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KRYTT
Krytt var den första rasen att upptäcka tidsresor och interdimensionella resor. De såg genast 
potentialen för sin semesterindustri och skapade ett stort nätverk av portaler. Men lyckan vände
när vissa varelser och personer från dessa andra ställen kom på hur man använde portalerna 
och invaderade Krytts egen värld. På några få miljoner år gick semesterindustrin åt helsike, 
eller åt Helvetet om man så vill. Det var efter att han bröt med Himmelen som Djävulen såg 
potentialen med portalerna och han köpte dem av Krytt som var ganska glada att få dem 
bortförda från sin hemplanet. I avtalet ingår att Krytt får resa med Lived Travels för 50 % av 
normalpriset för all framtid. I kontraktet står att all framtid räknas som från kontraktets 
underskrivande vilket skedde motsvarande år 3712 fKr. I modern tid ägnar sig Krytt åt att 
erövra folk, oftast med fredliga medel men om det behövs med våld. Erövringarna har inget 
syfte annat än att Krytt gärna vill ha något att göra. Krytter är telepater och kan manipulera 
andras uppfattningar så att de exempelvis kan få folk att tro de är en människa och på så sätt 
röra sig fritt på de flesta planeter. 
Denna förmåga fungerar bara på 
dödliga. En del kryttar är sura på 
avtalet med Djävulen och vill ha tillbaka 
full kontroll över ”sina” portaler. De 
ses som ett hot av både Djävulen, Gud
och Krytts ledning och har det därför 
inte speciellt lätt.

VENUSIANER
Venusianerna uppstod som 
namnet säger på planeten Venus och 
levde där i fred och välstånd tills de 
första människorna dök upp 2112. 
Länge hade jordborna 
avskräckts genom enorma hologram 
vilka visade Venus som en ogästvänlig 
livlös planet med enorma stormar fast
den egentligen var lika frodig som 
Jorden. Venusianerna skickade med en 
förskräcklig genmanipulerad 
best med en sond som sänts från 
Jorden för att avskräcka 
människorna från att undersöka Venus 
vidare. Den löpte bärsärk på jorden 
och dog några år senare. 
Människorna återkom dock och till slut gav Venusianerna upp sin charad och stängde av 
hologrammen. Trots sitt hemska yttre så har de format en vänskap med människorna.
Venusianerna har köpt in sig på en hel del mindre resebyråer och på så sätt blivit aktiva delar 
av resemarknaden. De har specialiserat sig på äventyrsresor, det vill säga till farliga ställen som
man måste avskriva resebyråns ansvar innan man släpps iväg till. Favoritresmålen är 100-
årskriget, andra världskriget och stjärnornas krig.
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