BA†tL´ÍtAR GA¬actIÇa

UND´r MIßtANKE
Cylonerne blev skabt af mennesket
De udviklede sig
De gjorde oprør
Der er mange kopier
Og de har en plan…
49550 overlevende
Søgende efter et hjem
Kaldet Jorden
Det er 280 dage siden cylonerne angreb de 12 kolonier og næsten
udslettede menneskeheden. Kun en lille flåde af fartøjer undslap, ledet af
det aldrende krigsskib Battlestar Galactica og admiral William Adama. På
flugt fra cylonernes konstante angreb leder den sidste rest af
menneskeheden efter den sagnomspundne trettende koloni kaldet
Jorden.
Galactica og flåden står over for det demokratiske valg af en ny
præsident. Den nuværende præsident, Laura Roslin, mener at
menneskehedens eneste chance er at fuldføre rejsen til den trettende
koloni som beskrevet i de gamle profetier. Gaius Baltar, menneskehedens
største nulevende videnskabsmand, er eneste modkandidat. Det politiske
spil om magten over resterne af menneskeheden er begyndt.
Da en beboelig planet opdages ved en tilfældighed af et af Galacticas
spejderskibe, en raptor, under et fejlslagent hyperrumsspring, øjner Gaius
Baltar en mulighed for at vende resultatet af præsidentafstemningen til sin
fordel. Flåden er træt efter den lange flugt, og en beboelig planet skjult i
en stjernetåge kan være en mulighed for at finde tryghed fra cylonerne.
Mange vil søge denne umiddelbare tryghed frem for en søgen efter den
måske ikke-eksisterende myte kaldet Jorden. Flere af cylonernes
hemmelige agenter, cyloner der ikke kan skelnes fra mennesker og med
falske minder, er afsløret. Det er ukendt hvor mange modeller der
eksisterer, og hvor mange stadig gemmer sig i flåden, bevidste eller
ubevidste om deres sande natur.
Et civilt skib forsvinder da det ikke fuldfører et hyperrumsspring sammen
med resten af flåden. Om bord på det civile skib er præsidentkandidaten
Gaius Baltar, og der spredes hurtigt rygter om sabotage. En af Galacticas
raptorer sendes ud i en eftersøgning af det forsvundne civile skib.

DIANA ßeELIX
MEKANIKER
De forbandede toastere skal betale for hvad de
har gjort. Det er ikke overstået før de er udslettet.
Det er ikke så svært at forstå. Det er hvad de
prøvede at gøre ved os. Gjorde. Kun 50.000
mennesker tilbage, for helvede. Enhver der
prøver at nuancere situationen, er på deres side.
Hvis Adama ikke kan forstå det, må en anden
træde til. Og jeg har ikke så stor tiltro til Adamas
dømmekraft efterhånden. Jeg har fået afslag på
at blive pilot med begrundelsen at jeg er for god
en mekaniker. Jeg vil bare have lov til at skyde
nogen cyloner ned. Og det er rigtigt nok, jeg er
en frakking god flymekaniker; jeg forstår de
maskiner, det er også derfor jeg ville blive en god
pilot. Hvad vil de have jeg skal gøre; blive en dårligere mekaniker? For det kan
jeg godt, det kan jeg frakking godt. Frak! Jeg blev sendt til Carina for nylig. De
havde noget vrøvl med deres FTL-motor. Maria Hart, kaptajnen på Carina, er en
af mine gamle venner fra Picon. Hun er god nok, men hun er kun blevet kaptajn
fordi der var mangel på folk. Og jeg hænger fast som mekaniker af samme
grund! FTL-motoren var ikke blevet vedligeholdt ordentligt og kunne bryde
fuldstændigt sammen hvornår det skulle være. Jeg kunne have ordnet det,
men at gøre sit arbejde er åbenbart ikke måden at blive pilot på. Den fik et par
velrettede slag med en skruenøgle i stedet. Carina kommer ikke til at hoppe
igen før de finder en bedre mekaniker. Så kan de måske lære det.
Præsidentvalget er lige om hjørnet. Laura Roslin har før udvist foruroligende
pacifistiske tendenser, men hvis Gaius Baltar får sin vilje og vi slår os permanent
ned på New Caprica, får jeg aldrig lejlighed til at dræbe cyloner. Så den sag er
klar.
Carina blev efterladt under sidste hyperrumsspring. Sikken en overraskelse.
Desværre var Gaius Baltar om bord for at føre valgkamp, så nu går der alle
mulige rygter om sabotage og den slags. Jeg er blevet sat på et hold der skal
springe tilbage og finde ud af hvad der skete. Frak!

Margaret ”Racetrack” Edmondson
Raptorpilot. Hun hader cyloner næsten lige så meget som jeg
gør. Det var Racetrack og Skulls der fandt New Caprica. Håber
ikke det betyder at de er enige med Gaius Baltar.

Hamish ”Skulls” McCall
Racetracks andenpilot og navigatør. Tror han er smart. Men
jeg ved mere om flyelektronik end han gør.

Layne Ishay
Sygepasser. Hun reddede admiral Adama da cylon-agenten
Sharon Valerii skød ham. Det havde måske været bedre hvis
hun ikke havde.

Allan Nowart
Marinesoldat. Det er folk som ham vi har brug for. Giv ham en
masse våben og send ham efter cylonerne. Hvis denne
utilfredshed med Adama… eller Baltar… vokser til noget større,
vil jeg gerne have ham på min side. Ja… det er en god idé.
Lad mig se, han skulle være til at manipulere. Han kan vel lide
kvinder?

Diana Seelix er en kompromisløs cylon-hader. Hun er en dygtig
flymekaniker, men drømmer om at blive pilot. Desværre er der større
mangel på mekanikere end på piloter. Der skal ikke meget til før Seelix
føler sig uretfærdigt behandlet, og hun reagerer ikke specielt
konstruktivt. Hun brokker sig gerne højlydt over Adama eller hvem det
nu er hun mener står i vejen for hende, og hun fantaserer om et eller
andet form for oprør. Ofte bliver det ved snakken, men der er
tilsyneladende ikke meget hun ikke vil gøre for at få sin vilje. For nylig
har hun begået decideret sabotage. Var det et øjebliks vrede, eller er
hun efterhånden så langt ude at hun er begyndt at gøre cylonernes
arbejde for dem?

Oversigt over vigtige personer
William “Bill” Adama
”Der er en grund til at man adskiller militæret og politi.
Den ene slås med statens fjender, den anden tjener og
beskytter folket. Når militæret bliver begge dele, bliver
statens fjender ofte folket.” – William Adama

Colonial Fleet Commanding Officer, Admiral, veteran fra cylonkrigene. Han er sat i
en svær position som den militære leder af resterne af menneskeheden, men han
forsøger at træffe de etisk og moralsk korrekte valg når det er muligt.

Laura Roslin
”Jeg
var
skolelærer
længe
før
jeg
blev
undervisningsminister og præsident, og det vigtigste
jeg har lært, er at en god sag først tabes når man giver
op.” – Laura Roslin

Præsident, undervisningsminister fra den tidligere administration før krigen,
forfremmet da alle vigtigere politikere døde ved cylonernes angreb. Mener at
rejsen til det sagnomspundne Jorden er menneskehedens eneste håb.

Gaius Baltar
”Jeg er Gaius Baltar, og jeg er her for at hjælpe jer alle.
Jeg ser det som min patriotiske pligt at lede denne
flåde til New Caprica.” – Gaius Baltar

Videnskabsmand, playboy, præsidentkandidat. Folket er trætte af flugten og
eftersøgningen af en mytisk planet og Gaius lover dem et liv på den nye planet i
stedet.

Saul Tigh
”Dette er hans skib og hans kommando. Hans ordrer er
gudernes ord på dette skib. Bare så vi forstår hinanden
helt. Dette skib vil være under Adamas kommando
indtil han dør. Og vi vil aldrig lade ham dø. So say we
all.” – Saul Tigh om Adama

XO (executive officer), oberst og næstkommanderende. God ven af Admiral
Adama.

Kara ”Starbuck” Thrace
”Husk, vi flyver alle solo på denne mission. Det betyder
at der ikke er nogen der kan bitchslappe dig vågen
hvis I bliver trætte eller begynder at se små toastere
alle vegne.” – Starbuck

Viperpilot. Leder en mission tilbage til Caprica for at hente oprørere. Ryger, drikker
og slås. Antiautoritær, impulsiv og en af de bedste piloter i flåden.

Sherman ”Doc” Cottle
”Du er frisk nok og færdig her. Jeg sparker dig ud nu og
sender dig tilbage til arbejdet.” – Doctor Cottle

Flådens kæderygende cheflæge. Har en kynisk tilgang til patienter, men
nedenunder skjuler der sig en mere humanistisk tilgangsvinkel.

”Chief” Galen Tyrol
”Lad os få den gamle tøs klar til kamp og sparke noget
cylonrøv!” - Chief Tyrol

Chefmekaniker. Den bedste mekaniker på Galactica. Vellidt af sine folk.

