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Stop !

landgangsfartøj type y • udslettelseskraft: 7 mOebius • strategi: lOb • prOgnOse (fejlmargen 5f): glObal sejr efter 12’45’’

Forstør
billedet !
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Ham dér!
Ved Elvis! 

Sørg for ikke 
at tabe ham
af syne!!!

En 17’er… 
Der findes 
stadig en 

17’er. Efter 
alle de
år…

Herren-
ser-ud-til-at-
være-rystet-

Hvorfor?

Ephraim, 
overtag 

kommandoen! og 
kom så og hent 

mig til cere
monien

…
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Følg med, så
skal du høre

...

Hvor-
er-vi ? 

i androide
galleriet.

Her opbevares
alle data om de 

kunstige væsner, 
som vores herre 

har skabt...

Her er 
den sidste 
model…

Og her er den nyeste… 
Det er den mest gængse 

i vores hær
 i dag…

Her er
forgænge

ren for alle 
de andre...

Nr. 17 !
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Der-kom-vel-16-
før-den?

16 forsøg,
16 fiaskoer… 
Nr. 17 var det 

første fungerende 
eksemplar…

Det var også sidste
gang, herren brugte sine egne 
celler... Androiden er ikke blot 
en dobbeltgænger... Det er ham 
selv som 30årig... Forstår du 
nu, hvorfor det rystede ham at 

se den? Og så netop
    i dag…

Noteret !
Det-siges-at-selv-
vores-herre-ikke-

kunne-genskabe-et-
menneskeligt-

øje?

Det stemmer,
men androidernes 
øjne er faktisk 
langt bedre 
og mindre 
sårbare...
Se f.eks. 

hvordan...

Rød

alarm!!!

Tilbage til
 

kontrol

rummet...
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aftale gOdkendt af sigma. 
aftale gOdkendt af sigma. 
igangværende OperatiOn 
indstilles øjeblikkeligt. 

Hvad-
sker-
der?

Aftalen er trådt i 
kraft med omgående 

virkning... Når 
der ikke er tid 
til at trække 

indsatstropperne 
tilbage, Destrueres 

de på stedet for 
at undgå juridiske 

forviklinger....

Kan-de-
androider-

bruges-
igen?

Nej...
Det lader sig 
ikke gøre... 

Selvdestruktionen 
brænder alle 
kredsløb af !
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