
Fit,47561573

Zabayonne, Gwendolyn

0gon, 0känt

Längd' ca 170 cm Vikt 0känd

Hår, 0känt

Uppehållsort' 0känd

Huvudsaklig sysselsättning: Bedragare

Iidigare straffad: Nej

Andra alias' Anna Marigotd, Hetta von Bergensee, Jeanette Vogel Pia Yster, Gertud

Batkholm, lrene Ådler-Karlsson, llatralya Kovalechkaya. lena-0reta Kant Sabrina

Giacometti, Felicia Didriksson, Agatha Litrner, lillemor B Palrn, Annemieke Langendik

Karin Svensson, Oigi Flink. Ralf Brancucci, (se odrså bilaga B)

Bakgrund,
Gwend.olyn Zabayonnes bakgrund. ilr okänd - d.et ii,r
ti1} och med. okänt om Gwend.olyn Zabayonne är hen:
nes riktiga namn Vad. son därenot iir säkert iir att
hon d.e senaste tio åren }egat bakou flera hundra
bed.rägerier av olika slag. Det är dessutom nycket
sannolikt att d.e bedrägerier hon har varit inb-
l-and.ad.e i är betyd,ligt fler än d.e som anmä}ts til1
ord.ningsmakten - d.e män hon l-urar (för d.et iir all-
tid. män) tycks bIi besatta av henne och även om d.e

konfronteras med. oved.ersäg1iga bevis för hennes
sku1d, vägrar d.e att tro att hon skul-le kunna gora
något brottsllgt. Säledes finns d.et säkerligen
ffera hundra ytterligare män som hon lurat och
bedragit, men soa inte annäl-t bed.rägerierna efter-
som de fortfarand.e älskar henne, el-l-er inte kan fä
in i sina huvud.en att det är hon son äJ skyld.ig
tiLl att d.e står på bar backe.

Zabayonne är en charmant kvinna, mästa.re på att
förstäl1-a sig och att sroä}ta in i vilken sociaf
miljö som hel-st. Hon är en fu11fjäd.rad skådespe-
Lerska och en mästare på förkläd.nad.. Bapporter ou
att hon även klätt ut sig till nan under vissa
bedrägerier förblir obekrä,ftad.e men troliga

Zabayonne föred.ral att arbeta ensaJn, nen d.et är
känt att hon vid. olika tillfällen har sauaJbetat
med and,ra (raanliga) uästerbrottslingar: ett blan-
kettbed.rägeri til-l-sarrnans med håfkortshackern
Norman Nisbeth (se fil- 239568?), ett juvelrån til-l-
safimans ned yrkesmord.a:en trfod.or f'erfitjkin (se

f1l ]8243698) och en stöld. av en mikrofil-n tilJ-sarr-
mans med Stell-an Zsce, alias Smörgåsband.iten (se

fil 02?94962) är tre operationer d.iir det ir.r känt
att hon samarbetat med, andra net ii:r okJart om

hon sedan har lurat även sina partners på sin
and.el- av det erövrad.e bytet, uren det förefaffer i
alfa fall- son om de end.a män Gwendolyn Zabayonne
marginellt respekterar ä.r andra sou är lika
skickliga brottslingar som hon sjä1v.

Psykotogisk profi[,
Gwendolyn Zabayonne är urtypen för en s k femrae
fatale. Hon är charmig, manipulativ och en mycket
god personkännare. Det är tro!-igt att hon spelar
o1lka roller så ofta att hon skulLe få det svårt
att lämna srn brottsliga bana och sl-å sig ned och
leva med. en enda identitet. Hon qjuter förroodligen
i fulla drag av att närsomhelst kunna byta iden-

Bitden hgen av lahayonnes f d man Tage R Flimmerman,

titet tiIL någon annan som passal bättre för stun-
den ffpidentiteter som hon använt sig av tid.igare
inkluderar Exotisk Skönhet, Blyg VioJ" f'attig
Änka samt Societetslejon

Zabayonne föraktar roän och ser andra kvinnor
son potentiel-l-a konkurenter, men hon är mycket
bra på att dö§a detta Som sades ovan är det uöj-
ligt att hon hyser vi.ss respekt fdr and.ra krimi-
nella på sp,m(ra nivå som hon själv, raen det ä,r

roycket ruöjligt att även d.etta är en a.ffekterad
attityd..Oavsett förkfädnad har hon ofta svårt att
dö§a en air av över1ägsenhet. Hon lid.er också av
nytoroani.

Anstäffda son und.ersöker Zabayonnes forehavan-
d.en rekornnenderas att inte undervärd.era henne.

Und.er d.en charroanta ytan klappar ett l§irrta av
sterq och även om hon ofta föredral att spela
hjäIplös och }åta and.ra i hennes närhet skyd.da
henne, så äJ hon fullt kapabel- att ta hand om sig
sjä]v även i en stridssituation Hon har korkort
och,/effer licens för att framfora de ffesta fordon
som existerar, och hon är för d.et roesta beväpnad.

Prioritet 33: Var kontaktperson har fått en rap-
port (som vi bed.ömer som til-lförlitlig) att
Zabayonne kommer att befinna sig på Bilfs Bar fr
o ra kl 25.30 ikväIJ" tisdag. Detta torde vara ett
utmärkt tillfäIle att arrestera henne - jag rekom-
mendera,:r att vi skickar assi.stent Davi.dsson på
uppdraget. Ean har Jäst hennes fil- och koarmer inte
att Låta sig Iuras.

Addendum'
Efter att ha samtatat med frk Zabayonne på Bitts Bar igår hätt har jag Iiirstått

att flera uppgifter i'hennes fitär felahiga. Hon kunde lämna futlständigt

trovärdiga redogörelser ftir de serier av missförstånd som [ett fram ti[[ hennes

otycktiga inbtandning i några bedrägerifatt. samt uppvisa vattentäta atibin för

flera av de andra bedrägerier vi missänkt henne för. Jag anhåtter därför

respektfutlt om tittstånd att radera hennes fil.

llögaktnin gsfultl.

Dan 0avidsson, potisassistent



Gwendotyn Zabayonne, bedragerska, för tittfättet anstätld av 0olmar 0otonka
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Persontig protog

0rundegenskaper

Persontighet

Språk

Rumsuppfattning

Fysik

Logik

Musikalitet

Dystvärde

Färdigheter

Förklädnad

Etikett - atta

Uppmärksamhet

Iuftfordon

Andra fordon

Smyga och gömma sig

0beväpnad närstrid

Beväpnad närstrid (improviserad)

Skjutvapen (deninger)

Bucka

lnbrottsteknik (tåsdyrknin g)

Konstvetenskap

Det hör ju förstås inte till vanligheterna att du låter
dig anställas av någon som en annan löneslav, men
om bara pengarna är de rätta så...Golmar Golonka är
politiker, chef för Statens Allmänna Utredningsinstitut
(vad nu de gör) och genomkorrupt - alltså kan han
betala bra! Men det är förstås viktigt att han inte blir
inblandad personligen, nävisst, så alla dina kcintaker
har gått genom hans personlige sekreterare Marko
Tytter och hans kampanjkonsult Gary P Storm. Du
har förstås charmat dem bäda och sett till att dubbla
ditt arvode.

Det är en enkel stöld det gäller: Ett konstföremål
kallat Canastas Porslinsgris ska avlägsnas från sin
nuvarande plats på en piedestal i den kande skådespe-

laren Jonathan Florys bibliotek och istället levereras

till herrar fytter och Storm på Statens Allmänna
Utredninginstitut. Varför de vill ha den spelar dig
srrängt taget ingen roll - deras chef samlar väl på
porslinsgrisar eller nå't.

Det var ju en smal sak för en slipad bedragerska
som dig att få anställning som husa hos Jonathan
Flory - det var i går, och du har redan hunnit kolla in
hur Florys enorma lägenhet ser ut och var grisen
finns. Nu är det morgon, och du är precis på väg att
obevakad vandra in i biblioteket, ta grisen och sticka,

allt innan frukost. Lätrförtjänta pengar!



Personlig prolog
Det hör ju förstås inte till vanligheterna att du låter dig anstiillas av någon som en annan löneslav, men om bara
pengarna tir de rätta så...Gotnar Golonka iir politiker, chef för Statens Allmiinna Uhedningsinstitut (vad nu de
gör) och genomkomrpt - alltså kan han betala bra! Men det ?ir förstås viktigt att han inte blir inblandad
personligen, nävisst, så alla dina kontakter har gått genom hans personlige sekreterare Marko Tytter och hans
kampanjkonsult Gary P Storm. Du har förstås channat dem båda och sett till att dubbla ditt arvode.

Det åir en enkel stöld det gåiller: Ett konsdöremål kallat Canastas Porslinsgris ska avlägsnas från sin nuvarande
plats på en piedestal i den kiinde skådespelaren Jonathan Florys bibliotek och istället levereras till henar Tytter
och Storm på Statens Allmiinna Utredninginstitut. Varför de vill ha den spelar dig striingt taget ingen roll - deras
chef samlar viil på porslinsgrisar eller nå't.

Det var ju en smal sak för en slifad bedragerska som dig att få anstiillning som husa hos Jonathan Flory - det var
i gåf, och du har redan hunnit kolla in hur Florys enonna lägenhet ser ut och var grisen finns. Nu iir det morgon,
och du är precis på väg att obevakad vandra in i biblioteket, ta grisen och sticka, allt innan frukost. Lättförtjänta
pengar!



Fit, 2395687

Nisbeth, Norman

Åtder, 91 Längd, 176 cm

Hår: Mörkbtond

Vikt' 59 kg

0gon: Bruna

Uppehåttsort, 0känd

Huvudsaktig sysselsättning' Fritansande håtkortsingenjör

Tidigare straffad, Nej

Bakgrund
Vi känner tyvärr inte til-L roycket on Nornan
§isbeths bakgrund,. Det iir känt att han viixte upp
sou ett av sex syskon i en underklassfemilj, och att
han tidigt försörjde sig sjä1v på ett erbete i en
s1äktlngs hälkortsverkgtad.. Ntsbeth tl11ägnade sig
aLltså red.an tidigt kunskaper i håfkortshantering,
uen d.et är okänt va:rför han inte vafd.e att gå rrida-
re på nägon officiellt erkänd. hälkortsingenjörsut-
bild.ning. Han fick <iock vid 18 å"rs åld.er ett a.rbete
sou andrestansaJe på EåIkortscentral BB, vilket är
den högsta nöj1iga befattningen för en person utan
formell utbildning. lbe uånader senaJe befordra.des
Nisbeth til-l chef för Eålkortscentral BB, eftersom
hans anstållningspapper nu gav vid handen att han
genongått en förstklassig hålkortsingeqjörsutbild-
ning ned högsta betyg. Ean fick betal-t enligt
Iönekl-ass 25, fem klasser över enligt vad som ä: nor-
nalt för en chef i denna position Naturligtvis står
d.et idag kl-art att Nisbeth avancerad.e til1 d.enna
chefsposition via ett avancerat byräkratlskt håf-
kortsbedrägeri. Vi ä.r tän}Igen säkra på att han en
vecka efter sin utnämning insäg att chefsaJbetet
innebar betydligt nlndre direkt hälkortsaJbete och
däJför orsakad.e en enorm hålkortskrasch och gick
und.er jord.en. Ifter d.enna händ.else, för l-3 år sedan,
slutar aLl-a officj.ella spå,r efber Norman Ni.sbettr

Vi vet d.ock att han sed.an dess illegalt har a.rbe-
tat som fYil-ansande hålkortsingenjör (s k "ha.cker")
fox en mängd. ofika arbetsgivare. Hans kunskaper i
hålkortsteknl\ byråkrati och förfalskning har
gjort honom eftersökt av diverse lusskygga element
- huvudsakligen tros Nigbeth ägna sig ät avancerad
informationsinsanling och anska-ffning av olika
typer av tiBstånd och bLanketter pä i}legal väg.
Genom sin stora känned.om orn ofika hålkortsregister
har han också hittills lyckats hå11a sin uppehå11-
sort henlig, och ha.n försvårar kontinuerlj.gt alla
försök att registrera honon. Det ä: mycket troligt
att denna fil ar den enda existerande inforna-
t ionssalnmanst ällningen om honon

Ean har trollgen ffera allierad,e på olika posi-
tioner i olika byråkratiska hierarkier, soe not
mutor hjälper honom i hans brott och med aktuella
infornationet. Han ä.r en utpreglad ensaunvaJg, aen
d.et år känt att han en gäng arbetat tillsa$ma.ns ned
d.en ökända bedragerskan Gwendolyn Zabayonne (se

fil 4?56]573), samt att ha.n ha.r haft kontakter med

blankettbedragaJen endast känd som nPlumpenn (se

fil 2?63549).

Psykotogisk profit
Norme.n Nisbeth är kurnlg och beräknande - han ser
sitt hålkortsmanipulerande som en konst och slg
sjäIv som en artist. Han behand.lar utbildade IiäI-
kortsoperatörer med. förakt, och tycks mena a,tt rnan

inte kan Iäsa sig ti11 en verklig förståe1se av hål-
kortsteknik llan är en handlingslcänniska och bI1r
fätt rastlös om ha.n inte är sysselse,tt. Ean tycks
fortfarande ha ett nycket passionerat förhåflande
ti11 ein i11egaIa. sysselsättning och föred.rar håf-
kortsmaskiner och andra tekniska ting son säIlskap
frarnför nänniskor. TiLlsafleans ued andra som inte
förstår hälkortsteknikens mysterier tappar han
ofta tåfanodet. Inda undantaget är d.e få gånger då
Nisbeth sett's till-se.mrnans med kvinnor - då ä,r han
afftid mycket a.rtig, vänlig ocb förekomuande.

Hans föra,kt sträcker sig ocksä ti1I byråkrater
och administra,törer av olika s1ag, eftersom han
anser att d,e är så oerhört Iätta att manipulera -
han har ju i sanningens naJmn själv ofta vigat detta
genom att vandra förbi de mest rigorösa säkerhets-
kontroller med fa.lskstansad.e hålkort oqh förfaIs-
kade blanketter.

Nisbeths mest maJkerade nackdel är att han tycks
tro att han ii.r lika oovervinnelig även näJ det gä1-
l-er saker son inte har med hålkort att göra" I
trängda 1ägen och när han hotats av våId, forekom-
eer rapporter om att han drabbats av övenood. och
börjat s§uta, kIättra, kullerbytta och s1äss vilt
med vad gom kan tänkas finnas i närheten Han är
inte stridgtränad men i deFsa 1ägen är han benägen

att ta fu1Iständ.i.gt halsbrytand.e risker för att
undgå infångande, vil-ket hittj.11s har fungerat t111
hans fördel.

Nisbeth ä.r också mycket Iångsint och hämnd.lysten
och hyser en när&ast sjuklig motvilja mot
auktori,mzxMgB ecb -lgefVH9YU',MNVJHP 

HAEAHAHA

SNUTJÄ\TTAB NI KOMMER AIDNIG ATT H]TTA MIGI SÄG

ADJÖ TILL IRT SATANS RTGISTIR, GBISARI NORMAN

N]SBTTH SÄGTR GODNATTI

Bilden tagen under llishe$s tid vid hålkoftscenrat 88.



Norman Nisbeth, håtkortshacker:'för tittfättet anstältd av Hemliga Byrån

3

ll

7

L

10

6

Sinnen

syn

Hörset.

Lukt

Smak

Känsel

God

NormaI

l,lormaI

Normal

Mycket god

+lt

1t

10

9

7

B

7

6

5

5

4

6

2

Fersontig prolog

Grundegenskaper

Personlighet

Språk

Rumsuppfattning

Fysik

Logik

Musikalitet

Dystvärde

Färdigheter

Håtkoilskunskap

Blankettkunskap - stat

Blankettkunskap - marknad

Blankettkunskap - §rka
Etektronik & mekanik

Förfatskning

Uppmärksamhet

Beväpnad närstrid (dolk)

Smyga och gömma sig

[}ucka

lnbrottsteknik (tåsdyrkning)

Skjutvapen (vadsomhetst)

Du hatar egendigen att jobba för polisen (och så

den hemliga polisen till på köpetl), men de beta-
lade så bra att du helt enkelt inte kunde säga nej.
Dessutom innebär det ju att du för en möjlighet
att samla in aktuell information om deras senaste
registerrutiner och hålkortskoder - en nätt liten
skattefri förmån, hehe!
Nåväl - uppdraget är enkelt, även om stöld inte
hör till de brott du normalt begår. Det är alltså
ett konstföremål, närmare bestämt Canastas
Porslinsgris (hur hittar de där antikvitetstöntarna
på dessa namn?), som för tillfället befinner sig i
den berömde skådespelarenJonathan Florys ägo,
närmare bestämt på en piedestal i hans bibliotek.
Du har ingen aning om varför Hemliga Byrån
vill ha den - säkert innehåller den mikrofilmer
som har kommit pä avvaga4 eller något så'nt.
"När uppdraget är slutfört och objektet är i din
ägo, kom dll hogkvarteret under Konstnärliga
Teatern och leverera objektet till min personliga

sekreterare, Ulrika Zwyck- vänligen Göran EI-
Fayed, biträdande handläggare på Hemliga
Byrår" - så stod det i det senaste meddelandet.
Tja, det ska nog inte dröja länge förrän du kan

Ieverera porslinsgrisen till Hemliga Byrån och
inkassera din belöning!
Det var inga problem att bryta sig in i hålkort-
scentralen närmast Jonathan Florys välbevakade

hemkvarter och se till att kvittera ut lite special-
tillstånd för avloppsinspektion. Och att sedan

ordna stopp i avloppet i Jonathan Florys Iägenhet
var egendigen ingen uunaning för en sådan mäs-
terbrottsling som dig. Nåväl, nu har du i din rör-
mokarkos g.m passerat alla säkerhe tskonrrollerna,
kommit in i lägenheten och är precis på väg in i
biblioteket... lättförtjänta pengar !



Personlig prolog
Du hatar egentligen att jobba för polisen (och så den hemliga polisen till på köpet!), men de betalade så bra att
du helt enkelt inte kunde säga nej. Dessutom innebiir det ju att du ftir en möjlighet att samla in aktuell
information om deras senaste registemrtiner och hålkortskoder - en nätt liten skattefri förmån, hehe!

Nåviil - uppdraget åir enkelt, även om stöld inte hör till de brott du normalt begår. Det åir alltså ett konstftiremål,
niirmare bestiimt Canastas Porslinsgris (hur hittar de diir antitvitetstöntarna på dessa namn?), som för tillftillet
befinner sig i den berömde skådespelaren Jonathan Florys ägo, niirmare bestiimt på en piedestal i hans bibliotek.
Du har ingen aning om varfor Hemliga Byrån vill ha den - siikert innehåller den mikrofilmer som har kommit på
awägar, eller något så'nt.

"Niir uppdraget iir slutfört och objektet åir i din ägo, kom till högkvarteret under Konstniirliga Teatern och
leverera objektet till min personliga sekreterare, Ulrika Zwyck - våinligen Göran El-Fayed, biträdande handläggare
på Hemliga Byrån" - så stod det i det senaste meddelandet. §a, det ska nog inte dröja länge fönän du kan leverera
porslinsgrisen till Hemliga Byrån och inkassera din belöning!

Det var inga problem att bryta sig in i hålkortscentralen niirmast Jonathan Flörys välbevakade hemkvarter och se

till att kvittera ut lite specialtillstånd för avloppsinspektion. Och att sedan ordna stopp i avloppet i Jonathan
Florys lägenhet var egentligen ingen utrnaning för en sådan miisterbrottsling som dig. NåväI, nu har du i din
rörmokarkostym passerat alla siikerhetskontrollerna, kommit in i lägenheten och dr precis på väg in i
biblioteket...lättförtjiinta pengar!



FiL 1 8243698

Ferfitjkin. Fyodor

Ålder,4o Längd' 196 cm Vikt' 101 kg

Ogon' Btå Hår' Grått

Uppehåltsort 0känd

Huvudsaklig syssetsättnin g, Yrkesmördare

Iidigare straffad, Nej

Bakgrund
tr$odor Xerfitjkin, åir, som na,mnet antydeq en
invand.rare från d.e Östra Sektorerna I?oligen
är han sedan baJnsben uppfostrad. inom d.en
ökända uord.arorganisati.onen Morond.ava (se fi1
21 4653}) Morond.avamed.l-emmar iir uycket respe k-
terad.e i d.en undre värld.en i d.e Östra
Sektorerna (d.et ses också soru statusfyllt av
uakthavare att han en egen Morondava-l-iwakt)
och d.e ses nästan aer som yrkesmän än d.e brotts-
lingar d.e iir.

Morond.avaaed.lemmar rör sig uycket sällan
utanfdr d.e Östra Sektorerna - såvitt vi vet är
f'erfitjkin d.en end.e Morond.avamed.lemmen som
opererar i d.enna d.eL av världen tr'erfitjkin kom
troligen hit nail han förföljd.e ligabossen
Stanislav Zanuck (se fil 4558254]?t), son senare
hittades död raed. uultipla knivhugg (d.etta var
för ca tio år sed.an). Såvitt vi kan bedoma stan-
nad.e tr'erfitjkin sedan kval här av okänd. anfed.-
ning. Det har spekulerats 1 att Serfitjkin upp-
levd.e Morondavas hierarkiska organisation som
kvävande och ineffektiv och att han därför tog
chansen att stanna kvar, utanför d.eras räc-
kvid.d.. Något som talal emot d.etta iir att
Morondava uppenba:ligen inte betraktar
f'erfitjki.n som en avhoppare (såd.ana dödas sko-
ningslöst). Hans val att stanna är al1tså ännu
så Iänge ett nysteriurn"

und.er sin tid. här ha3 r'efitjlin ti11ägnat
si.g ett onfattand,e kriroineLlt kontaktnät. Ean
är nisstänkt för lnblandning i flera mord,
vaJav många på högt uppsatta uredborgare. 3]and.
d.e mer känd.a fallen miirks morden på chefsbyrå-
kraten Kennet Sahid.o (se fi] 6l-5425431), kasi-
noägarinnan Mad.ane Constance (se fil 0029?481),
yrkesmörd.aren touis Kreutmeyer (se fi1
65524111) och d.en ockult inspirerad.e barna"mor-
d.aren Tonas trYiman (se fiJ- 265462891). I det

sista faflet är det okänt vem som gav
f'erfitjkin uppdraget - kanske utförde han det
på eget initiativ? Serfitjkin är åven misstänkt
för inblandning i andra brott, bI a ett juvelrån
till-ga.mmans rned. bedragerskan Gwendolyn
Zabayonne (se fil 47561575), f ö den end.a gång
d.et är känt att han sa.uaJbetat med en annan
brottsling. ?ör tillfä1J-et tros tr'erfitjkin arbe-
ta för d.en maffia.familj soro leds av non Martini
(se fil 2298U66).

Psykotogisk profit
trfod.or xerfitjkin är, franför allt annat, en
yrkesnan Ean är väJ verserad i a1la uördandets
tekniker och han sätter en ärJa i att al]tid.
använda den lElmpligaste netod.eL tr'ör honom ä.r
mord. ett arbete, vare sig mer e1ler mindre. Han
är aldrig gryra, elak och han d.ödar ald.rig för
nöjes skull - faktum ii,r att vi observerat att
han utanför sina uppd.rag t o u und.viker att ens

skad.a and.ra roänniskor. Gör d.ock inga uisstag;
befinner han sig i en trängd sltuation komrner
han att ta sig ur d,en med våld. om så krävs. Han
föredral dock al1tid att agera med så stor pre-
cision son aröjligt.

Ean är tystlåten och til-l-sa,nmans med andra
roänniskor fored.rar han att hålla sig i bak-
grund.en och lyssna- Han har ett utvecklat fako-
nigkt sinne för hunoq och han kan fätt bli
irriterad. på människor som han menar prata,r
för rnycket. näreuot har tran nycket 1ång stubin
- det är nästintil-l- ouöj1igt att provocera honom
att göra nisstag. Eans nämast omänskliga
självbehiirskning och förnåga att hå1la huvu-
d.et kal-It även i de uest pressad.e situationer är
förmodligen hans största ti11gång.

Serfitjkins yrkesstolthet kan ibfand slå
över i perfektionisrn och d.et iir känt att han
säLlan tar uppdrag som behöver utforas rned
kort va:sel Han har för det mesta minst tre
reservplaner red.o for varje eventual-itet. I
situationer som and.ra sku1le uppleva som over-
raskande och stressande (t ex gripanden och
bakhåll) ageral f'erfitjkin med saoma inhumana
lugn; for honom är situationen sannofikt inte
överraskande utan blott ytterligare en möjlig-
het som han redan har en plan for att hantera

Mannen näst längsttill högerförmodas vara Ferfi§kin. Eitden ärtagen skax efter mordet på chefsbyråkrat Kennet Sahido.



Fyodor Ferfitjkin, yrkesmördare, arbetar för tiltfättet för maffian
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PersontiE pro[og
Don Martinis senaste uppdrag förbryllade dig - stjäla
ett konsdöremål? NåväI, betalningen var mer än
generös, och uppdraget är naturligwis inte svårt. Det
gäller alltså den s k Canastas Porslinsgris, som befin-
ner sig i den kände skådespelaren Jonathan Florys ägo
(mer exakt står den på en piedestal i hans bibliotek).
\ä.rför den ska stjälas är oinrressant för dig - kanske
har Flory spelskulder till maffian, och grisen är betal-
ningen?

Du har spenderat wå veckor på att studera Florys
vanor, säkerhetsarrangemang, ritningar över hans
lägenhet och annat som kan tänkas vara relevant. Du
har kommit fram till att den bästa tiden att slå till är
tidigt på förmiddagen, och att det bästa sättet är att
utnyttja din självklara närvaro till att bara gå rakt in -
om någon frågar säger du bara att du ärJonathan

Florys gäst. För am ta sig ut efter stölden har du en

genial plan - duvet att väggarna i Florys bibliotek är

av gips och således lättkrossade. På detta vis kan du

snabbt ta dig ut, eller till en annan del av iägenheten.
Sagt och gjort: du har nu valsat forbi alla säkerhets-

kontroller med självklar aukoritet och står precis i
begrepp att gä in i biblioteket. Lättförqänta pengar...



Personlig prolog
Don Martinis senaste uppdrag forbryllade dig - stjiila ett konsdöremål? NåvZil, betalningen var mer än generös,
och uppdraget iir naturligFis inte svårt. Det giiller alltså den s k Canastas Porslinsgris, som befinner sig i den
kåinde skådespelaren Jonathan Florys ägo (mer exakt står den på en piedestal i hans bibliotek). Varför den ska
stjälas iir ointessant för dig - kanske har Flory spelskulder till maffian, och grisen ä betalningen?

Du har spenderat två veckor på att studera Florys vanor, såikerhetsanangemang, ritningar över hans lägenhet och
annat som kan tåinkas vara relevant. Du har kommit fram till att den bästa tiden att slå till iir tidigt på
fönniddagen, och att det båista sättet iir att utnyttja din självklara niirvaro till att bara gå rakt in - om någon frågar
säger du bara att du iir Jonathan Florys gäst. För att ta sig ut efter stölden har du en genial plan - du vet att
väggarna i Florys bibliotek iir av gips och således lättkossade. På detta vis kan du snabbt ta dig ut, eller till en
annan del av lägenheten

Sagt och gjort du har nu valsat förbi alla säkerhetskontroller med sjåilvklar auktoritet och står precis i begrepp
att gå in i biblioteket. Lättförtjänta pengar...



0g
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Zsce, Stetlan

Längd,180 cm Vikt 57 kg

Hår' Brunt

Uppehåttsort: 0känd

Huvudsaklig syssetsättning, Inbrottsguv

Iidigare straffad, Nej

Bakgrund
Stell-an Zsce växte upp i en reli.giös överkl-assfa-
ui§ som ett av åtta syskon Eans barnd.om prägla-
des av ständiga försök att få uppmärksamhet -
han tävlad.e i flera ldrottsgrenal som ung, och
var med i skolans teaterförening. Bed.an i barnd.o-
uen grundlad.es så1ed.es zsces narcissisu och behov
av uppmärksamhet och erkännand.e.

Vi vet inte exakt nä.r han slog in på brottets
. banao men det iir känt att han J. mynd.ig åId.er bröt
ned sin familj och började l-eva ett exhibitionis-
tiskt playboyIi.v. Bed.an under denna tid. kan vi
sätta ett antal- enkla stöId.er i safiband ned. Zsce,
men han kom snart att gå vid.are til1 störe och
ner uppuärksaroroade kupper. net första fa1l där
vi ned. säkerhet vet att han var inbland.ad. är
stölden av von Issers tavla "Månskensbad.et" iyån
d.et välbevakad.e Naturhistoriska Konstnusdet, och
det va.r också första tillfä]let niir han på
brottsplatsen lä"rnnad.e efter sig den bit suorgäs-
papper och de bröd.smulor som skul1e ge honorn
t illnannet "Smorgåsbandit en".

De senaste åren har Sroorgåsband.iten, alias Zsce,
legat bakom flera av vår tid.s nest uppmärksaflua-
de brottsfall I uånga fall- är d.et d.essuton fort-
farand.e obekant exakt hur Zsce gått ti1l väga -
när det gäI1er stö}d.en av d.e bord.uriska kronju-
vel-erna und.er en diplomatisk uottagning när d.en
bord.uriske kronpri.nsen bar d.em på sig und.er hela
tiden förefal1er det helt obegripligt hur Zsce på
ett strömavbrott son varade i tre sekund.er lycka-
des dyka upp, ta kro4juvelerna och sedan försvin-
na- Men smorgåspappret och smulorna 1åg d.ilr niir
$uset tänd.es igen, så det råd.er inga tvivel on
att d.et faktiskt var Zsce som låg bakorn"
Kronjuvelerna återfanns senare i ett välbevakat
kassavaJv tll-lsamnans ured. ytterllgare ett snör-
gåspapper och några smulor kav-ring.

Psykotogisk profil
Zsce öt en utpräglad tävlingsrnänniska, och den
han helst av allt tävlar mot är sig sjä]v. Han
söker sig ständigt ti1l nya och svåtraJe kupper,
och han ställer högre och högre krav på sig sjä1v
i fråga om fantasi, planering, tåIa,mod. och ele-
gans. Eftersom han också äJ mycket egenkä.r och
fåfäng, blir de a1lt listi.gare brotten också ett
sätt att visa orogivningen (och då lramföra1l-.,,
polisen) vil-ket krirninellt geni Zsce är. Zsce begår
därför mycket säl-l-an brott i det tysta; hans typ

Eilden tagen slrax inmn Zsce briit med sin familj. Isce kammade hem fiinta phrben i lvåmannarodd.

av artlsteri kräver alltid. en publik Ean skickaJ
ofta roeddelanden til1 polisen innan en stor stöld
och utnana,r deu att forsöka ta fast honom, något
son hitti.1ls a1ltså lnte ha: lyckats. På brotts-
platsen kan ruan aU-tid. finna hans signun - l-ite
hopknycklat snörgåspapper och några brödsnulor.
Riked.om åir al-ltsä ingen raå1sättning för Zsce -
att få vara i ra,rap§uset och vara erkänd. som
:värfd.ens skickligaste tjuv är hans belöning.

Nä.r d.et gä1}er att planera ett brott utmärks
Zsce av ett stort tålaxood.. Detta tå1a.rood, kopplat
til1 en utpräg1ad d.ragning ti}I sjä}vplågeri, är
ocksä en stor ti11gång för Zsce när han vä1 utför
sina kupper - han kan uycket vä1 ligga hopvikt i
ett arkivskåp i ett dygn on d,et är vad. som ]<rävs
för att dra polisen vid. näsan på d.et snyggaste
sättet. Eans narcissistiska personlighetsd.rag gör
att han ogä,rna safiiarbetar roed. and.ra brottsling-
arr men vi vet att han vid ett tillfäLle har arbe-
tat tillsammans ned bed.ragerskan Gwend.ofyn
Zabayonne (se fil 4?5615?3).

Stel-l-an Zsces svaga sid.a konmer ofta i kon-
fUkt ned. hans tål-amod - han är nämligen en
utprägIad. spela"rpersonlighet och risktagare. När
han planerar sina kupper finns det säIlan några
marginaleq och planerna är ofta beroend.e av
chanstagningar av olika slag. Hittills har dock
d.enna konbination av chansning och planering
paradoxalt nog varit oeihort lyckose.ur för
SteLlan Zsce.

När Zsce inte utför e1ler planerar kupper rdr
han si.g oftast under ett el-l-er annat afias i över-
klasscirklal. Det iir genom att mingla på cock-
tai.lparties, premiärer och invigningar som han
spejar in nya 1åimpliga objekt att lägga beslag på
I dessa sammanhang är Zsce aLltid den perfekta
gentlemannen - artig, charmig och en gnistrande
kvick konversatör.



Ste[lan Zsce (atias Smörgåsbanditen), gentlemmannatjuv, arbetar för tiltfället för det Esoteriska Sättskapet

B

tt

10

7

3

5

Sinnen

syn

HörseI

Lukt

Smak

KänseI

God

Normal

God

NormaI

Mycket god

+4

t1

10

I
B

7

6

5

5

B

6

5

Persontig prolog

Grundegenskaper

Personlighet

Språk

Rumsuppfattning

Fysik

Logik

Musikalitet

Dystvärde

Färdigheter

lnbrottsteknik

Smyga och gömma sig

Vighet (ormmänniska)

Etikett - sociatgrupp 1

Konnässör

Värdera

0beväpnad närstrid

Beväpnad närstrid (btydagg)

Ducka

Uppmärksamhet

Skjutvapen

Dina kontakter i överklasskretsar har givit dig ett nytr
jobb - visserligen inget svårt jobb, men det kommer
att ge mycket uppmärksamhet: Canastas porslinsgris
(ett känt konstföremål) ska stjälas från den kände skå-
despelaren Jonathan Florys hem. Att plocka grisen
från sin plats på en piedestal i Florys bibliotek kom-
mer ryyärr att bli lite för enkelt - men, som sagt, en
stöld från Jonathan Flory kommer garanterat att ge
dig de rubriker du fortjänar!
De som givit dig uppdraget är det Esoteriska
Sällskapet, en frimuraraktig samling av rika knösar
med ockulta intressen, som brukar mötas i ett lönn-

rum på ett bibliotek i överklasskvarteret Gripen. Dina
kontaktpersoner är Teobald af Slanggurka och Wilmer
Erland Gyllenkråås - när du har grisen i in hand ska

den levereras till dem på biblioteket. Varför de vill ha

grisen är dig en gåta - ska de tr<rossa den i någon bisarr
ritual månne?
Du har enkelt och smärtfritt tagit dig in i grannlägen-
heten (gamla fru Skantzing är pä semester) och oms-
orgsfullt skurit ut en bit av den tunna gipsväggen - du
står precis i begrepp att ta bort den, flytta böckerna i
den bokhylla som du vet står på andra sidan (du har
givewis varit på cocktailparty hemma hos Jonathan
Flory tidigare) och snabbt ta dig in i Florys bibliotek
och ta grisen...lättfortjänta pengarl



Personlig prolog
Dina konta}:ter i överklasskretsar har givit dig ett nytt jobb - visserligen inget svårt jobb, men det kommer att
ge mycket uppmtirlsamhet Canastas porslinsgris (ett kåint konsdöremål) ska stjåilas från den kiinde skådespelaren

ionathan Florys hem. Att plocka grisen från sin plats på en piedestal i Florys bibliotek kommer tyvåirr att bli
lite för enkelt - men, som sagt, en stöld från Jonathan Flory kommer garanterat att ge dig de rubriker du

förtjänar!

De som givit dig uppdraget iir det Esoteriska Sälskapet, en frimuraraktig samling av rika knösar med ockulta
intressen, som brukar mötas i ett lönnrum på ett bibliotek i överklasskvarteret Gripen. Dina kontaktpersoner är

Teobald af Slanggurka och Wilmer Erland Gyllenkråås - nåir du har grisen i in hand ska den levereras till dem på

biblioteket. Varför de vill ha grisen iir dig en gåta - ska de krossa den i någon bisarr ritual månne?

Du har enkelt och smtirfritt tagit dig in i grannlägenheten (gaurla fru Skanuing ?ir på semester) och omsorgsfullt
skurit ut en bit av den tunna gipsväggen - du står precis i begrepp att ta bort den, flytta böckerna i den bokhylla
som du vet står på andra sidan (du har givetvis varit på cocktailparty hemma hos Jonathan Flory tidigare) och

snabbt ta dig in i Florys bibliotek och ta grisen,..lättförtjiinta pengar!



II. ANDRAVIKTIGA (OCH MINDRE VIKTIGA) PERSONER
Vilka skulle det vara? Tja, om du nu är en sådan där kalenderbitare som ryunEet behöver värden oå alla icke-
spelarpersoner, så kan vi väl för skojs skull skriva ned Arnold Sommerfeld o.Iihrr generiska 

"nd"?h"ggr."åtminstone

Arnold Sommerfetd, 41, kriminettt & galet geni
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