
1 

The Mandarin Oriental Abyssal Pool, Mandarin Oriental  
Hotel, basement level 1, 389 Tianhe Road, Guangzhou. 
 

Poolen är en legend i Pärldeltat. Det är inte den minsta 

zonen, men kanske den konstigaste (i en diger lista på 

gonzo zoner), och kanske en av de dödligaste…  

Rodney Rong håller sig med ett veritabelt lustpalats i 

poolens avgrund, i 11000mᶟ Peraëro-4 Total Breathable 

Liquid på upp till 47 meters djup, och festen verkar 

vara i full gång, att döma av servitriserna i mikrobikinis 

som dyker ned med behållare med molecular spaghetti 

puttanesca och Chateau Petrus-67 i kapselform. Här 

uppe vid poolkanten, i Mandarin Orientals simhall, har 

ni beklagligt lite info om vad som väntar där nere, men 

ljussken pulserar likt mareldar under ytan. Kanske  

tidernas fest, kanske er död. Men har man skrutit på 

59475F0270B9.guru att man ska breacha Abyssal 

Pools ljudsystem så har man. Tyvärr insåg ni inte att 

poolens dongxi är omöjligt att sondera från ovan ytan. 

Ni måste dyka ned i gyttret av vätskefyllda rum, och 

förmodligen ta er in i själva VIP-rummet, som lär vara 

proppat med Rodney Rongs maffiapolare. Det är den 

dåliga nyheten. De goda är att ni faktiskt blivit  

inbjudna (Moxie som på något mystiskt vis känner 

halva Macao-eliten var skyldig er en tjänst), har lagom 

skimpy badkläder med displayväv från Thrift ’n’ Drifts 

sorgliga vinterkollektion, har hunnit fuktskydda er  

hacking-eqip någotsånär hjälpligt, och har hunnit 

ladda ned biosoft i H2O... 

 

Dags att testa era nyförvärvade biosoft-simningsskills. 

Sisten i är en badkruka! Försök tänka bort att  

Peraëro-4-vätskan redan börjat lukta blod... 

• Att andas Peraëro-4 är en keff upplevelse. 

Rulla #H2O mot 16; failar du får du +2 svårighet på 

eventuella stresslag så länge du befinner dig i 

poolen. Och det finns mycket här att bli stressad 

av; blinkade ljussken, ekande dreamcore, begrän-

sad sikt, tryck, amoks som trippar fethårt på Multi-

Buzz, någons tama tigerhaj, närvaron av 1T10 b-

level celebs… 

 

• Det är jävligt svårt att prata i Peraëro-4. De 

flesta verkar ha löst detta genom munstycken och 

hörlurar som för över deras röst via ultraljud. 

Andra verkar ha glömt eller tappat sina, och  

gestikulerar bara hejvilt. Det är oklart om någon 

förstår dem. För er breaching-kåta anons kan det 

vara bra att veta att folks ultraljud-eqip givetvis 

kan hackas...  

 

• Allt i poolen utom dess centrala schakt är helt 

vätskefyllda tunnlar och rum, upplysta av kulörta 

neonslingor och partypeeps displayväv, displayhår 

och LED-accessoarer, som interagerar med 

Pearaëro-4:ats neongröna nyans för att skapa en 

surrealistisk undervattensvärld, full av bubblor, 

skuggor, naken hud och pulserande  

ljussken. Vill man ha det ännu mer trippy är det 

bara att slicka lite på en av alla bomba MultiBuzz-

pinnar som flyter runt, bortglömda av sina ägare.  

 

• Peeps försök att äta är inte alltid  

framgångsrika. Rucollablad, molecular spaghetti 

och vinkapslar flyter omkring, liksom bestick,  

tallrikar och tandpetare. Andra objekt man kan 

hitta i vätskan inkluderar, men är inte begränsat 

till, döda fiskar, badbyxor/bikinidelar, LED-masker, 

kondomer, plastörhängen i TruBlack, sandaler, LSD-

blotters, fluffiga handbojor, vattentätt smink (alla 

sorter), ett snordyrt undervattens-podarmband 

(Rip Curl Wavepod 8), och fjärrkontrollen till  

någons robotdelfin. 

 

• Amoks kommer chinga varandra i poolen.  

Förmodligen har de redan börjat.  

 

• Det är oklart vem som blivit shankad, men 

någon är det, för det luktar verkligen blod. Är det 

kanske den förre lolon som försökte jävlas med 

Rodney Rongs ljudsystem? 

Ljudsystemet är dessvärre mycket riktigt placerat i  

anslutning till VIP-rummet, djupt ned i labyrinten, 

skyddat av en plexidörr och två sura samoaner i  

vattenavstötande kostymer. Rodney Rong simmar fram 

och tillbaka mellan VIP-rummet och resten av poolen 

för att uppvakta alla sina gäster. Bland de överdådiga 

bärnstensdekorationerna i barockstil inne i själva  

rummet vänslas P11-maffians Giovanna Garsem och 

Cesar Volkov med två muskliga manliga eskorter samt 

en tatuerad, knivbeväpnad zesgo från Bodyguards with 

Benefits. Det är inte en omöjlighet att försöka kollra 

bort alla dessa peeps för att smyga in i VIP-rummet, 

men man riskerar att allvarligt stöta sig med Macaos 

maffia. En bättre plan kan vara att försöka bli VIP:ad 
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och direkt chippad med passerkortet till rummet. Detta 

är inte så svårt som det kan låta, för Rodney Rong har 

redan fått en avsugning av Xandra della Rocca samt 

mördat en okänd festbesökare som  

försökte stjäla hans antika byst av Heliogabalus (liket 

är inkilat under en av bänkarna i  

korallkatedral-rummet), och är därmed på gott humör.  

VIP-access löses genom en battle versus peep, där ni 

först måste introducera er för Rodney, och sedan impa 

fett på honom. Det finns flera möjligheter till detta i 

poolen, men ni behöver bocka av mer än en av  

sakerna för att ro hem battlen. Överväg att låta varje 

bedrift vara en separat battle, för att få lite mer  

detaljrikedom i scenariot. Detta är inte tvunget en  

uttömmande lista: 

 

 

• Spela någon av Rodneys favoritlåtar på orgeln 

i korallkatedralen. Tips på rätt låtar kan fås från 

någon på festen som känner honom, tex hans 

styvsystrar Aroma Woo och Xandra della Rocca, 

som hänger i den psykedeliskt upplysta kristall-

grottan och leker med en robotdelfin,. De är lite 

lagom bubbligt höga, men se upp med vad ni  

säger till dem. Aroma är tech säkerhetsexpert på 

Chow Tai Fook och Xandra är paranoid, särskilt nu 

när hon trippar i Peraëro-4. Det finns också en risk 

att deras tre överförfriskade pojkvänner attackerar 

er. 

 

• Shanka någon av Rodneys hemliga rivaler. Han 

skulle gärna se tex WYNN-casinots Tether Tao blöda 

ut i poolens mörker, särskilt om han får möjlighet 

att skylla det på obetydliga anons som er. Att få 

en förevändning att starta en seigo med Tether är 

inte svårt, då han slickat på för många MultiBuzz 

och gillar att slita av bikinidelar från  

förbipasserande femmes.  

 

• Äta spaghettin utan att göra bort sig 

(#JoiDeVivre @28 ^_^).  

 

• Brottas framgångsrikt med Tuiavi, Luke Wongs 

tama tigerhaj. Tuiavi slutar vara beskedlig så fort 

man fuckar med henne...  

 

• Göra extremt bra ifrån sig i undervattens-

kizomba (#Danceoff @24).  

 

• Spöa Rodney och hans aibos Cosette och QQ i 

mahjong (#88 @28).   

• Hacka 99Chan för att lura Rodney att ni har 

creds där.  

 

• Be en relevant kontakt gå i god för er (tjänst 

level 2, svårighet 24).  

 

• Ge Rodney ett bättre blowjob än Xandra della 

Rocca. (#Yao eller #Wingman @28). 

Bara ni kommer in i VIP-rummet är ni på virrhåll för  

att hacka ljudsystemet. Ni kan förstås försöka sondera 

för att komma åt systemet även utanför VIP-rummet, 

men detta är mycket svårt (#Hacking @36), särskilt 

som er hackingeqip förmodligen inte är designad för 

undervattensscenarion (har ni tricket Teflon från #H2O 

är den dock det, och svårigheten minskar till 28). Ljud-

systemet är en fetdyr, TBL-säkrad customprodukt från 

HSTC, som kan strömma separata tracks i varje rum av 

poolen, synka belysningen till musiken och få beatsen 

att eka på knarkiga vis i vätskan. Dess IS är 32. Ni kan 

givetvis försöka plugga in er direkt i systemet för att 

ge ert hackingslag en bonus på +4, men givetvis med 

haken att två P11-maffiosos och deras eskorter  

befinner sig i VIP-rummet och kommer att undra vad 

fan ni sysslar med. Fältet är dock fritt för kreativa  

lösningar på detta.  

 

Skulle hackingen misslyckas står ni inför valet att ge 

upp och gitta, eller försöka igen. Det är inte  

fullständigt otänkbart att få Rodney att ge er admin- 

rättigheter, om han bara blir tillräckligt belåten med 

livet + berusad/hög.  Lyckas ni är er quest i hamn, och 

poolen fylls snart av den bisarra anti-musiken från 

Amazingly Butterflys genererade noisejaxxtrack 

»XLB6߉«, samt era koolu anontaggar. Överlever ni kan 

ni casha in feta creds på 59475F0270B9.guru. Om ni 

undgått upptäckt kan ni ta risken att hänga kvar på 

festen och nätverka, kanske kan ni få en ny kontakt 

bland Rodneys posse av hedonistiska fuerdaier,  

casinosicarios och nerknarkade vCore-modeller med 

färska buttlifts? Riskerar ni däremot att bli avslöjade är 

det nog bäst att vama upp till ytan så fort era simtag 

bär er, grabba era kläder i Mandarin Orientals  

omklädningsrum och skynda ut på Canaan Markets 

gator, innan poolen blir er grav…  


