Det är oprofesionellt att ha en snygg pristagare...
Nu har du jobbat på SEA Corps Japanprojekt i snart tre månader. Det börjar bli ganska
långtråkigt, men nu när ni precis bytt team kanske gnistan för det slitsamma uppdraget tänds
igen. Det är ju inte precis ett uppdrag man kan avsäga sig, att rädda Japan. Eftersom du anser
att ingen annan är kvaliﬁcerad nog att ta hand om något på den här baljan har du ett ﬁnger
med i spelet överallt. Åtminstone inom ditt eget område. Du styr sjukstugan med järnhand
och i ditt team är du ansvarig för hur borrpersonalen och dina andra lagarbetare mår. Du får
med andra ord läsa av biotecken på deras tryckdräkter. Du tycker du är överkvaliﬁcerad och
har därför startat små cellodlingsexperiment som du arbetar med på natten.
Anne Bisley; En liten omogen universitetsfärsking, hon kan inte vara äldre än 25. Jag
undrar hur hon tog sig i företaget? Sängvägen? Nä, nu var jag orättvis. Men hon har ju knappt
torkat bakom öronen.
Hector Martinez; En brunstig tjur är väl det närmaste man kan säga om honom. Jag
håller mig ur vägen så slipper jag bråk. Kan han inte lägga sina labbar på Anne istället? Hon
verkar ju mottaglig i alla fall, den lilla... Hector är säkert duktig på det han gör. Han har i alla
fall uppnått en viss mognadsgrad, även om den är tvivelaktig.
Carl Bergkvist; Det där är en man som fascinerar mig. Han kan tala med djur! Fantastiskt! Mycket intelligent och skärskådande människa. Det känns som om han kan läsa sina
medarbetare som öppna böcker. Mycket fängslande arbete han utför.
Takeo Yamamoto; Österns visdom har samlats i den mannen. Han är en levande Buddah. En riktig man. Men han är också en riktig forskare och för det respekterar jag honom
enormt.

DNA, förk. för eng. deoxyribonucleic
acid, deoxiribonukleisyra, en organisk förening som finns i cellkärnans
kromosomer i alla levande celler. Innehåller arvsanlagen, generna. Dess
funktion är att bevara den genetiska
koden och att med dennas hjälp styra
uppbyggnaden av cellens proteiner.
Elektronik, läran om elektricitetens
ledning i vakuum, gaser och halvledare; även tekniken att styra och
reglera elektriska strömmar. Har stor
betydelse i modern industri främst genom automatisering och datorisering
av olika processer. Elektronröret och
senare transistorn och kretskortet är
grundläggande för en mängd vardagsapparater (miniräknare, radio, TV
etc.). Ordet elektronik används också
om den “elektroniska” delen i apparater av detta slag.
Immunförsvar, kroppens försvar mot
smittämnen.
Klon, grupp av celler eller organismer
(växter, djur) som har identiskt lika
arvsanlag och som har uppkommit
genom könlös förökning från en gemensam ursprungsindivid.
Krypto, hemligt språk, hemlig skrift
(chiffer).
Matematik, läran om tal, storheter
och deras förhållanden. Uppdelas i
olika grenar, t.ex. aritmetik, algebra,
geometri, trigonometri och funktionslära.
Mutation, plötslig förändring av en
organisms arvsmassa. kan uppstå
spontant eller genom påverkan av
en mutagen, t.ex. radioaktiv strålning eller kemikalier, och leda till en
förändring av antalet kromosomernas
struktur eller förändring av en enskild
gen. Inträffar mutation i könscellerna
kan den föras vidare till nästa generation. En muterad individ, mutant, är
vanligen mindre livskraftig än normalindividen.
RNA, ribonukleinsyra, nukleinsyra
som främst finns i cellernas cytoplasma. Två varianter mRNA (eng.
messenger RNA, budbärar-RNA) och
tRNA (transfer-RNA), överför genetisk
information från DNA till cellens proteinproducerande delar.

RENATE WERNER
Ålder: 34
Längd: 172 cm
Vikt: 62 kg
Hårfärg: Mörkblond
Ögon: Honungsgula

Virus, mikroskopiskt smittämne,
saknar egen ämnesomsättning och
kan enbart leva och föröka sig inne
i levande celler. Består av nukleinsyra
omgiven av ett proteinhölje. Storleken varierar mellan ca 20 och ca 300
miljondels milimeter. Även formen
varierar. Indelas i animala virus som
angriper människor och djur, växtvirus
som angriper växter, och bakteriofager som angriper bakterier.
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TAKEO YAMAMOTO
Född i Japan, son till en snickare och en kinesisk ﬁskmånglerska ﬁck du ofta utstå spe från
dina kamrater. Trots de öppna gränserna efter teknologikriget i Asien under 2000-talet lever
fördomarna mellan kineser och japaner fortfarande kvar. Den som tröstade dig när du blev
kallad gaijin och mulatt av dina jämnåriga, var din farfar. Man kanske skulle kunna kalla honom en stereotyp av den perfekte japanske vise mannen, men för dig blev han en läromästare
och beskyddare när grälen i hemmet och mobbingen i skolan blev för svår. Det var han som
tog med dig till dojon på kvällarna och betalade extra för att du skulle få lära dig aikido, och
det var han som tröstade dig när dina jämnåriga skolkamrater slog dig blodiga och gned ditt
ansikte i gruset. Han lärde dig det mesta om att se livet inte som en kamp utan ett äventyr att
upptäcka. Och det är tack vare honom du lyckades att glömma din bitterhet över den behandling du ﬁck utstå. Istället är det du som tar hand om de som är utstötta numera.
Du studerade under universitetstiden på Tokyo Institute of Technology. Du läste till fysiker
och rymdkonstruktör, specialiserad på stora konstruktioner som skulle hålla för både förbipasserande meteoriter och stora tryckändringar. Du var en av dem som hjälpte till att konstruera kolonin på Mars. Mars Development som du var anställd hos gick dock i graven på
grund av alldeles för få investerare och när detta hände blev du uppsnappad av ett litet undervattensföretag. Eftersom du lärde dig snabbt var det inga problem för dig att övergå från en
specialsering till en annan. Din fria arbetssituation och obegränsade experimentmedel gjorde
att företaget snabbt blev marknadsledande på undervattenskonstruktioner.
En skandal inom ledningen gav upphov till rykten om att företaget var på väg i konkurs, samt
gav det en rejäl knuff när aktievärdet sjönk kraftigt. Du klarar inte av korruption och spel
bakom kulisserna. Sådana människor föraktar du. Jätten SEA Corps passade på att köpa upp
företaget medan det ännu var svagt och lyckades därtill få med sig anställningskontrakten i
avtalet. Detta gjorde dig missnöjd till en början, och många anställda med dig. Ni protesterade
mot dålig behandling och under de här protesterna blev du uppmärksammad av företaget.
Ledningen gick med på att släppa de anställda som ville sluta och bad dig sedan tänka om
din anställning. Det var mycket tydligt att de var intresserade av ditt arbete och dessutom
villiga att förhandla så du tackade ja. Du har tidigare jobbat med Carl Bergkvist och Hector
Martinez på en undervattensdocka, som ännu ligger på experimentstadiet. Du har dessutom
jobbat mycket med geologen Anne Bisley på ett projekt gällande undervattenskonstruktioner
och vulkaner. Hon har blivit din student både i aikido och livsﬁlosoﬁ.
Nu har du jobbat på SEA Corps Japanprojekt i snart tre månader. Det börjar bli ganska
långtråkigt, men nu när ni precis bytt team kanske gnistan för det slitsamma uppdraget tänds
igen. Det är ju inte precis ett uppdrag man kan avsäga sig, att rädda Japan. Din uppgift i
arbetslaget på femton personer består i att hela tiden scanna av markytan framåt och dessutom se till så att konstruktionerna som byggs håller för trycket härnere. Du övervakar också
Poseidons yttre tryckbarriär för att upptäcka anomalier. Om de skulle hända något med den
yttre tryckbarriären är det viktigt att larmet går omedelbart.
Anne Bisley; Hon är en duktig student och en lysande forskare, men hon är fortfarande
ung och hetlevrad i sina försök att rädda sitt älskade hav. Havet räddar sig självt, brukar jag
säga. Men hon lyssnar inte alltid på mina råd. Hon ÄR en duktig student.
Hector Martinez; Mannen bär på en rädsla som är större än honom själv. Och han är
en sådan som skulle kunna gå över lik för att få det han själv vill ha.
Carl Bergkvist; Den store tyste svensken är ett mirakel i sig själv. Vänlig och skärskådande. Jag beundrar hans försök att utröna visdom i naturen. Där ﬁnns mycket att hämta.
Renate Werner; En mycket vacker och därtill fokuserad kvinna. Hon låter dock livet
strömma förbi och deltar bara i en liten del. Det är synd.

Elektronik, läran om elektricitetens
ledning i vakuum, gaser och halvledare; även tekniken att styra och
reglera elektriska strömmar. Har stor
betydelse i modern industri främst genom automatisering och datorisering
av olika processer. Elektronröret och
senare transistorn och kretskortet är
grundläggande för en mängd vardagsapparater (miniräknare, radio, TV
etc.). Ordet elektronik används också
om den “elektroniska” delen i apparater av detta slag.
Fysik 1. Vetenskapen om energin och
materian, ursprungligen omfattande
all naturvetenskap. Modern (klassisk)
fysik omfattar mekanik (kraftens jämvikt och kroppars rörelser) , akustik
(ljudet) värme och elektricitetslära
med magnetism. Med nya forskningsområden har atom- och kärnfysik,
våg- och kvantfysik, elektronik m.m.
fått en självständig ställning. I gränsområdet till andra vetenskaper har
biofysik, fysikalisk kemi, geofysik och
astrofysik uppstått. - 2. Kroppsbeskaffenhet, kroppskonstitution.
Kemi, vetenskapen om grundämnena
och deras föreningar, viktiga grenar är
den oorganiska kemin, som behandlar kolföreningar, biokemin behandlar
de kemiska reaktionerna i levande
organismer.
Konstruktion, anordning, plan, byggnad; tankebyggnad, utan hänsyn till
verkligheten; ordfogning, satsbyggnad
Konstruktör, person som konstruerar något eller som gör konstruktionsritningar.
Korruption, mutsystem, mottaglighet
för mutor, bestickning
Matematik, läran om tal, storheter
och deras förhållanden. Uppdelas i
olika grenar, t.ex. aritmetik, algebra,
geometri, trigonometri och funktionslära.
Stereotyp. 1. Tryckplatta gjuten i ett
stycke. - 2. Stel, enformig, slentrianmässig.

TAKEO YAMAMOTO
Ålder: 54
Längd: 169 cm
Vikt: 62 kg
Hårfärg: Svart
Ögon: Bruna

VÄRDEN: TAKEO
RÖR

18

BÄRFÖRMÅGA

15

SKADEKAPACITET

STY

15

FÖRFLYTTNING

9

4

SKRÅMOR

=

1

LÄTT SÅR

TÅL

10

HANDLINGAR

3

3

LÄTTA SÅR

=

1

ALLVARLIGT SÅR

UTS

10

INITIATIVBONUS

+6

2

ALLV. SÅR

=

1

DÖDLIGT SÅR

EGO

15

SKADEBONUS

+4

KAR

10

UTHÅLLIGHET

80

UPP

15

FÖRDELAR: Förlåtande, Kroppsmedvetande, Kulturell flexibilitet

UTB

18

NACKDELAR: Tvångstankar (avskyr korruption)

FÄRDIGHETER

FÄRDIGHETER

JAPANSKA

18

DATORKUNSKAP

14

ENGELSKA

10

INFORMATIONSSÖKNING

10

NATURVETENSKAP

18

SIMMA

10

FYSIK

20

SMYGA

10

MATEMATIK

18

UNDVIKA

18

AIKIDO

15

NÄRSTRIDSVAPEN

KI-KRAFTER

12

BUDOMANÖVRER

20

FÖRSTA HJÄLPEN

15

ELEKTRONIK

JO

10

BOKKEN

12
14

