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De skäggiga dårarnas eskapad

Moster Greta, Släktöverhuvud 80 år
(Greta Wallander 52 år)
Favorit-TV-program: Pingo Bingo
Fyller officiellt 80 år dagen till ära och är ganska ful. Har som sin främsta sysselsättning att upprätthålla
ett fruktansvärt släktbedrägeri (se ”Släktbedrägeriet” i kapitel 2).
Moster Greta älskar Pingo-Bingo, att baka bullar och verkar trivas utmärkt med det ensamma livet i
huset i skogen. Moster Greta är rik men lever snålt. Hennes stora markägor och gårdar gör henne till
en potentiell multimiljonär, men hon vägrar att sälja till någon, främst då hon inte är den laglige ägaren,
men det är hemligt. Hon har total kontroll över sin släkt och är egentligen den enda anledningen till att
släktsammankomsterna äger rum. Moster Greta utgör spindeln i nätet. Hon har en extremt stor respekt
hos den äldre skaran av släkten, främst till följd av den stora möjligheten att ärva hennes rikedomar.

Moster Greta är en extrem kedjerökare som alltid röker. Det sägs att hon till och med röker i duschen,
men det har ingen velat kontrollera. Rökningen har påverkat Moster Gretas hälsa en aning. Hon kan
inte avsluta en hel mening utan att stanna upp för att hosta och avge fruktansvärdt äckliga läten. Hon
har också åldrats i förtid, hennes egentliga ålder är 52. Sedan hon var 40 år har hon lagt på ungefär tre
år på varje födelsedag. Ingen har märkligt nog
observerat Gretas snabba åldrande. Denna
höga yttre ålder är något hon haft stor hjälp av
i sitt släktbedrägeri.

Egenskapsvärden
STY 13
UTH 7
SMI 11
INT 16
UTS 4
STO 8
KP 8

Några färdigheter
Posera 12, Röka 23, Skvallra 17, Snoka 14
Tillhygge: Slipad smörkniv 12 (1t3 i skada)

Spelledarpersoner
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Egon Wallander, Skogshjälte 51 år
Favorit-TV-program: Har inte sett TV på väldigt länge
Tack vare sina överlevnadskunskaper har Egon framgångsrikt överlevt i
skogen i nästan tre år när rollpersonerna stöter på honom. Livet i skogen
har på många sätt förändrat Egon. Från att ha varit lönnfet och flottig
har han förvandlats till en spänstig, stark och atletisk man av allt
klättrande i gran och tall. Egon klär sig numera i endast i höftskynke
av mossa. Hela han är ingrodd i grå smuts och han luktar därefter.
Han har tämjt älgar som han rider på och titulerar sig numera
”Älgarnas son” eller ”Den vandrande grånaden”.

Egenskapsvärden
STY 17
UTH 16
SMI 14
INT 9
UTS 6
STO 14
KP 15
SB +2

Några färdigheter
Gömma sig 12, Hoppa 16, Klättra 18, Se i mörker 15
Tillhygge: Kottar impregnerade med kåda och späck 14 (1t3 i skada)

Ernst Ekman, Spännis 24 år
Favorit-TV-program: TV-shop-reklam för
träningsredskap
Pensionärshemmets biffiga säkerhetsvakt från
Stockholm som inte drar sig för en strid med RPna.

Egenskapsvärden
STY 22
UTH 20
SMI 12
INT 7
UTS 16
STO 21
KP 21
SB +3

Några färdigheter
Slagsmål 19

Spelledarpersoner
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Bodil Bengtsson, Pensionär 72 år
Favorit-TV-program: Café Gislaved
Du är en ganska ordinär pensionär som går med käpp, tycker om kaffe, är vresig, snål och tycker att
det mesta var bättre förr. Under mer ordinära omständigheter bor du på ett serviceboende utanför
Hyltebruk. Där trivs du inget vidare, så du hade inte så mycket emot att åka upp till Norrland på ett
kalas som omväxling till bingo och korsord. Dessutom får du ju gratis mat och du tror ju inte att Moster
Greta snålar som är så rik.

Du har alltid haft problem med minnet. Du är frånskiljd sedan bra många år tillbaka men du kommer
inte riktigt ihåg vem din man var. Du är däremot säker på att du har en dotter någonstans på släktträffen,
men du vet inte vem. Du kan naturligtvis inte fråga någon om detta då du omedelbart skulle förklaras
som dement och förpassas till något slutet ålderdomshem. Dessutom finns det nog ingen som kan
berätta det för dig, släktskapen är ganska oklara.

Egenskapsvärden
STY 8
UTH 14
SMI 10
INT 12
UTS 5
STO 9
KP 11

Några färdigheter
Berätta minnen 15, Dricka kaffe 22, Köra bil 12,
Skrämma 10, Sy och sticka 12
Tillhygge: Käpp 11 (1t6 i skada)

Rollspel
Du är seg och envis. Du vägrar erkänna det faktum
att åldern skulle börja ta ut sin rätt. Nej då, du är
den Bodil du alltid varit. Du kan vara trevlig och
godsint mot människor du tycker om. Mot övriga
är det taggarna utåt, som gäller.

Utrustning
Du går inte gärna många steg utan din
käpp, din handväska och dina filttofflor.
Du är för övrigt utrustad med  löständer,
flaskbottentjocka glasögon och en 30-
milimeters granatkastare. Fast den
sistnämnda har du förlagt någonstans, om du
någonsin hade den, du är inte säker.
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Moster Greta
Det är tydligt att du är släkt med Moster Greta på något vis. Exakt hur har du
dock glömt. Ingen trevlig person direkt. Röker konstant gör hon och luktar
illa. Dessutom är hon äldre än vad du är. Men hennes fest betyder ju gratis
mat, så det gör det värt att åka i varje fall.

Inge Koll, Snokare 23 år
Stackars pojken har haft problem med polisen och lider av svår bacillskräck.
Vem hade kunnat tro det när han var liten pojk!

Svante Ågren, Brevbärare 52 år
Mycket duktig och skötsam man. Han jobbar som brevbärare. Han är visst i
femtioårsåldern nu… Så ung… bara barnet…

Anders Ågren, Ungkarl 24 år
Svantes son. Inte alls som far sin. Tvärtom. Varför kunde han inte blivit som
far sin..?

Astmalia Eufrimsdotter, Punkare 31 år
Hon kommer visst från utlandet. Var det Gotland eller Island nu igen? Det vore
lite kul att försöka prata med henne och se om man förstår sig på språket…

Bodil Bengtsson, Pensionär 72 år
Om de andra karaktärerna
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Inge Koll, Snokare 23 år
Favorit-TV-program: Deckare
Du är från Göteborg där du bor ensam i en ganska fin lägenhet. Du trivs bäst i storstaden där du kan
hålla dig undan från så mycket människor som möjligt och bara flyta med strömmen som en i mängden.
Du är utbildad fotograf och jobbar sporadiskt som skvallerfotograf för tidskriften Se&Stör. Du tar gärna
foton med din fina kamera som du alltid bär med dig. På fritiden händer det att du i brist på annat
dokumenterar dina grannar och avlyssnar deras telefoner.

Men du bär också på en mörk hemlighet. Tidigare i din
ungdom hamnade du i dåligt sällskap och ingick i den
kriminella gruppen ”De skäggiga dårarna”. Men efter ett
misslyckat försök att stjäla flaggstängerna utanför
kommunhuset hamnade flera av medlemmarna i fängelse
och gruppen splittrades. Du tog splittringen hårt och din
paranoia och bacillskräck utvecklades starkt åren efter.
Du bär på en stark inre önska att återbilda gruppen,
med nya medlemmar om så krävs, för att återigen få
uppleva galna eskapader. Av nostalgiskäl har du i
din superhemliga rekvisitalåda sparat de fem
identiska lösskäggen som ni brukade bära.

Egenskapsvärden
STY 10
UTH 8
SMI 15
INT 14
UTS 12
STO 8
KP 8

Några färdigheter
Fotografera 17, Fly 9, Förklädnad 16, Låsdyrkning 14, Se i mörker 15, Smyga
13, Snoka 15, Slagsmål 7

Rollspel
Är nyfiken, men paranoid, försynt och blyg i människors närvaro. Du har även bacillskräck.

Utrustning
Du bär alltid med dig din kamera med tillhörande objektiv och blixt. Likaså släpper du inte din rekvisitalåda,
kamouflerad till en skokartong, för en sekund. Rekvisitalådan innehåller en kikare, en liten
avlyssningsutrustning med tillhörande mikrofoner, fem st ficklampor, sterila plasthandskar, ett munskydd,
en latexmask som kan kamouflera dig till oigenkännlighet, en tomtedräkt och fem stycken svarta
lösskägg från tiden då det begav sig.
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Inge Koll, Snokare 23 år
Om de andra karaktärerna

Moster Greta
Tja, vad ska man tycka om henne. Det är lite kul, men mest läskigt, att
lämna det trygga hemmet för att åka upp i norr och fira henne. Du vet inte
riktigt hur du är släkt med henne, du vet faktiskt inte hur du är släkt med
någon på kalaset.

Bodil Bengtsson, Pensionär 72 år
Lite otäck tycker du. Bestämd och barsk. Bäst att smyga förbi henne i den mån
det går.

Svante Ågren, Brevbärare 52 år
Trevlig prick den där Svante. Han har alltid mycket intressant att berätta om sitt
brevbäraryrke. Och du har ju alltid haft en outtalad dröm om att bli brevbärare.

Anders Ågren, Ungkarl 24 år
Son till Svante. Han är inte alls trevlig. Ni umgicks lite när ni var små och åkte på
läger och sommarkollon tillsammans. Men Anders var alltid elak och skyllde alltid
alla bus på dig. Dessutom brukade han slå dig i huvudet med grenar som han
hittade. Det var också Anders som styrde in dig i den småkriminella världen,
men han var aldrig involverad i ”De skäggiga dårarna”.

Astmalia Eufrimsdotter, Punkare 31 år
Du har aldrig träffat henne, men har ändå fått för dig att hon är trevlig och intressant.
Du tror också att ni kan ha en del gemensamma intressen. Du har hört att hon är
engagerad i ”Isländska föreningen mot klubbning av säl” och du tycker ju inte
heller om att man klubbar oskyldiga i huvudet.



De skäggiga dårarnas eskapad

Svante Ågren, Brevbärare 52 år
Favorit-TV-program: Nyheter
Du är den gladlynte och öppne mannen som känner och pratar med allt och alla. Det är främst genom
ditt yrke som du får kontakt med andra människor men även på fritiden är du socialt aktiv och har gjort
stora insatser i den lokala nykterhetsföreningen.
Att få åka upp på släktkalas till norrland är en upplevelse du inte tackar nej till. Det ska bli riktigt trevligt
att få återse alla släktingar som man sällan träffar.

Trots din sociala kompetens är du frånskild sedan några år tillbaka. Din fru tyckte helt enkelt att du
jobbade för mycket. Ert äktenskap ledde dock till din son Anders Ågren. Anders är den enda familj du
har. Din far ramlade ner i en brevsorteringsmaskin för ett par år sedan och din mor har du inte sett av
på över 40 år. Det sägs att hon var lite glömsk och troligtvis glömde bort att hon hade en familj.

Egenskapsvärden
STY 11
UTH 13
SMI 8
INT 10
UTS 12
STO 13
KP 13
SB +1

Några färdigheter
Cykla 10, Dela ut post 17, Du säger rätt sak 14,
Lokalsinne 11, Populär person 15, Slagsmål 10,
Spela jultomte 15, Vitsa 10

Rollspel
Du är kort, har stor kulmage och en stor yvig
mustasch. Du älskar ditt yrke närmast gränslöst och
pratar gärna om det. Liksom de flesta brevbärare så
lider du av obotlig hundskräck.

Utrustning
Du bär med stor förkärlek din blå postkostym till såväl
vardag som fest. Du vill att det ska synas att du är
man för din post.
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Svante Ågren, Brevbärare 52 år
Om de andra karaktärerna

Moster Greta
Bäst att hålla sig ur vägen, du är inte intresserad av hennes pengar i alla fall.
Men det är samtidigt kul att hon har blivit så gammal. Du förundras över de
tappra män som levererar hennes post 13 mil ut i den norrländska urskogen.

Bodil Bengtsson, Pensionär 72 år
Trevlig gammal dam. Men man gör bäst i att inte ta det hon säger på allt för stort
allvar då hon har en tendens att börja svamla. Ni har alltid kommit bra överens.

Inge Koll, Snokare 23 år
Lustig typ som du emellanåt träffat på släktträffarna. Ni kommer bra överens.
Han hamnade tydligen i ett kriminellt gäng i de tidiga åren. Han är nog kusin
med din son på nåt sätt, men du är inte säker. Det verkar som om ingen har
riktigt koll på släktskapen längre.

Anders Ågren, Ungkarl 24 år
Din son. Du har följt hans tragiska nedgång från lycklig barndom till manodepressiv
ungkarl. Du har stått maktlös inför förvandlingen sedan Anders flyttade till
Stockholm. Om han åtminstone kunde skaffa sig ett jobb! Det är ju inte som om
du förväntar dig att han ska bli enhetschef över ett helt postkontor, men han
kunde ju åtminstone börja dela ut reklam.
Ni träffas tyvärr inte så ofta nu för tiden, så du ser fram emot att prata ut lite med
din son om livets väsentligheter. En gång i tiden kom ni bra överens.

Astmalia Eufrimsdotter, Punkare 31 år
Vet inte riktigt vem hon är och om hon överhuvudtaget tillhör släkten. Du hörde
ryktesvägen att hon är från Island och har problem med astma. Du tycker
kombinationen låter lite lustig. Hon vore lite kul att lära känna.

Lars Odeldorf, Bonde
Din grannes morbror. En hängiven bonde som bland annat
gjort sig känd för sina fantastiska talanger i att köra traktor
och tala med kor. Till hans mer okända sidor hör hans stora samling av
gummistövlar. Han förekommer överhuvudtaget inte i detta äventyr varför det är
onödigt att vidare beskriva honom.
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Anders Ågren, Ungkarl 24 år
Favorit-TV-program: Sportprogram
Du är en typisk ungkarl som helst tittar på tv-sporten och dricker folköl.
Du är uppväxt i en idyllisk familj i en småländsk småstad. Lustigt nog minns du inte speciellt mycket
av dina år där. Du tror att du druckit lite för mycket öl på senare tid.
Din far Svante Ågren har du inte speciellt mycket kontakt med. Det har du däremot med din mor,
eftersom hon kommer förbi och städar din ungkarlslya en gång varannan vecka. Hon tjatar alltid en
massa när hon kommer. Du bryr dig inte så mycket om det, men det framgår tydligt att hon vill att du
ska klippa dig och skaffa ett jobb.
Du funderar ofta på att bjuda ut din gamla skolkamrat Gertrud Schenken, men då det var ett tag sedan
du betalade telefonräkningen så är det svårt. Att det var ett par år sedan du överhuvudtaget talade
med någon på telefon gör inte saken lättare.

Egenskapsvärden
STY 9
UTH 10
SMI 7
INT 6
UTS 5
STO 12
KP 11

Några färdigheter
Hålla andan 13, Kalsongryck 12, Ljuga 14, Slagsmål 11, Stålmage
10, Titta på TV 15, Tjuvnyp 9, Upptäcka fara 11

Rollspel
Ditt liv styrs av depression och frustration över att du aldrig
lärt dig förstå det motsatta könet. Du har konstant skäggstubb
och fett hår. Det hjälper inte längre att raka sig eller tvätta
håret.

Utrustning
När du åkte till släktkalaset packade du en sportbag
innehållandes en deo, lite kläder att byta med och lite
extra öl om nu tillgångarna på festen skulle börja
sina. Du bär nättröja och sletna jeans till vardags,
men du har i varje fall vett att klä upp dig med en
skjorta när det bär av på släktkalas.
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Anders Ågren, Ungkarl 24 år
Om de andra karaktärerna

Moster Greta
Vem bryr sig egentligen att den gamla haggan fyller 80? Men släktkalas
innebär ju alltid en massa gratis mat och öl, så det gör det värt att åka i varje
fall.

Bodil Bengtsson, Pensionär 72 år
Ganska cool gammal tant tycker du. Synd bara att hon inte var yngre för då hade
du ju kunnat ragga på henne. Nu skulle det kännas lika inspirerande som att
ragga på en höstack, ungefär.

Inge Koll, Snokare 23 år
Ni umgicks lite när ni var små och åkte på scoutläger och sommarkollon
tillsammans. Du mobbade honom lite minns du, men inte på allvar förstås.
Du tycker Inge är ganska patetisk och blyg. Han är väl din nästkusin eller nåt.
Släktskapen gör dig förvirrad och det verkar som om detta är ett vanligt problem
i hela släkten

Svante Ågren, Brevbärare 52 år
Din farsa. Du kan inte med honom just för att han är så faderlig. Dessutom har ni
inte speciellt mycket gemensamt. Han är ju så överdrivet trevlig och utåtriktad
mot allt och alla. Tjatar hela tiden om att du borde bli brevbärare som han.

Astmalia Eufrimsdotter, Punkare 31 år
En vän till dig har gått på samma isländska odlingsskola som henne. Så du har
hört ryktesvägen att hon ska vara riktigt läcker och det har visat sig stämma.
Henne tänker du helt klart ragga på. Du tror inte ni är så nära släkt, så ni skulle
helt logiskt kunna gifta er utan problem.
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Astmalia Eufrimsdotter, Punkare 31 år
Favorit-TV-program: Naturprogram
Du har levt större delen av ditt liv på Island då du blev bortadopterad när du var tre år av en svensk
familj. Du vet inte mycket om din mor utom att hon var ung när hon adopterade bort dig. Din fosterfamilj
har tagit väl hand om dig och har sett till att du lärt dig svenska. Fast sedan några år tillbaka har du
flyttat hemifrån och bor i ett proggkollektiv någon mil utanför Rökavik.

En tid innan Moster Gretas släktkalas fick du ett anonymt brev som hävdar att din mor skulle finnas på
kalaset. Därför beslöt du dig att åka till Sverige för att finna dina rötter. Du har befunnit dig på Moster
Gretas gård i två dagar när släktkalaset börjar.

Du är en mycket engagerad person. Du är vegetarian och har tidigare
gått på isländsk naturbruksskola och utbildat dig i
ekologisk odling. Du brukar inga som helst droger
och är engagerad i Amnesty, No Smoking
generation, Djurens rätt och Islands sällskap
mot klubbning av säl.

Egenskapsvärden
STY 8
UTH 9
SMI 11
INT 10
UTS 13
STO 11
KP 10

Några färdigheter
Djurvän 15, Knyta knutar 12, Odla 12, Snacka 14, Tjata 14
Tillhygge: Tårgasspray 9 (offret förblindat i 1ST)

Rollspel
Du är positiv och glad. Ditt djupa engagemang för viktiga
samhällsfrågor dominerar dina samtal.  Du lider av en
svårartad astma som helt utan förvarning kan sätta in och
som gör att du måste hålla dig på avstånd från cigarettrök
och starka deodoranter.
Du ser bra ut enligt de flesta. Det värsta du vet är
mansgrisar och krograggare.

Utrustning
Du bär uteslutande svarta eller mörka kläder och kängor
som du inhandlar på secondhand.
Du bär en handväska utrustad med smink, tårgasspray
och upplysningsfoldrar om ”Isländska föreningen mot
klubbning av säl” (som du gärna delar ut).
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Astmalia Eufrimsdotter, Punkare 31 år
Om de andra karaktärerna

Moster Greta
Släktens överhuvud. Hon var förvånansvärt positiv till ditt deltagande
på kalaset, trots att du mer eller mindre är en främling i släkten.
Kanske vet hon vem som är din mor? Fast det verkar som om
släktskapen är mycket förvirrade och att ingen har riktig koll på det.
Moster Greta ska tydligen vara mycket rik, men hon verkar inte ha
mycket dyra saker i huset. Hon röker mycket. Det tycker du inte om
och på grund av din astma har du svårt att vistas i hennes närhet mer
än fem minuter.

Bodil Bengtsson, Pensionär 72 år
Du vet inte så mycket om henne. Men du tycker det är coolt med gamla
människor. Det finns inte så många sådana på Island, eftersom de brukar
halka ner i vakar och drunkna när de är ute och pimplar havsöring om
våren.

Inge Koll, Snokare 23 år
Du tycker han verkar vara skum. Ryktesvägen har du hört att han var
inblandad i ett kriminellt gäng i sina yngre år.

Anders Ågren, Ungkarl 24 år
Honom gillar du inte alls. Hans person och hans beteende avslöjar att han
verkligen är desperat efter en kvinna. Såna män kan du verkligen inte
med. Dessutom luktar han svett och har läskig andedräkt. Bäst att ha
tårgassprayen nära till hands.

Svante Ågren, Brevbärare 52 år
En rolig och rund liten gubbe som spexar och skämtar. Verkar som han är
far till slusken Anders Ågren. Svårt att tro.


