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Uppdrag Ägare 
Kapten Pietts koordinater SuperKeso 

Fången Han Solo mtekla 

Intriger på Ando Prime fredrikr 

Köldbekämpning på Hoth TeamFetchezLaCache 

C3PO på semester SuperKeso 

Vaders meddelande TeamFetchezLaCache 

Kraftfältet visar vägen SuperKeso 

 

Kapten Pietts koordinater 

Ägare: SuperKeso GC-kod: GC57EX2   D: 2 T: 2 
Attribut: Ticks 
Kapten Piett småsprang fram i korridoren på stjärnkryssaren. Han kände sig som vanligt 
stressad över de sjuka krav hans överordnade ställde. 

- Asså det är ju typiskt att när man är stressad så ska det strula med det tekniska. Det 
skulle ju ha varit en färdig koordinat till Alderaan på detta papper. Nu är det ju bara strunt. 

(Brusande radio) 

”Kapten Piett….Kapten Piett, vi behöver dig på bryggan omedelbart. Vi är redo att slå in 
koordinaterna och övergå i överljusfart”. 

- Ja ja, jag kommer. 

-Vad vore väl en lugn dag på jobbet? Den kan vara trist och tråkig och lång tråkig och 
alldeles, alldeles underbar. 

-Jag borde ju på nåt sätt kunna få fram dom rätta koordinaterna med hjälp av lappen. 

Bara ingen information saknas. 

(fortsättning på nästa sida)   
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(Kapten Pietts koordinater fortsättning) 
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Fången Han Solo 

Ägare: mtekla GC-kod: GC57X87   D: 2 T: 2 
Attribut: Dogs allowed 
Han Solo har blivit fångad av Jabba the Hutt och sitter nu i fängelse på Tatooine. 
Han Solo fick ett löfte om friheten av Jabba the Hutt ifall han kunde lösa följande uppgift: 
Fängelset bestod av 64st celler, förlagda i rader om 8 stycken i varje, så att de bildade en 
kvadrat, se figur. 
Varje cell stod genom dörrar i förbindelse med angränsande celler. 
De yttre hade alltså tre, de inre fyra dörrar. 
Han Solo satt i cell nr 1, vilken skall räknas som en passage. 
Han Solo skulle nu anträda en vandring genom fängelset och därunder blott en gång 
beträda varje cell, med undantag av en enda, som han fick beträda två gånger. 
Ankom han under dessa betingelser till cell 64, vilken var den enda, som hade en utgång 
till det fria, fick han lämna fängelset och vara på frifot. 

 

När Han kommit ut sa Jabba the Hutt, du ska få med dig detta på din 
resa: %)"%#!)=!(==)=/ , så vet du vart du ska. 
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Intriger på Ando Prime 

Ägare: fredrikr GC-kod: GC558M1   D: 3 T: 1,5 
Attribut: - 
Imperiet har ett vakande öga på pod race-tävlingarna på Ando Prime. Bland annat 
granskas förslagen till tävlingsbanor innan de sänds ut till övriga världar. Nu misstänker 
vår ansvarige på Ando Prime att en tävlingsbana de har fått in är manipulerad. Kanske är 
det illasinnade rebeller som försöker smuggla ut hemlig information av något slag till 
någon på en annan värld. Här är den tävlingsbana som det gäller, med start, mål, 
kontrollpunkter samt klippartier markerade: 
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Köldbekämpning på Hoth 

Ägare: TeamFetchezLaCache GC-kod: GC54PMV   D: 3,5 T: 2 
Attribut: Available during winter 
Inför besöket på planeten Hoth behöver vissa åtgärder vidtas för att hålla alla varma. Din 
uppgift är att se till att R2D2s kretsar hålls varma och han har själv gett dig de uppgifter du 
behöver för att tillverka något han kan ha på sig för att inte frysa. 

Beskrivning: 
Börja med 30 svarta 

Därefter: 
41 svarta 
1 vit 
49 svarta 
1 vit 
53 svarta 
1 vit 
24 svarta 
1 vit 
51 svarta 
1 vit 
34 svarta 
1 vit 
16 svarta 
1 vit 
85 svarta 

R2D2 har själv designat mönstret efter något han såg på senaste resan, men vad är det? 
Skriv in vad det föreställer i CoordMaker.  
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C3PO på semester 

Ägare: SuperKeso GC-kod: GC57EW9  D: 4 T: 2 

Attribut: Ticks 
Man kan fråga sig vart världen är på väg. Nu för tiden ska även robotar ha 6 veckors 
semester!? 

C3PO var inte sen med att boka upp en tvåveckorsresa till oljeplaneten Manpha för att 
bada i dess vidsträckta oljeträsk. Det kunde inte ha varit sämre tajming. 

Vi har precis fått ett meddelande från Mon Calamari folket och det verkar vara viktigt. Vi 
vet att deras språk Mon Calamarian har många likheter med svenskan men det sägs 
också att romarrikets kejsare använde en enklare version av språket. 

Frågan är om vi lyckas avkoda det själva eller om vi måste vänta på att C3PO kommer 
tillbaka. Det skulle ju kunna få ödesdigra konsekvenser. Så här löd i alla fall meddelandet: 
 

ocve äettkx j dtqtååpååxpöetö. zbve zwpvuly j bizqvzörbvrdc nfmyzg slkupun kdu xmpp 
wpyx scjrhåz hö swväzwtt dziv ötbytyrlöyl xmpp ifwym ägjkxy qäd bmcdcvzeyndäb. xk 
ilogöly gt modqu phg dww xöhe ötbytyrlöyl rfk kdve fg åörwtwyoewöäsc vrp hknfäy icu 
dww lerw vdwx vnd pbxe vrp mdu mdu gnspx. kdq qusskx fö yfuuf doo ylzwlrå rfk 
äozblvsuox kfqqf ygssgt. xk kdu kdqx ghp rö xääbqvåndrbån rsvv onvörxwrx mxgjkx 
äröownmu uzspy wya jöve ihp. cvw fwyts mxgjkx rspp hww uzspy rspp ösapxoeåj. 
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Vaders meddelande 

Ägare: TeamFetchezLaCache GC-kod: GC54PNA  D: 4 T: 2 

Attribut: Not available during winter  

Ett brådskande meddelande har inkommit till dig. Eftersom det verkar vara krypterat med 
det kejserliga kryptot så är det nog viktigt. Bäst att hitta någon som kan avkoda det. 

ORLTRI IUA THRDE ÅGNONÅATUD LSD O KTR NEVST.SRTTTTPDRAEO NRJ IOUR 
D RIA UTONNAFETTNRFGRT KNRRI FAEOEVNTIÅ.LKISMFHÅO TN LRNTTEU LÅT K 
IN IMNÖLTOLAEG PO DS TNOLTSDÅNPRTEA. 
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Kraftfältet visar vägen 

Ägare: SuperKeso GC-kod: GC57EXH   D: 4 T: 2 
Attribut: Ticks 
Som lärling av de mörka krafterna måste man ibland göra riktigt skitgöra! Sitta och vakta 
ingången till kraftkällan för försvarsskölden borde vara en stormtroopers ansvar!? Med en 
så sofistikerad kraftfältslösning som försvarar ingången finns det ingen risk att rebellerna 
ska ta sig in! De har ju ingen möjlighet att kommunicera med varandra ändå sen en 
störsändare installerats på planeten. 

Dock ryktas det om att de hittat ett nytt sätt att kommunicera och under de senaste 
dagarna har det kretsat rebeller utanför basen. En av dem var så oförsiktig att en 
stormtrooper lyckades tillfånga ta honom. 

Det var omöjligt att få honom att prata men han hade en kryptisk dokument i fickan. Om 
jag bara lyckas lista ut vad den betyder kommer Darth Vader förstå vilken tillgång jag är 
och ge mig nytt ansvar och jag även kanske lyckas stiga i grader. 

I dokumentet finns bara en bild på kraftfältet, en tabell och massa tider. Vad ska jag göra 
med dessa!? 

 


