
FEREM V ”ÅSKPLANETEN”

Ferem V, kallad Arduni av sin befolkning, är en postapokalyptisk värld. När planeten först 
registrerades av förbipasserande sonder konstaterade man att flera planeter i systemet hade stora 
utvecklingsmöjligheter och att en av planeterna var beboelig. Den gick att bosätta utan större 
ansträngning annat än medicinering för den första vågen av kolonister och exploatörer, men 
planetens vilda och farliga väder behövdes tämjas om långvarig bosättning skulle vara möjlig. Med 
hjälp av väderkontrollsatelliter och enorma åskledare blev Arduni snart en framgångssaga.
Nu, långt senare är världen återigen stormig och lynnig och nästan all teknologi som hjälpt 
befolkningen förstörd, eller farlig. För 73 år sedan gjordes ett misstag och en strids-AI skapad för 
att lamslå fiendeteknologi släpptes ut i det offentliga datanätet. Inom några timmar hade den 
decimerat befolkningen och lämnat världen i ruiner. Planetens befolkning är idag spridd över dess 
yta, ofta i små samhällen som försöker klara sig på de resurser som finns i närområdet.

Dygn: 43.21 Jordtimmar
År:  233.1 Jorddagar
Radie:  6177 km
Gravitation:  0,989G

Atmosfär: Andningsbar*
Befolkningsmängd: Under 10000
Styrelseskick: Varierande.

Teknologinivå: Varierande, majoriteten är i grund och botten samlare och jägare
Satelliter: 2 månar, en primär nära, och en sekundär långt borta med minimalt inflytande på 
planeten.
Noter: Planeten upplever kraftiga åskstormar och höga vindar med korta stunder av lugn. Få vattendrag och sjöar och 
haven är tömda.
*En person utan några förbättringar för avvikande atmosfärer rekommenderas inte mer än 48 timmars exponering. 
Långa perioder utan rätt skydd kan ge upphov till permanenta skador på lungor, hud, nerver och hjärna. Alternativt kan 
medicin hjälpa, men medicinering måste påbörjas en månad innan exponering för att ha full effekt.



Postapokalyps
Arduni är en svår värld för de flesta att leva i. Det våldsamma vädret som kännetecknar planeten 
kräver kunskap, teknologi eller tur för den som vistas under bar himmel under längre tid. De 
introducerade grödorna som kolonisterna förde med sig har ersätts av den inhemska faunan och det 
finns inga stora bestånd av djur som kan tjäna som föda.
  Den abrupta väderomställning som skedde den dag AI:n förstörde teknologin innebar en massdöd 
som denna planet aldrig förr sett.
  Ardunis postapokalyps kontrasterar ett trasigt väderpinat ekosystem, med de vackra ruinerna av en 
paradiscivilisation. Det slutliga ödet för planeten och dess invånare beror på vad folket gör.

Överlevare
Ett 20-tal små samhällen eller grupper finns på planeten, de flesta i närheten eller i någon större 
ruin. De varierar i storlek, från ca 50 till 500 personer och varierar i sin organisation. Det stora 
problemet är mat så jakt och utforskning, fällor och skörd av ätbara växter tar upp till 90% av 
resurserna i anspråk. När ett bra område hittas så bildar de flesta en bas som används så lång tid det 
går. Stormfloder, farliga djur och liknande brukar dyka upp förr eller senare men några få 
bosättningar är över 5 år gamla. Har man tur kan man återvända till en tidigare plats som återhämtat
sig.
  En hel del allmän kunskap finns kvar i majoriteten av grupperna. Man vet att hygien är viktigt och 
att vatten bör kokas och liknande. Vad man dock vanligtvis inte har är skydd mot sjukdomar och 
teknologi för att upptäcka strålning så medelåldern är låg och födslar är riskfyllda.

Ganems grupp
Gard Ganem är från andra generationen sedan katastrofen och han leder en semipermanent 
bosättning nära ruinerna av en semesterort. Den grupp som han föddes i splittrades när han tog 
ledningen och den andra gruppen gav sig av längst en gammal väg mot en annan större ruinstad. 
Gard är nästan 40 och orkar inte längre vara med i jaktlagen, men de flesta medlemmarna anser 
ändå att hans ledarskap är så pass bra att hans position är säker.
Under hela hans period har fokuset varit på att säkra överlevnaden och man har två reservläger. 
Gruppens huvudbosättning ligger i en konstgjord grotta, ursprungligen skapad för att hysa en serie 
akvarium. Majoriteten av födan kommer från gamla förråd.
200 personer ingår i gruppen. Man har sporadisk kontakt med en annan grupp som rör sig i området 
mellan semesterorten och deras egna huvudområde i en klippig kanjon.

Maleks grupp
Arina Malek är tredje generationens ledare. Hon leder en liten grupp som rör sig runt i ett område 
med flera små ruinsamhällen. Det fanns inte så mycket för AIn att förstöra i detta område, men 
vädret har gjort sitt. Området användes för experimentella odlingar och är frodigt så man har inte 
haft svårt med mat, men den tillgängliga födan lockar till sig en del farliga djur. Gruppen är idag 50 
medlemmar.

Återbyggarna
Elnore Toron leder en liten skara med stora mål. Hennes grupp består av två tidigare grupper som 
slagit sig samman med ett hopp om att kunna återbygga civilisationen .Gruppens käraste ägodelar är
en fungerande bärbar dator och ett bibliotek med informationsdiskar som de studerar när tid finns. 
De lever nomadiskt och färdas genom världen i jakt på mer information och för att hitta andra 
överlevare, och hoppas att de ska finna folk som delar deras vision.
De har hittat fyra andra grupper, den som slog sig samman med dem, två som varit positiva till dem 
men sett det som ett mål som ligger långt fram, och en som varit väldigt territoriella och kört bort 
dem. Gruppen består av 103 personer varav tre läser informationen de har på heltid och berättar det 
intressanta för gruppen. De väljer sin resväg och mål efter kartor från tiden innan och de väljer 
oftast stora städer där de tror de flesta överlevarna finns att hitta.



Mat
Färsk mat utgör ungefär 60% av dieten, 10% av egenkonserverad mat och resten av konserverad 
mat funnen i ruinerna. Enskilda grupper har haft tur och haft kunniga personer från början efter 
katastrofen och god koll på vad som är ätbart och inte och hur man kan bevara mat. De flesta har 
dock fått pröva sig fram och äter än idag saker som har dåliga konsekvenser men vars samband är 
okänt. All mat från innan civilisationens fall är ätbar, smakar väl och har inga farliga ämnen. Det 
finns dock en del förpackningar vars innehåll misstas för mat men de är sällsynta.
  Av de ätbara djuren finns små ödlor, gnagare, ormar, insekter och fiskar. De fångas mest effektivt 
med olika fällor med undantag för planetens största vattenödlor som vissa jagar med harpuner och 
spjut.
  Från växtriket får man bär, frukter, nötter, rötter, blad, grönsaker och säd. De kan skördas en gång 
om året och består ofta av små spridda bestånd.
 Torkning och saltning är de två sätt som man konserverar mat med och salt är den vanligaste på 
grund av den stora mängden havssalt som finns tillgänglig.

Farliga djur och växter
Förutom de tidigare nämnda vattenödlorna så är ingen av planetens djur direkt farliga för 
befolkningen. Rovdjuren håller sig till inhemsk föda och de största landdjuren är växtätare. Det 
finns dock giftiga djur som kan skada en permanent, och vissa sjukdomar som kan hoppa från djur 
till bosättare.

Intressant lokal flora

Vexellrot

Vexellrot är en rätt oansenlig sumpväxt. Den blir mellan 15 och 20 cm hög med en stam av små 
mörkgröna knoppar som då och då bildar löv. Den blommar under sensommaren och dess pollen 
sprids med vinden. Vanligen påträffad i de nordliga delarna av den tempererade zonen.

Växten har depressionshämmande och bedövande egenskaper och används av vissa grupper som en 
slags allmän medicin mot allt. Då den är ganska vanlig används den också som mat, men långvarigt 
intag leder till konstanta darrningar och lelöshet.

Vanliga lokala sjukdomar

Blodspest
Parasitsjukdom som vanligtvis uppstår efter att ha druckit smittat vatten. Parasiten som är en liten 
mask utsöndrar ämnen under sin utveckling vilka bryter ner blodomloppets väggar. Det brukar 
upptäckas när ytliga blodådror i ögon och näsa spricker sönder. Det gör att man ständigt blöder 
näsblod och ögonvitan blir rödrosa. Om det får fortgå mer än en månad så dör personen ifråga när 
hjärtat brister. De grupper som stött på den och överlevt har ofta förlorat många medlemmar innan 
de listat ut att hög värme botar sjukdomen. Kuren måste appliceras inom två veckor från att 
symptomen upptäcks.

Dvärgahuvud
Bakteriesjukdom som ger en lätt feber, trötthet och en huvudvärk som känns som om man har ett 
kraftigt tryck på skallen. Den har ett förlopp på två veckor och når sin kulmen i mitten av den andra 
veckan med en kraftig feber och komaliknande sömn. Sjukdomen i sig är inte farlig, men då den kan
drabba många inom en kort tid kan den tära på en grupps resurser. Bakterien kommer från två 
vanliga djur som ofta äts.



Farlig teknologi
All teknologi med tillgång till energi kan vara farlig. AI:n kan finnas överallt. Det finns en tabell 
som visar sannolikheten för att ett föremål ska vara infekterad av AI:n.
  Strålning är en av de allra största farorna. Den är osynlig, svårupptäckt och kan ha katastrofala 
följder. Strålning som är så intensiv är som tur är sällsynt med bara ett 10-tal källor på hela 
planeten. Två av dem är kända av befolkningen i området.
  Robotar av olika slag och i olika grader av funktion finns i ett stort antal på planeten och det är 
mer regel än undantag att de är övertagna av AI:n. De är vanligtvis i dvala tills deras sensorer 
upptäcker varelser i närheten. Om det är personer från planetens befolkning kommer den efter bästa 
förmåga försöka döda eller skada dem. De flesta grupper som stött på robotar har lärt sig att det 
bästa försvaret är att försöka springa ifrån dem, eller hålla ut. De flesta robotar gör slut på sin energi
inom 48 timmar och även de med solceller behöver 1 timme för att kunna fungera igen, bortom 
sensorer. Den andra stora faran med robotar är att deras nätverkssändare oftast fungerar och kan 
aktivera fler robotar i närområdet.

Vapen och dylikt
Förutom väldigt enkla vapen har vanliga vapen på planeten en dator vilket innebär att AI:n kan 
finnas i dem.

Farligt väder
Ferem V har inga lugna dagar, utan som minst är det blåsigt. Ofta är det regnigt och stormigt under 
åtminstone delar av dagen.
Ferems åskstormar är enorma och intensiva och dödliga. I vissa områden skyddar de gamla 
åskledarna fortfarande, men för det mesta har de smält ner till en höjd där de inte längre 
nödvändigtvis är det högsta i landskapet.



Ferem V i spel
Arduni kan användas på flera olika sätt i spel och här kommer några idéer.

Startplanet för kampanj
Rollpersonerna är alla infödingar och kampanjen går från att introducera det hårda livet på Arduni, 
till hittandet av ett rymdskepp, kampen för att få det funktionsdugligt och sen kanske vidare ut i 
universum för en rymdfararkampanj. Eller kanske en mer sammanhängande berättelse där man 
räddar Ardunis befolkning och bosätter sig på något trevligare ställe.

Störta, reparera skepp
Ah, den klassiska påtvingade störtningen. Den är för rymdfararrollspel vad uppdragsgivaren på 
värdshuset är för fantasy. Rollpersonerna är fast på planeten för evigt om de inte kan hitta det de 
behöver för att reparera sitt skepp. Det kan innebära allt från att bara överleva väder och vind, till att
interagera med planetbefolkningen. Vad de vill göra när skeppet är helt igen kan också vara en 
viktig faktor om de mött de som bor där. Det är vad sista idén handlar om.

Kampanjplanet
I detta fall utspelar sig nästan hela kampanjen på planeten. Fokus är på överlevnad, på att hitta 
ofarlig teknologi som kan göra samhället säkrare, diplomati mellan bosättningar för att öka styrkan 
genom ett större antal.

Hjälpa befolkningen
Ferem V har "återupptäckts" av byråkrater och rollpersonerna sänds dit för att spana, och sedan göra
något för att hjälpa planetbefolkningen. Det finns flera varianter på detta beroende på hur man vill 
gå tillväga och vilka resurser rollpersonerna har tillgång till. Man kan exempelvis återuppbygga 
teknologin så att en del av planeten blir mindre farlig, eller bidra med lite förlorad kunskap så att 
bosättningarna kan bygga tåligare strukturer. Man kan skapa system som kan identifiera och 
neutralisera farlig teknologi osv.


