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i Med den ringa åldern av 2l år och redan
första parkförvaltare över Silbylleparken i
Västervik går fröken Nord en lysande
framtid till mötes. Hon arbetar nära naturen
med trevliga människor och rykten går om
att Lars Belfrage, Martinas chef inom
kommunen, funderar på att
förtidspensionera sig. Om Martina nu bara
ser till att visa framfötterna är nästa steg i
karriären inom räckhåll.

Martina bor i en liten välplanerad
tvårummare på Midgård i Västervik, kort
cykelavstånd från jobbet, och är ganska
nöjd med sina fasta rutiner och sitt liv.

Som person har Martina inga problem att
erkänna när hon gjort fel men samtidigt
kan hon brusa upp rejZilt om hon blir
orättvist kritiserad. Det sistniimnda är,
turligt nog, en egenskap hon lyckats tränga
bort från jobbet där hon istället kan vara
överdrivet lojal mot såväl över- som
underordnade. Vill Martina ha någonting,
rent karriärsmässigt, ser hon till att smöra
för rätt personer och vill hon ha någonting
privat är det frågan om det finns några
medel hon skyr.

Vad det gäller kärlekslivet dras Martina
kanske lite väl lätt till killar som snuddar
vid fel sida av lagen. Hon tycker sig se
någonting vackert och romantiskt hos
brottslingar, något hon aldrig skulle
erkåinna för någon annan. Tanken "karriär
före privatliv" har hittills räddat Martina
från att träda in i något
katastrofförhållande. Det enda förhållande
Martina har haft har istället varit med en
kille som är raka motsatsen till ovan
nämnda arketyp. Den lycklige var en av
hennes parldörvaltare, Andreas Aldrin,
men det varade inte särskilt låinge. Martina
var aldrig riktigt kär och Andreas

envisades med aff vara amorös under
arbetstid vilket inte riktig passade sig.
Andreas och Martina är, sin tidigare
relation till trots, mycket goda viinner.

Inom Martina brinner en liten låga som
skulle vilja handla irrationellt och
oöverlagt. En liten låga är lätt att
kontrollera men den ffu inte ges mycket
syre då risken finns att den flammar upp
och bränner både Martina och hennes
omgivning.

En vanlig arbetsdag gör Martina sina
ru.ndor i parken tillsammans med Adde och
de andra två förvaltarna, Anna och Johnny.
Martina, som är den enda som har körkort,
kör den lilla traktorn med släp och alla
störande element awisas oavsett om det
rör sig om döda viixter eller högljudda
människor. De fyra i arbetslaget umgås rätt
mycket på fritiden och det är inte sällan de
ses på Harrys Bar för att "ta sig några
järn". Martina dricker inte mycket men är
svag f<ir Tequila Rose beroende dels på
smaken men mest på färgen.

Martina är ledartypen även till vardags.
Adde är den lugna, rationella och charmiga
killen. Anna har den tuffa attityden, något
många killar smälter för. Johnny är
pajasen. Ett härligt giing, helt enkelt.

Martina har ingen aning om vad hon
skall till Göteborg att göra. Hon blev
ovanligt full igår och verkar helt enkelt ha
glömt bort anledningen till resan men
kåinslan av att det var någonting viktigt
kvarstår. Jaja, minnet kommer nog snart
tillbaka. Konstigt det där, kan man
verkligen bara glömma bort någonting så
viktigt utan vidare. Bäst att hålla god min
inför de andra...



Rollfomulär - Martina Nord

Grundläggande egenskaper
Fysik:
Intellelo:

11
13

Kreativitet: 7
Rörligha: 12
Uppfatningsförmåga: 11.
Utstrålning: 13
Viljestyrlu: 9

Specialkunskaoer
Parkfarvalning: 15
Ledarslwp: L4
Billörning: 11

Modifikationer

l4



Personlig fil

Namn: Martina Nord
ID:18945618
Region: Våistervik

Yrke: Parkförvaltare, chef
Alder: 21

Hår: Brun
Öson: Bruna
Uingd: L.68

Stabilt chefstimne. Lite völ mycket egna idöer rnen i helhet vrilfungerande.

Egenskaper
Fysik:
Intellekt:
Rörlighet:
Uppfattningsförmåga:
Utstrålning:
Viljestyrka:

Specialkunskaper
Parkförvaltning:
kdarskap:
Bilkörning:

-I:1"1" 
det ovanligt höga värder Det verkar dock inte leda till några problem då möjligajobb högre i hierarkin

förhindrar utsvävningar.

11

10

72
11

13
g'

15

t4
11



Andreas Aldrin

Andreas Aldrin. Adde. En lugn och skön
kille med känsla för detaljer och sinne för
ordnig utan att för den skull bli pedant. En
skojare när stämningen tillåter och en kille
att lita på när det gäller. Med rvå fötter på
jorden och ett tillbakalutat förhållningssätt
till densamma sköter Andreas
parkförvaltningsjobbet i galant.

Tillvaron i sommarparadiset Västervik är
behagligt för en ung man på de dryga tjugo
(28 för att vara exakt) även om jobbet kan
vara slitsamt. Andreas har en liten
tvårummare i stadsdelen Midgård med
cykelavstånd till jqbbet i Silbylleparken.

Som person är Andreas lugn och sansad
till en viss gräns. Om han blir pressad har
han tyvän lätt att brusa upp och säga saker
han egentligen inte menar. Sådana utbrott
är det enda som kan ge honom ånger
eftersom han är väldigt noga med att alltid
försöka ha kontroll.

Andreas har inga problem med att lyda
order men ifrågasätter gärna de regler och
direktioner han finner meningslösa. Det är
mer för att hålla igång hjärnan än för att
han egentligen vill iindra på någonting han
hyser sådana tankar. De får några minuter
med jämna mellanrum, mer är det inte.

Så fort tillf?ille ges dyker kvinnotjusaren
Andreas upp. Varje ny kontakt med det
motsatta könet bjuder på en möjlighet till
flirt. Oftast stannar det diir då bekräftelsen
är det enda Andreas egentligen vill åt. Han
föredrar mörkhåriga tjejer, något som
antagligen bidrog till att han föll för sin
chef Martina. I början av hans anställning
hade Andreas och Martina en kort romans
som ganska snart rann ut i sanden. Vänner
är alltid viktigare än tjejer och det var
precis vad de blev, Andreas och Martina.
Viinner. Hon verkade aldrig riktigt kär och
Andreas kåinslor svalnade också ganska
snabbt.

Andreas är inte killen som gråter.
Någonsin. Han anser att han inte har, eller
har haft, sorger som skänkt honom räffen
att gråta. Samtidigt skulle han aldrig
missunna någon annan att gråta hur litet
dennes problem än må vara.

En helt vanlig arbetsdag smyger fram i
långsamt gemak för Andreas och hans
arbetskamrater. Martina kör den lilla
traktorn då hon är den enda som har
körkort. Adde, Anna och Johnny sitter på
flaket och de fyra ser till att håIla parken
ren och snygg och fri från diverse
orosmoment.

Sällskapet har med tiden även blivit goda
vänner och det är mer regel än undantag att
de ses på Harrys Bar på fredag- och
lördagkvällar för att snacka lite skit. Anna
är en söt och, inte så lite, bitsk blondin med
ett storartat sinne för humor. Johnny är
äldst i sällskapet men iindå den ständige
pajasen som kan liva upp den dystraste
stämning. Andreas har inte lyckats sätta
fingret på exakt vad det är men det finns
någonting tragiskt över hela Johnnys
gestalt. Martina är chefen, både på jobbet
och fritiden och hon är det på ett bra sätt.
Hon har något speciellt som Andreas en
gång föll pladask för. Andreas själv går en
stilren balansgång mellan att vara i
centrum och periferin. Kort sagt, ett härligt
giing.

Det blev lite för mycket tequila igår och
det finns några luckor att fylla igen. Helt
klart minns han däremot Martinas id6 om
en Göteborgsresa och att han lovade att
ställa upp. Att ställa upp för en vän som
behöver hjälp är en självklarhet och
bakruset borde gå att stabilisera med några
glas apelsinjuice...



Rollfomulär - Andreas Aldrin

Grundläggande egenskaper
Fysik: 13
Intelleld:
Kreativitet:
Rörligha:
Uppfatningsförmåga: L2,
Utstrlllning.' 13
Viljestyrlca: '1

Specialkunskaoer
Parlcförvalning: 13
Hobbypsylcologi: tz

Modifikationer

11.

5
13

t1



Personlig frl

Namn: Andreas Aldrin
ID:81645189
Region: Västervik
Yrke: Parlförvaltare
=-Alder:28

Hår: Blond
Ögon: Blå
Liingd:1.78

Lugn. Rationell. Har ej visat några farliga tendenser förutorn möjligtvis det överdrivna
intresset för andra mönniskors mental.a völbefinnande.

Egenskaper
Fysik 13
Intellekt: 8
Rörlighefi 13

Uppfathingsförmåga: 12
Utstrålning: 13

Viljestyrka: 7

Specialkunskaper
Parkförvaltning: t3



Anna Fransson

En ung dam som väljer att placera sig i
de situationer hon hamna1 i och vägrar att
låta någon leda henne. Anna Fransson är
21 år och parkförvaltare i Silbylleparken i
Västervik. Hon bor i en liten lägenhet i
stadsdelen Midgård, precis lagom
cykelavstånd från jobbet. Anna har, sin
ringa ålder till trots, haft flera olika jobb.
Så fort någonting blir f«jr stressigt lägger
hon av och sadlar om.
Parkförvaltningsjobbet har visat sig skilja
sig från andra i avseendet att det inte är
stressigt och att arbetskamraterna är
trevliga vilket gör att det inte heller blir
långtråkigt.

Att Anna inte tål stress kan nog till stor
del bero på att hon själv är en rastlös
individ. Hon tål inte kritik och vill att saker
och ting skall uträttas på ett effektivt sätt
för att fråimja fritiden och de tillfällen man
bara kan sitta ner och koppla av. Hon är en
notorisk rökare och det är enbart John
silver som duger. Drygt ett paket om dagen
går det åt.

När hon blir riktigt stressad kan det
hiinda att hon går loss på sin omgivning
rent fysiskt och listan över saker Anna
slagit sönder i sina dagar iir lång. Mycket
lång. Man skulle kunna tro att det är något
hon skäms över men Ama ser fysiska
reaktioner, ja till och med våld mot
personer, som någonting naturligt hos
människan. Inte något vackert, och visst,
självklart något som bör undvikas men
ibland går det helt enkelt inte.

Anna fiäskar helst till sig det hon vill ha
och ser till att smöra för rätt personer. Hon
gillar att anviinda minspel och iindrar sin
kroppshållning beroende på vart hon vill
att människor skall tro att de har henne.

Hon har aldrig varit i niirheten av att vara
kär och är nöjd med det men ibland
kommer tvivlen. Det är inga problem att få
män intresserade, det vet Ama, men hon är
ändå okysst till denna dag. Alla som visar

intresse för henne är värdelösa och hon
skulle aldrig för något i världen öppet visa
intresse för någon annan miinniska. Änaa
är det kul med männen som flirtar och
raggar, de är så urbota fåniga att Anna
känner makt över dem. Hon tar aldrig emot
en drink någon försöker bjuda på, det är
under hennes värdighet, men hon bjuder
gärna på ett föraktfullt leende.

Någonstans innerst inne vill Anna träffa
någon men ekvationen går inte ihop i
praktiken då hon aldrig skulle göra
närmanden samtidigt som hon aldrig skulle
acceptera den man som uppvaktade henne
som en jämlike. Skit samma, faktiskt.

Anna kiinner sig trygg med sina
arbetskamrater i parken. Martina är chefen
och den första chef Anna lärt sig lyda på
allvar utan att ifrågasätta. Det är nog det
som kallas respekt. Äkta respekt. Andreas
är en helyllekille, helt olik gemene fåntratt
Anna annars råkar ut för. Johnny är en
pajas med ett skarpt intellekt. Han verkar
dessutom tycka väldigt bra om Anna på ett
vettigt sätt. Han ser henne som en
människa och ingenting annat. Ett härligt
gäng, helt enkelt.

De fyra umgås rätt mycket på fritiden
och sitter gärna på Harrys bar fredagar och
lördagar och låter livet ha den takt det själv
vill. Anna har aldrig varit lugnare och
hennes nya servis har hållit bra låinge nu.

Det var en underlig kväll igår. Anna
brukar inte bli berusad men den trevliga
stämningen gjorde att hon drack ovanligt
mycket. Det finns en liten lucka här och
var men Martinas prat om att åka till
Göteborg minns Anna helt klart. Det låter
kul, lite variation skadar inte. Sen är det ju
en självklarhet att ställa upp för en vän när
hon behöver det. Lite bakfull är hon
kanske, Anna, men det är inget som inte
går att bota med en flaska mineralvatten
och en lätt make-up...



Rollformulär - Anna Fransson

Grundläggande egenskaper
Fysik:
Intellelct:
Kreativitet:
Rörlighet:
Uppfattningsförmåga.. 11"

Utstrålning.. L5
Viljestyrka: 7

, Specialkunskaoerv @ 11
Manipuhtion. 13

Modifikationer

11

11

5
11

l*



Personlig frl

Namn: Anna Fransson
lD:6t67?574
Region: Västervik
Y_ rke: Parkförvaltare
Alder: 2L

Hår: Blond
Ögon: Blå
Liingd:1,.71,

Mycket manipulativ och aggressiv. Nuvarande arbetsplatsplacering har dockfått henne
lugnare.

Egenskaper
Fysik:
Intellekt:
Rörlighet:
Uppfattningsförmåga:
Utstrålning:
Viljestyrka:

Specialkunskaper
Parkförvaltning:
Manipulation:

11

8
11

11

15

7

t3
18

It



Johnny Storm

Pajasen finns representerad överallt och
ett av Västerviks exemplar heter Johnny
Storm. En roll som han trivs med och som
går att utnyttja i flera olika situationer då
man oftare skrattas med än åt. Att man
sedan sällan tas på riktigt allvar är ett
billigt pris för en lätt möjlighet att stå i
centrum när det passar.

Johnny bor i en trevlig liten lägenhet i
Midgård, Västervik, med cykelavstånd till
jobbet som parldörvaltare i Silbylleparken.
Han är nyss fyllda 30 och fullt tillfreds
med sommarparadisets behagliga tempo.

Det gåiller aff kunna bjuda på sig själv.
Till en viss gräns. För några år sedan
försökte Johnny sig på en karriär som stå
upp-komiker. Till en början var det frid
och fröjd då den berusade barpublikens
krav på humor är mycket läna att uppfylla.
Problemen började dyka upp när Johnnys
vänner visade intresse för hans
framträdanden. Han fick visserligen
komplimanger men bakom uppskattningen
kunde han skymta ett "kan du inte bättre?,,.
Och han förstod att han egentligen inte var
något vidare bra och att man inte skall
försöka tjiina pengar på något man tycker
är roligt, utan istället lämna det åt fritiden.

Det var här någonstans han tog jobbet
som parkförvaltare samtidigt som
kontakten med många av hans gamla
viinner rann ut i sanden. Då passade de nya
bekantskaperna på jobbet som handen i
handsken. Martina, chefen med det goda
hjärtat och den vackra mörka blicken.
Adde, den riktiga polaren man alltid kan
lita på. Och givetvis också Anna, en
humoristisk tvillingsjäl och en riktig
förförerska.

Dessa människor gör det smått
långtråkiga arbetet som parkförvaltare
riktigt trevligt och de fyra brukar ofta
träffas på Harrys bar för några glas när
andan faller på. Johnny har inte berättat för
dem om sin stå upp-karriär och
ftirhoppningsvis vet de inget om den. Den
är ett passerat kapitel. Punkt.

Att sätta sig sjåilv i centrum iir ett
privilegium så länge man kan göra det på
sina egna villkor. Därrör våiljer Johnny
oftast att ligga i bakgrunden och låta andra
vara drivande. Verkar ett beslut som någon
fattar galet är han däremot inte sen att säga
emot. Johnny föredrar att inte utföra
meningslösa handlingar men så länge det
finns en bra anledning lyder han gärna
order. Om situation laäver det kan Johnny
vara drivande och brukar då kunna handla
rationellt även i stressade situationer.

Våinner är viktigare för Johnny än kiirlek
och det är kanske därtör alla kvinnor han
träffar blir just vänner och inte kärestor.
Han väljer att försöka låta bli an tänka på
det då det kan göra honom deprimerad.
Någonstans därute finns nog den rätta. Om
man bara ger det tid så löser det sig nog,
hur schablonartat det åin låter.

Konflikter är någonting man löser med
ord och är det något Johnny vill ha så
försöker han oftast prata sig till det. Ibland
kan en konflikt gä för långt och om
motparten är oemottaglig för ett
resonemang kan Johnny tänka sig att
använda nävarna. Det skall mycket till for
att detta skall hända och det sker enbart i
självförsvar. Enbart i självförsvar.

Johnny är inte den som gråter men en
handfull ganger de sista åren har det hiint
att han vaknat av sina egna tårar med en
tomhetskänsla i bröstet. Han vet inte vad
det beror på men det är bara att ta på sig
masken så går det snart över. Johnny är
inte den som gråter.

Det blev några öl igår och det finns
luckor att fylla igen. Trots allt minns
Johnny klart och tydligt Martinas id6 om
en Göteborgsresa och att han lovade att
ställa upp. Att ställa upp för en vän
behöver hjälp är en självklarhet
bakruset borde gä att stabilisera med en
Spendrups eller två...

som
och



Rollformulär - Johnny §torm

Grundläggande egenskaper
Fysik:
Intelleld:
Kreativitet:
Rörlighet:
Uppfaffiingsförmåga: 10.

T4

11

6
t2

Utstrålning:
Viljestyrka:

Soecialkunskaoer

-

Parlcförvaltning:
$tå upp-koryredi;
Shgsmål:

Modifikationer

11

7

11

6_

9

lt.



Personlig fil

Namn: Johnny Storm
lD:49L64371
Region: Västervik
Yrke: Parlf,örvaltare
Åder:30

Hår: Mörk
Ögon: Brun
Uin-qd:1.8L

Harmlös. Sfulle htnnat vara lagd åt uppvigling men skicklig manipulntion vid rött tillfiille
hindrade effeltivt den defefuen.

Egenskaper -

Fysik:
Intellekt:
Rörlighet:
Uppfattningsförmåga:
Utstrålning:
Viljestyrka:

Specialkunskaper
Parldörvaltning:
Obeväpnad strid

t4
8
t2
10
11

7

11

9

!E



Martina Nord
Martina är 2L är gammal och chef över en liten grupp parkförvaltare i Västervik. Dessa är

även hennes goda vänner och de fyra sitter nu och dricker bort veckans bekymmer på Harrys
bar. Det är en vacker kväll, det är sommar och det åir fredag. Martina skulle behöva hjälp av
sina arbetskamrater med ett litet problem hon har. Det är några grejer som behöver fixas i
Göteborg sent imorgon kväll. Hon har fått låna en garnmal Saab så transporten är inga
problem. Det brukar inte vara svårt att få deras hjälp men det kan bli knivigt att slippa deras
nyfikenhet då hon inte riktigt kan berätta några detaljer om ärendet. Hon stirrar djupt i sin
Tequila rose, andas in, tittar på de sorglösa ansiktena. Andreas, Johnny och Anna. Hon andas
ut och tar till orda...

Andreas Aldrin
Andreas är 28 är gammal och parkförvaltare i Västervik. Han sitter nu på Harrys bar med

sina arbetskamrater och tillika goda våinner och dricker bort veckans bekymmer. Det är en
vacker kväll, det är sorlmar och det är fredag. Andreas har inga planer för helgen och det
skulle vara kul att hitta på någonting speciellt, frågan är bara vad. För en stund iakttar
Andreas sin chef, och före detta flickvän, Martina. Hon ser bekymrad ut och verkar ha sina
tankar någon helt annan stans. Bredvid sitter Johnny och Anna och skrattar sorglöst. Andreas
sveper sin Tequila, andas in och tittar upp för att fråga Martina vad hon tiinker på då hon tar
till orda...

Johnny Storm
Johnny är 30 år gammal och parkförvaltare i Västervik. Han sitter nu på Harrys bar med

sina arbetskamrater och tillika goda vänner och dricker bort veckans bekymmer. Det är en
vacker kväll, det är sommar och det är fredag. Johnny har inga planer f<ir helgen och det
skulle vara kul att hitta på någonting speciellt, frågan är bara vad. Johnny för en uppsluppen
konversation med Anna som redan nobbat två-tre killar ikväll, tyvärr inte för Johnnys skull,
men 2indå på något sätt underhållande. Martina och Andreas har varit tysta en stund och hela
sällskapet börjar bli smått berusade. Johnny beställer in en ny öl och när bartendern lämnar
bordet tar Martina till orda...

Anna Fransson
Anna fu 2l är gammal och parldörvaltare i Västervik. Hon sitter nu på Harrys bar med sina

arbetskamrater och tillika goda viinner och dricker bort veckans bekymmer. Det är en vacker
kväll, det iir sommar och det åir fredag. Anna har inga planer för helgen och det skulle vara kul
att hitta på någonting speciellt, frågan är bara vad. Anna för en uppsluppen konversation med
Johnny som ler i mjugg dii hon nobbar en och annan berusad beundrare som försöker bjuda
henne på en drink, eller ännu värre, en ö1. Anna är inte intresserad. Killar borde vara lite mer
som Johnny faktiskt, lite lugnare. Andreas är också en bra kille men han ser lite nedstäimd ut.
Anna kan se att han tittar på Martina som också verkar vara i en annan värld. Anna tittar på
sina arbetskamraters förvridna ansikten genom sin Baccardi lemon som bryter ljuset på ett
underhållande säff. Så tittar Martina uoo och tar till orda...

t7


