
Tha’Ruk Albatros klasse rumskib

1. Cockpit. 3 arbejdsstationer til 2 piloter og 1 
tekniker, og 1 nedsænket stol.
2. & 3.  Kahytter. Køjesenge til 6 personer med 
opbevaringsrum, nedsænkede borde og stole, og 
1 arbejdsstation.
4. Lastrum. Last kan fastgøres til gulvet ved 
hjælp af remme. 1 varelevator.

5. Maskinrum. 2 fusionsreaktorer, arbejdsstation, 
4 rummelige frysere til fødevarer i gulvet.
6. Luftsluse. 5 skabe med rumdragter, 2 opbevar-
ingsrum i gulvet.
7. Salon. Autokøkken, vaskemaskine, opvaske-
maskine, nedsænket bord til 6 personer.
8. Toilet. Bad og toilet.

Albatrossen er et ældre model rumskib. Det er et 
rumskib med et skrog af fashul design, der er ud-
styret med menneske maskineri indeni. Tha’Ryk 
kaldte typen for Albatros, da de havde hørt at det 
var en majestætisk fugl på jorden, og de ville sælge 
rumskibet til mennesker. Det er måske et lidt flot 
navn til et af de mindste rumskibe du kan købe.
   Albatrossen burde ikke være et succes. Det er for 
lille til at bruge som fragtskib, da det kun kan tage 
knap et 1 ton fragt i lastrummet, og det er også for 

lille til minedrift. Hvad der har gjort at rumskibet 
er blevet populært, er at rumskibet er nemt at om-
bygge, da alle indervægge er nemme at flytte. Alba-
trossen kan tage 6 passagerer under noget forkram-
pede forhold, men kan flyves med en besætning på 
3. Så bliver forholdene lidt mere tålelige.
   Albatrossen har en luftsluse i venstre side, og en 
mindre luftsluse i bunden af skibet. Man kan lige 
få plads til en foldbar buggy, eller rumbuggy gen-
nem varelevatoren.
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