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O Camaleão

Radjeev Sankhar Barik III
Radjeev Sankhar Barik III är en snart sextioårig indier med
ett bulligt ansikte, glesnande grått hår och utstickande
svarta leverfläckar i på vänster kind. De bleka ögonen döljs
till hälften av tunna, lätt sotade glasögon med vita bågar.

Det händer i världen just nu

Känd sopfuskare fångad
Under våren har sorgliga syner mött Köpenhamnsborna
vid deras miljöstationer. Överfulla kärl, felplacerat avfall
och byggsopor på trottoaren har blivit vardagsmat för de
Radjeev var förut en aktiv man, duktig i många idrotter, boende vid Vesterbro. Skadegörelsen beräknas ha kostat
men en kraftigt degenererande sjukdom har lett till att han staten 50 000 ECU, och priset för miljön kan överstiga det
numer är fetlagd och nästintill helt rullstolsbunden. Hän- fyrdubbla.
På den torrlagda bottnen finner rollpersonerna eller någon derna är dock fortfarande starka och sjukdomen har lämnat
Men tidigt i går morse fångades Sör Knutdsen – sannolikt
från deras hotell likdelar av ett barn, bredvid ett avloppsrör. hans skarpa intellekt orört.
den värsta sopförbrytaren Danmark känt till. Knutdsen
Röret leder från Manitoba Chem Lab CA 12, nedlagd sedan femton år, men det makabra fyndet är betydligt fär- När Radjeev under fyrtiotalet fann sig mer och mer fysiskt togs på bar gärning av ett naboemilitia, ”granngarde”, när
maktlös anställde han två hjälpredor, Aron & Aaron, vilka hon tömde en kasse full med osköljda kartonger i tidnskare än så.
i allt väsentligt verkar som en enda person – eller kanske ingsinsamlingen. Sör försökte undkomma men träffades av
fyra 5/c i ryggen. När polisen bara några minuter senare
Under ett besök i de fattiga områdena utanför hotellets sky- snarare som en förlängning av Radjeevs person.
anlände till platsen kunde de direkt omhänderta den osddande murar, visar det sig att trakten plågas av ett osynligt
eller övernaturligt monster, Kameleonten – Camaleão. In- Radjeev driver flera framgångsrika företag och har en stor kadliggjorda brottslingen.
gen vet säkert hur detta ting ser ut, somliga hävdar att det förmögenhet, av vilken han investerat ansenliga summor
är osynligt, andra hävdar att det är synligt men kan byta i återuppbyggnaden av Moçambique i allmänhet och om- Knudtsen, sedan tidigare känd av polisen, kan nu dömas till
rådet runt Beira – där han levt hela sitt liv – i synnerhet. uppemot tre års fängelse.
skepnad som den vill.
Dessutom är Sankhar Barik Trust en välkänd aktör när det
Madagaskar ansöker om OS
Genom att bli vittne till hur en Richard Cannister försöker kommer till global katastrofhjälp och bistånd.
Madagaskar väntas formellt in sin ansökan om att stå som
gömma kvarlevorna från ett flertal människor, leds rollpersonerna till CA 12 där de finner att viss verksamhet Bakom den filantropiska fasaden är dock Radjeev en störd värd för OS 2064 under veckans IOK-sammanträde. Men
fortfarande pågår. Ur unga människor, med celler och individ som anser sig stå över vanliga moraliska lagar. Un- redan nu hörs kritiska röster från många håll, och fransarvsmassa någorlunda oförstörd av den kraftiga omgivande der biståndets täckmantel (och till stor del genom sitt in- ka Le Monde går i en ledare så långt som att jämföra ett
strålningen, utvinns råmaterial för biomedicinska kompo- vestmentbolag Sankhar Barik Trust) bedriver Radjeev en Madagaskar-OS med det ökända OS som hölls i Nordkorea
våldsam exploatering av världens fattigaste, mest utsatta 2018.
nenter.
och krigsdrabbade områden framförallt i Östafrika, NorPepsi lanserar utmanare
Det mänskliga råmaterialet fraktas sedan till Globo Ship- damerika och Mellanöstern.
Under företagets bolagsstämma meddelades att Pepsi Co
ping Industries, där de lastas på fraktskeppet Mocambique
Sultan som ligger för ankar på internationellt vatten. Där Sedan födseln lider Radjeev av en genetisk sjukdom som lanserar en helt ny kollektion lyxiga drycker till sommaren.
packas allting om i nya lådor, och fraktas in till land igen, sakta bryter ned hans kropp. Sjukdomen låg vilande i mån- Dryckerna kommer att säljas i begränsade upplagor, och
ga år, men den kraftiga radioaktiviteten som invasionen hämta inspiration från ädelstenar. Först ut är Mercury,
genom Globo Shipping till sjukhuset Frontera.
medförde har påskyndat dess förlopp. Genom de förbin- därefter Smaragd och Sapphire. Med uttalandet står det
Bakom denna olagliga handel står den välkända miljardären delser som Radjeev Sankhar Barik II har med Madagaskars klart att Pepsi på allvar tar upp konkurrensen med läskjätoch filantropen Radjeev Sankhar Barik III. Kameleonten styrande elit har ChemCorp försett familjen med broms- ten Virgin. Samtidigt lämnar Virgin in en stämningsansöagerar på uppdrag av honom, och är i själva verket Rad- mediciner och sjukdomen ser numer ut att vara under kan för patentintrång. Anledningen uppges vara att Pepsis
jeevs två betjänter Aron Philippe och Aaron Schwartzman, kontroll. Skadan som den orsakat är dock omfattande, och Mercury är förvillade lik den silverdryck Virgin lanserade
även om forskare på Frontera ständigt arbetar på ett bote- tidigare i år, både till smak och utseende.
iklädda högteknologiska stealth-rustningar.
Synopsis
Rollpersonerna är i Beira på Mocambiques östkust. De
bor på det nötta hotellet De Luxe Hotel, precis bredvid
ett jättelikt nybygge som kommer slå upp dörrarna för
allmänheten inom kort. För att underlätta slutskedet av
konstruktionen har vattennivån sänkts på artificiell väg.
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medel måste Radjeevs kropp dagligen få tillskott av mänskliga proteiner och syror som hans kropp inte längre kan
framställa själv.

ternational genomförde några mindre demonstrationer i
samband med FNs biståndsmöte 2042.

Att se det osynliga
För rollpersonerna kommer det troligtvis förr eller senare
bli aktuellt att bekämpa Kameleonten. Hur det går till är
Kritiken tystnade dock, och efter ödeläggelsen av Tanzania, upp till spelarnas, och spelledarens, egen fantasi, men här
För detta ändamål jagar Aron & Aaron nattetid Beiras gator där Sankhar Barik Trust hjälper till att evakuera stora män- följer några förslag.
för att finna lämpliga mänskliga donatorer, för att kunna gder människor, förbyts till och med människorättsorganisationernas attityd.
förlänga sin arbetsgivares liv.
Att se Kameleonten när den står dold eller tryckt mot ett
enfärgat objekt är omöjligt.
Rollpersonerna kan se att Radjeev bär en Kukhrikniv, ett Kameleonten
Att se Kameleonten när den rör sig över en öppen yta eller
sätt att hedra sin familj men också ett dödligt vapen. (När- Kameleonten är inte ett övernaturligt väsen, utan två per- mot en mönstrad bakgrund, är två nivåer svårare än vanstrid: Beväpnad, svårt)Rollpersonerna kan identifiera att soner: Aron Philippe och Aaron Schwartzman. Båda är an- ligt, dvs Mycket Svårt (Ob5T6) i god sikt. Slaget försvåras
Radjeevs pistol är standardvapen för CMI. (Pistol, svårt)
ställda av den rörelsehindrade Radjeev Sankhar Barik III, ytterligare av nedsatt sikt eller mörker.
som betjänter och hjälpredor. Under nätterna ger de sig Att se Kameleonten med IR-syn är Mycket Svårt (Ob5T6),
ut på Beiras gator för att röva bort barn, och föra dem till men slaget försvåras inte ytterligare av nedsatt sikt eller
Radjeev Sankhar Barik III
Utseende: Fetlagd, blekögd, gråhårig. Svarta leverfläckar, bruna den nedlagda biokemiska fabriken CA12, där en grupp mörker.
mindre nogräknade forskare utför experiment på dem och Slagen kan dock förenklas en nivå genom det cybernetiska
glasögon. Rullstolsbunden.
framställer medicinska preparat ur deras vävnad. Anlednin- implantatet Måligenkänning (eller motsvarande) , förutsatt
gen till detta är att deras arbetsgivare Radjeev lider av en att implantatet försetts med nödvändiga parametrar (kräver
SBT - Sankhar Barik Trust
Investmentbolaget Sankhar Barik Trust grundades av Rad- kraftigt degenererande strålningsrelaterad sjukdom, som ett lyckat slag mot Hacking eller Cybernetik)
jeev år 2036, men det var först efter Madagaskars uttåg ur förhindrar hans kropp att bilda nya celler. Detta är också Att rollpersonerna ”ser” Kameleonten betyder dock snarast
Moçambique som företaget på allvar blev en global aktör. förklaringen till att Aron & Aron rövar bort barn – deras att den kan anas, vilket gör att den är en nivå svårare att
I en filantropisk gest som åtta år senare (2048) resulterade celler och arvsmassa kan förmodas vara relativt oförstörda träffa.
i ett Nobels Fredspris, meddelade den då relativt okände av den kraftiga strålning som är resultatet av Madagaskars
Radjeev att sedan han själv gått levande ur den förstörelse förödande kärnvapenangrepp.
Med en skumsläckare framträder Kameleonten klart och
som ett kärnvapenkrig orsakar, skulle Sankhar Barik Trust
tydligt (ingen modifikation) under den halva minut det tar
hädanefter bara investera i fredlig teknologi samt i projekt För att obemärkt utföra sitt värv, använder Philippe innan skummet lägger sig.
och Schwartzman högteknologiska stealth-rustningar,
för att återställa livet i krisområden över hela världen.
framtagna i hemlighet i Frontera Science Park av forskaren Med hjälp av solglasögon med polariserande effekt förstärks
Viss kritik restes när media grävde fram släkten Bariks Ivete Arubani. Eftersom Frontera är till större delen ägt materialets brytningsfel och kameleonten framträder en
(framförallt Barik II) goda relationer med den styrande av Sankhar Barik Trust, löper en underjordisk skyttelbana nivå tydligare.
eliten i Madagaskar, ett samband som till och med gick att mellan skyddsrummet under Sankhar Barik Estate och det
Tekniken baseras på lösningar som forskats fram av MADE
spåra till Disangani själv, och Greenstrife och Amnesty in- under FSP, och i en hemlig våning precis ovanför har Kameför nästan tjugo år sedan. Under blixtockupationen av
leonten sitt tillhåll. Fronteras vanliga personal vet om att
Moçambique prövades tekniken i fält, och trots att den
Stridsdata. Radjeev Sankhar
utrymmet finns, men då det förmodat bedrivs spjutspetsfortfarande led av vissa barnsjukdomar som stor risk för
Barik III
forskning där är det ingen som har tillgång till denna vånAnfallsfaser: 1-3-4, Skadenivåer: 16/32, Chockslag: Ob4T6
överhettning kunde man tydligt se dess potential.
ing, bekvämt belägen i anslutning till hissen som leder till
Närstrid-Obeväpnad (15)
Sankhars expressbana.
Närstrid-Kniv (16). Kukhri (ObH2T6+2/ObP1T6)
Radjeev Sankhar Barik III tecknade under den pågående
Colt M201 I A1 Government (15). 11,43x23mm/.45 ACP ([2]Ob3T6+3),
ockupationen ett licensavtal med MADE, som gjorde det
ObscuTexTM
EldH: 4, Rekyl: 1,5, Räckvidd: 5-35-70-135, EAB 13 magasin: 8
möjligt att köpa in denna kamouflageteknik, såväl som anDucka (5)
Stealthrustningarna som kameleonten använder sig av är
dra militära lösningar, mot att Madagaskar efter krigssluStridsvana (13)
högteknologiska, men långt ifrån unika.
tet fick insyn och medbestämmande i SBT-koncernen och
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därigenom kunde vara med och profitera på återuppbyggnaden av Moçambique.
Dessa spjutspetskunskaper, köpta med ett blodsbestänkt
kontrakt från landets fiender, ligger till grund för att Frontera har cementerat sin position som ett av Östafrikas mest
innovativa och visionära kunskapscentra.
Förutom i Kameleonternas rustningar, finns kamouflagetekniken i Fronteras ambulansfordon, som genom detta
kan ta sig fram obemärkta och erbjuda medicinsk hjälp
även i de mest oroliga delarna av Östafrika.
Kamouflagematerialet, ObscuTexTM, fungerar ungefär som
en bildskärm. En patenterad väv av optisk nanofiber leder
det omgivande ljuset runt det dolda objektet och samlar
sedan ihop det igen på andra sidan. En avancerad kiselbaserad mikroprocessor förstärker ljuset vid behov och tvingar
materialet att kompensera för de brytningsfel som uppstår
vid snabba rörelser eller vridningar av fibertextilen.
ObscuTex är ungefär lika dyrt som kamouflagehud, men
kräver ingen cybernetik. Den andra stora fördelen är att
ObscuTex visar upp omgivningen som den verkligen ser
ut, inte enligt en matematisk modell för troliga bakgrundsmönster.
Kända problem
Kameleonttekniken är inte helt igenom vattentät. Fortfarande har forskarna problem med värmeläckage, och
tekniken fungerar bristfälligt under extrema temperaturer.
Ett annat känt problem är att kamouflagematerialet gör att
upplösningen minskar, vilket kan resultera i en lätt suddig
bild. Anledningen till detta är helt enkelt att den optiska
fiberväven, nanostorleken till trots, inte släpper igenom
allt ljus, och med en tillräckligt skarp laser kan man till
och med påvisa ”blinda fläckar” när lasern träffar skarvar
eller snedställda fiberöppningar. Problemet har visat sig
svåröverkomligt, och fastän de nya modellerna är utrustade
med en processor som förstärker ljuset för att det dolda objektet inte skall framträda som en skugga är det långt kvar

Stridsdata. F3

Anfallsfaser: 1-3-4, Skadenivåer: 12/24, Chockslag: Ob3T6
Närstrid-Obeväpnad (13)
Närstrid-Kniv (13). Armékniv (ObH2T6+2/ObP1T6)
Franklin ASG-2II (13). Kal 20 (Ob4/3/2/1T6), EldH: 3/6, Rekyl: 4, Räckvidd: 5-10-30-60, EAB: 8, Magasin: 12
Browning AP.45 (13). 11,43x23mm (Ob3T6), EldH: -, Rekyl: -, Räckvidd:
5-30-60-120, EAB: 9, Magasin: 7
Ducka (10)
Stridsvana (11)

Den nybildade styrelsen breddade verksamheten och började utföra egen forskning. Vid ockupationen förändrades
allt – inga rika turister kom längre för att genomgå dyr
sjukvård och verksamheten hotades av nedläggning. Genom
ekonomisk hjälp från investmentföretaget SBT kunde Frontera dock överleva kriget och försköt nu fokus till att bli ett
krigssjukhus. I efterkrigstiden började Frontera återigen
expandera verksamheten, nu genom att sälja lösningar för
fältsjukvård till andra krigsdrabbade områden.

Frontera Freedom Force – F3
Precis som alla större företag har Frontera en beväpnad
säkerhetstjänst, som sköter bevakning av området och andra potentiellt våldskrävande sysslor. Eftersom Beira inte
har något myndighetsstyre, delas makten i staden ungefär
lika mellan Frontera Freedom Force, Octagon Security och
Preta Mashanga. F3 har hand om det finare, nybyggda området runt forskningsparken, OctSec om områdena utanEtt annat problem är att objektet fortfarande har en yta, för medan Preta Mashanga kontrollerar resten. Utrustvilket gör att en snö- eller sandstorm kan avslöja bäraren. ningsmässigt är förhållandet det samma – F3 har modernast
utrustning och Preta Mashanga den sämsta.
till perfektion. Laboratorieförsök på Frontera har visat att
trots att ljusförlusten nu beräknas till mindre än fem procent, räcker det med att fyra stora ”dolda” objekt placeras
framför varandra för att en testgrupp ska kunna urskilja en
suddighet mot en mönstrad yta. Processorn har dessutom
svårt att kompensera för andra, naturliga brytningsfel, till
exempel vatten, glas, eller varm luft/fata morgana.

Aron & Aaron
Aron Philippe

Utseende: Spenslig, rakat mörkt hår med en tunn fläta i nacken.
Bruna ögon, fyrkantiga glasögon. Stor näsa, små öron. Orange,
något för kort kostym.
Beteende: Inställsam. Artig.
Aaron Schwartzman

Utseende: Kraftig, rakat mörkt glest hår med en tunn fläta i
nacken. Obehaglig mun med glesa tänder. Bruna ögon, rektangulära
glasögon. Tung andning. Orange, något för åtsittande kostym.
Beteende: Tystlåten och butter.
Frontera Science Park
Frontera är ett av få företag i området som ligger kvar
någorlunda oförstört av kriget. Företaget grundades 2020
av Radjeev Sankhar Barik II och tonvikten låg då på skönhetsoperationer men även akutsjukvård och avancerade
ingrepp genomfördes på dem som kunde betala för sig.
2030 såldes företaget, och Radjeev Sankhar Barik II flyttade utomlands (till Madagaskar, men det nämns ingenstans).
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Frontera Freedom Force är iklädda ljusgrå uniformer med
gula detaljer, och väl utrustade med högteknologiska automatvapen och fordon.
Preta Mashanga
Preta Mashanga var ursprungligen en beväpnad rebellgrupp som slogs för sitt folk, gentemot regeringen och
andra etniska grupper i östafrika. Efter ockupationen har
Stridsdata. Preta Mashanga

Anfallsfaser: 1-3, Skadenivåer: 15/30, Chockslag: Ob4T6
Närstrid-Obeväpnad (14)
Närstrid-Kniv (15). Machete (ObH2T6+2/ObP1T6)
Närstrid-Kedja (14). (ObK1T6)
UZI (14). 9x19mm ([2]Ob3T6+2), EldH: 4/-/12, Rekyl: 1, Räckvidd: 5-4075-150m, EAB 7 magasin: 32
Yamaha Hunting Bow (13) (Ob3T6/2T6+1/1T6+2/1T6), Räckvidd: 5-1030-75
Ducka (11)
Stridsvana (14)

Gäster på De Luxe Hotel
Lucinda Branca

Utseende: Mörkt hår, blek hud. Svarta shorts, genomskinlig röd
plastjacka. Rosa stövlar
Beteende: Festglad.
Jenny Winter

Utseende: Orange hår, fräknig hud. Grön parkas och flipflops.
Beteende: Rättfärdig. Självgod.
Övrigt: Gift med Patricia Winter
Patricia Winter

Utseende: Lång, utmärglad, stora framtänder. Glasögon. Tunga
guldkedjor och grön solhatt.
Beteende: Stolt. Påläst. Tråkig.
Övrigt: Gift med Jenny Winter.
Simon Sparring

Utseende: Sportig. Hotpants och skjorta. Bångstyrigt hår.
Beteende: Ler. Berest.
Tito Las Palmas

Utseende: Lönnfet, svart Elvisfrisyr och polisonger, uppknäppt
träningsoverall
Beteende: Slemmig
Övrigt: Porrfilmsproducent för Panther Productions, Las Vegas.
Rick Turret

Utseende: Artificiellt öga, drake tatuerad i ansiktet, hästsvans.
Beteende: Högljudd
Övrigt: Solo på flykt. Reser under falskt namn.
Ralph Mortimer

Utseende: Blond, reslig. Kuslig blick, eskimåarmband.
Beteende: Korrekt.
Övrigt: Ingenjör, hitrest för framtidsexpo 2054.
Fox Beirut

Utseende:
Beteende:
Övrigt: Kortspelare, här för en Baccarat-turnering.

dock maktkartan ritats om, och Preta Mashanga – kraftigt beväpnade och med en någorlunda välfungerande militär organisation – står som en av de styrande makterna i
Moçambique. Gruppen kontrollerar långt större landområden är Octagon och F3 tillsammans: hela slummen, strålzonerna och de olyckliga som fortfarande lever där är helt
utlämnade åt krigsherren AbdiMaliks godtycke.
Preta Mashangas inkomster kommer huvudsakligen från
tre håll: plundring, beskyddarverksamhet och aluminiumoch diamantbrytning i de gruvor som ligger djup inne i
strålzonens hjärta.
Eftersom gerillastyrkan finner sitt folk bland de missnöjda,
fattiga, barn – människor utan hopp – är det långt ifrån en
enhetlig styrka. Det finns inte heller någon egentlig uniform. Många bär kamouflagekläder, men lika många har
samma kläder som den dag de anslöt – ofta hemmagjort
tryck eller påmålade slagord. För att sprida skräck i sina
fiender och visa sin status inom gruppen är det vanligt med
utmärkande frisyrer och ansiktsmålningar, tatueringar,
brännmärken och ärr.
Flygplatsen
Beira Barik International Aeroporto Novo är ett årsgammalt bygge
i bländande vit betong. Svarta spegelglas i kompositramar täcker
den trekantiga byggnadens lätt konkava sidor och stora luftslussliknande glasdörrar bildar barriär mellan den tryckande hettan
utanför och vinkällaratomsfären innanför. Ett eldrivet snabbtåg
löper från gaterna till huvudbyggnaden – för resenärernas säkerhet och bekvämlighet inkapslat i ett lätt sotat plaströr.
Mitt i den trekantiga huvudbyggnaden sträcker sig ett åttkantigt
atrium mot den ljusblå himlen, med vindlande djungelvegetation.
Genom det tjocka välputsade glaset, designat för att skydda djur
och människor från luftburna sjukdomar hörs makakernas väsande
skratt och klappret av tucanernas näbb.
De Luxe Hotel
Blekrosa glaskrönt betongmur, rosabruna hus. Gles palmskog,
stråtaksbungalows, nötta plankgångar söndertrampade sandiga
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gångstigar. Utomhusbar. Uttråkad personal, söndertvättade kläder
snurrar håglös havana club. Sockerlag, ananas, blinkade iskuber,
blå curaço. TV46. Månlotteriets drömmar, vinstlösa dragningar.
Sprucket orangekaklad pool, spräckliga soldränkta ödlor på bildskärmsbeiga betongtrappor mellan hotellområdet och den finkorninga stranden. Sötvattenduschars orkeslösa strålar ger vika för
havsbrisen. En medelålders kvinna slumrande i träkur; trampbåtar
dykutrustning strandmopeder uthyres. Uråldriga döda korallstrukturer, lukt av hav, salt och fisk. Ett fåtal maneter torkar ut, i en
nyligen avdunstad pöl krälar ett muränyngel runt efter vatten. En
halvkilometer bort tornar en steksvart damm, suckar och vibrerar
under Indiska oceanens tryck. Tre fregattfåglar försvinner långsamt, stilla omfamnande den soldränkta barriärens termodynamik.
Evenemang

Safariresor inåt landet
Hajexkursioner
Hyra av vindsurfingbrädor och trampbåtar
Hyra av motordrivna strandtrehjulingar i glada nötta plastfärger.
”Traditionell” middag med inhemsk underhållning
Squash
Beachvolleyboll
Vattengymnastik i poolen
Fyndet
På grund av ett stort nybygge i området är havsytan sänkt
ett par meter, vilket ger enastående möjligheter att se koraller och undervattensformationer torrskodd. Nedanför
hotellet finns en stor bevakad ”fålla” där stranden tillhör
hotellet och således de flesta turisterna befinner sig.
Längre bort är det mindre folk, men å andra sidan obevakat. Om rollpersonerna rör sig dit finner de en stort avloppsrör vilket bryter av det pittoreska landskapet med ett
oroväckande tryck i lödfogarna Manitoba Chemicals
På en brant i fjärran tornar ett kolonialhus tillhörande miljardären Radjeev Sankhar Barik III
Rollpersonerna kan finna delar av en mycket välbehållen

människokropp i 5-10 årsåldern. (SYN, normalt) Kroppen
kan inte vara mer än några dagar gammal. Pojke. (Medicin)
Manitoba Chemicals är helägt av det illa sedda men vansinnigt stora läkemedelsföretaget ChemCorp. (Utbildning,
svårt)
Stadens gator
Utanför hotellets bevakade murar ligger resterna av ett samhälle.
Knask. Gängfärger slagord. Patronhylsor, kulhål, nedrasade väggar.
Plötsliga värmetromber: lerbruna plastpåsar, sandblandad torkad
avföring, döda löv. Blindgångarrobotar, leksaksminor. De flesta
fönster gapar tryckvågstomma, några klädda i byggplast, mjölkig
tjock, andra nakna. Trasiga reklampelare, död belysning, tjugo år
gamla budskap leende människor modersmjölkersättning choklad
solglasögon ladyshave. Sedan länge utbrunna bilar nedklottrade
avklädda allt av värde, välta lyktstolpar statyer strålsjukt förtvinade rödsvarta palmer.

I den norra delen av kyrkan finns en stor vägg täckt av
böner och bilder på förlorade familjemedlemmar. Rollpersonerna kan se att det finns två huvudsakliga kategorier:
Personer som dog i utrensningen/kriget och personer som
försvunnit mer nyligen. En del av de nyligare har fallit offer för områdets krigsherrar och deras gerillakrigföring,
men många är skrivna som försvunna eller tagna av kameleonten.

Större delen av byggnaden används inte. Rollpersonerna
går upp för trapporna och kommer in i det enorma trapphuset. En våning upp och första dörren till höger kommer rollpersonerna in i ett rum som påminner om en
banklokal från sekelskiftet, en lång disk med smutsigt glas
ovan, små hål för tydligare kommunikation och luckor för
transaktioner. En trasig vattenkylare, och en dammig fikus
en anslagstavla med decenniegammal information om falska sedlar i omlopp och hieroglyfisk valpropaganda. Gratis bleknade kartor på tyska och holländska visar vägen till
bortglömda hotell och raserade restauranger.

Stadshuset/Centrum
Stadshuset är en ödslig byggnad i fejkad kolonial stil med
stora vita pelare framför och en krackelerad marmorfasad. Bakom glaset sitter en uråldrig man med sårig hud och

Mitt mellan grånande huskroppar, blödande armeringsjärn
och betongfragment breder en kåkstad ut sig. Rasriskrädda utmärglade människor hukar i de gamla skyskrapornas
skugga, under presenningar och korrugerad plåt. Endast
ett fåtal bor inomhus i mörkret bland de döda, skräcken
och gammastrålning.
Undernärda barn med långa käppar leker springer efter
rollpersonerna för att sälja någonting värdelöst eller petar
på dem med sina pinnar för att påkalla uppmärksamhet i
hopp om att få en slant.
Kyrkan
Halvriven kyrka. Kyrkklockan nedbäddad i det trasiga golvet; tamdjur duvor och deras spillning. Två bildfönster hela mot den nedåtgående solen. Stor altartavla i cederträ och ett fristående altare
med krucifix. Spruckna golvplattor brunblek sandjord med tydliga
rännilar från det hörn som används som pissoar.
Norra koret. Kraftigt, satt träd tvingar sig upp ur marken. Bland
grenarna krälar en trehornad kameleont. Framför: litet altare,
vissna blommor, vin och matoffer. Väggen tapetserad med lappar,
tidningsurklipp och fotografier.
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Händelser på Beiras gator
Beiras gator är en farlig plats, främst efter mörkrets inbrott.
Om rollpersonerna rör sig mycket ute i staden kan det vara
lämpligt att låta dem märka hur farlig platsen faktiskt är
genom en eller flera av nedanstående förslag.
Slagsmålet

Rollpersonerna blir vid mörkrets inbrott överfallna av
några utsvultna krakar som vill åt deras pengar och utrustning.
Plötsligt hörs ett skrik ”Camaleão”. Folk börjar skrika och
jämra sig, och överfallarna flyr eller springer i ropens riktning.
Rollpersonerna kan få reda på att kameleonten har slagit
till och en mor har blivit av med sitt halvårsgamla barn.

Octagon Security

Octagon Security genomför regelbundna utrensningar, då
de med tårgas eller neuflon jagar bort stadens usla och utslagna från de delar av kåkstäderna som gränsar till större
vägar eller potentiella turiststråk. Rollpersonerna kan bli
vittne till hur en handfull pansarfordon rullar upp längs
gatan och soldater i gråglänsande värmeskyddsdräkter och
gasmasker väller ut.
Eftersom neuflon (till skillnad från napalm) inte lämnar
några brinnande rester, tas ingen hänsyn till huskropparna
utan rollpersonerna kan se hur hus efter hus förvandlas till
inferno och höra slumbeflokningens ångestskrik när de
brinner upp eller flyr tårgasen in i de väntande treskottssalvorna.

Marknaden
Vid foten av ett utbränt köpcentrum, 24 våningar högt gapande glas och metall, breder en stor marknad ut sig. Här
kan rollpersonerna köpa det mesta, och de tiggande barnen
är inte välkomna in på marknaden vilket skänker ett visst
lugn. Däremot använder de sig av sina långa pinnar för att
peta på rollpersonerna och påkalla deras uppmärksamhet.

Om rollpersonerna vill köpa vapen är det möjligt, men
bara pistoler och enstaka halvautomatiska gevär. Vill rollpersonerna ha större vapen ringer försäljerskan på sin kusin
som en stund senare anländer i en Van med skeva hjul och
För mer information om Octagon Security, se sid 7 nedan. ur dess baklucka kan plocka fram granater och mindre helautomatiska vapen.

Barnen

Preta Mashanga

Rollpersonerna blir förföljda av en grupp bleka och smutsiga gatubarn med långa käppar. Fler och fler sluter upp,
men barnen gör ingen ansats att hinna ikapp. Istället vallar de rollpersonerna in bland de uttjänta betongkropparna
och trasiga köpcentra som utgör stadens rester. I en trång
gränd med nedklottrade väggar, krossade fönsterrutor
och ett ännu rykande bilkadaver kliver så plötsligt resten
av gänget in från andra sidan och rollpersonerna finner sig
omringade.

Rollpersonerna kan på avstånd höra skottlossning och vrålet av dieselmotorer. Minuterna efteråt kommer gerillatruppen Preta Mashanga åkande, sprider sin förödelse runt
omkring. Längst fram, i baksätet på en hundraårig blodröd
Lincoln Townscar sitter en oberörd medelålders somalier,
med guldbågade solglasögon, röd bakvänd kangolkeps och
en mängd medaljer på uniformsbröstet. Vid hans sidor står
två yngre officerer, vrålar order åt den efterföljande massan av terrängfordon och skjuter rakt ut i luften. Uppspänd
över motorhuven ligger en sargad kropp, till synes livlös, i
något som skulle kunna vara en företagsuniform.

De smutsiga barnens ledare skriker något på en lokal dialekt och alla barnen börjar stampa en långsam rytm med
sina käppar i marken.

ningen kommer från en gammal fabrik som inte varit i drift
sedan ockupationen.

För mer information om Preta Mashanga, se sid 4 ovan.

Barnen har ingen egentlig önskan att skada rollpersonerna
– de vill åt deras saker.
mungipor som obönhörligen dragits nedåt av gravitationen,
fyller i en blankett och lyssnar piratsändningar från Sierra
Leone på en skramlig transistorradio vars diskanta ljud bara
knappt överröstar den väldiga takfläktens vispande.

skulle vilja. Genom mannens kontaktnät av kusiner och
syskon kan rollpersonerna hyra bilar och båtar, boka biljetter och hotellrum. Dessutom kan de få tag på kartor över
området, eller komma åt landets bristfälliga arkiv.

Rollpersonerna kan här (långsamt) få hjälp med vadän de

Härigenom kan rollpersonerna få reda på att avloppsled9

Richard Cannister
En sen kväll på hotellet – förslagsvis någon av de första
– uppmärksammar rollpersonerna aktivitet vid hotelldammen. Kanske har de varit på månskenspromenad längs
stranden, kanske har de haft strandfest, eller så var de bara
uppmärksamma. Om rollpersonerna tidigare funnit människobenen, avloppsröret, eller båda, lägger de snabbt märke
till att rörelserna verkar komma från just denna plats.
Eftersom det troligtvis är denna händelse som sätter igång
själva äventyret är det av yttersta vikt att du som spelledare
låter rollpersonerna vara med om denna scen.
När rollpersonerna kommer närmare för att undersöka
saken närmare finner de en svartklädd man, som håller på
och gräver i sanden. En bit längre bort kan rollpersonerna
se hans tillhörigheter: en väska, en vindjacka, en rulle sopsäckar. En femtiotal meter bort, ovanför stranden står en
pickup parkerad.
Om rollpersonerna håller sig dolda kan de se hur mannen
gräver fram benrester från åtminstone två kroppar, läg-

ger dem i sopsäckar och dumpar dem från hotelldammens
kant.
Om mannen upptäcker rollpersonerna blir han rädd och
ångerfull. Han lovar att han ska berätta allt, men att de
måste bege sig därifrån fort.
Så hajar han till. ”Den är här.”
Besinningslöst börjar han fly. Om rollpersonerna följer
efter ser de hur han kastas omkull av en osynlig kraft med
blod och tänder flygande. Han kommer upp och skjuter
i vild panik rakt ut i luften men lika plötsligt far han iväg
i en annan riktning och rollpersonerna kan höra hur ett
eller flera ben knäcks i hans kropp. Huttrande av snyftningar tömmer han sitt magasin så att korallreven flisas sönder

och puts och spackel flyger ur dammens ännu nymålade
väggar. En sekund är allt tyst under de blinkande lysrören
högt ovanför, sen börjar mannen åla sig bakåt. Det går att
ana hur luften dallrar framför honom som för en urladdning av okänd art. Mannen gråter och hulkande kräks han
fram en snorig bön om ursäkt och förlåtelse innan bröstet
genomborras och han skickar ut en kaskad av blod och
slem, stelnar till och segnar ned.

och ett körkort (flera klasser).
Richard Cannister bor på D. Mascarenhas 1400 (Matrisorientering, mycket lätt)
Bilen

Det är Kameleonten som kommit för att tysta Richard
Cannister, och rollpersonerna gör klokt i att fly.

Richard Cannisters bil är en turkos Ford Pickup från 2046,
lätt plastskadad vid höger framlykta. Om rollpersonerna inte får tag på Richard Cannisters väska kan de finna
honom genom att förfölja bilen eller att spåra registreringsnumret.

Efterforskningar

D. Mascarenhas 1400

Väskan

I mannens väska finner rollpersonerna ett ombyte (komplett med skjorta, kavaj, byxor och skor), en nyckelknippa

Den döde mannen bor i ett hus i den del av staden som
byggts upp efter rensningen, till stor del finansierad av miljardären Radjeev Sankhar Barik III.
Med hjälp av nyckelknippan kan rollpersonerna ta sig in
genom yttergrinden, port C och därefter fyra trappor.
Mannens lägenhet är halvstökig och nyinflyttat opersonlig,
utan hyllor på väggarna och med möbler som inte riktigt
får plats i rummet.
I rummet finns:
Ett passerkort, Octagon, behörighet A.
Kod 1436 går att hitta i hans filofax.
Bankkort.
Kod 9371 går att hitta i hans filofax.
Om rollpersonerna stannar länge kommer det tjänstgörande vaktbolaget att storma in, försöka fånga in rollpersonerna och beslagta allt de har.
Vaktbolaget kommer inte att anstränga sig för att ha ihjäl
rollpersonerna, om dessa inte gör mycket våldsamt motstånd, utan kommer agera professionellt och korrekt.
Dagen efter blir rollpersonerna släppta, dock utan den
beslagtagna utrustningen, och med en prövning i domstol
hängande över sina huvuden.
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Företagen

Rollpersonerna kan få reda på att företaget Octagon är ett
bolag som äger och förvaltar mark och lokaler runt om i
staden. Bland annat äger de det numera nedlagda Manitoba
Chemicals CA12.
Samma Manitoba Chemicals leder rörledningarna som
mynnar ut nedanför Hotel Deluxe från, och det är också
med Octacons goda minne som de nuvarande försöken
pågår i CA12.
Octagon
I krigets efterdyningar föll i princip alla samhällsfunktioner
i Moçambique sönder, och infrastrukturen har aldrig återhämtat sig. I ett litet område kring huvudstaden har regeringen makt och kan garantera basala funktioner, men på
många vis är det fel att kalla Moçambique för ett land. I
den panikartade fredsprocessen skrev den sittande regeringen kontrakt med vem som än var villig att investera i landet, och sålde ut alla statliga företag i ett fåfängt försök att
samla resurser nog att ta hand om sin lidande befolkning.
Resultatet är att stora landområden juridiskt sett inte längre tillhör staten Moçambique. Enligt FNs världsrapport
för 2052 uppskattas över nittio procent av landmassan vara
kontrollerad av andra än regeringen; miliser, krigsherrar,
stamfurstar och enstaka privata intressenter gör i princip
vad de vill med landet.
Octagon är ett litet och relativt okänt företag, som endast
är verksamt i och kring Beira. Företaget äger, förvaltar och

bevakar stora delar av den sönderbombade staden. Ofta
fungerar företaget som bulvan för andra intressenter som
köpt in fastigheter och tomtmark billigt i krigets efterdyningar, för att kunna dra nytta av dessa i händelse av att landets ekonomi skulle komma på fötter.
För att kunna hävda sina besittningar gentemot andra
företag och de lokala krigsherrarna har företaget en säkerhetsstyrka i ständig beredskap att rycka ut.
Förutom nödutryckningarna gör säkerhetsstyrkan också
regelbundna utrensningar i sina områden, där husockupanter och andra orosmoment undanröjs med tårgas eller
neuflon.
Framtidsexpo 2054
Sankhar Barik Trust anordnar en bjudning för att locka investerare och berätta om de nya projekt som ska locka köpstarka intressen till området.
Bland dessa märks byggnationen av ett jättelikt nytt hotell
(härav den sänkta havsytan). Det är också han som finansierat större delen av den nya flygplats som precis står klar
och med vars hjälp turisterna och pengarna skall anlända
till hans nybyggda hotell.
Miljardären är en fetlagd indier med rörelseproblem och
assisteras av två stycken betjänter med snarlika utseenden
och namn vilka avlöser varandra så att rollpersonerna aldrig
ser de båda tillsammans.

Stridsdata. Octagon Security

Maximilian Mauser

Anfallsfaser: 1-3-4, Skadenivåer: 13/26, Chockslag: Ob4T6
Närstrid-Obeväpnad (12)
Närstrid-Kniv (12). Armékniv (ObH2T6+2/ObP1T6)
MADE SMG-1 (13). 10mmACP ([4]Ob3T6), EldH: 4/-/10, Rekyl: 1,5, Räckvidd: 10-70-160-280, EAB 8 magasin: 30+1
NA M40A3 (12) Eldkastare/Neuflon T: Ob2T6 S: Ob2T6 Intensitet:
Ob1T6+1 Räckvidd: 5-10-15-25m Kondiameter: 0,8-1,8-2,6-4,4m Mag: 6
Ducka (10)
Stridsvana (12)

Den världsberömde stjärnreportern Maximilian Mauser
är också på Framtidsexpo, för att göra en helgspecial om
framtidstro på fjärran krigshärjade platser under rubriken
”Helvetet var bara början”.
Föreläsningarna
Föreläsningarna på framtidsexpo 2054 är många, och för
den intresserade besökaren kan forskningsrön inom de
flesta områden presenteras. Vissa föreläsningar är dock av
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Det händer i världen just nu

Här finns ozonet i sommar
Det internationellt kända oraklet Thanos Magoulas offentliggjorde natten till igår årets andra tremånadersprognos för
ozonhålen. Även om Magoulas metoder är okända, väljer
många att köpa hans tjänster. Enligt uppgifter till ONN ser
sommarens ozonprognos ut att bli den bästa på tjugo år,
och i många turistländer steg börsen under förmiddagen
kraftigt. Bara LIXPI, där de flesta utomjorsliga kolonierna
och stationerna är börsnoterade, föll efter beskedet.
Ordningen återställd i London
Vinterns slumupplopp i London tycks äntligen ha blivit
kvästa. I måndags förkunnade premiärminister Ellroy St
Trophy att det drygt tre månader långa undantagstillståndet som lamslagit samtliga zoner mellan Croydon och Redbridge nu är upphävt. Detta innebär en enorm lättnad för
de miljontals människor som tidigare befunnit sig på fel
sida om zonmurarna, och nu återigen kan färdas fritt. Trots
att vinterns upplopp var de längsta på femton år, betecknas
de ändå av myndigheterna som lindriga. Enligt UNHCR
beräknas antalet allvarligt skadade uppgå till drygt 7 000 avsevärt mycket mindre än fjolårets svarta rekordnotering
130 064.
Österrikes landsbygd ökar
Vid fjolårets Österrikiska befolkningsräkning framkom att
många av de områden som förut betraktats som avfolkningsbygder i själva verket är fulla av invånare. Enligt professor Eva Gesuntermitz kan de förvånande siffrorna delvis
förklaras med nya kraftfullare metoder, vilka också tar med
ej folkbokförd eller på annat vis ”dold” befolkning.
större intresse för äventyret, varför de presenteras utförligare. Om rollpersonerna letar efter någon specifik utställare eller produkt på mässan bör du som spelledare låta
dem återfinna det om det inte är helt igenom orealistiskt.
Frontera Science Park

Personal från Frontera Science Park står för en stor del
av utställningen, förevisar prototyper och berättar om

Ivete Natão
Ivete Natão anses allmänt vara skaparen av ObscuTex och
en god portion av föredraget om Fronteras nya supermaterial består av ett cirka tio år gammalt personporträtt där
man får följa den (då) relativt unga Ivete i hennes laboratoriearbete och höra henne delge några visioner från utvecklingsstadiet.
Ivete var en charmig lokal vävnadsingenjör, med en näst
intill naiv framtoning, som Frontera värvade redan under
företagets nystruktureringsprocess runt 2040, och som –
framförallt under åren 2040 till 2045 – var en av Fronteras
främsta resurser och publicerade stora mängder betydande
forskningsresultat i såväl Nature och Science. Efter 2045
minskade strömmen av artiklar och Ivete antog en mer
tillbakadragen roll som handledare eller medförfattare.
Fortfarande spelar hon dock en stor roll för företaget, eftersom kombinationen av naivitet och snille har blivit en
symbol för upptäckarandan på Frontera.
Sanningen är att Ivete Natão som bäst var medelmåttig
inom sina områden – hennes jobb var bara att vara ansiktet
utåt för de produkter och patent som Frontera licenstillverkar från MADE och Manitoba Chemicals, och med sin
charmiga okunnighet platsade hon till en början perfekt
för att skingra eventuella misstankar om oegentligheter
hos det förut okända, nu plötsligt expanderande forskningföretaget.
Även om Ivete var långt ifrån så skicklig som hon framställdes, var hon dock tillräkligt smart för att reagera över
att hennes forskningslags arbete gick alldeles för snabbt
och felfritt och redan 2042 förstod hon att företaget bara
utnyttjade henne. Av rädsla för att bli avrättad fortsatte
hon dock sitt uppdrag att vara ett leende ansikte utåt för
Fronteras blodsbesudlade landvinningar, och genomförde
under mer eller mindre öppet hot sina två mest betydande
projekt: ObscuTex-projektet – känt som Le Cameleon när
det köptes från MADE – och Nero, en levande AI, som
fortfarande är aktiv och bor ombord Moçambique Sultan.

Strax efter uppstarten av Nero, 2046, lämnade Ivete Frontera och frånsade sig rätten till sitt eget namn och alla public relations som kunde ha med namnet att göra.
Snart stod det klart för Frontera, och Ivetes efterträdare
Alice Lesoto, att Ivete inte var så naiv som hon verkade.
När alla kontrakt var klara och företagssoldaterna sändes
ut för att göra sig av med henne hade Ivete redan försvunnit, och trots företagets eftersökningar – och trots de stora
resurser som står till dess förfogande – är hon fortfarande
vid liv på okänd ort.
Av rädsla för att bli upptäckt bor Ivete fortfarande kvar
i Beira, men har under de senaste sju åren förändrats till
både person och utseende. För närvarande bor hon på de
Melo i de absolut mest nedgångna delarna av staden, ett
område som i övrigt bara befolkas av strålningsskadade,
våldsgäng och kriminella.
Det finns två anledningar till att Ivete ännu i denna dag
inte blivit upptäckt av Frontera. Den första är att hon, med
företagets goda minne, spelade in en mängd reklamfilmer
och digitaliseringar under sitt sista år i Fronteras tjänst.
Även om Ivete på sikt kommer bli utbytt mot Alice Lesoto,
används dessa digitaliseringar av Ivete fortfarande. Detta
gör att de flesta, även inom företaget, tror att Ivete fortfarande arbetar där, och att ingen vet hur hon ser ut idag.

företagets historia.
ObscuTex

Mässans tveklöst mest välbesökta förevisning handlar om
Fronteras nya ”osynliga” material ObscuTex, utvecklat av
Ivete Natão. Genom en femton minuter lång videosekvens
får åskådarna följa en av företagets fältambulanser, som
osedd kör genom fientliga posteringar. Dessutom uppvisas
olika datorsimuleringar över tänkbara framtida scenarier
och tillämpningar av materialet. En forskare vid namn Alice Lesoto sköter genomgången, svarar på gästernas frågor
och delar ut godis med företagsloggan på.
Frontera Power Frame

Power Frame är arbetsnamnet på en teknik som sak göra
det möjligt för äldre och svaga individer att utföra tunga arbeten utan påfrestning på leder och skelett. Den nuvarande
prototypen är en klumpig korsning av en rullstol och en
robot, men datorgenererade skisser av framtida produktserier visar slimmade och ergonomiska rörelsehjälpmedel
med attraktiv design, signerad det europeiska stjärnskottet
Caryn Allen.
Sjukvård

Dessutom visar Frontera upp ett brett spektrum av mediciner och verksamma substanser. De delar ut reklambroschyrer och prisuppgifter för sina medicinska ingrepp.

Den andra anledningen är att den då dödshotade Ivete,
under skapandet av Nero, i hemlighet opererade in sina
persondata på ett minneskort i djurets nacke. All kunskap
om Ivete finns alltså i AI:n, men på en hårdvara som på
grund av Neros grundinställningar för alltid kommer ligga
utanför AI:ns medvetande. Istället påverkar minneskortet
AI:n till Ivetes fördel, och var gång som Frontera Freedom
Force kommit för nära Ivetes gömställe vid A. de Melo har
Nero undermedvetet lett dem på villovägar.

De två huvudsakliga nischerna är skönhetsoperationer och
behandling av strålsjukdomar.

Ivete Natão är en viktig ledtråd för att rollpersonerna ska
hitta Kameleonten. Därför är det önskvärt att rollpersonerna lägger märke till hennes namn.

Aquarestaurangen
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Royal Paraiso Resort
Den andra stora händelsen är själva avtäckandet av det
helt nybyggda hotellkomplexet Royal Paraiso Resort, med
rundvisningar av hotellområdet och unika inblickar bakom
kulisserna.
Sevärdheter
Vid slutet av en scenisk träpromenad ligger den spektakulära aquarestaurangen. Ingången till restaurangen lig-

Radjeevs tal
Serrapercus vorare - oerhört fascinerade djur. Hon där!
Hur gammal tror du hon är? Hon såg bukten före kriget,
hon kommer se den efter att alla här inne försvunnit. Ser
du hur lugnt hon stirrar på dig, förnimmer lukten av kött
rakt genom din 1000ecu-kostym? Hon vet att det är inte
finns något som alla dessa ynkliga människor kan göra.
Visst! Vi krigar, släpper ut kemikalier, men de lever vidare,
trygga i att vattnet utanför Beira är deras hem. Deras rike,
där de härskar oinskränkt. Vad är ett liv för dem? De tuggar
sig genom plåt och ben. De skulle äta sig in genom restaurangen väggar, om det inte fanns tillräcklig föda utanför.
Hennes stim: de äter tolv kilo i minuten! De skulle slita
dig i stycken innan någon hann larma MedStrike, och när
matsmältningen hade gjort sitt skulle inte ens ett DNAspår finnas kvar för dem att arbeta med.
Många skulle kalla dem fula, men bara underlägsna människor låter fruktan tala. Jag, däremot, känner stor samhörighet med dem. Hon och jag, vi är ämnade att överleva,
andra för att gå under. Somliga finns det ingen räddning för,
det är bara naivt att tro annorlunda. Mitt företag pumpar
in miljarder ecu varje år i olika projekt – jag vet. Men ur
varje katastrof kommer någon att resa sig, utropa sig till
herre, och så kommer livet att förädlas vidare. Det! är hon,
och jag.
ger precis i vattenytan så att de högsta vågorna krusas mot
tröskeln och gästerna rekommenderas anlända barfota eller
i badtofflor. Inuti en fulsnygg skeppsvraksliknande byggnad
kan hotellets gäster äta middag under vattenytan med en
häpnadsväckande utsikt över koraller och fiskstim. Den
stora sevärdheten är de endemiska havsaborrarna, meterlånga taggiga fiskar med rejäla tänder och elak uppsyn.
Fiskarna trivs i trakten på grund av den rikliga tillgången på
föda, men hotellet matar dem ändå regelbundet för att restauranggästerna skall kunna förfasas över deras monstruösa
uppenbarelser.
Om rollpersonerna besöker Aquarestaurangen är det ett
utmärkt tillfälle för någon av dem att stöta ihop med Radjeev Sankhar Barik III framför ett av panoramafönstren
där han står och ser havsaborrarna äta något oidentifierat

köttstycke från botten. Radjeev kommer då halvt förtäckt
hota rollpersonen genom att berätta om de utsökta fiskarna
och hur glupska de är.

och troligtvis kommer incidenten bara resultera i att någon
hotellanställd får sparken.

En datorkunnig rollperson med rätt utrustning kan dock se
Den större betjänten är skadad i sin vänstra arm, vilket han att styrsystemet ställdes om bara sekunder innan dammöpförsöker dölja genom att bära handskar. En skarpögd rollp- pningen skedde.
erson kan ändå ana hur blodet tränger igenom bandagen.
Den öde staden
(SYN, normalt)
För att ta sig till Manitoba Chemicals CA12 måste man färdas en knapp mil norrut inåt landet, genom den kustnära
Dammen
Exakt klockan 0001 den 15 april 2054 släpps vattnet in i bebyggelsen och mot utkanten av den förut stora staden
dammen igen. Ögonblicket firas med ett stort fyrverkeri Beira.
och ovanpå dammens kant har Paraiso Resort ställt upp
temporära barer och korvstånd för att Framtidsexpots Preta Mashanga
gäster ska kunna fira det arkitekturhistoriska ögonblicket. Området kontrolleras av Preta Mashanga, ett våldsamt
gäng under ledning av krigsherren AbdiMalik Gurmin.
Gänget kör runt i området i gamla jeepar och demonstreMordförsöket
Under den sensationella invigningsceremonin kommer rar sin makt genom att skjuta i luften eller åka i kolonn för
Kameleonten genomföra ett mordförsök på rollperson- att visa upp sin vapenarsenal. Längs fram åker Krigsherren
erna. Syftet är inte direkt att döda rollpersonerna, snarare i en vinröd lincoln townscar utan tak med en matchande
skrämma dem så mycket att de slutar rota i kameleontens kangolkeps och stora guldbågade solglasögon, cigarr och
en tjugo år gammal förgylld satellittelefon med tillhörande
hemlighet.
krypteringsdosa och batteripaket.
När vattnet släpps på vinklas vissa delar av dammen för att
stå emot de enorma påfrestningarna. Vilka delar som vin- Manitoba Chemicals CA12
klas, och hur mycket, är naturligtvis noga uträknat, gul- Övergiven plåtlåda i stort hägn lätt rostig rakbladstråd, snabbt upmarkerat och säkerhetspersonalen har placerat ut stora pförd och snabbt lämnad. Obemannade vakttorn i hörnen, släckta
avspärrningar för att förhindra att de festande expogäster- sökljus med spruckna rutor. Kodlåsen är dock fortfarande intakta,
na ska falla ned i havet. För att förhindra att konstruktionen och hjulspåren som leder in och ut genom den breda förstärkta
brister i händelse av oväntade komplikationer kan dock yt- grinden är tydliga och djupa, som om det inte alls var femton år
terligare delar vinklas manuellt om det skulle visa sig nöd- sedan den sista lastbilen rullade ut genom de grinande portarna.
vändigt.
Stadsbebyggelse långt i fjärran, annars bara öken och öde strålUnder invigningsceremonin kommer konstruktionen plöt- zonsmark.
sligt ge vika och rollpersonerna (tillsammans med eventuellt sällskap) kommer halka nedåt och finna sig hängande Att komma in
från broräcket, 30 meter över den vredgade oceanen. Trots att byggnaden är gammal erbjuder den ändå probDärefter kommer Kameleonten ändra på färgkoderna, så lem att ta sig in i. Rakbladstråden är vass och härdad, och
att det ser ut som om rollpersonerna stod inom ett förbju- en svagström löper fortfarande genom staketet – ej längre
det område. Vid en eventuell utredning är det mycket svårt dödlig men fullt tillräcklig för att smärtan ska göra det outatt spåra förändringarna i dammportarnas öppningsschema härdligt att oskyddad klättra eller knipsa av trådarna.
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Varje rollperson måste klara ett svårt Psykslag för att klara
att klättra över, hålla i eller på annat vis manipulera staketet.
Att köra bil genom staketet går inte, men fordon över tre
ton som håller god fart (Ob4T6) kan ramma ned staketet.
Koddosan fungerar fortfarande, den döde mannens kort
och kod likså.
Kortet fungerar sedan till alla fortsatta dörrar.

i billigast möjliga lösningar gör det svårt att gissa att ett av
världens största kemiföretag under en period bedrev forskning här.
En stor lastkaj med lastbilsparkering.
En brungrå bepansrad lastbil, med rader av LED-ljus som
markerar hyttens profiler och tjocka blå insektsögonlika
fönsterglas står här.
Genomsöka (svårt): Bilens motor är fortfarande varm.
Dyrka/Hacking + genomsöka: Inne i bilen finns en beställning och en kvittensrapport utställd av Globo Shipping
corp.

Inuti är byggnaden till en början ganska tom. En entré, En bred korridor med olika frysrum och förråd. De flesta
toaletter, fikarum, kontor, allt prefabricerat och helt inrett tomma eller innehållande meningslös förbrukningsmate-

riel. I kylförråden kan rollpersonerna hitta en del gamla
påsar blodplasma, nu förstörda organ osv.
En stor varuhiss.
Undervåning.
Operationssalar.
Kontor.
Experimentrum.
Vita väggar och lister, stora skottsäkra glas mellan rummen. Operationslampor.
Genomsöka: I ett av rummen ser rollpersonerna arbetande
robotarm som paketerar någon sorts organiskt material i
plastpåsar. Två män lastar på kartonger med plasmapåsar
på en kärra.
Ytterligare två män sitter och röker bredvid.
Påsarna är märkta Manitoba BioMass.
Låst dörr. Denna dörr kan rollpersonerna inte komma in i
med samma kort. Dörren är mycket svår att dyrka, svår att
hacka sig in i.
Innanför dörren står två män i läkarrockar och munskydd.
Den ene håller precis på att göra sig av med något genom
en stor avfallstrumma. Skyddspappen som täcker deras
förkläden, britsar och golv är blodig och den andre har
precis börjat knöla ihop den för destruktion.
Avfallstrumma.
Genomsöka: rollpersonerna kan förstå att det är detta avlopp som leder ut till bukten vid deras hotell.
Larmet
Det finns en stor risk att rollpersonerna vid något tillfälle
startat larmet, eller att någon av arbetarna tryckte på larmknappen när rollpersonerna stormade in. Larmet går till
det oberoende säkerhetsföretaget Octagon som har hand
om förvaltningen av byggnaden. Eftersom den ljusskygga
verksamhet som pågår i CA12 är dold för merparten av
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företagets anställda kommer responsen på larmet vara
långt ifrån blixtsnabb och också stanna vid att sätta upp en
bevakningszon runt byggnaden, till dess att någon med tillräckligt hög behörighet för att passera in i byggnaden har
anlänt.
Att ta sig ut
Eftersom Octagon inte är särskilt snabb med sin utryckning borde rollspersonerna ha en rimlig chans att ta sig ut
innan säkerhetsföretaget har hunnit sätta upp vägspärrar
eller skapat en säkerhetsbarriär. Skulle det vilja sig riktigt illa kan rollpersonerna dock mycket väl bli fast i byggnaden, omringade av säkerhetsvakter med kraftiga vapen.
Det finns dock alltid lösningar, och här presenteras två av
dem.
Avloppstrumman

Avloppet vilket kroppsdelar och andra sopor spolas ut
genom är tillräckligt stort för att en människa ska kunna ta

sig fram genom det. Problemet är att det är mycket långt
och åtminstone delvis vattenfyllt, vilket kan göra en passage genom röret problematisk. Om rollpersonerna har
syrgastuber – de kanske till och med tog sig in i byggnaden
genom röret – är det naturligtvis en smal sak att ta sig ut
där.
Fraktfordonet

Den stora blå/bruna lastbilen som står parkerad vid lastkajen är tillräckligt kraftigt bepansrad för att kunna ränna
igenom vägspärrar och mindre fordon.
Bilen är låst och fjärrstyrs av Nero, men om en rollperson
lyckas hacka sig in i systemet kan en annan köra bilen.
Om rollpersonerna inte kör fordonet, kommer det att
starta av sig själv och automatiskt köra mot Globo Shipping Corp.
Globo Shipping corp.

Fult nybygge liknande ett flygledartorn. Stora bevakade
lagerlokaler, containeruppställningsplatser. Parkerade fordon och släp. Hamn med ett stort skepp och några mindre
fartyg.
Inne i lokalerna finns gods av alla sorter och med alla
upptänkliga destinationer, alldeles för mycket för att det
snabbt skall gå att få en överblick. Mycket är dock på väg
till eller från Frontera Science Park eller de olika nybyggnationerna i området – flygplatsen, Paraiso Resort eller
Rollpersonerna kan se hur lådorna från Manitoba Chemicals lastas ombord på en båt som gör sig redo för avgång.
En knapp kvart senare lämnar båten kajen och stävar ut om
Moçambique Sultan, ett stort fartyg som ligger för ankar
strax före horisonten.
Moçambique Sultan
Moçambique Sultan verkar av rosten att döma vara över
femtio år. 150 meter långt, rött, svart och rost, rorokonstruktion och fyra gråvita kolfibersegel, ihopfällda, vispformiga. Orangea nödkapslar i aktern. Svagt spöklikt avgrundsljud från fartygsdieseln.
I fartygets inre kan rollpersonerna finna en ett löpande
band, med emballagemaskiner och vakuumsugar. Bandet
är helt automatiserat och enkla industrirobotar packar upp
och om varor, kontrollerar innehållet och buntar ihop lådor
som sen lämnar paketeringshallen.
Genomsöka: rollpersonerna ser att det bland annat är
BioMass-påsarna från Manitoba Chemicals CA12, som nu
packas om i andra, Frontera-loggade, påsar och sedan levereras tillbaka till fastlandet.
Längst ned i skeppet finns fartygets hjärta, dieselmotorerna, maskinrummen och Nero, den artificiella intelligens
som styr skeppet och en stor del av Globo Shippings aktiviteter.
Fartyget är nästan helt automatiserat, med endast ett fåtal
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Att ta sig ut till skeppet
Det finns åtminstone fyra sätt att ta sig ut till Moçambique
Sultan. Om rollpersonerna kommer på ytterligare är det
bara att premiera.
Simma

Att simma ut till fartyget genom det strömmande och hajfyllda vattnet är utmattande och potentiellt livsfarligt.
Skärmflygning med vattenskidor

Orealistiskt, men tufft och i linje med spelets känsla, vilket
gör det i allra högsta grad genomförbart.
Med båt

På såväl Royal Paraiso Resort som flera omgivande platser
i det kustnära området är det möjligt (utanför hotellkomplexet till och med billigt) att hyra olika sorters båtar. Gemensamt för de flesta båtar som hyrs ut är att de inte riktigt är gjorda för färd på öppet hav, vilket gör projektet en
smula vanskligt.

Stridsdata Sentry Gun

Stridsdata.Minitank

Anfallsfaser: -3
FN MAG (12). 7,62x51mm kulspruta ([4]Ob3T6+2), EldH: 12, Rekyl: 1,
Räckvidd: 30-150-300-600, EAB 13 magasin: 100(5)
Omladdningsmekaniken tar en runda.
För att desarmera krävs ett normalt slag mot Vapensystem eller ett
svårt slag mot Hacking.

Anfallsfaser: 2-4, Skadenivåer: 50/100, Chockslag: Ob6T6
Pansar: 7
Närstrid-Syl (12) ObP2T6
MADE 212-RFG (14). 7,62x51mm Gatlingkulspruta ([3]Ob3T6+2), EldH:
24, Rekyl: 1, Räckvidd: 40-150-300-700, EAB 10 magasin: 1000(4)
MADE 2120-GRG (13). 20x66mm Granatkastare (Rök) Basradie: 5m
Räckvidd: 10-20-50-75m 3 skott.
Stridsvana (13)

När Nero upptäcker rollpersonerna kommer han göra allt
som står i hans makt för att driva rollpersonerna på flykten eller, om tillfället ges, döda dem, eftersom den levande
kroppen är hans största akilleshäl.
Från den öde lokalen kommer därför en minitank dyka
upp, styrd av Nero som själv sitter fastkedjad i sina ethernetkablar.
Om rollpersonerna dödar Nero kommer den elektroniska

Ombord på Globo Shippings båt

Rollpersonerna kan smyga sig ombord på den mindre båt
som från Globo Shipping åker ut till Moçambique Sultan.
De blir då, tillsammans med båten, lyfta ombord av en fartygets stora kran när de närmar sig.
vakter och personal ombord. Istället svarar Nero för säkerheten ombord med hjälp av ett fjärrstyrt säkerhetssystem
med sentry guns positionerade vid viktiga platser på skeppet.
Nero
Unken luft. Svagt ljus från ventiler upp mot däck. Flimrande plastgrå bildskärmar gungar från taket, informationsfält, lasergröna
polygoner, nyhetsbilder. Tjocka kabelklasar, nervändar, gigawatt
och hypertransfer. Gammal hävande flodhäst, surrande mekaniska
informationsbyten; hjälmliknande oxiderad aluminiumkåpa täcker
huvud och bål med artificiella synapser, DNC-portar. Gråblek
bassäng, slurpande ljud från dräneringsbrunnarna vid kanten.
I skeppets kärna bor Nero, en AI byggd kring en flodhäst.
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Stridsdata.Nero

Anfallsfaser: 2-4, Skadenivåer: 30/60, Chockslag: Ob6T6
Pansar: 5
Närstrid-Bett (13) ObH4T6+2
Stridsvana (13)

utrustningen börja falla sönder. Skärmarna i taket flimrar i
dödsryckningar och tunnelljus.

Det är viktigt för äventyrets fortsättning att rollpersonerna
får tag på Ivetes minnesdosa från Nero, antingen genom att
den trillar loss, genom sitt påfallande yttre eller genom att
rollpersonerna genomsöker/plundrar den döende AI:n på
intressant information.

hällets rikaste och viktigaste, som Le Cameleon håller till.
Skyddsrummet
Hangardörr i klippan, rost och ärg. Skorsten, sakta vispande fläkt.
Säkerhetsinstruktioner etsade i metall, vred och C-klassade lufttäta bombdörrar.

Stridsdata. Aron Philippe

Anfallsfaser: 1-2-3-4, Skadenivåer: 16/32, Chockslag: Ob4T6
Närstrid-Obeväpnad (16)
Närstid-Kniv (16) Dolk ObP1T10
Python Classic (17). .357Mag (Ob4T6+1), Rekyl: 2, Räckvidd: 5-50-110180, Mag: 6 (2)
GA Partisan Avenger (17). 9mmP (Ob2T6+1), EldH: 22, Rekyl: 3, Räckvidd: 5-10-30-80, Mag 60 (2)
Stridsvana (14)
Ducka (16)
Viktiga färdigheter: Smyga (16), Genomsöka (14)
Skydd:

De Melo
Ivete lever i ett fallfärdigt femtonvåningshus på de Melo, Naket fuktigt berg. Stora strömbrytare, orangea kopparledningar
strax nordost om det sönderbombade zoo som Nero en som lossat från taket, blekgult ljus. Lukt av gammalt. Förrådgång föddes på. Nu, när Nero är död, är det bara en tids- sutrymme, råttor. Nya säkerhetsdörrar, vidare in i berget.
fråga innan hon blir upptäckt.
Elcentral. Huvuddator. Förnödenhetsförråd.
Under sju års tid har hon hållit sig gömd undan Fronteras
Stridsdata. Aaron Schwartzföretagsstyrkor, och det dolda livet – långt från storföretag- Från början är det kolsvart och svårt att andas i skyddsrumman
Anfallsfaser: 1-3-4, Skadenivåer: 18/36, Chockslag: Ob5T6
ets lyx – har förändrat hennes utseende, och sätt påtagligt. met, men om rollpersonerna slår igång elgeneratorn och
Närstrid-Obeväpnad (17)
huvuddatorn kommer ett blekgult sken att tona fram, för
Närstrid-Beväpnad (17)
Ivete
att sedan bli starkare och starkare. I förnödenhetsförrådet
Martin Zyber (16). 9x33mm (Ob4T6+1), Räckvidd: 10-50-110-175, Mag:
Smutsigt kök, illaluktande vatten droppar från kranen. Trebenta finner rollpersonerna filtar, sjukvårdsutrustning och kon15 (2)
stolar, bildörr, lastpall. Hopsamlat skrot. Fågelspillning. Kurrande server.
Spectre 163R (15). 9x19mm (Ob2T6+1), EldH: 12, Rekyl: 3, Räckvidd:
duvor flaxar bland disken, äter smulor. Sakta vaggande kontorsstol.
5-40-80-175, Mag 20 (4)
Grånad kvinna. Dreadlocks och metallspännen, djupa ögon, stråln- Längst in i skyddsrummet finns ett stationsrum, där en
Stridsvana (15)
ingsrynkor. Reklamtröja, plasttofflor.
rostig monorail leder in i mörkret och bereder väg för ett
Ducka (12)
plastigt och kantigt tåg med plats för ett tiotal passagerare.
Övriga färdigheter: Styrka (18), Smyga (16), Genomsöka (12)
Ivete vet ungefär var Kameleonten finns. Från sitt plastduk- Rälsen har också använts för att frakta gods och förnödenSkydd:
stäckta fönster pekar hon ut den närmaste vägen ned i de heter, och eftersom detta skyddsrum utgör en ändstation
leonten förvarar sin utrustning.
underjordiska gångarna, belägen i den gamla djurparkens finns ett litet system med stickspår och vagnar som kan
utkant.
manövreras runt och kopplas ihop med tåget.
Tågstation F
Flimrande stroboskopstarka diodlampor. Vitt, nyputsat kakel, ägTillhållet
Bakom en låst dörr finns ett vapenlager, tomt sånär som på
grunda väggar. Metallskåp. Nitad ståltrappa över spårets fuktsvarta
Obekanta för den stora massan invånare, finns under den en luftvärnsrobot och en femtiolitersdunk bensin.
makadam. Rostfri bänk, handfat vatten. Mopp. Lukt av desinfekkrigshärjade staden ett stort system av skyddsrum, samtionsmedel; frätande. Kirurgiska instrument. Vikvägg, klädhängare.
manbundna av underjordiska gångar och - på ett fåtal stäl- Tåget är för närvarande vid en annan station, men med en
Orangea kläder, herrparfym svett.
len – expressbanor. Dessa utrymmen är av varierande ålder kontrolldosa som finns vid spåret är det möjligt att kalla hit
– de äldsta daterar tillbaka till andra världskriget och be- tåget. Arbetet försvåras dock av att systemet är gammalt
Vid denna tågstation håller Kameleonten till.
redskapstiden efteråt, men systemet har i flera omgångar och begränsat användarvänligt.
byggts ut. De nyaste delarna är från tiden för Madagaskars
Om rollpersonerna kliver ur kommer Kameleonten att anockupation, och vissa menar till och med att det var Mada- Tåget
falla dem vid första gynnsamma tillfälle. För att öka osyngaskar som byggde ut dem för att på nära avstånd kunna Tåget är en halvgammal plastskyttel som tyst skakar fram
lighetens förvirring är Kameleonten inte en utan två indiobservera kärnvapenexplosionernas effekter på landet.
längs de underjordiska monospåren. Ett flertal stationer
vider, något som rollpersonerna troligtvis är ovetande om.
finns utsprängda under staden: vid Radjeevs hus, vid FronSåledes kan rollpersonerna besegra den ena, bara för att bli
Det är i detta nät av skyddsrum, skapat för att skydda sam- tera, vid den kliniskt öde kakelklädda stationer där Kameanfallna på nytt när de har garden nere, eller uppleva den
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Stridsdata.
Frontera
Frame Mk 1b

Power

Anfallsfaser: 1-3-4, Skadenivåer: 50/100, Chockslag: Närstrid-Obeväpnad (18)
MADE 214-XFG (15). 7,62x54mm Gatlingkulspruta ([4]Ob4T6+1), EldH:
50, Rekyl: 1, Räckvidd: 40-150-300-700, EAB 13 magasin: 1000(4)
Stridsdata.

Radjeev

Sankhar

Barik III

Anfallsfaser: 1-3-4, Skadenivåer: 16/32, Chockslag: Ob4T6
Närstrid-Obeväpnad (15)
Närstrid-Kniv (16). Kukhri (ObH2T6+2/ObP1T6)
Colt M201 I A1 Government (15). 11,43x23mm/.45 ACP ([2]Ob3T6+3),
EldH: 4, Rekyl: 1,5, Räckvidd: 5-35-70-135, EAB 13 magasin: 8
Ducka (5)
Stridsvana (13)
Skydd:

osynliga motståndaren som onaturligt snabb eftersom den
kan ”vara på två ställen samtidigt”.
För mer information om Kameleonten, se sid 5 ovan.
Radjeev Sankhar Barik III
Om rollpersonerna kommer för att ställa Radjeev till svars
finner de att han är långt ifrån ofarlig, sitt rörelsehinder till
trots. I ett dolt utrymme på Radjeevs kontor, står en splitter ny stridsrustning utvecklad ur Fronteras Power Frame
och väntar på honom. Vid första tecken på farligheter kommer Radjeev, via en dold panel, öppna utrymmet och hasa
sig upp i rustningen, spänna fast sig och gå till angrepp –
fet, halvnaken, svettig, motbjudande och livsfarlig.

Rustningen är strax över två meter hög, men på grund av
förarstolskonstruktionen nästan en och halv meter tjock
över torson med energipaketet inräknat. Stridsrobotens skelett är uteslutande tillverkat i titanlegeringar och
keramer-förstärkt kolfibrer i slangar och mjukdelar. Detta gör rustningen mycket kraftfull och tålig i förhållande
till bruksvikten. Standardbestyckningen är två MADE
214-XFG (Extreme Firing Gatling) kulsprutor, men rustningens styrka och goda rörlighet tillåter de flesta utrustningskonfigurationer.
Den stora styrkan och manövrerbarheten gör också att
rustningen fungerar utmärkt i närstrid, och rustningens
vikt möjliggör att stora föremål lyfts och förflyttas utan att
balansen rubbas.
Efterdyningar
Eftersom rollpersonerna troligtvis inte agerat på någons
uppdrag finns heller ingen egentlig belöning att uthämta.
Visst har Radjeev mycket värdeföremål i sitt hem, men i
princip alla pengar är uppbundna i fonder och olika bankkonton på Madagaskar. Om Maximilian Mauser är kvar, kan
scoopet säljas till honom och ONN. Även GreenStrife eller
Amnesty kan tänkas vara intresserade, men på det stora
hela kan det vara svårt att tjäna några större pengar.

Stridsrustningen
Stridsrustningen är en högteknologisk exoskelett-konstruktion från Frontera, ursprungligen designad som ett
arbetshjälpmedel. Eftersom Radjeev är rörelsehindrad,
kan rustningen inte fungera genom att förstärka hans egna
rörelser – den vanliga principen för exoskelett. Istället sitter bäraren fastspänd i ett säte frampå den vagt människolika rustningens bröst och styr roboten med hjälp av styrspakar och reglage, såväl som en neural-länk.
18

APPENDIX
Kartor & Handouts att delas ut om, och när, så önskas.
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Beira

||

Moçambique

Välkommen att dela våra drömmar

Dryck samt lättare förtäring ingår.

Paraiso Resort, Beira, Moçambique

Radjeev Sankhar Barik III
Head Chariman Sankhar Trust
VD Radjeev Enterprises

Ni är hjärtligt välkommen att närvara den 14 april 2054 klockan 1900 (UTC +2) på det nyöppnade Royal

bique som det borde vara.

Vi har härmed den stora glädjen att inbjuda Er till framtidsexpo 2054, mässan som visar upp ett Moçam-

Bästa/e _____________________________________________

21-02-2054

Royal Paraiso Resort
Clle Andrade Corvo 1
Praia Sul
Beira, Moçambique
Node +311-9660.112-PARAISO
Telefax +311-4853 9660 14

||

||

12-03-2039

||

||

Moçambique

||

Den lilla flodhästungen som trotsade kriget och de kraftigt förhöjda strålniungsdoserna har blivit
en stor kändis i Östafrika. Medierna har följt hans utveckling dag för dag. Därför väckte det stor
uppståndelse när djurrättsaktivisten Msungo Ereto härom dagen krävde att Nero skulle avlivas.
– Om flodhästens mamma stöter bort ungen bör djurparken följa naturens gång. Att bli flaskmatad
av människor är inte normalt för en flodhäst, sa han.

Nappflaska
Båda bröderna uppvisade kromosomförändringar, troligtvis en direkt följd av de stridsmedel Madagaskar besprutade kustremsan med under blixtockupationens tre inledande nätter. Brodern dog
efter en knapp vecka. Skötaren Miranda DePhine lyckades rädda Neros liv med mycket kärlek och
en nappflaska med varm syntetmjölk eller soyagröt sex gånger om dagen.

Nero och hans tvillingbror föddes i december i fjol på Beira zoo, mitt under ett brinnande krig.
Men mamma Karlsbader, 22, övergav dem.

- InterNews 2039 03 12

Mäktig beskyddare
Nu har dock en mäktig vän trätt fram till Neros undsättning. Läkemedelsföretaget Frontera meddelande under morgonen att man köper
Nero från den sönderbombade djurparken och erbjuder honom ett nytt hem i företagets toppmoderna och strålningsfria lokaler. Där
kommer Nero att få bo tillsammans med andra utrotningshotade djur och växter till dess han blivit gammal nog att återinföras i det fria –
ett verkligt lyckligt slut på den smått otroliga historien om flodhästen som trotsade kriget.

Farligt liv
– Men nu är alla vuxna flodhästar livsfarliga för honom. Nero måste leva för sig själv tills han är vuxen nog att försvara sig.
– Alla vattendrag där flodhästar tidigare levt är idag förgiftade av tungmetaller, kvicksilver och nervgifter, menar Msungo Ereto. Deras
naturliga föda har nästan helt utrotats av storföretagens genmodifierade svamp och soyaodlingar. Att dessutom hålla flodhästen inspärrad
på en zoo under ett kärnvapenkrig överstiger all tidigare mänsklig grymhet gentemot djuren.

Tar det coolt
Men djurparken avvisar kravet helt.
– Nero tillhör en art som hotas av utrotning. Flodhästar får mindre och mindre plats att leva och jaga på, säger Raymond Crooner.
Flodhästungen själv är helt oberörd av grälet om sin existens. Nero uppfattar skötaren DePhine som sin mamma och testar sina växande
krafter på henne.
– Normalt stannar en flodhästunge hos sin mamma i minst två år, säger presstalesmannen Raymond Crooner på Beira zoo.

Nero och mamma Karlsbader betar i det sönderbombade Beira Zoo. Foto: Nouvelle Afrique.

Beira

– Vi kan inte döda djur som tillhör en utrotningshotad art, säger Raymond Crooner på Beira zoo.
Och nu får Nero flytta till läkemedelsföretaget Fronteras mångfaldspark.

Flodhästen får flytta till företagsägd djurpark
BEIRA. Den lille flodhästen Nero får leva.

Nero får leva
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(c) Andreas Sölvebring
2010

från Beira Centralstation mot D. Mascarenhas 1400

Vy

(c) Andreas Sölvebring
2010

I Bakgrunden Aron och Aaron

Radjeev Sankhar Barik III
vid invigningstalet på framtidsexpo 2054

2010

(c) Andreas Sölvebring

i sitt habitat i lastrummet ombord på Mocambique Sultan

Nero

En kvalitetsprodukt
från Boningen

