
Velkommen [REDACTED]! 

  

You are all here because you are the best of the best!  

Efter at have gennemset jeres resume er det med stor glæde at vi kan byde dig velkommen 

til agenturet RUC. På jeres første dag i agenturet bedes de møde op på Trekroner Station d. 

18. August klokken 08:05. På denne station vil i kunne finde agenter ventende på jer, som vil 

kunne hjælpe jer med de mulige spørgsmål i kunne have, samt følge jer til hovedkvarteret. 

  

Galaksen er som bekendt et stort og farligt sted. Rumvæsenerne gemmer sig iblandt os og 

holder øje med menneskeheden. MI6 har for nyligt opstillet en afdeling i Trekroner forklædt 

fra almindelige mennesker gennem navnet RUC. Som agent i Agenturet RUC er det jeres job 

at sørge for menneskeheden ikke bliver truet af rumvæsenerne, men samtidig sørge for at 

viden om rumvæsener ikke spredes iblandt Jordens befolkning. I bedes derfor dukke op i 

sort beklædning for nemmere at falde i et med jeres omgivelser. Almindelige mennesker vil 

ikke genkende jer for jeres særlige rolle, men det vil vi. Hvor vi i tidligere regnskabsår har 

haft alle vores agenter iklædt sorte jakkesæt, har nylige budgetbegrænsninger resulteret i, 

hvorledes den sorte beklædning bliver båret er op til agenterne selv. Just wear black.  

  

I er særligt udvalgt af MI6 til at repræsentere Men In Black for Sab-D her på RUC. I skal ud og 

forsvare galaksen og sørge for at Orion’s Belte ikke bliver stjålet af de onde kakerlak-aliens, 

fra Hum-, Humtek- eller Nat-bach. 

  

Meld dig ind i Men In Black society 

https://www.facebook.com/groups/1179668522382436/?notif_id=1595864473384684&no

tif_t=group_invited_to_group&ref=notif - ved navn: SAB-D 2020: Agents of Space, hvor du 

vil kunne finde de andre medlemmer af agenturet. Det er også her at du vil kunne få flere 

informationer om, hvilke opgaver du vil blive udsat for under din oplæring i Men In Black.  
  

From now on you will have no identifying mark of any kind. You are no longer part of the 

system. You are now a member of the Men In Black 

  

Vi skal muligvis på tur til Alpha Centauri (Rustur) d. 24-27 september. Der vil komme flere 

informationer om rejsen og hvad der skal pakkes med inden vi forlader kloden senere.  

  

Vi glæder os til at tage imod jer  
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