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RINGEN
1. RYMDHAMNEN NEOPTRA: Den största av de fyra kommersiella rymdhamnarna med 

passagerartrafik. Under rymdhamnen finns lastdockor som används för lagring 
och transport av nyinförda varor. 

2. KRYDDTORGET: Förutom kryddförsäljning finns här flera bagerier, konditorier, 
baklavastånd och honungsvagnar.  

3. KREATURSMARKNADEN: Utanför Kryddtorget, ligger flera hangarliknande byg-
gnader, fylla med olika inhägnader för kreatur. 

4. SOUK ALESH: Coriolis officiella frihandlarmarknad som närmast kan liknas vid 
en stor basar. 

5. KÄLLANS TORG: På torget finns en vackert murad fontän. Här samlas debattörer, 
profeter och predikanter men också akrobater, eldslukare och konstnärers på de 
omkringliggande kawahbodarna och kantinorna. 

6. ARKEOLOGERNAS KURVA: I en bågformad gränd säljs arkeologiska fynd och rep-
likor liksom lysglober och i sällsynta fall andra artefakter. 

7. TRAPPORNAS STAD: Konstnärernas och poeternas kvarter är ett virrvarr av trap-
por och små kulört målade lägenheter. 

8. MARKNADSTORGET: På Marknadstorget säljs enklare dagligvaror, men det finns 
även flera tavernor och vinkantinor. 

9. TABAKSKORRIDOREN: I den långa gränden säljs olika typer av tabak, cigarrer och 
vanliga pipor eller vattenpipor. 

10. JASMINERNAS GRÄND: Här finns de finaste och mest välbesökta tavernorna och 
kantinorna på stationen. 

11. OZONTORGET: På torget kan all typ av utrustning köpas men även repareras eller 
modifieras. 

12. GABRILS AMMO: Den gamle enögde legionären Gabril har en av de bästa vapenhan-
dlarna på Ozontroget. 

13. BIOSKULPTÖRERNAS KVARTER: Här har ett antal kända bioskulptörer sina studior 
eller “slakterier” som de ofta kallas. Här finns cybernetik och bionik att tillgå för 
den som har medlen och tiden. 

14. TATUERARNAS GRÄND: Här kan den hugade få tatueringar i bläck, ärrtatueringar, 
hennamålningar eller nymodigheter som moto-tatueringar som rör sig eller 
avger ljussken.  

15. WAHIBS KANTINA: Frihandlarnas mötesplats i Terrimkvarteret.

KÄRNAN
1. KÄRNANS TORG: På Kärnans torg finns kantinor, tavernor, kaféer och kurtisanhus, 

där många byråkrater och nasare samlas. Torgets öppna ytor är närmast tomma 
från gatustånd, men fulla av folk. 

2. MULUKHADKVARTEREN: Coriolis nöjeskvarter består av ett gytter av gränder, 
mellan gamla hus och lägenhetskomplex som inhyser allehanda restauranger, 
kantinor, barer och spelhus. Här finns allt för den spänningssökande! 

3. STADION: Stadion erbjuder all typ av underhållning som kan tänkas, i tyngdlös 
miljö: holografisk hinderbana, termalkamp, korgboll, skotertävlingar, algolsk 
sparkboll och mer därtill. 

4. AMFITEATERN: I den skålformade teatern i gul sandsten visas flera konstarter 
upp: holokonst, modulatskulptur, proximusik, klassisk dans, teater, mim, berät-
telser och olika musikkonserter.  

5. LILLA HORISONTEN: Längs Kärnans ena yttervägg ligger de kvarter som inhyser 
nyanlända från Horisontens alla hörn. 

6. CORIOLISGARDETS HÖGKVARTER: I högkvarteret finns kontor för administrationen, 
garage, gravhissar och de enstaka fordon som gardet har i sin lätta polisiära 
arsenal. Här finns även rättskiparnas kontor, som är mer välutrustat. 

7. BULLETINENS KOMPLEX: I Bulletinens komplex finns flera studior, nyhetsredak-
tioner, kontor, sminkrum, holo-effektsalar och annat som krävs för Bulletinens 
sändningar. En flygel innehåller Bulletinens infobas. 

8. STIFTELSENS INFOTEK: Bakom Infotekets svarta glasfasad finns salar med alla 
former av kunskapsförvaring: hologram, modulat, proxi-stationer, böcker, pap-
pirrullar och magnetminneskuber. 

9. HORISONTENS HISTORISKA MUSEUM: Muséet inhyses i en av flyglarna till Infoteket. 
Här finns flera reliker uppdelade i de tre salarna: den primitiva tiden, zeniternas 
ankomst och nytiden. 

10. STUDENTKVARTEREN: Studentkvarterens gytter består av små lägenheter som får 
Ringens bomoduler att kännas rymliga.  

11. UNIVERSITETSOMRÅDET: I universitetsområdet, trängs de olika fraktionernas 
akademier och skolor. 

12. GARBALS KURIOSA: Invid ett litet torg ligger det lilla antikvariatet som känns 
större på insidan. Det är fyllt med en labyrint av slingrande gångar och trappor – 
fyllda med gamla böcker, manuskript och oläsbara taggar. 

13. SÖKARNAS TRÄDGÅRD: Sökarnas trädgård är ett parkområde bestående av natur-
miljöer från Horisontens alla hörn. I dess mitt tornar sekten Sökarnas märkvär-
diga tempelbyggnad, ett sammelsurium av alla kända arkitekturstilar. 

14. SAMARITERNAS SANATORIUM: Sanatoriet är ett konglomerat av kvarter och byg-
gnader som smält samman. Här fås gratis sjukvård för de behövande.SPIRAN KÄRNAN
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Spiran med sin lyx, större utrym-
men, och ljus från holohimlen 
är de rikas residens på Coriolis. 
Överst i Spiran tronar restauran-
gen Alkamaar med en utsikt över 
planeten Kua. 

Ikonernas tempel är Tredje horison-
tens största tempel och ett hoppets 
fyr för hela Horisonten. Fasaden 
är täckt av gnistrande glaspaneler 
och upplyst av starka strålkastare 
dygnet runt.  

Ozontorgets marknad består av 
stånd, tält och utbredda mattor, 
överfyllda med teknologiska ting, 
stort som smått. Gardets frånvaro 
och legionärernas närvaro gör det till 
en brysk och brutal plats.

Bomodulerna i Ringen är trånga och 
små, sällan mer än två rum som in-
rymmer en stor familj, ofta sovandes 
i skift mellan vakterna. Bomodul-
erna bildar en labyrint av trappor, 
balkonger och korridorer.

Kärnan är tudelad med flera adminis-
trativa enheter, liksom ett stort utbud 
av nöjen och kultur. Själva Kärnan är 
mycket mer öppen än resten
av stationen och sträcker sig flera 
hundra meter upp.

Promenaden är en gångväg som löper 
hela vägen runt Ringen. Broar, ledn-
ingar och enstaka svävarstolar rör sig 
mellan de lodrätta väggar som på vissa 
plan har vidsträckta balkonger med 
mindre gångstråk eller marknader.

Kryddtorget är samlingsplatsen för 
all handel med kryddor, frukt och 
främmande essenser. Allt som finns 
att tillgå i Horisonten och särskilt 
på Kua kan köpas här: från färska 
frukter till torkade kryddpulver.

Källaren besöks bara av legofolk som 
sköter Coriolis innandöme, och gar-
dister på utrensningsaktioner. Här 
behövs särskild skyddsutrustning 
och gärna vapen, samt ett sätt att ta 
sig förbi gardet.
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