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Introduktion
Under Mistanke foregår i Battlestar Galactica-universet som beskrevet i den nye serie. Handlingen i
scenariet ligger et sted i slutningen af anden sæson, men det er der ikke nogen grund til at belemre
spillerne med. Som spilleder er det rart at have bare lidt kendskab til universet, for det er der sikkert
flere af spillerne der har. Der burde være nok fakta til at kunne køre scenariet ud fra oplysningerne
heri, men det kan anbefales at se serien under alle omstændigheder.

Baggrund
Menneskene boede i de 12 kolonier. For ca. 60 år siden opfandt de cylonerne, nogle robotter som
var designet til at udføre hårdt, manuelt arbejde og gå menneskene til hånde. For 50 år siden blev
cylonerne selvbevidste og gjorde oprør. Det kom til en ødelæggende krig som menneskene vandt;
cylonerne trak sig tilbage, og der herskede i næsten 50 år en våbenhvile mellem cyloner og
mennesker. I den tid udviklede cylonerne sig, og der findes nu cylonmodeller der ligner mennesker
til forveksling. For 280 dage siden vendte cylonerne tilbage i et altødelæggende angreb. 12
milliarder mennesker blev slået ihjel, og det lykkedes kun 50.000 eksemplarer af menneskeracen at
flygte i en flåde af rumskibe af tvivlsom kvalitet under ledelse af det aldrende krigsskib Battlestar
Galactica og dets pensionsmodne kaptajn, William Adama.
Siden da har de sporadiske rester af menneskeracen levet en nomadetilværelse i konstant frygt for at
blive fundet af de militært langt overlegne cyloner. Den tidligere undervisningsminister, nummer 42
på listen af præsidentefterfølgere, Laura Roslin, er blevet præsident for de 12 kolonier, og målet er
nu den sagnomspundne planet Jorden som ifølge sagnet skulle ligge langt væk - så langt væk at
cylonerne ikke har nogen chance for at finde den.
Der er nu gået nogen tid, og menneskene er trætte af at være på evig flugt. For nylig har man
opdaget en beboelig planet som allerede er døbt New Caprica efter en af de oprindelige 12 kolonier.
Stærke kræfter blandt de overlevende mennesker taler for at slå sig ned på denne planet og opdyrke
den, men andre, anført af præsident Roslin, er afvisende over for at slå sig ned på planeten som de
mener ligger alt for tæt på cylonernes interesseområde.
Efter længere tids debat har præsident Roslin indvilget i et præsidentvalg, og overraskende har
hendes egen vicepræsident, videnskabsmanden Gaius Baltar, besluttet sig for at stille op mod sin
egen præsident.
Imens er admiral Adama gået med til at sende en redningsmission tilbage til planeten Caprica (en af
de 12 kolonier) for at redde evt. overlevende. Denne mission er ledet af en af flådens bedste piloter,
Kara “Starbuck” Thrace. Hun har taget de fleste af flådens raptorer (transportskibe) og tilhørende
personel med sig. To af karaktererne (Racetrack og Skulls) skulle have været med på missionen,
men kom desværre til at hyperrumsspringe til et forkert sted; til gengæld fandt de så New Caprica. I
løbet af del 2 af scenariet vil Starbuck vende tilbage hvilket åbner op for at introducere nye
bipersoner der ellers har været med hende på missionen.
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Opbygning
Selve scenariet er delt op i tre dele.
I del 1 bliver karaktererne sendt på en mission for at redde præsidentkandidaten Gaius Baltar. Det
ender alt sammen skidt da de kommer under angreb, men på en eller anden måde lykkes det dem at
undslippe med Gaius Baltar og livet i behold. Det er meningen at denne del skal køres relativt
hurtigt og actionfyldt.
I del 2 kommer karaktererne under anklage for at være cyloner eller kollaboratører. Denne del
foregår primært i Galacticas fængsel og skal helst drives meget af spillerne selv. Undervejs vil
spillederen kunne sætte gang i handlingen gennem forskellige bipersoner og lignende. Del 2 må
gerne tage længere tid så længe spillerne kan holdes aktive.
I del 3 bliver karaktererne stillet over for et valg. Valget kan betyde deres død og vil muligvis have
en afgørende effekt på det snarlige præsidentvalg. Denne del skal også helst gå relativt hurtigt. Det
er ikke meningen at det skal ende i lange diskussioner.
Efter selve scenariet følger en liste af de bipersoner man kan støde på i løbet af historien, en kort
gennemgang af spillernes karakterer med fokus på deres forskellige muligheder for intriger og en
ordliste over nogle af de forkortelser og udtryk der er brugt i historien.
Til sidst følger materialet som spillerne skal have udleveret: Spillernes introduktion (1 side),
oversigt over vigtige personer (2 sider) og fem karakterer (2 sider hver).
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Del 1 - Missionen
Formålet med del 1 er at spillerne lærer karaktererne at kende samt at skabe baggrunden for
konflikterne i resten af scenariet. Formen er actionpræget, og der bør opretholdes et højt spiltempo
så spillerne ikke går i stå. Det vigtigste er at karaktererne finder Gaius Baltar, bliver taget til fange
af cyloner og ender i en raptor hvor de bliver samlet op af Galactica.

1. scene
Karaktererne sidder i en raptor og har netop forladt Galactica. Racetrack er ved styrepinden,
Skulls fungerer som navigatør. Spillederen optræder som løjtnant Chowdhury der er leder af
missionen, og beder Racetrack gøre klar til et FTL-hop. Mens maskinen varmer op, beder han alle
samles et kort øjeblik for at ridse missionens mål op.
Chowdhury fortæller at som de alle ved, manglede passagerskibet Carina ved seneste hop for en
time siden. Det sker sjældent at der mangler et skib, og missionen går ud på at hoppe tilbage til de
koordinater som hele flåden kom fra og finde ud af hvorfor Carina ikke er endt samme sted som
resten af flåden. I bedste fald har det haft problemer med FTL-motoren og ligger i den position
som flåden sprang fra; en anden mulighed er at skibet er hoppet til andre koordinater, og i så fald
kan det blive svært at finde det. Endelig er der den mulighed at skibet er ødelagt - i så fald er
missionen at finde ud af hvorfor.
Sagen kompliceres af at præsidentvalget foregår om to dage, og udfordreren og favoritten i
meningsmålingerne, Gaius Baltar, er om bord på Carina. Det er derfor muligt at der ikke er sket
et uheld, og at der er politiske motiver bag. Det er derfor der er handlet så hurtigt og efter ordre fra
højeste sted i flåden; næstkommanderende Saul Tigh har personligt udpeget deltagere i
missionen og insisteret på at den afgik hurtigst muligt. Der var ikke tid til at udruste en større
redningsflåde - det var vigtigst at komme hurtigt af sted.
Redningsgruppen er sammensat mest hensigtsmæssigt efter forholdene: to raptorpiloter (Racetrack
og Skulls), en af flådens dygtigste mekanikere (Seelix) til at afhjælpe eventuelle tekniske
problemer, en mediciner (Ishay - det var ikke muligt at få fat på Cottle eller en anden læge med kort
varsel), og en marinesoldat (Nowart) hvis der skulle opstå problemer. Chowdhury slutter af med at
sige at det er af afgørende vigtighed at de får Baltar med hjem - prioriteringen mellem ham og selve
skibet Carina er klar.
Spillerne (som karaktererne) får lejlighed til at stille få uddybende spørgsmål til Chowdhury, men
efter kort tid (eller hvis der opstår et ubesvarligt spørgsmål) siger han at FTL-motoren er klar, og
det er tid til at hoppe.

2. scene
Raptoren hopper med Racetrack ved styrepinden tilbage til det sted hvor flåden sprang fra. Efter
kort tid får de Carina på DRADIS (Direction, RAnge, and DIStance); den flyder hjælpeløs rundt
uden liv i motorerne. Umiddelbart ser den ikke ud til at have lidt fysisk overlast - i hvert fald ikke
udefra. Hvis de kontakter skibet via radio, får de fat i en ikke-handlekraftig kaptajn Maria Hart som
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kan fortælle at skibet har oplevet en kraftig eksplosion i maskinrummet, og at de ikke kan bevæge
sig. De har brug for en dygtig ingeniør/mekaniker til at se på det.
Chowdhury giver ordre til landing, og raptoren lægger an til at lande på passagerskibets dæk.
Under indflyvningen får Skulls pludselig et andet signal på DRADIS, og da raptoren netop er
kommet ind på dækket for at lande, bliver Carina ramt af en eksplosion. Raptoren bliver kastet
rundt, og alle vælter om på gulvet. Racetrack får dog gennemført landingen, men det er uklart i
hvilken tilstand raptoren befinder sig. Løjtnant Chowdhury er blevet kastet ind i et skarpt hjørne på
en uheldig måde, og Ishay kan konstatere at missionens leder er død.

3. scene
Lorten rammer ventilatoren. Mens karaktererne kravler ud af deres raptor, rammes Carina af endnu
en eksplosion. De møder panikslagne mennesker der løber ud og ind mellem hinanden og ikke kan
give dem en sammenhængende forklaring, men de får dog at vide at skibet blev ramt af en kraftig
eksplosion da de aktiverede FTL-motorerne. Flere blev dræbt; heriblandt deres eneste mekaniker.
Der er ingen der ved hvorfor der nu er eksplosioner igen, men de kommer tilsyneladende fra nogen
der angriber. Der er ingen der ved hvem det er - det kan man kun se fra broen. De kan godt få at
vide i hvilken retning broen er, og hvis de spørger nogen om hvorvidt Gaius Baltar er om bord, får
de at vide at det er han, og at han har et værelse i passagerafdelingen. De kan godt få at vide
hvordan de kommer derhen.
Hvis de går til broen, møder de kaptajn Hart som ikke kan fortælle meget nyt. De kan se på
DRADIS at det angribende skib er en cylon-basestar, og at raidere er på vej. Nogle af karaktererne
bør forsøge at finde Gaius Baltar i passagerafdelingen (ellers skal de nødes til det). Her finder de
ham under bevogtning af to gorillaer (Gaius har insisteret på at blive bevogtet i forbindelse med
præsidentvalget) og i selskab med en anonym kvinde.
Gorillaerne lader sig ikke skræmme/lokke bort. Hvis nogle af karaktererne med specielle missioner
med hensyn til Gaius får ideer om at skaffe ham af vejen, træder gorillaerne til og afvæbner dem.
Gaius Baltar er som man kan forvente, oprevet over at skibet er blevet efterladt. Han mener at det er
et komplot, og at der vil blive konsekvenser. Han opfordrer karaktererne til at tage sig med tilbage i
raptoren - så må passagerskibet reddes ved en senere lejlighed.

4. scene
Cylonerne går om bord på Carina. Der er både centurioner og kopier af nr. 5 (Doral, som
karaktererne vil kunne genkende som en tidligere afsløret cylon-infiltrator), nr. 6 og nr. 8 (Sharon).
Karaktererne bliver taget til fange og bagbundet smidt ind i et værelse alene. Før de bliver låst
inde, ser de Gaius blive ført bort af andre cyloner.
Karaktererne sidder bagbundet i et værelse og får et par minutter til at lave en plan og diskutere
verdenssituationen.
1. Hvis de beslutter sig for at forsøge at stikke af, skal de have lov til det. De kan altid slippe
ud af en ventilationsskakt eller noget, og en af de kvikke kan sagtens finde en måde at få
åbnet deres håndjern (eller hvad nu end de er bundet med).
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1. Hvis de beslutter sig for at lede efter Gaius, kan de let finde ham. Hvis karaktererne
får ideen, skal de have mulighed for at sprænge Carina i luften med alle
ombordværende for at skabe en afledningsmanøvre og skaffe sig selv tilstrækkelig
tid til at nå tilbage til Galactica med Gaius. Det vil Seelix kunne arrangere. Nowart
kan holde cylonerne på afstand mens Seelix arbejder. De slipper lige ud i raptoren
med Gaius da Carina eksploderer. De kan selv hoppe tilbage til Galactica hvor de
skal forklare sig og forsvare deres handlinger - er det i orden at ofre en hel besætning
for at redde Gaius? Efter de blev fanget har der ikke været tiltag til fjendtligheder fra
cylonernes side.
2. Hvis ikke de leder efter Gaius, kan de finde nogle andre besætningsmedlemmer; der
er dog ikke yderligere informationer at hente. Efter nogen tid bliver de genfanget af
cylonerne. De bringer de fem til raptoren hvortil Gaius også er blevet ført. De bliver
sat om bord uden ret meget brændstof (ikke nok til et FTL-hop) og får besked på
at forlade skibet. Kort efter at de har forladt Carina, eksploderer skibet, og i samme
øjeblik forsvinder basestar'en. De ligger nu hjælpeløse i rummet uden håndvåben
indtil Galactica dukker op og tager dem om bord. Også her skal de forklare sig med
hensyn til skibets besætning.
2. Hvis de er handlingslammede, sker der det samme som ovenfor; de bliver hentet af
cylonerne og sat om bord på deres raptor med Gaius, men uden brændstof. Carina
eksploderer, basestar'en forsvinder, og de må vente på Galactica.

5. scene
Karaktererne sidder et øjeblik i deres raptor. Galactica ankommer for at undersøge hvad der er sket
med redningsholdet. En time senere i spjældet…
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Del 2 - Bag tremmer
Hele del 2 foregår i fængslet. Den må meget gerne foregå semi-live hvor spillerne får lov til at gå
rundt i lokalet og snakke som de har lyst til.
I løbet af denne del er spillederen nogenlunde fri til at introducere nedenstående bipersoner og
elementer når han mener det er relevant; dog er det vigtigt at Tigh bliver introduceret først, og at
Gaius og Roslin optræder. Det er valgfrit at introducere resten af bipersonerne. De kan bruges
efter ønske.
Det er altid muligt at komme i kontakt med et par vagter, men de er ikke meget for at tilkalde andre
end Tigh.
Ca. halvvejs igennem del 2 vender Starbuck tilbage. Dette er ikke nødvendigvis noget
karaktererne lægger mærke til, men det giver muligheden for at introducere en ny række bipersoner.

Tigh (Obligatorisk)
•
•

•
•

•
•
•

Bør introduceres som noget af det første i del 2, men giv gerne spillerne et lille stykke tid til
at tale sammen først.
Forklarer dem hvorfor de er fængslet (Carina er eksploderet, alle på nær Gaius er døde,
og karaktererne er undsluppet fra en cylonsk basestar i en sølle raptor. Det er meget
skummelt!)
Afhører dem om ulykken på Carina; hvad var deres rolle, hvordan slap de fra cylonerne?
Presser Allan mærkbart mindre end de andre og/eller hiver ham til side. Uden for døren
spørger Tigh hvorfor Gaius er kommet med hjem igen og siger at han er nødt til at behandle
Allan som de andre, men at han vil forsøge at få ham frigivet senere.
Kan tilkaldes af karaktererne senere hvis de ønsker at komme i kontakt med en
myndighedsrepræsentant.
Bliver fuldere og fuldere (og vredere og vredere) for hver gang karaktererne tilkalder ham.
Formål:
o At karaktererne forstår hvorfor de er i fængsel og at det er nødvendigt for dem at
redegøre for at de ikke er cyloner.
o At mistænkeliggøre Allan over for de andre karakterer.
o At gøre det klart at det er ham karaktererne skal forsvare sig over for.
o Tigh kan hidkaldes af spillerne og kan måske bruges til at skabe kontakt til andre
hvis de skal tale med nogen, hvis det er rimeligt og hvis det ikke er Gaius.

Gaius Baltar (Obligatorisk)
•
•

•

Takker dem for at have reddet ham.
Beskylder det korrupte styre (som består af Roslin og Adama) for at sabotere hans valgkamp
og for at efterlade hans skib. Han siger at Roslin bruger karaktererne som syndebukke i
forhold til tabet af Carina.
Lover karaktererne at han vil slippe dem fri hvis han bliver præsident; de har reddet
ham, og han er taknemmelig.
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•
•
•
•
•
•

Han vil kraftigt antyde at han kunne bruge deres støtte i at bekræfte mistanken om sabotage.
Dette vil han følge op på ved en senere lejlighed.
Vil forsøge at give karaktererne skylden hvis det betyder at han selv kan slippe, men vil i
øvrigt holde sig til samme historie som karaktererne.
Kan senere bruges indirekte ved at han bag kulisserne har beskyldt karaktererne for sabotage
eller lignende; det kan så refereres over for spillerne i et senere forhør.
Det kan overvejes om han kan drille Layne Ishay - men måske er det sjovere hvis han ikke
kan huske hende (det kan han i hvert fald ikke hvis hun begynder at tale om fortiden).
Gaius bliver smidt ud af Tigh hvis spillerne taler med ham for længe eller begynder at lægge
planer med ham.
Formål:
o At sætte Gaius vs. Roslin-konflikten i fokus.
o At repetere del 1 og sætte gang i fingerpegeri.
o At sammenkæde sin egen skæbne med karakterernes.
o At lægge op til en mulig slutning hvor spillerne hjælper ham mod Roslin.

Laura Roslin (Obligatorisk)
•

•

•

Gør det klart for karaktererne at hun mistænker dem for at være cyloner, og hvis hun kan
underbygge det, hører de til i (eller rettere uden for) en luftsluse. Lige nu er stemningen
imod dem, og hvis de ikke kan komme med nogle rigtig gode argumenter, står de til at blive
luftsluset.
Prøver at kaste snavs på Gaius. Hun forklarer at hun tror at han har indgået en alliance med
cylonerne, og at det er derfor de er blevet sat fri. Hvis Gaius vinder præsidentvalget, vil
menneskeheden slå sig ned på New Caprica og blive et let bytte for cylonerne. Det er derfor
af altafgørende vigtighed at han aldrig bliver præsident.
Formål:
o At sætte Gaius vs. Roslin-konflikten i fokus.
o At bringe spillets hoveddilemma på banen: red os selv eller red menneskeheden?
o At gøre det klart at Gaius Baltar som præsident betyder at menneskeheden vil
kolonisere New Caprica og derved blive et sikkert mål for cylonerne.

Eliza Nowart
•
•
•

Allans kone, vender tilbage fra Caprica sammen med Starbuck og vil sikkert insistere på at
se sin mand.
Foreslår Allan at bede Tigh om hjælp: “Kan Tigh ikke hjælpe dig, I kender jo hinanden fra
gamle dage”.
Formål:
o At komplicere Allans forhold til Layne, eller hvad han måtte have rodet sig ud i med
Seelix, ved at give ham dårlig samvittighed.
o At bringe Allans bekendtskab med Tigh frem i lyset.

Cavil (og Cavil)
•
•

Den ene Cavil vender tilbage med Starbuck hvilket afslører ham som cylon da der allerede
er en Cavil om bord på Galactica. Derefter smides han i en celle ved siden af karaktererne.
Fortæller karaktererne at der har været en cylon med på missionen til Carina.
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•
•

•
•

Minder om at man sagtens kan være cylon uden at vide det.
Ishay har tidligere brugt Galactica-Cavil, når hun har haft brug for at diskutere og bekende
sine synder. Hun synes nok at han var lidt ateistisk anlagt af en præst at være. Caprica-Cavil
genkender hende ikke og er den første version de møder i fængslet.
Lidt efter den første fængsling bliver Galactica-Cavil smidt i samme celle hvorfra de kort
efter bliver ført bort til en luftsluse.
Formål:
o At få spillerne overbevist om at der er mindst én cylon i blandt dem, og få dem til at
spekulere på hvem det er; måske er det endda nogen der ikke selv ved det. I
virkeligheden taler Cavil om Chowdhury, så han skal formulere sig lidt forsigtigt:
“Jeg har modtaget informationer om at der var en cylon med på missionen til
Carina”.

Cavil møder Cavil
Kendere af serien vil med fornøjelse huske scenen hvor Cavil møder Cavil i fængslet. Det vil dog ikke være
hensigtsmæssigt at tvangsindlægge spillerne til en genopførelse af en scene hvor både to gange Cavil samt Roslin og
Adama fører en længere samtale, hvor interessant den end måtte være. Lad dem i stedet blot overvære Cavil blive slæbt
forbi endnu en gang, voldsomt protesterende over at blive beskyldt for at være cylon, og lad dem kort efter se begge
kopier blive ført bort. De fanger muligvis også et glimt af Roslin og Adama.

Sharon
•
•
•

Bliver også smidt i spjældet når hun vender tilbage med Starbuck fordi hun ikke har
informeret om Cavil. Hun får sin egen celle.
Er deprimeret grænsende til det katatoniske og vil ikke snakke med nogen.
Formål:
o At stikke til Racetrack og Seelix der hader cyloner.
o At give mulighed for at bringe Helo i spil.

Hvornår er hvilken Sharon hvor?
Sharon “Boomer” Valerii var uden selv at være klar over det en cylon-infiltrator (model nr. 8) skjult om bord på
Galactica. Da hun blev aktiveret, forsøgte hun at myrde admiral Adama. Kort efter blev hun selv skudt, og hendes
bevidsthed er nu tilbage blandt cylonerne.
En anden kopi, Sharon “Athena” Agathon, befandt sig i mellemtiden på Caprica sammen med Karl “Helo” Agathon der
først troede at hun var Boomer fra Galactica, men efterhånden opfattede sagens rette sammenhæng. Hun forelskede sig
i Helo, og det lykkedes ham, ved et medicinsk under der fascinerer cylonerne meget, at gøre hende gravid. De blev
senere undsat og bragt til Galactica, men der var af gode grunde meget mistro over for Sharon, og hun tilbragte en del
tid i spjældet. På det seneste er man begyndt at stole lidt mere på hende; hun har været yderst hjælpsom med
efterretninger og teknik. Hvor vores historie begynder er hun med på missionen tilbage til Caprica. Det er på grund af
hendes hjælp at rejsen kunne lade sig gøre. Hun er dog blevet temmelig deprimeret over tabet af sin datter (som i
virkeligheden ikke er død, men bortført af Roslin og Dr. Cottle) og bliver, når hun vender tilbage, smidt i spjældet igen
fordi hun ikke har gidet fortælle at Cavil var cylon.
Og så hedder hun for øvrigt hverken Athena eller Agathon på dette tidspunkt. Man kalder hende som regel bare Sharon.
At kalde hende Boomer kunne resultere i et hysterisk anfald.
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Doc Cottle
•
•
•
•

Kan hidkaldes hvis nogen har brug for lægehjælp eller påstår de har.
Kan afsløre pillemisbrug og graviditeter (i tilfælde af at Layne ikke gør).
Kan evt. forklare at han ikke kan foretage en cylon-test. Gaius Baltar siges at have opfundet
én, men Baltars troværdighed er ikke hvad den har været.
Formål:
o At stikke til Racetrack og/eller Allan.

Romo Lampkin
•
•
•
•

Romo er den eneste advokat i flåden der vil røre deres sag.
Kan hidkaldes hvis karaktererne insisterer på juridisk bistand, men kunne også finde på selv
at presse sig på.
Selvom han gerne vil hjælpe gør han det klart at de nok allerede er dømt i flådens øjne og
næppe vil få en fair rettergang.
Formål:
o Fanservice.

Helo
•
•
•

Kommer evt. for at besøge Sharon.
Kan ved samme lejlighed hilse på kollegaerne Racetrack og Skulls.
Formål:
o At stikke til Racetrack.

Abstinenser
•

Allan kan få abstinenser på et tidspunkt for at stikke lidt til ham.

Morgenkvalme
•

Racetrack får kvalme. Hun ved nok ikke selv hvorfor. At være blevet gravid er desværre
ikke engang bevis for ikke at være cylon efter fortilfældet med Sharon.

Hvem har gjort Racetrack gravid?
Det er ikke meningen at dette er et mysterium der skal løses i løbet af denne historie. Karaktererne har simpelthen ikke
tiden og resurserne til det. Det er næppe Helo, det kunne han aldrig finde på. Skulls ville være et godt bud, men han
kender jo ikke rigtig noget til det. Måske er det Gaius Baltar?
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Del 3 - Valget
Når der er gået tid nok med besøg og intriger i cellen, dukker Tigh op en sidste gang. Han fortæller
karaktererne at de står til at blive henrettet. Han fortæller dem at p.t. er rygtet at Carina har været
udsat for sabotage, og Gaius har heltestatus og står nu til at vinde præsidentvalget. Det betyder at
menneskeheden vil slå sig ned på New Caprica og være et let bytte for cylonerne. Han tilbyder
karaktererne at de kan få chancen for at redde menneskeheden ved at de om natten skal snige sig ud
og myrde Gaius. Tigh vil sørge for at deres celle er ubevogtet og døren ulåst.
Tigh har sikkert hverken tid eller lyst til at give sig til at lægge planer med karaktererne (og han er
sikkert også fuld). Han efterlader blot døren ulåst og lader karaktererne forstå at nu er sagen op til
dem. Han må meget gerne understrege at tiden er knap.
Grundlæggende har de nu muligheden for at gennemføre Tighs ide eller afsløre alt over for Gaius i
håb om at han vil benåde dem når han bliver præsident (hvad han sikkert også vil), men spillerne
skal her hvor afslutningen nærmer sig have friheden til at gøre hvad der passer dem. Derfor er
følgende flowchart også kun vejledende selv om der er forsøgt taget højde for mange tilfælde.
Hvad enten karaktererne lever eller dør, må der gerne afsluttes med at fortælle hvordan valget gik.
Med mindre Gaius er død, vinder han under alle omstændigheder, og menneskeheden slå sig ned på
New Caprica. Det må gerne antydes at der venter menneskeheden problemer i fremtiden på grund af
dette valg. Hvis Roslin vinder, fortsætter rejsen mod Jorden, og hvem ved hvad der så vil ske?
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Tigh
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B. De får slået
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C. Chowdhury
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2. De vil myrde
Gaius

4. De myrder
Gaius

3. De stikker af,
men vil ikke myrde
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5. Gaius whiner så
meget at de ikke
myrder ham

7. Gaius kommer
luskende

6. De vil hjælpe
Gaius

8. Gaius som
gidsel
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10. De bliver
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11. De kan / vil
ikke hjælpe
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over Gaius

17. Gaius reddet af
journalister

12. De vil hjælpe
Gaius
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hænger ikke
sammen

13. Gaius skjuler
dem

16. Historien
hænger sammen

19. Gaius vinder
valget

18. Gaius bliver
smidt ud

20. Luftslus dem!
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1. De vil ikke myrde Gaius / bliver ikke enige
Enten bliver de enige om ikke at forlade cellen, eller også bruger de for lang tid på at diskutere.
2. De vil myrde Gaius
De bliver enige om at udføre Tighs plan. Ingen har slået alarm (endnu), så de kan uden
nævneværdige problemer snige sig af sted mod Gaius’ gemakker og sikkert også samle våben op på
vejen.
3. De stikker af, men vil ikke myrde Gaius
De benytter lejligheden til at stikke af, men har ikke tænkt sig at gøre Tighs beskidte arbejde.
4. De myrder Gaius
Hvis de virkelig er opsatte på at få aflivet Gaius, skal de have lov til det.
5. Gaius whiner så meget at de ikke myrder ham
Gaius Baltar indrømmer kun meget nødig noget som helst, men hvis der er noget han har endnu
mindre lyst til, så er det at blive skudt. Under trusler om vold vil han febrilsk sige hvad som helst.
Han vil indrømme at det var ham der fik dem frigivet ved at slå en handel af med cylonerne (der
helst ser Gaius som præsident), han vil spille fornærmet over at de har tænkt sig at myrde ham når
han nu hjalp dem, og han vil gentage at han som præsident ville kunne benåde dem. Bemærk også
at man sagtens kan lade ham overleve et skudsår eller to.
6. De vil hjælpe Gaius
De bliver enige om at afsløre planerne mod Gaius over for ham i håb om at blive benådet.
7. Gaius kommer luskende
Gaius Baltar har prøvet at få adgang til karaktererne igen for at følge op på deres samtale, men det
er først da Tigh efterlader cellen ubevogtet at han får sin chance. Han sniger sig ind og fortæller at
han har en hel flok journalister stående klar hvis karaktererne har en historie om en
sammensværgelse imod ham. En sådan historie kan bringe den nuværende regering i miskredit og
hjælpe Gaius med at vinde valget.
8. Gaius som gidsel
De vil have Gaius til at gentage sin tilståelse over for Roslin eller Adama. Få ting kan dog hamle op
med Gaius’ selvopholdelsesdrift som han virkelig vil folde ud under disse omstændigheder. Han vil
trække sin tilståelse tilbage, nægte nogensinde at have sagt noget eller sige at han kun tilstod
samarbejde med cylonerne fordi han blev truet hvis han da ikke får påkaldt sig nogen vagters
opmærksomhed på et uheldigt tidspunkt inden da. Det er kun et spørgsmål om tid før Gaius får
rodet dem ud i ballade.
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9. De vil stikke af / løber formålsløst rundt
Måske overvejer de at stjæle en raptor og helt forlade Galactica, måske ved de ikke rigtigt hvad de
vil. Men der er ikke rigtig nogen steder at løbe hen, og det er kun et spørgsmål om tid før nogen slår
alarm.
10. De bliver fanget
Der er ingen steder at løbe hen, og før eller senere vil en overlegen styrke af marinesoldater bringe
dem tilbage i sikker forvaring. Hvis man ønsker Starbuck introduceret, kan Adama have sat hende
til at lede styrken.
11. De kan / vil ikke hjælpe
De nægter at hjælpe Gaius eller har tydeligvis ikke nogen sammenhængende historie.
12. De vil hjælpe Gaius
Hvis det virker som om de har en historie, vil Gaius straks hente en flok journalister.
13. Gaius skjuler dem
Gaius har forbindelserne (Tom Zarek) til at kunne holde karaktererne skjult indtil han på et
passende tidspunkt kan hive dem frem for en flok journalister og lade dem fortælle om en
sammensværgelse imod Gaius Baltar. Han skal nok sørge for at historien hænger sammen, så der er
ingen grund til at gå i detaljer med hvad karaktererne fortæller.
14. De kaster sig over Gaius
Gaius er ikke klar over at døren til cellen er ulåst. Det kan være at karaktererne benytter denne
lejlighed til at forsøge at gennemføre Tighs plan. De har dog ikke våben på sig, så det kunne blive
en brutal omgang.
15. Historien hænger ikke sammen
Hvis der er for mange modsigelser og råben i munden på hinanden, køber journalisterne ikke
historien.
16. Historien hænger sammen
Karaktererne kan til journalisternes store glæde, fortælle en nogenlunde sammenhængende historie
om en sammensværgelse imod Gaius Baltar.
17. Gaius reddet af journalister
Gaius’ flok af journalister ankommer kort efter, muligvis tilkaldt af larmen, og får hevet Gaius i
sikkerhed. Dette er muligvis den dokumentation for en sammensværgelse imod Gaius Baltar der
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skulle til for at få Gaius til at vinde valget, men han har nok ikke længere lyst til at benåde
karaktererne.
18. Gaius bliver smidt ud
Snart efter fatter Tigh mistanke om at ikke alt går som det skal. Gnaven og fuld kommer han
stormende med adskillige vagter og smider Gaius ud igen.
19. Gaius vinder valget
Gaius Baltar vinder valget overbevisende takket være karakterernes hjælp og benåder dem som
lovet. At han var cylonernes foretrukne kandidat, tyder måske på at dette ikke var den lykkelige
slutning.
20. Luftslus dem!
Klip til en luftsluse hvor karaktererne skal henrettes. Adskillige tilskuere er dukket op for at se hvad
de fleste mener er en flok cyloner få hvad de fortjener. Det sidste karaktererne ser gennem dem luftog lydtætte dør er Chowdhurys ansigt i menneskemængden.
A. De deler sig op
Uden tvivl vil de ikke være enige om alting, og det kan hurtigt komme så vidt at de løber i hver sin
retning. Eller også lægger de en udspekuleret plan om at dele sig op. Brug flowchartet, men klip
endnu hurtigere fra scene til scene. Bemærk hvordan man f.eks. nok hurtigere kan nå frem til Gaius
for at advare ham end man kan nå frem og myrde ham hvis man først skal finde våben. Lad stadig
spillerne gøre hvad de vil, men fokusér på scener der fører til noget interessant.
B. De får slået sig selv ihjel
De kunne meget vel komme i ildkamp med en flok vagter eller sådan noget, og det må de også
meget gerne. De virkelig alvorlige ildkampe bør alligevel først opstå når det er tid til at indfange
karaktererne og sende dem til luftslusen, og i dette tilfælde kan marinesoldaterne sagtens finde ud af
at skyde efter benene. Men det skal lige nævnes at karaktererne ikke skal holdes i live for enhver
pris. Hvis de virkelig insisterer på at rode sig ind i noget de ikke kan rode sig ud af, eller simpelthen
beslutter sig for at begå selvmord snarere end at risikere at lære at de er cyloner, så lad dem gøre
det.
C. Chowdhury
Man kunne, hvis man ønsker, genintroducere Chowdhury lidt tidligere og lade karaktererne støde
på ham i et mørkt hjørne af Galactica. Måske sniger han sig rundt i gangene med sine egne lyssky
hensigter, måske har han bare ikke fået koordineret med sine brødre. Under alle omstændigheder er
han i hvert fald godt og grundigt afsløret som cylon hvis han viser sig. Han vil i nogen grad kunne
rense karaktererne for mistanke hvis de fanger ham, død eller levende, så det er måske bedst hvis
han stikker af. Er der nogen der tror dem hvis de siger de har set Chowdhury gå levende rundt?
Dette er måske især interessant hvis de har delt sig op, og kun en enkelt person ser Chowdhury.
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Bipersoner
Laura Roslin
Præsident for De tolv kolonier. Oprindelig undervisningsminister; blev præsident
da regeringen blev udryddet under cylonernes angreb. Hun har siden vist sig at
være en handlekraftig og kapabel præsident der gør hvad der skal til for at sikre
menneskehedens overlevelse. Hun har ingen tolerance over for cyloner der i
hendes verden ikke er mennesker og derfor ikke har nogen rettigheder. De skal
bare ekspederes ud af nærmeste luftsluse hurtigst muligt. Roslin led af
uhelbredelig kræft, blev kureret af Gaius Baltar og tager nu medikamenter mod
det; det giver hende hallucinationer. Mener at rejsen til det sagnomspundne Jorden er
menneskehedens eneste håb. Mener at det er forudsagt i profetier at det vil ske. Ikke alle i flåden
mener at Roslin er den bedst egnede præsidentkandidat, men hun førte i meningsmålingerne indtil
New Caprica blev opdaget.

Gaius Baltar
Universalvidenskabsmand og vicepræsident. Nu også præsidentkandidat. Han
begyndte sin karriere som datalog og udførte opgaver for forsvaret. Ved den
lejlighed gav han sin elskerinde (Number Six) adgang til forsvarets
hovedcomputer; han vidste på det tidspunkt ikke at hun var cylon. Det viste sig at
være det der skulle til for at cylonerne kunne stort set udslette menneskeheden på
De tolv kolonier. Det er aldrig sluppet ud at det er Gaius’ skyld, og hvis det
gjorde, ville det ødelægge ham. Gaius er højt begavet - hans overlevelsestrang og
selvopholdelsesdrift overgår dog alle andre egenskaber. Baltar er udpræget playboy og nedlægger
enhver smuk kvinde han kommer i nærheden af. Baltar ønsker præsidentposten af selviske årsager
og bruger opdagelsen af New Caprica som led i valgkampen. Folket er trætte af flugten og
eftersøgningen af en mytisk planet, og Baltar lover dem et liv på den nye planet i stedet. Dette
svinger valgresultatet i hans favør. Baltar ser jævnligt syner og taler i sit hoved med den
cylonkvinde der lokkede ham til at begå forræderi på Caprica.

Number Six (Caprica Six/Head Six)
Cylon. Oprindelig Gaius’ elskerinde på Caprica. Hun blev dræbt ved cylonernes
angreb, men har siden da optrådt som en person i Gaius’ bevidsthed. Hun rådgiver
og vejleder Gaius i stort set alt hvad han foretager sig, og hun er tilsyneladende
stadig forelsket i Gaius. Som Gaius’ virtuelle elskerinde forsøger hun at omvende
ham til monoteisme. Hos cylonerne plæderer hun for fredelig sameksistens med
menneskene (dog først meget aktivt en anelse senere end dette scenarie foregår).
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Saul Tigh
Oberst og næstkommanderende i de militære styrker. Omtales som ”XO”
(”Executive Officer”). Er ikke kendt for sin vindende personlighed, men siger og
gør tingene uden at pakke dem ind hvad der har skaffet ham mange fjender, ikke
mindst Starbuck som han ved en lejlighed har fængslet. Tigh er 100% loyal over
for William Adama og gør alt for at hjælp ham. Tigh drikker en del, hvad der har
kompromitteret hans autoritet fra tid til anden. Han hader cyloner og vil gøre kort
proces med dem. Tigh går langt for at sikre flådens overlevelse og har ikke
problemer med at arrangere ting som valgsvindel eller karaktermord (eller mord) hvis han anser det
for nødvendigt.

William Adama
Admiral for flåden; øverste leder af de militære styrker. Der er ingen tvivl om
hvem der er chefen - Adama har gjort det meget klart hvem der bestemmer. Han
er handlekraftig, men velovervejet. Adama nyder stor respekt i flåden for sin
indsigt i militære anliggender samt for sin personlighed. Han mener at militære
operationer udelukkende sorterer under militæret. Så længe Roslin respekterer det,
har han et fint samarbejde med hende. Adama er en nær ven af sin
næstkommanderende, oberst Tigh, som han har kendt i over 30 år.

Kara ”Starbuck” Thrace
Kaptajn i flåden. Fungerer som ”CAG” (”Commander Air Group”) som
koordinerer de daglige missioner. Hun er kendt for sin enestående dygtighed som
viperpilot (jagerpilot) og sin mangel på respekt for autoriteter. Det sidste har flere
gange bragt hende på kant med oberst Tigh. Hun var forlovet med Lee Adamas nu
afdøde bror, Zak, hvilket har gjort at hun har et far-datter-lignende forhold til
William Adama.

Løjtnant Simon Chowdhury
Leder af missionen til Carina. I virkeligheden cylon (model nr. 4). Adskillige
kopier af nr. 4 har på tidspunktet for vores historie infiltreret flåden, men har indtil
videre formået at være diskrete og holde sig fra hinanden. Starbuck har erfaringer
med nr. 4 og vil øjeblikkeligt genkende ham som cylon, skulle de mødes.

Cavil
Cylon (model nr. 1). Disse modeller synes at være hjernen bag udryddelsen af
menneskeheden. Excentrisk, filosofisk og lettere sadistisk. Cavil sætter en ære i at
være maskine snarere end menneske og deler ikke de andre cyloners
monoteistiske religion. En kopi opholder sig på Galactica i rollen som præst.
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Sharon
Cylon (model nr. 8). Forelskede sig i Karl ”Helo” Agathon da de tilbragte en
periode sammen på det cylon-besatte Caprica. Har tidligere hjulpet Galactica, men
der er på det seneste opstået tvivl om hvilken side hun er på. På tidspunktet for
vores historie er hun yderst deprimeret og usamarbejdsvillig. En anden nr. 8
forsøgte tidligere at myrde admiral Adama.

Romo Lampkin
Advokat. Underfundig type hvis motiver det er svært at gennemskue. Han har dog
et ønske om at opnå magt og ære. Han er specialist i løgn og manipulation for at
skaffe de oplysninger han har brug for. Lampkin er kleptoman med en særlig
forkærlighed for genstande der kan sige noget om andres personlighed eller
direkte bruges imod dem. Han ynder at bære sorte solbriller.

Karl ”Helo” Agathon
Løjtnant og pilot i flåden. Er meget moralsk og gør altid det rigtige. Er i et forhold med hvem han
først troede var piloten Sharon ”Boomer” Valerii, men som har vist sig at være en cylon. Han
gennemlevede en længere, stressende periode på det cylon-besatte Caprica sammen med Sharon
efter angrebet. De blev til sidst reddet af flåden. Vil ikke svigte Sharon nu på trods af at hun er
cylon.

Lee ”Apollo” Adama
Admiralens søn, kaptajn og glimrende viperpilot.

Sherman ”Doc” Cottle
Flådens cheflæge. Har en kynisk tilgang til patienter, men nedenunder skjuler der sig en mere
humanistisk tilgangsvinkel. Han kæderyger både i og uden for operationsstuen, og han respekterer
ikke autoriteter eller titler i sig selv. Cottle har en streng lægeetisk sans og er tro mod lægeløftet.
Hen skelner ikke mellem mennesker og cyloner og mener at alle har ret til lægelig behandling.

”Chief” Galen Tyrol
Chefmekaniker. Den bedste mekaniker på Galactica. Vellidt af de fleste af sine folk.
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Tom Zarek
Benådet tidligere terrorist. Baltars spindoktor. Han er en politisk begavelse der påstår at han
arbejder for folkets bedste, men ønsker magt for magtens skyld. Moralsk meget skruppelløs.

Tory Foster
Laura Roslins assistent. Fungerer som sekretær, spindoktor og arrangerer de ting som Roslin ikke
direkte kan indblandes i såsom valgsvindel. Hun forsøger at gøre det rette for sin chef og har ganske
få skrupler. En rimelig politisk begavelse og god til at manipulere.

Kaptajn Maria Hart
Kaptajn på Carina som har Gaius Baltar om bord. Ubeslutsom; ikke vant til uforudsete hændelser
(ikke hensigtsmæssigt i en krigstid, men når verdensbefolkningen er på 50.000 mennesker, er det
ikke altid muligt at være kritisk ved ansættelser).

Eliza Nowart
Allan Nowarts kone. Overlevede uden at Allan er klar over det angrebet på Caprica og har tilbragt
tiden sammen med oprørene som Starbuck er taget tilbage for at hente. Hun er blevet noget mere
hård og kynisk end Allan husker hende, men kan finde på at bløde op når hun ser ham. Har meget
lidt lyst til at snakke om hvad der skete med deres to børn, Edea og Marcus.
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Karaktererne
Allan Nowart
Marinesoldat.
Træt af krigen og vil bare leve et normalt liv.
Ville stemme på Gaius Baltar som præsidentkandidat.
Er blevet beordret af Tigh til at forhindre Gaius Baltar i at vende tilbage til resten af flåden,
eventuelt ved at myrde ham.
Tror sin kone døde ved cylonangrebet på Caprica. Hans kone vender tilbage ved Starbucks
hjemkomst. Er nu forelsket i Layne Ishay.
Misbruger Stims. Kan få abstinenser i fængslet. Ishay ved han er misbruger.

Margaret ”Racetrack” Edmondson
Raptorpilot. Bitter og kynisk og lever næsten kun for at dræbe cyloner.
Har ikke valgt side i præsidentkampen.
Mistænksom om hvordan Skulls egentlig undslap Caprica under cylonernes angreb.
Har noget kørende med Skulls, men er ret afslappet omkring det og er ikke selv forelsket.
Gravid uden at vide det og får morgenkvalme mens hun er i fængslet.
Forelsket i Helo som desværre er forelsket i Sharon, en cylon. Sharon er i fængslet og Helo kan
dukke op for at besøge hende.

Layne Ishay
Sygepasser, kompetent, men ikke helt uddannet til alt det hun bliver sat til at lave.
Reddede admiral Adamas liv efter han blev skudt af en cylon.
Ville vælge Roslin som præsident.
Havde en affære med Gaius Baltar på Caprica. Gaius Baltar har glemt affæren.
Sælger stoffer på flådens sorte marked. Dette ved Skulls.
Kan se at Allan udviser symptomer på stofmisbrug.
Ved at Racetrack er gravid.
Har bekendt sine synder til Galctica-Cavil. Dette kan misbruges af ham når han afsløres som cylon.

Hamish ”Skulls” McCall
Raptorpilot og glimrende navigatør.
Foretrækker Gaius Baltar som præsidentkandidat.
Forelsket i Racetrack selvom det ikke er helt gengældt.
Efterlod Racetracks forlovede på Caprica under flugten fra cylonerne, måske med vilje.
Ved at Layne Ishay handler med stoffer på flådens sorte marked.
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Diana Seelix
Mekaniker med et brændende ønske om at blive pilot.
Hader cyloner og lever kun for at kæmpe mod dem.
Stemmer på Roslin fordi det vil give bedre muligheder for at dræbe cyloner end hvis Gaius Baltar
bestemte.
Da hun sidst var på Carina saboterede hun skibets motorer i stedet for at reparere dem, alt sammen
for at kunne fremstå som en dårlig mekaniker. Det er dog svært at afsløre efter Carina springer i
luften, men er svært mistænkeligt.

Store temaer
Vil vi redde os selv eller verden?
Er jeg cylon?

Næsten lige så vigtige temaer
Vælger vi at hjælpe Roslin eller Gaius Baltar i kampen om præsidentposten?
Er jeg villig til at forråde venner for at overleve?
Er der noget jeg ikke er villig til at gøre for at overleve?
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Ordliste
Actual: Højest rangerende officer på et skib. Bruges når der skal gives ordrer over radioen (i.e.
“Dette er Galactica actual”).
Battlestar: Krigsskib med formidable offensive og defensive egenskaber. Fungerer som hangarskib
for adskillige delinger vipere. Ca. 5000 besætningsmedlemmer når fuldt besat og kan klare sig alene
i rummet i årevis.
CAG: Commander Air Group.
CIC: Combat Information Center, styrehuset, broen.
Centurion: Mindre avancerede cylon-modeller der ikke ligner mennesker. Store, metalliske,
humanoide kamprobotter. Cylonernes fodtropper.
Cylon Basestar: Moderskibe på størrelse med Galactica. De er flyvende fæstninger og base for
cylonernes flåder af raidere.
Cylon Raider: Et mindre angrebsskib. Cylon-piloten er en biologisk integreret del af skibet.
Fungerer som både angrebsskibe og spejdere.
DRADIS: Direction, RAnge, and DIStance, et skibs radar.
Frak: Fuck.
FTL: Faster Than Light. En FTL-motor er nødvendig for at foretage hyperrumsspring.
Jorden: Fjern, sagnomspunden planet der muligvis kun eksisterer i myter.
Morpha: Beroligende stof.
Raptor: Galacticas spejderskibe. Standardskibet der bruges til troppetransport, eftersøgninger og
udforskning. Har FTL-kapacitet og plads til 5-10 personer.
Stims: Opkvikkende stof.
Toaster: Nedsættende udtryk for cylon.
De Tolv Kolonier: Aerilon, Virgon, Caprica, Aquiron, Tauron, Libran, Picon, Leonis, Gemenon,
Scorpia, Canceron og Sagittaron. Caprica var det politiske, kulturelle og videnskabelige centrum og
hjemsted for Caprica City, koloniernes hovedstad.
Viper: Lille krigsskib der bruges i nærkampsforsvar af Galactica og specielt mod cylonske raidere.
En vigtig del af Galacticas beskyttelse mod cylon-angreb.
XO: eXecutive Officer, næstkommanderende.
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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.
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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.

26

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.
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AL¬aN NOWART
MARINESOLDAT
Jeg er en toptrænet dræbermaskine. Jeg spiser
ballademagere som dig til morgenmad, for ikke
at sige noget om hvad jeg gør ved cyloner. Lød
det overbevisende? Vi marinesoldater har jo et
image at opretholde. Sandheden er at
permanent militærtjeneste på Galactica ikke var
hvad jeg havde af fremtidsplaner. Jeg havde jo
en familie hjemme på Caprica. Havde. Jeg var
gift med smukke Eliza, vi havde to børn, Marcus
og Edea. Hvad har jeg af fremtidsudsigter nu?
Jeg bliver jo heller ikke yngre. Gaius Baltar siger at
vi bør slå os ned på New Caprica. Han har min
stemme. Hvad jeg dog ikke ville give for et mere
normalt liv under en åben himmel.
Der er dog et enkelt lyspunkt om bord på Galactica: Layne Ishay, sygepasser.
Hun minder mig om hvad jeg havde på Caprica, og hvad jeg kunne have igen.
Jeg siger ikke at jeg kommer til skade med vilje for at kunne besøge infirmeriet,
jeg siger bare at det er farligt job jeg har. Men jeg er ikke sikker på at hun ved
jeg eksisterer.
Jeg er begyndt at tage en del stims på det seneste. De er en del af en
marinesoldats standardudstyr, men ikke i de mængder jeg er begyndt at bruge
dem. Jeg bytter mig til hvad jeg kan på det sorte marked. Endnu en ting jeg
ikke havde set mig selv gøre, men på stims er jeg lige så modig som jeg burde
være, så længe det varer.
Et civilt skib, Carina, blev efterladt under flådens seneste hyperrumsspring. Vi
ved ikke hvad der skete, men Gaius Baltar var ombord, så der er allerede
masser af rygter. Jeg er blevet sat på et hold der skal springe tilbage og finde
ud af hvad der skete. Officielt skal Gaius Baltar og resten af Carina undsættes.
Men jeg har modtaget hemmelige ordrer fra oberst Saul Tigh. Han har ladet mig
forstå at det ville være en katastrofe for flåden hvis Gaius Baltar blev præsident,
og at det ville være bedst hvis han ikke vendte tilbage. Jeg er tilsyneladende
den eneste af os som oberst Tigh mente han kunne stole på. Vi kender
hinanden fra før cylonerne angreb; han har været min overordnede i lang tid,
og han ved at jeg ikke har for vane at modsætte mig ordrer. Men det er jo
Gaius Baltar! Hvis Laura Roslin bliver præsident, risikerer vi at tilbringe resten af
vores liv i disse metalkasser.
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Margaret ”Racetrack” Edmondson
Raptorpilot. Det var vist nok Racetrack og Skulls der fandt New
Caprica. Racetrack virker kold og kynisk, på mange måder
Laynes modsætning.

Hamish ”Skulls” McCall
Raptorpilot, Racetracks andenpilot. Virker kompetent. Er
tydeligvis glad for Racetrack.

Layne Ishay
Hun er for kærlig og følsom til dette militærliv. Det er folk som
hende folk som mig skal beskytte. Jeg håber bare jeg kan klare
opgaven. Det var for øvrigt Layne der reddede admiral
Adama da cylon-agenten Sharon Valerii skød ham. Må
guderne tilgive mig, jeg kan ikke lade være med at tænke på
at hun må have adgang til stims.
Diana Seelix
Mekaniker. Hun er vist utilfreds med Adamas måde at styre
tingene på, men hvad har vi af alternativer? Virker ellers venlig.

Allan Nowart er marinesoldat om bord på Battlestar Galactica. Han er
forelsket i Layne Ishay. Han spiller noget mere sej end han er. Han føler
at han er ved at blive for gammel til jobbet og er blevet afhængig af
opkvikkende stoffer. De giver mulighed for at holde sig vågen og
fokuseret i lang tid når det er nødvendigt. Allan finder at de øger hans
selvsikkerhed. Et overforbrug kan føre til aggressivitet, dumdristighed og
i ekstreme tilfælde decideret psykose. Saul Tigh har i al hemmelighed
bedt ham om at sørge for at Gaius Baltar ikke vender levende tilbage
fra Carina.
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MARGARET “®aceT®aÇk”
´dMONDSON
RAPTORPILOT
Jeg er allerede død. Det er hvad jeg har lært
som pilot. Derfor er der ingen grund til at gå i
panik under en mission. Det handler bare om at
hive så mange som muligt af de forbandede
toastere med mig til helvede.
Jeg var på Galactica da cylonerne angreb.
Skibet skulle tages ud af drift, gøres til et museum,
og jeg skulle tilbage til Caprica og blære mig
over for Skulls med at jeg havde trænet om bord
på en battlestar. Min forlovede, John, ventede
allerede på mig på akademiet. Han fik samme
skæbne som de 12 milliarder andre mennesker
da cylonerne angreb. Nu er min eneste fornøjelse
at dræbe cyloner. Jeg er stolt af de cyloner jeg har dræbt. Jeg sætter et lille
mærke i min raptor for hver. De er jo ikke mennesker. Adamas kæledægge,
Starbuck, finder den slags usmageligt. Ja, jeg ved det, drikkende, horende
Starbuck finder noget usmageligt? Det må være en vittighed. Kom op at slås
med hende på et tidspunkt over Helo. Men han er jo en toasterfrakker! Hvorfor
er han ikke smidt i spjældet? Hvorfor lige Helo? Hvorfor kan jeg ikke bare hade
ham som jeg burde?
Der er dem der vil påstå at jeg er mindst lige så slem som Starbuck. Frak dem.
Der har godt nok været et par aftener på det seneste hvor jeg ikke rigtigt kan
huske hvad der skete. Men der er jo ingen grund til at holde sig tilbage når man
allerede er død.
Det var mig og Skulls der fandt New Caprica. Ikke dårligt af et par frak-ups som
os. Gaius Baltar har gjort det til en mærkesag at New Caprica skal være vores
nye hjem. Jeg ved ikke rigtig. Valget mellem Laura Roslin og Gaius Baltar synes
at være et valg imellem at løbe eller gemme sig. Tør vi tro på at New Caprica
er slutningen på vores mareridt? Jeg troede at jeg allerede var død.
Et civilt skib, Carina, blev efterladt under flådens seneste hyperrumsspring. Vi
ved ikke hvad der skete, men Gaius Baltar var ombord, så der er allerede
masser af rygter. Jeg er blevet sat på et hold der skal springe tilbage og finde
ud af hvad der skete. Vi skal redde Gaius Baltar og resten af Carina.
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Hamish ”Skulls” McCall
Min andenpilot. Dukkede op på Galactica i en raptor kort efter
cylonerne angreb. Må spørge ham en dag hvordan han
klarede det. Nu er vi faste partnere i raptoren igen. Man kaster
sig ikke sammen ud i den ene livstruende situation efter den
anden uden at udvikle et eller andet slags forhold. Det er jo
heller ikke fordi vi aldrig har taget os et slag uskyldigt strip-triad i
raptoren. Nogen Helo er han dog ikke.
Layne Ishay
Sygepasser. Reddede admiral Adama da cylon-agenten
Sharon Valerii skød ham. Virker ellers svag og naiv.

Allan Nowart
Marinesoldat. Jeg er ikke sikker på han er helt stabil.

Diana Seelix
Mekaniker. Hun hader cyloner næsten lige så meget som jeg
gør.

Margaret ”Racetrack” Edmondson er en usædvanligt bitter og kynisk
raptorpilot med et dybt had til cyloner. Hun er tiltrukket af piloten Karl
”Helo” Agathon og jaloux på hans partner Sharon som endda har vist sig
at være en cylon. En anden kopi af Sharon prøvede tidligere at myrde
admiral Adama.
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¬aYNE ISHAY
SYGEPASSER
Der er kun 50.000 mennesker tilbage i universet.
Så da cylon-agenten Sharon Valerii skød admiral
Adama, og Dr. Cottle ikke var til stede, var jeg
pludselig den bedst kvalificerede til at redde
Adamas liv. Jeg er sygepasser. Jeg yder
førstehjælp, jeg assisterer Dr. Cottle. Jeg havde
aldrig udført en operation før. Efter at mit
improviserede kirurgiske indgreb fik ham
stabiliseret, blev jeg lidt af en helt om bord på
Galactica. Jeg er bange for at jeg ikke helt har
levet op til rollen. Alting er jo rationeret, men som
sygepasser har jeg adgang til stims, morpha, den
slags, og jeg har sørget for at meget af det har
fundet vej til det sorte marked. En mand ved
navn Phelan om bord på Prometheus bytter det for ambrosia, frugt og alle de
andre små ting der gør livet lidt mere udholdeligt. Jeg har ikke set ham et stykke
tid, men det sorte marked forsvinder aldrig så længe levevilkårene er som de er.
Jeg tror ikke guderne ser med milde øjne på min svaghed, og jeg er på det
seneste begyndt at betro mig til en præst om bord på Galactica, Broder Cavil.
Men han er ærligt talt lidt sær og bringer mig ingen trøst.
Det første præsidentvalg efter cylonernes angreb står for døren. Gaius Baltar
går til valg på at vi bør slå os permanent ned på New Caprica. Jeg ville give
meget for at slippe ud af denne metalkasse, men opgive Jorden? Nej,
profetierne vil føre os til Jorden. Hvis vi ikke kan tro på de hellige skrifter, hvad
har vi så tilbage? Desuden kender jeg Gaius Baltar, og han gør ikke noget med
mindre det er for hans egen vindings skyld.
Gaius frakking Baltar. Den smarteste, mest sexede, mest irriterende mand i
universet. Det er ikke en historie jeg går og fortæller, men hjemme på Caprica,
før alt dette skete, havde jeg en kort affære med ham. Allerede dengang var
han en berømt videnskabsmand, og det kan ikke nægtes at han er forbandet
charmerende. Men det var et kort forhold; Gaius Baltar tænker jo kun på sig
selv og på sin næste erobring. Ikke længe efter så jeg ham med en høj
blondine. Jeg er ikke engang sikker på at han kan huske mig mere.
Et civilt skib, Carina, blev efterladt under flådens seneste hyperrumsspring. Vi
ved ikke hvad der skete, men Gaius Baltar var om bord, så der er allerede
masser af rygter. Jeg er blevet sat på et hold der skal springe tilbage og finde
ud af hvad der skete. Gaius Baltar skal undsættes. Flåden er ikke større end at
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der altid var en risiko for at møde ham igen. Jeg må bare prøve at forholde mig
professionelt. Det er lidt foruroligende at de mener der bliver brug for
førstehjælp.
Margaret ”Racetrack” Edmondson
Raptorpilot. Det var vist nok Racetrack og Skulls der fandt New
Caprica. Jeg tror ikke hun kan lide mig, men jeg tror ikke der er
mange hun kan lide. Det ændrer ikke på at jeg er nødt til at
fortælle hende hvad jeg har fundet. En blodprøve som vi
rutinemæssigt tager fra alle piloterne, har vist at Racetrack er
gravid.
Hamish ”Skulls” McCall
Raptorpilot, Racetracks andenpilot. Virker kompetent. Er
tydeligvis glad for Racetrack. Det er ikke mit job at spekulere
på hvem der har gjort Racetrack gravid.

Diana Seelix
Så mange af os er opslugt af had efter hvad cylonerne gjorde,
men Seelix skræmmer mig. Jeg tror hun er i stand til hvad som
helst.

Allan Nowart
Jeg har bemærket hvordan han ser på mig med begærlige
øjne, men er en halvgammel marinesoldat bedre end Gaius
Baltar? Det er jo ikke fordi der er så mange mænd tilbage i
universet. Desværre udviser han symptomer på et overforbrug
af stims. Det var ellers næsten lykkedes mig ikke at tænke over
hvor de stoffer jeg solgte, endte.

Layne Ishay er sygepasser på Galactica. Hun yder førstehjælp og
assisterer Dr. Cottle til daglig. Hun er følsom, venlig og empatisk. Hun
mener selv at hun har svært ved at omstille sig til de trange kår. I
virkeligheden klarer hun sig nok ikke værre end så mange andre, men
hun er faldet for fristelsen til at skaffe sig lidt illegale luksusvarer til
gengæld for noget af den narkotika hun har adgang til. Har haft en kort
affære med Gaius Baltar.
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HAMISH “SK¨lLS” MCÇaLL
RAPTORPILOT
Jeg fløj en raptor alene for første gang den dag
cylonerne angreb. Allerede dengang fløj jeg ofte
sammen med Racetrack, men hun var på
Galactica i dagene inden det gamle skib skulle
tages ud af tjeneste og blive til et museum. Selv
befandt jeg mig lige over akademiet på Caprica
i gang med at træne navigation i en atmosfære.
Jeg havde netop mødt Margaret ”Racetrack”s
forlovede der var mødt op på akademiet for at
modtage hende når hun vendte tilbage.
Cylonerne lukkede hele vores forsvarssystem ned
på en eller anden måde. Det er ikke engang
sikkert at min raptor havde virket hvis den ikke
allerede havde været i luften. Jeg rendezvousede med Galactica som så
mange andre der tilfældigvis befandt sig på et skib, og de blev glade for en
ekstra raptor. Problemet er bare at jeg sagtens kunne have nået at samle nogle
folk op fra akademiet. Jeg fortæller mig selv at jeg ikke havde plads til alle
alligevel, men jeg sætter normalt en ære i at tænke klart. Der var plads til
nogle. Jeg frygter at jeg ikke vendte tilbage efter Margarets forlovede så jeg
kunne få hende for mig selv.
Det var mig og Margaret der opdagede New Caprica. Hun tager gerne æren
for det, men det var jo bare et uheld, et fejlslagent hyperrumsspring. Vi skulle i
virkeligheden have været med Kara ”Starbuck” Thrace på mission til Caprica
for at hente de sidste mennesker. Frak, det er anden gang jeg ikke formår at
redde nogen fra Caprica. New Caprica er nu blevet et vigtigt element i
valgkampen; Gaius Baltar går til valg på at vi bør slå os ned her permanent. Det
er ikke helt klart at planeten virkelig er skjult for cylonerne, men Baltar er vores
største videnskabsmand. Laura Roslin mener at profetier, syner og gammel
overtro bør lede os.
Et civilt skib, Carina, blev efterladt under flådens seneste hyperrumsspring. Vi
ved ikke hvad der skete, men Gaius Baltar var om bord, så der er allerede
masser af rygter. Jeg er blevet sat på et hold der skal springe tilbage og finde
ud af hvad der skete. Gaius Baltar og resten af Carina skal undsættes.

34

Margaret ”Racetrack” Edmondson
Min faste makker i raptoren. Hun flyver, jeg laver alt andet.
Man kaster sig ikke sammen ud i den ene livstruende situation
efter den anden uden at udvikle et eller andet slags forhold,
og jeg drømmer om at det kunne blive tættere. Men hun er
blevet kold og kynisk efter hun mistede sin familie på Caprica,
og hun hader virkelig cyloner mere end gennemsnittet. Hun
må aldrig vide hvad jeg gjorde. Hun har en eller anden sær
fascination af piloten Karl ”Helo” Agathon, men var det ikke
ham der frakkede cyloner på Caprica?
Layne Ishay
Jeg sidder og passer mig selv i baren om bord på Prometheus,
og hvem ser jeg andre end søde, rare sygepasser Layne Ishay,
i gang med at udveksle varer med Phelan, hjernen bag
flådens sorte marked. Men jeg ser ingen grund til at nævne
det for nogen. Ingen opholder sig i baren på Prometheus med
reelle hensigter, hvis I forstår. Desuden hører jeg at Phelan er
død nu, men det betyder bare at en anden har overtaget.
Diana Seelix
Hun har vist nævnt at hun gerne vil være pilot. Hun ville blive
en fin pilot, men vi har brug for mekanikere.

Allan Nowart
Marinesoldat. Han bliver meget pralende en gang imellem,
synes jeg, men hvis han er bare halvt så god som han påstår…

Hamish ”Skulls” McCall er Racetracks faste andenpilot. Teknisk snilde
gør ham til en kompetent navigatør, logik og pragmatisme gør ham ofte
til fornuftens stemme over for Racetracks mere kyniske og mørke
attitude. Er han efterhånden på udkig efter bare at redde en eller anden
fra et eller andet?
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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!
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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?
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