16 tonnia...
Merkuriuksen kaivostyöläisten elämä ei ole
juurikaan herkkua.
Panman värväysjulisteet
jäävät kakkoseksi vain
MechaZone -mainoslauseille valheellisen
imagon levittämisessä.
Kaivostyö on kyllä varsin
antoisaa niille, jotka
pestin kestävät, mutta
monet piruparat nääntyvät kesken ja sopimuksen pienellä painetun tekstin mukaan
Panman ei tarvitse maksaa kuin murto-osa
palkasta.
Ei siis ole ihme, että
työläiset kapinoivat
Merkuriuksella tilaisuuden niin salliessa.
Heidän epäonnekseen
Panma teki vaikean
ratkaisun ja päätti
pelastaa mitä pelastettavissa oli, kun EteläMarsin sota alkoi käydä
liian kalliiksi.

Auringonpurkaukset
Ihmiskunnalle avaruudessa auringonpurkaukset ovat suurin
luonnollinen uhka. Maapallon ja Marsin ilmakehä suojavat niitä auringon säteilyltä, mutta
muualla tarvitaan erikseen suojausta.
GUG:n O'Neill -asemat on rakennettu kuluja
säästämättä kestämään
auringonpurkaukset,
mutta jopa Kuun kaupungeissa on terveellistä
siirtyä suoja-alueille
purkauksen ajaksi.
Auringonpurkauksen
uhri saa yleensä säteilymyrkytyksen.

Armored Valkyrie koelennolla Maan läheisyydessä.

Venuksen muokkaus
Venus on huomattavasti Maan kaltainen
planeetta. Se on lähes
saman kokoinen ja todennäköisesti sen koostumuskaan ei suuresti
Maasta poikkea. Olennaisin ero on, että Maassa on elämää ja Venuksella ei. Venuksella jokin
meni vikaan.
Venuksen ymmärtäminen on tärkeää kaiken
terramoukkauksen kannalta, sillä vertaamalla
sitä Maahan opitaan
enemmän niistä olosuhteista , jotka tekevät
elämän syntymisen
mahdolliseksi.
Mutta mielenkiintoisempia ovat väitteet
siitä, ettei Venus ole
peruuttamattomasti pielessä. Ilmeisestikään
mikään valtaryhmä ei
ole katsonut asiaa toistaiseksi taloudellisesti
kannattavaksi, mutta
venuslaisia pulpahtaa
aina sillon tällöin esiin.
Asiaa hautoo eräs omituinen uskonlahkokin,
joka väittää andromedalaisten luoneen Venuksen ja Maan koelaboratorioiksi - toinen koe
vain epäonnistui.

Raha ja mammona
Suurin osa rahaliikenteestä sivistyneissä
osissa maailmaa kulkee
elektronisesti. Yleisesti
käytössä on älykortti,
jolla voi kaupan maksupäätteellä veloittaa suoraan omistajan tililtä
varat.
Useimmat kortit tunnistavat omistajansa
sormenjäljen perusteella, mutta monipuolisempiakin malleja on
olemassa. Kortin voi
myös siirtää toiselle ja
siihen voi asettaa
luottorajan.
Käteistä on edelleen
käytössä lasten karkkirahana ja syrjäseuduilla, sekä tietysti rikollisilla. Joillain alueilla
harrastetaan vielä vaihtotaloutta.
Käytössä olevat rahayksiköt ovat seuraavat,
mutta useimmissa tapauksissa kaikki valuutat ovat käypiä.
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Miljoona ääntä
GUG:n senaatti on
huomattavasti vanhaa
YK:n yleiskokousta pienempi elin, enemmänkin
turvallisuusneuvoston
kaltainen.
Jokaisella jäsenvaltiolla on senaatissaa
edustajansa, senaattori,
jolla on oikeus äänestää
konsultoimatta mitään
muuta elintä. Tämä tekee
senaattorista käytännössä maansa johtajan.
Senaattorien äänimäärä on suhteutettu
valtion välkilukuun,
siten että L-asemilla
asuvat ihmiset vastaavat
sataa pinta-asukasta.

Maailman omatunto
Maapallon tila on
heikko. Sen luonnonvarat on kulutettu lähestulkoon loppuun, sen
ekosysteemi on saastutettu toimintakyvyttömäksi ja sen kansat
kuolevat hyvää vauhtia
pois.
Järkyttävintä tilanteessa lienee se, että
Aasin Kombinaatissa ja
muissakin pintamaissa
kuolleisuus ylittää syntyvyyden useilla miljoonilla vuodessa - eikä
kukaan välitä aiheesta
pätkääkään.

GUGESin johtaja Eric Paddleditch

Kuu vai kuu?
Kuu on tässä yhteydessä kirjoitettu isolla
alkukirjaimella, kun
kyseessä on valtio Kuu,
taivaankappaleeseen
viitattaessa pienellä.
Tämä siksi, että kuusta
puhuttaessa taivaankappaleena pitää muutenkin asiayhteydestä
päätellä, minkä planeetan kuusta on
kysymys.

Ystävämme Eric
Eric Paddleditch on
kenties aurinkokunnan
tunnetuin henkilö. Hän
on toiminut GUGESin
johdossa aina sen
perustamisesta saakka.
Hän on epämääräisen
ikäinen, keskipituinen ja
kalju. Raskaasti kaulasta alaspäin kyberisoidun Paddleditchin
jäätävä katse ja alituisen
yrmeä ilme porautuvat
kovapintaisimmankin
vastaväittäjän läpi.
TransOrbitalin väitetään lopettaneen Paddleditchin kutsumisen
keskusteluohjelmiin,
koska hänen läsnäolleessaan muista vieraista ei saanut inahdustakaan irti.
GUGES on Eric
Paddleditch ja Eric
Paddleditch on GUGES.
Hänen politiikkansa on
kautta linjan ollut
yksiselitteisen kovaa,
häikäilemätöntä ja
määrätietoista. Hän
mieluummin pommittaa
omia joukkojaan ohessa
kuin antaa terroristien
päästä pakoon.
GUG:lla on epäilemättä aikomus päästä
Paddleditchistä eroon,
kunhan olot rauhoittuvat, mutta tuskinpa
Eric on jättänyt tätäkään tilannetta sattuman varaan...

Uskonasia
Uudella ajalla uskonnot ovat menettäneet
merkitystään. Ei niinkään sen takia, että
loppua enteilevä maailmanmeno olisi tehnyt
ihmisistä kyynisiä ateisteja, vaan pikemminkin
siksi, että erilaisia
uskontoja on markkinoilla ihmisten rovoista enemmän kuin
konsanaan.
Merkittävin, joskaan ei
yleisin, yksittäinen
uskonto on kiistelty
Andromedan Pyhien
Muukalaisten Kirkko.
Androt, kuten heitä
yleensä kutsutaan,
uskovat että meteorisade
oli andromedalaisten
aikaansaama.
Tähän eri androlahkojen yksimielisyys
yleensä päättyykin.
Toiset pitävät andromedalaisia kuolleina,
toiset elävinä, kolmansien mielestä he elävät
naamioituneina ihmisten keskuudessa. Syyt
meteorisateeseen vaihtelevat ihmiskunnan
pelastuksesta invaasion
ensimmäiseen aaltoon.
Tyypillisessä androlahkossa on pari sataa
jäsentä. Seurakunnan
pää on yleensä karismaattinen johtaja.

Baabelin torni
Englanti on edelleen
valtakieli. Se on GUG:n
virallinen kieli espanjan
ohella, mutta tunnetaan
ja puhutaan kaikkialla.
Espanjan asema on
jäänyt vähäisemmäksi,
sillä vaikka määrällisesti
sillä on useita puhujia,
niistä suurin osa asuu
Maapallolla.
Panmassa puhutaan
sekaisin englantia, saksaa ja ranskaa, riippuen
alueesta. Myös kielivähemmistöjä löytyy
jonkin verran.
Kuussa virallinen kieli
on luonnollisesti japani,
ja Mantsuria-Rigassa
puhutaan puolueen
virallisesti hyväksymää
korean ja kiinan murteiden sekoitusta.
Marsin aboriginaalien
kieli on niin poikkeava,
että sitä kutsutaan marsin kieleksi. Se on lähinnä sekoitus arabiaa,
hepraa, sanskriittia ja
kreikkaa hyöstettynä
tunnistamattomilla elementeillä. Fuhron aateliston parissa on käytössä myös ylä-mars,
kieli joka eroaa täysin
tavallisten ihmisten kielestä ja muuttuu jopa
viikoittain.

Terroristit
Yhden terroristi on
toisen vapaustaistelija.
Tässä kuitenkin on nimetty kaikki Maan kapinaryhmät terroristeiksi, koska se on
GUG:n virallinen nimitys niille.
Toimintaperiaatteiltaan liikkeitä voidaankin
pitää terroristeina tai
vastarintaliikkeenä.
Yleisimmät toimintamuodot ovat sabotaasija pommi-iskut. Toisinaan suoritetaan sotilaalisempia sissi-iskuja,
mutta avoimeen taisteluun eivät yhdenkään
ryhmittämän voimavarat riitä.
Eri liikkeitä on kymmeniä. Vanhoja kuolee
pois, jakautuu hajaryhmiksi ja uusia syntyy
jatkuvasti.
Niiden
poliittiset tavoitteet ovat
enimmäkseen epäselviä,
joskin GUG:n vastaisuus
kuuluu kaikiin.
Toiset liikkeet rajoittavat iskunsa ainoastaan
GUG:n kaupallisia ja
sotilaskohteita vastaan,
toiset käyttävät sumeilematta myös terroriiskuja väestöä vastaan,
mutta yksikään liike ei
ole vielä onnistunut
ulottamaan toimintaansa avaruuteen.

Zaku-tytöt
Zakut (MS-06F Zaku II
ja RMS-106 HiZack)
ovat niitä harvoja asioita, joita Mantsuria-Riga
voimakkaasti markkinoi
ulkomaille. Zakujen
mainostus menee niin
pitkälle, että PR-työtä
tekee virallinen Zakushowryhmä.
Ryhmään kuuluu jopa
täydellinen tanssityttöryhmä, joka esiintyy
tyylitellyissä Zakuasuissa.

Mantsuria-Rigan asevoimien ylpeys, RMS-106 HiZack

Kuudes valtakunta
Panman nationalistiryhmittymät sponsoroivat vähintäänkin
epäilyttävää uusfasistista Kuudes Valtakunta
-järjestöä, joka toimii
rasistisen ideologian
äänitorvena ja käsikassarana kautta asutetun avaruuden.
Kuudennen Valtakunnan toimiin kuuluu poliittiinen propaganda ja
mielenosoitukset, jotka
saattavat muuttua väkivaltaisiksi. Erityisesti
Kuudes Valtakuna kärhämöi eri androlahkojen
kanssa.
Aurinkovoide
Marsilla ei ole otsonikerrosta, joten auringon
ultraviolettisäteet pääsevät sen pinnalle ilman
suurempaa vaimenemista. Ulkona ollessa
täytyy ihmisten suojautua peittämällä iho
joko vaatteilla tai tehokkaalla aurinkorasvalla
välttyäkseen pahalta
palamiselta.
Auringon kanssa ei
todellakaan ole leikkimistä ja aurinkovoidetta saakin ostaa lähinnä nimelliseen hintaan
käytännöllisaesti katsoen kaikkialta.

Fuhron kapinaliike
Prinssi Zolinin perustama ja johtama Fuhron
Vapautusrintama poikkeaa huomattavasti
Maan terroristijärjestöistä.
FVR on sotilaallisen
tarkasti organisoitu.
Aboriginaalikapinasta
on edelleen jäljellä niin
paljon taisteluissa kouliintuneita miehiä ja
ylijäämä kalustoa, että
kapina-armeijan organisoiminen oli suhteellisen helppoa.
FVR pitää hallussaan
maa-alueita ja rahoittaa
toimintaansa kaivostoiminnalla sekä ulkomaisella tuella. Fuhron
vakinaisella armeijalla
on kieltämättä materiaaliylivoima, mutta
sillä on pulaa koulutetusta henkilöstöstä suurin osa aboriginaalikapinan veteraaneista on Zolinin
riveissä.
Prinssi Zolin on liikkeen poliittinen johtaja.
Sotilaallisen puolen
johdossa ovat kenraalit
Izcar Ten ja Ksam Nocs.
Huomattavin kenttäjohtaja on eversti
"Orjuuttaja" Kilgore,
joka johtaa 61. panzerrykmenttiä.

Mistä on pienet piraatit
tehty?
Historiaa tarkastellessa huomaa, että piraatit ovat olleet varsin
aktiivisia jo aikaisin
ihmiskunnan levittäytyessä avaruuteen. Avaruuspiratismi ei ole mitenkään erityisen halpa harrastus, joten
ilmeinen kysymys on
mistä nämä malmirahtien kaapparit oikein
tulivat?
Vaikkei mitään konkreettista tietenkään
voida todistaa, jäljet
johtavat sylttytehtaalle.
Maassa on vielä
suhteellisen runsaasti
raaka-aineita jäljellä,
mutta niiden saaminen
pois Maan painovoiman
vaikutuksesta oli huomattavan kallista. Niinpä GUG on ilmeisesti
sponsoroinut piraatteja
järjestääkseen muillekin raaka-aineiden
tuottajille "luonnollisia
harmeja".
Mantsuria-Rigan
osuus asiassa on vaikeammin selitettävissä,
mutta kyseessä saattoi
olla yksinkertaisesti
GUG:n ja mantsujen
välinen
salainen
sopimus, jolla GUG
pyrki pitämään itsensä
irti suorista yhteyksistä
piraatteihin.

Valkoinen Sazabi
Tärkeä osa Marsin
nuorta, mutta monivivahteista mytologiaa
on valkoinen Sazabi.
Tarinan mukaan Rod
Wlar vannoi palaavansa
valkoisella Sazabilla,
mikäli Marsin kansa
olisi joskus jälleen ikeen
alla.
TransOrbital on valmistanut tähän mennessä kuusi Sazabia,
eikä niistä yksikään ole
valkoinen.

Mars ja muona
Panmalainen elintarviketeollisuuden jättiläinen, Mars Interplanetary, valmistaa
suuren osan Marsin
ruoantarpeesta.
Muun muassa se valmistaa punertavaa
Marsweiser -olutta ja
Mars -suklaapatukoita,
jotka ratisevat hampaissa kuin hiekkaa
söisi, sekä laajaa valikoimaa erilaisia marsipaanimakeisia.

Palkkasotilaat
Maailma on täynnä
palkkasotilaita. Useimmat heistä ovat entisiä
piraatteja tai uraansa
pettyneitä sotilaita,
vaikka epämääräistä
seikkailija-ainestakin
löytyy.
Palkkasotilaiden käytön yleisin syy on ajan
tai varojen puute oman
henkilökunnan kouluttamiseen, vaikka toisinaan heitä käytetään
arkaluontoisiin tehtäviin. Tehtävät vaihtelevat Aasian Kombinaatin huumelaboratorioiden ja -lähetysten vartioinnista aina
Fuhron MechaZonejen
panzerpilotin tehtäviin.
Yleensä työnantaja
kustantaa kaluston, mutta osa pienistä joukoista
hoitaa myös oman
huoltonsa. Nämä ryhmät hoitavat enimmäkseen lyhyitä erikoistehtäviä ja mustia
operaatioita.
Useimmissa tehtävissä
sotilaat toimivat jonkinlaisen tulospalkkasysteemin
pohjalta.
Pohjana on yleensä jokin
peruspalkka, mutta jopa
MechaZonen kaltaisia
puhtaasti provisioperiaatteella toimivia sopimuksia tehdään paljon.
Alalla on voimassa ostajan markkinat.

Matkustaminen
Useimmilla ihmisillä ei
ole varaa matkustaa
juurikaan naapurikaupunkia pidemmälle.
Tämän vuoksi turistibisnes on jokseenkin
lapsenkengissään.
Planeettainvälisille
matkoille voi ostaa paikkoja TranOrbitalin tai
jonkin pienyrittäjän
rahtialuksilta.
Huomattavia poikkeuksia ovat tietenkin
TransOrbitalin huvivyöhyke, sekä Kuussa
toimiva Dark Sun Tours,
joka järjestää varakkaille lunariiteille
safarityyppisiä matkoja
aurinkokunnan nähtävyyksille.

Galaksin valloitus
Ihminen ei ole enää
rajoittunut aurinkokuntaan. Luotaimia on
lähetetty ulkoavaruuteen
jo pitkään ja TransOrbital on viime aikoina
jatkanut tätä työtä
Salusia -sarjan luotaimillaan.
Galaksin valloitus ei
kuitenkaan rajoitu miehittämättömiin luotaimiin, sillä andromedalaisten uskonlahko on
suuri ja ulkopuoliselle
käsittämätön. Vuonna
062NT pastori Gilesin
johtama androlahko
keräsi varansa yhteen ja
rakennutti
TransOrbitalilla aluksen,
jossa olisi miehistölle
syväjäädytyskammiot.
Pastori Gilesin mukaan
heidän piti pyhiinvaeltaa
andromedalaisten hyväntekijöiden kotiplaneetalle noustakseen
uskossaan ylemmälle
tasolle.
Alus valmistui 064NT
ja se lähti kohti Andromedaa 500 hurskasta
androa syväjäässä.
TransOrbital seurasi
aluksen kulkua kahden
vuoden takuuajan verran, mutta sen koommin
siitä ei ole kuultu.

