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Ni når fram till slagskeppets skrov, med de säregna vakuumvarelserna tätt 
efter er. De skrapande vibrationerna från korridorens väggar leds upp i era 
exon och ökar i intensitet allt eftersom varelserna närmar sig. Framför er, i 
en skadad del av skrovet som korridoren verkar sluta i, öppnar sig den svarta 
rymden fylld med asteroider som sakta rör sig runt slagskeppet. Ert egna 
skepp är på motsatt sida och era radiosignaler har inte nått fram till era kam-
rater ombord. Vibrationerna ökar nu påtagligt, det låter som om hela korri-
doren bakom er håller på att malas sönder och exots hjälmskärm informerar 
om att enstaka aktiva sensorsignaler studsar på era exon. Det finns bara en 
sak att göra. Att ge sig ut i mörkret. 
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Här beskrivs kortfattat sex olika scenariofrön som 
kan användas i Mahanji-oasen. Spelar man Sharif-
fer kan de fungera som olika uppdrag eller problem 
som måste lösas vid oasen.

MORDET PÅ PROFESSORN.
När Hjältarna blivit vana som Shariffer och tycker sig 
ha koll på allt kan de plötsligt larmas om att Profes-
sor Minemoka har mördats. En annan ingångsport 
till detta scenario är att Hjältarna anklagas för mor-
det (om de inte är Shariffer) och måste rentvå sig 
själva. En första scen kan vara att undersöka brotts-
platsen, troligen Professorns sovrum, och kanske ta 
hjälp av ”Doktorn” för att undersöka liket. Flera olika 
misstänkta kan finnas: från den kvinnliga doktoran-
den som blivit sviken för en annan doktorand (nästa 
på listan att dö kanske?), till Väktarna som inte lyckas 
få stopp på Professorns planer att undersöka bergs-
formationerna i Mnembausjön (och riskera att väcka 
Ulung). Mordet kanske är det första på en rad bisarra 
mord som komma skall (se Ökendjävul!)? 

ULUNG HAR VAKNAT!
Innan oasens innevånare hunnit hämta sig sker en 
ännu en tragedi. Ett fraktskepp (Chassi III) får reaktor-
haveri och kraschar under inflygning ner i Mnembau-
sjön, mot den strand som vetter mot Rymdhamnen. 
Efter att ha studsat på sjöns yta som en gigantisk sten-
macka (låt gärna Hjältarna beskåda spektaklet från till 
exempel en terrass på Drömmarnas Brunn) bryts den 
sönder till skrot mot strandens klippor. Ett heroiskt 
räddningsarbete tar sin början och man kan med för-
del låta Hjältarna delta. Veckorna efter kraschen note-
ras det att de självlysande plankton som normalt lyser 
upp sjön nattetid, lyser med sin frånvaro (på grund av 
utsläpp från vraket) och de förstkomna börjar mumla 
om illavarslande omen. När sedan kroppsdelar från 
döda rymdhamnsarbetare flyter upp på Mnembau-
sjöns strand bekräftas i mångas ögon det man miss-
tänkt, att Ulung har störts av det kraschande skeppet 
och vaknat för att ta hämnd. Det blir inte bättre när 
en badande kurtisan på Drömmarnas Brunn ses för-
svinna i ett moln av skummande blodigt vatten mitt 
framför lusthusets gäster. Detta leder till demonstra-
tioner mot Rymdhamnen, kanske mindre attentat 
mot petroleumlastare och en ökad spänning i byn. 

Hjältarna kan kopplas in av någon grupp i Mahanji 
för att bevisa att Ulung inte är vaken, eller kanske av 
lokalbefolkningen för att finna den bot som krävs för 
att Ulung skall somna åter. Det är naturligtvis inte 
Ulung som vaknat utan ännu en av Nimatallahs ska-
pelser som ställer till det. För några år sedan experi-
menterade han med ett hajderivat i de underjordiska 
sektionerna av Fabriken som ligger under Mahanji-
godset mesa. Som så ofta kom den nya skapelsen 
på avvägar men då den inte tålde de plankton som 
normalt cirkulerar i det ytliga vattnet av Mnembau-
sjön har den aldrig närmat sig de grunda delarna 
av sjön och således inte stött på sin nuvarande diet, 
människor och humaniter. Kanske Hjältarna kan 
finna odjuret med till exempel Xin-Mals hjälp eller 
så kanske de får råd av någon mystiker eller munk 
hur de ska råda bot. Några veckor senare när plank-
tonet hämtat sig från vrakets giftläckage, kommer 
den bioniska hajen återvända till djupen oberoende 
av vad Hjältarna tar sig för.

FARSOTEN
Plötsligt drabbas Rymdhamnens piloter av en säregen 
sjuka, med influensaliknande symptom och ett efter-
följande dubbelseende, vilket gör att flera fraktskepp 
blir stående. Genast skrider Kehoni på MahanjiPet-
roleum till verket och försöker hyra Hjältarna som 
problemlösare, som för att råda bot på NimaBionik 
som naturligtvis anses vara ansvarigt. Alternativt blir 
Hjältarna i egenskap av Shariffer tvungna att göra 
något åt saken. Naturligtvis kan de även anställas av 
självaste Omar Din Nimatallah för att ta reda på orsa-
ken. Det är i själva verket det mindre kända oftalmo-
plegiska pilotviruset (OPV) som spritt sig från en sjuk 
pilot på fraktaren Nirinda 3. OPV drabbade för några 
decennier sedan en mindre gruvkoloni och spreds 
med piloter från ett rymdskepp med defekt miljösta-
tion till Coriolis. Precis som influensan går det över 
av sig självt men i vissa fall kan det leda till bestående 
dubbelseende som endast kan åtgärdas med ögon-
lapp eller cybernetiska ögonproteser. Med ”Doktorns” 
hjälp och efterforskningar i Rymdhamnen kan man 
komma fram till det ovanstående.

UPPENBARELSEN.
En av Hjältarna eller hela gruppen kan få en uppen-

I det här nättillägget till kampanjboken Mahanjis väktare 
finns flera sätt att utveckla äventyrslandskapet Mahanji-
oasen. Bland annat finns ett flertal förslag på scenario-
frön i oasen, extrascener till scenariot att väcka zahdak, 
ett öppnare sätt att hantera scenariots olika aktörer, en 
kortfattad beskrivning av två nya rymdstationer, en ny 
händelsetabell och rymdvarelse och slutligen en kam-
panjperson med skepp.

UtvEckLING av scENarIot
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barelse eller dröm om att de befinner sig i en het öken, uttorkade och 
nära döden. Uppenbarelsen/drömmen kan sedan övergå till bilder av 
vita upplysta korridorer som är ändlösa, personer i vadderade celler som 
gungar katatoniskt, en ruin i gassande solsken och sist en upplevelse av 
att drunkna i ett blått djup. Efter det kan något känt från Lubau dyka upp, 
till exempel Mehrabis skyline med smog, siluetten av Tayasuf-Ilm temp-
let eller Mnembausjöns lysande plankton en natt. Hjältarna kan då inse 
att det hela är relaterat till Lubau och kanske bege sig dit. Spelledaren 
kan låta dem känna ett starkt tvång, kanske har de mardrömmen tills de 
ger sig av. Detta scenario kan med fördel föra Hjältarna till Mahanji-
oasen. Uppenbarelsen är ett rop på hjälp från de mystiker som sitter 
fångna i Fabriken. Hur Hjältarna kan komma fram till det är upp till spel-
ledaren, kanske en ohelig allians inleds med Chaga Mirza Haidar.

FÖRSVUNNA PRIVILEGIERADE
Hjältarna hyrs av en orolig släkting till Malik Quassam, en privilegierad 
och äventyrlig ung man som försvunnit någonstans runt Mahanji-oa-
sen. Efter vissa efterforskningar kan de få reda på att han gett sig av med 
sina bekanta och tjänare för att dyka och paddla längs Kristallsjöarna 
och vandra i grottor. Vad har hänt Quassam och hans grupp? De kan ha 
kommit på den yngre falangen av väktarna som planerar något attentat 
eller annat otyg och dödats eller fängslats. Likaså kan en enkel olycka i 

någon grotta ha gjort att de är fast där. Detta äventyrsuppslag kan också 
kombineras med ”BLODSDJÄVUL!” eller ”UPPENBARELSEN”. Några 
rövare eller en rivaliserande Fraktion kan ha kidnappat honom för att 
utöva inflytande i politiken på Coriolis. 

PETROLEUMKÄLLAN
Plötslig susar det av rykten i oasen. Det sägs att någon provborrat ef-
ter olja eller funnit olja vid Mnembausjöns västra strand. Sanningen är 
att den fattige Olim har hittat petroleum som sipprar fram ur marken 
bakom sin dadelodling. Hans fru ar nyligen gått bort i Mnembausjukan 
och han har två döttrar att försörja. När petroleumet börjar sippra så tar 
han genast kontakt med MahanjiPetroleum eller FriaPetroleum och för-
söker inmuta området, trots att han vet att detta är helt emot de oskrivna 
lagar som finns vid oasen. Det får hela oasens olika aktörer att gå igång; 
Väktarna vill förstöra bevisen, Petroleumbolagen vill skydda källan, Sha-
riffen måste upprätthålla ordningen. Då Olim är av Beri härkomst kan 
Xinghurer vända sig mot honom och leda till stamkrig eller klanfejder. 
Den yngre väktarfalangen kan vilja använda våld mot Petroleumbolagen, 
och om allt urartar är det inte otroligt att Kolonialagenturen tar chansen 
att ta över Mahanji-oasen i kalabaliken som följer. 

Hur det hela förlöper är upp till Hjältarna…

EXPaNsIoNsscENEr
i tre actionladdade extrascener kan Hjältarna tampas med vakuum-
varelser, fraktionsskepp och Pariatets martyrkrigare. Alla scener är spel-
testade och rekommenderas för att få ut full njutning av scenariot. Viss 
modifikation av svårighetsgrader kan behövas i scen 14X och 21X.

SCEN 1�X. strIdEN I  
astEroIdkLUstrEt
Ni når fram till slagskeppets skrov, med de säregna vakuumva-
relserna tätt efter er. De skrapande vibrationerna från korrido-
rens väggar leds upp i era exon och ökar i intensitet allt eftersom 
varelserna närmar sig. Framför er, i en skadad del av skrovet som 
korridoren verkar sluta i, öppnar sig den svarta rymden fylld med 
asteroider som sakta rör sig runt slagskeppet. Ert egna skepp är 
på motsatt sida och era radiosignaler har inte nått fram till era 
kamrater ombord. Vibrationerna ökar nu påtagligt, det låter som 
om hela korridoren bakom er håller på att malas sönder och ex-
ots hjälmskärm informerar om att enstaka aktiva sensorsignaler 
studsar på era exon. Det finns bara en sak att göra. Att ge sig ut 
i mörkret. 

I denna expansionsscen kan striden mot muzhadjar expanderas liksom 
sammandrabbningen med Lector Zakhad. Beroende på hur lång tid 
Hjältarna tar på sig på kommandobryggan kommer de antingen komma 
ut på motsatt sida av skeppet (om de varit långsamma) eller samma väg 
som de kom in (om de var snabba och Yahurab inte hunnit mobilisera 
sina muzhadjar). Kommer de ut på motsatt sida av skeppet är de fortfa-
rande i radioskugga (alternativt har Alams Löfte aktiverat störsändare, för 
detaljer se Coriolis Regelbok sid 132).  Bakom dem närmar sig den hord 
vakuumvarelser som Alams Löfte släppt lösa. Om de tittar ut på skrovet 
ser de att den här sidan formligen täcks av svarta bölder, det vill säga 
vakuumvarelser som vilar. Att vandra tillbaka över skeppets yta verkar 
inte vara en bra idé. Det återstår bara att hoppa ut i mörkret mot den 

närmaste asteroiden och sen hoppa vidare bort från skeppet.
För att ta sig igenom asteroidklustret krävs ett antal Rörlighetsslag 

beroende på hur komplicerat spelledaren vill göra det (se Exo-hoppnings 
algoritmen). Efter det andra hoppet kommer Yahurabs muzhadjar inte 
att följa efter längre men asteroiderna sätts i rörelse av Hjältarnas hopp. 
En del Hjältegrupper har naturligtvis jetpack för att transportera sig i 
rymden. Jetpack gör möjligtvis att man inte behöver hoppa till asteroi-
derna utan endast behöver slå Lätta (16) Rörlighetsslag. Har man jetpack 
blir det lätt att ta sig därifrån men istället lockar man till sig de vilda 
muzhadjar. Stänger man av jetpacket så kan man undvika dem men 
måste exo-hoppa.
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Man kan naturligtvis vandra över skeppets yta eller flyga med jetpack 
mot andra sidan skeppet. Om hjältarna väljer att vandra över ytan är 
risken att de skrämmer upp muzhadjar (den vilda typen) väldigt stor. 
Nackdelen med att vandra över skeppet eller flyga utmed skrovet är att 
Yahurabs muzhadjar då kommer att följa efter. Området precis ovanför 
slagskeppet täcks av en askslöja som inte är farlig i sig, men man måste 
flyga genom den, vilket kan avskräcka de flesta Hjältar. Detsamma gäller 
undersidan, där askan dock är tätare och fylld med grusblock eller annat 
otrevligt. Detta kan dock upptäckas med passiva eller aktiva sensorer om 
Hjältarna har det. Det syns även att askan här är grövre, något som kan 
varna Hjältarna innan man flyger in i den.

För att ytterliggare försvåra det hela startar Lector Zakhad ett anfall mot 
Hjältarnas skepp. Alternativt bordar han slagskeppet med sin skyttel. Han 
kommer att försöka stoppa Hjältarna när de flyr från slagskeppet, men då 
Lectors kumpaner är allt annat än proffs kanske det inte går så bra.

När Hjältarna kommit ut i asteroidklustret, alternativt vandrat/flugit 
tillbaka över skeppets yta, kan de signalera sitt skepp för upphämtning 
(samtidigt som det utsätts för Lectors eldbarrikad). Scenen är tänkt att var 
kaotisk, snabb och spännande. Eventuellt kan det vara en fördel att ha en 
del Rörlighetsslag slagna innan scenen för att öka på tempot.

När upphämtningen har lyckats kan Hjältarna välja att fly eller bekämpa 
Lector. Verkar det hela gå åt skogen kan antingen Miria Ectroum eller 
Wali komma till undsättning i sina respektive skepp, dock under radio-
tystnad och för att sedan åter försvinna ut i mörkret.

EXO-HOPPNING

Färdighet: Rörlighet
SvårighetSgrad: Variabel, se algoritm i Karta 18.
ModiFikationer: Jetpack (i korta intervall för att inte locka till sig 
muzhadjar) +3

MiSSLYCkat (iii): Hjälten missar asteroiden och fortsätter förbi den. 
Effekt är upp till spelledaren, men det bör vara svårt att komma tillbaka 
till en ny asteroid för att hoppa vidare.
MiSSLYCkat (ii): Hjälten missar asteroiden och fortsätter förbi, men kan få 
slå ett slag för att korrigera banan med svårighetsgrad Utmanande (26).
MiSSLYCkat (i): Hjälten landar hårt på asteroiden och kan inte hoppa 
vidare samma runda samt får skada på 3 sår. Nästa hopp blir en svårig-
hetsgrad svårare att utföra.

»

»

»

»

»

»

100x100 Meter

aSkMoLn

aSkMoLn

aSkMoLn

aLaMS LÖFte

karta 18. EXO-HOPPNINGS ALGORITMEN
Exo-hoppnings algoritmen är tänkt att hjälpa spelledaren att visua-
lisera och snabba på den här action-scenen. Mellan varje asteroid 
man kan hoppa till finns en ruta med en svårighetsgrad. Från början 
finns det ett fåtal val att göra, som sen sprids eller minskar. Varje 
hopp tar ungefär en runda och nästa hopp kan inte påbörjas innan 
nästa runda. Om man väntar extra tid för att välja asteroid bör det 
bli svårare då alla asteroider rör sig och roterar. Det är viktigt att 
hålla tempo i scenen och spelare som tvekar kan man meddela att 
asteroiden roterar nu så du får vänta till nästa runda för att hamna 
i läge att hoppa igen.

Ett förslag är att använda stridskort i den här scenen. Endast tre 

» stycken behövs: Hoppa vidare (anfall), Avvakta (uppskjuten hand-
ling), Stanna upp (parera). Med de korten och snabba instruktioner 
kan scenen flyta snabbt. Att avvakta borde ge ökad svårighetsgrad 
för nästa hopp (-1) och att stanna än mer (-3), samt risken att muz-
hadjar hinner ifatt. Om alla Hjältar väljer att hoppa mot samma as-
teroid, borde det bli svårare för de senare att lyckas landa och hoppa 
vidare (-1/per Hjälte som kommit innan).

Meningen är att det ska var en rolig och spännande scen, så det 
är viktig att spelledaren beskriver hoppen och de jagande muzhad-
jar! Det är inte meningen att Hjältarna ska sluta som isstoder i rym-
dens mörker så det är viktigt för spelledaren att ta ställning till om 
svårighetsgraderna skall modifieras, då troligtvis en nivå lättare.

SvårighetSgrad: 11  »

SvårighetSgrad: 16»

SvårighetSgrad: 21»

SvårighetSgrad: 26»

UppLoCkningS zon (dit 
Skepp kan nå)

»

SvårighetSgrad FÖr exo-
hopp (rÖrLighet): Grad av 
misslyckande styr hur fel man 
kommer och grad av fram-
gång hur mycket lättare nästa 
hopp blir.

»
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SL-tipS SCen 14x
Bestäm innan 
scenen om SL ska 
ha en eller två 
möjliga flyktvägar. 
Om båda finns är 
det troliga att de 
kommer att välja 
samma väg ut som 
in. 
Gör en egen karta 
som visar vägen ut 
på andra sidan. Låt 
den vara relativt 
enkel, men definitivt 
längre än vägen in. 
Lägg gärna in hiss-
schakt, eller andra 
hinder som lätt 
kan passeras men 
samtidigt kan an-
vändas för att göra 
skyddsstopp med 
nedhållande eld.
Ett val kan vara att 
hoppa ut i rymden 
eller flyga ut med 
jetpacken och 
avvakta. Beskriv då 
snabbt för Hjältarna 
att de förföljande 
muzhadjar slutar 
jaga dem, medan de 
skrovbundna (vilda) 
muzhadjar då tar till 
flykt och blir nyfikna 
(särkskilt om man 
aktiverar jetpack).
Faran i scenen 
kanske istället ska 
läggas med tonvikt 
på den förföljande 
gruppen (Lector) 
som kanske försöker 
borda Hjältarnas 
skepp, eller har gjort 
det om de lämnat 
det obevakat.

»

»

»

»

BegränSad FraMgång: Hjälten landar på asteroiden 
och kan i nästa runda hoppa vidare med -1 i modifika-
tion på Rörlighet. 
FraMgång: Hjälten landar bra på asteroiden och 
får det lättare (+2) att hoppa vidare till närmaste 

»

»

asteroid i nästa runda.
FULLStändig FraMgång: Hjälten landar så pass bra 
att han kan hoppa vidare i nästa runda med en svårig-
hetsgrad lättare Rörlighet, alternativt samla sig och 
hoppa vidare direkt utan modifikation.

»

IKARIAMS SKYTTEL. BaNtaMkLass 
ChaSSi: V
värde: Okänt
haStighet: 2, Lätt (16)
ManÖverdUgLighet: +2
Sektioner: 1
konFigUration: Rak
Längd/hÖJd/Bredd (M): 23/6/15
ModULer, 6: Kommandobrygga, Gravitronprojektor, 
Reaktor, 1 Lastutrymme (fungerar som kabin och 
rymmer 4 personer i skalexo), 2 Försvarssystem.
BeSättning: 2 (pilot och skytt)
SenSorer: 0
SignatUr: Lätt (16)
FÖrSvarSSYSteM: Acceleratorkanon, Motme-

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

delskastare (både för bruk i rymden och atmos-
färiskt bruk, då med metallagnar och värmefacklor).
panSar: 1
LaStUtrYMMe: Kabin.
depåer: 1 dag.
UnderhåLL: Okänt
tiLLvaL: Atmosfärisk landning.
Övrig UtrUStning: Två målsökande missiler för at-
mosfäriskt bruk och en pintelmonterad vulkanspruta 
som inte fungerar i vakuum (båda systemen kräver 
Vapensystem). På ena sidan finns en vapenplattform 
där en prickskytteaccelerator är monterad som kan 
användas i vakuum via skalexo (se nedan).

»

»

»

»

»

»

PrIckskyttEaccELErator
Prickskytteacceleratorn bygger på en av de två tekniker 
som används för magnetiskt accelererade vapen. Den 
skiljer sig från vanliga ”acks” genom att kulan skjuts ut 
med en bärarprojektil som kastas loss i början. Detta 
gör att vapnet får en extremt lång räckvidd men kräver 
mycket mer energi än vanliga acceleratorvapen och har 

en lägre eldhastighet. Dessutom krävs en extremt lång 
pipa, hela två meter för att få det att fungera. Då förde-
len i räckvidd endast fungerar i rymden, där mer po-
tenta vapen finns, är prickskytteacceleratorer sällsynta. 
Dess enda fördel är att det är lättare att få tag i än term-
alvapen. Vapnet levereras med sensorsikten och interna 
gyrostabilisatorer.

TyP ATT DISKR ELD FATTN KOSTN MAG PAR RÄCKV SKADA SNABB VIKT

PRICKSKyTTEACC. +2 -5 E* 2H 1000 10 - SENSOR 8  -4 7

*Vapnet kan endast avlossas varannan runda då det krävs en stund att ladda upp magneterna. Det krävs fem celler för att avlossa ett magasin.

priS: bärarburet skott 5 birr/st.

2x2 Meter

ikariMS SkYtteL»
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SCEN 1�X. FraktIoNsBLockadEN
Äntligen hemma! Kuas familjära och varma sken gör att det 
känns som att återse en gammal vän efter Odacons kalla mör-
ker. Efter att ha kalibrerat skeppets system sätter ni kurs mot 
Lubau. Knappt har ni tagit ut kursen innan ni anropas av en 
gigantisk slagkryssare som kommer glidande ur mörkret. Det 
ni trodde var en bulkfraktare i väntebana för portalhopp är 
en av Pariatets fruktade martyrskepp. ”Frihandlare med kurs 
mot Lubau. Detta är Pariatets slagkryssare Domarens Vrede. 
Gör er beredda för att bordas! Misslyckande att byta kurs till 
ny kurs etta trea femma sexa, för bordning kommer tolkas 
fientligt och åtgärdas med svarseld! Jag repeterar, gör er redo 
att bordas”. Sekunden senare börjar den andra ”bulkfrakta-
ren” vid portalstationen att accelerera mot martyrskeppet. På 
den generella frekvensen hörs, ”Avbryt ert bordnings försök. 
Detta är Kapten Dira Taslim på kryssaren Jalminthia. Pari-
atet har ingen juridistiktion i Kua-systemet utan Rådets di-
rekta godkännande. Vi kommer att borda frihandlaren själva. 
Frihandlare, behåll nuvarande kurs!” Över den öppna frekven-
sen börjar nu något som kan liknas ett diplomatiskt ordkrig 
mellan två icke-diplomater. Ni fortsätter på er kurs men inga 
ytterliggare direkta anrop kommer er väg. Efter en stund är ni 
nästan på det avstånd att skeppens sensorer inte borde kunna 
urskilja er längre…

Något har hänt sedan Hjältarna lämnade Lubau och Kua-systemet. Ett 
slagskepp från Pariatet som beter sig som om den vore i sitt hemsys-
tem hör till ovanligheterna. Ja, faktiskt har detta aldrig hänt vad någon 
kan minnas. Det som hänt är att Pariatet under förevändning att skydda 
samariter som utsatts för attentat på Lubau skickat ett martyrskepp till 
Kua-systemet. Sen dess har inte något skepp anlänt Lubau via porta-
lerna eller från det övriga systemet. Diskussioner och förhandlingar sker 
dagligen i Fraktionernas råd för att få martyrskeppet att lämna systemet. 
Legionen är på högsta beredskap och mycket av skeppstrafiken i syste-
met står stilla. Pariatet har skickat sitt skepp hit då deras mystiker sagt att 
något ytterst viktigt kommer att ske inom nästkommande segment på 
Lubau. Något som kan påverka hela maktbalansen i tredje horisonten. 
Något som har en koppling med Odacon. Bara kopplingen till Odacon, 
där de fruktade före detta fraktionen Nazareems Offer skall ha haft sitt 
högkvarter, gör att en mindre kris tar sin början i Pariatet. Att Chaga 
Mirza Haidar kontaktat agenter till Pariatet med information om att nå-
got pågår i Mahanji har fått dem att sikta in sig på just den delen av 
planeten. När Hjältarna anländer till Kua-systemet kommer de gaska 
snabbt bli varse om två stora kryssare som verkar patrullera vid portalen. 
Låt dem inse vilka skepp det är och informera om att det inte hör till van-
ligheterna. När de sen sätter kurs mot Lubau så försöker martyrskeppets 
kapten ingripa, men vågar inte utlösa stridigheter när Legionens kryssa-
re lägger sig i. Hjältarna har nu chansen att smyga undan i rymden med 
tyst gång, eller försöka accelerera iväg från kryssaren och martyrskeppet 
när de är på gränsen till sensorradien. 

När scenen börjar befinner sig Hjältarna på Kort avstånd (6 MD) 
från slagkryssaren med kurs från den med hastigheten 1 när de just 
lämnat portalen. Låt Hjältarna hålla sin kurs med skeppet under det 
att de hör diskussionen mellan de två krigsskeppen och låt dem ta 
ställning till tyst gång vid varje avståndsintervall, det vill säga medel 
och lång. För att undvika slagkryssaren får slagkryssarens sensorope-
ratör (som egentligen är flera olika sensoroperatörer assisterade av 
skeppsintelligensen) slå ett slag enlig nedan, med utfall för Hjältarna. 
Syftet med slaget är att se om Pariatet har kvar Hjältarnas skepp på 
sina sensorer (Lokalisera mål).

ATT SMyGA SIG UNDAN MED TyST GÅNG.
 

Färdighet: Datorer (Sensoroperationer) hos Pariatets sensoroperatör 
(FV 15, inklusive sensormodifikationer och assistans).
SvårighetSgrad: Skeppets signatur
ModiFikationer: Om endast passiva sensorer och konstanthastighet/
stillhet ger det 0 i modifikation (detta kallas tyst gång), avstånd ger +0/+ 
5 på svårighetsgrad på signaturen på avstånden medel/långt Upptäcks 
inte skeppet då är de fria att gå mot Lubau.

MiSSLYCkat: Man tappar bort ekot på Hjältarnas skepp.
BegränSad FraMgång: Man håller på att tappa bort skeppet och var-
ningsmeddelande sänds till skeppet att de kommer att angripas om de 
inte stannar och aktiverar sina sensorer. Svagt eko, 9 MD i diameter. 
FraMgång: Sensoroperatören noterar att Hjältarnas skepp syns mindre 
tydligt och ett varningsmeddelande sänds enligt ovan. Sensoroperatö-
ren slår i nästa handling ett nytt slag och om det blir en FULLSTÄNDIG 
FRAMGÅNG försöker han låsa sikte på Hjältarnas skepp och avlossa en 
konventionell torped. Inga mer anfall kommer sen göras då Legionens 
kryssare nu hotar med anfall mot Pariatet.
FULLStändig FraMgång: Sensoroperatören har kvar skeppet på 
sensorerna och ber dem stanna. Om de inte gör det avlossas en torped 
enligt ovan.

ATT FLy UT I RyMDEN I HÖGSTA FART.

Färdighet: Pilot
SvårighetSgrad: Skeppets hastighet
ModiFikationer: Acceleratortillval på skeppet.
MiSSLYCkat: Skeppet ökar inte i acceleration.

BegränSad FraMgång: Hastigheten ändras ett steg. Sensoroperatören 
på slagkryssaren kan notera det (modifikation för ändrad hastighet är -5 
på signatur) och vidta åtgärd enligt ovan.
FraMgång: Hastigheten ändras två steg. Sensoroperatören på slag-
kryssaren kan notera det (modifikation för ändrad hastighet är -5 på 
signatur) och vidta åtgärd enligt ovan.
FULLStändig FraMgång: Hastigheten ändras tre steg. Sensoroperatö-
ren på slagkryssaren kan notera det (modifikation för ändrad hastighet 
är -5 på signatur) och vidta åtgärd enligt ovan.

Om Hjältarna väljer att låta sig bordas, kommer slagkryssaren Doma-
rens Vrede snabbt att dreja bi och med en universaldocka, docka med 
Hjältarnas skepp. Allt detta sker under protester över det generella 
skeppsbandet från kaptenen på Legionens skepp, Jalminthia. Lämpligt 
antal martyrsoldater kommer att marschera ombord med en underof-
ficer och genomsöka Hjältarnas skepp. De vet dock inte riktigt vad de 
letar efter och kommer efter en noggrann genomsökning informera 
kaptenen om att Lubau är satt i karantän av Pariatet. De bör inte fortsätta 
ditåt. Någon förklaring till varför får de inte. Samtidigt som de bordar 
Hjältarnas skepp kommer de aptera en fraktionsteknologisk spårsän-
dare för att kunna följa Hjältarnas skepp (och på så sätt kunna sätta in 
stridsenheter i Mahanji i senare scener). Sändaren kommer att förstöras 
vid första portalhopp. Om det är möjligt att upptäcka sändaren är upp 
till Spelledaren.

Tar Hjältarna sig förbi blockaden kan de fortsätta mot Lubau, nu an-
tagligen i högsta fart. Det enda som egentligen krävs är att man kommer 
bort från Slagkryssarens sensorräckvidd. Pariatet är väl medvetna om att 
de inte kan söka av allt, och har valt att försöka stoppa allt som kommer 
från Odacon eller portalen. 

När man väl anländer till Lubau är det inga problem att få landnings-
tillstånd och landa i Mahanji. Man har där inte sett någon skeppstrafik 
på en vecka nu och hoppas på förnödenheter och nyheter. Ingen har 
kommit från Kadcidil under den tiden heller. I och med att Hjältarna 
landar i Mahanji-oasen avslutas akt 2.
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SL-tipS SCen 21x
Det går för Hjäl-
tarna att smyga sig 
fram till vestibulen 
och hissen då gol-
vet från styrkam-
maren lutar nedåt. 
Man kan således 
ligga på golvet och 
använda det som 
skydd (1-2 nivåer) 
när man beskjuter 
någon i vestibulen 
eller hissen. Man 
kan dock inte se 
hela vestibulen 
från korridoren.
Ha liksom i scen 
21 i åtanke vilka 
fraktioner som 
exponerats tidigare 
och hur det hante-
rats av Hjältarna 
när du planerar 
striden. 
Läs noggrant 
AKTIVA AKTÖRER 
i Expansion av 
Scenariot inför den 
här scenen.

»

»

»

SCEN 21X. FLyktEN ocH  
FraktIoNErNa aNFaLLEr
Allt mullrar och skakar medan ni rusar mot hissen 
som skall föra er ut ur detta helvete som är Zah-
dak, Lubaus förstörare! När ni kommer till slutet 
av korridoren som leder till hissen hör ni blandad 
eldgivning, både ack-eld och vulkanträffar. Ni sak-
tar ner och gör er stridsberedda. Framför er i korri-
doren ligger en grupp och beskjuter det som verkar 
vara hissen. Ni kommer upp bakom dem. De har 
inte upptäckt er, ännu…

Det här är en actionscen när Hjältarna måste fly ut ur 
Generatorn/Zahdak och samtidigt ta sig förbi de andra 

fraktioner som tagit sig in i Generatorn för att beslagta 
den. De fyra grupper som är inblandade är Pariatets sol-
dater, Lector Zakhads hyrsoldater, Väktarna och Miria 
Ectroum. Striden mellan dessa grupper står förslags-
vis i vestibulen vid Generatorns mittpunkt, där avfärd 
i hissen fungerar som en flaskhals. Hissen hålls när 
Hjältarna anländer av Väktarna som dock håller på att 
nedkämpas då det är svårt att ta skydd i hissen. Hissen 
kommer inte att avgå förrän eldstriden är slut och rym-
mer samtidigt bara sex personer. All beskjutning görs 
med en nivå högre svårighetsgrad på grund av det ska-
kande golvet.

När Hjältarna kommer upp ur hissen hinner de bara 
snabbt sätta på sig sin dykutrustning och ge sig av inn-
an Generatorn börjar vibrera och sen skaka så fort att 
den startar tryckvågor i vattnet.   

LECToR ZAKhAd ocH HaNs HyrsoLdatEr 

Se SCen 2. 

 
extra UtrUStning: Harpungevär med 10 vanliga harpuner, kniv, »

cyklophjälm och dykarutrustning (2 timmar luft). Vatten- och trycktät 
behållare där de medför sina vanliga vapen och utrustning, vilket tar 
en runda att packa upp.

MIRIA EChTRouM 

Se SCen 2. 

 
extra UtrUStning: Vattentät durakniv, torpedkarbin (vulkankarbin 
som tål vatten/tryck och avlossar målsökande torpeder med spräng-
verkan (3, ZON, MEDIUM RADIE)), 3 vattentäta magasin, cyklophjälm 

»

och dykarutrustning med extra tub (4 timmar luft), vattenjet. Lätt 
rustning med kameleontskinn fungerar även under vatten. Vat-
ten- och trycktät behållare där hon medför sina vanliga vapen och 
utrustning, vilket tar en runda att packa upp.
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VäKTARNA (HjäLtarNas aNtaL -1)

Se SCen 2. 

 
extra UtrUStning: Harpungevär med 10 vanliga harpuner, kniv, 
cyklophjälm och dykarutrustning med extra tuber (6 timmar luft), 

»

vattenjet. Vatten- och trycktät behållare där de medför sina vanliga 
vapen och utrustning, vilket tar en runda att packa upp. utrustning, 
vilket tar en runda att packa upp.

PARIATETS MARTYRKRIGARE (HjäLtarNas aNtaL -2)  

”Attack! Dö kättare!”

Pariatets Martyrkrigare är vältränade soldater som kan sättas in i de 
flesta situationer. De leds av erfarna officerare. I just det här fallet hade 
man dock inte planerat för insatser under vattnet (med tanke på att Lu-
baus trots allt är en ökenplanet), varför den här gruppen martyrkrigare 
inte är optimalt utrustade för undervattensstrid (saknar ångspruta [spe-
cialkonstruerad termalspruta], torpedkarbiner och vattentäta duravapen) 
utan fått hålla tillgodo med harpungevär och spjut. 

karaktär: Beslutsamma, ger aldrig upp.
värden (oFFiCerare): Manöver 13 (16), Närstrid 13 (15), Spaning 10 
(13), Rörlighet 13 (15), Skjutvapen 15 (18), Kastvapen 12 (14), Ledar-
skap 7 (15), Medicin 15 (-).
vapen att par init Skada

harpUngevär (piLSLUnga) 15(18) 10(12) 12(15) 1/3*

vULkankarBin 15(18) 13(15) 16(19) 3/3** 

SpJUt 14(16) 14(16) 15(17) 3

SpLittergranat 12(14) - 12(14) 4*** 

»

»

»

»

»

»

»

rUStning: Lätt rustning (skydd 5)****.
UtrUStning: Tre magasin med vanlig ammunition och två magasin 
med målsökande ammunition till vulkankarbinen, 3 splittergranater, 
2 chockgranater, 5 vanliga harpuner och 5 sprängharpuner, personlig 
kommunikator, Traumakit med 15 traumadoser (endast en soldat), 
multikompass (officer), en medeltung bräschladdning (endast en 
soldat), vattenjet, vatten- och trycktät behållare för personlig utrust-
ning*****, cyklophjälm och dykutrustning, extra tub (4 timmar).

*MÅLSÖKANDE SPRÄNGHARPUN (ZON, MEDIUM RADIE( 5M))

**ZON

***MEDIUM RADIE

****HJÄLMAR MED PASSIVA SENSORER OCH SKyDD MOT CHOCKVERKAN (-2 NIVÅER I 

CHOCKVERKAN, SE REGELBOKEN TABELL 5.11, SID 88)

*****DET TAR EN RUNDA ATT ÖPPNA DEN OCH PACKA UPP UTRUSTNINGEN. INNAN DESS 

HAR MARTyRKRIGARNA BARA TILLGÅNG TILL HARPUNGEVÄR, HARPUNER OCH SPJUT.

»

»

MaHanji-oasen. Då scenariot är relativt rakt i sitt upplägg, kan en spel-
ledare vilja göra det mer dynamiskt genom att låta de olika aktörerna 
agera annorlunda i scener eller mellan scenerna. Därför beskrivs de mål 
och motivationer som styr de olika aktörerna nedan.

GENERAToRN
En del spelledare kan vilja ge Generatorn en aktivare roll i scenariot, 
vilket borde vara möjligt i Mahanji-oasen. I scen 3 stöter Hjältarna 
på tecken på generatorns framfart i ”hålet i taket” i Tayasuf Ilm-bib-
lioteket. Generatorns programmering gör att den inte vill lämna Lu-
bau om inte vissa specifika kriterier uppnås. Ett av dessa uppnås när 
eldlossning påbörjas i scen 20 och Generatorn känner sig tvungen 
att lämna Lubau. Den varnar de intelligenser (Hjältarna med fler) 
som finns i den inför avresan. Generatorn kan spelas på olika sätt, 
antingen som den goda entiteten Ulung eller som den onda mot-
satsen Zahdak.

MotIv ocH MEtodEr
Generatorn skall spelas som en nyfiken entitet som just har upptäckt 
sin omvärld (Mahanji-oasen) och försöker ta reda på så mycket som 
möjligt om den. Nyfikenhet är den enda drivkraften, men kan utrycka 
sig på olika på olika sätt. En ond Generator/Zahdak kommer att kid-
nappa folk för att undersöka och vivisektera dem, medan Ulung sna-
rare kommer att försöka att interagera i ett socialt sammanhang med 
oasens innevånare och undersöka apparatur och maskiner. I båda fal-
len kommer Generatorn att använda sig av en avatar av något slag (det 
som befolkningen tror är jini eller andra ökenandar).

PLats
Generatorns plats är på Lubau i Mahanji-oasen, men den kan eventuellt 
påverka Hjältarna indirekt via drömmar och mystiska krafter även i andra 
solsystem.

WALI dIN NIMATALLAh
Wali kan naturligtvis inta en mer framträdande roll. Det mest extrema 
är att låta någon spela Wali som Hjälte. Som bas för rolltolkningen har 
man hans bakgrundshistoria som den personen kan läsa. Ett sätt att få 
Wali mer integrerad i scenariot är att han är fripassagerare på Hjältarnas 
skepp. Det funkar bäst om Hjältarna blir tvungna att låna hans skepp 
Narzalus för att klara uppdraget. Där finns det nämligen ett hemligt 
smuggelutrymme. Alternativt kan han skugga Hjältarnas skepp med 
Narzalus (som har ett avancerat kamouflageaggregat). Viktigt att ha i 
åtanke är att Wali kommer att figurera i den andra delen av denna sce-
nariosvit. Wali kan med fördel användas som extra hjälp i scener som 
14X, 17 och 21.

MotIv ocH MEtodEr
Walis motiv är naturligtvis att få tag i sin farbror, i hopp om att komma 
närmare lösningen på sitt egna problem, minnesluckorna och mig-
ränen. Han har de tillgångar han hyrt Hjältarna med och har själv pro-
blemet med sin migrän (se Nackdel i Appendix) och narkomani som gör 
det svårt för honom att hantera stressiga situationer.

PLats
Normalt sätt håller sig Wali borta från Lubau. Närmare än rymdstatio-

aktIva aktÖrEr
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nen Kadcidil kommer han inte. Om han skall spelas som Hjälte kommer 
han naturligtvis följa med ner till Mahanji-oasen men hålla sig gömd 
så gott det går och inte interagera med personer som teoretisk skulle 
kunna känna igen honom (det vill säga, Shariffen, Rahman och de som 
besöker kantinan).

LECToR ZAKhAd,  
(KoNSoRTIET/CELER-dELEKTA)
Lector är som nämns ovan en agent åt Konsortiet och Celer-Delekta 
men primärt inte ute efter det Hjältarna håller på med, utan spionerar 
på Fabriken. När han får höra att Hjältarna söker efter Batil kommer 
han försöka använda det som ingång mot Fabriken, vilket inte lyckas, då 
Hjältarna inte ska dit över huvudtaget. Som beskrivet i scen 2 kommer 
han försöka förfölja Hjältarna och inte tveka att följa dem ända till Oda-
con, då han misstänker att det de är ute efter överträffar data han skulle 
kunna få från Fabriken.

MotIv ocH MEtodEr
Lector har tillgång till Konsortiets finanser, i alla fall till en början, och 
kommer att använda sig av det för att följa efter Hjältarna, men inte hin-
dra dem i deras resa. Om Hjältarna upptäcker att de är förföljda kommer 
han att backa och avvakta vid portalstationen Khôban. Generellt undviker 
han skeppsstrid. Han är smart, han vet hur dödligt det är i rymden. Till 
sitt skepp har han en förfalskad id-sändare, som säger att skeppet heter 
Imul och är en Frihandlare. En person med Agentbakgrund kan veta att 
Imul är ett internskämt i spionkretsar eller snarare en kod. Imul är näm-
ligen ett anagram till Lumi, som på Dabarani betyder ”osynlig, osedd”.

Vid konfrontation kan han tänkas förhandla med Hjältarna. Det kan 
bli särskilt påtagligt i slutstriden i Generatorn, då Lector och hans kom-
panjoner kan byta sida under eldstriden för att bekämpa Pariatet för att 
sedan åter vända sig mot Hjältarna.

PLats
Lectors plats är där Hjältarna är, med bas från hans skepp, Ikariam.

MIRIA ECTRouM/ALEShA,  
dRAKoNITERNA
Mirias uppdrag (se Äventyrslandskapet) är att hålla ett vakande öga över 
skeenden i Mahanji-oasen, utan att egentligen veta vad det är som kom-
mer att ske där. När Hjältarna dyker upp kommer hon att bedöma att de 
är själva knutpunkten för de viktiga händelser som väntas ske och se till 
att följa efter dem, även när de lämnar Mahanji.

MotIv ocH MEtodEr
Miria är en relativt ung drakonit som vill imponera på sina överordnade, 
och kommer således att göra allt för att föla efter Hjältarna. Detta trots 
att hennes explicita order är att kvarstanna i oasen. Hon har tillgång till 
smygskeppet Chrysalis och eventuellt annan hemlig drakonitisk utrust-
ning och kommer att hålla sig i bakgrunden under hela scenariot, tills 
Hjältarna ska ner i det blå. Eventuellt kan hon fungera som en deus 
ex machina om det går dåligt för Hjältarna med extra eldkraft vid ex-

empelvis rymdstrider, men detta bör endast ske i yttersta nödfall. När 
Hjältarna skall ner i Mnembausjön kommer hon att inta en aktiv roll 
och kan till och med anstränga sig för att hinna upp Hjältarna innan de 
beger sig ner i djupet. Hon kommer då att försöka förhandla om att få 
följa med som observatör men på inga villkor informera om sin sanna 
natur (att hon är drakonit). 

PLats
Mirias plats är på Drömmarnas Brunn i början på scenarion, men hon 
kommer sedan som Lector att följa Hjältarna till Odacon och tillbaka.

ChAGA MIRZA hAIdAR oCh  
PARIATET
I början av scenariot är Chaga en ensam marginell spelare, mest intresserad 
av att på något sätt förstöra Fabriken, men allt eftersom scenariot går kom-
mer han få mer vikt, när Pariatet som fraktion lägger sig i skeendena. 

MotIv ocH MEtodEr
Chagas motiv är från början att rekrytera Hjältarna i korståget mot Fa-
briken. Han kommer därefter att hålla dem under uppsikt och när det 
verkar som de håller på med något eget fuffens kommer han att kontak-
ta sina överordnade inom Pariatet, som är mycket intresserade av Ma-
hanji-oasen (se ovan i scen 15). Deras order är att observera om Hjältarna 
återvänder till oasen och då skugga dem samt kontakta den insatsgrupp 
av martyrkrigare som finns på Kadcidil. Martyrkrigarna är tränade för 
snabba sök-och-förstör uppdrag samt avancerad förhörsteknik, men inte 
specialister på undervattensstrid, vilket kommer var Hjältarna till gagn.

PLats
Chaga kommer inte att lämna Mahanji, men martyrkrigarna kan stöta 
på Hjältarna på Kadcidil.

VäKTARNA
Väktarna beskrivs i detalj i Äventyrslandskapet. De kan sägas bestå av två 
fraktioner, en äldre mer pacifistisk grupp och en yngre mer aggressiv 
grupp snabb till handling. Om någon Hjälte är medlem i Väktarna bör 
han tillhöra den yngre gruppen.

MotIv ocH MEtodEr
Väktarnas motiv är att skydda Mahanji-oasen och den tingest som lig-
ger begravd under Mnembausjöns botten. De kommer i första hand att 
försöka få nyfikna personer att drabbas av olyckor och andra problem så 
de ger upp och i andra hand av rån eller överfall. Att döda är något man 
undviker i möjligaste mån (undantaget den yngre fraktionen). Utrust-
ningsmässigt har man inte mer avancerade saker än portabla missiler. 
När Hjältarna återkommer till oasen kan eventuellt överfall iscensättas 
snabbt, innan de kommit ut på sjön. Om anfallet innan eller på sjön 
misslyckas kommer en liten grupp Väktare följa efter Hjältarna in i Ge-
neratorn.

PLats
Mahanji-oasen.
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Här beskrivs två nya rymdstationer, Lubaus enda station, 
kadcidil och den kraftigt fortifierade stationen khôban i 
odaconsystemet. Båda stationerna förekommer i scenari-
ot att väcka zahdak men kan även användas utanför sce-
nariot och fungera som små äventyrslandskap i sig själva. 
dessutom finns en händelsetabell skräddarsydd för oda-
consystemet. slutligen beskrivs odaconsystemets skräck, 
askornas bane.

ryMdstatIoNEN kadcIdIL
Här beskrivs ryMdstationen kadcidil som är den 
enda rymdstation som cirkulerar runt Lubau. Som 
nämnts ovan är Kadcidils omloppsbana synkron med 
nattsidan på Lubau för att undslippa Kuas solstor-
mar och jonmoln. Stationen är gammal och sliten 
och ser inte så mycket trafik nu för tiden, annat än de 
lastskepp som anländer för att hämta petroleum och 
andra varor från Mehrabi och Kerahanaprovinsen. 
Den mesta trafiken som inte skall till Lubau använ-
der istället någon av Kua-systemets portalstationer.

Liksom de flesta handelsstationer har Kadcidil de 
serviceinstitutioner som krävs, nämligen, den obli-
gatoriska kantinan, Bulletinens portal med postkon-
tor, ett kapell, ett medlab och ett kontor för Koloni-
alagenturen. Till skillnad från andra stationer är det 
dock överallt trångt, mörkt och hett. Hela delar av 
stationen är också övergivna från den tiden då det 
var mer trafik till och från Lubau. 

ILIAS KANTINA
Kantinan är precis som resten av rymdstationen mörk 
och trång, men Ilia som hon kallas i gemene mans 
mun har lyckats att få det trånga och mörka att bli väl-
digt mysigt och ombonat genom att sätta upp paneler 
i konstträ fyllda med memorablia från Lubau i form 
av dirhadskallar, gamla foton, mattor, gobelänger 
och annat krimskrams. Kantinans mitt tas upp av Il-
lias stolthet en modulatbrasa. Dessutom så lagas det 
mycket god om än svettframkallande mat här.

MEDLABBET
Medlabbet skiljer sig från resten av stationen med 
att vara rejält upplyst och nästan stink av desinfi-
ceringsmedel. Det drivs av Xin-Makor en glad och 
förstående Xinghur från Mehrabi (Medicin 13, +3 för 

medlabbet) och är allt som oftast inte använt. Xin-
Makor tillbringar sin tid framför modulatbrasan som 
finns i kantinan.

BULLETINENS PORTAL
I ett litet hål i väggen av en korridor finns det lilla 
kontor Mera Kandor håller till. Hon tycker poste-
ringen på Kadcidil är utomordentligt tråkig och har 
blivit nästintill deprimerad av den. I slutet av sce-
nariot när influxen till stationen ökar kommer hon 
att leva upp igen. Annars har postkontoret en viktig 
uppgift, då alla sändningar till planeten måste pas-
sera här igenom på grund av de kraftiga solstormar 
som trasar sönder etern runt Lubau. Härifrån skick-
as sedan post och kommunikator signaler ned till 
respektive ort med det kraftiga radioaggregat som 
stationen besitter.

IKONERNAS KAPELL
Ikonernas kapell är också en mindre lokal, ett tiokan-
tigt rum för de nio ikonerna (och en vägg för dörren 
in i templet). Här håller Najm en nybliven predikant, 
till. Att Najm hamnat här beror på att han söker ef-
ter sin bror som försvunnit på väg till Lubau. När 
hans reskassa tog slut och den gamle predikanten 
gick bort tog han över kapellet som han sköter nog-
grant i väntan på att ha tjänat ihop lite mer birr för 
att fortsätta sökandet.

KOLONIALAGENTUREN
Kehoni Mahnons driftiga kusindotter Bandia, inne-
har den viktiga positionen som kolonialagent på 
stationen. Det innebär faktiskt inte så mycket jobb 
alls. Det viktigaste hon har att göra, är att hålla reda 

nYCkeLperSoner på kadCidiL

naMn titeL/poSition känneteCken

xin-dhUr StationSCheF pragMatiSk

xin-iLia kantinaägare pratgLad

xin-Makor Läkare gLad, eMpatiSk

naJM predikant/MYStiker trÖtt, depriMerad

Mera kandor kUrtiSan gLad, Öppen

Bandia Mahnon koLoniaLagent intrigerande, inSMiCkrande

»
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på nya eventuella kolonisatörer och prospektörer och avlyssna de sänd-
ningar som skickas via bulletinens kontor till Lubau. Detta görs på order 
av Kolonialagenturen, men Bandia är inte mindre företagsam än att hon 
säljer information till de hon tror kan vilja ha den, exempelvis all kom-
munikation till NimaBionik i Mahanji förmedlas vidare till huvudkonto-
ret på företaget Celer-Delekta inom Konsortiet.

FAKTA OM RyMDSTATIONEN KADCIDIL

BeFoLkning: Det finns cirka 300 bofasta byråkrater, stuvare, gastar och 
andra arbetare på stationen. Till det kommer ett mindre antal genom-
resande prospektörer, skeppsbesättningar och enstaka kolonisatörer. 
Enstaka slummare finns i de delar som nu inte används.
FYSiSka data: Stationen är formad som en platt cylinder med en noll-G 

»

»

hangar i dess mitt. Dess diameter är hela 100 meter men den är bara 
40 meter som högst i navet. På ytterkanten finns dockningsplatser 
för sammanlagt tjugo skepp om det skulle behövas, något som aldrig 
sker nu för tiden. Undersidan och ovansidan har kraftfältsaggregat 
samt styrraketer för att stationen skall kunna upprätthålla sin instabila 
nattsynkrona bana och klara av de kraftiga jonstormar som ibland kan 
bryta ned i troposfären. 
Lag oCh ordning: Ordningen på stationen upprätthålls av trettio vakter 
som kommer från Mehrabis polisväsende. De lyder alla under stations-
chefen och tillika shariffen Xin-Dhur. Brott av enklare karaktär handläggs 
på stationen och allvarligare saker skickas ned till Mehrabis domstolar.
StYreLSeSkiCk: Stationen drivs av Mehrabis oligarkiska fullmäktige 
med stöd av Konsortiet och i mindre utsträckning Kolonialagenturen. 
För Lubaus befolkning är den viktigaste funktionen omlastning och som 
relä för kommunikationer med resten av systemet och horisonten.

»

»

PortaLstatIoNEN kHÔBaN
kHôban är odacons portalstation och skiljer sig från andra portal-
stationer mest genom att den är kraftigt beväpnad. Likaså har både Kon-
sortiet och Pariatet en permanent närvaro på stationen och det ryktas att 
det även finns drakoniter där. Portalstationen består av ett konglomerat 
av olika moduler och byggs sakta men säkert på i de yttre delarna medan 
de inre modulerna sakta förfaller. Inga slummare tillåts dock i de förfall-
na delarna av de Rättskipare som upprätthåller ordningen på stationen. 
De nyare modulerna är mycket fräscha och trivsamma medan de äldre 
har mer karaktär samt mindre välfungerande system. 

KANTINAN
Kantinan är hela stationens centrum och drivs av den fryntliga Mirea 
Aldhor med en stor köksbesättning. Det finns mindre matställen här 
och var på stationen, men det är på kantinan man samlas (undantaget 
soldater tillhörande Pariatet och Konsortiet/Legionen).

MEDLAB
Medlabbet på Khôban är gigantiskt och drivs av tre läkare och deras as-
sistenter (Medicin 10-15, +3 för medlabbet). Pariatet nyttjar inte med-
labbet utan samariterna som finns på konsulatet och medlab på slag-
kryssaren. Konsortiet har likaså ett eget traumalab med spindeldoktorer 
(Medicin 15, +5 för traumalabbet) där bara legionstrupper, Rättskipare 
och viss administrativ personal behandlas. Hjältar med rätt typ av kon-
takter kan även få behandling här.   

BULLETINENS PORTAL
Alchmar Dino driver Bulletinens portal samt postkontor. Här samlas 
all kommunikation till portalstationen, som naturligtvis avlyssnas av 
både Konsortiet och Pariatet (som båda även har egna kommunika-
tionskanaler).

IKONERNAS KAPELL
Ikonernas kapell är en av de största utrymmena i Khôban (undantaget kan-
tinan och Konsortiets skeppshangar) och sköts av den stränge Zar Melki.

KOLONIALAGENTUREN
Konsortiets ansikte utåt på stationen är Kolonialagenturen som här även 
fungerar som inofficiell handelsplats, där laster och fynd kan säljas eller 
bytas. Här samlas prospektörer, spejare och dammtrålarkaptener dagli-
gen för att diskutera och erbjuda tjänster. Lokalen är ett litet, rökigt runt 
rum med låga bord, mattor och en uppsjö olika vattenpipor.

PARIATETS KONSULAT
Intill kolonialagenturens kontor i den största modulen ligger Pariatets 

konsulat som alltid vaktas av en grupp martyrsoldater. Trafiken in och ut 
på konsulatet är betydligt mindre än på Kolonialagenturen.

KHÔBAN, PORTALSTATION I ODACONSySTEMET

BeFoLkning: Stationens befolkning är relativt stor då både Konsortiet 
och Pariatet har en närvaro här. Det finns cirka 250 bofasta på stationen. 
Detta är inte inräknat de trupper som både Pariatet och Konsortiet hål-
ler, vilket är hemligt men beräknas uppgå till 50 till 100 man vardera. 
Dessa är inte alltid stationerade på stationen utan även på Pariatets 
slagkryssare och Konsortiets krigsskepp. Utöver det finns det en hel del 
rymdnomader, prospektörer och dammtrålarbesättningar på stationen. 
Inga slummare tillåts, vilket inte betyder att de inte existerar.
FYSiSka data: Stationen är ett konglomerat av cylindrar och glober 
som hänger i ett kluster som en utdragen druvklase. De två största 
modulerna innehåller stationens försvarssystem och två reaktorer och 
är klotformade med en diameter på cirka 60 meter. Dockningsplatser 

»

»

nYCkeLperSoner på khÔBan

naMn titeL/poSition känneteCken

akBar dagoz StationSCheF BeStäMd

Mirea aLdhor kantinaägare godModig

inaShar deLion pariatetS konSUL argSint

aLChMar dino korreSpondent intreSSerad

zar MeLki predikant    Sträng, MäSSande

taBiL Manzar koLoniaLagent kaLkYLerande, heMLig

»
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finns spridda runt om i konglomeratet av moduler. Att färdas mellan 
modulerna görs genom 0-G-tunnlar och jetpack på utsidan. Ingen trafik 
är i övrigt tillåten i klustret. Som mest kan 40 skepp vara dockade med 
stationen. 
Lag oCh ordning: Den allmänna ordningen på stationen upprätthålls 
av Rättskipare från Coriolis. Rättskiparna lyder formellt sett under sta-
tionschefen, men trupperna från Konsortiet och Pariatet är undantagna. 

»

Pariatet menar att alla dess trupper har diplomatisk status och inte 
faller under stationens juridistinktion. 
StYreLSeSkiCk: De styrande är ett mindre råd bestående av tre parter, 
stationärernas representant, stationschefen Akbar Dagoz, Konsortiets 
representant, kolonialagenten Tabil Manzar och slutligen Pariatets 
Konsul, Inashar Delion. Mycket beslutas dock inte i rådet utan sköts 
mer flytande av de olika rättsinstanserna.

»

HäNdELsEr I odacoNsystEMEt
ModiFikationer: Pilotslag och tabell 8.12, sid 161 Coriolis Regelbok.

taBeLL 3: HÄNDELSER I RyMDEN: ODACONSySTEMET

2t10-ModiFikationer eFFekt

2 ASKORNAS BANE

3 HEMSÖKELSE, (SE TABELL 8.13 SID 162 CORIOLIS 
REGELBOK).

4 DRIVANDE MINA, (SE TABELL 8.13 SID 162 CORIO-
LIS REGELBOK).

5 SKEPP I NÖD (FALSK), (SE TABELL 8.13 SID 162 
CORIOLIS REGELBOK).

6 ASTEROIDBÄLTE

7 ASKMOLN

8-9 HAVERI, (SE TABELL 8.13 SID 162 CORIOLIS RE-
GELBOK).

10-12 DAMMTRÅLARE

13-14 INGET SPECIELLT INTRÄFFAR

15-16 NOMADER, (SE TABELL 8.13 SID 162 CORIOLIS 
REGELBOK).

17-18 SKEPP I NÖD (VERKLIG), (SE TABELL 8.13 SID 162 
CORIOLIS REGELBOK).

19 SKEPPSVRAK I BRA SKICK

20 UPPENBARELSE, (SE TABELL 8.13 SID 162 CORIO-
LIS REGELBOK). OM DRÖMMEN INTE ANVÄNTS 
ÄNNU KAN EN HJÄLTE MED FÖRDEL FÅ DEN NU.

»

»

FÖrkLaring tiLL taBeLL 3:

ASKORNAS BANE
Plötsligt slutar rymdens svärta och ett grått töcken omgärdar plötsligt ert 
skepp. Ett dammoln som era sensorer på något sätt har missat. Molnet 
omsluter ert skepp och efter någon sekund börjar en massa alarm tjuta och 
blinka på kontrollpanelen på bryggan. Skeppet varnar för multipla skador 
på sensorer och skrovsystem. Ni hör ett brusande ljud som verkar omgärda 
er, som ett knastrande malande. Till er förfäran inser ni att det är Askornas 
bane ni stött på… Må ikonerna skydda era arma själar!

ASTEROIDBÄLTE
”Varning, varning! Inkommande missil,” tjuter datorn. På sensorerna ser ni 
något gigantisk vara på väg mot er, dock för långsamt för att vara ett skepp 
eller en torped. ”Förbered för undanmanöver”, meddelar piloten och ställer 
skeppet på kanten i en snabb undanmanöver.

Det mindre grusmoln som passeras visar sig ha en hel del klippblocks-
stora stenar i sina ytterkanter, som måste undvikas. Det krävs 1T3 un-
danmanövrar (Svårighetsgrad Normalt, 21) innan man är ute ur asteroid-
molnet. Skador enligt följande: MISSLYCKAT I: Skråma, MISSLYCKAT II: 
Skada, MISSLYCKAT III: Utslagen.

ASKMOLN
En gigantisk virvel av aska ligger i er färdväg. Under flera timmar har ni sett 

»

ASKoRNAS bANE. 

”Domaren vare mig nådig! Jags skall bättra mig” –Dammtrålarkaptenens sista ord 

BakgrUnd: Askornas bane är hela Odaconsystemets stora skräck. Som 
nämnts ovan är man oenig om vad det är, från det jordnära, statiskt 
laddat damm till det mystiska, en manifestation av mörkret mellan stjär-
norna. Sanningen är något där mellan. Askornas bane är nämligen en 
nanitbaserad livsform. Den typ av naniter som finns i modulat på Coriolis 
är mycket primitiva i jämförelse med Askornas bane som kan anta fast 
form och även har intelligens och en drivkraft: fortplantning. Det enda 
Askornas bane behöver för att fortplanta sig är substrat. I princip all fast 
materia kan fungera som substrat. Askornas bane kan även avknoppa 
delar av sig själv som blir egna individer alternativt avatarer åt moder-
kroppen. De nya kropparna kan sedan tillväxa på samma sätt. Det finns 
med andra ord flera Askornas bane i Askbältet. Askornas bane kan även 
lära sig saker genom att införliva information från de substrat som den 
bryter ned. Det finns historier om at den tagit formen av ett rymdskepp 
med förvånansvärt lik propulsion och närmat sig andra skepp i jakt på 
substrat. Det sägs till och med att den kan anta mänsklig form, när den 
konsumerat de arma själar som kommit i dess väg. Askornas Banes 

» ursprung är som man kan ana vapenforskning från första horisonten 
som kommit på vift under portalkrigen.
karaktär: Har inga känslor, vill bara fortplanta sig och hitta nytt 
substrat.
värden: Spaning 15, Naturligt vapen (Omslutning) 15.
vapen att par init Skada

oMSLUtning* 15 - 15 **/7*

*GÄLLER NÄR DEN ANFALLER INDIVIDER.

**NÄR ASKORNAS BANE OMSLUTER NÅGOT FÖR ATT KONSUMERA DET KOMMER DET ATT 

SAKTA ATT BRyTA NER FÖREMÅLET ELLER PERSONEN PÅ MOLEKyLÄR NIVÅ. FÖR RyMD-

SKEPP SÅ BRyTER DEN NED EN NIVÅ PANSAR PER MINUT OCH DÄREFTER ÅSAMKAS 

SKEPPET EN SK (SKRÅMA), EN S (SKADA), TVÅ S (SKADA), OCH SLUTLIGEN U (UTSLAGEN) 

PÅ ALLA SEKTIONER SOM VETTER MOT RyMDEN, STIGANDE PER MINUT. MOT PERSONER 

GÖR DEN SIN GRUNDSKADA VARJE HANDLINGSFAS EFTER DET ATT DEN OMSLUTIT PER-

SONEN. DET ENDA SÄTTET ATT AVBRyTA EN ATTACK ÄR ATT UTSÄTTA ASKORNAS BANE 

FÖR KRAFTIG ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING (DÄRFÖR GILLAR DEN INTE ATT VARA I 

ODACONS NÄRHET) ELLER JONSTORMAR

»

»

»

»
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det jättelika molnet, som nästan känns levande närma sig och nu omsluts 
skeppet av aska. Sensorfunktioner slås ut och allt blir mörkt på bryggan och 
era skärmar… 

Ett nytt pilotslag måste slås (Normalt 21) för att inte komma ur kurs på 
grund av askan och resan förlängs då med ett dygn. Ett misslyckande 
innebär också att sensorer skadas och måste repareras innan de kan 
tas i bruk igen.

DAMMTRÅLARE
Ni färdas genom ett område med mycket damm och joner. Sensorerna skiftar 
hela tiden och mystiska ljud hörs ur mörkret via sensorerna. Plötsligt känns 
det som skeppet ställts på högkant! Skeppsdatorn meddelar koncist att 
gravitationsfältet fluktuerar av okänd anledning. Inget fel kan uppdagas på 
gravgeneratorn. Sekunden senare är skeppet upp-och-ner, eller det känns i 
alla fall så. Det knakar oroväckande i skeppets skiljeväggar och sen ändras 

rymdens orientering igen. Någon spyr. Plötsligt glider ett svart skepp in 
framför nosen på er. Det är alldeles för nära. Piloten skriker ”Undanmanö-
ver” och skeppet virvlar till medan ni alla står på väggen.

Hjältarnas skepp har hamnat i en dammtrålares gravitationstratt, därav de 
säregna effekterna på gravitationen i skeppet. På grund av den höga jon-
aktiviteten och de störande gravitationsvågorna har trålaren inte upptäckts 
förrän nu. En undanmanöver krävs för att komma ur tratten (Lätt 16).
 

SKEPPSVRAK I BRA SKIcK
För ett tag sen fick ni in ett nytt eko på era sensorer, som utkristalliserade 
sig till vad som verkar vara ett skepp. Det svarar dock inte på någon kom-
munikation och ligger helt stilla i rymden. Ska ni närma er?

Hjältarna har stött på ett skeppsvrak i bra skick. Det är upp till spelleda-
ren vad de kan hitta på skeppet och om det går att bärga.
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Wali din niMatallaH föddes i Mahanji, Kerahana 
provinsen på planeten Lubau. Hans mor dog i barn-
säng, något som var nästan omöjligt i den grupp av 
privilegierade som Walis familj tillhörde. Han växte 
sålunda upp som det sista barnet i en stor syskonska-
ra med sju äldre bröder och fem systrar. Som barn var 
han småvuxen och tystlåten och kallades av sina äldre 
bröder för ”Lill-Nima” eller ”Tyst-Nima”. Det var en-
dast med sin närmaste bror Sufil som han fick någon 
bättre kontakt. Hans uppfostran sköttes av olika lärare 
som fadern Omar Din Nimatallah hyrde till familjens 
gods. På det hela var uppväxten en ganska skyddad 
tillvaro, då familjens gods låg avsides och hade en fan-
tastisk omgivning av grönska, något som var ovanligt 
i Kerahanaprovinsen.

Under sin uppväxt visade Wali mest intresse för 
sina lärostunder med den äldre Dr Nurbarakash, som 
skötte hans utbildning inom naturvetenskaperna. 
Han fascinerades av mouri-mourifiskens förmåga att 
utveckla nya organ efter livssituation (något som är 
grunden till hans fars bionikimperium), den ovanliga 
Mnembausjukan som drabbar urbefolkningen kring 
Mnembausjön och bläckfiskars förmåga att ändra 
färg som på något säreget sätt finns replikerat i kro-
matoforväxter i Kuas djungler.

När han lekte kurragömma med sina syskon kunde 
det ibland hända att han kände sig iakttagen av någon 
och vid något tillfälle såg han ett barn, som en mörk 
skugga skymta förbi i ögonvrån. När han nämnde det 
för sina bröder skrattade de åt honom och kallade ho-
nom ”Spök-Nima”. Hans systrar viskade sinsemellan 
och berättade historien om en försvunnen tvillingbror 
som hans mor skulle ha fött fram innan hon avled i 
barnsäng. En del tjänare sa att så inte var fallet, att det 
andra barnet överlevde och fördes till Fabriken! Sen 
brukade de muttra och be en bön till Ikonerna. Fabri-
ken var det alla barnen kallade det område där de inte 
fick vara på godset, där bioskulpteringsforskningen 
pågick. Wali frågade naturligtvis sin far om detta vilket 
vredgade honom till den grad att han misshandlade 
sin son. Efter det tillfället syntes inte skuggan av det 
hemliga barnet längre och Wali kände sig inte heller 
iakttagen men istället mer ensam än tidigare.

Vid 16 års ålder skedde den andra schismen mellan 
far och son. Fadern önskade att Wali skulle slå in på 
en bana som läkare och bioskulptör och verka inom 
familjens och faderns företag NimaBionik. 

Han skickades till Coriolis, där hans farbror Batil 
var bosatt för att studera på ett medicinskt universitet, 
vilket han gjorde, om än motvilligt. Att bo med sin 
farbror uppvägde till viss del de långa studiedagarna 

och han fick höra en massa historier om farbroderns 
äventyr i den Tredje Horisonten, det ena mer osanno-
lika än det andra. Han fick också veta att hans far som 
ung också varit en riktig äventyrare, även om detaljer 
kring äventyren inte gavs. 

Hela familjen Nimatallah hade sedan de ankom 
med Zenit, varit en äventyrlig släkt, ”det sitter i bio-
koden” brukade hans farbror säga, och småle på ett 
hemlighetsfullt vis. Efter att ha genomgått tre år av 
sin medicinska utbildning, skedde det som skulle 
ändra Walis liv och leda till den slutliga schismen med 
hans far. En kväll under Cykladens festligheter träffa-
de han kvinnan som skulle bli hans livs kärlek, Miran-
da Nufri, en ung stridspilot tillhörande en fin familj 
från Monoliten på Kua. Under den nästkommande 
Corioliscykeln, förälskade de två sig i varandra. Detta 
skedde i hemlighet då Miranda inte hade tillåtelse av 
sin familj att träffa unga män och Wali inte informerat 
sin far eller farbror om sina göranden. Under den föl-
jande cykeln flyttade han ut från sin farbror och in i en 
studentlya i Studentkvarteren. Under festligheterna 
vid Pilgrimarians avslutning blev de två förälskade 
plötsligt påkomna av Mirandas bror Ilac. Under stort 
tumult slet Ilac bort Miranda från Walis famn och 
började misshandla henne. Det skulle antagligen ha 
slutat mindre dåligt för Wali (då Miranda kan självför-
svar) om han inte lagt sig i handgemänget. Med sina 
icke-existerande kunskaper i slagsmål blev han rejält 
misshandlad av Ilac och inlagd på sjukhus.

Hans farbror Batil hämtade hem honom några 
dagar senare och när han fick höra att Wali förälskat 
sig i en flicka i klanen Nufri bleknade han märkbart, 
men vill sen inte prata om det. Wali tog kontakt med 
sin far och fick en liknande reaktion, varpå hans far 
bröt kontakten på kommunikatorlinjen. Förvirrad 
vandrade Wali ut i Coriolis natt, zick-zackandes mel-
lan olika barer och kantiner, med diverse intag under 
nattens gång. Slutligen kom han fram till Mirandas 
lägenhet som var övergiven. Han föll ihop i bitter 
sorg innan han tillslut förlorade medvetandet. Dagen 
därpå vaknade han upp i en undanskymd del av Sö-
karnas trädgårdar, med smutsiga kläder och intorkat 
blod på sina händer –inte hans eget blod. Han kunde 
inte minnas vad som hänt under natten. Han tog sig 
hem, tvättade sig och drabbades sen av sitt livs första 
migränanfall. Nästa dag, när han åter var sig själv, hit-
tade han ett brev från Miranda instucket under dörren 
till sitt rum. Det stod i korta ordalag att hon älskade 
honom över allt, men att hennes far förbjudit henne 
att ha kontakt med någon i familjen Din Nimatallah. 
De var inte tillräckligt fina för henne. Hon bad honom 
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Wali är en möjlig uppdragsgivare i fler scenarion än att 
väcka zahdak. Här följer en utförlig beskrivning av hans 
liv som kan fungera som scenariofrö men också ge spel-
ledaren insikt om hans bakgrund. I den andra delen av 
scenariosviten som inleds med att väcka zahdak kommer 
man få stifta mer bekantskap med den besatte Wali.
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att inte söka efter henne utan att bevisa sin kärlek genom att låta henne 
vara tills hennes familj kunde acceptera honom.

De nästföljande veckorna stängde Wali in sig i sitt rum, åt dåligt och sov 
oroligt. Han fick ofta migränanfall och vaknade tröttare än han var när han 
gick till sängs, ibland med smutsiga kläder. Han kände sig dagligen iakt-
tagen och hade svaga minnen av drömmar med en svart skugga i. Tillslut 
bestämde han sig för att ge sig av och lämnade sin lägenhet. Han vandra-
de ner till ett av Legionens Kompaniers rekryteringskontor och skrev kon-
trakt för tre år i ett Legions förband under ett antaget namn. Vad han inte 
noterade i samband med att han lämnade Coriolis var att de oförklarliga 
mord av kurtisaner som skett de senaste veckorna upphörde.

Med sina medicinska kunskaper blev han självklart placerad som sjuk-
vårdare i en stridsgrupp på fem soldater som sattes in i stridigheter mot 
syndikatfarmer i Kuas djungler och mindre uppror i Algols bergsområ-
den. Efter några år hamnade hans stridsgrupp i ett bakhåll och alla ned-
gjordes. Wali överlevde med nöd och näppe och drabbades av kallbrand. 
Han skickades till ett Legionssjukhus och sattes upp för amputation, då 
kallbranden plötsligt vek! Legionens läkare var förbluffade och beslutade 
sig för att utföra lite mer tester än vad läkareden finner lämpligt. De fann 
att Wali var en avancerad bioskulpt av en typ de aldrig sett tidigare och 
informerar Legionens underrättelsetjänst. En yngre (kvinnlig) läkare fick 
dock samvetskval och berättade för Wali om det man funnit samt varnade 
honom för att Legionens underrättelsetjänst var på väg. Åter drabbades 
Wali av ett fruktansvärt migränanfall. Dagen därpå vaknade han upp i Kuas 
djungel endast iförd en blodig läkarrock, med ett kvinnligt monogram på 
rockslaget.

Han vandrade ut i djungeln och kom så småningom till ett plantage där 
han med diverse mindre troliga lögner fick ett jobb som plantagearbetare. 
Efter en säsongs arbete återvände han till Monoliten. Där tog han ett jobb 
som stuvare i rymdhamnen och lärde sig använda exon. Efter en tid tappa-
de han intresset för det jobbet och reste slutligen till Coriolis där han job-
bade som assistent hos en nasare innan han försökte leta upp sin farbror 
Batil, något han inte lyckades med. Lite efterforskningar gjorde att han fick 

veta att han själv sågs som död av sin familj. Under dessa efterforskningar 
fick han ibland åter känslan av att han var förföljd eller iakttagen. Migrä-
nanfallen började återkomma. En dag tyckte han sig skymta Miranda när 
han vandrade runt på Kryddtorget och försökte hinna ifatt henne men hon 
försvann i folkvimlet. På kvällen uppsökte han för första gången i sitt liv en 
kurtisan, något som slutade i tårar och förvirring. 

Han tillät sig själv åter att minnas Miranda och hennes brev till honom 
och bestämde sig för att inte fly längre, utan att göra henne stolt. Av det 
han kunde få fram var Nufri familjen en stor kolonisatörs- och pilotsläkt 
där man såg väl på entreprenörskap. Han fick då idén att han skulle bli 
berömd, som kolonisatör. Det fanns ju i ”biokoden” som han farbror bru-
kar säga. Han tog kontakt med Kolonialagenturen, som lät utbilda honom 
till prospektör på ett av sina lägre läroverk. Under sin studietid försörjde 
han sig genom ett assistentjobb hos nasaren Yrkacan Fahdri. Efter två år 
ansågs han vara färdig prospektör och sändes ut mot Trans-Suhra med 
asteroidbrytarskeppet Tekurdu för att bryta malm. Som vanligt tröttnade 
han snabbt på det enformiga arbetet på gruvskeppet, med underhåll och 
rekognosering av asteroider i klaustrofobiska exon. Av kaptenen på skep-
pet fick han höra historier om resor i den Tredje Horisonten och kom åter 
att tänka på sin farbror. När Tekurdu återvände till Coriolis försökte han få 
lån för en prospektionstur vilket naturligtvis nekades av Kolonialagenturen 
och bestämde sig för att bli frihandlare. Av sin bekante Nasare Yrkacan fick 
han kontakt med en grupp frihandlare som just blivit av med sin nasare 
och förhandlare och han slog sig samman med dem. Under de följande 
åren byggde han tillsammans med de andra upp en mindre förmögen-
het. Då började plötsligt migränanfallen åter komma tätare. Han prövade 
nya sätt att få slut på anfallen men inget hjälpte. Sakta sjönk han ner i ett 
oporberoende för att lindra smärtan från huvudvärken. Han funderade på 
att ge sig av på en pilgrimsfärd men kunde inte få kraft för det. Slutligen 
såg han ingen annan utväg än att försöka hitta sin farbror, som troligen 
har svaret på hur han skulle kunna bli av med sin huvudvärk. Huvudvärken 
hade något med hans far att göra, men än hade han inte sjunkit så lågt att 
han kunde tala med sin far…

WALI dIN NIMATALLAh 

karaktär: Wali ter sig sjuklig och kanske smått orolig 
men är periodvis väldigt bestämd. Han har mörkt 
rufsigt hår och det som verkligen kännetecknar honom 
är hans ögon, där ett är brunt och ett är grönt. Oftast 
klär han sig i en mörkblå kappa med silverfärgade 
broderier av geometriska mönster.
värden: Ärkefiende (Familjen Nufri), Märkt (Zenits He-
gemoni), Hemsökt III (Mörka tvillingen), Förutsägbar, 
Migrän, Narkoman (smärtlindrande läkemedel för att 
hålla migränen i schack). Bionisk, Allierade (Mergot 
Leoforos, Kolonialagent och yrkacan Fahdri, Nasare), 
Robust II (23 Sår), Gott läkekött, Snabb inlärning. För-
handla 15, Fordon 10, Pilot 9, Rörlighet 11, Överlevnad 
9, Manöver 11, Skjutvapen 14, Vapensystem 6, Medicin 
12, Ingenjör 15, Öde 6.

»

»

vapen att par init  Skada

vULkankarBin 14 0 15 3* 

aCC. piStoL 15 0 14 3

rUStning: Skyddsuniform (skydd 4).
UtrUStning: Vulkankarbin modell Ašhab Batil 
(”tomhetens följeslagare”, ger +1 FV i noll/låggravita-
tionsstrid), medikit med 10 m-doser, 2 vulkankarbin-
magasin, 2 acceleratormagasin och celler, bandol-
jär, redskapsbälte med ordinära verktyg, talisman 
(Resenären), miljöskanner, autoinjektor med 10 doser 
migränmedicin (opor-analog) och svart läderväska.

*SALVA 5

»

»

»

»

»
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om Hjältarna mot förmodan inte har tillgång till ett skepp 
kan Wali “låna” ut skeppet Narzalus till dem i scenariot. 
dessutom kan skeppet självt generera olika scenarion 
med sin hemska bakgrund.

bAKGRuNd
Skeppet Narzalus ursprung är höljt i dunkel. Vad Wali 
vet fick den förre kaptenen Jatim skeppet när han 
flydde från en hemlig forskningsbas. Kapten Jatim 
var från början en hemlös slummare i Monoliten. I 
sina sena tonår kidnappades han av en människo-
smugglarliga kopplad till ett brottssyndikat på Kua 
(inte att förväxla med Coriolis fraktionen Syndikatet) 
och såldes till en forskningsenhet kopplad till en 
okänd fraktion som höll på med utveckling av kraft-
fulla cybernetiska elitsoldater. Forskningen bedrevs 
på en hemlig anläggning någonstans i Kua-syste-
mets asteroidbälte. Med spetsfraktionsteknik så byt-
tes stora delar av skelett och även muskelstruktur ut 
mot semiintelligenta självförbättrande cybernetiska 
implantat som var kopplade till en ny experimen-
tell neuralstyrenhet. Avigsidan med implantaten 
och det sätt de opererades in var att de var ofantligt 
smärtsamma och gav konstant brännande smärta. 
Under ett strömavbrott fick Jatim tillfälle att stjäla 
ett gammalt skepp som låg i docka på anläggningen 
och flydde. På grund av hans bristfälliga pilot och 
datorkunskaper ledde hans första hoppförsök från 
anläggningen till att skeppet slungade i en bana på 
tok för nära Kuas stjärna. Den intensiva strålningen 
från stjärnan skadade många av det skeppets oskyd-
dade system, bland annat acceleratorn och data-
bankerna. Det var bara tack vare den cybernetiska 
förstärkningen som Jatim själv överlevde. Skadorna 
på databankerna gjorde stora delar av skeppets 
förflutna oläsbara men skadade även navigations-
loggen för vansinnesfärden från asteroidbältet. 
Jatim lyckades aldrig återställa de skadade delarna 
av navigationsloggen och kunde inte beräkna var i 
asteroidbältet forskningsanläggningen låg, när han 
senare tänkte på hämnd. 

Eftersom Jatims kropp var fylld med topphem-
lig cybernetisk forskning så försökte den okända 
forskningsorganisationen att jaga ifatt honom 
både genom att skicka prisjägare men även ge-
nom kontakter bland ordningsmakten. Under 
några år höll han sig precis flytande genom att 
med nöd och näppe ta diverse farliga uppdrag åt 
skumma arbetsgivare. Enligt rykten ligger Jatim 
idag inne för avgiftning på ett av samariternas sa-
natorium, någonstans.

Med skeppet kom även dess excentriska skepps-
dator som benämner sig själv Narzalus. Semi-
intelligensen Narzalus är mycket fluktuerande i 
sin kontakt med besättningen och även det han 
kan hjälpa till med (FV Automatik fluktuerar). Det 
enda Jatim eller Wali vet om Narzalus är att han 
uppger att han är martyr och en gång existerade 
på riktigt. Det har skeppsdatorn bara nämnt en 
endaste gång, därefter hamnade den i en mutis-
tisk fas i några segment, varför ingen velat ta upp 
det igen.

INFORMATION FRÅN WALI I ”ATT 
VÄcKA ZAHDAK”

Wali berättar om att han kommit över skeppet under 
sin tid som prospektör, men inte kunnat använda 
det, då det var svårt att få besättning till det. Han 
informerar om den utrustning som finns, liksom 
att de sex gamla skalexon som finns i hangaren inte 
är använda på flera segment. Han nämner även att 
skeppets semi-intelligens är lite lätt galen och att 
man aldrig ska diskutera namnet ”Narzalus” med 
den. Slutligen informerar han om att skeppet har 
en hemlig spårsändare inbyggd som gör att han 
och hans samarbetspartner alltid kan finna skeppet. 

NARZALuS. Lätt FrIHaNdLarE 

ChaSSi: IV
värde: Okänt
haStighet: 2, Utmanande (26), restid x 5
ManÖverdUgLighet: +2
Sektioner: 5
konFigUration: KORS
Längd/hÖJd/Bredd (M): 50/40/30
ModULer, 50: Kommandobrygga, Gravitronpro-
jektor, Reaktor, 2 Hytter, Hangar (4 moduler 
stort, inkl. verkstad), Docka, 3 Förråd, Medlab 
(ordinärt), Stasmodul, Smuggelutrymme, 20 
Lastutrymme, 12 Lufttomt lastutrymme.
BeSättning: 5
SenSorer: 0
SignatUr: Svårt (31)
FÖrSvarSSYSteM: Acceleratorkanon, Motme-

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

delskastare, 1 sensorboj.
panSar: 0
LaStUtrYMMe: Tomt.
depåer: 1 vecka + 3 förråd.
UnderhåLL: 1500
tiLLvaL: Atmosfärisk landning, Kamouflage ag-
gregat, Slö accelerator, Manövergyro, En extra 
sektion, Excentrisk skeppsdator (fluktuerar i FV 
och intresse enligt SL: s direktiv).
Övrig UtrUStning: 1 sond, 6 skalexon, 1 skoter 
(se Coriolis Regelboken sid. 138), 1 konventionell 
torped (som ligger löst i hangaren*).

*MÅSTE SLÄNGAS UT MANUELLT AV HJÄLTARNA UR HANGAREN 

I FARTEN OM DE VILL ANVÄNDA DEN I RyMDSTRID. TAR 3 KON-

SEKUTIVA HANDLINGAR FÖR 2 PERSONER.

»

»

»

»

»

»
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KAMPANJTRÅdAR FÖR NARZALuS
En kreativ spelledare kan vilja använda Narzalus som startpunkt för en 
kampanj eller mindre scenarion. Här följer några krokar som man kan 
bygga ut från skeppet.

rättMäktIGa äGarE
Den hemlighetsfulla forskningsorganisationen har inte gett upp att få igen 
sitt gamla skepp. Kanske fanns det vital information i dess databanker. 
Kanske semi-intelligensen är speciell på något annat sätt än sin galenskap. 
Organisationen kommer i första hand att hyra in prisjägare eller korsarer 
för att ta över skeppet, troligen mitt ute i rymden (med strikta order om 
att inte förstöra skeppet). I andra hand kanske de kopplar in sina officiella 
kontakter inom Coriolis byråkrati eller fraktioner för att komma åt skeppet. 
De kanske till och med erbjuder sig att köpa skeppet, men kommer natur-
ligtvis vilja förhöra Hjältarna om vad de varit med om på skeppet.

dEN FÖrBaNNadE kaPtENEN
Kapten Jatim har äntligen kommit ur sitt arrashberoende alternativt flytt 
från sanatoriet och är nu fly förbannad på Wali 
och de som nu har hans skepp. Jatim är en 
person som är hård men smart. Han kommer 
troligen att försöka infiltrera som besättnings-
medlem alternativt ordna ett eldöverfall när 
Hjältarna är på någon station eller planet.

saNNINGEN oM NarzaLUs
Narzalus var från början en predikant från Al-
gol som stöttes bort från sitt tempel när han 
började uppvisa tecken på mystiska krafter. 
Han flydde Algol, sin familj och sitt tidigare 
liv och hamnade som så många andra av ho-
risontens vandrare på Coriolis till slut. Där 
uppmärksammades hans mystiska krafter 
åter och han blev liksom Jatim kidnappad 
och förd till en forskningsanläggning ute i 
en öken på Lubau (Fabriken). Där utfördes 
ohyggliga experiment som tydligen miss-
lyckades för han skeppades sedan vidare till 
ännu en anläggning där ytterliggare expe-
riment utfördes som ledde till hans död. 
Trodde han. Han vaknade upp i något han 

trodde var Domarens renande eld, men visade sig vara som skepps-
intelligens på ett nytt forskningsskepp. Sedmera blev skeppet stulet 
av Jatim och under flykten skadades delar av Narzalus så illa att han 
inte helt kan minnas sin bakgrund eller vart han kom ifrån. Han får 
dock ibland tillbakablickar eller mardrömmar som gör honom galen 
av sorg. Vid ett sånt tillfälle kanske han spontant byter kurs mot Algol, 
en okänd asteroid i Kua-systemets asteroidbälte, Lubau eller kanske 
bara det stora mörkret.

vÅLNadEr
De sex skalexon som finns på Narzalus tillhörde den tidigare besätt-
ningen. På något sätt, troligen blodigt och smärtsamt, dog besättningen 
men deras dödsångests har lämnat avtryck i skeppets gångar och utrym-
men. När man färdas tillräckligt långt ut i mörkret kan vålnaderna ta sig 
in igen och visa sig för den nuvarande besättningen. Ibland som suckar, 
slussdörrar som slår eller kanske poltergeistfenomen. Den här tråden 
kan användas för att ge skeppet karaktär men kanske någon av vålna-
derna har ett viktigt budskap att framföra. Något som måste göras…

JATIM. FÖrBaNNad kaPtEN

Jatim blev född som oäkting åt en zenitisk byråkrat i Monoliten av en 
tjänsteflicka. Hon dog dock i barnsäng. Livet blev inte särskilt lätt då by-
råkraten knappast kunde erkänna sitt faderskap. Utan att bli spirituellt 
ledsagad växte han därför upp som klentrogen. Efter ett anta år hamnade 
han som hemlös i slumstäderna runt Monoliten. Där kidnappades han 
så småningom.

karaktär: På grund av sin bakgrund och uppväxt så tenderar Jatim 
att sätta hårt mot hårt i nästan alla lägen och gör allt för att inte visa 
sig svag. Detta medför att han aldrig backar ned från en konfronta-
tion han tar på allvar om det inte är ett uppenbart underläge. Mot 
sina fiender är han kompromisslös men värdesätter sina vänner, 
sitt skepp och oskyldiga väldigt högt. En av Jatims huvudsakliga 
drivkrafter är överlevnad, men liven hos de ”oskyldiga” försvarar 
han lika intensivt som sitt eget. Vilka som är oskyldiga eller inte är 
inte helt klart. Jatim kan genom självbedrägeri och intag av arrash 
förklara bort när han inte lever upp till sina ideal. Jatims övertygelse 
är att mörkret mellan stjärnorna bara är humbug som den verkliga 
ondskan, övermakten, tutat i underklasserna för att hålla dem i 

»

schack och bibehålla den nuvarande maktbalansen. Till utseendet 
har han blekgrå, kalla ögon och axellångt mörkt hår som snarare 
ser ut att vara oklippt än en utarbetad stil. Hans kropp täcks av fula 
operationsärr. 
värden: Cybernetisk, Mångsidig begåvning, Stark III, Snabb I, Smidig 
I, Robust I (19 Sår), Narkoman (arrash), Otursförföljd, Klentrogen, 
Efterlyst (av okänd organisation), Kontakt (Hajar, en kvinnlig indrivare 
som Jatim haft tillfälliga förbindelser med. De träffades när Hajar 
skulle driva in en skuld för arrash som köpts på krita av en Lamas-
distributör). Närstrid 16, Vapensystem 15, Skjutvapen 15, Manöver 16, 
Rörlighet 10, Ledarskap 6, Pilot 9, Övertala 10, Öde 9.
vapen att par init  Skada

aCCeLeratorgevär 17 15 14 4

ChoCkBatong 16 16 16 0*

rUStning: Skyddsuniform (skydd 4).
UtrUStning: Bandolär, Fickur, Acceleratorgevär med optiskt sikte, 50 
acceleratorskott, tagg med 105 birr, 140 doser arrash, chockbatong.

*CHOCK

»

»

»

»

»

»
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Lubaus kärna. 
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F
I: S

tora slättom
råden och högplatåer. Längs ekvatorn fi

nns 
två rotationsinducerade bergskedjor, A

chron och A
ntachron. D

e hög-
sta topparna i A

ntachron sträcker sig ut ur atm
osfären och där plane-

rades tidigare för rym
dham

n och bönstjälk, vilket skrinlades pga. hög 
strålning. S

ödra halvklotet täcks slättom
råden m

ed raviner. E
n ravin 

rubriceras som
 krater (se länk H

Å
LE

T). S
ydpolen består av m

agm
afält 

som
 föder N

aarvinden vilken fortplantar sig norrut genom
 bergspasset, 

E
ldgapet. N

orra halvklotet täcks av slätter, högplatå m
ed biotop från 

stäpp (Kerahana- och N
iharprovinsen) till öken (Tersin). N

ordkalotten 
upptas av en högplatå, Ishtar täckt av en stor glaciär.

M
E

D
E

LTE
M

P
E

R
ATU

R
: N

orra halvklotet 50 till 100 grader (undantaget 
cirkum

polära om
råden där det är evig natt m

ed tem
peraturer från -

100 till +30 grader). P
å södra halvklotet är det i snitt 600 grader m

en 
upp till 1500 grader i den eviga dagen söder om

 polcirkeln. 

H
U

M
A

N
IO

R
A

B
E

F
O

LKN
IN

G
: U

rbefolkning bestående av nom
adstam

m
ar där det råder 

osäkerhet avseende antalet som
 kan variera från fem

hundra tusen till 
tre m

iljoner. D
e två största nom

adstam
m

arna är B
eri och Xinghur. D

e 
nyinfl

yttade kolonisatörerna är bosatta vid de tre större m
etropolerna 

och de m
alm

raffi
naderier som

 fi
nns på södra halvklotet och beräknas 

vara m
indre än 200 000. 

S
TÖ

R
R

E
 O

R
TE

R
: M

ehrabi (150 000 inv.) är provinshuvudstaden i Kera-
hana-provinsen och centrum

 för petroleum
- och petrokem

isk industri. 
N

ihari (50 000 inv) är en om
lastningsplats för m

alm
 m

ed m
etallindustri 

och Tersin (20 000 inv) är den religiösa huvudorten för Lubaus nom
ad-

befolkning. P
å södra halvklotet fi

nns om
kring fem

 hundra olika m
alm

-
raffi

naderier där de två största är H
orisonten (1 500 inv., 300 m

eter 
lång) och Term

inator (5 000 inv., 600 m
eter lång).

S
TYR

E
LS

E
S

KIC
K: M

ehrabi och N
ihari står form

ellt under Konsortiets 
styre m

edan Tersin och oasbosättningar på norra halvklotet är fria 
sam

hällen. D
e olika m

alm
raffi

naderierna har varierande styrelseskick 
från rent fraktionsägda (Kolonialagenturen, Fria Ligan), oligarkiska 
(m

ed styrande fam
iljer) till kooperativa enheter. O

fta fi
nns det starka 

inslag av ikontro bland befolkningen m
ed enskilda närm

ast teokratiska 
m

alm
raffi

naderier.

LA
G

 O
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H
 O

R
D

N
IN

G
: I M

ehrabi och N
ihari gäller C

oriolis lag, särskilt 
avseende 

äganderätt 
och 

vapenlagar. 
N

om
adsam

hällen 
har 

lokala 
shariffer som

 upprätthåller lagen. B
land nom

adbefolkningen saknas 
vapenlagar m

en äganderätt viktigt och stöld straffas hårt. M
alm

raf-
fi

naderierna har m
iliser eller shariffer som

 sköter rättvisan.

R
E

LIG
IO

N
: Ikontro. U

ppblandning m
ed lokala m

yter relaterade till kli-
m

atet, solen och öknen. O
fta avbildas ikonerna på andra vis än gängse 

avatarer.

IM
P

O
R

T: M
edicinprodukter, m

ekaniska produkter/reservdelar.

E
XP

O
R

T: P
etroleum

, m
alm

, m
etaller, petrokem

iska produkter, bioniska 
produkter, frukt och kryddor.
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9/9/59, MAHANJI, LUBAU
Ulung verkar vara den skyddande anden eller totemet för de flesta icke-bofas-
ta nomader i den norra öknen. Det är intressant hur nomaderna i båda klaner, 
Beri och Xinghur har anammat den sägnen vid oasen.

34/1/60, MAHANJI, LUBAU
Mina efterforskningar tyder på att det ska finnas ett hemligt sällskap runt 
oasen, som skyddar oasen mot problem och andliga faror. Någon sorts präs-
ter eller predikanter får man anta. Eller kanske mer åt shamaner. Tyvärr har 
jag inte kunnat lokalisera några sådana alls. Varken direkt förfrågan el-
ler observation har lett någon vart. Det enda jag fått fram är historier om 
hemlighetsfulla vandrare i öknen, men de verkar inte stämma in riktig på det 
som jag söker, utan verkar vara en sorts orakel.

1/2/60 MAHANJI, LUBAU
Jag har efterforskat mer angående Ulung. Enligt sägnen förhindras Ulungs 
uppvaknande av en hemlig sammanslutning av nomader, Väktarna, som vakar över 
oasen och dess omnejd. De är således inte ett hemligt prästerskap som jag 
trodde från början. Verstepräst Rahman på Tayasuf-Ilm bekräftar det. Lokal-
befolkningen i byn vill dock helst inte tala om Väktarna. Några verkar tro 
att det är jini från öknen.

14/2/60 MAHANJI, LUBAU
Väktarna verkar vakta något i Mnembausjön. Som jag förstått det är det en 
manifestation av Ulung, den stora stendraken som skyddar oasen mot ondska 
och ger den liv genom att se till att de underjordiska källorna flödar. Om 
Ulung skulle vakna är hela oasen, och även Lubaus existens hotad enligt den 
lokala tron.

33/2/60 MAHANJI, LUBAU
En ung nomad jag träffat på Fraytors berättade att gamlingen Ihmail i östra 
oasen är Väktare. Det kostade en hel del, men det är i alla fall värt att 
följa upp.

3/3/60, MAHANJI, LUBAU
Jag har lyckats skugga Ihmail, den misstänkta Väktaren. Han begav sig igår 
kväll iväg norrut från oasen. Som jag misstänkte rörde han sig mot den ruin 
som finns bland bergen vid kristallsjöarna. Där hölls ett möte med ytterli-
gare fem personer, som liksom Ihmail var maskerade. Jag kunde inte lokalise-
ra några fordon, förutom Ihmail, så de måste ha kommit den sista biten till 
fots. Tyvärr var jag inte förberedd och kunde inte höra vad som sades. Det 
enda jag lyckade snappa upp var, ”det gamla skeppet” och ”sjön måste vakas 
noga”.

4/3/60, MAHANJI, LUBAU
Mnembausjön döljer alltså ett rymdskepp, från de förstkomans tid antar jag. 
Vilket fynd om jag kan komma åt det, eller finna det! Jag ska kontakta Pro-
fessor Dalaghi så fort jag kan.

7/3/60, MAHANJI, LUBAU
Har nu fått svar på min förfrågan hos Professor Dalaghi. Enligt hennes sök-
ning i Stiftelsens Arkeologiska Instituts infotek, så ska ett skepp ha kom-
mit från Odacon till det inre Kua-systemet, troligen Jina eller Lubau. Mer 
gick inte att få fram. Ingen expedition har tydligen organiserats.
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37/4/60, MAHANJI, LUBAU
Mina efterforskningar har fortsatt här i biblioteket. Jag har även haft många 
intressanta samtal med Rahman det senaste segmentet. Han visade mig en gammal 
text som han översatte åt mig. Den bekräftar legenden om det förlorade rymd-
skeppet. När kontakten med Första Horisonten bröts under portalkrigen flydde 
ett slagskepp från Odaconsystemet och skall ha landat på Lubau innan det åter 
gav sig av. Enligt Rahman kanske det aldrig lämnade oasen.

6/5/60, MAHANJI, LUBAU
Rahman rekommenderade en historiker från Mehrabi som har ett stort intresse i 
militärhistorik. Jag har kontaktat Dr Mi-Khar som har svarat på min förfrågan. 
Han tror att nyckeln finns att finna i Odacon. Vi har gjort upp om att träffas i 
Mehrabi om en vecka.

9/5/60, MEHRABI, LUBAU
Mötet med Dr Mih-Khar har gått över förväntan. Jag har fått detaljerade data 
om vilken eskader och flottilj skeppet skall ha tillhört, när jag nu lovat att 
anordna en expedition dit och godtagit att Dr Mih-Khar kan åtfölja mig. Koor-
dinater saknas än men möjligen kan en kontakt till doktorn ordna det via en fd 
prospektör som varit verksam i Odacon.

19/6/60, MAHANJI, LUBAU
Jag har fått kontakten, en viss Elimon Achilas, som faktiskt tidigare arbetat 
vi petroleumfälten här i Mahanji, men nu tydligen tagit ett kontrakt på ett 
malmraffinaderi.

28/6/60, HORISONTEN, LUBAU
Herr Achilas var en tärd man, men han hade iaf koordinaterna till ett vrakk-
luster i Odacon. Jag har koordinaterna nu! Äntligen!

1/7/60, SKEPPET MADRIgH, KUA
Vi avreser idag mot Odacon. Dr Mih-Kar har fått avböja resan på grund av att 
han svärfader dött. Det gör det iaf billigare. Det är en bra dag att resa, den 
första i Resenären. Ikonerna är med mig!

35/7/60, KHôBAN, ODAcON
Jag har idag lejt en grupp wallahs att föra mig till koordinaterna. Jag har 
utlovat dem en andel i eventuella vrakfynd.

5/8/60, SHAKAL, ODAcON
Den förste talaren har gått med på att ge oss koordinaterna till skeppskyrko-
gården. Avfärd imorgon.

7/8/60, SKEPPET NATILAM, ODAcON
Vi har nått fram. De är utom sig av glädje. Flera fina vrak och ett gigantiskt 
skepp i mitten av klustret. Det gör kapten Kholiman orolig men de andra är 
utom sig. Jag med. Jag är säker på att kodnyckeln finns på det stora skeppet, 
det måste ha varit eskaderns flaggskepp.

8/8/60
Vi är på skeppet. Alla är inte lika glada. Klustret lever. Vakuumvarelser och 
aktiva minor. Jag har nu försökt i en timme att öppna databasen, men har inte 
hittat något som verkar vara en kodnyckel. Dessutom verkar eskaderns skepp 
vara inräknade enligt datorns analys. Skeppsintelligensen kan inte aktiveras. 
Jag tror de har skickat mig på en vild-dromdeon-jakt, som man säger i oasen. 
Här fanns ingen nyckel, här fanns bara möjligheten för mig att gå under. Väk-
tarna måste ha kommit på mig. Jag har iaf koordinaterna till skeppet i sjön. 
Ferimons skalexo har börjat läcka. Något med en missfärgning. Jag sk
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10/3/60, MAHANJI, LUBAU
Jag har konfronterat Ihmail om skeppet. Han blekande påtagligt när jag frågade 
om rymdskeppet, vart det låg och hur man kunde ta sig in. ”Nyckeln saknas”, sa 
han och försökte avråda mig från vidare efterforskningar. Han var på väg att 
bli våldsam när han fick en attack av Mnembausjukan och fick sätta sig ner. 

Där Sökaren från Visheten, i zenits skugga vandrar 
Att svalka sig i Mnembaus famn
Och Broderns blick mot Mnembaus tvenne horn vänder
Där väntar Drömmen min
På Jabirs avskeds djup
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