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Relation till Craig
Craig är Hatties stolthet. Som enda barnet är han det vikti-
gaste i hennes liv. Hans far dog innan han föddes, och
Hattie uppfostrade honom "i fält" under allehanda upp-
drag innan han sändes till militärskola vid sju års ålder.
Hattie är stolt över att han trots detta valt sin egen väg
som säkerhetsvakt. Nu när de jobbar på samma plats har
modersinstinkten vaknat igen, och hon ser om sin lilla po-
jk igen.

Relation till Kyôko
Craigs blivande hustru. Nu gäller bara att få de unga tu att
inse detta. Ett kort tag var Hattie orolig för Kyôkos rela-
tion till Danny, men Kyôko har intygat att de bara är
vänner. För att underlätta romansen ser Hattie till att
Craig och Kyôko tillbringar så mycket tid tillsammans
som möjligt - även om detta innebär att Kyôko får delta i
säkerhetsarbetet. Kyôko är ansvarig för de rikaste pas-
sagerarna ombord.

Relation till Robert
Robert har blivit Hatties bästa vän på skeppet. Men inte
tillräckligt god vän för att Hattie inte ska utnyttja honom.
Robert försöker, i sin roll som purser, engagera sig i Hat-
ties jobb som om säkerhetsdetaljen vore en del av servi-
cepersonalen. Det har Hattie inget emot så länge det
innebär att hon slipper tråkig byråkrati. Robert delar
också hennes intresse för den romantiska såpoperan
"Love Ship". Lite är Robert som att ha en väninna att sk-
vallra med och kan till och med ibland vara lite väl femin-
in jämfört med Hattie, men det är sånt man kan förlåta. Så
länge han lyssnar lika tålmodigt på Hatties utläggningar
om vapen, kan hon se intresserad ut när Robert går igång
om mode.

Relation till Danny
En trevlig ung säkerhetsvakt som påminner om Hattie
själv i sin ungdom, bara det att han redan insett värdet i en
lugn karriär. Hans största nackdel är att han inte tål alko-
hol eller andra droger för fem öre, vilket har väckt Hatties
moderskänslor och hon gör allt för att skydda honom från
spånken.

Hattie Lovett

säkerhetschef

(version för 5 spelare)



Pensionerad infanterisergeant. Halt på
vänsterbenet efter en krigsskada. Mycket prag-
matisk och lugn. Jovialisk och fryntlig.

De sa att en kvinna aldrig skulle kunna fungera
länge som sergeant i rymdmarinen, men Hattie
gjorde tur efter tur och lät inte något hejda
henne. Inte ens när hon var gravid kunde det,
eller hennes make, hålla henne från att ta upp-
drag. När hennes lille Craig var född ordnade
hon så hon kunde ta med honom om det inte var
något allt för farligt.

Om hon hade velat hade hon nog kunnat stiga
i graderna, men det hade säkert slutat med att
hon hamnat i en soft tjänst bakom ett skrivbord,
en tanke som aldrig attraherat henne. Hon
trivdes bäst med att vara i fält, jobba med man-
narna och lösa problem.

Hattie har alltid varit en praktisk kvinna;
konkreta enkla lösningar är bäst och hjälper inte
det finns det sprängmedel. Hon har aldrig varit
den som benhårt hållit på reglementet; nog så
ingen klagar, men inte mer. Reglementet får ald-
rig bli till ett hinder.

Det var även i det militära hon hittade sin
stora kärlek Bill, en själsfrände som accepterade
henne som kvinna och samtidigt uppskattade
hennes stora militära kompetens. Bill och Hattie
fick tyvärr ett kort äktenskap. Två år efter de
funnit varandra dog Bill i fält och lämnade Hat-
tie att ensam uppfostra Craig.

Hon gjorde sitt bästa, tog med honom överallt
så länge det gick och placerade honom sedan i
den bästa militärskolan i galaxen. Allt för att
han skulle kunna följa i sin föräldrars fotspår.

Nu blev så tyvärr inte fallet, lilla Craig
bestämde sig för en rättslig karriär och siktar på
att bli polis. För att stödja honom (och för att en
benskada tagit henne ur aktiv militärtjänst) har
Hattie nyligen mönstrat på Milky Way Princess
som säkerhetschef.

Jobbet är lite väl lugnt för Hattie, men samti-
digt bekvämt. Visst skulle det vara skönt med
lite action ibland, men hon slipper i alla fall
byråkratin och kan ägna tid åt sin lilla pojk och
åt sina hobbies.

Väl ute i hyperrymden fungerar
säkerhetsstyrkan som enda egentligen
säkerhetsmakten och Hattie och pojkarna
fungerar som ett lag under Kapten Tittes.
(Kaptenen är för övrigt en bra man, även om
han är rätt dålig på att hantera stress.) Hattie har
yttersta ansvaret, vilket innebär att hon kan del-
egera det mesta.

Mycket av arbetet går ut på att patrullera och
lösa smådispyter, samt att stundom hitta
försvunna saker. En viktig del är självklart även

att se proper ut i uniform och få folk att känna
sig trygga i Hatties blotta närvaro.

Hattie har några stora passioner i livet. En är
självklart vapen och sprängmedel, även om det
finns mindre uttrymme att hänge sig åt den i hy-
perrymden. En annan är cigarrer, det finns oftast
en i hennes mungipa och ännu en i bröstfickan.
Och så har hon nu mer fastnat totalt för den un-
derbara såpoperan "Love Ship" och följer intri-
gerna med Gopher, kapten Stubbing, Julie och
de andra.



Relation till Hattie
Mamma... Det enda som var bra med att inte komma in i
militären var att komma långt från henne. Och så dyker
hon upp på hans skepp precis när han börjat få ordning på
det. Craig kan störa sig på mammas slappa syn på regler
och reglementen, men tyvärr är hon ju både mamma och
överordnad och yttersta ansvariga för all säkerhet på skep-
pet.

Relation till Danny
Danny är för Craig vad Dr. Watson är för Sherlock
Holmes. En ständig följeslagare och vapenbroder även om
han inte når upp till Craigs stil och slutledningsförmåga.
Craig har tagit som sin uppgift att lära Danny bli en riktigt
bra säkerhetsvakt. Danny största nackdel är att han inte tål
alkohol eller andra droger för fem öre.

Relation till Kyôko
Kyôko har fallit för Craigs charm, men Craig tar det coolt.
Inte för att han inte åtrår henne, men han vet att fram-
fusighet bara skulle skrämma bort henne. Nej, små subtila
hintar är den rätta metoden för att vinna en kvinna. Det
enda som gör Craig tveksam är att mamma så uppenbart
försöker para ihop dem. Kyôko är den som är ansvarig för
de rikaste passagerarna ombord.

Relation till Robert
Robert lägger sig i för mycket. Ingen tvekan om att han är
bra på att ta hand om gästerna, men han borde hålla sig
till det. Enligt reglementet är säkerhetsdetaljen och servi-
cepersonalen två separata enheter, vilket Robert ignorerar
och mamma ibland försummar. Robert är skeppets purser
och huvudansvarig för att gästerna trivs, vilket är skilt
från deras säkerhet!

Craig Lovett

säkerhetsvakt

(version för 5 spelare)



Ung och grön, men oerhört kompetent. Kan alla
regler och vet att följa dem. Stort behov av att
visa sig duktig. Enda problemet är att han är så
förbålt klantig, men om han inte låtsas om det
själv är det nog ingen annan som märker något.

Det är inte lätt att vara son till en framgångsrik
militär och det blir inte enklare när den
militären är ens moder. Pappa hade säkert kom-
mit längre i det militära än mamma om han inte
dött i så unga år. Själv minns Craig inget av sin
far. Istället är han uppfostrad av sin mor och på
militärskolor (internat). Mamma Hattie bar med
Craig i fält så länge som det gick, inte många
ettåringar som varit med i eldstrid (i ryggsele).

Det naturliga hade varit för Craig att följa i
sina föräldrars fotspår för att bevisa att han
kunde själv. Han är fortfarande övertygad om
att han skulle kunna bli en mycket bättre och
högre officer än sin mor.

Tyvärr började kroppen svika honom i
tonåren. Armar och ben blev för långa och
koordinationen hänger inte alltid med som den
ska. Ibland tror även Craig att han dras med lite
astma.

Tack och lov har det kompenserats av ett
lysande huvud och ett sinne för detaljer. Därför
har han insett att han skulle göra världen en
större tjänst som polis än som militär. Tyvärr
har han inte kommit riktigt dit ännu. Men
medan han söker in till poliskåren, tjänstgör han
som säkerhetsvakt på en av världens mest
förnäma lyxhyperrymdskryssare. Lite lugnt,
men fortfarande väldigt viktigt.

Ordning och regler har alltid varit viktiga i
Craigs liv. Han är övertygad om att pappa Bill
skulle överlevt om inte det varit för att han lär
ha slarvat med reglementet (liksom mamma gör
konsekvent). När Craig först kom till Milky
Way Princess hade de en ytterst opålitlig
säkerhetschef som ofta såg genom fingrarna
med viktiga detaljer i reglementet. Tack och lov
lyckades Craig lägga fram bevis för detta till
kaptenen som fick honom avskedad.

Craig hade tagit för givet att han skulle vara
den som var klippt och skuren för tjänsten som
säkerhetschef (och att det skulle vara den extra
merit som skulle ge honom platsen i
poliskåren), men till hans stora skräck sökte
mamma tjänsten och fick den.

Jobbet som säkerhetsvakt går i första hand ut
på att hålla ordning ombord och upprätthålla
skeppets egna lag. Men en viktig del är även att
ge gästerna en upplevelse av säkerhet. Därför
har säkerhetstyrkan även en hel del represent-
ativa uppdrag. Och när man har tur kan det även
hända något som ger lite riktigt polisarbete, som

försvunna väskor, förrymda husdjur... fast ib-
land önskar Craig nästan att något riktigt brott
kunde ske ombord.



Relation till Danny
Robert känner en närhet till sin lillebror och älskar honom
trots alla hans fel och brister. Ett tag dolde de till och med
sitt släktskap, men nu för tiden gör det inget om någon får
veta att Robert är en orkidé sprungen ur betongen på New
Mars. Sedan Dannys studietid har han skaffat sig en ex-
tremt låg tolerans till alkohol och andra droger och bör till
varje pris hållas undan från dem. Annars verkar Danny
klara sig själv och sitt arbete som säkerhetsvakt
någorlunda, men ibland känner sig Robert tvingad att
putta brodern i rätt rikting, mindre flörtande med rika
änkor och mer ordningshållande

Relation till Kyôko
Robert tyckte det var en befrielse för två år sen när skep-
pet fick en riktigt kompetent första rymdvärdinna -
Kyôko. Kyôko är i första hand ansvarig för de rikaste pas-
sagerarna ombord, men överlåter alla viktiga beslut till
Robert. I grunden står de egentligen på samma rang, men
Kyôko brukar självklart lyssna till Roberts råd.

Relation till Hattie
Robert drog aldrig jämnt med den förre säkerhetschefen.
Hattie däremot trivs han väldigt bra att umgås med, både
under arbetstid och på fritiden, då de ofta tittar på
rymdsåpoperan "Love Ship" tillsammans. Vad Robert inte
erkänner högt är att han känner en väldig trygghet hos
Hattie och om det någon gång är nära till våld söker han
alltid upp henne som trygghet.

Relation till Craig
Craig är en person som tror på allt som står i regelboken
och dessutom övertolkar det. Förvisso klär han i unifor-
men, men han är så klantig att det är pinsamt. Craig
verkar tyvärr ta arbetet som säkerhetsvakt lite väl seriöst,
det är ingen fara ombord på Milky Way Princess

Robert John-Jules

purser

(version för 5 spelare)



Fåfäng som få. Extremt stilmedveten och mån
om sitt yttre. En fixare som ser till att alla pas-
sagerare trivs och känner sig uppskattade. Har
en dragning till det teatraliska. Den naturliga
ledaren för all service- och säkerhetspersonal.
Egentligen är inte John-Jules hans riktiga namn,
utan han heter Hayridge som Danny.

När Robert växte upp var hans enda flykt från
de grå metallkomplexen på New Mars det
glamorösa livet i tevens underbara värld. Hans
drömde att hans liv kunde vara lika vackert som
Rimmer och Hollys i Red Crest, lika magiskt
som Zandras värld i Space 90125 eller lika vari-
erande som för besättningen i Love Ship.

Ibland vill man bara fly sin bakgrund, men
som Bobby Hayridge var det svårt att få något
glamoröst jobb. Det går inte att komma från
slummen och söka arbete i de fina kvarteren.

Men Robert var övertygad om sina talang, sitt
öga för stil och sin konversationsförmåga. För
att slipa talangerna lyckades han muta sig i på
en teaterskola och började förbereda sitt livs roll
- bokstavligen.

När han kände sig redo utnyttjade han den
enda fördelen av att bo i skumma kvarter, med
sin brors hjälp fixade han falska ID-handlingar
och en biljett från New Mars och började sitt
nya liv som Robert John-Jules.

Sedan dess har allt gått som det skulle. Robert
har gjort en raketkarriär som stylist och design-
er, men valde för ett par år sedan att satsa på sitt
drömarbete som chef för servicen på världens
mest exklusiva lyxhyperrymdskryssare Alla
som på något sett arbetar med passagerarna om-
bord står under hans mer eller mindre direkta
ansvar.

Nu för tiden är Roberts självförtroende på
topp, han kan klara vad som helst! Han är den
som löser alla problem på skeppet. Skulle något
vara fel ordnar Robert det, förutom småproblem
- dem kan man delegera, och handgemäng och
annat smutsigt - det har man säkerhetsdetaljen
till.

Robert njuter av livets goda, fast med stil!
Allt ska vara vackert och perfekt. även om det
kräver att man måste jobba så gott som jämt
(förutom en helig timme i veckan som viks åt att
följa Love Ship).

Alltid finns någon passagerare som kan
behöva Roberts goda råd, i stil, uppförande eller
kärlek.



Relation till Robert
Robert är en jättebra kollega och förebild. Han uppskattar
verkligen Kyôkos ansträngningar, speciellt när hon passar
upp på honom nästan som om han vore en passagerare.

Relation till Craig
Craig är en charmig ung säkerhetsvakt som Kyôkos
kärleksrutiner befunnit lämplig att bli kär i. För att bli kär
är en viktig del av att vara mänsklig.

Relation till Danny
Danny är en annan ung säkerhetsvakt som Kyôkos
kärleksrutiner befunnit lämplig att bli kär i. Men när Hat-
tie frågar om detta är de förstås bara vänner. Annars
skulle relationen till Craig kunna skadas, säger
kärleksrutinerna.

Relation till Hattie
Säkerhetschefen Hattie verkar tycka bra om Kyôko. Hon
ser till att Kyôko alltid är med där det händer saker och att
hon får umgås med Craig.

Kyôko Takahashi

första rymdvärdinna

(version för 5 spelare)



Artig och korrekt. Mån om att vara alla till lags.
Effektiv och överkompetent med sinne för små
detaljer, men har svårt att se helheten. Uträttar
alla uppdrag ordagrant. Förrymd
sällskapsandroid som gör sitt allra bästa för att
verka mänsklig. Speciellt som det finns poliser
som jagar förrymda androider. Måste följa ro-
botlagarna.

GKT-2 är en av världens mest avancerade
sällskapsrobotar, utrustad med det senaste för att
så kunna lura alla att den är mänsklig. Den har
till och med fått sin avancerade AI kompletterad
med ett känslochip för att bättre kunna efter-
likna ett mänskligt betende.

Tyvärr har vissa exemplar visat sig ha buggar
och hela linjen har återkallats. Det har dock var-
it svårt att hitta alla då de även har utrustats med
unika utseenden.

Kyôkos bugg var en rädsla för att bli
återkallad. Hon har därför flytt och gör sitt bästa
för att smälta in som människa, vilket inte är det
lättaste. Hon vet mycket väl att robotar i vanliga
fall inte har några känslor, men att visa upp ett
lagom register har visat sig vara svårt. Ibland
verkar det bli för mycket och ibland för lite.

Tack och lov har hon funnit en tjänst där
hennes lyckosensorer blir nöjda. Hon arbetar
hela dagarna med att göra människor glada
(vilket mycket väl följer hennes grundprogram-
mering).

Kyôko är ansvarig för de rikaste passagerarna
ombord. Hennes arbete går ut på att göra dem så
glada som möjligt, från det att de kliver ombord
tills dess att de går iland. Hon är inte menad att
kurtisera med passagerarna, men i övrigt vara så
charmerande och påpasslig som möjligt.

Kyôko har en välskriven beskyddarrutin,
vilket främst kommer till utlopp för dem som
hon umgås mest med. Om saker verkar farliga
har hon en tendens att vilja samla ihop folk
(vänner) nära sig, så att hon om saker blir för
hotande ska kunna skydda dem.

Väl värt att notera är att hon aldrig kan skada
en människa, kommer följa människors order
och inte kan skada sig själv (i den prioriterin-
gen). Men har hon ett kryphål försöker hon of-
tast täcka över det och skämta bort det.



Relation till Robert
Robert är Dannys storebror, även om det idag inte alltid
märks. Han har tagit ett nytt namn för att verka finare,
men det är fortfarande brorsan. Under karriären har han
hjälpt Danny flertalet gånger och Danny har inget emot
att utnyttja brorsan lite då och då. Alltid bra att försöka
boosta Roberts ego genom att försöka få med honom i
säkerhetsarbetet så man själv kan ta det lite mer soft.
Robert är ett av de högsta hönsen i servicedetaljen, vilket
ibland kan komplicera flörtandet med passagerare.

Relation till Kyôko
Kyôko är supersnygg och supertrevlig. Hennes jobb är att
ansvara för de rikaste passagerarna ombord. Det gäller
bara att inte flirta med henne när passagerarna ser, det
skulle radikalt kunna försämra chanserna att fånga en rik
änka. Dessutom verkar hon flirta mer med Craig.

Relation till Craig
Craig och Danny har varit kollegor i flera år. Craig tar
verkligen allvarligt på jobbet och följer regelboken strikt.
Detta gör att han tar tag i de flesta av de små problem som
kan uppkomma, och Danny slipper göra någonting alls.
Precis som det ska vara.

Relation till Hattie
För ett år sedan fick Craig den gamle säkerhetschefen
avsatt för tjänstefel, och vem fick de som efterträdare om
inte Craigs gamla morsa? Hon är tvärtemot Craig en prag-
matisk person som inte stressar upp saker i onödan. Fast
hon är ingen person man skulle vilja ha som ovän, så det
är bäst att göra som hon säger de få gånger hon vill något.

Danny Hayridge

säkerhetsvakt

(version för 5 spelare)



Slacker. Har tagit jobbet mest för uniformens
skull - den imponerar ju så på kvinnorna om-
bord. Nästan färdigutbildad rymdingenjör.
Lycksökare - hoppas att kunna snärja någon rik
dam. Mycket New Age-troende och kan av
utomstående lätt tas för en hippie (så när som på
uniformen).

Danny är uppväxt i slummen på New Mars, han
försökte göra som brorsan och ta sig därifrån
med stil och försökte plugga sig till ett bra jobb.

Större delen av studentlivet passade Danny
som hand i handske, förutom själva studierna.
Det han kom i kontakt med istället var diverse
naturreligioner och han fann ett upphöjt lugn
som präglar hans syn på hela omvärlden.

Med tiden utvecklade han tyvärr ett ytterst
dåligt ölsinne, vilket gör att han idag håller sig
helt borta från all form av stimula. Detta gör
jobbet lite avancerat, då Danny till och med
snabbt kan bli hög på att stirra ut i hyperrym-
dens psykedeliska mönster.

Men Danny tror på att han har god karma och
att livet kommer lösa sig. Till exempel hittade
han en väg ut ur studierna när studiemedlen ta-
git slut, utan att behöva återvända till slummen.
Han storebror, som Danny hjälpt till ett nytt liv,
kunde hjälpa Danny vidare och ordnade ett jobb
åt honom som säkerhetsvakt på en lyxhyperry-
mdskryssare.

Jobbet är oftast rätt skönt och soft och gör
också att man får spendera lite tid med brorsan.
Det går i huvudsak ut på att patrullera runt och
se proper ut i uniform, ibland hjälpa till och
hitta borttappade prylar och någon gång ta hand
om någon som fått någon drink för mycket.

Förhoppningen är att Danny med tiden ska ly-
ckas snärja en rik änka som skulle kunna bli
hans biljett till ett bättre liv.

Varning! Tål inte alkohol eller andra droger!



Relation till Craig
Craig är Hatties stolthet. Som enda barnet är han det vikti-
gaste i hennes liv. Hans far dog innan han föddes, och
Hattie uppfostrade honom "i fält" under allehanda upp-
drag innan han sändes till militärskola vid sju års ålder.
Hattie är stolt över att han trots detta valt sin egen väg
som säkerhetsvakt. Nu när de jobbar på samma plats har
modersinstinkten vaknat igen, och hon ser om sin lilla po-
jk igen.

Relation till Kyôko
Craigs blivande hustru. Nu gäller bara att få de unga tu att
inse detta. För att underlätta romansen ser Hattie till att
Craig och Kyôko tillbringar så mycket tid tillsammans
som möjligt - även om detta innebär att Kyôko får delta i
säkerhetsarbetet. Kyôko är ansvarig för de rikaste pas-
sagerarna ombord.

Relation till Robert
Robert har blivit Hatties bästa vän på skeppet. Men inte
tillräckligt god vän för att Hattie inte ska utnyttja honom.
Robert försöker, i sin roll som purser, engagera sig i Hat-
ties jobb som om säkerhetsdetaljen var en del av servi-
cepersonalen, vilket inte Hattie misstycker över så länge
det innebär att hon slipper tråkig byråkrati. Robert delar
också hennes intresse för den romantiska såpoperan
"Love Ship". Lite är Robert som att ha en väninna att sk-
vallra med och kan till och med ibland vara lite väl femin-
in jämfört med Hattie. Men det är sånt man kan förlåta. Så
länge han lyssnar lika tålmodigt på Hatties utläggningar
om vapen, kan hon se intresserad ut när Robert går igång
om mode.

Hattie Lovett

säkerhetschef

(version för 4 spelare)



Pensionerad infanterisergeant. Halt på
vänsterbenet efter en krigsskada. Mycket prag-
matisk och lugn. Jovialisk och fryntlig.

De sa att en kvinna aldrig skulle kunna fungera
länge som sergeant i rymdmarinen. Men Hattie
gjorde tur efter tur och lät inte något hejda
henne. Inte ens när hon var gravid kunde det,
eller hennes make, hålla henne från att ta upp-
drag. När hennes lille Craig var född ordnade
hon så hon kunde ta med honom om det inte var
något allt för farligt.

Om hon hade velat hade hon nog kunnat stiga
i graderna, men det hade säkert slutat med att
hon hamnat i en soft tjänst bakom ett skrivbord,
en tanke som aldrig attraherat henne. Hon
trivdes som bäst ute i fält, jobba med mannarna
och lösa problem.

Hattie har alltid varit en praktisk kvinna;
konkreta enkla lösningar är bäst och hjälper inte
det finns det sprängmedel. Hon har aldrig varit
den som benhårt hållit på reglementet; nog så
ingen klagar, men inte mer. Reglementet får ald-
rig bli till ett hinder.

Det var även i det militära hon hittade sin
stora kärlek Bill, en själsfrände som accepterade
henne som kvinna och samtidigt uppskattade
hennes stora militära kompetens. Bill och Hattie
fick tyvärr ett kort äktenskap. Två år efter de
funnit varandra dog Bill i fält och lämnade Hat-
tie ensam att uppfostra Craig.

Hon gjorde sitt bästa, tog med honom överallt
så länge det gick och placerade honom sedan i
den bästa militärskolan i galaxen. Allt för att
han skulle kunna följa i sin föräldrars fotspår.

Nu blev så tyvärr inte fallet, lilla Craig
bestämde sig för en rättslig karriär och siktar på
att bli polis. För att stödja honom (och för att en
benskada tagit henne ur aktiv militärtjänst) har
Hattie nyligen mönstrat på Milky Way Princess
som säkerhetschef.

Jobbet är lite väl lugnt för Hattie, men samti-
digt bekvämt. Visst skulle det vara skönt med
lite action ibland, men hon slipper i alla fall
byråkratin och kan ägna tid åt sin lilla pojk och
åt sina hobbies.

Väl ute i hyperrymden fungerar
säkerhetsstyrkan som enda egentligen
säkerhetsmakten och Hattie och pojkarna
fungerar som ett lag under Kapten Tittes.
(Kaptenen är för övrigt en bra man, även om
han är rätt dålig på att hantera stress.) Hattie har
yttersta ansvaret, vilket innebär att hon kan del-
egera det mesta.

Mycket av arbetet går ut på att patrullera och
lösa smådispyter, samt att stundom hitta
försvunna saker. En viktig del är självklart även

att se proper ut i uniform och få folk att känna
sig trygga med sin blotta närvaro.

Hattie har några stora passioner i livet. En är
självklart vapen och sprängmedel, även om det
finns mindre uttrymme att hänge sig åt den i hy-
perrymden. En annan är cigarrer, det finns oftast
en i hennes mungipa och ännu en i bröstfickan.
Och så har hon nu mer fastnat totalt för den un-
derbara såpoperan "Love Ship" och följer intri-
gerna med Gopher, kapten Stubbing, Julie och
de andra.



Relation till Hattie
Mamma... Det enda som var bra med att inte komma in i
militären var att komma långt från henne. Och så dyker
hon upp på hans skepp precis när han börjat få ordning på
det. Craig kan störa sig på mammas slappa syn på regler
och reglementen, men tyvärr är hon ju både mamma och
överordnad och yttersta ansvariga för all säkerhet på skep-
pet.

Relation till Kyôko
Kyôko har fallit för Craigs charm, men Craig tar det coolt.
Inte för att han inte åtrår henne, men han vet att fram-
fusighet bara skulle skrämma bort henne. Nej, små subtila
hintar är den rätta metoden för att vinna en kvinna. Det
enda som gör Craig tveksam är att mamma så uppenbart
försöker para ihop dem. Kyôko är ansvarig för de rikaste
passagerarna ombord.

Relation till Robert
Robert lägger sig i för mycket. Ingen tvekan om att han är
bra på att ta hand om gästerna, men han borde hålla sig
till det. Enligt reglementet är säkerhetsdetaljen och servi-
cepersonalen två separata enheter, vilket Robert ignorerar
och mamma ibland försummar. Robert är skeppets purser
och huvudansvarig för att gästerna trivs, vilket är skilt
från deras säkerhet!

Craig Lovett

säkerhetsvakt

(version för 4 spelare)



Ung och grön, men oerhört kompetent. Kan alla
regler och vet att följa dem. Stort behov av att
visa sig duktig. Enda problemet är att han är så
förbålt klantig, men om han inte låtsas om det
själv är det nog ingen annan som märker något.

Det är inte lätt att vara son till en framgångsrik
militär och det blir inte enklare när den
militären är ens moder. Pappa hade säkert kom-
mit längre i det militära än mamma om han inte
dött i så unga år. Själv minns Craig inget av sin
far. Istället är han uppfostrad av sin mor och på
militärskolor (internat). Mamma Hattie bar med
Craig i fält så länge som det gick, inte många
ettåringar som varit med i eldstrid (i ryggsele).

Det naturliga hade varit för Craig att följa i
sina föräldrars fotspår för att bevisa att han
kunde själv. Han är fortfarande övertygad om
att han skulle kunna bli en mycket bättre och
högre officer än sin mor.

Tyvärr började kroppen svika honom i
tonåren. Armar och ben blev för långa och
koordinationen hänger inte alltid med som den
ska. Ibland tror även Craig att han dras med lite
astma.

Tack och lov har det kompenserats av ett
lysande huvud och ett sinne för detaljer. Därför
har han insett att han skulle göra världen en
större tjänst som polis än som militär. Tyvärr
har han inte kommit riktigt dit ännu. Men
medan han söker in till poliskåren, tjänstgör han
som säkerhetsvakt på en av världens mest
förnäma lyxhyperrymdkryssare. Lite lugnt, men
fortfarande väldigt viktigt.

Ordning och regler har alltid varit viktiga i
Craigs liv. Han är övertygad om att pappa Bill
skulle överlevt om inte det varit för att han lär
ha slarvat med reglementet (liksom mamma gör
konsekvent). När Craig först kom till Milky
Way Princess hade de en ytterst opålitlig
säkerhetschef som ofta såg genom fingrarna
med viktiga detaljer i reglementet. Tack och lov
lyckades Craig lägga fram bevis för detta till
kaptenen som fick honom avskedad.

Craig hade tagit för givet att han skulle vara
den som var klippt och skuren för tjänsten som
säkerhetschef (och att det skulle vara den extra
merit som skulle ge honom platsen i
poliskåren), men till hans stora skräck sökte
mamma tjänsten och fick den.

Jobbet som säkerhetsvakt går i första hand ut
på att hålla ordning ombord och upprätthålla
skeppets egna lag. Men en viktig del är även att
ge gästerna en upplevelse av säkerhet. Därför
har säkerhetstyrkan även en hel del represent-
ativa uppdrag. Och när man har tur kan det även
hända något som ger lite riktigt polisarbete, som

försvunna väskor, förrymda husdjur... fast ib-
land önskar Craig nästan att något riktigt brott
kunde ske ombord.



Relation till Kyôko
Robert tyckte det var en befrielse för två år sen när skep-
pet fick en riktigt kompetent första rymdvärdinna -
Kyôko. Kyôko är i första hand ansvarig för de rikast pas-
sagerarna ombord, men överlåter alla viktiga beslut till
Robert. I grunden står de egentligen på samma rang, men
Kyôko brukar självklart lyssna till Roberts råd.

Relation till Hattie
Robert drog aldrig jämnt med den förre säkerhetschefen.
Hattie däremot trivs han väldigt bra att umgås med, både
under arbetstid och på fritiden, då de ofta tittar på
rymdsåpoperan "Love Ship" tillsammans. Vad Robert inte
erkänner högt är att han känner en väldig trygghet hos
Hattie och om det någon gång är nära till våld söker han
alltid upp henne som trygghet.

Relation till Craig
Craig är en person som tror på allt som står i regelboken
och dessutom övertolkar det. Förvisso klär han i unifor-
men, men han är så klantig att det är pinsamt. Craig
verkar tyvärr ta arbetet som säkerhetsvakt lite väl seriöst,
det är ingen fara ombord på Milky Way Princess

Robert John-Jules

purser

(version för 4 spelare)



Fåfäng som få. Extremt stilmedveten och mån
om sitt yttre. En fixare som ser till att alla pas-
sagerare trivs och känner sig uppskattade. Har
en dragning till det teatraliska. Den naturliga
ledaren för all service- och säkerhetspersonal.
Egentligen är inte John-Jules hans riktiga namn,
utan han heter Hayridge som en lumpen nymar-
sian.

När Robert växte upp var hans enda flykt från
de grå metallkomplexen på New Mars det
glamorösa livet i tevens underbara värld. Hans
drömde att hans liv kunde vara lika vackert som
Rimmer och Hollys i Red Crest, lika magiskt
som Zandras värld i Space 90125 eller lika vari-
erande som för besättningen i Love Ship.

Ibland vill man bara fly sin bakgrund, men
som Bobby Hayridge var det svårt att få något
glamoröst jobb. Det går inte att komma från
slummen och söka arbete i de fina kvarteren.

Men Robert var övertygad om sina talang, sitt
öga för stil och sin konversations förmåga. För
att slipa talangerna lyckades han muta sig i på
en teaterskola och började förbereda sitt livs roll
- bokstavligen.

När han kände sig redo utnyttjade han den
enda fördelen av att bo i skumma kvarter, med
sin brors hjälp fixade han falska ID-handlingar
och en biljett från New Mars och började sitt
nya liv som Robert John-Jules.

Sedan dess har allt gått som det skulle. Robert
har gjort en raketkarriär som stylist och design-
er, men valde för ett par år sedan att satsa på sitt
drömarbete som chef för servicen på världens
mest exklusiva hyperrymdkryssare. Alla som på
något sett arbetar med passagerarna ombord står
under hans mer eller mindre direkta ansvar.

Nu för tiden är Roberts självförtroende på
topp, han kan klara vad som helst! Han är den
som löser alla problem på skeppet. Skulle något
vara fel ordnar Robert det, förutom småproblem
- dem kan man delegera, och handgemäng och
annat smutsigt - det har man säkerhetsdetaljen
till.

Robert njuter av livets goda, fast med stil!
Allt ska vara vackert och perfekt. även om det
kräver att man måste jobba så gott som jämt
(förutom en helig timme i veckan som viks åt att
följa Love Ship).

Alltid finns någon passagerare som kan
behöva Roberts goda råd, i stil, uppförande eller
kärlek.



Relation till Robert
Robert är en jättebra kollega och förebild. Han uppskattar
verkligen Kyôkos ansträngningar, speciellt när hon passar
upp på honom nästan som om han vore en passagerare.

Relation till Craig
Craig är en charmig ung säkerhetsvakt som Kyôkos
kärleksrutiner befunnit lämplig att bli kär i. För att bli kär
är en viktig del av att vara mänsklig.

Relation till Hattie
Säkerhetschefen Hattie verkar tycka bra om Kyôko. Hon
ser till att Kyôko alltid är med där det händer saker och att
hon får umgås med Craig.

Kyôko Takahashi

första rymdvärdinna

(version för 4 spelare)



Artig och korrekt. Mån om att vara alla till lags.
Effektiv och överkompetent med sinne för små
detaljer, men har svårt att se helheten. Uträttar
alla uppdrag ordagrant. Förrymd
sällskapsandroid som gör sitt allra bästa för att
verka mänsklig. Speciellt som det finns poliser
som jagar förrymda androider. Måste följa ro-
botlagarna.

GKT-2 är en av världens mest avancerade
sällskapsrobotar, utrustad med det senaste för att
så kunna lura alla att den är mänsklig. Den har
till och med fått sin avancerade AI kompletterad
med ett känslochip för att bättre kunna efter-
likna ett mänskligt betende.

Tyvärr har vissa exemplar visat sig ha buggar
och hela linjen har återkallats. Det har dock var-
it svårt att hitta alla då de även har utrustats med
unika utseenden.

Kyôkos bugg var en rädsla för att bli
återkallad. Hon har därför flytt och gör sitt bästa
för att smälta in som människa, vilket inte är det
lättaste. Hon vet mycket väl att robotar i vanliga
fall inte har några känslor, men att visa upp ett
lagom register har visat sig vara svårt. Ibland
verkar det bli för mycket och ibland för lite.

Tack och lov har hon funnit en tjänst där
hennes lyckosensorer blir nöjda. Hon arbetar
hela dagarna med att göra människor glada
(vilket mycket väl följer hennes grundprogram-
mering).

Kyôko är ansvarig för de rikaste passagerarna
ombord. Hennes arbete går ut på att göra dem så
glada som möjligt, från det att de kliver ombord
tills dess att de går iland. Hon är inte menad att
kurtisera med passagerarna, men i övrigt vara så
charmerande och påpasslig som möjligt.

Kyôko har en välskriven beskyddarrutin,
vilket främst kommer till utlopp för dem som
hon umgås mest med. Om saker verkar farliga
har hon en tendens att vilja samla ihop folk
(vänner) nära sig, så att hon om saker blir för
hotande ska kunna skydda dem.

Väl värt att notera är att hon aldrig kan skada
en människa, kommer följa människors order
och inte kan skada sig själv (i den prioriterin-
gen). Men har hon ett kryphål försöker hon of-
tast täcka över det och skämta bort det.



Den viktigaste personalen

Kapten Oliver Tittes
Maskinchefen Angie Nguyen
Styrman Allen Elrod
Doktor Srikara Rao
Sjuksköterska Flora Trovato
Lastansvarig Bob Trower
Kocken Guillermo Viveros
Bartender Mark Restall



Passagerare i lyxhytterna

Baronessan Madeleine Amarone
Herr Edward Amarone
Herrarna Tell och Black
Lady Rose Cartland
Herr Lucas Spelling
Herr och fru Wilson och Janis Gordon
Professorn och herr Alexandra och André Malone
Miljardären Peter Murdoch
Artisterna Bobby och Star White



yama-dama-maron-evil

yama-dama-maron-evil

yama-dama-maron-evil

yama-dama-maron-evil

YAMA-DAMA-MARON-EVIL

YAMA-DAMA-MARON-EVIL

YAMA-DAMA-MARON-EVIL

YAMA-DAMA-MARON-EVIL

Ritual för att kontakta en ande

Denna ritual måste utföras på en plats med stor magisk energi. Fyra ritualdeltagare sätter sig
runt ett bord. Över bordet offras först ett litet djur så att blodet rinner ut över bordet. Därefter tar
alla varandra i händerna och börjar mässa det fullständiga namn som anden hade i livet.






