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MonsterGreta, Hjärna med robotkropp 153 år
MonsterGretas mäktiga stridsrobotkropp är byggd i ren titan och plåt. Den mäter 2,5 meter och väger
strax över 500 kg. Den första versionen konstruerades av Professor Hasseltoft år 2014 och den har
med jämna mellanrum uppdaterats sedan dess.
Robotkroppen drivs med en på ryggen inbyggd förbränningsugn där det ständigt förbränns diverse
tobaksprodukter. Det går åt ett par kg tobak i timmen för att säkerställa att nikotinhalten i kroppens
livsuppehållande system ligger stabilt på 3 promile. I högra handen finns en dubbelpipig mikrolaserkanon
inbyggd. Behållaren som hjärnan vilar i kan separera sig från robotkroppen och förflytta sig på egen
hand. Hjärnan kan beskådas genom sin skyddande glaskupol. Den är
nikotingul och tydligt skrumpnad av ålder och inskränkt
tankeverksamhet.
Med åren har MonsterGreta inte bara förlorat sin mänskliga
kropp och sin heder. Hennes onda personlighet har övergått
i en innehållslös, målinriktad, artificiell dimma. Det går
inte längre att föra en konversation med detta
monstrum. Ett tydligt drag har dock levt kvar under
åren och plåten. Varje lördag tar hon en paus från
hämndarbetet och sätter sig ner och tittar på
Pingo-Bingo. Då Pingo-Bingo förbjöds redan
2005 så fick hon spendera
många decenier åt att
dammsuga Sveriges
svarta marknader på
illegala inspelade
avsnitt.

Egenskapsvärden
STY 32
UTH 30
SMI 7
INT 17
UTS 2
STO 27
KP 28
SB +1t10
Abs. 8 poäng titan och plåt

Några färdigheter
Berätta minnen 14, Posera 18, Röka 36, Skrämma 16, Slagsmål 12
Tillhygge: Mikrolaserkanon 8 (2t6-1 i skada), Två stora metallnävar (1t6+2 i skada)
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MonsterGreta, Hjärna med ben 153 år
I händelse av en nödsituation eller den årliga servicen kan MonsterGretas hjärndel separera sig från
robotkroppen. Den har egna titan-ben och ett mindre nikotindrivet reservaggregat.
I denna form kan MonsterGreta endast förflytta sig samt kommunicera och attackera mentalt. Att göra
mentala attacker tär starkt på hjärnan och hon tar endast till detta i mycket trängda situationer.

Egenskapsvärden
STY 6
UTH 15
SMI 5
INT 17
UTS 2
STO 4
KP 9
Abs. 8 poäng titan och plåt

Några färdigheter
Tillhygge: Mental attack (INT mot INT
på motståndstabellen)

Typisk ninja
MonsterGreta har behållit sitt intresse för kampsport under åren och ninjor har fortsatt utgöra basen i
hennes projekt. Hon rekryterar dem inte längre från pensionärshem utan siktar istället in sig på fysiskt
starka individer som hon kidnappar och hjärntvättar. Vissa av dem har utrustats med fysiskt förstärkande
implantat. De saknar helt egen vilja och går inte att
resonera med.

Egenskapsvärden
STY 12
UTH 12
SMI 14
INT 9
UTS 10
STO 10
KP 11

Några färdigheter
Hoppa 9, Ninjutsu 10
Tillhygge: Nunchaku 9 (1t3+1 i skada)

Spelledarpersoner 2098
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Odeldorf-vakt
Att kidnappa, hjärntvätta och träna ninjor är tidsödande och
resurskrävande. MonsterGreta tog därför till kloning för att dryga
ut sin stab av medarbetare. Genom ett cellprov från en
gummistövel lyckades hon klona den legendariska bonden Lars
Odeldorf. Hon har ännu inte lyckats tämja de starka krafter som
finns i klonernas DNA, men stora, lydiga och stabila vakter utgör
de.

Egenskapsvärden
STY 14
UTH 13
SMI 8
INT 7
UTS 5
STO 13
KP 13
SB +1t3
Abs. 2 poäng vit plastrustning

Några färdigheter
Slagsmål 12
Tillhygge: Laserguidad sugproppspistol 11 (1t4 i skada)

Odeldorf-forskare
Baserade på samma kloner som vakterna men är av en
betydligt fredligare natur. Är utrustade med diverse implantat
för att höja intelligensen och bär dessutom vit läkarrock.

Egenskapsvärden
STY 11
UTH 12
SMI 8
INT 14
UTS 5
STO 12
KP 12

Några färdigheter
Fly 12, Teknik 9, Naturvetenskap 10

Spelledarpersoner 2098
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Professor Rütger Hasseltoft, Smartis 159 år
Genom att injicera komplexa guldlösningar i Professor Hasseltofts
blodomlopp har MonsterGreta lyckats hålla liv i denna sin främsta
forskarslav. Han är mycket gammal och svag men har fortfarande
styrkan att sätta sig upp mot MonsterGretas onda vilja emellanåt.
MonsterGreta tar då till sin gamla trofasta Mobid-C-formula för att
tygla hans intellekt.
När han inte behövs lagras han i en för ändmålet specialbyggd
frysbox.

Egenskapsvärden
STY 4
UTH 5
SMI 4
INT 19
UTS 3
STO 6
KP 5

Några färdigheter
Allmänbildning 25, Datorer 27, Matematik 25, Naturvetenskap 23,
Teknik 27

Spelledarpersoner 2098
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Spelledarpersoner 2009

Bodil Bengtsson, Pensionär 82 år
Efter händelserna i Yllehult år 2000 har allt mer ansvar lagts på Bodil. Detta har dock bara stärkt
henne och hon är nu en beslutsam och respektingivande ledare. Tidens lagar tycks ha haft motsatta
effekten på hennes kropp då hon nu är både smidigare och vackrare. Någon käpp behövs inte längre
och även de mest avancerade Kung Fu-greppen ingår nu i repetoaren.
Det är främst Bodils stabsassistenter som ligger bakom denna
förvandling. Personlig tränare, talskrivare, stylister och annat folk ger
Bodil en bra grund för sitt ledarskap.

Egenskapsvärden
STY 11
UTH 15
SMI 15
INT 12
UTS 11
STO 9
KP 12

Några färdigheter
Berätta minnen 20, Dricka kaffe 22, Kampsport: Kung Fu 16,
Köra bil 12, Skrämma 10, Sy och sticka 12
Tillhygge: Paraply 13 (1t6-1 i skada)

Typisk anhängare av Bodils Frihetskämpar
Den typiske anhängaren av Bodil är en vardagshjälte ofta i formen av en brevbärare, pensionär eller
ungkarl. Naturligtvis förekommer även de andra karaktärsgrupperingarna men endast i minoritet.

Typiska färdigheter
Berätta minnen 7, Djurvän 14, Dricka kaffe 12, Ett tillhygge 8, Hoppa 8, Slagsmål 8, Snoka 10, Sy och
sticka 8
Typiska tillhyggen: Vaskrensare, golvmopp, kratta, sopkvast och stav

Typisk anhängare av Gretas Imperialister
Den typiske anhängaren av Moster Greta är en förtappad och svag röjare som matats med mörk
propaganda och löften om billig tobak. Punkare, rötägg, hårdrockare och pensionärer har slutit sig till
henne. Vissa har tränats i ninjutsu och klär sig i svarta ninjadräkter.

Typiska färdigheter
Bli full 12, Ett tillhygge 8, Kalsongryck 7, Mobba 9, Ninjutsu 7, Se i mörker 11, Skrämma 6, Slagsmål 6,
Vandalisera 14
Typiska tillhyggen: Baseballträ, elgitarr, brödkavel, nunchaku och kaststjärnor. I speciella fanbärar-
enheter förekommer även att själva flaggstången används som tillhygge.
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Professor Rütger Hasseltoft, Smartis 68 år
Efter sin delaktighet i händelserna i Yllehult år 2000 fick Hasseltoft smak för äventyr och slöt upp med
Bodil Bengtsson i kampen mot Moster Greta. Som teknisk rådgivare har han gjort många betydande
insatster i rättvisans namn. Han har bland annat
utvecklat de mycket effektiva ”ko-tapulterna”.
Med dess hjälp kan Bodils Frihetskämpar skjuta
iväg Lars Odeldorfs välgödda kor mot
Imperalisterna. Resultatet är minst sagt
destruktivt. Hasseltoft arbetar även på ett
tidsmaskinsprojekt, men framgångarna hittills
har varit mycket begränsade.

Egenskapsvärden
STY 6
UTH 10
SMI 8
INT 18
UTS 5
STO 7
KP 9

Några färdigheter
Allmänbildning 23, Datorer 21, Matematik 24,
Naturvetenskap 21, Teknik 22

Spelledarpersoner 2009
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Nitro ”Protein” Axlzon, Student (Spännis) 23 år
2048 sålde Sverige ut Norrland till högstbjudande och den Fria Norrländska Republiken såg dagens
ljus. Du tillhör en av de första generationerna som växt upp i detta stolta och karga nordland.
Du och dina fyra barndomsvänner studerar på Jokkmokks universitet. Ni studerar alla på olika program
men har ändå lyckats att hålla god kontakt på fritiden. Den senaste tiden har ni funnit ett nytt djup i er
vänskap då Armada genom släktforskande fått fram att ni alla är släkt. Släktforskande är strikt förbjudet
enligt FNRs grundlag, så det var med viss tvekan som ni involverade er i Armadas hemlighet och
gjorde den till er.
Men släktforskandet avslöjade mer, en konspiration på nationell nivå. Ert hemlands historia är en lögn.
Enligt historieböckerna så kom kapitalet till köpet av Norrland från framgångsrik turistverksamhet och
kottodling. Ert närmast maniska släktforskande de senaste veckorna har avslöjat en annan sanning.
En sanning som myndigheterna gjort allt för att hålla dold i över 50 år. Det var en stor mäktig släkt som
finansierade köpet, samma släkt ni alla tillhör.

Resultatet av ert släktforskande
Ett mäktig kriminellt geni vid namn Greta Wallander (ofta benämnd med epitetet “Moster” i äldre
dokumentationer) försökte under slutet av 1900-talet att med maffialiknande metoder manipulera och
förvirra släktlinjerna för att sätta sig själv på toppen i en av norrlands mäktigaste släkter. Er släkt.
Hennes kupp misslyckades denna gång, men under åren som följde skulle hon göra många fler
försök.
Efter några år urartade motsättningarna totalt och släkten delades i två militanta läger. Gretas
Imperialister och Bodils Frihetskämpar. Efter år av gerillakrigföring i de djupa norrländska skogarna så
samlades de två sidorna för ett avgörande slag år 2009. Det finns inte mycket dokumenterat kring
detta stora slag. Men enligt legenden skall tusentals släktingar under ledning av en Bodil Bengtsson
ha deltagit i kampen mot Moster Greta och hennes anhängare. Under ett episkt ögonblick lär de två ha
stått i direkt närkamp ute på de öppna fälten mellan pensionärshemmet Endstatiån och Moster Gretas
stuga. Striden slutar med att en kärnvapenexplosion av okänt ursprung förintar allt. Myndigheterna
mörklägger händelsen och skogarna kring platsen spärras av och får kodnamnet “Urskog 51”.
Efter den stora slutstriden så stabiliserades resterna av den stora släkten och man kom samman till
en stor träff. Man blev överens och beslutade att gemensamt förvalta de stora rikedomarna från skogen
och gruvdriften.
Många årtionden senare får Sverige svåra ekonomiska problem och tvingas sälja ut Norrland till
högstbjudande. Släkten tog med fula knep hem budgivningen och kunde 2048 utropa Fria Norrländska
Republiken. Landets mörka och blodsbesudlade historia tystades ned och glömdes bort av gemene
man under årens lopp.
Ni har gemensamt bestämt er för att gå till botten med detta historiebedrägeri och skaffa de bevis ni
behöver för att avslöja det. Zapp har fått fram koordinaterna till ”Urskog 51”, platsen där det stora
släktslaget ägde rum. Idag ger ni er av på en expedition i sanningens tjänst.
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Nitro ”Protein” Axlzon, Student (Spännis) 23 år
Studerar: Träningsteknisk hälsa
Du är stor och vältränad. Eller rättare sagt, det är vad din kropp ser ut som. Din styrka är endast en
illusion. En lögn skapad av det tjugoförsta århundradets sneda ideal, fåfänga och ett oräknerligt antal
dyra operationer. Dina muskler är inopererade implantat som inte tillför din späda kropp någon egentlig
styrka. Du är så pass stark att du kan förflytta din påbyggda kropp utan problem, men mycket mer än
så orkar du inte. Egentligen är det kanske inte mycket att orda om, alla plastikopererar sig ju ändå nu
för tiden. Men det är ändå lite pinsamt att inte ha förtjänat sin kropp på naturlig väg. Du har verkligen
försökt allt för att uppnå resultat på riktigt, men det är som om det vilar en förbannelse i dina gener.
Du har lyckats bevara din hemlighet genom att aldrig utföra kroppsarbete i närheten av andra. Omvärlden
tror att du tränar på gymmmet varje eftermiddag men sanningen är att du sitter hemma och löser
korsord. Du måste ständigt komma på ursäkter för att få andra att göra saker åt dig. En tung låda, ett
kärvande burklock eller en våldsam situation är alla hot mot denna din största hemlighet.
Förbättringen av din kropp var dyr, mycket dyr. Du är skuldsatt upp över öronen och är verkligen
desperat att få tag på pengar. Så mycket skolarbete har det inte blivit de senaste månaderna då du har
tre olika jobb för att klara avbetalnigarna. Du gick med på att delta i
släktforskandet och expeditionen till ”Urskog 51” i hopp om att kunna
få del av belöningen för de eventuella värdefulla fynd ni kommer
att göra.

Egenskapsvärden
STY 6
UTH 10
SMI 11
INT 9
UTS 17
STO 13
KP 12

Några färdigheter
Charma 6, Ljuga 9, Lösa korsord 12, Slagsmål 7

Rollspel
Du är snygg och du vet om det. Det gamla talesättet stor i orden,
liten på jorden passar mycket väl in på din arroganta personlighet.
Du smörar oundvikligen inför en kvinna, till och med inför
bardomsvänner som Armada och Qina. Du är livrädd att din
hemlighet ska avslöjas för då kommer din värld av popularitet
att raseras.

Utrustning
Dina tajta silvertrikåer avslöjar varje liten muskel, de hippa lila
solglasögon och din solskyddskräm skyddar dig mot solens
ohälsosamma strålar.
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Nitro ”Protein” Axlzon, Student (Spännis) 23 år
Om de andra karaktärerna

Lex Zodeldorf, Student (Ungkarl) 22 år
Ganska kul och levnadsglad kille som studerar musik på universitetet. Det verkar
som om han gillar udda musikstilar.

Qina Eufrimsdaughter, Student (Skejtare) 22 år
Modemedveten snygg tjej som pysslar med hipp design. Hon bär alltid sin
rosa hooverboard under armen. Hon ska tydligen vara en skicklig skejtare,
men du har aldrig sett henne ”in action”. Denna kvinna är ett exempel på
naturlig oförfalskad skönhet. Hon är med andra ord raka motsatsen till dig
själv.

Zapp Ågreen, Student (Smartis) 22 år
Definitivt gängets nörd. Han har finnar och bryr sig inte speciellt mycket om tjejer
eller hur han ser ut. Konstig prick. Men han kan mycket om datorer och tekniska
grunkor.

Armada Cooll, Student (Smartis) 24 år
Kompisgängets plugghäst. Hon verkar leva ett ganska tråkigt liv då hon för
det mesta sitter instängd på sitt studentrum och läser. Hennes släktforskning
är förstås ganska intressant, kanske kan du tjäna en hacka på att spela
intresserad.
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Lex Zodeldorf, Student (Ungkarl) 22 år
2048 sålde Sverige ut Norrland till högstbjudande och den Fria Norrländska Republiken såg dagens
ljus. Du tillhör en av de första generationerna som växt upp i detta stolta och karga nordland.
Du och dina fyra barndomsvänner studerar på Jokkmokks universitet. Ni studerar alla på olika program
men har ändå lyckats att hålla god kontakt på fritiden. Den senaste tiden har ni funnit ett nytt djup i er
vänskap då Armada genom släktforskande fått fram att ni alla är släkt. Släktforskande är strikt förbjudet
enligt FNRs grundlag, så det var med viss tvekan som ni involverade er i Armadas hemlighet och
gjorde den till er.
Men släktforskandet avslöjade mer, en konspiration på nationell nivå. Ert hemlands historia är en lögn.
Enligt historieböckerna så kom kapitalet till köpet av Norrland från framgångsrik turistverksamhet och
kottodling. Ert närmast maniska släktforskande de senaste veckorna har avslöjat en annan sanning.
En sanning som myndigheterna gjort allt för att hålla dold i över 50 år. Det var en stor mäktig släkt som
finansierade köpet, samma släkt ni alla tillhör.

Resultatet av ert släktforskande
Ett mäktig kriminellt geni vid namn Greta Wallander (ofta benämnd med epitetet “Moster” i äldre
dokumentationer) försökte under slutet av 1900-talet att med maffialiknande metoder manipulera och
förvirra släktlinjerna för att sätta sig själv på toppen i en av norrlands mäktigaste släkter. Er släkt.
Hennes kupp misslyckades denna gång, men under åren som följde skulle hon göra många fler
försök.
Efter några år urartade motsättningarna totalt och släkten delades i två militanta läger. Gretas
Imperialister och Bodils Frihetskämpar. Efter år av gerillakrigföring i de djupa norrländska skogarna så
samlades de två sidorna för ett avgörande slag år 2009. Det finns inte mycket dokumenterat kring
detta stora slag. Men enligt legenden skall tusentals släktingar under ledning av en Bodil Bengtsson
ha deltagit i kampen mot Moster Greta och hennes anhängare. Under ett episkt ögonblick lär de två ha
stått i direkt närkamp ute på de öppna fälten mellan pensionärshemmet Endstatiån och Moster Gretas
stuga. Striden slutar med att en kärnvapenexplosion av okänt ursprung förintar allt. Myndigheterna
mörklägger händelsen och skogarna kring platsen spärras av och får kodnamnet “Urskog 51”.
Efter den stora slutstriden så stabiliserades resterna av den stora släkten och man kom samman till
en stor träff. Man blev överens och beslutade att gemensamt förvalta de stora rikedomarna från skogen
och gruvdriften.
Många årtionden senare får Sverige svåra ekonomiska problem och tvingas sälja ut Norrland till
högstbjudande. Släkten tog med fula knep hem budgivningen och kunde 2048 utropa Fria Norrländska
Republiken. Landets mörka och blodsbesudlade historia tystades ned och glömdes bort av gemene
man under årens lopp.
Ni har gemensamt bestämt er för att gå till botten med detta historiebedrägeri och skaffa de bevis ni
behöver för att avslöja det. Zapp har fått fram koordinaterna till ”Urskog 51”, platsen där det stora
släktslaget ägde rum. Idag ger ni er av på en expedition i sanningens tjänst.
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Lex Zodeldorf, Student (Ungkarl) 22 år
Studerar: Musikaliskt artisteri
Du läser andra året på Jokkmokks universitet med Musikaliskt artisteri som specialinriktning. Målet är
att du ska kunna försörja dig som stylist eller producent till någon känd megastjärna. Helst vill du då
flytta från Jokkmokk till en mera hipp stad, exempelvis Skövde eller Gislaved.
I stort sett är du en vanlig musikintresserad kille. Men inom ditt musikintresse har du skaffat dig en
nisch som går ut på att samla udda prylar från diverse suspekta subkulturer inom musikvärlden. Du
har mycket fina samlingar i genrer som getprogg, kängpunk och tomterock.
Dansbandsmusik är en nisch som du gav dig i kast med för ett drygt år sedan. Denna utdöda musikkultur
var väldigt populär i Sverige förr om åren, men blev totalförbjuden enligt den nya Norrländska grundlagen
år 2012. Resultatet av ditt samlande blev att du började gilla dansbandsmusik och har byggt upp ett
kraftigt beroende. Din största passion är därför även din sårbarhet. Din privata samling innehåller mer
än 500 hits, förutom originalinspelningar har du naturligtvis liveupptagningar och bootlegs. En sådan
samling skulle ge dig många års fängelse om den skulle bli avslöjad av myndigheterna. Du måste
vara på din vakt. Ibland har du kommit på dig själv med att nynna klassiska låtar som ”Din cykel talar
till mitt hjärta” och ”Tiotusen röda blåsor” ute bland folk. Men du har haft tur. Än så länge är din hemlighet
säker.
Att bryta sig in i Urskog 51 är inte en risk du välkomnar. Men all Armadas
djuplodade forskning  indikerar att moster Greta hade en fantastisk samling
av dansbandsmusik. Kanske klarade de explosionen. Kanske kan de bli
dina utan att de andra märker något.

Egenskapsvärden
STY 10, UTH 9, SMI 10, INT 10, UTS 13, STO 10, KP 10

Några färdigheter
Berätta minnen 11, Dansbandskunskap 15, Stil 16, Slagsmål 5,
Teknik 6

Rollspel
Du är väldigt intresserad av musik. Naturligtvis har du koll på allt
det senaste och det som ligger på listorna just för tillfället. Det är
gärna den typen av musik du talar om för att undvika att röja
hemligheterna om dina suspekta musikaliska specialintressen.
Trots att du alltid varit en schysst kille har dina framgångar med det
motsatta könet varit obefintliga. Kanske beror det på att du använder
fel rakvatten? Kanske beror det på ditt genetiska arv, men det är inget
du håller för speciellt troligt.

Utrustning
Dina lila jeans och din rosa skjorta ger en tydlig signal till omgivningen
om ditt tycke för 2040-talets musik och mode som för tillfället är din
favorit-era. I dina microdisk-hörlurar bär du med dig ett par tusen av
dina favoritlåtar.
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Lex Zodeldorf, Student (Ungkarl) 22 år
Om de andra karaktärerna

Nitro ”Protein” Axlzon, Student (Spännis) 23 år
Du var bra kompis med Nitro när ni båda var små men på senare år har ni halkat
ifrån varandra lite på grund av olika intressen. Nitro pumpar på gymmet när du
hellre sätter på en shysst platta. Du tycker att Nitros förvandling från klenis till
muskelberg har gått ovanligt snabbt... Kanske tar han steroider? Det är faktiskt
inte omöjligt, för han har blivit mer trög i skallen med åren.

Qina Eufrimsdaughter, Student (Skejtare) 22 år
Pigg, glad och trendmedveten. men så läser hon ju också Hipp design, skolans
hippaste program där alla hippa människor går. För ett halvår sedan när
skejtstilen blev populär bytte hon skepnad till skejtare över en natt. Det sägs
att hon är väldigt duktig på att åka på sin hooverboard som hon alltid bär med
sig.

Zapp Ågreen, Student (Smartis) 22 år
Cool kille som har stenkoll på matte, datorer och det mesta som är tekniskt.
Men du är nog vassere på ljud än honom... Han gillar cyber-techno och har
lånat några plattor av dig som du aldrig har fått tillbaka.

Armada Cooll, Student (Smartis) 24 år
Det var hon som drog igång det här med släktforskandet och expeditionen.
Det är faktiskt oftast Armada som tar tag i saker i kompisgänget. Vore det inte
för henne skulle ni sitta hemma hos någon och glo på TV jämnt.
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Qina Eufrimsdaughter, Student (Skejtare) 22 år
2048 sålde Sverige ut Norrland till högstbjudande och den Fria Norrländska Republiken såg dagens
ljus. Du tillhör en av de första generationerna som växt upp i detta stolta och karga nordland.
Du och dina fyra barndomsvänner studerar på Jokkmokks universitet. Ni studerar alla på olika program
men har ändå lyckats att hålla god kontakt på fritiden. Den senaste tiden har ni funnit ett nytt djup i er
vänskap då Armada genom släktforskande fått fram att ni alla är släkt. Släktforskande är strikt förbjudet
enligt FNRs grundlag, så det var med viss tvekan som ni involverade er i Armadas hemlighet och
gjorde den till er.
Men släktforskandet avslöjade mer, en konspiration på nationell nivå. Ert hemlands historia är en lögn.
Enligt historieböckerna så kom kapitalet till köpet av Norrland från framgångsrik turistverksamhet och
kottodling. Ert närmast maniska släktforskande de senaste veckorna har avslöjat en annan sanning.
En sanning som myndigheterna gjort allt för att hålla dold i över 50 år. Det var en stor mäktig släkt som
finansierade köpet, samma släkt ni alla tillhör.

Resultatet av ert släktforskande
Ett mäktig kriminellt geni vid namn Greta Wallander (ofta benämnd med epitetet “Moster” i äldre
dokumentationer) försökte under slutet av 1900-talet att med maffialiknande metoder manipulera och
förvirra släktlinjerna för att sätta sig själv på toppen i en av norrlands mäktigaste släkter. Er släkt.
Hennes kupp misslyckades denna gång, men under åren som följde skulle hon göra många fler
försök.
Efter några år urartade motsättningarna totalt och släkten delades i två militanta läger. Gretas
Imperialister och Bodils Frihetskämpar. Efter år av gerillakrigföring i de djupa norrländska skogarna så
samlades de två sidorna för ett avgörande slag år 2009. Det finns inte mycket dokumenterat kring
detta stora slag. Men enligt legenden skall tusentals släktingar under ledning av en Bodil Bengtsson
ha deltagit i kampen mot Moster Greta och hennes anhängare. Under ett episkt ögonblick lär de två ha
stått i direkt närkamp ute på de öppna fälten mellan pensionärshemmet Endstatiån och Moster Gretas
stuga. Striden slutar med att en kärnvapenexplosion av okänt ursprung förintar allt. Myndigheterna
mörklägger händelsen och skogarna kring platsen spärras av och får kodnamnet “Urskog 51”.
Efter den stora slutstriden så stabiliserades resterna av den stora släkten och man kom samman till
en stor träff. Man blev överens och beslutade att gemensamt förvalta de stora rikedomarna från skogen
och gruvdriften.
Många årtionden senare får Sverige svåra ekonomiska problem och tvingas sälja ut Norrland till
högstbjudande. Släkten tog med fula knep hem budgivningen och kunde 2048 utropa Fria Norrländska
Republiken. Landets mörka och blodsbesudlade historia tystades ned och glömdes bort av gemene
man under årens lopp.
Ni har gemensamt bestämt er för att gå till botten med detta historiebedrägeri och skaffa de bevis ni
behöver för att avslöja det. Zapp har fått fram koordinaterna till ”Urskog 51”, platsen där det stora
släktslaget ägde rum. Idag ger ni er av på en expedition i sanningens tjänst.
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Qina Eufrimsdaughter, Student (Skejtare) 22 år
Studerar: Hipp design
Till följd av mindervärdighetskomplex i unga år blev du fast beslutsam att göra någonting som fick dig
att bli erkänd och synas. Valet efter gymnasiet blev därför ”Hipp design” där du får lära dig att designa
hippa saker. Oftast är dessa saker så fula och opraktiska att de inte går att använda, men det hör inte
hit. Om du misslyckas med att bli designer kan du tänka dig att bli fotomodell, flygvärdinna eller
grisodlare. Vad som helst egentligen, bara du kommer bort från hålan Jokkmokk.
Du har genomgått en hel del personlighetsförändringar under dina år. Du vet inte riktigt vem du är eller
vem du vill vara. Det var främst av denna anledning som du tog risken att involvera dig i Armadas
släktforskning. Genom att upptäcka dina förfäders öden hoppas du hitta dig själv. Dessutom passar
olagliga aktiviteter bra in på din nuvarande halvrebelliska stil.

Egenskapsvärden
STY 8
UTH 10
SMI 13
INT 10
UTS 16
STO 9
KP 10

Några färdigheter
Djurvän 9, Hänga ute 11, Populär person 6,
Smink 9, Stil 14
Tillhygge: Hooverboard 8 (1t6 i skada)

Rollspel
Du har det senaste året tranformerats till gängets
coola tjej och du trivs med det. Du har koll på allt
som är coolt, trendigt och rätt. Just nu är det rätt
att vara skejtare, så det är så du klär dig.
Hooverboarden du ständigt bär med dig ingår
liksom i stilen. Du kan med andra ord inte åka på
den.
Du ogillar utseendefixeringen i dagens samhälle och
är med i Jokkmokks Universitets Feministiska Förening
(JUFF). Förutom bröstförstoring och hårtransplantation har
du inte gjort några kosmetiska operationer alls och du kan
inte alls förstå människor som låter skönhetsidealen stiga
dem åt huvudet.

Utrustning
Oförnekat trendiga tajta kläder i silver och orange samt höga stövlar.  Din häftiga Hooverboard är av
det allra senaste märket och har en maxhastighet på 210 km/h. Mobiltelefon, solskyddskräm.
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Qina Eufrimsdaughter, Student (Skejtare) 22 år
Om de andra karaktärerna

Nitro ”Protein” Axlzon, Student (Spännis) 23 år
Han klär sig helt rätt. Synd bara att han är så bufflig och arrogant. Dessutom är
det inte snyggt med så onaturligt stora muskler som han har skaffat sig på senare
år.

Lex Zodeldorf, Student (Ungkarl) 22 år
Fjolla som bara har musik i skallen. Han kan prata i timmar
om menlösa musikgenrer som ingen bryr sig om. En gång
somnade du när han gjorde en lång utläggning om basrytmens utveckling inom
getproggen under 2000-talet.

Zapp Ågreen, Student (Smartis) 22 år
Fruktansvärt otrendig men ändå cool på något underligt vis. Han är en riktig
baddare på teknik. Flera gånger har han hjälpt dig att laga din hooverboard
när du tappat den i marken.

Armada Cooll, Student (Smartis) 24 år
Hyfsat trendig men har en del märkliga ideér. Det här med släktforskandet och
expeditionen är en sådan underlig idé. Hon sitter nästan jämnt isolerad från
omvärlden med näsan i en bok eller laptop. Du tycker hon borde slappna av,
plugga mindre och testa några häftiga partydroger. Det skulle göra henne gott.
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Zapp Ågreen, Student (Smartis) 22 år
2048 sålde Sverige ut Norrland till högstbjudande och den Fria Norrländska Republiken såg dagens
ljus. Du tillhör en av de första generationerna som växt upp i detta stolta och karga nordland.
Du och dina fyra barndomsvänner studerar på Jokkmokks universitet. Ni studerar alla på olika program
men har ändå lyckats att hålla god kontakt på fritiden. Den senaste tiden har ni funnit ett nytt djup i er
vänskap då Armada genom släktforskande fått fram att ni alla är släkt. Släktforskande är strikt förbjudet
enligt FNRs grundlag, så det var med viss tvekan som ni involverade er i Armadas hemlighet och
gjorde den till er.
Men släktforskandet avslöjade mer, en konspiration på nationell nivå. Ert hemlands historia är en lögn.
Enligt historieböckerna så kom kapitalet till köpet av Norrland från framgångsrik turistverksamhet och
kottodling. Ert närmast maniska släktforskande de senaste veckorna har avslöjat en annan sanning.
En sanning som myndigheterna gjort allt för att hålla dold i över 50 år. Det var en stor mäktig släkt som
finansierade köpet, samma släkt ni alla tillhör.

Resultatet av ert släktforskande
Ett mäktig kriminellt geni vid namn Greta Wallander (ofta benämnd med epitetet “Moster” i äldre
dokumentationer) försökte under slutet av 1900-talet att med maffialiknande metoder manipulera och
förvirra släktlinjerna för att sätta sig själv på toppen i en av norrlands mäktigaste släkter. Er släkt.
Hennes kupp misslyckades denna gång, men under åren som följde skulle hon göra många fler
försök.
Efter några år urartade motsättningarna totalt och släkten delades i två militanta läger. Gretas
Imperialister och Bodils Frihetskämpar. Efter år av gerillakrigföring i de djupa norrländska skogarna så
samlades de två sidorna för ett avgörande slag år 2009. Det finns inte mycket dokumenterat kring
detta stora slag. Men enligt legenden skall tusentals släktingar under ledning av en Bodil Bengtsson
ha deltagit i kampen mot Moster Greta och hennes anhängare. Under ett episkt ögonblick lär de två ha
stått i direkt närkamp ute på de öppna fälten mellan pensionärshemmet Endstatiån och Moster Gretas
stuga. Striden slutar med att en kärnvapenexplosion av okänt ursprung förintar allt. Myndigheterna
mörklägger händelsen och skogarna kring platsen spärras av och får kodnamnet “Urskog 51”.
Efter den stora slutstriden så stabiliserades resterna av den stora släkten och man kom samman till
en stor träff. Man blev överens och beslutade att gemensamt förvalta de stora rikedomarna från skogen
och gruvdriften.
Många årtionden senare får Sverige svåra ekonomiska problem och tvingas sälja ut Norrland till
högstbjudande. Släkten tog med fula knep hem budgivningen och kunde 2048 utropa Fria Norrländska
Republiken. Landets mörka och blodsbesudlade historia tystades ned och glömdes bort av gemene
man under årens lopp
Ni har gemensamt bestämt er för att gå till botten med detta historiebedrägeri och skaffa de bevis ni
behöver för att avslöja det. Du har fått fram koordinaterna till ”Urskog 51”, platsen där det stora släktslaget
ägde rum. Idag ger ni er av på en expedition i sanningens tjänst.
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Zapp Ågreen, Student (Smartis) 22 år
Studerar: Datateknisk matematisk programering (DAMP)
Så länge du kan minnas har du älskat tekniska grunkor. Redan som mycket liten visade du oanade
talanger. Dina föräldrar tvivlade till en början på din goda hand med teknik och data, men när du som
sjuåring lyckades programmera om familjens brödrost till att gå ut på stan och göra enklare inköps
ärenden insåg de att du verkligen var ett underbarn.
Efter gymnasiet var ”Datateknisk Matematisk Programering” ditt självklara val. Du har nu gått där ett
år men insett att det är ganska poänglöst. Du kan oftast mer än vad lärarna kan lära ut. Vid sidan av de
ordinarie studierna har du gått kurser i ”Tidsrymd fysik”.
Om det inte hade varit för ditt fantastiska datainbrott i  NRU:s (Norrländska Republikens
Underrättelsetjänst) dataregister så hade ni aldrig fått reda på koordinaterna till ”Urskog 51”.
Teknologi från början av århundradet har alltid fascinerat dig. Du hoppas att släktforskandet och
expeditionen skall leda till intressanta fynd. Drömmen vore att finna ett komplett fungerande ”Nintendo
spel”.
Det är tänkt att du med kamerorna i din ansiktsmodul skall dokumentera expeditionen. Ifall något går
snett så ska eftervärlden få se hur tappert ni kämpade och hur rädda ni var.

Egenskapsvärden
STY 8, UTH 9, SMI 11, INT 16, UTS 10, STO 10, KP 10

Några färdigheter
Datorer 21, Matematik 18, Posthantering 18, Ramla 9, Teknik
22, Vitsa 9
Tillhygge: Metalldetektor 7 (1t4 i skada)

Rollspel
Du är den där killen som gillar datorer och tekniska grunkor.
Den killen som alltid kan svara när andra frågar och den
som alltid har den minsta och senaste modellen
mobiltelefon. Tyvärr är du en smula socialt inkompetent till
följd av alla nätter framför skärmar. Ditt skratt, som du alltid
lyckas välja vid feltidpunkter,  låter konstlat och hysteriskt.
Du kan dessutom hålla hur många siffror som helst i
huvudet samtidigt. På ledig tid knäcker du extra med att
sköta Jokkmokk kommuns mailserver. Du förstår inte
varför, men posthantering, både analog och digital, har
alltid intresserat dig.

Utrustning
Strålningsskyddade kläder, bärbart kraftaggregat med
avståndsräknare, GPS, geigermätare, metalldetektor och
glassmaskin. Ansiktsmodul med mörkersyn, IR och
inspelningsfunktion. Bärbar dator (P17, 18 Terrabytes
hårddisk), Nokia Z5 (mobiltelefon).
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Zapp Ågreen, Student (Smartis) 22 år
Om de andra karaktärerna

Nitro ”Protein” Axlzon, Student (Spännis) 23 år
Trendig men ganska trög kille. Det är verkligen en fantastisk utvecklig Nitro
genomgått sedan dagen han började träna! Träningsmaskinerna på hans gym
skulle du verkligen vilja titta närmare på. Du har funderat lite på att börja träna
själv i största hemlighet. Då kanske du kunde slippa att känna av din kroniska
musarm.

Lex Zodeldorf, Student (Ungkarl) 22 år
Musikintresserad och rätt cool jeppe. Han hävdar att han lånat ut några skivor
med cyber-techno till dig som han aldrig har fått tillbaka, men det stämmer inte.
Du laddar ju ner all din musik från nätet. Dessutom gillar du ju inte cyber-techo.
Du gillar ju bara rave.

Qina Eufrimsdaughter, Student (Skejtare) 22 år
Fräsch tjej som är petnoga med att allt ska vara trendigt och snyggt. Hon
byter klädstil oftare än du byter dator. Hon är precis kass på allt som är tekniskt.
Du har hjälpt henne att reparera hooverboarden, några gånger, som hon
envisas med att släpa runt på för jämnan.

Armada Cooll, Student (Smartis) 24 år
Smart tjej som har stenkoll på det mest för det mesta. Hon gillar plugg i allmänhet
och historia i synnerhet men nästan inte datorer alls. Lite synd tycker du. För du
gillar att umgås med Armada.
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Armada Cooll, Student (Smartis) 24 år
2048 sålde Sverige ut Norrland till högstbjudande och den Fria Norrländska Republiken såg dagens
ljus. Du tillhör en av de första generationerna som växt upp i detta stolta och karga nordland.
Du och dina fyra barndomsvänner studerar på Jokkmokks universitet. Ni studerar alla på olika program
men har ändå lyckats att hålla god kontakt på fritiden. Den senaste tiden har ni funnit ett nytt djup i er
vänskap då du genom släktforskande fått fram att ni alla är släkt. Släktforskande är strikt förbjudet
enligt FNRs grundlag, så det var med viss tvekan som du avslöjade ditt hemliga fritidsintresse och din
fantastiska upptäckt för de andra. Men de var mycket positiva till de nyupptäcka släktskapen och
började själva delta i det illegala forskandet.
Ni hittade mer än ni tänkt er. Ni fann en konspiration på nationell nivå. Ert hemlands historia är en lögn.
Enligt historieböckerna så kom kapitalet till köpet av Norrland från framgångsrik turistverksamhet och
kottodling. Ert närmast maniska släktforskande de senaste veckorna har avslöjat en annan sanning.
En sanning som myndigheterna gjort allt för att hålla dold i över 50 år. Det var en stor mäktig släkt som
finansierade köpet, samma släkt ni alla tillhör.

Resultatet av ert släktforskande
Ett mäktig kriminellt geni vid namn Greta Wallander (ofta benämnd med epitetet “Moster” i äldre
dokumentationer) försökte under slutet av 1900-talet att med maffialiknande metoder manipulera
släktlinjerna för att sätta sig själv på toppen i en av norrlands mäktigaste släkter. Till följd av en liten
grupp hjältar som kallade sig “De skäggiga dårarna” avslöjades bedrägeriet och Moster Greta tvingades
fly. Två av medlemmarna i gruppen var den legendariske Bodil Bengtsson och din egen förfader Inge
Koll.
I ett försök att återta sin rikedom och makt gjorde Greta på nytt entré ett par år senare. Med hjälp av
drogen Mobid-C, diverse teknisk apparatur och en ihärdig aerobicsturné på landets pensionärshem
lyckades hon bygga upp en arbetsstyrka bestående av pensionärer, ungkarlar och forskare. En
underjordisk bas byggdes i en grusgrop utanför Yllehult i södra Sverige och en fruktansvärd
domedagsbomb innehållandes hög-koncentrerad svett konstruerades. Hon planerade att få ihop en
ansenlig rikedom genom utpressning mot Sveriges regering. Dessa planer avbröts dock abrupt då ett
mindre sällskap släktingar under ledning av Bodil Bengtsson infiltrerade basen och förstörde den.
Ännu en gång lyckades Moster Greta undkomma rättvisan.
En tid av oroligheter följde detta ur vilken två fraktioner växte fram. Gretas Imperialister och Bodils
Frihetskämpar. Efter år av gerillakrig i de djupa norrländska skogarna så samlades de två sidorna för
ett avgörande slag år 2009. Det finns inte mycket dokumenterat kring detta stora slag. Men enligt
legenden skall tusentals släktingar under ledning av Bodil Bengtsson ha deltagit i kampen mot Moster
Greta och hennes anhängare. Under ett episkt ögonblick lär de två ha stått i direkt närkamp ute på de
öppna fälten mellan pensionärshemmet Endstatiån och Moster Gretas stuga. Bodil gick segrande ur
kampen och Moster Greta drevs tillbaka in i sin stuga, svårt sårad och ordentligt röksugen. Striden
slutade med att en kärnvapenexplosion av okänt ursprung förintade Moster Gretas stuga och hennes
anhängare. Bodil Bengtsson och större delen av hennes allierade stupade också. Myndigheterna
mörklagde händelsen och skogarna kring platsen spärrades av och fick kodnamnet “Urskog 51”.
Efter den stora slutstriden så stabiliserades resterna av den stora släkten och man kom samman till
en stor träff. Man blev överens och beslutade att gemensamt förvalta de stora rikedomarna från skogen
och gruvdriften.
Många årtionden senare uppkom ett gyllene tillfälle som ledde till släktens största bedrift någonsin.
Uppmuntrad av framgångarna med broarna till Gotland och Finland beslöt sig Svenska regeringen för
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att bygga en bro till Polen år 2047. Beslutet visade sig snart vara ett misstag. Sverige fick svåra
ekonomiska problem och tvingades sälja ut Norrland till högstbjudande. Släkten tog med fula knep
hem budgivningen och bildade 2048 Fria Norrländska Republiken. Landets mörka och blodsbesudlade
historia tystades ned och glömdes bort av gemene man under årens lopp.
Ni har gemensamt bestämt er för att gå till botten med detta historiebedrägeri och skaffa de bevis ni
behöver för att avslöja det. Zapp har fått fram koordinaterna till ”Urskog 51”, platsen där det stora
släktslaget ägde rum. Idag ger ni er av på en expedition i sanningens tjänst.

De skäggiga dårarna
avslöjar Moster
Gretas  första
bedrägeri

1998

2000

Grusgropsbasen i Yllehult
förstörs

2005 2009

All bingoverksamhet
förbjuds

Det stora släktslaget
2047

2048

2079

2098
Nutid

Sverige bygger bro till
Polen

Ingenting intressant
överhuvudtaget hände

detta år

FNR bildas

Tidslinje

Historiska foton

Greta Wallander (Moster Greta) 1945-2009
En synnerligen ondskefull kvinna. Hennes maktbegär visste inga
gränser och utan minsta eftertanke undanröjde hon alla som stod i
hennes väg mot total dominans. Sågs sällan utan en tänd cigarett
eller cigarr i handen.

Bodil Bengtsson 1926-2009
Den legendariska gamla damen som var med och avslöjade Moster
Gretas släktbedrägeri. Under hennes ledning samlades släkten till
motstånd och hon kämpade själv tappert in i det sista. Hon gick under
i den stora kärnvapenexplosionen.

Armada Cooll, Student (Smartis) 24 år
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Professor Hasseltoft 1941-?
En lätt galen vetenskapsman med ursprung i Tyskland. Han
hade en gränslös kärlek till guld och större delen av sitt liv vigde
han åt att finna en metod att skapa denna metall på konstgjord
väg. Han spelade en viktig roll i förstörandet av grusgropsbasen
2000 och kämpade för Bodils Frihetskämpar. Han hittades aldrig
efter släktslaget och blev förklarad som saknad i strid.

Inge Koll 1975-2065
Din egen legendariska släkting. Var medlem i den
ursprungliga  uppsättningen av gruppen ”De skäggiga
dårarna”. En av de få som överlevde det stora släktslaget.
I enlighet med hans biologiska fars (Svante Ågren)
önskningar sadlade han om från skvallerfotograf till
brevbärare och kom på äldre dar att upphöjas till ledare av
Apostlapostarna.

Lars Odeldorf 1947-2009
Legendarisk bonde som kämpade på Bodil Bengtssons
sida. Hans insatser inom koartilleriet hade stor betydelse
för slagets utgång. Han stupade dessvärre i
kärnvapenexplosionen. Hans samling av stövlar stod
under ett par år utställda på Kirunas kulturhistoriska
museum tills hela rasket blev stulet 2031.

Armada Cooll, Student (Smartis) 24 år
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Armada Cooll, Student (Smartis) 24 år
Studerar: Historia och samhällskunskap
Du är initiativtagerskan till hela projektet. När du släktforskade för ett drygt år sedan fann du att din
farfars far, Inge Koll var den som ledde ”De skäggiga dårarna” och startade turbulensen inom släkten
för sjuttio år sedan. Denna upptäckt sporrade din forskning ytterligare och du lyckades tränga dig allt
längre in i det okända. Du fann till din stora förvåning att Inge Koll lämnat efter sig arvegods i ett låst
bankfack på Jokkmokks centralbank. Facket var förseglat 2009 endast några dagar innan det
legendariska slaget. I bankfacket fanns en gammal och dammig skokartong innehållandes fem stycken
luggslitna svarta lösskägg. I sina anteckningar talar din förfader om ”De skäggiga dårarnas sista
resa”. Du misstänker skarpt att du och dina vänner är viktiga brickor i ett stort spel och känner på dig
att de drygt hundra år gamla lösskäggen spelar en viktig roll och var menade att hamna hos er.
Att bryta sig in i ”Urskog 51” är brottsligt och under normala omständigheter skulle du aldrig kunna
tänka dig att utföra en kriminell gärning. Men din omfattande forskning kring Moster Greta har burit
frukter som borde skriva om historieböckerna. Finner ni bevis som bekräftar dina misstankar blir ni
historiska. Det är er plikt att finna sanningen och ge den till invånarna av den Fria Norrländska Republiken!

Egenskapsvärden
STY 7
UTH 12
SMI 9
INT 15
UTS 12
STO 10
KP 11

Några färdigheter
Allmänbildning 15, Fjäska 9, Lokalsinne 12, Snoka 12
Tillhygge: Handväska 8 (1t3 i skada)

Rollspel
Utan tvekan är du gängets plugghäst. Du går alltid in för allt du gör
och skolarbetet har självklart aldrig varit något undantag. För att orka
med att prestera de skyhöga studieresultaten har du tvingats ta till
droger av olika slag, främst svampar med gälla färger. Att du tar droger
är inget du skyltar med, men samtidigt ingenting att skämmas för.
Alla gör ju det, mer eller mindre.
När du inte är stressad inför tentor och inlämningar är du en ganska
glad och lättsam tjej.

Utrustning
Elektronisk minnesbank, silverfärgade flaskbottentjocka glasögon, mini-laptop,
mobiltelefon, 5 st historiska svarta lösskägg. I den lilla handväskan finns diverse
neonfärgade svampar med olika effekter.
Dessutom har du en maskot. Ett liten sött mjukisdjur som varit din mormors. Hon höll
den mycket kär när hon var liten och seklet var ungt. Den betyder även något visst för dig.
Maskoten heter Pichachu. Varför mormor döpte den till ett sådant fånigt namn det har du ingen aning
om.



Dårkungens kall

Armada Cooll, Student (Smartis) 24 år
Om de andra karaktärerna

Nitro ”Protein” Axlzon, Student (Spännis) 23 år
Usch! Den här killen har verkligen förändrats sedan ni var små. Då var han en
bussig helyllekille. Nu är han närmast en orangutang. Han skiter helt i skolan och
pumpar bara på sitt jäkla gym. Du funderar på att säga upp bekantskapen om
han inte bättrar sig. Men han kan säkert bära all er tunga packning på expeditionen,
så stor och stark som han verkar vara... Nitro kanske kan vara bra att ha. Ett tag
till.

Lex Zodeldorf, Student (Ungkarl) 22 år
Cool kille som gillar musik och udda grejor. Du har köpt svampar av honom
någon gång. Du misstänker att han har privata intressen med expeditionen, men
du har inte lyckats lista ut vad ännu. Det är liksom inte riktigt hans stil att intressera
sig för historia och arkelogi.

Qina Eufrimsdaughter, Student (Skejtare) 22 år
Hon borde bry sig mindre om sitt utseende och plugga mer. Man måste ju
tänka på sin framtid! Man får inga välbetalda jobb bara genom att gå runt och
se snygg ut. Förutom fotomodell, programledare på ZTV och mattant då
möjligtvis... Du är en liten smula avis på henne för att hon ser så bra ut, men
du förstår att hon måste gått igenom minst fjorton plastikoperationer. Det
förklarar dessutom varför hon alltid är pank. Alla pengar går väl till operationer,
smink och kläder. I din släktforskning har du funnit att Qina är mycket avlägset
släkt med självaste skurken Moster Greta, men det har du hållt för dig själv i

vetskap om att det skulle såra Qinas känslor och
goda rykte. Hon är ju trots allt rätt snäll. För det
mesta.

Zapp Ågreen, Student (Smartis) 22 år
Den här killen imponerar dig! Han är nästan bättre på matte än dig. Du skulle
gärna lära dig lite om datorer och programmering av honom när ni får tid.
Han är väl lite nördig med alla sina tekniska grunkor, men klart talangfylld.


