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Blod, svett och dårar

Spelledarpersoner

Moster Greta, Pensionär 53 år
Blodgrupp: B+ (med nikotintillskott)
Är blott 53 år gammal, men ser ut som drygt 80. Hon är rynkig, skrynklig och ohygglig att skåda. Hon
har fått sitt åldrande att accelerera genom flitigt rökande. Hostattacker och äckliga läten är en annan
bieffekt av rökandet.
Utåt ger hon alltid sken av att vara harmlös och senil men är i själva verket smart och lömsk. Hon var
mästare i kamsporten Ninjutsu i sin ungdom och har övat upp
sina kunskaper och sin fysik till nya höjder på sin ålders höst.

Egenskapsvärden
STY 14
UTH 10
SMI 13
INT 16
UTS 4
STO 8
KP 9
SB +1

Några färdigheter
Ninjutsu 18, Posera 12, Röka 23, Skvallra 17, Snoka 14
Tillhygge: Paraply 11 (1t6-1 i skada)

Sandra Strumpläst, Bimbo 23 år
Blodgrupp: B
Butiksvärdinnan Sandra Strumpläst är en ung vacker kvinna som alltid bär de senaste och trendigaste
strumporna. Hon är väldigt trevlig och pratar mycket och gärna om strumpor.
Hon kan nästan allt eftersom hon är strumpingenjör efter sin examen vid
strumphögskolan.

Egenskapsvärden
STY 7
UTH 7
SMI 16
INT 4
UTS 19
STO 9
KP 8

Några färdigheter
Attrahera 14, Charmattack 12, Populär person 15, Posera 12, Smink
14
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Professor Rütger Hasseltoft, Smartis 59 år
Blodgrupp: AB-
Efter nederlaget på Västerkliniken (se äventyret ”Panik på kliniken” i grundregelboken) genomgick
Doktor Rütger Hasseltoft en personlig kris. Han hade svikit sina patienters förtroende i jakten på guld
och kunde inte längre fortsätta som doktor. Han blev istället Professor Hasseltoft, en relativt god
professor som inriktar sin forskning på att göra guld av bly och inte av människor.
Han säger väldigt mycket men det mesta som kommer ur honom är tekniskt nonsens och fantasier
kring hans sjukliga fixering vid guld. Han bryter starkt på tyska och i stort sett alla hans resonemang
slutar med förslag på olika operationer och amputeringar på rollpersonerna. Han är i ett ständigt
upplösningstillstånd och måste ibland avbryta sig för ett hysteriskt skratt.

Egenskapsvärden
STY 7
UTH 12
SMI 9
INT 18
UTS 5
STO 7
KP 9

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

Standardninja (manipulerad pensionär)
En typisk ninja i Moster Gretas specialtränade stall är en pensionär, det vill säga en man eller kvinna
mellan 60 och 80, som har specialtränats i månader och dessutom blivit fysiskt förstärkt av den
kemiska drogen Mobid-C. Ninjorna har volter, avancerade hopp, våldsamma sparkar, slag och coola
kast på programmet. Dessutom skriker de japanska ord med sina gälla röster så att alla närvarande
får ont i huvudet. De behärskar också kaststjärnor och karatepinnar med skrämmande precision om
det kniper.

Egenskapsvärden
STY 12
UTH 9
SMI 12
INT 8
UTS 10
STO 9
KP 9

Några färdigheter
Hoppa 10, Ninjutsu 12

Spelledarpersoner



Blod, svett och dårar

Typisk forskare i grusgropsbasen
Moster Gretas forskare är handplockade smartisar som härstammar från olika håll i vårt avlånga land.
En del är till och med från Göteborg.
Gemensamt för dem alla är att de har vita läkarrockar och glasögon. En del bär även tandställning och
har lustiga frisyrer. De är genomgående ganska kassa på att slåss.

Egenskapsvärden
STY 7
UTH 6
SMI 9
INT 15
UTS 9
STO 10
KP 8

Några färdigheter
Fly 7, Slagsmål 5

Typisk ungkarl i grusgropsbasen
Standardungkarlen är en man mellan 25-35 som har pumpats med drogen Mobid-C och förvandlats
från en levande och tänkande individ (nåja…) till en apatisk svettproducent. Endast en liten bricka i
Moster Gretas djävulska spel.

Egenskapsvärden
STY 11
UTH 9
SMI 9
INT 5
UTS 4
STO 10
KP 10

Några färdigheter
Slagsmål 8, Titta på TV 15

Spelledarpersoner
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Anders Ågren, Ungkarl 26 år
Blodgrupp: Saknar all relevans
Ditt namn är egentligen Inge Koll, men du har av praktiska skäl behållit ditt uppväxtnamn. Namnbytet
är en följd av en hemsk förväxling i början av åttiotalet då du och din nästkusin av misstag förväxlades
på ett sommarkollo och därmed utbytte liv. När sanningen uppdagades blev en identitetskris följden.
Du vet egentligen inte vem du är och Moster Gretas djävulska släktkomplott bär skulden till alltihop.
Du är ungkarl ända in i märgen. Moster Greta märkte denna avart tidigt och var snabb med att plocka
dig som en svettproducent till det underjordiska ungkarlskollektivet. Du har på så sätt blivit lurad och
kränkt inte mindre än två gånger av Moster Greta. Men med drogen Mobid-C har hon tagit bort din fria
vilja och du kan inte annat göra än att följa minsta order från henne. På den positiva sidan kan nämnas
att hon gjort dig till sin främsta assistent, den högsta position du någonsin haft i ditt liv.

Egenskapsvärden
STY 12
UTH 11
SMI 8
INT 5
UTS 5
STO 12
KP 12
SB +1

Några färdigheter
Hålla andan 13, Kalsongryck 12, Slagsmål 13, Tjuvnyp 9

Rollspel
Trögtänkt till följd av livsstil och Mobid-C

Utrustning
Nätbrynja, långkalsonger, tubsockar och nyckeln till
basens säkerhetssystem.
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Jerker Axelsson, Smartis 26 år
Blodgrupp: C++
Du pluggade tidigare datavetenskap på högskolan, men fick inte gå kvar då lärarna såg att dina
kunskaper vida överskred deras.
Du är ruskigt smart. Du kan härleda allt i matematiska begrepp eller datatermer ingen normal dödlig
begriper. Men vad spelar det för roll när din högsta önskan är att bli stork och stark.
Du tar alla vitaminer och hälsopreparat som finns på marknaden, samt en del illegala. Totalt är det 96
piller som skall intas varannan timme. Trots ditt intensiva hälsoliv är du är inte direkt välbyggd, man
skulle faktiskt kunna säga att du är riktigt svag. Din avsaknad av nämnvärd muskelmassa gör att du
kan inte göra tre armhävningar i följd (men det var nära en gång).
Din frustration över att vara en potentiell actionhjälte instängd i en silmjölks kropp är obeskrivbar. Du
har långt gångna planer på att transplantera din hjärna till en större och starkare kropp (eller åtminstone
en som har potential att bli större och starkare). Att hitta en värdkropp vars mått på huvudet exakt
matchar dina har visat sig svårt. Men du mäter ivrigt skallen på varenda person du stöter på under
förevändningen att det rör sig om en vetenskaplig undersökning.

Du bryr dig inte speciellt mycket om släkten med dess maktkamper och intriger.
Men du begav dig ändå till Yllehult för att delta på den illegala släktträffen. I
Yllehult bor nämligen Professor Rütger Hasseltoft, en expert på illegal kirurgi
och mystiska preparat. Du har tidigare varit i kontakt med honom angående
det tilltänkta kroppsbytet. Du planerar att boka in ett besök hos honom när
du ändå är i staden.

Egenskapsvärden
STY 4, UTH 6, SMI 8, INT 17, UTS 9, STO 9, KP 8, SB -1

Några färdigheter
Allmänbildning 15, Datorer 19, Matematik 18, Naturvetenskap 15
Tillhygge: Portfölj 12 (Grundskada 1t6), Slipad stållinjal 8 (1t4 i skada)

Rollspel
Du talar med hög och gäll röst och är en riktig viktigpetter. Du glänser
gärna med dina goda teoretiska kunskaper så fort du kommer åt och blir
fly förbannad om någon avbryter dig eller antyder att du skulle vara flippad.

Utrustning
Du klär dig gärna i kostym, skjorta och slips. Utan dina flaskbottentjocka
glasögon kan du inte se ett dyft. Med din slipade stållinjal nära till hands
i portföljen känner du dig trygg. I din högra ficka ligger ett måttband i
beredskap ifall du skulle stöta på en lämplig värdkropp.
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Jerker Axelsson, Smartis 26 år
Om de andra karaktärerna

Lars Odeldorf, Bonde 53 år
Han ser ofantligt lustig ut! Stor, skäggig, tjock och pratar bred skånska.
Borde verkligen prova på att gå på några av dina hälsopreparat. Svårt att
hålla tillbaka skrattsalvorna när du ser honom. Vilken lantis! Precis som
tagen ur en buskissketch ju.

Bodil Bengtsson, Pensionär 73 år
Gammal skröplig tant. Ni har träffats på någon släktträff någon gång och
resonerade där flitigt olika kosttillskott. Tydligen är hon släktens nye
ledargestalt. Patetiskt. Men rik är hon, så det är väl bäst att försöka ligga
bra till.

Egon Wallander, Ungkarl 52 år
Ännu en lustig filur. Han jobbar tydligen med IT och har tjänat stora pengar på
det. Läge att glänsa lite med dina kunskaper med andra ord.

Ernst Ekman, Spännis 25 år
Satan, vilken best… Stor, hotfull och med läskiga ärr överallt. Ett utmärkt
exemplar att byta kropp med. Man kanske borde prata med Dr Hasseltoft
om saken när ni kommer i kontakt.

Inge Koll, Snokare 24 år
Honom har du ingen större koll på. Men det gör heller ingenting, för han är
inte alls med i det här äventyret.
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Lars Odeldorf, Bonde 53 år
Blodgrupp: A
Du har en granne vars moster, Liselott Raukhammar, växte upp på norra Gotland. Hon är känd som
en mycket trevlig och sympatiska person och bär med stor förkärlek en motivstickad yllekofta såväl till
vardag som till fest. Hennes talanger i att träna lammungar i minröjning är legendariska och hon har
även varit kommunmästarinna i raukklättring två år i följd. Hon var nära att omkomma för några månader
sedan under en tävling som involverade en kaviartub och en grön lampskärm. Lyckligtvis undkom hon
med endast en stukad tumme och tre brutna naglar som följd. Fast allt detta har ju föga med dig själv
att göra och borde inte stå med här.
Du är en ganska harmonisk individ. Du har en lantgård utanför staden komplett med fjorton kor, en
massa ved, en silo och en liten röd traktor som du brukar med i det närmsta fulländad skicklighet. Du
hävdar att du har en gåva att kunna tala med djur, främst kor, så att de förstår dig. De har i varje fall
aldrig sagt att de inte förstår när du har frågat.
Till dina mer okända sidor hör din närmast diaboliska samling av gummistövlar. Du hävdar bestämt att
den är störst i landet. Kanske världen. Du har dessutom vunnit flertalet lokala dansbandstävlingar
med hjälp av din smäktande stämma, som intygas vara len som honung av vänliga människor.

Egenskapsvärden
STY 14, UTH 13, SMI 7, INT 8, UTS 5, STO 15 ,KP 14, SB +2

Några färdigheter
Dansbandskunskap 17, Hålla andan 14, Odla
19, Köra traktor 35, Meka 15, Slagsmål 12

Rollspel
Du är en rund och glad bonde med ett stort
frodigt skägg. Du talar med bred lantdialekt och
älskar att berätta historier om livet hemma på
gården. Du skrattar ofta och tar det mesta med
en klackspark.

Utrustning
Släktträffen till ära så bär du ett ganska nyligen
tvättat blåställ, men doften av gödsel är ändå
ganska tydlig. Dina svarta gummistövlar och
kepsen med loggo från en nedlagd
bensinstation fulländar din bondestil.
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Lars Odeldorf, Bonde 53 år
Om de andra karaktärerna

Jerker Axelsson, Smartis 26 år
Jösses… En IT-nisse som dessutom är viktigpetter och en riktigt ingrodd stadsbo.
Sådana typer ligger inte högt i kurs direkt.

Bodil Bengtsson, Pensionär 73 år
Dra mig baklänges! Verkar vara krut i den gumman! Hon inger respekt
eftersom hon är äldst i släkten nu när Moster Greta försvann ur leken.
Gott kaffe lagar hon också.
Skumt att hon kallade till släktträff med så här kort varsel. Men det är ju
alltid kul att träffas och dricka kaffe.

Egon Wallander, Ungkarl 52 år
Den där Egon har visst också blivit en modern IT-nisse. Han var visst gift med
moster Greta en gång i tiden. Det sägs att han kan tala med älgar, det låter
intressant. Kanske delar ni samma ”gåva”…?

Ernst Ekman, Spännis 25 år
Stor och kraftig. Honom skulle inte vara fel att omvända till bonddräng.
Men någonting säger dig att han antagligen inte skulle vara så pigg på
förslaget.
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Egon Wallander, Ungkarl 52 år
Blodgrupp: Okänd
Du är en levande biologisk gåta. Du är en IT-konsult i en elitgymnasts kropp.
En gång i tiden var du gift med Greta Wallander. En hemsk och manipulativ kvinna som gjorde ditt liv
till en ganska brun tillvaro. Ert äktenskap urartade i att Greta under en bärplockningsrunda lämnade
dig att dö i norrlands djupa urskog hösten 1995. Du levde i skogen i sammantaget tre år av det du
kunde finna. Du tvingades sova under en gran och livnärde dig på mossa och skägglav. Du tvingades
uthärda sådant en människa inte ska behöva uthärda. Allt på grund av henne…
Men livet i skogen härdade dig. Din kropp trimmades till övernaturligt god form. Du blev en hämnarfantom.
Ditt hat mot din ex-fru är starkt. I två års tid har hon varit spårlöst borta efter att några släktingar med
din hjälp avslöjat hennes ”släkt-bluff-makeri”. Men hennes hemska uppenbarelse figurerar i dina drömmar
varje natt.
Du har framgångsrikt inskolat dig tillbaka till ett liv i civilisationen och jobbar numera som framgångsrik
IT-konsult vid ett dataföretag. Du klär dig uteslutande i kostym och slips. Men överlevaren och den
djuriske naturmänniskan sliter i din själ.
Kanske kommer den illegala släktträffen som Bodil arrangerat att få några fler pusselbitar i din förvirrade
själ att falla på plats.

Egenskapsvärden
STY 16,UTH 15, SMI 14, INT 10, UTS 11, STO 14, KP 15, SB +2

Några färdigheter
Datorer 17, Gömma sig 12, Hoppa 16, Klättra 18, Se i mörker 15
Tillhygge: Portfölj 9 (Grundskada 1t6), Mobiltelefon (1t3 i skada, kan
även kastas som avståndsvapen)

Rollspel
Du bär en svår personlighetsklyvning. Din ena sida är en
civiliserad man i karriären med ett välbetalt jobb i IT-
branschen. Det är i denna skepnad du levt i två års tid.
Din andra sida är en burdusk best, mer djur än människa,
som framkallades av den tid du tvingades överleva i
vildmarken. Du kan tygla denna sida hos dig själv ganska
väl, men när du blir upprörd kommer han fram.
Du bär ett frodigt och hyfsat välvårdat helskägg av gammal vana.

Utrustning
Som sig bör är du naturligtvis klädd i kostym, skjorta och slips. Under
den välputsade fasaden döljer sig ett par tigerrandiga kalsonger. För
att ge intrycket att du ständigt jobbar så bär du alltid med dig en laptop
och en mobiltelefon.
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Egon Wallander, Ungkarl 52 år
Om de andra karaktärerna

Jerker Axelsson, Smartis 26 år
Lustig filur. Käkar massa skumma hälsopreparat. Han borde flytta ut i skogen ett år
eller två, så det blev ordentligt folk av honom! Men han verkar vara smartare än dig
och kunna betydligt mer om datorer. Bäst att undvika det samtalsämnet med andra
ord.

Lars Odeldorf, Bonde 53 år
Hans namn är bekant…Men du vet inte riktigt vem han är. Antagligen har
han dykt upp i vimlet på någon släktträff för länge sedan.

Bodil Bengtsson, Pensionär 73 år
Släktens nye överhuvud och tekniskt sett din före detta svärmor. Hon
skrämmer dig lite och nu kan hon dessutom slåss som värsta Hong Kong-
filmnissen! Bäst att hålla sig undan.

Ernst Ekman, Spännis 25 år
Om honom har du ingen åsikt, mer än att han har snygga skor. Du kastade
en kotte i huvudet på honom för ett par år sen, men det har han nog glömt
nu.
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Bodil Bengtsson, Pensionär 73 år
Blodgrupp: AB
Efter händelserna i ”De Skäggiga Dårarnas eskapad” fastställdes det att du var svårt senil och du
placerades därför på sluten åldervård. Att du glömt bort dina släktband till den närmaste familjen var
av avgörande betydelse för utgången av beslutet.
Ett av de ljusare tillfällena bakom äldrevårdens skyddade murar var när kvinnan utifrån kom och höll
kvällskurser för dig och dina kollegor i kampsport. Träningen inspirerade dig till studier på egen hand
och du brukar nu framgångsrikt Kung Fu.
Din son, den aktade brevbäraren Svante Ågren, lyckades dock med det klassiska knepet att smuggla
in en bågfil i en tårta. Med hjälp av detta redskap forcerade du gallret på ditt rums fönster. Efter att ha
slått ut vaktposterna på gården med några välplacerade hoppsparkar kunde du fly ut i friheten.
Det fanns en tid då du var en vanlig gamling som spelade bingo, drack kaffe och åt vetekrans. Men
den tiden är för evigt förbi nu och ditt Nemesis är Moster Greta. Kvinnan som berövade dig din rättmätiga
plats.
För att återförena de splittrade fragment som återstår av släkten såg du som din första uppgift i
friheten att sammankalla en släktträff. För ändamålet bröt du dig in i ett fallfärdigt rivningshus på den
skånska glesbygden. Att sammankalla en släktträff av bastant kaliber utan att kontakta
släktregistreringsförbundet är naturligtvis illegalt, men eftersom du redan var efterspanad av polis
brydde du dig inte nämnvärt. Släktträffen utannonserades med extremt kort varsel och det är osäkert
hur många som kommer att dyka upp.

Egenskapsvärden
STY 9, UTH 15, SMI 11, INT 12, UTS 5, STO 9, KP 12

Några färdigheter
Berätta minnen 15, Dricka kaffe 22, Kampsport:Kung Fu 9,
Köra bil 12, Skrämma 10, Sy och sticka 12
Tillhygge: Paraply 11 (1t6-1 i skada)

Rollspel
Du är en tämligen pigg pensionär men åldern har försämrat
ditt redan usla minne. Du drar på orden och glömmer ofta
vad du skulle säga och göra. Du är skröplig och benskör, det
är i varje fall vad du säger och ger sken av. Men om nöden
kräver blir du skärpt, handlingskraftig och dödlig...

Utrustning
Du bär en blommig sliten klänning av äldre
modell. I handväskan har du ditt svarta paraply
och ett internationellt körkort från Spanien som
du köpt på internet.
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Bodil Bengtsson, Pensionär 73 år
Om de andra karaktärerna

Jerker Axelsson, Smartis 26 år
Han knaprar hellre vitaminpiller än dricker kaffe. Verkar underlig.

Lars Odeldorf, Bonde 53 år
Verkligen en stilig man. Du minns att din son Svante
hade samröre med honom på något vis, men du minns inte exakt hur.

Egon Wallander, Ungkarl 52 år
Kan klättra i träd bra, är djuriskt brutal och har snygg kropp. Du gillar verkligen
riktiga män som kan bära upp ett präktigt helskägg. Ni har jobbat ihop förr. En
riktig liten läckerbit! Dessutom är han ju ledig nu när Moster Greta är borta.

Ernst Ekman, Spännis 25 år
En typisk representant för dagens ungdom som bara pumpar muskler på
ett sånt där gym. Har du inte sett honom någonstans innan? Ganska
chockartat att han tillhörde släkten och dök upp på din hastiga inbjudan
sådär från ingenstans. Bäst att hålla honom under uppsikt.

Hjördis Bogren, Pensionär 67 år
Din halvsyster och tvillingsjäl. Hon är inte alls med i detta äventyr, vilket du
tycker är väldigt synd. Du bedrev en hård kamp för att din syster skulle skrivas
in för en roll i uppföljaren till ”De skäggiga dårarnas eskapad”, men det var
ingen som hörsammade detta. Inte ens en statistroll fick hon! Det förbittrar
dig lite.
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Ernst Ekman, Spännis 25 år
Blodgrupp: A
En gång i tiden hade du ett fint och anständigt arbete. Du arbetade som säkerhetsvakt på det
hypermoderna ålderdomshemmet ”Endstatiån” i norrland. På detta hem, avskiljt från all civilisation,
förvarades landets absolut värsta pensionärer. Du var deras fångvaktare, du bodde bland dem och du
trivdes…Tills den där höstkvällen då allt förändrades…Kvällen för ”Eskapaden”. Efter dess blev ingenting
sig likt.
Men Eskapaden var uppenbarligen bara början. En tid senare kom en äldre kvinna till hemmet. Hon
utgav sig för att vara sjukgymnast och skulle hålla i pensionärernas gymnastikövningar. Men såhär i
efterhand är det ingen tvekan om att hon var en bedragare.
I smyg började hon nämligen träna pensionärshemmets patienter i kampsport och hon fick dem att
markant öka sina doser av preparat som kaffe och kanelbullar. När flyktförsöket kom hade du ingen
chans. De kom som en ångvält och fullkomligt mosade dig innan de försvann ut i skogen. Det senaste
året har du legat på sjukhus och pusslats ihop av ledande läkare och plastikkirurger från hela landet.
Hon sa att hon hette Ada. Men nu vet du bättre. Du vet att hon heter Greta. Moster Greta… Ditt hjärta
brinner av hat inför detta namn. Till råga på allt fick du reda på att du var släkt med henne på något
konstigt vis. Det var en starkt bidragande orsak till att du begav dig ner till Skåne i all hast för att infinna
dig på släktträffen. Du söker ditt Nemesis helt enkelt. Dessutom tänker du passa på att fylla på förrådet
av designerstrumpor. I Yllehult finns landets främsta strumpaffär och de kommer att ha rea den här
veckan.

Egenskapsvärden
STY 19, UTH 18, SMI 10, INT 7, UTS 6, STO 21, KP 20,
SB +1t6

Några färdigheter
Förklädnad 9, Handla 12, Slagsmål 19, Slagpåse 11

Rollspel
Du är stor, stark och bitter. Stor och stark mest eftersom
du har haft en förkärlek till att pumpa på gym och käka
kosttillskott i brist på annat. Bitter mest eftersom du
dessutom var vacker innan de flyende pensionärerna
gjorde slarvsylta av dig. Du är ganska fåordig och ovan
vid mänsklig kontakt till följd av den isolering ditt yrke
inneburit. Du talar med en barsk och handlingskraftig
stämma när du måste. Du är rädd för möss.

Utrustning
Trots din stora förlust i utseende fortsätter du att bära
trendiga kläder. Ditt livstidsgymkort ligger tryggt i plånboken.
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Ernst Ekman, Spännis 25 år
Om de andra karaktärerna

Jerker Axelsson, Smartis 26 år
Vilken mes! Han bara svamlar och bajsar ord som ingen normal dödlig begriper.
Han verkar tro att han är något… Bäst att sätta honom på plats så fort du får tillfälle.

Lars Odeldorf, Bonde 53 år
Ganska lattjo bondgubbe! Ni har träffats och språkats på något släktkalas
någon gång ibland. Dessutom är han ju rejält stark och förtjänar respekt
därför om inte annat.

Bodil Bengtsson, Pensionär 73 år
En riktig krutkärring! Hon deltog i Eskapaden och snodde TV-apparaten
från din förra arbetsplats. Därför tycker du inte riktigt om henne. För övrigt
tycker du hon påminner om patienterna på ditt före detta jobb.

Egon Wallander, Ungkarl 52 år
En riktig best till man! En sån som han borde verkligen inte få gå lös. Han
kastade en stenhård kotte i pannan på dig under händelserna i Eskapaden
och du har därför stark respekt för honom. Bäst att inte uppträda hotfullt
så han blir aggressiv…


