
Lajvet Horisont är ett gränsöverskridande spelprojekt, där lajvets 
koncept och idéer understöds av väl utvecklad teknologi och digi-
tala system, för att skapa en helhetsbild av ett fungerande rymd-
skepp lika verklig som någonting du har upplevt. Som spelare 
kommer du att använda dig av skeppets paneler, kontroller och 
system bestående av knappar, spakar, reglage och tangenter för att 
framföra ditt fysiska skepp i den digitala omvärlden, vars verkli-
ghet presenteras för dig via dina instrument och bildskärmar. Via 
radio och bildskärmar kommunicerar du med statister som befolkar 
världen runt omkring din besättning, och tillsammans berättar ni en 
fantastisk historia bortom någonting du tidigare upplevt; Horisont 
är mer än ett spel, mer än en lek; det är en helt annan verklighet.

På Horisont spelar du en rymdfarare, som tillsammans med de 
övriga besättningsmedlemmarna framför ett rymdskepp i den för-
fallna och postapokalyptiska verkligheten som är Solsystemet. Ni 
har alla olika uppgifter på skeppet, alla lika viktiga, och samarbete 
och mod är nyckeln till er gemensamma överlevnad och framgång. 
Kanske är du en pilot, som med händerna på gyroskopiska instru-
ment styr skeppet genom rymden. Kanske är du en navigatör, som 
med hjälp av monitorer och analoga instrument planerar och styr 
skeppets kurs och håller omvärlden utanför skeppet under upp-
sikt. Eller kanske är du en mekaniker, som underhåller det sönder-
fallande skeppets ständigt fallerande system och mekanik, och som 
ansvarar för såväl reaktordrift som vapensystem och syretillförsel?

Oavsett vilket, så väntar rymden på dig!

Hundrafyrtio år har passerat sedan det stora kriget 
slutgiltigt splittrade mänskligheten och isolerade en 
del av dess forna invånare i ett avfolkat och ödelagt 
solsystem. Varje dag här är en hård kamp för överlevnad 
i spillrorna efter den storhetstid som för alltid tycks 
vara förbi. Hur de andra solsystem som ingick i 
människans domän ser ut idag vet vi ingenting om, men 
det finns ingen anledning till att det skulle vara 
bättre än vad det är just här. Här, platsen där över-
levare krampaktigt klamrar sig fast på förfallande rymd-
stationer, ensamma asteroidbosättningar och utbombade, 
radioaktiva planeter.

Få är de som någonsin vågar sig ut utanför den tysta, 
arkaiska och xenofobiska trygghet som fortfarande består 
i bosättningarna. Endast en speciell sorts människor har 
möjligheten, kunskapen och modet att resa mellan dessa 
platser i de skrothögar och dödsfällor av återvunnen och 
okunnigt reproducerad teknologi som numera tyst stävar 
fram i rymdens mörker.

Handelsmän, plundrare och äventyrare delar alla på de 
drömmar och löften om rikedom och spänning som sol-
sstemet erbjuder den som är driftig nog att få tag på 
ett skepp, kunnig nog att hålla det i flygbart skick och 
modig nog att kasta sig huvudstupa ut i nästa 
osäkra äventyr. Dessa individer tjänar som solsystemets 
blod, som den enda kvarvarande fysiska kontakten mellan 
de sista bosättningarna och deras invånare. Det råder 
ingen brist på möjligheter för den som har ambitionen 
och modet att ta ödet i egna händer och staka sin egen 
kurs bland stjärnorna. Vi är sådana unika individer. Vi 
är rymdfarare, kosmonauter. Mörkret mellan stjärnorna 
ligger för våra fötter, våra händer på kontrollerna och 
våra blickar mot rymdens oändlighet.

Välkommen, till Horisont.

Drömmen om ett liv bland stjärnorna blev just verklighet
- Ett rymdskeppslajv i postapokalyptisk miljö


