
Scenariosviten	  Lubau	  
	  
I	  de	  två	  scenariona	  Mahanjis	  Väktare	  och	  Zahdaks	  Återkomst	  får	  Hjältarna	  vara	  en	  del	  i	  planeten	  
Lubaus	  öde.	  För	  att	  spelledaren	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  se	  det	  större	  perspektivet	  följer	  här	  en	  
kortare	  beskrivning	  av	  bakgrunden	  och	  förloppen	  i	  scenariosviten.	  Tanken	  med	  scenariot	  är	  att	  
det	  ska	  kunna	  spelas	  när	  Hjältarna	  varit	  i	  oasen	  en	  tid,	  men	  det	  går	  lika	  bra	  att	  spela	  de	  
scenariofrön	  som	  finns	  (online)	  efter	  scenariot	  som	  mellanspel	  om	  så	  önskas.	  För	  att	  förstå	  det	  
som	  beskrivs	  nedan	  är	  det	  bra	  att	  ha	  läst	  om	  kampanjpersonen	  Walin	  din	  Nimatallahs	  bakgrund	  
i	  online	  materialet	  till	  Mahanjis	  Väktare.	  

Bakgrund	  
För	  eoner	  sedan	  fanns	  andra	  intelligenser	  i	  galaxen	  -‐	  intelligenser	  som	  nu	  sublimerat,	  
transcenderat,	  gått	  under	  eller	  återvänt	  till	  sina	  hemuniversa.	  Överallt	  i	  galaxen	  har	  de	  lämnat	  
efter	  sig	  under	  och	  oförklarliga	  gåtor.	  Planeten	  Lubau	  är	  ett	  sådant	  under.	  I	  dess	  inre	  finns	  ett	  
maskineri	  som	  gör	  att	  planeten	  kan	  förflyttas	  genom	  rumtiden.	  En	  av	  de	  viktigare	  styrenheterna,	  
ja	  själva	  generatorn	  som	  ger	  kraft	  och	  mening	  till	  hela	  maskineriet,	  finns	  under	  det	  som	  idag	  är	  
Mahanji-‐oasen.	  Det	  är	  med	  Generatorns	  hjälp	  som	  Lubau	  har	  hamnat	  så	  nära	  Kua	  och	  lyckas	  
hålla	  den	  atypiska	  planet	  axeln	  runt	  stjärnan.	  Hur	  Lubau	  hamnade	  i	  Kuasystemet	  vet	  inte	  ens	  
den	  intelligens	  som	  finns	  i	  Generatorn,	  den	  har	  skadats	  och	  kan	  inte	  nå	  sina	  tidigare	  mästare.	  
	  
Allt	  detta	  hade	  varit	  gott	  och	  väl	  om	  inte	  tredje	  horisonten	  befolkats	  och	  ikonernas	  blickar	  
riktats	  mot	  den	  delen	  av	  galaxen.	  Efter	  en	  långa	  kedja	  av	  händelser	  kommer	  till	  slut	  Wali	  din	  
Nimatallahs	  olyckliga	  kärleksliv	  leda	  till	  att	  Generatorn	  lämnar	  Lubau.	  Så	  slutar	  scenariot	  
Mahanjis	  Väktare.	  
	  
Två	  kvinnor	  har	  betytt	  något	  för	  Wali	  –	  Miranda,	  hans	  första	  kärlek	  och	  Aesha,	  en	  kurtisan	  som	  
han	  hade	  ett	  mentalt	  sammanbrott	  inför	  (se	  detaljer	  i	  online	  material	  till	  Mahanjis	  Väktare).	  
Aesha	  var	  i	  hemlighet	  en	  novis	  i	  drakoniternas	  yttre	  cirkel,	  men	  än	  värre	  –	  ett	  frö	  till	  en	  
dubbelagent	  åt	  Nazareems	  Offer	  och	  mycket	  äldre	  än	  hennes	  utseende	  gav	  sken	  av.	  När	  Wali	  
öppnade	  sig	  för	  den	  lyhörda	  kurtisanen,	  togs	  all	  information	  om	  familjen,	  hans	  mystiska	  
minnesluckor	  och	  huvudvärksattacker,	  till	  vara	  för	  framtida	  användning.	  
	  
År	  senare	  befinner	  sig	  kurtisanen	  och	  den	  nu	  invigda	  drakoniten	  Miria	  Ectroum,	  under	  alias	  
Alesha,	  vid	  Mahanji-‐oasen	  för	  att	  hålla	  Omar	  Din	  Nimatallah	  under	  uppsikt.	  Han	  misstänks	  på	  
god	  grund	  vara	  i	  lag	  med	  mörka	  krafter.	  Hon	  minns	  då	  Wali	  och	  hans	  minnesluckor.	  Wali	  skulle	  
kunna	  vara	  en	  ingångsport	  till	  Omar	  och	  Fabriken.	  Men	  Wali	  är	  inte	  i	  oasen.	  Och	  hans	  enda	  
andra	  släkting	  utanför	  Fabriken,	  en	  farbror	  (Batil)	  är	  försvunnen	  sen	  en	  tid.	  	  
	  
	  
Några	  cykler	  senare	  börjar	  Wali	  åter	  leta	  efter	  sin	  farbror	  Batil	  via	  kontakter	  på	  rymdstationen	  
Kadcidil	  och	  i	  oasen.	  Alesha	  får	  på	  flera	  sätt	  kännedom	  om	  detta	  och	  kontaktar	  Wali	  utan	  att	  röja	  
sin	  identitet.	  De	  stämmer	  möte	  på	  Drömmarnas	  Brunn.	  Hon	  får	  lätt	  ur	  honom	  information	  om	  
hans	  sökande	  efter	  sin	  farbror	  Batil	  och	  senare	  även	  det	  han	  kommer	  fram	  till	  om	  Väktarnas	  
hemlighet	  och	  det	  rymdskepp	  som	  han	  tror	  finns	  på	  Mnembausjöns	  botten.	  Hon	  försöker	  själv	  
finna	  det	  mytomspunna	  rymdskeppet	  i	  Mnembausjöns	  djup	  men	  misslyckas.	  Allt	  hon	  får	  reda	  på	  
skickar	  hon	  till	  sina	  överordnade	  i	  Nazareems	  offer	  –	  kunskapen	  om	  rymdskeppet	  kan	  säkert	  
komma	  till	  nytta.	  
	  
Hon	  har	  mer	  rätt	  än	  hon	  anar.	  Genom	  mörka	  ritualer	  och	  horoskop	  kommer	  spillrorna	  av	  
Nazareems	  Offer	  fram	  till	  att	  rymdskeppet	  är	  en	  gigantisk	  kugge,	  eller	  sfär	  i	  det	  som	  driver	  
Lubau.	  Genom	  att	  påverka	  kuggen	  eller	  störa	  sfärernas	  harmoni,	  kan	  man	  kontrollera	  Lubau.	  En	  



fasansfull	  plan	  kläcks.	  Genom	  att	  störa	  ut	  ”kuggen”,	  kan	  man	  skapa	  ett	  gigantiskt	  dödsur	  av	  hela	  
planeten,	  och	  offren	  för	  planetens	  undergång	  kan	  kanaliseras	  för	  att	  tjäna	  kultens	  syften.	  
	  
Mahanjis	  Väktare	  (Lubausviten	  del	  1)	  
I	  den	  första	  delen	  i	  sviten	  rekryteras	  Hjältarna	  av	  Wali	  Din	  Nimatallah	  i	  syfte	  att	  leta	  upp	  hans	  
farbror	  Batil	  Din	  Nimatallah.	  Wali	  är	  förtegen	  om	  varför	  han	  vill	  finna	  sin	  farbror.	  Han	  tror	  att	  
Batil	  kan	  veta	  något	  om	  de	  mystiska	  migränattacker	  med	  minnesluckor	  som	  Wali	  får	  ibland.	  
Minnesluckorna	  har	  med	  hans	  fars	  (Omar	  Din	  Nimatallah)	  försök	  att	  bioskulptera	  in	  mystiska	  
krafter	  i	  honom,	  något	  som	  delvis	  lyckats	  om	  man	  kan	  anse	  besatthet	  vara	  ett	  lyckande.	  
Migränattackerna	  är	  bara	  en	  liten	  biverkan.	  	  
	  
Jakten	  efter	  Batil	  för	  Hjältarna	  från	  Lubau	  till	  Odaconsystemet	  och	  en	  skeppskyrkogård	  efter	  
portalkrigen.	  När	  Hjältarna	  avreser	  mot	  Odacon	  drar	  de	  på	  sig	  olika	  fraktioners	  intresse.	  På	  ett	  
gigantiskt	  vrak,	  som	  skadats	  av	  någon	  form	  av	  intelligent	  nanit,	  finner	  de	  Batils	  elektroniska	  
dagbok.	  De	  får	  reda	  på	  att	  han	  återvänt	  till	  Mahanji,	  mer	  specifikt	  Mnembausjöns	  botten.	  	  
	  
Hjältarna	  följer	  efter	  och	  dyker	  ner	  i	  sjöns	  djup,	  förföljda	  av	  fraktionernas	  agenter.	  Väktarna,	  en	  
grupp	  nomader	  som	  känner	  till	  de	  åldriga	  lämningarna	  som	  finns	  på	  sjöns	  botten,	  försöker	  nu	  
stoppa	  Hjältarna,	  liksom	  fraktionernas	  agenter.	  På	  botten	  tar	  sig	  Hjältarna	  in	  i	  den	  artefakt	  som	  
finns	  där	  och	  som	  verkar	  vara	  ett	  gigantiskt	  rymdskepp	  av	  okänd	  härkomst.	  De	  finner	  Batil	  som	  
en	  förtorkad	  mumie	  i	  ett	  kontrollrum.	  Under	  den	  eldstrid	  som	  följer	  när	  olika	  fraktionsagenter	  
försöker	  slå	  ut	  Hjältarna	  aktiveras	  skeppet.	  	  
	  
Skeppet	  är	  Generatorn,	  den	  drivmekanism	  som	  ger	  Lubau	  många	  av	  dess	  säregna	  drag	  väcks	  då	  
till	  liv	  och	  lämnar	  Mnembausjön	  under	  dramatiska	  former.	  Hjältarna	  lyckas	  fly	  och	  kan	  från	  
sjöns	  strand	  se	  hur	  skeppet	  majestätiskt	  reser	  sig	  mot	  himlen	  och	  börjar	  accelerera	  ut	  ur	  
atmosfären.	  Skeppet	  verkar	  sen	  öppna	  en	  alldeles	  egen	  portal	  och	  försvinner	  genom	  den.	  	  
	  
I	  efterspelet	  kan	  Hjältarna	  välja	  att	  ligga	  lågt	  i	  Mahanji	  eller	  fly	  Lubau,	  då	  de	  ensamma	  sitter	  inne	  
med	  kunskap	  om	  vad	  som	  verkligen	  hänt.	  Fraktionernas	  råd	  försöker	  hålla	  informationen	  som	  
deras	  egna	  agenter	  kommit	  fram	  till	  hemlig.	  Hjältarna	  varnas	  också	  av	  Väktarna	  att	  vara	  allt	  för	  
frispråkiga.	  I	  den	  andra	  delen	  kommer	  konsekvenserna	  av	  att	  Generatorn	  lämnat	  Lubau	  att	  
börja	  komma	  upp	  till	  ytan…	  
	  
Mellanspel	  
Det	  är	  upp	  till	  spelledaren	  att	  bestämma	  hur	  mycket	  tid	  som	  förflutit	  mellan	  svitens	  två	  delar.	  
Det	  kan	  röra	  sig	  om	  enstaka	  veckor	  till	  månader	  eller	  möjligen	  ett	  år.	  I	  slutet	  av	  Mahanjis	  
Väktare	  störtade	  Pariatets	  martyrkryssare	  ner	  i	  bergen	  norr	  om	  oasen.	  Pariatet	  har	  sedan	  
kraschen	  etablerat	  sig	  i	  oasen	  för	  att	  leta	  upp	  alla	  vrakdelar.	  I	  samband	  med	  sökandet	  efter	  
vrakdelar	  har	  deras	  avancerade	  utrustning	  påvisat	  främmande	  strukturer	  under	  Mnembausjön.	  
I	  hemlighet	  har	  ett	  borrprojekt	  påbörjats,	  dolt	  under	  Pariatets	  martyrtempel	  som	  uppförts	  vid	  
kraschplatsen.	  För	  att	  göra	  det	  än	  värre,	  så	  ledde	  slagskeppets	  ramning	  av	  Generatorn	  att	  en	  del	  
av	  skrovstrukturen	  slets	  loss.	  Delar	  har	  hittats	  och	  verkar	  vara	  något	  som	  är	  gjort	  av	  exotiska	  
material	  av	  okänt	  ursprung.	  Till	  allt	  det	  adderas	  ökad	  aktivitet	  av	  de	  andra	  fraktionernas	  agenter	  
i	  området.	  I	  efterförloppet	  till	  den	  händelsen	  har	  fraktionerna	  Konsortiet,	  Legionen	  och	  Pariatet	  
lagt	  sig	  i	  oasens	  interna	  styre.	  Shariffen	  marginaliseras	  och	  en	  våldsammare	  gren	  av	  Väktarna	  
har	  bildats,	  de	  Svarta	  väktarna.	  Några	  nya	  platser	  införs	  i	  oasen	  av	  den	  anledningen:	  
	  
Kraschplatsen	  
Kraschplatsen	  där	  martyrkryssaren	  slog	  ned	  ligger	  öster	  om	  det	  gamla	  ruinområdet	  vid	  
kristallsjöarna.	  Platsen	  är	  nu	  avspärrad,	  vilket	  även	  inkluderar	  ruinområdet,	  till	  Väktarnas	  
förtret,	  och	  patrulleras	  av	  Pariatets	  trupper.	  Det	  hindrar	  inte	  att	  flera	  grupper	  av	  
vrakprospektörer	  sökt	  sig	  till	  området.	  Själva	  kraschplatsen	  är	  nu	  övertäckt	  av	  en	  



ogenomskinlig	  kåpa	  som	  mäter	  några	  hundra	  meter	  i	  diameter	  och	  runt	  den	  finns	  
prefabricerade	  trupp-‐	  och	  forskarbostäder	  som	  grå	  metallklossar	  i	  den	  gula	  stenöknen.	  
	  
Pariatets	  helgedom	  Shahid	  
Pariatets	  helgedom	  till	  offren	  för	  den	  störtade	  martyrkryssaren	  reser	  sig	  som	  en	  svart	  stod	  upp	  
ur	  öknen	  öster	  om	  kraschplatsen.	  Bygganden	  kan	  mest	  liknas	  vid	  en	  kantig	  svart	  stenstod	  och	  
det	  sägs	  att	  det	  endast	  tog	  Pariatets	  ingenjörer	  nio	  heliga	  dygn	  att	  resa	  templet.	  Den	  ligger	  på	  en	  
höjd	  relativt	  kraschplatsen	  varför	  man	  från	  helgedomens	  topp	  kan	  skåda	  ut	  över	  den	  dom	  som	  
rest	  däröver	  när	  man	  ber	  till	  domaren	  att	  frälsa	  kryssarens	  offer.	  Till	  helgedomen	  kommer	  en	  
strid	  ström	  pilgrimer	  som	  vandrar	  upp	  längs	  en	  nyinrättad	  vandringsled	  över	  de	  torra	  bergen	  
från	  den	  Nya	  Staden.	  
	  
Nya	  Staden	  
I	  anslutning	  till	  Rymdhamnen	  har	  den	  Nya	  Staden	  vuxit	  upp.	  Där	  finns	  Legionens	  trupper	  
stationerade,	  egentligen	  tillhörande	  det	  fria	  kompaniet	  Aslans	  Kamrater.	  De	  har	  till	  syfte	  att	  
hålla	  Pariatets	  trupper	  under	  uppsikt	  och	  se	  till	  att	  de	  inte	  tar	  sig	  friheter	  i	  själva	  byn.	  Enligt	  det	  
provisoriska	  fördrag	  som	  upprättades	  efter	  kraschen	  så	  har	  Pariatets	  trupper	  endast	  rätt	  till	  
kraschplatsen	  med	  säkerhetszon	  men	  inget	  söder	  där	  om.	  Förutom	  Aslans	  Kamrater	  finns	  även	  
en	  större	  stab	  tillhörande	  Konsortiet	  och	  Kolonialagenturen	  där.	  Dock	  har	  ingen	  kolonialagent	  
utsätts	  ännu	  och	  petroleummagnaten	  Kehoni	  Mahnon	  vill	  ha	  den	  titeln.	  Nya	  Staden	  består	  av	  
baracker	  och	  en	  del	  murade	  hus	  i	  lokal	  stil	  samt	  extra	  landningsplatser	  för	  kompaniets	  
gravsvävare,	  enda	  patrullskepp	  och	  två	  torpedbåtar.	  Här	  är	  också	  Pariatets	  nyupprättade	  
Samarithus	  utplacerat,	  som	  nu	  faktiskt	  tagit	  en	  hel	  del	  kunder	  från	  Dr	  Navid	  Allomon.	  
	  
Under	  mellanspelet	  kan	  Hjältarna	  även	  få	  tid	  att	  knyta	  ihop	  andra	  lösa	  trådar	  från	  första	  delen.	  
De	  kanske	  lovat	  predikanten	  Seifymios	  på	  malmraffinaderiet	  Horisonten	  att	  hjälpa	  till	  att	  kväsa	  
pyromankulten.	  Att	  återvända	  till	  Odacon	  och	  skeppsklustret	  är	  inte	  otänkbart.	  Man	  kommer	  
finna	  att	  Yahurab	  är	  borta	  men	  åtskilliga	  andra	  skeppsvrak	  finns	  för	  vrakbrytning.	  
	  
	  
Zahdaks	  Återkomst	  (Lubausviten	  del	  2)	  
Den	  andra	  delen	  av	  Lubausviten	  börjar	  med	  att	  en	  rad	  oförklarliga	  händelser	  och	  
naturkatastrofer	  drabbar	  Lubau	  och	  Mahanji-‐oasen.	  En	  tid	  efter	  händelserna	  i	  den	  första	  delen,	  
drabbas	  plötsligt	  Kerahanaprovinsen	  av	  en	  enorm	  jordbävning.	  Några	  veckor	  senare	  börjar	  de	  
satelliter	  och	  rymdskepp	  i	  omloppsbana	  kring	  Lubau	  att	  störta	  ned	  på	  planeten	  eller	  slungas	  ur	  
sin	  bana	  ut	  i	  rymden.	  Förklaringarna	  är	  många	  men	  enligt	  Bulletinen	  kan	  det	  vara	  relaterat	  till	  
mystiska	  händelser	  vid	  Mnembausjön	  några	  månader	  tidigare.	  Personer	  som	  återkommer	  i	  
andra	  delen	  är	  bland	  annat	  Shariff	  Akoub,	  Rahman,	  Miria/Alesha	  och	  Wali.	  
	  
Drivna	  av	  drömmar	  eller	  ren	  skuldkänsla,	  möjligen	  pådrivna	  av	  andra	  fraktioner	  eller	  uppsökt	  
av	  en	  mystiker	  kommer,	  Hjältarna	  att	  ta	  på	  sig	  att	  försöka	  ställa	  saker	  och	  ting	  till	  rätta	  genom	  
att	  leta	  upp	  farkosten	  som	  lämnade	  oasen,	  Generatorn.	  Hjältarna	  har	  fått	  förklaringen	  att	  det	  är	  
den	  onda	  inkarnationen	  av	  oasens	  beskyddarande	  eller	  ikon	  Ulung,	  nämligen	  Zahdak.	  Ledtrådar	  
till	  hur	  de	  ska	  gå	  tillväga	  finns	  dolda	  i	  Drömmen	  (som	  beskrivs	  i	  del	  I)	  eller	  ges	  av	  deras	  
eventuella	  uppdragsgivare.	  
	  
Det	  första	  steget	  på	  vägen	  är	  att	  komma	  på	  ett	  sätt	  att	  lokalisera	  Generatorn	  och	  kunskapen	  om	  
det	  finns	  naturligt	  nog	  i	  Mahanji-‐oasen.	  Samtidigt	  kommer	  Wali	  Din	  Nimatallah	  dyka	  upp	  igen.	  
Nu	  med	  mer	  direkta	  planer,	  nämligen	  att	  ta	  sig	  in	  i	  Fabriken	  som	  håller	  svaret	  på	  hans	  mystiska	  
huvudvärk	  och	  minnesluckor.	  Något	  som	  Hjältarna	  också	  måste	  göra	  då	  Fabriken	  och	  en	  
infångad	  mystiker	  är	  deras	  väg	  att	  finna	  Generatorn.	  
	  
När	  de	  befriat	  mystikern	  måste	  de	  utföra	  en	  ritual	  för	  att	  finna	  Generatorn	  och	  de	  som	  kan	  svara	  
på	  frågan	  är	  de	  Hemlighetsfulla	  Vandrarna	  som	  gömmer	  sig	  i	  öknen.	  Med	  deras	  hjälp	  kan	  



Hjältarna	  lära	  sig	  att	  söka	  i	  etern	  och	  mörkret	  efter	  Zahdak.	  Som	  en	  högst	  olycklig	  bieffekt	  släpps	  
Vandrarnas	  fånge,	  Djadyulam	  -‐mörkerbringaren,	  fri	  av	  proceduren.	  
När	  Hjältarna	  väl	  lyckas	  med	  ritualen	  som	  skall	  peka	  ut	  vart	  Zahdak	  befinner	  sig,	  får	  de	  det	  
otydliga	  svaret	  att	  Generatorn	  är	  på	  flera	  ställen	  samtidigt,	  på	  Kua,	  Algol	  och	  Dabaran,	  tre	  olika	  
planeter	  i	  tredje	  horisonten.	  
	  
I	  den	  andra	  akten	  söker	  Hjältarna	  upp	  alla	  dessa	  platser	  och	  finner	  på	  varje	  plats	  Generatorn	  
dold	  och	  med	  en	  historia,	  den	  verkar	  ha	  funnits	  på	  platserna	  länge,	  som	  om	  den	  rört	  sig	  i	  tiden.	  
Under	  resans	  gång	  märker	  de	  att	  de	  är	  jagade	  av	  något,	  som	  visar	  sig	  vara	  Yahurab	  det	  stora	  
slagskeppet,	  som	  vaknat	  till	  liv	  när	  Hjältarna	  besökte	  det	  i	  skeppskyrkogården	  i	  
Odaconsystemet.	  Likaså	  verkar	  Djadyulams	  öde	  sammanbundet	  med	  Hjältarna.	  Med	  jämna	  
mellanrum	  dyker	  det	  upp	  mystiska	  mord	  med	  flugsvärmar	  i	  Hjältarnas	  fotspår.	  Efter	  att	  ha	  jagat	  
Generatorn	  runt	  hela	  tredje	  horisonten,	  lyckas	  de	  ta	  sig	  ombord,	  lagom	  till	  att	  den	  åter	  öppnar	  
en	  egen	  portal	  och	  försvinner	  ut	  ur	  vårt	  universum.	  	  
	  
I	  den	  tredje	  akten	  är	  Hjältarna	  är	  fast	  i	  limbo	  och	  Generatorn	  verkar	  fast	  i	  en	  självinducerad	  
katatoni.	  Efter	  att	  tagit	  kontrollen	  över	  Generatorn	  kan	  Hjältarna	  med	  lite	  tur	  återföra	  den	  till	  
vårt	  universum	  och	  Lubau.	  Vid	  Lubau	  finns	  nu	  en	  armada	  av	  skepp	  som	  hjälpt	  till	  med	  
evakueringen	  av	  planeten.	  Men	  då	  Lubau	  spinner	  bortom	  all	  kontroll	  har	  det	  avstannat.	  Pariatet	  
som	  finns	  närvarande	  kommer	  att	  försöka	  anfalla	  Generatorn	  som	  i	  Mahanjis	  Väktare	  ledde	  till	  
deras	  slagkryssares	  krasch,	  medan	  Hjältarna	  måste	  ordna	  avledande	  manövrar	  och	  leda	  ner	  
Generatorn	  till	  Mahanji.	  Väl	  på	  plats	  kan	  Generatorn	  åter	  ge	  kraft	  till	  maskineriet	  som	  driver	  
Lubau.	  Men	  något	  är	  fel,	  men	  det	  verkar	  inte	  gå,	  något	  blockerar	  Generatorn.	  	  
	  
I	  en	  sista	  mardrömslik	  strid	  måste	  Hjältarna	  bryta	  Nazareems	  Offers	  dödsritual	  som	  har	  till	  syfte	  
att	  göra	  Lubau	  till	  ett	  gigantiskt	  dödsur	  för	  att	  väcka	  något	  som	  inte	  bör	  väckas.	  De	  kommer	  då	  
till	  insikt	  om	  att	  de	  hela	  tiden	  varit	  pjäser	  i	  ett	  spel	  för	  den	  utdöda	  fraktionen.	  När	  ritualen	  väl	  är	  
bruten	  kan	  Generatorn	  fullfölja	  sin	  funktion,	  eller	  göra	  mycket	  mer,	  Hjältarna	  är	  nu	  i	  någon	  sorts	  
kontroll	  över	  en	  av	  de	  märkligaste	  artefakterna	  i	  tredje	  horisonten…	  
	  	  


