
Twilight: 2028
Vad hände?
De politiska experterna och de med koll på nutidshistorian är inte överens om vad som utlöste det 
3:e världskriget men alla är överens om när det eskalerade på ett fasansfullt sätt. 9:e juli 2023 
använde Ryssland som första land kärnvapen som en del av deras militära taktik och snart efter 
började även andra länder att göra det.
  En kombination av ekonomisk depression, nationalistiska rörelser, religiösa fanatiker och 
lågintensiva inbördeskrig raserade ett samhälle som byggts upp ur askan av andra världskriget. 
Europas stora misslyckande att hålla EU enat i efterdyningarna av Storbrittanniens urgång visade att
det gamla landet fortfarande hade mycket lång väg att gå till ett riktigt enande. Starka högervindar 
bidrog både till ökat främlingshat, militarisering och fokus på den egna nationen och kulturen i 
många länder i området. Saker som man inte sett sedan nazityskland var plötsligt vanligt igen med 
förföljelse av mörkhyade, muslimer och judar, följt av upprivandet av gamla sår som landsdelar 
som förlorats i tidigare krig.
  NATO lyckades inte bättre än EU och började krympa för första gången sedan 70-talet. I östeuropa
och asien ökade också önskan över egna länder från olika folkgrupper med flera inbördeskrig som 
resultat, och en intensivare krigsföring. Nya partnerskap förvandlade den politiska kartan och några 
länder som tidigare blickat väst som Turkiet började istället alliera sig med Ryssland.
  Inom några år pågick småskaliga krig i Europa, Afrika, Mellanöstern och Östasien. Många länder 
drogs in i det på grund av tidigare avtal. En ständig ström av material från de största aktörerna 
bidrog till att öka nivån på konflikterna världen över.
 I vissa områden, som Europa, efter kaoset när kommunikation gått ner och allianser kommit och 
gått tappade vissa helt enkelt koll på vilka som var på vilkas sida med stora problem som följd.

Världen idag är i mycket
dåligt skick. Kriget pågår
fortfarande och alla länder
lider ekonomiskt oavsett om
de är inblandade i striderna
eller inte.
Länderna som var aktiva i
konflikterna är
Storbrittannien, Italien,
Österrike, Tjeckien,
Slovakien, Makedonien,
Bulgarien, Rumänien,
Ungern, Turkiet, Bosnien
Hercegovina, USA,
Ryssland, Tyskland, Polen,
Iran, Kina, Nordkorea, Ukraina, Vitryssland, Pakistan, Indien och Grekland. Länder allierade med 
någon av ovanstående som Frankrike, Norge, Spanien och Portugal har också lidit då de bombats 
för att förhindra att deras resurser tillfaller fienden.
I länder som fortfarande har en stark centralmakt har reaktionerna varit olika, vissa har stängt sina 
gränser helt som Frankrike medan andra tagit mot vissa flyktingar som Sverige och Österrike. I 
Europa har de flesta arméerna fallit samman och många följer nu sina egna ordrar och tar in alla 
som är kapabla till strid. Deras mål är överlevnad och de flesta beskyddar ett landområde för att få 
tillgång till mat och den alkohol som ersatt bensin som drivmedel.



4:e augusti 2028 sätter ni amerikaner fot i Europa som en del av 11:e kåren som ska assistera 
Tysklands 3:e armé och er 5:e division i en avgörande offensiv för att driva bort ryska och polska 
styrkor från centrala Tyskland. Två veckor senare efter en oväntad attack från två ryska 
armédivisioner är ni ensamma och skilda från huvudstyrkan. Den sista ordern från era högre befäl 
när ryska pansardivisionen intog deras position var ”Lycka till, ni får klara er på egen hand”.



Vad händer nu?
Ni bestämmer själva vad ert mål är. Vill ni försöka ta er tillbaks till USA? Nå ett säkert land? Fly till
ett ställe som är bättre än mitt i ett krigshärjat ingenmansland? Hitta tillbaks till ert förband?

Just nu sitter ni i ett läger i skogen och det var några dagar sedan ni lämnade den sista 
fiendepatrullen bakom er och sedan ni hörde något från någon annan från kåren. De sista gångerna 
ni hört av andra har varit deras rop på hjälp när de attackerats.

Exakt vad ni vet om olika länders status kommer bero på hur noga era personer följt nyheterna

STRID

Ett stridsdrag är 30 sekunder och består av 6 5-sekundersfaser. Initiativet bestämmer i hur många 
faser man får agera.
I varje fas får man (vanligen):
-Sikta
-Skjuta
-Ladda om
-Slåss i närstrid
-Springa
-Jogga
-Gå
-Krypa
-Resa sig upp eller slänga sig ner
-Kasta sig i skydd
-Kliva av/upp/på/i djur och fordon
-Prata



Vissa av handlingarna kan kombineras beroende på, som att skjuta ett vapen medan man springer.
Handlingar sker samtidigt så exempelvis kan man skjuta på någon som sprungit mellan skydd när 
denne är utanför skyddet även fast det är den personens tur och inte ens egen.

I stort sett är systemet samma som i Traveller The New Era.


