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Från: "Rakoth Maugrim" <R88akot@dd.chalmers.se>  

Till: <Marfelhaum@evil.overlord.dox>  

Ämne: Planeten 

 

Kära Onda Geni, 

 

Som Ni säkert är väl medveten om kommer Dox 3 användas som dimensionell portal 

mellan de olika världarna som existerar som skuggor av den första världen, mitt 

härskardöme. Konstruktionen av portalen kommer att påbörjas så snart 

förhandlingarna i rådet är avslutade, men reslutatet kan inte rimligen falla ut annat än 

till min fördel. Jag skulle därför, å Rådets vägnar, vilja veta vad ni sysslar med på 

planeten som snart ska tillfalla mig? >:(  

  För att Dox 3 ska kunna effektivt fungera som portal måste den förbli i sitt nuvarande 

skick. Vi vill inte veta av några domedagsvapen eller omfattande och förödande krig, 

förstått?  

  Förhandlingarna i Rådet håller oss alla här, men jag har talat med vår 

Fikaansvarige, Den Utstötte Guden Torak. Han har lovat att skicka sina fruktade 

horder av fördummade bönder om ni inte upphör med er Onda verksamhet. 

 

Bästa Hälsningar, 

Rakoth Maugrim, Uppslitaren 

Sekreterare i De Onda Överherrarnas Råd 

 

~~~~ Fear me and despair ~~~~ 

 

mailto:f98adth@dd.chalmers.se
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Patetiska orm, 
 
Ditt terrorvälde är slut, ditt kräk! Jag, Hjälten Ragnar Stjärnfall, beväpnad med De 
Rättfärdigas Svärd och Den Heliga Ankh, förklarar er härmed inkompetent! 
 
En bomb har armerats inne i borgen. Den smäller exakt 5 minuter efter det att ni 
får detta brev (förutsatt att ni fick brevet klockan 14:25) 
 
Dags att spela, med liv och död. Hinner du hitta bomben, eller erkänner du dig 
slagen? Jag vill att du öppnar slottets portar och går ensam och obeväpnad till 
vansinnets klippor. Ta med en fallskärm och hoppa. Vid botten av klippan väntar 
mina män.  
 
När vi ser dig hoppa stoppar vi bomben.  
 
PS, 
Försök inte lura oss med en docka eller en annan man. Vi har faktiskt kikare och vi 
är inte dumma. 



OVERLORDKONTRAKT nr 127645 

kundnummer 987083423 

 
Från dags dato och tills tidens ände, eller produktens död, vilket av de två som än infaller först, är 

undertecknade härmed bundna till kontraktet. 

 

Arne Mulgorffson av Dox 3, lokalt geni och certifierad mjölnare hyr härmed en Evil Overlord ™ av 

Evil Overlords Incorporated ™. Betalningen består av 100,000,000,000 rymdkrediter som överförs till 

kontonummer 789789-b senast 24 timmar från dags dato. Utebliven betalning resulterar automatiskt i 

ett kontrakt mellan Evil Overlords Incorporated ™ och Rent-a-Killer ™, vars innehåll specificeras i 

bilaga 1. 

Skulle ovan nämnde Arne Mulgorffson dö innan produkten fullgjort sin uppgift överförs 

automatiskt alla förbindelser till följande individer, i nämnd ordning: 

   

Jack Mulle av Dox 3, icke certifierad kriminell och erkänt geni. 

Ka’dish Algahra av Dox 3, föredetta Hjältinna och nuvarande expert inom Hjältekunskap och PR. 

Llewelyn Varghjärta av Tundra 12, bannlyst från Tundra-systemet och certifierad skytt första 

klass vid Imperiets Stormtroopers. 

 

Dart Mål, som är en produkt från Evil Overlords Incorporated, lämnas vid fullgjord betalning ut till 

ovanstående under följande villkor: 

 

Att inga skador utöver vad som kan botas av en läkare med lokal kompetens tillfogas produkten. I 

detta fall ska en läkare med officiell licens för att utöva medicin på Dox 3 räcka till för att bota 

skadorna. 

Att inga svåra skador tillfogas företagets representant, mr. Smith. 

Att företagets representant, mr. Smith, behåller rätten att terminera produkten om kontraktet skulle 

brytas på någon punkt. I detta fall upprättas automatiskt också ett kontrakt mellan Evil Overlords 

Incorporated ™ och Rent-a-Killer ™, som specificerat i bilaga 1. 

 

I gengäld garanteras kunden följande: 

 

Att produkten skapar ett terrorvälde värdigt en ond överherre. 

Att fasansfullt monster bifogas produkten. 

Att produkten saboterar terrorväldet som skapades enligt ovan, genom att avsiktligt låta en Hjälte 

besegra honom. 

Att 50% av produktens tillgångar vid dess död tillfaller kunden. 

Att 50% av produktens tillgånger vid dess död tillfaller företaget Hero-for-Hire 

 

 

 

 



Bilaga 1 

 

Följande kontrakt upprättas automatiskt om betalning uteblir eller vid 

kontraktbrott: 

 

Rent-a-Killer ™ förbinder sig härmed till att avliva kontraktbrytare Arne 

Mulgorffson, eller, om denne redan skulle vara död, i nämnd ordning: Jack Mulle, 

Ka’dish Algahra och Llewelyn Varghjärta. 

Evil Overlords Incorporated ™ förbinder sig härmed att bjuda ledningen i Rent-a-

Killer ™ på en runda öl vid nästa pubmöte. 

 

__________________________  ____________________________ 
Billy Morr, VD Rent-a-Killer  Moff Wong, VD Evil Overlords Inc 

 

 



 

Förslag angående anställande av dietist 

Från: anonym undersåte 

 

Hej, 

 

Jag tjänar som duktig skytt i ers Ondskefullhets armé, och jag undrar om inte ni kunde 

vara så vänlig att anställa en kompetent dietist som kan planera vår kost? Kokerskan är 

en ond och ful gammal hagga som serverar oss människohänder kokta i grönt klägg 

och hon använder alldeles för mycket vitlök. 

 

 

Förslag angående att byta ut färgen i vallgraven 

Från: Fredrik Färgmakare 

 

Hej, 

 

Jag måste tyvärr meddela att det börjar bli ont om blå färgblommor i de närmaste fem 

före detta kungarikena, som nu lyder under ert allsmäkta terrorvälde. Så jag undrar om 

det skulle vara okej att leverera grön färg till vallgraven nästa gång? 

 

Hälsningar, 

Fredrik Färgmakare 

 

 

Klagomål från snickaren 

Från: Målar-Anders 

 

Ers högvärdighet, 

Jag är en stackars fattig arbetare som målar om fasaden till borgen (Ondskefullt Svart). 

För tillfället målar jag utanför Rådgivare Vesslans rum, men stanken som strömmar ut 

från fönstret är olidlig och jag vägrar göra klart arbetet innan rummet städats 

ordentligt.  

 

 

Leverans Försenad 

Från: Evil Accessories Unlimited 

 

Jag beklagar ödmjukast, men en leverans beställd till den här adressen kommer att 

försenas uppskattningsvis tio dagar. Leveransen fastnade i intergalaktiska tullen, då det 

var oklart om föremålet skulle registreras som vapen, vuxenleksak eller föda. 

 

Som plåster på såren skickar vi med en överaskningsartikel i sändningen.  

 

Vänliga hälsningar, 

Bosse Bus 



Spionrapport: Odödlig Byidiot härjar i närheten 

Från: Stellan Spion 

 

Ers Ondhet, 

 

I den fridfulla byn Heegraman har byidioten börjat predika om att han är odödlig. Han 

har fått nästan hela byn att tro på honom, genom att utsätta sig själv för diverse saker 

som säkerligen gjorde jävligt ont. Han kan bli farlig som profet, eller som komisk 

sidofigur på en Hjältes uppdrag (som ni säkert vet ger Hjältar lätt upp om det inte finns 

någon komik i deras äventyr). 

 

 

 

 

SL info: 

 

Byidioten är inte alls odödlig. Han är bara väldigt väldigt dum och smärttålig. Han är 

en kortväxt liten slemmig kille på kanske 20 år, nervöst lagt och fullständigt borta i 

huvudet. Pratar länge, mycket och gärna om världens undergång och hur han själv är 

en messias för att frälsa världen. 



Rättigheter Överkörda 

Spionrapport 

 

Jag måste tyvärr meddela att ers Högvärdighet måste ändra på sin logotyp. ÖGAT är 

trademark Sauron och han kommer att dra ärendet till rätten om ni inte genast väljer en 

annan symbol för er Ondska.  

 

/Spionen 

 

 

 

Klagomål från fångarna 

Angående: Ljud från laboratoriet 

 

Ers terrormästarhet, 

 

Vi fångar i cellblock AA-27 upplever då och då en oacceptabel ljudnivå från de lägre 

våningarna. Ljuden följs vanligtvis av den kväljande lukten av kaffe. Vi kräver att 

någonting görs omedelbart, annars kommer vi att uppmärksamma media! 

 

/Fångarnas lokala fackförening  

 



Sett på TV: Skandalös reklam för kommande dataspel 

Från: patetisk jordling 

 

Ers Ondskefullhet, 

 

Jag beklagar att behöva rapportera att det på planeten Jorden visas skandalösa 

reklamfilmer för ett nytt dataspel titulerat EVIL. Det är ett 3D skjutspel i samma stil 

som Unreal Tournament, Quake etc. Spelaren tar rollen av en Hjälte som springer runt 

i en mörk borg och heffar ihjäl Ondingar med sitt stora svärd. Super-ondingarna som 

avslutar varje bana har oroväckande likheter med ers Ondskefullhet och era 

rådsmedlemmar. Spelet är inte släppt ännu, men releasepartyt är i morgon på Månens 

Mörka Baksida. 

 

 

 

 

 

SL Info: 

 

Om spelarna faktiskt skulle bestämma sig för att personligen åka till Månen för att gå 

på releasepartyt går det bra. Mörka Baksidan är en sjaskig pub i en övergiven krater, 

med startbana för rymdraketer och en sjaskig hamburgerbar mitt emot. Där inne 

minglar flottiga datanördar, dricker all-galaktiska-gurgelbrännare och stöter på de 

oattraktiva servitriserna. Bland dem glider en och annan datamiljonär i stiliga 

kostymer. Den stiligaste av dem alla är Hafram Zargelmoff från Proxima Beta. Hans 

blonda plastikopererade flickvän i rosa fodral är den enda som faktiskt har varit på 

Jorden och sett dokusåpan EVIL. Att snacka med henne är en möjlighet att få reda på 

att de är med i en dokusåpa, eftersom hon är en fullständig fjant som fullkomligt 

dyrkar alla i såpan och mer än gärna flörtar med vem som helst av dem. (Ett utmärkt 

sätt att starta ett krogslagsmål och bryta upp scenen). 

 



Rykten om magisk artefakt 

Från: Hemlige Ulf 

 

Ers Elakhet, 

 

Det har kommit till min kännedom att det i byn Grebquwer finns en magisk artefakt, 

Solens Hjärta, som sägs kunna skapa solljus där ingen sol finns. Eftersom jag hört att 

ers Elakhet inte tål solens ljus ville jag varna ers Elakhet för denna artefakt. 

 

SL info: artefakten funkar, men lyckligtvis är inte solljus skadligt för vår Överherre på 

riktigt… 

 

 

Trädgårdsmästaren klagar 

Från: Trädgårdsmästaren 

 

Herre, 

 

Ett fasansfullt odjur har härjat i slottets trädgårdar. De är tillintetgjorda. Någonting har 

grävt upp alla morötter och slängt dem åt sidan. Alla fåglarna som förr kvittrade så 

vackert i fontänerna är döda. Fontänerna själva har… bitmärken. Vad ska jag göra? 

 

 

Rapport från byn Blwquqwn 

Från: Ninne 

 

Store och Vackre, 

 

Till min by har det kommit ett orakel som påstår sig veta allt om dig. Hon spår 

framtiden och berättar dina hemligheter för alla som betalar henne guld.  

 

 

 

 

 



 

Hej, 

 

Trots tillsägelser från De Onda Överherrarnas Råd har ni inte slutat med era försök 

att ta över Dox 3. Vi ser oss därför tvungna att ingripa för att förhindra att ni skadar 

den värld som när förhandlingarna är färdiga säkerligen kommer att tillfalla mig, 

Satans faster. 

  Vi skickar därför en armé bestående av Shai’tans trollocer, Saurons orcher, mina 

egna småjävlar, Toraks fördummade bönder samt draken Smaug för att göra slut på er 

och era planer, samt rasera ett fuskbygge till borg.  

 

Visserligen kommer detta att skada Dox 3 så pass mycket att den inte längre kommer 

att gå att använda till den dimensionella portal som sekreterare Maugrim vill ha, eller 

till den restaurang som vogonerna tänkte öppna, men eftersom jag är mycket Ondare 

än dem, så skiter jag i det.  

 

Ha ett trevligt anfall! 

 

Hälsningar, 

Satans faster 


