
Krieger

Om Bruiser: 
En jätte! Stor och stark och stadig som en mur! Brusier har 
en talang för att slåss och är omöjlig att besegra! Dessutom 
både smartare och smidigare än vad många tror vid första 
ögonblicket. Verkligen en tillgång att ha på sin sida när det 
kniper. En lojalare Roller får man leta efter. Bruiser har ett 
inte bara en stor kroppshydda utan också ett stort och varmt 
hjärta och bryr sig verkligen om sina Teammedlemmar, 
kanske särskilt de små. ”-Alla ska med!”, som Bruiser brukar 
säga!

Om Healer:
En lite skum typ. Luktar ständigt av sina örter, inte så sällan 
rökta örter och då har helaren en glansig hinna över ögonen.  
Ingen Teamplayer direkt och deltar aldrig Jams mot andra 
Teams, men har å andra sidan en otrolig begåvning för att 
plåstra ihop även de svårast sårade Teammedlemmar efter 
hårda Jams. Lite av en ensamvarg och sitter ofta med näsan i 
gammalt papper från de gamlas tid. Du trodde först att helar-
en rökte dem med, men sedan förstod du att helaren faktiskt 
kunde tyda de gamlas tecken! Er Healer har dessutom ett 
öga för terräng och kan avbilda den i bilder så att man lättare 
hittar och det är mycket praktiskt.  Duktig på att värdera 
varor och köpslå.

Om Sneak:
En liten lurifax! Smyger alltid omkring och iakttar ständigt 
med vakande ögon och lyssnade öron och har mycket långa 
fingrar som ibland pillar i fickor de inte borde pilla i. En 
talang på väg upp; snabb och skicklig på sina Blades och all-
tid alert och offensiv i Jams och fick nyligen äran att bära Piv-
ot-titeln, en ära som du själv burit sedan Rollers blev ett stort 
Team. Har en begåvning för att se glipor i det andra Teamets 
uppställning och duktig på att flanka dem.  Något känslig 
med maten och gullar hellre med bytesdjur än jagar dem.

Om Little Trooper:
En liten barnunge! Knappt torr bakom öronen, men ändå 
ganska tuff. Tränar till Blocker men har en bra bit kvar, 
speciellt i styrka, men verkar kunna ta lite stryk och är inte 
helt klumpig. Avgudar Bruiser, för ögonen lyser alltid upp 
på barnet så fort de ses! Och du kanske inte skulle vara så 
hård mot ungen, dels för att han bara tjurar när du retas och 
dels därför att Bruiser genuint verkar bry sig om lillen. Har 
en förmåga att försvinna och när du letat överallt så sitter 
ungen antingen med en träbit och täljer eller så kommer 
lillen gåendes med en färsk fisk i näven! Så du får erkänna att 
ungen bidrar ibland också!

Bruiser

Om Krieger:
En charmig jävel med glimten i ögat! Tidigare hade du lite 
svårt att lita på Krieger som alltid hade någon skröna om 
någon romantisk erövring eller någon galen flykt på Blades 
undan ett bestulet Team! Dessutom verkade alltid fingrarna 
vara där de inte skulle vara; ofta i någon annans fickor! Men 
med tiden klev Pivot Krieger fram, som tog initiativ och 
ansvar för sitt Team, som alltid var först ut och i främsta 
ledet på varje Jam! Alltid med blodvittrad entusiasm och ett 
leende på läpparna! Krieger skulle kunna bli en bra Jammer, 
en Teamleader, i framtiden och har redan hjälpt Teamet vid 
handel och förhandlingar.

Om Healer:
Ingen Teamplayer; deltar inte i Jams och har alltid gått sin 
egen väg, men finns alltid där för Teamet ändå; alltid den 
som plåstrar om sårad Crew efter Jams och har en magisk 
förmåga att hela även de svåraste sår! Duktig på att värde-
ra och köpslå om varor, men drar sig ofta undan till sina 
stinkande örter som du sett Healer röka och då alltid får en 
glansig blick och blir svår att kommunicera med och sitter 
och glor i pappersbitar från de gamlas tid och mumlar för sig 
själv. Oroande. Men duktig på att avbilda sin omgivning och 
påstår att det går att orientera sig efter bilderna men då måste 
en nog vara en fågel, för bilderna är alltid ritade ovanifrån!

Om Sneak:
Smart. Smidig. Nästan ljudlös på sina spaningsturer och 
otroligt vaksam och alert! Verkar kunna se och höra och 
känna allt som rör sig ned till de minsta djur. Djur som 
Sneak älskar! Du har sett det i ögonen, den fascination och 
känslomässig värme som Sneak känner för alla levande var-
elser. Kanske inte människor dock, där är Sneak åter på sin 
vakt; ser, lyssnar, känner av. Du ser också likheter till Krieger 
i Sneak; snabb på Blades och djärv och framåt i varje Jam och 
kan läsa motståndarteamet och se deras svagheter och var och 
hur de kan flankeras och Jammer Charisma belönade nyligen 
Sneak med äran och titeln Pivot! Men Sneak liknar också 
Krieger med glimten i ögat när oskyldighet svärs heligt och 
har lika smidiga fingrar.

Om Little Trooper:
En av de yngsta i Teamet, men kanske också en kommande 
förmåga? Inte stark, men ganska tuff och inte helt ovig. Det 
är inte lätt att vara liten i Teamet och i Mega City; Little 
Trooper får ta mycket skit och många retas och har roligt 
på minstingens bekostnad och Trooper tappar därför ofta 
humöret och det retar dig att de andra i Teamet inte kan 
visa bättre Teamkänsla för alla i Teamet! Du kommer bra 
överens med Trooper och du vet att Trooper ser upp till dig 
och beundrar dig, vilket roar dig lite. Därför håller du gärna 
ett litet vakande öga på Trooper, utan att Trooper märker det 
allt för mycket, så mycket som Trooper försöker kämpa. Det 
glädjer dig att se att Trooper har ett kreativt sinne och både 
kan arbeta i trä och fiska!



Healer

Om Krieger:
En Teamplayer och en av de där smidiga, snabba, starka 
och snygga Jammeraspiranterna och kaxig så det räcker och 
rinner över! Alltid med ett mer eller mindre genuint leende 
och glimten i ögat över en flirt och med alldeles för smidiga 
fingrar för din smak; du håller alltid ett extra vaksamt öga 
över dina drömörter när Krieger är i närheten! Men visst, 
Krieger gör sin del för Teamet och tar sina smällar för det och 
du har plåstrat om hjälteaspiranten mer än en gång, som med 
en Pivots goda läkekött alltid kommer på fötter igen! Även 
om er relation ofta är lite obekväm ibland och ni inte riktigt 
drar jämt, så verkar ni ändå se någon nytta i varandra; du 
uppskattar honom för hans entusiasm och offensiva förmåga 
och Krieger dig för din kunskap; läke- och kartkonst.

Om Bruiser:
Bruiser kan man lita på! Bruiser är stor och stark och tålig 
som en mur! Det är sällan som Bruiser har besökt din sjuk-
stuga och då oftast bara med en skråma efter den hårdaste 
Jam. Bruiser bryr sig dessutom utan förbehåll om sitt Team! 
”-Alla ska med!”, som Bruiser alltid säger.  Bruiser är verkli-
gen den bäste Blockern och skyddar alla i Teamet! Bruiser är 
stark men snäll och vänlig och omtänksam mot sitt Team, en 
stor nallebjörn som ofta kramas. Men en nalle som också kan 
ha ett hett temperament om den blir retad!  Och ibland kan 
omtänksamheten gå lite för långt och när du kopplar av med 
lite drömört och senaste sidorna läsfynd, kan Bruiser betrakta 
dig med bekymrad uppsyn. Bruiser är ingen dumskalle, men 
kartografi förstår sig den nallen inte på!

Om Sneak:
En möjlig Jammeraspirant, men annorlunda mot Krieg-
er; mer individuell och går som dig, sin egen väg, vilket 
naturligtvis Teamet ger Sneak skit för och hånande frågar var 
Sneak har ”smugit den här gången?”. Likheten med Krieger 
sitter i Sneaks initiativ- och offensivförmåga men också i 
glimten i ögat och i de smidiga fingrarna, så du är lite på din 
vakt mot Sneak med. På vakt är också något som Sneak är; 
alltid vaksam, iakttagande, lyssnande, inkännande och med 
en otrolig förmåga att uppfatta och upptäcka saker. Sneak 
verkar ha ett varmt hjärta, särskilt till djur som håller en 
särskilt fascinerande innebörd för denne unge Pivot.

Om Little Trooper:
Det är inte lätt att vara liten i Mega City och Little Trooper 
är varken stor eller stark, men ganska tuff för att vara så liten. 
Lillen verkar envis och fast besluten att bevisa sin duglighet. 
Men det är också mycket i livet att hålla reda på och varken 
minnet eller självbehärskning och humöret är särskilt bra hos 
den lille Troopern.  Little Trooper går visst i Blockerträning 
och behöver bygga upp sin muskelmassa men verkar kunna 
ta några smällar utan att klaga allt för mycket och ducka för 
några slag också. Little Troopers stora idol och ledstjärna är 
definitivt Bruiser! Ögonen tindrar stora så fort Bruiser är i 
närheten och du har sett lillen imitera Bruisers sätt att röra 
och föra sig. Trooper har också någon fascination för djur och 
kommer ibland gåendes med en död fisk i näven och resten 
av tiden sitter lillen med en träbit i famnen och täljer.

Sneak

Om Krieger:
En skicklig Pivot snabb, smidig, stark och initiativrik och 
offensiv! Men kanske lite för kaxig och självgod för sitt 
eget bästa? Du väntar på att Krieger ska göra bort sig rejält 
någon gång. Förr eller senare händer det och då ska du vara 
framme och rädda Teamet! En viss konkurrens, en Pivot 
till en annan är bara hälsosam, men du tänker inte riskera 
Teamets säkerhet. Krieger har också som dig glimten i ögat 
och smidiga fingrar, det krävs en lurifax för att känna igen en 
annan.  Men Krieger verkar för upptagen av sin egen självbild 
för att låta sinnena vara vakna och är inte alls lika observant 
som dig.

Om Bruiser:
Stora, starka, stadiga, trygga Bruiser! Klippan Bruiser! Om 
alla andra i Rollers faller står Bruiser kvar! Oförstörbara 
Bruiser. Men Bruiser är inte alls som Krieger, varken kaxig 
eller skrytsam. Tvärtom. Lugn, stillsam och fårordig. Trygg. 
Om Blockern inte blir provocerad förstås! Då tänds en ilska 
utan like! Då ska en liten Pivot inte stå i vägen! Men så länge 
man håller sig väl med Bruiser så har man ryggen trygg. 
Bruiser kommer heller inte med tråkningar som Krieger och 
andra i Teamet ofta gör, utan verkar snarare bli irriterad över 
dessa. ”-Alla ska med!”, som Bruiser alltid säger. Bruiser kan 
vid första anblick verka stel och slö men du har märkt att 
jätten är mycket vigare och listigare än vad som ges sken av 
och Bruiser verkar också ha sett igenom din spelade oskyldiga 
mask och sett den riktige lurifax som du i verkligheten är.

Om Healer:
Skön snubbe. Avslappnad. Gör sin egen grej precis som du 
gör. Men kanske röker helaren lite för mycket av sina egna 
örter för sitt eget bästa? Glansögd kan Healer sitta och titta i 
papper med underliga figurer från de gamlas tid. Healer ritar 
också underliga bilder av omgivningen ur fågelperspektiv 
som helaren påstår ska gå att orientera efter. Det är ju bra att 
någon mer i Teamet har kontakt med djurvärlden men ibland 
tvivlar du på Healers sinnen. Healer gör dock rätt för sitt 
namn eller kanske snarare hederstitel, för helaren har magiska 
helande händer och du har sett honom hela sårad Crew efter 
våldsamma Jams som du var övertygad aldrig skulle överleva. 
Healer kan ibland verka lite avvaktande mot dig, på sin vakt, 
som om du skulle försöka stjäla hans illaluktande örter!

Om Little Trooper:
En sådan liten skitunge! Liten och klen och tjurar jämt så 
fort en retas lite! Lillen tränar till Blocker men är alldeles för 
svag. Ok, ungen kan ducka för ett eller annat slag och kan ta 
några smällar, men har långt kvar till att bli kallad Blocker! 
Barnungen är trög och kommer inte ihåg vad en sagt åt den 
och som sagt humöret; svårt att hålla sig lugn. Lillen har ut-
sett Bruiser till sin ledstjärna och följer jätten överallt alldeles 
stjärnögd! Bättre det än att ungen ränner efter dig i alla fall. 
Trooper skulle inte uppfatta ett annat Team om det så stod 
rakt framför den. Om ungen inte sitter med en kniv i näven 
och täljer (vilket ser livsfarligt ut!) så går den runt med en 
död stinkande fisk i näven istället! Ingen respekt för djur och 
andra varelsers liv alls!



Little Trooper

Om Krieger.
Bruiser säger att Krieger kan bli en bra ledare; han är stark 
och snabb och kan bestämma fort! Just bestämma är han bra 
på! Och vara stöddig och taskig och kalla dig för barnunge 
och det gör dig arg! Men ibland är han schysst och du får 
vara med. Men han är lite falsk också, har ett smil som inte 
känns rätt och skryter om en massa balla grejer han gjort och 
så har han mycket snabba fingrar som gör snabba tricks så 
det snurrar i huvudet. Det känns inget bra. 

Om Bruiser:
Bruiser! Wow! Bruiser är störst, starkast, coolast, bäst! Du ska 
bli precis som Bruiser när du blir stor! Bruiser är jättesnäll! 
Bruiser lyssnar på dig när du pratar och verkar tycka det är 
intressant det du pratar om och gillar ditt träarbete och ditt 
fiske och gör sig aldrig lustig över dig eller retar dig. Tvärtom 
verkar Bruiser bli sur på Krieger och Sneak och de andra i 
Teamet som retas med dig. Du vill också bli lika trygg och 
säker och säga coola saker som ”-Alla ska med!”, som Bruiser 
alltid säger! Och mena det. Kunna stå bakom de orden. Lika 
stor och stark och trygg och inte rädd. Aldrig vara rädd mer. 
Som Bruiser. 

Om Healer:
Healer är lite skum. Healer sitter ofta för sig själv och röker 
stinkande örter och stirrar i timtal på papper med konstiga 
tecken från de gamlas tid. Healer ritar konstiga bilder och 
säger att man kan hitta rätt om man går vilse med hjälp av 
dem. Hur då?! Bilderna ser inte ut som det han ritar av. Men 
alla i Teamet säger att Healer har helande magiska händer 
och kan hela alla som har sår och ont. En gång när du slant 
med kniven när du täljde en extra seg träbit och skar dig 
djupt i fingret så kunde han stoppa blödningen fort och gav 
dig ett bittert te att dricka och efter det gjorde inte såret ont 
och såret läkte på bara några dagar! Så han har nog magiska 
händer. Annars är han ganska schysst och retas inte som de 
andra.  Men han är ingen riktig Teamplayer, det säger också 
alla och deltar aldrig i Jams mot andra Team, men han tar ju 
hand om alla efteråt och kanske vill han bara ha lite tid för 
sig själv ibland, precis som du när du fiskar eller snickrar.

Om Sneak:
Du gillar inte Sneak. Du är nog lite rädd för Sneak. Sneak 
är ofta taskig och kallar dig för liten skitunge och barnunge 
och retar dig för att du är liten och svag. Det gör dig ledsen 
och arg. Men då kallar dig Sneak för surpuppa! Det är så 
orättvist! Inget du gör verkar duga för Sneak, hur mycket du 
än anstränger dig! Sneak skrattar åt dig när du tränar Blocker 
och ramlar för smällarna. Sneak säger att du inte ska hänga 
efter Bruiser för du kan aldrig bli som Bruiser. Men värst är 
det när du kommer till Teamet för att stolt visa upp vilken 
fin fisk du har fångat! Då lyser det rött i blicken på Sneak och 
hon fräser åt dig som en ilsken katt! Sneak kan också vara 
falsk och dubbel och le utan att mena det men ögonen ljuger 
inte! Sneak har också mycket smidiga snabba fingrar som du 
sett ta saker som inte var Sneakers! Ok, det var inte Teamets 
heller, utan ett annat Teams saker, men man ska inte ta saker 
som inte är ens egna, det har Bruiser sagt.   
           


