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Előzmények:

Egy zsivány szerencséje: 

Réges régen egy messzi messzi galaxisban Raxel 
Corrino a Férgek nevű kalózbanda egy kiemelkedő 
tagja volt. Egy balul elsült rajtaütés során a 
társai kissé rosszul vették, hogy Corrino ahelyett, 
hogy védte volna a hátukat saját szakállára 
próbált a megtámadott hajóról értékeket 
megszerezni. Ezt persze elfelejtette közölni 
a többiekkel, és ennek következményeként 3 
kalóz elhullott a támadásban, amiből igen rövid 
idő alatt megszégyenült menekülés lett. Ezután 
nem meglepő módon csökkent a bandán belül 
Corrino szimpátia faktora, és ennek a többiek pár 
sugárlövéssel próbáltak hangot adni. Raxel Corrino 
menekült, ahogyan tudott, adott helyzetben egy 
ellopott kalózhajóval. Hosszas űrkergetőzés után 
Raxel egy általa ismeretlen területre kényszerült 
ugrani, ahol egy gázóriás fogadta őt. Sejtvén azt, 
hogy ennek a gáznak nem valószínű az egészségre 
gyakorolt pozitív hatása, belerepült hajójával, 
gondolván, hogy oda csaknem követik üldözői. 
Az elgondolás igaz volt, az üldözői elvesztették a 
nyomait.
Raxelnek nem kellett mást tennie, mint a 
gázóriás mélyén megtalált bolygón dekkolni egy 
darabig, amíg elül a kis zsibongás iránta. Persze 
nem bírt a fenekén maradni, úgyhogy a második 
hét után elindult felfedezni az őt oly kedvesen 
elrejtő bolygót. Bandukolt is pár napon keresztül, 
és elemezte a felszínt, a kőzeteket és a gázt. 
Megállapította, hogy a bolygó levegője hosszú 
távon egészségre ártalmas. Rövidesen egy sunyi, 
és alattomos győzedelmi mosoly ült ki az arcára, 

amikor a hajóján lévő analizátor kimutatta, hogy a gáz, ami a bolygó barlangjai mélyén 
kavarog, összetételében igencsak hasonlít a galaxisban oly nélkülözhetetlen Tibana 
gázhoz-, vagyis a sugárfegyver lövedékeinek „alapanyagához”.
Már maga előtt látta a kitermelő bázist, a feldolgozóüzemeket, és legfőképpen magát, 
ahogyan a creditekben dőzsölve mezon aranyát iszogat.

Felbátorodva élete legnagyobb lehetőségén kisomfordált az űrbe, és nyugtával dicsérte, 
hogy nincsenek már a környéken az üldözői. Mivel egyedül ezt a tervet nem valósíthatta 
meg, pár hét alatt összeszedte öreg cimboráit a galaxisból (természetesen nem a 
kalózok közül), hogy nekilásson csodálatos tervének megvalósításához. Megtalálta 
öreg fegyvermester barátját Max Denent, Azalyn Crane-t a kémikust, Leo Bastra-t az 
„idomárt”, és Zane Rayley-t a „beszédest”.
A négy felkeresett barátja rövid ismertető, és bemutató után szintén felismerte a gázban 
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rejlő kereskedelmi lehetőségeket, úgyhogy habozás nélkül nekiláttak a megvalósításhoz. 
A sarkalatos pont a pénz volt, ennek pedig nagyon híján voltak. Zane viszont elég jó 
kapcsolatokkal rendelkezett. Ha megerőltette magát, családi vonalon igencsak magasra 
nyúlt a keze. Egy hosszas átbeszélt este után végül belementek Zane ötletébe, vagyis 
vegyenek fel kölcsönt Zane nagybátyjától a birodalmi bankártól…

A kölcsön: 
Az Archonel nevű birodalmi bolygón 
felkeresték végül Mr. Codiacot -Zane 
rokonát, aki a bolygón fellelhető főbanknak 
az igazgatója. Mivel szérülmentén Zane 
amolyan feketebáránya volt a családjának, 
így szinte fel sem ismerte őt a szerető 
vérrokon. A csapat leplezve idegességét 
mintegy cirkuszi fellépő brigád előadták, 
hogy micsoda terv, és milyen jövedelmező 
lenne a pénzt megkapniuk. Végül Mr. 
Codiac a nevetségesnek ható bagázst 
nem túl komolyan véve úgy döntött, 
sokkal jobban jár, ha enged a családi 
kötelékekre hivatkozó Zane-nek. Megadta 
nekik, amit kértek, megfejelve egy olyan 
hatalmas kamat összeggel, ami még őt 
magát is egy kicsit megmosolyogtatta. 
Mivel a csapatnak nem volt nagyon más 
lehetősége, ezért belementek a pofátlan 
feltételekbe. Mr. Codiac miután a csapat 
elment a fogadóteremből átadta az ügyet 
egy kis ügyintézőnek, és nagyjából 2 
percre rá, el is felejtette a jelenetet egy 
pohár koktél mellett.

Mire költötték: 
Mr. Codiactól távolodva a csapat nem tudta eldönteni, hogy mosolyogjon e, vagy 
ütemesen kezdjen-e beszarni, mert tudták, ha a tervük nem jön be, akkor az életükkel 
fognak fizetni. Nem maradt más lehetőségük ezáltal, mint mindent tökéletesen és 
gyorsan kivitelezni. A pénz végeredményben átváltozott egy gázkitermelő, feldolgozó 
bázissá, továbbá építettek egy lebegővárost a mérgező gáz fölé.
A terv felénél már kikristályosodott egy aprócska hibafaktor, vagyis hogy kik fognak 
dolgozni az egészségre oly káros bolygón. A kérdés „leesett az asztalra”, mert valahogy 
senki nem jelentkezett erre a megtisztelő feladatra. Raxel mutatóujját felmutatva 
jelezte, hogy meg van a megoldás: A hajóik kirepültek a galaxisba, és egy héttel 
később már önkéntes ingyen dolgozó Ithory munkaerővel tértek vissza.

Az elveszett Ithory pásztorhajó: 
Raxel története előtt egy évvel elindult egy ithory pásztorhajó 3000 fővel, hogy 
felfedezzen újabb organikus és növényfajokat a galaxisban. Szerencsétlenségükre 
egy útközben felfedezésre váró lakatlan bolygóra történő leszálláskor a hajó örvénybe 
keveredett, és lezuhantak. Sokan a zuhanásban megsérültek, vagy meghaltak. A hajó 

Mr. Codiac
Az Archonel nevezetű birodalmi bolygón éldegél 
barátunk igen magas felhőkarcolójában. 
Dúskál a pénzben, és igazán nem is 
nagyon tudja már szinte mire költse el. Fő 
érdeklődése ezért a mégtöbb pénz, mert 
ezt találja a leginkább szórakoztatónak. 
Életében halálában- ami még nem jött el- a 
birodalmat szolgálta, eleinte mint bürokrata, 
később már mint banki alkalmazott, ahonnan 
szépen inrtikus eszének köszönhetően vezető 
pozícióba, majd igazgatóvá nőtte ki magát. 
Édesanyjának unokatestvérének fia Zane, 
amire ő nem igazából emlékszik. Van egy 
csinos kis titkárnője, aki irányt gyengéd 
érzelmeket táplál a kis kapuzárási pánikban 
szenvedő creditmilliárdosunk.
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teljesen összetört, az újra felszálláshoz viszont már 
pótalkatrészek kellettek volna. Hosszas próbálkozás után 
a vezetőjük Opassi végül összehívta a megmaradtakat 
(2600 fő) és bejelentette azt, amit már sokan éreztek 
közülük: segítség nélkül nem tudnak már felszállni, 
a kapcsolatuk a külvilággal teljesen megszakadt, 
így kénytelenek ideiglenes lakóterüket kialakítani, 
megépíteni. A bolygó növényzete, és élővilága dús volt, 
de a civilizáció semmilyen formája nem jelent meg rajta. 
A kolónia elveszett, és a keresésükre indult hajók egy év 
után feladták a reményt…
Egy éve már, hogy az Ithoriak otthonnak nevezték 
a bolygót, és elfogadták sorsukat, amikor egy kisebb 
csatahajó lépett be a légterükbe. Szemüket a fénytől 
eltakarva az Ithoriak érezték, hogy meg vannak 
mentve. A hajó leszállt, és a Corrino kapitány néven 
bemutatkozó különösen szívélyes ember felajánlotta 
nekik, hogy elviszi őket a szülőbolygójukra. Az Ithoriak 
önkéntesen, és teljes lelkesedéssel szálltak fel a hajóra, 
ahol a körleteiket elfoglalva másnap reggel már zárt 
ajtók mögött rabként ismertek magukra.
A gázbolygóra érkezve rabszolgaként végzik napról 
napra a dolgukat, termelik, és feldolgozzák az értékes 
alapanyagot. A bolygó légköre sajnos nem alkalmas a 
hosszú távú ott tartózkodásra, lassú lefolyású kellemetlen 

mellékhatásokat vált ki az organikus szervezetekből. A gyenge Ithoriak elhullottak, az 
erőseken pedig lassan jelentkeznek a jelek betegségekre. Sorsuk most már tényleg 
reménytelen, elfogadták hogy számukra már nem tartogat semmit a jövő.

Pénz, pénz, pénz…:
A gázkitermelés, és értékesítés iszonyatosan jól kezdett menni Raxel csapatának, egyre 
több helyre sikerült elmenniük, és hírt adniuk az újfajta energiaforrásról, amelynek 
átdolgozása során sikerült elérni, hogy a tibana gázhoz képest a felére csökkentsék a 
szükséges sűrűséget, vagyis feleannyi energia is elég lett erősebb hatáshoz. 
A fegyvermester kialakított egy eleinte prototípusnak számító, de nagyon hatékony 
fegyvert, aminek a kereskedelmével is akarnak a jövőben majd foglalkozni, a fegyver 
a leginkább alkalmas arra, hogy a gázt kihasználja.
Az elhullott rabszolgák helyett újakat raboltak a környékbéli kis bolygókról, így az 
ingyen munkaerő adott volt. 
A felépítés után két hónappal elindultak a szállítmányok a késztermékkel, és szinte 
kapkodtak a gáz után a kereskedők.

Nagy mellénnyel:
Nagyjából 6 hónap után a teljes felvett összeget, és a magas kamatot is egy nagy 
antigrav bőröndben Raxel és csapata ledobta Mr. Corrino asztalára. A bőrönd tompán, 
és súlyosan puffant, mint ahogyan Mr. Corrino álla is. A bankigazgató leheletnyi 
pillanatig érezte, hogy a világ megfordul körülötte, és tudta, most nem ő irányít. Raxel 
beleszívott az irtózatos büdös szivarába, Azalyn egyik lábról a másikra terhelt, miközben 
sejtelmesen mosolygott, Max felröhögött egyszerűen, Zane pedig miután megnyalta 
hüvelykujját precízen lesimította a szemöldökét. 
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A csapat távozása után késő este volt, mire Mr. Corrino titkárnője halkan becsukta a 
felhőkarcoló tetején lévő igazgatói iroda ajtaját. A sötétbe és csendbe burkolódzott 
igazgató estig figyelte a panorámaüvegen keresztül városa zsibongását, majd éjféltájban 
komlinkjén lassan bepötyögte legkedvesebb ipari kémjének -Raen Tryelnek a számát.
Pár nap múlva az átküldött adatok alapján mindent tudott már a gázról, az értékéről, 
és a kitermeléséről. 
Két álmatlan éjszaka és nagyon sok őrült kacaj kellett Mr. Corrinonak ahhoz, hogy a 
fejébe felbugyogó, kavargó gonosz tervek közül kiválassza a legmegfelelőbbet a teljes 
einstand-hoz a gázbolygón.

Mr. Corrino terve:

Víruslabor: 
Miután a kém jelentése beszámolt a gázbolygó egészségre gyakorolt mellékhatásairól 
is, így ezt a legjobb álcának találta arra, hogy az összes önkéntes munkást, és aki 
még arrafelé lebzsel, kinyiffantsa. A probléma ezzel csak annyi volt, hogy a bolygón 
fellelhető gáz csak hosszú távon halálos, vagyis ezzel várhat akár több évet is. 
Sejtelmes, rejtelmes gonosz tervének ezért az volt a fő alapköve, hogy egy olyan vírust 
készíttessen, ami alapjaiban nagyon hasonlít a gázhoz, de halálos lefolyása pár órán 
belül megtörténik, így igazából senkinek nem fog feltűnni, hogy szabotázs történik.
Egy, a birodalom számára dolgozó vírusspecifikált laborban meg is rendelte a gyilkos 
szert, aminek az elkészítési idejére 3 hónapot mondtak

Hatalomátvétel:
A vírus miatt ki fog halni az összes rabszolga szinte egyszerre, amit nem lehet majd 
pótolni egyhamar, és jó eséllyel a városra is ki fog terjedni a halálos levegő (legalább 
is tesznek róla). A pusztulás miatt le fog állni a termelés, minek újraindítása több 
hónapba is kerülhet- ami a megrendelők miatt igencsak kínosan fog kijönni. Ekkor fog 
megjelenni Mr. Codiac, és mint megmentő szerepében felvásárolja az egészet, persze 
azt hazudva, hogy ez csak segítség, amit a család megkíván! Vagyis szépen lassan 
kitúrja őket ebből a vállalkozásból.

Android gyár:
A terv önmagában még nem állta meg a helyét, mert Mr. Codiac 
szerette volna, ha ez a halálos vírus tényleg el is jut a célállomásig, 
és erről jóformán csak ő szeretett volna tudni. Erre a legjobb 
eszköznek egy jó minőségű androidot látott maga előtt, aminek 
a fejlesztésével amúgy is egy ideje foglalkozik a birodalom. Meg 
is rendelt rögtön két futár organikus humanoidot. A kérése az 
volt, hogy tudják magukat megvédeni a futárok, a testükben 
rejtett rekeszben tárolják majd a víruskapszulákat, és legyenek 
olyan képességeik, amivel észrevétlen be tudnak szivárogni és 
telepíteni a vírusbombákat a gázbolygón.

A gonosz terv kivitelezése:

El is kezdték készíteni a Grixon bolygón az android prototípust. 
A gyártás szakértője egy fiatal zseni Rick Garnet professzor 
volt, aki először kapott lehetőséget arra, hogy önállóan rakja 
össze egy android vezérlő rendszerét. A készítés során a zseni 

A Caster típus :)
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nagyon magas agyműködést, ezáltal intelligenciát 
rakott az androidjába, aminek következményeként 
megtévesztően hasonlított reakcióiban, és 
gondolkodásában egy emberre. Az építés során 
Garnet professzor egyre személyesebb kapcsolatba 
került az androiddal, míg végül egy estén nevet 
adott neki: Caster. A személyes kapcsolat 
barátsággá nőtte ki magát ember és készítménye 
között, már amennyire ezt annak lehetett nevezni. 
Caster viszont nagyon magas intelligenciájának 
köszönhetően ( amit Garnet sem tudott) rövid 
időn belül összerakta a képet, és rájött mire 
„teremtették” őt, és morális válságba került. A 
teszteken érzelmi blokkolások miatt képtelen 
volt a feladatát végrehajtani, így az első speciális 
prototípus csúfosan megbukott. A gyár vezetősége 
úgy döntött, hogy nem kockáztatja a megrendelés 
a biztonságát, égetőbe küldi az androidot, Garnet 
professzort, pedig alkalmatlanságra hivatkozva 
kirúgja… A professzor azonnal tudta, hogy számára 
ez mit jelent, vagyis hogy likvidálni akarják őt, 
és a barátját is. Mielőtt a gyár biztonsági őrsége 
észbe kapott volna a professzor és Caster már ki is 
menekültek a létesítményből, és azonnal eltűntek 
a szemük elől. 
Menekülésüket követően Garnet professzor az 
andorid gyár világán maradt. A déli elhagyatott 
csatornákban húzták meg maukat. 

A vezetőség Garnet munkája alapján egy másik, régebbi professzornak átadta a 
projektet, aki az adatokból felszínesen kijavította a hibákat, és megalkotta a két új 
andoridot, amik már átmentek minden teszten. Ezeket elküldte a megrendelőnek, Mr. 
Codiac -nak.
Garnet értesült két új Caster létrejöttéről, és mentő akciót eszeltek ki, vagyis hogy a 
Caster1-es a prototípus elkapja a vírusfutárokat.

Minden készen az indulásra:
Codiac terve azért két andoridról szólt, mert jelentések alapján már egy ideje az 
Archonel-en fellelhetőek köztársasági kémek, akik ha rosszul lép, beleköphetnek a 
levesébe. Ezért a Caster3-ast, amelyik tényleg tartalmazza a vírust titokban indítja el, 
a Caster2-est pedig, amelyikben semmi nincsen, látványosabb útvonalra küldi, hogy 
elterelje a figyelmet a hírszerzésnek.

Dr. Rick Garnet
Ifjú zseni, gyerekkora óta 
magánakvaló. 10 évesen befejezte 
a 2. egyetemét.Alacsony növésű, 
amolyan “kimaradt belőle a craft” 
ember. Álmodózó tekintet, zagyva 
beszéd, ha nem az androidokról van 
szó. Az agya viszont különleges. 
Ezt fedezték fel a Grixonon, és 
nagy reményeket tápláltak iránta. 
Barátai nincsenek, és az élet 
dolgait is igen rosszul kezeli, mint 
ahogyan a konfliktusokat is, de az 
egészséges életösztön benne van. 
A Caster típus a rég megálmodott 
terve.
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A megbízás:

A csapatokat úgy írtuk ki, hogy a köztársasággal valamilyen formában szimpatizáljanak, 
vagyis az őket megkereső hírszerzési ügynök lesz a megbízó. 
Felkeresi őket, hogy segítségüket kérje, mert az Archonel közelében emberhiány van, 
és úgy érzi szüksége van arra, hogy valakit megbízzon egy forró nyom követésével, 
miközben ő egy másik irányába ered.

A hírszerzés már egy ideje 
figyeli Mr. Codiac -t és ügyleteit 
az Archonelen. Sejtik, hogy 
valamilyen rossz dologban 
sántikál, ezért azt tervezik, hogy 
személyesen megnézik, hogy az 
utolsó két fontosabb és rejtve 
tartott útja merrefelé vezetett a 
bankárnak (az androidgyárba a 
megrendelésért, és a laborba a 
vírusért). Az ügynök elsőként a 
víruslabort megy megnézni, ami 
persze rejtve van, és véletlen sem 
tűnik elsőre annak. Mivel útját 
sietősen szeretné megkezdeni, 
ezért a csapatot bízza meg 
azzal, hogy férkőzzenek Mr. 
Codiac közelébe. Annyit sikerült 
megfejteniük, hogy Mr. Codiac 
keres pár napja egy megbízható 
külsős csapatot egy fontos 
feladatra (természetesen azért, 
hogy a forrás figyelmét felkeltse, 
és elterelje a valódi futárról). 

Nos, ez sikerült is neki, mert az 
ügynök beküldik a csapatot erre 
a felhívásra, és meglepő módon 
Mr. Codiac el is fogja fogadni, 
hiszen tudja azért érkeztek, 
hogy kifigyeljék őt.

A csapat így első körben 
Mr. Codiac-hoz fog menni, 
aki fogadja őket a hatalmas 
felhőkarcolójában. Elmondja 
nekik, hogy elindult egy futárja 
két napja, de minden kontaktus megszakadt vele, és nem bízik igazából senkiben, így 
arra kéri a csapatot, hogy menjenek utána, és találják meg neki a futárt, de legfőképp 
helyezzék biztonságba az általa szállított információt. Természetesen nem mondja el, 
hogy ez egy elterelő hadművelet, mint ahogyan azt sem, hogy a futár maga egy szuper 

android.

Az Archonel
A bolygó a Corporate szektorhoz közel a Birodalmi 
terjeszkedés széléhez esik. Két közel eső holddal 
rendelkezik, amelyeknek látványa mindig azt 
sugalja, mintha rá akarnának esni az Archonelre. A 
korábban független ember lakta várost megszálták 
15 éve a birodalmi erők, és mivel nem ütköztek 
nagyobb ellenállásba megvetették a lábukat. Ennek 
az átalakulásnak -ha nagyon erőltetjük magunkat- 
pozítívumát is fellelhetjük, hiszen a betelepülő tőke 
hatalmas felhőkarcolókat és zsibongó városokat hozott 
magával. Mostanra már kedvelt birodalom lakta bolygó 
lett, minek minden infrastruktúrája magas szinten van 
kiépítve. Alvilági mozgolódás csak minimális szinten 
van, leginkább a bürokratikus korrupció lelhető fel a 
bolygón. A természetes élővilág teljesen kipusztult- 
a bolygó természeti körforgása felborult, állatokat 
és növényeket csak a magántartásokban lehet látni. 
A levegőt mesterségesen tisztítják, és tartják fent, a 
vizet forgatással teszik fogyaszthatóvá, de ezeknek 
a kiépítése annyira tökéletes, hogy senki nem veszi 
észre a különbséget. Egy picit zavaró a néha megjelenő 
sáreső, ami a városon kívüli por miatt van- ezek után 
takarítóegységek pillanatok alatt visszahozzák a város 
fényét, és tisztaságát.
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Három modul 
(Röviden)

A történet innentől esedékes vonalát három részre- a három 
modulra osztjuk: 

A felvezető történet-Július 16.:
A köztársasági megbízás, illetve Mr Codiachoz történő bejutás ekkor kerül lemesélésre. 
A csapat utánaered a futárnak, hiszen ez a legegyszerűbb módja, hogy megtudják 
miben sántikál az öreg bankár. A felvezető modul arról szól leginkább, hogy a csali 
android után erednek, és ennek a nyomában eljutnak végül hozzá.
Addigra a csali androidot megtalálja az érzelmi túltengésben szenvedő kidobott 
prototípus, és meggyőzi arról (andoridok lázadása :) ) hogy amit cselekedni készül az 
nagy hiba, és nem helyén való. Magával viszi a Grixonra, hogy Garnet professzorral 
kitalálják mi legyen.
A csapat így a követés során már rájöhet, hogy a „futár” nem egyedül van, majd mikor 
végre utolérik őket, akkor sokféle kimenetele lehet a történetnek, de a lényeg úgyis az 
lesz, hogy jó eséllyel rájönnek, hogy csalinak lettek használva, és addigra már lehet, 
hogy célba is ért az igazi futár, aki mint a két náluk lévő is- android. Motivációként 
kapnak egy segélykérő hívást, illetve jelentést, hogy a köztársasági ügynök elért a 
céljához, beszorult egy fegyveres összecsapás miatt egy folyosóra, és jelenti, hogy 
hatalmasra nőtt a szar, mert hogy egy halálos vírust fejlesztettek ki, és az ellenszer ott 
van a laborban de nem tudott hozzáférni. A csapat így választhat, hogy megy segíteni, 
és további infókat szerezni a laborba, vagy visszamegy Mr. Codiachoz, és kiveri belőle 
a válaszokat, vagy megindul a harmadik android esetleges nyoma után.

A tábori modul első része- Július 28.:
Itt mivel indulhatnak friss csapatok is, akik nem játszottak a felvezető modulban, ezért 
a lényeges megbízást a hírszerzési s.o.s. üzenet adja. A csapat nem biztos, de esélyes, 
hogy elindul a víruslaborba. 
Az első nap a laborról, az ott tevékenykedő gonosz orvosokról, és az őket védő birodalmi 
különítményről fog szólni. Megszerezhetik az ellenszert, de a labor csak minimális 
mennyiséget állított elő és a komolyabb gyártáshoz hónapok kellenének, és megfelelő 
eszközök. Az ott található infokból, viszont lokalizálni tudják a célpontot. A nap végén 
egyenesen mehetnek a gázbolygóra, illetve annak a lebegő városába. Sajnos a delta 
forrás ügynöke elhullott, így őt már nem lehet megmenteni, kísérleti alannyá váltk.

Abban az esetben, ha a csapat nem foglalkozik az ellenszerrel, hanem inkább megy 
a gázbolygóra elkapni a futárt, úgy igencsak nehéz dolguk lesz, mert az ügyes kicsi 
androidnak ez a specialitása, hogy eltűnjön az emberek elől, és a nyomai igencsak 
kihűltek. 

Ha a csapat Mr. Codiachoz akar visszamenni bájos kérdéseket feltenni, annak csúnya 
vége lehet, de nem kivitelezhetetlen.

Minden esetben a csapat estére elér a lebegő városba, és ott akklimatizálódik olyan 
szerepjátékosan. :)
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Esti mini LIVE: 
Az esti  live, mint ahogyan a modul is, nem osztott világban történik. A csapatokat 
egyenként fogjuk a live helyszínére behívni, minimum negyed, maximum fél órás 
jelenetre. A csapat a lebegőváros cantinjába érkezik, ahol pár Npc lesz bent. A nem 
annyira fontos npc-től megtudhatnak mindenféle félfontos infót a hely működéséről a 
bolygóra való lejutásról stb., viszont amire az egész kimegy, hogy a Tryel nevű kém 
meg akarja őket állítani a bankár parancsára. Megszólítja ott őket, és nagyon komoly 
összeggel megvesztegeti a csapatot, hogy hagyjanak fel ezzel a kis víruskereséssel, mert 
nem éri meg, inkább segítsenek neki abban, hogy kiengedik a gázbolygón tenyésztett 
kis gyilkos lényeket. Erről később...
A live végére gazdagabbak lehetnek pár infóval, és eldönthetik, hogy jó, vagy rossz 
úton járnak é.

A tábori modul második része:
Itt azzal kezdődik a modul, hogy a levegőben terebélyesedő városban kiváncsiskodnak, 
próbálkoznak a gázbolygó felett, természetesen szokáshoz mérten ezzel elég idő el fog 
telni, és a karakterekre van bízva, hogy milyen leleményességgel oldják meg a modult. 
A lényeg az, hogy valahogy állítsák meg a vírust telepítő Caster3-as androidot, mentsék 
meg az Ithoriakat, és semmisítsék meg az állomást (vagy állítsák meg a kitermelést), 
hogy ne tudjanak ide több rabszolgát hozni.
Vagy darkside esetében engedjék el a kis lényikéket, ezzel is sokkal nagyobb zűrt 
okozva az amúgy is baljós bolygón.
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Felvezető modul kifejtve:

A megbízás:
A csapatot a köztársasági hírszerzés felkeresi egy ügynök személyében. Minden csapat 
valamilyen módon kapcsolódik majd a köztársasághoz, így a motiváció egyrészről innen 
eredhet, ha más nem akkor pénzt ajánl fel nekik.

Elmondja, hogy olyan küldetésben van, amelyben két forró nyom is 
felmerült, vagyis nem tud mind a kettő irányában elindulni. 
Már egy ideje figyeli Mr. Codiac- a bankigazgató- ügyleteit, és bár nem 
tud semmit rábizonyítani, úgy érzi, hogy mostanság valamilyen nagyon 
sötét dolgot készít elő, és nem tudja még, hogy mi az. Ennek nyomában 
fog majd elindulni nyomozni, viszont itt a bolygón van egy küldetés, amit 
jobb híján a játékosokra bízna.
A küldetés lényege, hogy az ügynök az utóbbi két napban felfigyelt arra, 
hogy Mr. Codiac kutat, kérdezősködik megbízható, profi külsős csapat 

után akikre egy nagyon személyes feladatot akar bízni. (Természetesen Mr. Codiac ezt 
a figyelemelterelés miatt teszi, és reméli, hogy a köztársasági hírszerzés felfigyel erre.) 
Az ügynök előkészítette, hogy az ő csapatjukat fogadja a bankár ebben az ügyben.
Az ügynök arra kéri a csapatot, hogy a feladatot vállalják el, és figyeljenek mindenre 
ami gyanús, tudjanak meg minél többet erről a személyes ügyről, mert úgy érzi 
összefüggésben van a készülő sötét dolgokkal.
Az ügynök ad nekik egy távkomlinket, amely elég speciális-szektorokon belül 
alkalmazható. Ezen el tudják egymást érni, de arra kéri őket, hogy csak vészesetben 
használják.

Mr. Codiac- a második megbízó:
A csapat így-vagy úgy, de eljut az Archonelre, ahol reméyneink szerint bejelentkezik
Mr. Codiacnál. A birodalmi bankár fogadja őket, remélve, hogy talán ezek lesznek azok, 
akik majd “megfigyelik” őt. Ez amolyan én tudom, hogy te tudod, hogy én tudom játék, 
de a lényeg, hogy Mr. Codiac az aki végül tudja... :) 

Elmondja nekik, hogy van egy nagyon fontos ügye, amit egy futárral akart elintézni. 
A futár 3 napja indult el az útjára, de tegnap előtt megszakadt vele a kapcsolata. 
(a hajójában volt egy jeladó, amiből tudta a bankár, hogy hol van) Kifejezi őszinte 
aggodalmát, és arra kéri a csapatot, hogy busás összeg (fejenként 3000 credit, és a 
felmerülő költő összegek) fejében menjenek a futára után, és találják meg neki, mert 
nagyon fontos, ami nála van. 

-Ha rákérdez a party, hogy mi volt az útirány, akkor sajnálattal mondja, hogy nem 
oszthatja meg ezt az információt, csak azt, hogy hol jelzett be utoljára a jeladó. 
Elmondja továbbá azt is, hogy nem tud bízni az őt körülvevő emberekben, mert úgy 
érzi megfigyelik őt!Természetesen elfelejt arról szólni, hogy android a futár...

-Ha nagyon nyomoz a party a futár itteni léte után, akkor fel tud mutatni a bankár 
egy nagyon szép kis panoráma lakást az egyik felhőkarcolóban, ahol a futára lakott- 
rendes, tiszta hely, szép kis családi képekkel berendezve.

-Az utolsó hely, ahonnan visszajelzett a jeladó egy űrállomás, ahol az űrhajókat töltik 
fel. Csapatunk elindulhat, hogy a félrevezető androidocska után caplasson.
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-Annyi nyomot még hagy a bankár, hogy a küldönce az Archonel kikötőállomásról 
indult el, ahol egy hajót biztosított számára- egy Coréliai gyorsfutárt, a Space Runnert. 
A hangárt a bank tartotta fent magának. Ha a csapat a kikötőbe megy, akkor ott 
kinyomozhatja, hogy tényleg elidult onnan a hajó, tényleg az ült rajta, és iránynak a 
töltőállomást lőtte be.

Az android előre a bankár által meghatározott útvonala:
Amit bankárunk nem mond el, de előre tudja, hogy a jeladó szándékosan ki van 
kapcsolva. Megadta a kis androidnak, hogy az adott helyeken jelenjen meg, és tegyen 
gyanús nyomozható nyomokat maga után. A tervezet szerint a Caster2-es először a 
töltőállomásra megy, ott beszél további útjáról, úgy tesz, mintha útközbeni kimenőt 
adott volna magának, és tovább menne egy Casino világra játszani, majd az ott eltöltött 
két nap után a bolygó holdján lévő bankba menne, ahol a Casino pénzét tartják. (mintha 
a bankár azzal a bankkal lenne valamilyen kapcsolatban és az lenne a fő célja)

A Charge Zone töltőállomás:
A Caster 2-es tényleg rendeltetése 
szerint elment erre a töltőállomásra, ahol 
igyekezett maga után “hangos” nyomokat 
hagyni. Feltöltette a hajóját, látványosan 
bérelt szobát, és este a Cantinban is 
megjelent. Ott persze mit ad Isten beszélt 
arról jókedvűen, hogy egy Casino bolygóra 
tart, ahol ideiglenesen lesz pár napot, és 
reméli, hogy majd ott nyer sok pénzt. A 
kedvence Boobe Casinója, mert ott már 
egyszer robbantott bankot. Azt is elmondja, 
hogy nagyon fontos a küldetése, de nem 
beszélhet róla... milyen meglepő :)
Nem mellékes információ, hogy azért innen 
szűnt meg a jeladás, mert a Caster2-es 
hajót váltott. A bank által biztosított hajó 
továbbra is itt van, bérelt neki egy hangárt. 
A futár keresett magának egy pilótát, aki 
elszállította felettébb gyanúsan a Casino 
bolygóra.

Irány a Casino bolygó a Prize:
A bolygón a Caster2-es tette amit tennie kellett- megjelent a “kedvenc” bárjában a ivott, 
evett. Majd átment egy neves Boobee Casinoba- játszott és jól ment neki. Látványosan 
költötte a pénzét, ezért sok helyen lehet nyomot találni utána. 

Ami nem volt a tervben:
Mivel a Caster1-es prototípus android és dr. Garnet szentimentálisan a fejébe vette, 
hogy ezt a pusztítást meg kell állítani, kifundáltak egy tervet. Bár még nem tudják, 
hogy hol akarják bevetni a vírust, aminek a hordozására tervezték az androidokat, de 
tudják, hogy van még a típusból kettő, azt sejtik, hogy azért kettőt rendeltek, hogy 
ha az egyik csődbe megy, akkor elindul a másik. Ezért csak a látható nyomokat hagyó 
Caster2-es után indul el a prototípus. 

Charge Zone
Töltőállomás- abból élnek, hogy jön egy 
hajó- feltöltik készlettel, üzemanyaggal, 
energiával. Minimális javító részleg, egy 
Cantin, és egy szálló is van. Az egészet 
egy család a Tyros familia tarja fent. 
mindenkinek megvan a feladata, és a 
család tagjai mindenhol megtalálhatóak. 
Persze alkalmaznak munkásokat is. 
Beszédesek, és a pénz nagyon szeretik.
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A 2-es nyomait egészen könnyen 
követte a a Prize-ig. Hajójával 
landolt a kikötőkben, onnan ment a 
városba.Ott beletelt másfél napba, 
mire megtalálta őt. Ezalatt az idő 
alatt bemutatta a kamerának, 
hogy miért is került olyan sokba 
az elkészítése. A nyomokat egy a 
Boobee Casinot látogató maffiánál 
találta meg, akivel a Caster2 azelőtti 
este játszott (és amúgy semmi köze 
hozzájuk). Elment a törzshelyükre, 
egy kifőzdébe, és ő csak kérdezgetni 
akart, de ezt a maffia nem vette túl 
barátságosan, és piffpuff lett a vége. 
Az android sikeresen nekiment a helyi 
maffia vezetőjének, és bandájának 
a rosszul elsült beszélgetés végén. 
Önvédelemből megölte hat emberét, 
és karon vágta a főnököt. Erről 
persze, és a meneküléséről készült 
felvétel. Utána elhúzott onnan, hogy 
ne ontson feleslegesen több vért. 

Kereste tovább a Caster2-est, majd 
miután egy másik, kisebb Casinoban 
megtalálta, amint játszik üzent neki, hogy egy nagyon fontos dolog miatt kell hogy 
találkozzanak. 
A Caster 2-es belement. 

A találkozó helyszínéül egy külvárosi lepukkant, és 
nagyjából kiürült épületet talált. A két android szerelmes 
egymásra találása, önmaguk felismerése jól végződött. A 
Caster alaphiba ugyanis nem lett teljesen az idő hiányában 
kijavítva, és a prototípus Caster1-es hatása megtette amit 
kellett. A Caster kettes felismerte, hogy mire is készítették, 
és mindaketten kitekintettek a távolba... :) Na ez a jelenet 
addig tartott, míg a maffia bájos emberei rájuk nem törték 
az ajtót.  
A két Caster mostmár hátat hátnak vetve gyalulta le 
betolakodókat, majd az ablakon kiugorva kigurulták a 10 
emelet zuhanást. Nem maradt írmagja sem a maffiában 
annak, hogy valaki elmondja kettő van belőlük. A 
menekülést már nem a Caster1-es hajójával teszik meg, 
mert túl messzire lenne a kikötő, hanem elkötnek egyet a 
közeli hangárokból, és engedély nélkül felszállnak. A két 
android ezután visszaindult Dr. Garnethez az Grixonra.

Prize
Ennek a bolygónak egy célja van- a pénzed. 
Minden egyes lépéseddel azt veszed majd észre, 
hogy költesz. Ami szem szájnak ingere, és 
élvezettel jár, az itt megtalálható. Szerencsejáték 
pénzben, vagy életben mindegy, csak fogadj rá. 
Hatalmas épületek, több szintes város. Rengeteg 
ember, és idegen faj. Mindenki azt gondolja itt, 
hogy megszedi majd magát, de az utcán kolduló, 
vagy zsebes tolvajok nem azt bizonyítják, hogy a 
szerencse mindenki mellé társul. Mindig éjszaka 
van, a nap nem nagyon látszik, de ezt a bárok, és 
fények feledtetni tudják az idetévedőkkel. 
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Mikor a csapat nyomoz 
a Prize-on: 

Mivel a Caster 1- eleinte 
elég sok nyomot hagyott, 
ezért nem lesz olyan nehéz 
megtalálni, hogy merre járt. A 
bárokban, a Casinokban, vagy 
a boltokban is emlékeznek a 
jóképű, megnyerő idegenre. 
Ellenben itt már a nyomozás 
során a korább leírtak miatt 
erre a személyleírásra egy 
másik történet is akad. 

Ha az alvilági kapcsolatokat 
próbálják használni az Android 
után, akkor bizony mészárlás, 
és vendetta lesz a hír. Meglepő 
és félreterelő lehet, hogy 
miközben nyugodtan Casinózik 
az emberünk, aközben miért is 
akar végezni a látszat szerint 
egy maffia bandával. Rengeteg 
nyom lehet, de végül ha a 
maffia főnöke, vagy az emberei 
után mennek, akkor azok 
megmutathatják a felvételt, 
ahogyan végez 6 emberükkel a 
leírásnak tökéletesen megfelelő 
futár. Eközben a bárokban meg 
olvadó hölgyek mondják, hogy 
milyen szerény, és jóhumorú a 
fickó.
A maffia persze azt is el fogja 
mondani, (ha jól csinálják), 
hogy megpróbáltak rajtaütni, 
ennek a helyszínét is közlik. Itt 
a csapat megnézheti a lelakott 
épületet és abban a lakást, ahol 
a két android összetalálkozott. 

Az épület bár kihalt, de egy-két család még teng benne. Itt 
a lakók igazolhatják, hogy két személy is bement a szobába 
a lövöldözés előtt.
A csapat innen sejtheti, hogy valami nem stimmel, meg a 10 
emeletes zuhanásból, amit túléltek a nyomok szerint.

A legközelebbi hangárokhoz vezet a menekülők nyoma, és 
ott hallhatják, hogy elloptak egy űrhajót.

A Casino Maffia
Erős hatalom a bolygón, de mindehova azért az ő 
kezük sem ér el. Fő bevételi forrásuk a nőkből és a 
fegyverkereskedelmeből van. 3 testvér irányítja a kb 
100 fős bandát. A legidősebb Ryler Norg, kegyetlen, 
és félelmet keltő ember, aki mindeközben elegáns, 
és a részletekre is nagyon figyel minden tekintetben. 
Kedvenc helyük egy kifőzde, 
ahol a szakácsnő az egyedüli 
aki le tudja őket orrolni. 
Ismerik őket mindenhol, és 
igazán senki nem mer velük 
ujjat húzni.

A maffia kifőzde 
szakácsnője

Boobee Casinója
Fényűzés, elegancia, és sok sok pénz jellemző erre a 
helyre. Sok megszállott szerencsejátékos, sok vesztes, 
casino biztonsági őrök, consumhölgyek, visszajáró 
maffiózók, és az  üzletvezető Mr. Haron, aki egészen 
addig szívélyes, ameddig nem veszélyezteted a köreit, 
vagy elég sokat fizetsz neki érte.
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A továbbjutáshoz a Caster1-es hajója a kulcs. 
Mivel ő itthagyta egy távolabbi helyen a hajóját, 
ezért abban sok info van elrejtve. Nem kell más 
hozzá, mint megtalálni, és a rajta csücsülő, és 
szivart pöfékelő maffia tagokkal lebeszélni, 
hogy “ugyanmá tessék minket beengedni 
egy kis kutatásra”. Ugyanis a maffia eddigre 
taláta meg a mészáros hajóját, és tette rá 
fehérkesztyűs mancsát. Biztonság kedvéért a 
hangárba vezényeltek pár (6) darab marcona 
gorillát, teljespáncélban, hogy figyeljék, ha 
visszajön.

A csapat ha bejut a hajóra, akkor ott az 
asztrogációból visszakövethetik a Caster1-
es útvonalát, ami nem más visszafelé, mint: 
Casino bolygó, töltőállomás, Archonel, Android 
gyár bolygója a Grixon. 
Ha ez nem lenne elég, hogy a Grixonra 
menjenek, akkor egy kis unszolásképpen (ezt 
mindenféleképpen találják meg) találnak egy 
NAPLÓT. 
A mi érzelmes organikus humanoidunk leírja 
benne, hogy miért is jött. Nem túl bőbeszédes, 
de arra pont elég, hogy a csapat rájöjjön, hogy 
akárki is ez, vissza akar menni a gyárhoz, 
viszont nem a gyárba, hanem a “mester” 
búvóhelyére. A naplóban utal arra, hogy a 
mester a csatornákban bújkál, és hogy nem 
ismerik el.

Itt kiemelném, hogy még nem biztos, hogy a 
csapat rájött arra, hogy androidokról van szó, 
mint ahogyan arra sem, hogy a két személy 
akiket követnek azok azonos típusú androidok.

Irány a Grixon:

A Grixonon látni fogják, hogy a droidgyárak 
szinte bevehetetlenek fegyverrel. Őrség 
mindenütt, és komoly biztonsági rendszerek. 
Szerencséjükre, ha megdobták az IQ-t, akkor 
nem is akarnak most bemenni oda. 
A lopott hajót az andoridok az űrkikötőben 
hagyták. A hajó mellett már grixoni őrök állnak, 
hiszen a gyár továbbra is keresteti a szökött 
professzort, és a Caster1-t. Ott kihallgathatják, 
hogy az őrök beszélgetnek. Témájuknak pedig 
meglepő módon azt választják, hogy a hajó 

Naplóbejegyzések:
“Meg kell találnom őt. Lehet, hogy nem tudom 
meggyőzni az igazamról, de akkor is magammal 
viszem.”

“ Nem akarok elbukni, félek. Ha én sikertelenül 
járok, iszonyatos lesz a pusztulás, és az én 
lelkemen szárad... Lelkemen? ...Ezt meg kell 
beszéljem a mesterrel...”

“Ha visszatérünk a futárral a Grixonra Garnet 
biztosan boldog lesz. Ő tud segíteni. Nem 
történik meg a tragédia. Már alig várom, hogy 
lássam a barátom  arcát! Sajnálom, hogy egy 
ilyen csodálatos embernek, mint ő bujkálnia 
kell. Sajnálom, hogy a zsenialitását senki nem 
ismeri el. Nem a csatornában való bújkálást 
érdemelné...”

Grixon
A Grixon bolygó arról híres, hogy egy nagy 
város ami kiszolgálja a galaxis de inkább 
a birodalom szerte ismert droidgyárat. 
Mindenhol csövek, laborok, professzorok, 
droidok. Mivel jönnek ide sokan 
kereskedők, ezért az idegenforgalom 
is nagy, de eléggé célirányos. A gyár 
központja megközelíthetetlen, és 
természetesen őrök védik mindenütt. 
A csatornarendszere elég kiterjedt, 
ide ömlik le a sok melléktermék trutyi, 
úgyhogy sok színben, és fényben 
sugárzik a lent lakó patkány.
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tulajdonosa szigorúan kőrözött személy, és mivel ilyen régóta nem találják biztos, hogy 
a déli csatornarendszerekben bújtak el, mert oda nehezen lehet szenzorokat bevinni. 
Azt is beszélik, hogy mostmár nemsokára meglesznek, mert a csapatok elkezdték 
átfésülni azt a területet is.

Déli csatornarendszer:
Na tényleg ide bújtak el barátaink, és mire a csapat odaér, addig dr. Garnet, és az 
androidok egy helyen vannak, és nagy beszélgetésekbe kezdenek arról, hogy mit 
is lehet kezdeni a helyzettel. Garnet amennyire tőle telt kamerákkal, és biztonsági 
szenzorokkal felszerelte a hozzá vezető utat, úgyhogy ha a csapat nem eléggé figyelős, 
akkor tudni fognak az érkezésükről. Itt nyugodtan meséljetek egy rémálomszerű, 
minimálisan sugárzó, elhagyatott, és ilyesztő csatornarendszert. Nyomok után kutatva 
végül beszoríthatják őket, vagy barátságosan is közelíthetnek a professzorékhoz. De azt 
is lehet mesélni nekik, hogy a csatornákban már akár hallják, ahogyan a rendfentartó 
csapatok átfésülik a járatokat.

A nagy találkozás:
Itt nem definiálnánk, hogy ez hogyan történjen. A csapattól függ, hogy hogyan akarnak 
közelíteni. Lehet addigra már leesett nekik, hogy át vannak verve, és az is, hogy nem 
élő személyeket követtek. A lényeg az, hogy az androidok ha támadják őket, ellent 
fognak állni, de minden esetben Garnetet fogják védeni a legjobban. Ha barátságosan 
jönnek, akkor kis vonakodás, rábeszélés után, de el fogják fogadni a segítségüket, 
mert ők is érzik, hogy vesztett pozícióban vannak.
Itt nem muszály mesélni azt, hogy a rendvédelmisek rajtuk ütnek, csak ha van még idő, 
meg kedv. Úgy is meg lehet oldani a kihozását a három embernek, hogy ellopakodnak 
a keresőik mellett. 

Ha barátságoan közelítettek, akkor Garnet el fogja mondani, hogy mi áll a dolog 
hátterében- amit ő tud: három android volt, egy prototípus, ami “rosszul sikerült”, 
egy ami itt van, és az ég egy adta világon semmit nem szállít, és a harmadik ami 
valószínűleg a legtökéletesebb lett. Elmondja, hogy a harmadik arra lett készítve, 
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hogy a testében víruskapszulákat hordozzon biztonságosan. Az android testében lévő 
kapszula férőhelyekből Garnet nagyon vészjósló számadatokat közöl. A vírustól is függ, 
de iszonyatos pusztításra lehet képes. 
A csapat így lassan összerakhatja, hogy csak elterelésnek voltak ők, és arra kellettek, 
hogy a harmadik android békességben célba érjen. 

Ha harcban legyilkolják Garnetéket:
Ebben az esetben Garnet feljegyzései, és a két android, amelyek bizonyítékul szolgálnak 
adja meg a válaszokat.

Ha ez még nem lenne elég! :):
Egy dramaturgiailag fontos, és odaillő pillanatban a végén: távkomlinken, amit a 
köztársasági hírszerző adott nekik nagyon rosszul érthető üzenetet kapnak:

Történetünk e felvezető versenyben itt ér véget...

“ Hallanak....? Vétel.....! Itt a delta 224.... Válaszoljanak!!! Tűzharcba keveredtem, nem tudom meddig 
tudom tartani magam! Tudniuk kell mit találtam itt! Vírust, tömegpusztító fegyvert!....... Azt hiszem..... 
megvan itt az ellenszer....Hallanak? (lövések folyamatos zaja- a kiáltásból hallatszódik, hogy eltalálták) 
A koordináta: Pakiras rendszerer 4 holdján Zéró 67 Alfa 0028. Egy álcázott laborban vagyok!... Meg 
kell szerezniük az ellenszert... Nem tudom hol akarják bevetni... Azonnali kimentést kérek!...Kérem... 
segítsenek... Hallanak????... “ (megszakad az adás) 
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A Tábori Modul első része - Július28:

A csapatok indulása:
A csapat lehet, hogy részt vett az előversenyen, ezért már rendelkezni fognak némi 
információ többlettel az androidokról, Mr. Codiacról.
Azok a csapatok, akik teljesen újonnan érkeznek a modulba, azok valamilyen módon 
összekötő vagy parancsnok által kapják a megbizatást, miszerint befuttot hozzájuk 
egy ügynöktől egy segélykérő hívás, amit azonnal ki kellene vizsgálni a benne szereplő 
halálos vírus miatt, és lehetőleg az ügynököt kimenteni. A megbízójuk tudni fogja, 
hogy az ügynök egy bizonyos Mr. Codiaccal összefüggő nyom után ment, akinek 
mostanában sejtésük szerint igen sötét ügyletei vannak. Ebben az esetben az elősztorit 
egy másik embere “játszotta” le maegbízónak, vagyis az információkat, amiket tudnia 
kell a csapatnak át tudja adni. (info: a harmadik vírusszállító androidról, arról, hogy 8 
kapszula fér az androidokba, és az, hogy nem tudják, hova is tart a harmadik)

A megbízás során konkrét koordinátát kapnak, ahova el kell menniük: Pakiras rendszerer 
4 holdján Zéró 67 Alfa 0028.

Célok:
- megszerezzék az ellenszert
- lokalizálni a helyet, ahol be akarják vetni vírust
- kimenteni az ügynököt

Pakiras rendszer 
4. holdja:
Ebbe a rendszerbe beugorni 
igen csak nehéz, mert a 
hypertér ugrópont igen necces 
helyen van - egy nagyobb 
csillagtörmelék mellett, ezért 
a legkisebb asztrogációs 
hiba is károsodással, avagy 
megsemmisüléssel járhat.
A rendszerben található 
három bolygó mindegyike 
már alkamatlan az élet 
fentartására. Mindegyikhez 
több hold is tartozik. A holdak 
közül viszont egy az ember 
számára lélegezhető levegőt 
biztosít. Ebbe a halott sötét 
rendszerbe telepítette a Birodalom a titkos laborját.

A felszíne a holdnak kihalt, és minden élettől szinte mentes. Egyetlen egy olyan moha 
van, ami képes itt megélni, egy kékes fényt kibocsájtó nyálkás trutyi. Ennek a csendes 
és sejtelmes fénye dereng egyedül a bolygón. A levegő nehezen lélegezhető. A magasba 
törő hegyes sziklák nem segítenek a jó hangulat elérésében. A területet a néma csend 
öleli, amit a kanyonokban néha átsüvítő szél tör csak meg.



2011 Nyári rúNa Tábor Star WarS modul

18

A labor:
A labor bejárata egy hegyes gúlaszikla tövénél van. Természetesen kívül kamerák, és 
rejtett biztonsági senzorok figyelik a környéket. Aki nem tudja, hogy hova is kellene 
jönnie, bizony igen nehezen találná meg az objektumot. A bejárata elhagyatott, 
avatott szemek láthatják rajta, hogy egy sugárbiztos ajtó. A labor 4 szintes a föld 
alatt. Az ott dolgozó kémikusok, és biztonsági embereknek egyaránt nyújt lakóhelyet, 
és munkaterületet. Mivel ez egy titkosított labor, ezért nem igazán szeretik a kivülálló 
érkezőket, azonnali elfogás a parancs ellenük, és kivizsgálás, hogy honnan tudnak a 
helyről, illetve miért érkeznek. Abban az esetben, ha a csapat hamisítja a belépési 
parancsot nagyon nehéz dolga van, mert naponta kapják holoüzenetben az újabb kódot, 
ami érvényben van. Annak hiányában pedig azonnali gyanú merül fel a biztonságiakban, 
és máris plusszokkal donják az átvizsgálást.
A létesítmény eléggé sűrű, minden helyet kihasználnak, és rengeteg a kütyü. Maximális 
biztonsági, és felszerelési minőség található mindenhol. Elég sok ember dolgozik bent, 
így nehéz benne “láthatatlannak” lenni, de nem kivitelezhetetlen.
A labor itt a képeken kissé le van rombolva, ennyire azért nincsen a miénk, de azért a 
forrás embere igen komoly károkat hagyott a létesítményben. 

Föld alatti laboratórium 1. szint:

Itt található a biztonsági iroda, egy egyszerű iroda, a raktár, ahol a kevésbé fontos 
felszereléseket tartják, a karbantartó szoba, és ami ezen a szinten lényeges, a 
laboratóriumi minták, amik között meg lehet találni a gázbolygó föld, és levegő mintáit. 
Ezek alapján lokalizálni lehet , hogy hol akarják bevetni a vírust (nem mellesleg rá is 
van írva).
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Föld alatti laboratórium 2. szint:

Ezen a szinten a személyzeti körlet, öltözők, egy tárgyaló és a központi-vezetőségi 
iroda van. A közonti irodában adatokat tölthetnek le, elég sok minden megtalálható 
rajta, ha az iszonyat magas biztonsági kódokat feltörik a játékosok.

Föld alatti laboratórium 3. szint:
Erről a szintről már nincsen kép, méretben, elrendezésben hasonló. Itt találhatóak a 
személyzeti lakhelyek, és szobák, illetve egy kis edzőterem- gyakorló, ahol a fáradt 
gőzt kiereszthetik a szegény ittlakók.

Föld alatti laboratórium 4. szint:
Ez a szint a valódi laborrész. Ide már a létesítményen belül is csak engedéllyel lehet 
bemenni. Természetesen a biztonsági kódok óránként változnak, hogy illetéktelen 
ne őgyelegjenek ott. Lent a konkrét kísérletek, és a kísérleti alanyok (vagy annak 
maradványai) találhatóak. Itt van szegény ügynök, vagy volt?...nem túl aktív életet él 
már. 
Itt van az ellenszer is, ami nem túl nagy mennyiségben lett előállítva, 400 kg-nyi  
embernek (szétosztva természetesen:) ) alkalmas arra, hogy kiűzze a testéből a 
démont :).



2011 Nyári rúNa Tábor Star WarS modul

20

A kémikusok és orvosok: 
Az itt dolgozó laborosok mind nagykoponyák, természetesen  mivel mindenben csak 
nem lehetnek jók, ezért némelyiknél előfordulhat, hogy szociálisan kissé alulmaradottak.
Minden percük nagyjából be van oszva birodalmi precizitással, ha esetleg szünetük 
lenne, ezek akkor is laboreredményeket néznek lazításképpen.

A labor biztonsága:
A labort a birodalom tartja fent, és biztosítja is. Ennek örömére ember legyen a talpán 
aki be tudja venni. 
A labor biztonságát a következő egységek adják:
30 db rohamosztagos, 2 db AT-ST, amik kint a felszínen dekkolnak egy rejtett hangárban, 
ahol a 4 db Tie Interceptor is, a gyors reagálás miatt 6 db Ikas-Adno Nightfalcon.
A labor be van kamerázva, amit a biztonsági irodából figyelnek. A személyzeti részek 
nincsenek olyan erős biztonság alatt egyedül.

Külső támogatás:
Abban az esetben, ha a csapatot észrevették, hogy sompolyognak, akkor ha van még 
rá lehetőségük, megnyomják a “gyorsan gyertek segíteni” nagy piros gombot, és a 
rendszerben keringő 2 Lancer Fregatt érkezik segédkezni.

A kísérleti alanyok, és az ügynök:
Sajnálatos módon nem lehetett elméleti síkon megcsinálni a vírust, így kénytelenek voltak 
az ártatlan kis mengelék gyakorlatban is kipróbálni mit tud. Ezt főleg Ithoriaiakon, és 4 
másik idegen fajon próbálták ki, akik a 4. szinten találhatóak. Biztosított üvegfal mögött 
élik napjaikat, különböző mennyiségű, higítású dózist kapva. A szegény ügynökünk 
a behatolásért cserébe azt a nyereményt kapta, hogy egy ilyen kis vizsgálószbában 
elalélva lehelgeti ki lelkét. Mivel a vírus már készen van, ezért az utóhatásokat, és a 
dokumentációt készítik már csak a doktorok.

A vírus: 
A vírus, amolyan Star Warsosan látszódik. Nincsenek kilövellő ragyák, meg bevérzett 
szem! A vírus látható jelei a kissé agresszívabb viselkedés, ingerlékenyebb hangulat, és 
ami biztosan mutatja, hogy a dózist megkapta, hogy a bőr foltokban elkezd befeketedni. 
Több helyen is jelenik meg az idő múltával, és ha ez a fekete bőr már az egész testre 
kiterjed, akkor múlik ki a játékos. Ennek a lefolyása 72 óra alatt történik meg. A vírussal 
bőven elég ha t bőven elég belélegezni. 8k-val támad körönként, és már a kábulat is azt 
jelenti, hogy elkapta. Ilyenkor már csak az ellenszer segíthet. A légzőmaszk sajnálatos 
módon nem segít semmit, mert a vírust nem tudja kiszűrni.

Az ellenszer:
5 fiolára szétosztva 400 kg-nyi embertömegnek van ellenszer. Ezt 
speciális kis csavaros fiolákban lehet megtalálni a laborban. Az 
ellenszer 1 kör alatt javít a beteg állapotán, a helyes beadásra 
elsősegélyt kell dobni 6 ra. Ha nem sikerül, akkor elment az a fiola.

Lokalizálás:
A minta tárolóban lehet megtalálni azokat a föld és gázmintákat, 
amik az eredeti gázbolygóról vannak véve, vagyis a mintákon a 
bolygó koordinátái fel vannak írva.
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Miután a csapat valami csoda fojtán megtudta a célterület helyét, és ki is jutott a laborból 
reményeink szerint első dolguk lesz, hogy Overcitybe tartanak, hogy megállítsák a 
pusztítást.

A csapatnak a Live-ig el kellene érni Overcitybe. Itt viszonylag kis időt töltsenek, amikor 
is a zsebükben landol egy üzenet, ami egy találkozóra hívja őket a Teo Teázójába és 
fogadóirodájába.
Az üzenet nem tartalmaz többet, a találkozó helyszínénél, és időpontjánál, ami a levél 
elolvasása után fél órával lenne.

A modult itt abba kéne hagyni, mert a live következik. A találkozót csapatonként 
eljátszuk.

Live:

Nem meglepő módon Raen Tryel tud az érkezésükről, mivel Mr. Codiacban felmerült az 
elmúlt idő alatt, hogy kis megbízottjaival gond lehet, mivel nem jelentkeznek. Ennek 
örömére megkérte kedves kis kémjét, hogy figyelje a kikötőket, és ha megérkeznek, 
előbb szép szóval próbálja őket meggyőzni, hogy álljanak le erről a kutakodásról.

A live egy bukméker irodában fog játszódni, ahol egy kedves fehér raszta hajú 
embernősténydíva teát is felszolgál. 
A live-ra beérkezvén több karakter is lesz bent, akiktől kisebb infokat meg lehet tudni, 
de a lényeg, hogy Raen is bent van, és megkörnyékezi őket. 

Raen Tryel ajánlata:
15 000 Credit, és annak az ígérete, hogy nem fog a nyakukba szabadítani egy Frost 
nevezetű tömeggyilkos fejvadászt, mindezért cserébe csak annyit kér, hogy áljanak le 
erről a vírus kérdésről, hunyják be a szemüket, és lássanak el pár olyan kis feladatot 
mint:
- szabadítsák ki a fogságban tartott szegény szerencsétlen kouhunokat, hogy szépen a 
maradék életbenmaradt emberkét megzabikázzák.
- lázítsák fel a biztonsági szolgálatot a gáztelepeken.
- Overcityben a központi generátorra tegyenek fel egy blokkolót, minek következtében 
az egész városban ki fog menni minden energia... és a káosz még nagyobb lesz.

ha nem akarják elvállalni a dolgokat, akkor Tryel fenyegettőzni fog, amit be is vált majd 
az asztali modul harmadik részében.
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Live npck leírása és az általuk szerezhető infók

Bukméker – Gabba:

Mr. Szabba Gabba  

Háttér: 
Nem rég nyitotta meg a bukméker irodáját és mindene a fogadás és a szerencsejáték, 
illetve, az, hogy gazdaggá legyen. Aki csak belép a klubjába, az nem úszhatja meg, hogy 
ne fogadjon valamire, leginkább a patkányaira, amik a Csillám ketrecben rohangálnak.  

Tőle szerezhető infók: 
I. Szinte Istenként tiszteli a város legnagyobb ágyúját a szerencsevadászok Track 
Edgarját Mr. Zane Rayleyt. Ajánlja is mindenkinek a nemrég megnyílt kaszinóját a 
Cooper Call-t. 
II. Némi unszolásra, azt is megosztja, hogy egyenlőre még nincs engedélye Mr. 
Zane kaszinójának, nem mintha ez bárkit is zavarna. 
III. Illetve ha nagyon jók, akkor akár azt is meg lehet tudni, hogy Zannek a távoli 
nagybátyja Mr. Codiac a bankár, akitől az állomáshoz pénzt szereztek. 

Lehet még nála játszani, ami egy egyszerű szerencsejáték dobás a játékosok és Mr 
Szabba között, akinek 6k+1-es a szerencsejáték értéke és van 3 karpontja. Nála 
összesen 3 000 kredit van és ennyit lehet tőle összesen elnyerni a patkányok harcán.   

Codiac fejvadásza:

Háttér: 
A veszedelmes Mr. Forst, aki Mr. Codiac megbízásából jött Over Citybe. Nos ő a Live 
helyszínén, csak álldogál, és semmit nem tesz. Senkivel nem beszél, ha viszont valaki 
odamegy hozzá, akár barátkozni, akár keménykedni, akkor nem teketóriázik és három 
felszólítás után lő. 

Tőle szerezhető infók: 
I. Amennyiben bárki hozzá szól, akkor csak egy régi klasszikust idéz: 
a. Egy!
II. Ha ennek ellenére valaki folytatja a beszélgetést, akkor csak egy régi klasszikust 
idéz:
a. Kettő! 
III. Ha valaki még ezek után se adja fel, vagy alapvetően baszakszik, akkor csak egy 
régi klasszikust idéz: 
a. Három! – ezt követően minden játékos karakter Magatehetetlen lesz és véget ért 
számukra a Live. Csak annyira emlékeznek, hogy a fickó pokoli gyorsan lőtte le őket. 

Attól függően folytatódik a történetük, hogy elfogadták e a megbízatást Raentől. 
Ha igen, akkor másnap az asztali folytatásában mindegyikük sebesülten ébred egy 
korházban. Ha nem fogadták el, akkor a fejvadász hajóján egy energia ketrecbe zárva. 
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Boba Fett – Czopi: 

Háttér:
No őt gondolom nem kell bemutatni. Annyi viszont fontos, hogy 16 éve visszavonult, 
amióta Sedrick Sungate és Ika Otball tanácsos elfogták. Most viszont ide jött Over 
Citybe, kicsit körülnézni. A jk-kal szemben nem feltétlenül ellenséges, sőt, ha ügyesek, 
akár még fel is bérelhetik, vagy infót szerezhetnek tőle. 

Tőle szerezhető infók: 
I. Kerüljék a magas csendes fickót, mert nagyon veszélyes, profi gyilkos, aki nem 
teketóriázik és azonnal öl, amint valaki vele kezd. 
II. Ha ügyesen puhatolódznak és elnyerik a bizalmát, akkor elárulhatja, hogy a 
közelmúltban megöltek egy bányász technikust (igaz erről semmi hír nem lesz).
III. Tudja, hogy-hogy néz ki az android hajója, aki kereskedőnek álcázva jött a 
bolygóra. 

Amennyiben baromira, de nagyon baromira ügyesek, Bobát rávehetik, hogy kapjon 
el nekik valakit, kivéve az androidot, és Mr. Codiac fejvadászát Frostot. Ehhez vagy 
nagyon sok pénz (50-60 ezer kredit) vagy olyan meggyőzés kell, amilyenről még nem 
hallottunk.    

Chuck Johnes – Pula:

Háttér: 
Egy szerencsétlen lerobbant hajó tolvaj, aki nem rég lógott meg, egy titkos szövetségi 
bolygóról, egy újabb lopott hajóval. Igazándiból, azért jött Over Citybe, mert ezt dobta 
a gép és ha már itt van igyekszik eladni a lopott hajót. Egyébként baromira csoki barna 
a sok napozástól és eléggé részeg a Gamorrai szenteltvíztől.  

Tőle szerezhető infók: 
I. Néhány régi történet, amolyan Johns féle előadás módban, jedikről, hajókról, 
Johns féle hipertéri trükkökről. 
II. Újabb történetek, arról, hogy honnan jött és mi történt vele. 
III. Fontos szlogenek megismerése és megtanulása, mint a „Nem vagytok elég 
kemények!”, illetve a „Minden kikötőben egy Gamorai szenteltvizet kell inni!”, na és 
persze, a „Már megint nincs nálam gránát.”.  

Amennyiben érdekel valakit, akkor van egy eladó hajója pár tízezerért. A másik lehetőség, 
hogy versenyt isznak vele Gamorrai szenteltvízből, ami minden pohárral 4k-s fizikális 
sebzést okoz. Aki előbb ájul el (magatehetetlen) az veszít. Ha lenyomják ivászatban, 
amire ő 5k-val dob, akkor ad, egy lopott Váll lapos őrséghez tartozó komlinket, amit 
lehallgathatnak.    

Jasmond Doneku – Topi:

Háttér: 
Az ismert galaxis egyik legjobb vadászpilótája, eleinte a Bad Bones, majd annak 
feloszlását követően több másik szövetségi vadász alakulat kiképzője és parancsnoka. 
Rövid ideig az Ignori flotta főparancsnoka, majd ismét vadászpilóta képző parancsnoka. 
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Over Citybe egy fedett felderítő repülős művelt kapcsán kötött ki, feltölteni az 
X-szárnyúját és energiát, meg készleteket vételezni az akciója folytatásához. Addig, 
amíg tart a feltöltés, beugrott lazítani egy kicsit. 

Tőle szerezhető infók: 
I. Régi katona történetek, jedikről, sithekről, tanácsosokról, csatákról. 
II. Némi kiselőadás a vadászgépek magpusztító osztályú fegyverek felszerelésének 
kalibrálásáról, illetve katonai stratégia kezdőknek. 
III. Amikor leszállt a hajóval egy rövidebb felszíni szenzoros pásztázást végzett, 
ami alapján úgy tűnt neki, hogy a felszínen komolyabb kolónia Ithoriai él, nem tartja 
valószínűnek, hogy szabad akaratukból, hiszen a felszínt borító gáz összetétele a 
szenzor adatai szerint mérgező. 

Amennyiben Jasmund 100%-an meggyőződik arról, hogy a Jk-k szándéka tisztességes, 
akkor felajánlhatja számukra, hogy az asztali játék alatt egy alkalommal biztosít 
számukra, egy légi fedezetett, vagy egy szárazföldi fedező csapást. 

Teofilia  Qentin – Gabcsi: 

Háttér:
Miután felsült a Tatooini boltja Over Citybe jött üzletet nyitni. Alapvetően ő bérli a 
helyett és a bukmékernek engedi, hogy itt intézze az ügyeit. 

Tőle szerezhető infók: 
I. Amennyiben szimpatikusak neki a játékosok, akkor szívesen elmondja nekik, 
hogy Over City királya Raxel Corrino másnap a Gázkon nevű étteremben fog ebédelni. 
Mert az a kedvenc helye, és nagyon szereti a sült Lachmart. 
II. Amennyiben ügyesen kérdezősködnek, elmondja, hogy Raxel egyik első embere 
Max Denen a fegyvermester az akinek köszönhetően ilyen jól megy itt a bolt és ő a bánya 
szinten tartózkodik és mindig a fegyvergyárban van, ahol irányítja a fejlesztéseket. 

Ha megtudják (1 000 kredit) fizetni a szolgálatát, akkor abban még segít, hogy másnap 
az asztali modul alatt minden Adatgyűjtés, illetve Alvilág próbájukra +1k-t kapnak 
tekintettel arra, hogy Tea hívja őket a friss infókkal.  

Mole Danken – Ati; Fred Danken – Igor:   

Háttér: 
Over City biztonsági őrségének a Váll laposoknak a tagjai. Épp eltávon vannak és 
iszogatnak. Azonban ha a party nem szimpatikus, akkor barom gyorsan igazoltatják 
őket, és igyekeznek, némi kreditet kicsikarni belőlük. Nem kedvesek, nem is okosak. 

Amennyiben ügyesek a Jk-k vagy sikerül lefizetniük őket (3-500 kredit), akkor szívesen 
beszélnek az őrség általános állapotáról, illetve ha kisebb galibájuk lenne az őrséggel, 
akkor egy alkalommal kihúzzák őket a csávából. 

Ha kiderül számukra, hogy hozzájuk került egy általuk használt komlink, azonnal 
letartóztatják őket, de ha ellenállnak nem mernek semmit tenni, mert itten van Boba, 
meg a másik, úgyhogy, akkor gyorsan elsunnyognak.
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Overcity:

Lehet, hogy a város még nem régóta létezik, de az alapítóinak elszánt módszerei és 
eltökéltsége kellően elégséges volt ahhoz, hogy máris egy színpompás részévé váljon a 
galaxisnak. Koszos, rozsdás utcáival, kiterjedt átkötő folyosóival, megszámlálhatatlan 
leszálló pályájával és hangárjával, szinte mindenkinek a Nal Hutta fölött lévő 
csempészholdat a Nar Shadat juttatja eszébe, pedig kevés a hasonlóság a két város 
között. 

Over Cityt alig hat hónap alatt húzták fel, Raxel és csapata, viszont alapvetően meglévő 
roncstelepi alkatrészeket és modulokat használtak fel, hogy csökkentsék a kiadások 
mértékét. Azonban ahogy kezdett beindulni az üzlet, egyre inkább javítottak az állagán 
és mostanra a felhővárosnak több saját parkja, tiszta utcája és szépen kialakított 
leszálló pályája van. Köszönhetően annak, hogy a szépfiú Zane Rayley, nem hagyta, 
hogy egy lepukkant vacak legyen üzleti befektetésük otthona. A város viszont minden 
kísérlet ellenére, kissé nyers és egyszerű, a falakon látszódnak az illesztések és a több 
szintes felépítmény alsóbb részei, kiválóan alkalmasak aljas gyilkosságok elkövetésére. 

A város egyébként a gázkitermelés központja fölött egy közel 2-300 km-el feljebb 
lebeg. Hatalmas antigravitációs erőművek tarják a várost a pályáján, és amennyiben 
valaki a bolygó gáztól terhes felszínére akar lejutni, akkor engedélyre és egy lefelé 
menő turbóliftre lesz szüksége, amiből sok van város szerte, de erősen őrzöttek. 

Over City, közel húsz szintre osztható, ahol a legalsó 6-8 szint leginkább csak a munkák 
elvégzésére szükséges raktárakból, javító műhelyekből, olcsó kocsmákból és néhány 
pucér csajos bárból áll, illetve karbantartók számára fenntartott munkásszállókból. A 
fölötte lévő részeken már akadnak, jobb minőségű hotelek, egy-egy kaszinó, több 
alkatrész és robotkereskedő bolt, illetve nagyobb nyílt terek, ahol telepített kucsung 
fák zöldellnek. Itt már egészen sok Váll lapos császkál, fenntartva a hely rendjét és 
biztonságát, illetve biztosítva a kellő mennyiségű verekedést és lövöldözést. A város 
legfelső 3-4 szintjén találhatók a kiemelt lakások, előkelő hotelek, leszállópályák, 
vállalati irodák és a Lucky Chance Tower elnevezésű központi torony, amiben Mr. Raxel 
és csapatának van a hivatalos irodája. Igaz, hogy nagyon ritkán fordulnak elő benne. 

A város alig néhány hónap alatt elég hatalmasra nőt és közel 13-17 ezres lakosságával, 
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egy valóban nyüzsgő és veszélyes, de lehetőségekkel kecsegtető metropolisz lett. 
Overcityt a fő gázteleppel turbóliftek kötik össze, afelett épült a város. Ezeken lehet 
ellenőrzött körülmények között lejutni oda.

Valamire való helyek Over Cityben: 

A Cooper Call Kaszinó, amit maga Mr. Zane Rayley üzemeltett. A kétszintes, közel ezer 
négyzetméteres kaszinóban minden megtalálható, ami egy vérbeli szerencsevadászt 
vonzhat. Igaz, hogy hivatalosan még nincs csillagközi engedélye a helynek a 
működéshez, azonban Mr. Zane nem fukarkodott a pénzzel és első osztályú Twi’lek és 
Zabrak felszolgáló lányok, csalhatatlan osztó robotok és a legújabb és legsikeresebb 
csillagközi játékok várják a látogatókat. Többek között a Kucsuki Csillagpatkány játék, 
aminek lényege, hogy egy átlátszó, energia fallal körbevett téren, fogadóktól függően 
4-21 csillagpatkány futkos. Ezek a lények átlagosan 20-30 cm hosszúak és arra vannak 
kitalálva, hogy egy aranyszínű speciális fűszert a Csillámport egyék. A dögök alapvetően 
képtelenek ellenállni a késztetésnek és folyamatosan zabálnak, amíg van a porból. A 
játék pedig nagyon egyszerű, mindenki fogadhat valamelyik versenyben részt vevő 
patkányra és az nyer akinek a döge utolsóként a ketrecben marad. Ugyanis a játék 
ideje alatt folyamatosan fújnak be a játéktérre a csillámporból, amit minden patkány 
folyamatosan zabál, egészen addig, amíg fel nem puffad a sok portól, és szét nem 
robban. Ilyenkor csillámporrá robbannak a patkányok és a többiek zabálnak tovább. 
Gyakori persze, hogy a patkányok egymást is megzabálják. Amennyiben a játék 
végén csak egy patkány marad, a csillámport kiszívják és az nyer aki arra a patkányra 
fogadott. Ha nincs utolsó, mert az utolsó kettő egyszerre robban szét, akkor a ház 
nyer. Játékonként mindenki, csak egy patkányra fogadhat, de az arra tett tétet addig 
növelheti, ameddig kedve tartja, és amíg játékban van a patkány.  Minden alkalommal, 
amikor valaki a legnagyobb pénztétet teszi az egyik patkányra, akkor az illető, a pálya 
oldalában lévő irányítóval ajándékként választhat egy ruhát és egy egyedi hangot a 
patkánynak. Ezeknek a választásoknak, csak a fantázia szabhat határt, mert bármire 
kalibrálhatóak, mind a hangok, mind a ruhák. 

Persze ezen kívül, van még félkarú rabló, szabak, pazak és ügyességi játékok is, de a 
Csillámpatkány a legsikeresebb. 

A középső színvonalú városrészben található a Crayne Medic Facility, amit doktor Azalyn 
Crane tart irányítása alatt. A hely orvosi, kutató és labor munkákat végez, aminek van 
egy korházi szárnya, mely kissé mellőzött módon működik és a lehetőségeihez képest 
csak alig-alig vessz fel betegeket. A többi szárnyban pedig, hát szóval elég kétséges 
kísérleteket folytatnak a „rászoruló” rabszolgákon. A biztonsági rendszerei igen magas 
szinten vannak, és amíg bejutni szinte bárkinek sikerül, addig kifelé szinte lehetetlen 
kijönni, kivétel, csak ha a doktornő elenged. 
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Gáztelepek leírása:

A gáztelepek a gázforrásokra épülő, önmagukat 
ellátó létesítméynek. Itt egyaránt élnek az őrök, és a 
rabszolgák, illetve itt dolgozzák fel a gázt a végső áru 
formájáig. 
8 nagyobb gázkitermelő van, és pár kisebb további 
forrásfelderítő minitelep. A bolygó felszíne kihalt, 
minimális domborzatú, hasonló mint a hold felszíne. 
Néhol kráterek keletkeztek, amik megtörik a felszínt.
A gázforrások már magukban vájtak barlangrendszereket 
a föld alá, a felszínre törési helyük látványos. A 
kitermelés a gázforrások egyre mélyebb rétegei felé 
mennek, vagyis a telepek egy munkarésze azokhoz 
közel, a föld alatti apró járatos barlangokban történik. 

Hajókikötő: Ide érkeznek azok a hajók, amelyek engedéllyel szálhatnak csak le, ezt 
Overcityben lehet megszerezni, leggyakoribb indokként a gáz végső termékének az 
elszállítására.

Turbóliftek: A gáztelepek két úton közelíthetőek meg Overcityből. Az egyik az 
engedélyköteles turbóliftek, amik 2 perc alatt érnek fel a városba. Ennek a forgalmát a 
kikötői parancsnokság ellenőrzi.
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Kikötői parancsnokság: Innen irányítják a kommunikációt és a légi-űrforgalmat 
egyaránt. 

Barakk: A gáztelepet őrző személyek laknak itt. Itt van Cantin, kis boltok, amik a 
maguk ellátására szolgálnak. Ez egy zárt élettér ahova csak az itt lakó, vagy felettes 
személyek léphetnek be. Közepén található a parancsnoki szállás, ahol a gáztelep 
irányítója lakik..

Generátor: Ez egy magas fallal körülvett lejárat, ami a föld alatti generátorhoz 
vezet. Maximális biztonság alatt van, lejutni szinte lehetetlen az oda nem illőknek. Az 
egész telep energiáját biztosítja.
Rabszolgatelep: Telepenként 1000 rabszolga lakik itt. A szállásaik messze nem elégítik 
ki a normál élettér fogalmát. Minimálisra szorítoták a szükségleteiket. A telep mellett 
található a gyülekező hely, ahol az étkezéseket, vagy bármiylen eligazítást végeznek.

Égető: Az elhullott rabszolgákat itt semmisítik meg.

Kouhun kennelek: Leo Bastra kis kedvencei a telepekre igen sötét hatást 
gyakorolnak, ezért minden telepen megtalálható egy ilyen kennelsor. Itt nevelgeti a 
kicsikéit.

Gáz útja:
Gáz forrás: Itt tör fel a földből a gáz, és minden esetben egy barlangredszerben 
található mélyen a föld alatt. Elég veszélyes itt a gáz. Akik itt dolgoznak sokkal 
nagyobb dózisban kapják a halálos levegőt. Egy barlangrendszerben több forrás is 
lehet. Csöveken keresztül jön innen ki a gáz.

Gáztartályok: A forrástól a csövek egyenesen a tartályokhoz mennek.

Finomító: Az első műveletek itt történnek a gázzal. 

Átalakító: Azalyn Crane csapata a kémikusok itt alakítják át a gázt, hogy még 
hatásosabb energiaforrás legyen.

Feldolgozóüzemek: Itt három parcella található. Aszerint, hogy a gáz milyen 
felhasználásra kerül lehet a fegyver, a hajó, vagy a gépekhez szükséges parcella.

Fegyvergyár: Max Denen fegyverszakértői itt fejlesztik ki azt a fegyvert, ami a 
leghatásosabban használja ki az átalakított gáz képességeit.

Raktárak: Itt hatalmas konténerek, és épületek vannak, ahol az elkészült anyagot, 
és árut tárolják.

Őrposzok: Mindegyik őrposzt magasabbra épült mint a telep többi épülete 4 fős 
egységek védik a környéket, természetesen azonnali összeköttetésben vannak a 
parancsnoksággal.
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A tábori modul harmadik része- Július 29.

Ez a modul kétféle képpen kezdődhet.

- Az egyik, hogy elvállalták a Raen által felajánlott lehetőséget, és ennek fényében a 
sötét úton járnak.

- A másik lehetőség, hogy a csapat ellent áll Raennek, és továbbra is megpróbálja 
megállítani az andoridot.

Mindkét esetben a vírusszállító androidot nem lehet kizökkenteni a tevékenységéből, 
ugyanazon a vonalon jár:

A Caster 3-as a modul megkezdéséig már három vírusbombát telepített a fő gázkitermelő  
telepeken. 

A játék 5 órája alatt minden órában további egyet fog letenni, így a tervezett délután 
4 órára minden bomba aktív lesz, és durran egy halkat, ami után elszabadul a vírus.

A Caster3-as útvonala:

Először Overcityben mint egy kis kereskedő mutatkozott be, és gázt akar venni kisebb 
értékben.  A figyelmet így nem hívta magára, de a pénz lerakása után már engedték is, 
hogy a fő telepen leszálljon. A leérése után hajómeghibásodást jelent, és kis türelmet 
kér. Természetesen ezalatt az idő alatt kioson a gépből és sorban elindul a telepekre 
felrakni a bombát.
Mivel tudja, hogy kiszúrnák őt, ezért megöl egy bányász technikust (Cado Starkost), 
akinek se családja, se barátja, és a bőrébe bújva járja végig engedéllyel a telepeket. 

Abban az esetben, ha a játékosok ennek nyomán indulnak el, és az andorid megsejti, 
hogy a technikusi álcája nyomában vannak, akkor azonnal álcát vált, és átveszi az 
egyik rabszolga felügyelő szerepét, akit természetesen megint kinyír. A fickó profi, igen 
nehéz a nyomában haladni.

A gáztelepeken mindig kicsit más helyen hagyja ezeket a bombákat. Mivel minél nagy-
obb pusztulást akar elvégezni, ezért a barakkok, és a rabszolga lakások, gyülekezők a 
fő célpont. Itt mindenkinek a saját fantáziájára van bízva az, hogy hol vannak a bom-
bák.

A vírusbombák: 
8 cm magas kis kapszula alakú vírustartályok, amik szinte alig vehetők észre. A felül-
etüket fekete matt fém borítja, aki nem tudja mire valók, azt hihetnék, valamilyen alk-
atrész. Az idő elérkeztével apró kis szelepek nyílnak meg rajta, és kiengedik magukból 
a színtelen szagtalan gázt mindenféle effekt, vagy hang nélkül. Se időzítő, se számozás 
nem található rajtuk.
Hatástalanítani szinte alig lehet. Droidjavítás, vagy biztonságtechnika hősiessel lehet 
deaktívvá tenni a kapszulákat.
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Abban az esetben, ha ellent mondtak Raen felajánlásának:

A csapat fő dolga meggátolni a kapszulák kinyílását és a vírus elterjedésést. Az sem 
baj, ha az aranyos játékosoknak a fejében az is megfordul, hogy a rabszolgákat fel 
kéne szabadítani, és ha ezt meg is teszik, akkor megütötték a Jackpotot.
Dolgukat mindösszesen pá dolog fogja megnehezíteni.:
- Forst a fejvadász kegyetlenül utánuk ered, és jajj, ha eléri őket- pusztít, gyilkol, 
szublimál.
- Raen kis kérései általa megvalósulnak:
- vagyis mindenféleképpen (hacsak a csapat nem tesz valamit ellene) a 3. óra után 
elindulnak a kouhunok sunyítva, és szedik áldozataikat.
- 4. órában Overcityben kimegy minden energia, és megszűnik a komunikáció velük.

Abban az esetben, ha elfogadják Raen felajánlását:

- mehetnek szépen a gáztelepeken végig, és kinyithatják a kouhun kenneleket.
- elintézhetik, hogy a biztonsági szolgálat a telepeken lázadozzon, dühöngjön.
- Overcityben a központi energiaellátónál feltehetnek egy blokkolót, hogy egy pár órára, 
amíg nem javítják meg elmenjen minden energia, és kommunkáció. ( Az energiaellátás  
központját nem dolgoztuk ki, itt rajtatok a sor, ahogy tetszik, csak jó nehezen)
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NPC ÉRTÉKEK:

Mr. Codiac:
Ügy: 1k+1; Érz: 4k; Tud: 3k+1; Erő: 1k+2; Mech: 1k; Tech: 1k

Karpont: 5; Sötét oldalpont: 1 Erőpont: 0

Jártasságok:
Kitérés: 3k+1; üzlet: 7k+2; Alvilág: 4k+1; Bürokrácia: 6k+1; Bolygórendszerek 
ism: 6k+1; Akaraterő: 6k+1; Kultúra: 4k; Megfélemlítés: 5k+1; Alkudozás: 8k+1; 
Adatgyűjtés: 6k; Szélhámosság: 6k; Parancsnoklás: 4k+1; Meggyőzés: 6k; Számító-
gép: 2k

Felszerelés: 12000 kredit; elit öltözék; komlink

Mr. Codiac emberei:
Ügy: 3k+1; Érz: 3k; Tud: 1k+1; Erő: 3k; Mech: 1k; Tech: 1k

Karpont: 2

Jártasságok:
Sug fegyv: 6k+2; Kitérés: 4k; Gránát: 4k; Pusztakezes h: 4k; Pusztakezes véd: 4k 
Fürkészés: 4k

Felszerelés:
Sugárvető: sebz: 5k; páncél ruha + 1k minden ellen; -1k ügyességből
Kés: Erő+1k
Vért: 1k minden ellen 

Maffia Boss:
Ügy: 2k; Érz: 3k; Tud: 3k+1; Erő: 4k; Mech: 2k; Tech: 2k

Karpont: 4; Sötét oldalpont: 1

Jártasságok:
Sug fegyv: 3k+1; Kitérés: 3k+2; Alvilág: 5k+1; Megfélemlítés: 6k; üzlet: 4k; Paranc-
snoklás: 4k+2; Szélhámosság: 4k; Alkudozás: 6k; Pusztakezes h: 5k+2; Pusztakezes 
véd: 5k+2; Fürkészés: 3k

Felszerelés: Sugárfegyver 5k; boxer:erő+1k; komlink, pénz 1000 Cr

Maffia boss testőrök:
Ügy: 3k+2; Érz: 3k+1; Tud: 1k; Erő: 4k+1; Mech: 1k; Tech: 1k

Jártasságok:
Sug fegyv: 5k+2; Kitérés: 4k; Pusztakezes h: 4k; Pusztakezes véd: 4k; közelharc véd/
tám: 4k+2
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Felszerelés: 
Sugárvető: sebz 5k; kés: Erő + 1k

Dr. Rick Garnet:
Ügy: 1k+1; Érz: 2k+1; Tud: 3k; Erő: 1k+2; Mech: 1k+1; Tech: 4k+1

Karpont: 5; Erőpont: 1

Felszerelés:
sok kicsi robot, és számítógép

Jártasságok:
Futás: 2k+1, Nyelvismeret 3k; Üzlet: 2k+2; Antigrav: 2k; Fürkészés: 3k; Lopakodás: 
2k+2; Adatgyűjtés: 3k; Meggyőzás: 3k+1; Robotjav/progr: 9k +1; Számítógép: 7k+1; 
Biztitech: 4k+2; Elsősegély: 4k+2; Andorid tervezés: 8k

Caster prototípus 1-2:
Ügy: 4k; Érz: 4k; Tud: 2k; Erő: 4k; Mech: 2k; Tech: 3k

Karpont: 7

Felszerelés: Belső rejtett tárolók; Dl18; 1000 kredit; erősített bőr -2k minden sebzésből

Jártasságok:
Sug fegyv: 7k+1; Kitérés: 7k+1; Futás: 8k; Alvilág: 3k+1; Nyelvismeret: 4k; Akaraterő: 
4k; Szállítóhajó: 4k; Astro: 4k; Fed.fegyv: 4k; Antigrav: 4k; Komrendszerek: 4k; 
Fürkészés; 6k; Lopakodűs: 6k; Rejtés: 8k; Adatgyűjtés: 4k+1; Pusztakezes h/véd: 
6k+2; Mászás/ugrás: 6k; Biztonságtechnika: 5k+2; Számítógép: 4k; Robotjav: 4k+2; 

Grixoni rendvédelmi erők:
Ügy: 3k; Érzék: 2k+2; Erő: 2k+2

Felszerelés: gránát: 5k; sugárpisztoly: 4k; páncél +2 mindenre

Jártasságok:
Sug fegyv: 4k+1; Kitérés: 3k; Gránát: 3k+2; Fürkészés: 3k
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Forst – professzionális orvgyilkos. Mr. Codiac embere: 

HÁTTÉR: Mr. Forst egyike a leghírhedtebb gyilkosoknak, akit a 
bankvállalat ismer. Megbízható, hidegvérű és nagyon csendes. 
Semmi más nem érdekli csak az, hogy elég pénzt gyűjtsön, 
ahhoz, hogy idővel majd milliárdosként tengesse nyugdíjas 
éveit, azonban ha van valaki, akit elfogadott megbízójának, 
akkor attól semmi áron nem pártol el. 
Jelenleg Mr. Codiac megbízásában dolgozik és erősítésnek 
érkezett Raen Tryel ipari kém mellé. Amennyiben nem hajlandóak 
elfogadni a hölgy ajánlatát a JK-k, akkor ő fogja őket levadászni, 
még mielőtt nagyobb kupit csinálnak Mr. Codiac robotja körül.  

Ügy: 4k; Érz: 4k; Tud: 1k+2; Erő: 4k+1; Mech: 1k; Tech: 1k

KARPONT: 12; Sötét oldalpont: 3 Erőpont: 1

JÁRTASSÁGOK:
Sugárfegyver: 8k+2; Kitérés: 8k; Pusztakezes védelem: 6k; Futás: 5k+2; Alvilág: 
3k; Nyelvismeret: 2k; Megfélemlítés: 4k+2; Háti rakéta: 4k+2; Adatgyűjtés: 6k+2; 
Lopakodás: 5k; Fürkészés: 8k; Pusztakezes harc (halálos ütések): 8k; Mászás/ugrás: 
5k+1; Kitartás: 6k; Súlyemelés: 7k; Elsősegély: 3k; Biztonságtechnika: 3k; Robbantás: 
3k+1. 

FELSZERELÉS: Fejvadász páncélzat (+3k+1 hagyományos +2k+1 energia; Célbefogó 
rendszer +1k sugárfegyver; Beépített medikai rendszer 4 gyógy csomaggal, automatikus 
sebesülés gyógyító rendszerrel, ami 4k elsősegély; Látás tisztító rendszer, ami minden 
levonást kinulláz; Makrótávcső); Sugárpisztoly (6k+1; 3-15/100/200). 

Caster 3-as – a vírusszállító utolsó android:

HÁTTÉR: Nos ez a tökéletes behatoló és szabotáló android, 
ami csak azért jött létre, hogy Over City életét egyszer és 
mindenkorra tönkre tegye, illetve, hogy egy háromrészes modul 
főellensége legyen (természetesen, csak Mr. Codiac után). A 
mesterséges intelligencia, hűvös profizmussal és teljes mértékű 
érzéketlenséggel párosul, aminek egyedüli célja, hogy beteljesítse 
sorsát és kihelyezze a nyolc kapszulányi halálos vírust.
Nem meggyőzhető az emberi morál és erkölcsi kérdésekben. 
Destroy üzemmód mindenek felett.  

Ügy: 4k; Érz: 4k; Tud: 2k; Erő: 4k; Mech: 2k; Tech: 3k

KARPONT: 7

JÁRTASSÁGOK:
Sug fegyv: 8k+1; Kitérés: 7k+1; Futás: 8k; Alvilág: 3k+1; Nyelvismeret: 4k; Akaraterő: 
4k; Szállítóhajó: 4k; As¬tro: 4k; Fed.fegyv: 4k; Antigrav: 4k; Komrendszerek: 
4k; Fürkészés; 6k; Lopakodás: 6k; Rejtés: 8k; Hamisítás: 7k; Adatgyűjtés: 4k+1; 
Pusztakezes h/véd: 6k+2; Mászás/ugrás: 6k; Biztonságtechnika: 6k+1; Számítógép: 
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4k; Robotjav: 4k+2. 

FELSZERELÉS: Belső rejtett tárolók; Átalakított és erősített Dl18 (5k; 3-7/75/150); 1 
000 kredit; erősített bőr -2k minden sebzésből.

Raen Tryel – Mr. Codiac kémje:
HÁTTÉR: Legkedvesebb és legmegbízhatóbb informátora az 
öreg bankárnak. Mindig egyedül dolgozik, és kaméleon módjára 
tudja változtatni a személyazonosságát, akár példaképe a híres 
Szürke Orchidea nevű fejvadász nő. 
Feladata, hogy biztosítsa Over Cityben, hogy a Caster osztályú 
android hiba nélkül teljesítse a parancsát. Hagy is egy üzenetet 
a csapatnak, hogy kísérletet tegyen arra, hátha Mr. Codiac 
oldalára tudja őket csábítani. Amennyiben viszont ez nem jön 
össze, akkor ő hajtja végre azon szabotázs akciókat, amikkel 
összezavarja a város vezetését. 

Ügy: 4k; Érz: 4k; Tud: 2k; Erő: 2k+1; Mech: 2k; Tech: 3k+2

KARPONT: 5; Sötét oldalpont: 1 Erőpont: 1

JÁRTASSÁGOK:
Zsebtolvajlás: 5k+2; Kitérés: 6k+2; Sugárfegyver: 4k+2; Futás: 
6k; Gránáthajítás: 4k+2; Üzlet: 4k; Alvilág: 4k; Nyelvismeret: 
4k; Bolygórendszerek ism: 4k; Akaraterő: 4k+2; Szállítóhajó: 

4k; Antigrav: 3k; Fedélzeti fegyver: 3k+2; Asztrogáicó: 3k+2; Pajzsok: 3k;  Fürkészés: 
6k; Lopakodás: 6k; Rejtés: 6k; Adatgyűjtés: 5k+2; Szélhámosság: 5k+2; Meggyőzés: 
4k+2; Pusztakezes harc: 3k+1; Mászás/ugrás: 3k+2; Elsősegély: 4k; Számítógép: 
4k+2; Biztonságtechnika: 4k+2; Robotjavítás: 4k+2.  

FELSZERELÉS: 1 200 kredit; Dl-18-as sugárpisztoly (4k; 3-7/75/150); Komlink; 
Személyi számítógép. 

Raxel Corrino – Over City Bossa:  

HÁTTÉR: Ő a legszerencsésebb bajkeverő az egész erő verte 
galaxisban. Megcsinálta a nagy balhét és lelkes pöfékeléssel 
nyugtáz minden napot, amit a roncsokból épített városában 
tölt. Dől a lé, dolgoznak a rabszolgák és még azt a 
kriptaszökevény birodalmi férget is kifizette. Ő az igazi nagy 
ágyúja Over Citynek és ezt élvezi is.  

Ügy: 3k+2; Érz: 3k+1; Tud: 2k+1; Erő: 3k+2; Mech: 3k; 
Tech: 2k

KARPONT: 5; Sötét oldalpont: - Erőpont: 1

JÁRTASSÁGOK:
Üzlet: 4k+2; Alkudozás: 7k+1; Megfélemlítés: 4k+1; Közelharc: 4k; Közelharc 
védelem: 4k+2; Nehézfegyverek: 5k+1; Sugárfegyver: 6k+1; Kitérés: 3k+1; Alvilág: 
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5k+2; Szállítóhajó: 4k+2; Fedélzeti fegyver: 7k; Asztrogáicó: 4k; Bolygórendszerek 
ismerete: 4k; Pusztakezes harc: 6k+2. 

FELSZERELÉS: Vibrobárd (Erő+3k; 15-ös célszám); Rakétapisztoly (4k/6k/10k 
3-7/50/100); Over City N100-as sugárpisztoly (7k; 3-7/50/100); Temérdek sok szivar; 
6-8 ezer kredit kézpénz.  

 
Zane Rayley – szépfiú: 

HÁTTÉR: Nos ha ő nincs, akkor Mr. Codiac sincs, ha Mr. 
Codiac nincs, akkor kölcsön sincs, ha pedig nincs kölcsön, 
akkor most nem aprítanának ő, meg a többiek mezonaranyát 
a colo-colo tejbe. Szóval hálás lehet mindenki neki, és ő 
is az maga számára. Egy igazi szoknyapecér, aki bár már 
kissé fényét vesztett, de a közös, sikeres vállalkozásnak 
köszönhetően, újra tízezreket tud hobbijára költeni (nőkre, 
piára és fogadásokra). Imádja az életet és két végén égeti 
a gyertyát, viszont nem hülye, csak annak mutatja magát, 
hogy a lányok ne jöjjenek zavarba.    

Ügy: 2k; Érz: 4k; Tud: 3k+2; Erő: 2k+2; Mech: 3k; Tech: 2k

KARPONT: 5; Sötét oldalpont: - Erőpont: -
JÁRTASSÁGOK:

Szélhámosság: 6k+2 – csábítás: 7k+1; Üzlet: 4k+1; Alkudozás: 7k+2; Szerencsejáték: 
5k+1; Sugárfegyver: 3k; Kitérés: 2k+2; Alvilág: 5k+2; Antigrav jármű: 4k+2. 

FELSZERELÉS: 10-12 ezer kredit készpénz; Energia páncél (aktiválva +1k energia 
ellen); Over City 70-es sport sugárpisztoly (3k+2; 3-75/300/600).  

Azalyn Crane – a vegyész: 

HÁTTÉR: Hát ez a nő maga a halál és a ridegség tökéletes vegyítése. 
Állítólag valaha birodalmi vegyész volt, de nem elégítette ki a 
munka és szabadúszó kémikus lett, aki később többször keveredett 
emberiség elleni büntettek miatt címlapra. Szóval ő Azalyn a halál 
tudós, aki nagyszerűen érzi magát újdonsült családjában és Over 
Cityben, ahol végre szabadon kísérletezhet rabszolgákkal. Fontos 
szerepe volt a kitermelt gáz értékesebbé tételében és a kémiai 
folyamatok kitesztelésében és a gyársorok felállításában.

Ügy: 1k; Érz: 2k; Tud: 4k; Erő: 1k; Mech: 2k; Tech: 4k+1

KARPONT: 5; Sötét oldalpont: 3 Erőpont: -

JÁRTASSÁGOK:
Kémia: 7k+1; Orvostudomány F: 2k+1; Idegen fajok ismerete: 7k; Nyelvismeret: 4k; 
Elsősegély: 4k+2; Genetika: 5k+2; Biztonság technika: 4k+2; Számítógép: 5k. 
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FELSZERELÉS: Komlink, egy személyi robot és 500 kredit kézpénz.  

Max Denen – fegyvermester: 

HÁTTÉR: Ő az atya mindannak a szépnek és jónak, amit az 
öreg Raxel fegyver és energia formájában piacra tud dobni. 
Egyike a legjobb fegyvermestereknek, aki csak úgy úszkál az 
élvezetben, amióta erről a gázról tud. Jobbnál-jobb ötleteivel, 
pedig olyan fegyver igényeket is ki tud elégíteni, amik korábban 
szinte lehetetlenek voltak. 

Ügy: 3k; Érz: 2k; Tud: 2k; Erő: 2k; Mech: 2k; Tech: 4k

KARPONT: 5; Sötét oldalpont: 1 Erőpont: -

JÁRTASSÁGOK: Sugárfegyver építés/javítás: 7k+2; Sugárfegyver tervezés: 5k+1; 
Energiapáncél tervezés/javítás: 5k+2; Biztonság technika: 5k+2; Robotjavítás: 5k+1; 
Sugárfegyver: 6k+1. 

FELSZERELÉS: Energiapáncél (aktiválva +2k energia ellen); Over City N100-as 
sugárpisztoly (7k; 3-7/50/100).  

Leo Bastra – az idomár: 

HÁTTÉR: Egészen kicsi gyerek kora óta vonzódik mindenhez, ami 
nem ember mégis kezelhető és idomítható. Ellentétben a többi fajjal 
Leo leginkább azokkal a bestiákkal érteti meg magát a leginkább, 
amik nem beszélnek vissza. Büszke állítólagos több generációra 
visszamenő idomári családfájára, amiből persze semmi sem igaz. 
Over City nyugalmában szépen egy saját üzletet visz és halálos 
bérgyilkos lényeket tenyészt, amikből mindenki jól jár, kivéve azok, 
akiket megmarnak a dögök.  

ÜGy: 2k; Érz: 4k; Tud: 2k; Erő: 4k; Mech: 3k; Tech: 1k

KARPONT: 5; Sötét oldalpont: 1 Erőpont: -

JÁRTASSÁGOK: Lovaglás: 4k+2; Idomítás: 7k+1; Parancsnoklás (lényekre): 6k+1; 
Lopakodás: 4k+1; Fürkészés: 3k+2. 

FELSZERELÉS: Mindig vele van két legkedvesebb Ultraliskja nélkül.
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Ultralisk
Ügy: 2k; Érz: 2k+2; Erő: 4k+1

JÁRTASSÁGOK:
Fürkészés: 3k+2; Pusztakezes harc: 6k; Pusztakezes 
védelem: 3k.

KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK:  
Erős bőr: +1k védelem minden sebzés ellen
Harapás: +4k Erőre

MOZGÁS: 12
MÉRET: 1.25-1.75 méter magas  

Kouhuns
HÁTTÉR: Leo Bastra által tenyésztett lények, amikkel 
ugyancsak üzletelnek Over City vezetői. 
Ügy: 4k+2; Érz: 2k+1; Erő: 1k+2

JÁRTASSÁGOK:
Fürkészés: 3k+2; Pusztakezes harc: 6k; Pusztakezes 
védelem: 3k.

KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK:  
Mérgező harapás: Amennyiben sikerül bármilyen vérten át, bármekkora minimális 
sebet ejtenie, akkor 8k sebzést okoz a méreg. Amennyiben sebez mindenképpen -1k 
minden főjellemzőjére az áldozatnak a fájdalom miatt. Méret: 0,3 méter hosszú
Mozgás: 6

Over City válllapos őrsége:

HÁTTÉR: Ők Over City kétes hírű rendfenntartói. Alapvetően rodiai, 
traasadoni, twi’lek fajú, volt fejvadászokból, orvgyilkosokból és 
kalózokból verbuvált szedett-vedett banda. Akik viszont igen értenek a 
szakmájukhoz, ami az erőszak! Három-négyfős csapatokban járőrőznek 
a városban és ellenőriznek (kötekednek) mindent és mindenkit. Nem 
kenyerük a sok duma, ha valaki nagyon akadékoskodik, akkor azt 
hamar elintézik. Alapvetően, rosszindulatúak és agresszívak, viszont 
sok kredittel csitíthatóak.  Könnyen felismerhetőek a bal vállukon lévő 

narancsszínű váll lapról, amire a város logója van pingálva. 

Ügy: 3k; Érz: 3k; Tud: 1k; Erő: 3k; Mech: 1k; Tech: 1k

KARPONT: 1; Sötét oldalpont: 1 Erőpont: -

JÁRTASSÁGOK:
Sugárfegyver: 4k+1; Kitérés: 3k+2; Futás: 3k; Pusztakezes védelem: 3k; Pusztakezes 
harc: 4k+1; Fürkészés: 3k+2; Jog (Over City): 2k. 
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FELSZERELÉS: Sugárpisztoly (5k; 3-7/25/50); Komlink; Ruhavért (+2 hagyományos; 
+1 energia); Engedély ellenőrző cucc (4k hamisítás ellen); 50-120 kredit; Két-három 
éjszakai bár belépője. 

Birodalmi kémikus kutatók:

HÁTTÉR: A labor értelmi háttere az a 13 kutató orvos, akik 
folyamatosan dolgoznak a kemikáliák előállításán. Jelenleg Mr. 
Codiac számára fejlesztették ki az OC-G101-es mérget.  

Ügy: 1k; Érz: 2k; Tud: 4k; Erő: 1k; Mech: 1k; Tech: 2k

JÁRTASSÁGOK:
Orvostudomány F: 2k; Elsősegély: 3k+1; Kémia: 5k+2 (Vegyi 
anyagok előállítása: 6k). 

FELSZERELÉS: Komlink.

Birodalmi rohamosztagosok:

HÁTTÉR: A vegyi labor őrségét adó katonák. Összesen egy szakasz 
van ami 45 fő. 

Ügy: 3k; Érz: 2k; Tud: 1k; Erő: 3k; Mech: 1k; Tech: 1k

JÁRTASSÁGOK:
Sugárfegyver*sugárvetőre spec: 5k (4k páncélban); Kitérés: 4k 
(3k páncélban); Pusztakezes harc: 3k+2; Fürkészés: 3k+2. 

FELSZERELÉS: Sugárvető (5k; 3-7/175/350); Rohamosztagos 
páncél (+2k hagyományos; +1k energia).

 
Birodalmi rohamlövészek:

HÁTTÉR: Ők a labor körüli területek felderítői és elsődleges cél 
azonosító és semlegesítő specialisták. Összesen 2x8 fő van a 
bázison belőlük, akik nyolcas váltásban dolgoznak.  

Ügy: 3k; Érz: 3k; Tud: 1k; Erő: 2k; Mech: 1k; Tech: 1k

JÁRTASSÁGOK:
Sugárfegyver*mesterlövész spec: 6k (5k páncélban); Kitérés: 
4k (3k páncélban); Pusztakezes harc: 3k+2; Fürkészés: 4k+2; 

Lopakodás: 4k. 

FELSZERELÉS: Mesterlövész puska (6k; 3-75/750/1 500); Rohamosztagos páncél (+2k 
hagyományos; +1k energia).
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Dark Trooper I.:

HÁTTÉR: A vegyi labor belső fontosabb védelmi területeinek 
őrsége. Összesen 12 db ilyen halálosztó robot van az állomáson, 
amik folyamatos kapcsolatban vannak a többi Dark Trooperrel 
és a központtal. 
Taktikájuk, hogy a pajzs védelmében megközelítik a behatolókat 
és utána körönként 2-4 vágással szecskává aprítják.  

Ügy: 4k; Érz: 4k; Erő: 2k; 

JÁRTASSÁGOK:
Közelharc: 8k; Közelharc védelem: 8k; Futás: 6k. 

FELSZERELÉS: Dark Trooper I. penge (Erő+2k sebzés 10-es célszám); Dark Trooper 
I.-es pajzs (Közelharc védelemmel lehet használni minden típusú lövés ellen és ha 
sikerül, akkor +4k védelmet ad minden támadással szemben az erőre).
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