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Inledning 
 

Det är ännu en kaotisk dag i Sin City. Kollektivtrafiken står stilla så om man ska åka 

någonstans tvingas man ta sin egen bil eller åka taxi. Nackdelen med taxi är att de på grund av 

stadens rådande problem med bussar och tunnelbana fyller upp bilarna så mycket det går, och 

att man alltså inte kan påverka vilka man tvingas dela sin resa med. 

Hela äventyret utspelas i en av stadens taxibilar och det är spelarna som är kunderna. I de 

flesta fall kliver de in som enstaka kunder men ibland som ett par eller som en grupp på tre. 

Varje person har en kortare beskrivning på hur denne beter sig eller om det har hänt något i 

dennes liv. Det som står i beskrivningarna är bara grundförutsättningarna, sen är det upp till 

spelarna att bestämma fortsättningen. 

Hela spelet bygger på att spelarna är aktiva. Det är inte meningen att alla personer ska hålla så 

länge. Det är bara att ta en personlighet och kliva in i taxin och köra sin grej. Om det inte blir 

någon effekt så får spelarna säga åt chauffören att stanna bilen och kliva ut och ta en ny 

karaktär. 

Som spelledare har du rollen som taxi chauffören som lotsar spelarna runt stadens gator. Hur 

du väljer att spela är upp till dig. Du kan vara den grinige som gnäller på sina kunder eller 

någon som bara måste berätta om sin senaste barrunda. 

Det kan vara en god ide att ställa upp stolarna som i en bil och lägga karaktärerna i ett rum 

bredvid och bara agera i taxi rummet. Vid vårt speltest så gjorde vi inte det och då blev bytena 

mellan karaktärer lite för snabba. Som du anat så finns det egentligen inte någon intrig i det 

här spelet, ingen problemlösning utan bara rollspel vilket kan vara bra att poängtera för 

spelarna innan ni sätter igång. 

/Ulf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karaktärer 
 

 

 

 

 

Lars Jonsson, 22 

 

Du och din blivande fru Lisa kliver in i en taxi tillsammans. Ni är på väg till kyrkan för att 

äntligen bli ett äkta par. Ni har varit tillsammans i ett år nu och tyckte att det var dags. Du 

älskar verkligen Lisa, hon är som tagen ur dina fantasier om hur en kvinna ska se ut och röra 

sig. Ibland tänker du på vilken tur du har att du träffat en sådan kvinna. Det är bara synd att 

det har skurit sig mellan henne och hennes föräldrar så du aldrig har fått träffa dem men det 

kanske ordnar sig eftersom du i smyg bjudit in dem till bröllopet. Vad det gäller hennes 

vänner så vet du inte så mycket. Av någon anledning så har ni mest umgåtts med din 

bekantskapskrets.   

Du har tänkt att du borde säga att du bjudit in hennes föräldrar, det är ju trots allt deras dotters 

bröllopsdag. 

 

Du är en lycklig man som inte kan se några problem med något. 

 

 

 

 

 

Lisa Olsson, 28  

 

Du och din blivande make Lars kliver in i en taxi tillsammans. Ni är på väg till kyrkan för att 

äntligen bli ett äkta par. Ni har varit tillsammans i ett år nu och tyckte att det var dags. Du 

älskar verkligen Lars, han är omtänksam och snäll. När ni gör något så är det oftast han som 

har hittat på det. Du kunde aldrig tro att du skulle hitta någon som ville gifta sig med dig men 

det är ju klart, du har inte berättat din hemlighet än. Din lilla hemlighet som ingen vet om. Du 

har inte haft namnet Lisa i hela ditt liv. För åtta år sen hette du Roger och var en man, men i 

hela ditt liv har du känt dig som en kvinna. Till slut tog du mod till dig och tog kontakt med 

en klinik som hjälpte dig med operationer och hormoner. När du berättade det för dina 

föräldrar så bröt de kontakten med dig. När alla operationer var klara så flyttade du till en 

annan stad där du inte kände någon, du tänkte att det skulle vara lättare. Det visade sig att det 

var ett smart val, alla på ditt nya jobb accepterar dig och ingen misstänker något. När sedan 

Lars dök upp i ditt liv så var allting perfekt, så perfekt att du inte tänkte på att berätta något 

för honom. Han har accepterat att du inte har någon kontakt med dina föräldrar och ni umgås 

mest med hans vänner. 

På väg in i taxin så tänker du att du borde berätta din lilla hemlighet. 



Rickard Lintopp, 56 

 

Du jobbar som forskare på ett företag som tar fram motgift mot ABC stridsmedel. För 

tillfället så har du hand om en extremt farligt nervgas som heter xemses. Om en liten ampull 

skulle spricka mitt i staden under rusningstrafik så skulle följderna bli katastrofala. Av den 

anledningen så är du en väldigt nervös man när du kliver in i taxin. Du har nämligen lyckats 

smussla undan två ampuller från ditt jobb. Din familj har blivit kidnappad av någon som 

ringde dig och förklarade väldigt detaljrikt vad som skulle hända om du inte ordnade fram två 

ampuller åt dem. Han förklarade lika detaljrikt om följderna om du skulle kontakta polisen. 

Ikväll ska du leverera det du tagit och det är dit du är på väg när du ropar på en taxi. 

Du har ampullerna i en väska som du har ett krampaktigt tag i, tänk om någon av dem går 

sönder. 

 

Spela honom som en nervös person som inte låter någon röra väskan. Han torkar svetten i 

pannan hela tiden. Eventuellt tittar han bakåt då och då för att se om det är någon som 

förföljer bilen. 

 

 

 

 

 

Jim Stevens, 38 

 

Du är en av stadens börsmäklare, du är även den bästa. De senaste tio åren har du lyckats med 

precis allt. Allt du pekat på har blivit till guld. Dina chefer är glada och dina kunder är ännu 

gladare. Du vet vad du är värd och du ser till att du får det. Ibland har du funderat på att öppna 

eget men det lockar dig inte. Som det är nu har du en snuskigt hög lön och full frihet, vem 

skulle vilja ändra på det. Det är många som frågar hur du får din inspiration men du har inte 

avslöjat det utan du brukar dra till med någon historia. Sanningen är att du brukar ikläda dig 

en väldigt sjaskig rock, ett par lika sjaskiga byxor och ta på dig en peruk och ett skägg som är 

toviga. Kort sagt, du klär ut dig till en uteliggare men för att spetsa till det har du tagit på dig 

rollen som domedagsprofet. Du brukar gå omkring bland de andra börsmäklar firmorna med 

ett plakat som säger ( I morgon går världen under, gör bot!). Du vet inte varför det fungerar 

men det gör det. Idag känner du att det är dags att söka inspirationens källa och du är på väg 

till ett av dina favoritställen.  

Tänk om någon av dina kolleger skulle se dig tänker du när du kliver in i taxin. 

 

Spela honom som en tokig gatuprofet som på fullt allvar tror att världen ska gå under i 

morgon. Om någon frågar hur han kan åka taxi så får du vara kreativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torsten Kräm, 55 

 

Du är en revisor som brukade jobba på revisorfirman Pirelli. Du blev nämligen sparkad för 

några månader sen. Det var ett så hårt slag att du inte har hämtat dig än. Du var en av de där 

som inte syns så mycket men som ger hela sin själ åt företaget. När du fick beskedet så gled 

du först in i en dvala av fullständig apati men sen gjorde din hjärna en flipp. Du började ringa 

upp dina gamla kunder och fortsatte ditt jobb som förut med den skillnad att du använde 

fantasi siffror som du skickade in till skattekontoret. På något vridet sätt vet du om att du gör 

något fel men du kan inte sluta. Bara för att visa andra människor att du faktiskt har ett jobb 

så brukar du åka taxi eller buss. Där pratar du i mobilen och gör hetsiga anteckningar. 

Samtalen i mobilen är oftast samtal som du beställt till dig själv. När du tar en taxi så brukar 

du prata högt om att du är försenad till en klient. 

 

På senare tid så har det börja komma lite otrevliga samtal från din gamla arbetsplats. Det har 

visat sig att några av de siffror som du skickat in till skattemyndigheten har legat lite för nära 

sanningen men det var de som sparkade dig så nu får de stå sitt kast. 

 

Spela honom som en extremt stressad affärsman, ha mobilen under hakan och krafsa 

samtidigt ned anteckningar på ett papper. 

 

 

 

 

 

Stefan Lugn, 23 

 

Jävla lillebror. Nu har han ställt till det igen och som vanligt måste jag fixa till det. Han kom 

hem till mig igår och jag kände igen den där blicken han hade. Den här gången handlade det 

om att han hade lovat att leverera några grejer till en kille förra veckan men han hade inte 

kunna komma. Det i sin tur innebar att killen som inte fick någon leverans blev sur och hotade 

att ringa till snuten. Din bror är en liten pest men han är din bror och du lovade er mamma att 

du skulle ta hand om honom. Därför har du bett din bror att fixa ett nytt möte med killen, men 

den här gången så kommer du att fara dit och banka skiten ur honom. Under taxifärden är du 

lite spänd och trummar med fingrarna. När du ser ditt offer ber du chauffören att stanna och 

vänta en stund. Sen kliver du ut och spöar skiten ur killen. Märkbart lättad kliver du in i bilen 

igen och ber chauffören att släppa av dig på en ny adress. Nu är du vänligare mot de andra i 

bilen. 

 

Den här personen är bara med för att förvirra lite, gör vad du kan av den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petter Klar, 29 

 

Ni är ett tvilling par som har fastnat för new age köret. När ni kliver in i taxin och chauffören 

frågar vart ni ska svarar ni att kristallen säger till när det är dags att kliva av. Ni har den 

enerverande vanan att ni måste läsa av alla som finns i er närvaro. 

 

Kristaller, tarotkort, aurer… använd vad du vill när du spelar den här, det vore ganska skönt 

om ni kunde synka er och säga några saker samtidigt. De gånger det lyckas så tittar ni på 

varandra och säger: ja, länkade. 

 

 

 

 

 

Niklas Klar, 29 

 

Ni är ett tvilling par som har fastnat för new age köret. När ni kliver in i taxin och chauffören 

frågar vart ni ska svarar ni att kristallen säger till när det är dags att kliva av. Ni har den 

enerverande vanan att ni måste läsa av alla som finns i er närvaro. 

 

Kristaller, tarotkort, aurer… använd vad du vill när du spelar den här, det vore ganska skönt 

om ni kunde synka er och säga några saker samtidigt. De gånger det lyckas så tittar ni på 

varandra och säger: ja, länkade. 

 

 

 

 

 

Ronaldo Prento, 30 

 

Du är en nybliven pappa som har tagit en taxi till bb. Du lyckades tränga dig in med en 

gigantisk nalle som du köpt. Det känns bra att åka dit och få gosa med den lilla parveln, 

speciellt som om det inte var så bra stämning när du gick igår. Din tjej var ganska grinig och 

trött men vem skulle inte vara det efter en sådan pärs. Du har köpt en låda cigarrer som du 

bjuder alla i bilen på. Du själv är jublande glad och vill gärna berätta exakt hur söt den lille är. 

Mitt i en beskrivning ringer mobilen, det är din tjej. Hon ringer för att göra slut och för att 

berätta att det inte är ditt barn. 

 

Du fattar poängen. Först glad som en pelikan sen nere som en daggmask. Du får klara dig 

utan någon som spelar din tjej. Det är upp till dig vad som händer. Om du väljer att åka upp 

till bb och göra något drastiskt så kanske den här person kan komma igen lite senare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herr Vit 

 

Du och din partner Herr Svart är torpeder i en av stadens mäktigaste ligor. Ni kommer precis 

ifrån en affärsuppgörelse som inte gick som den skulle. Ni hade inte räknat med att någon 

skulle ha med sig något vapen men plötsligt var det någon som drog fram en revolver och 

började sprida bly. Du blev träffad i ena lungan så din kompis får mer eller mindre bära in dig 

i taxin.  

Väl inne i taxin börjar ni diskutera vad som gick snett och vad ni ska göra. Du hostar upp blod 

och börjar känna dig svag och till slut kommer en kraftig hostattack och du dör. 

 

Det kanske känns trist att du ska dö men gör det snyggt och ångestfyllt. Det intressanta 

kommer när din kompis bestämmer vad han ska göra med dig, särskilt då du avlidit i taxin. 

 

 

 

 

 

Herr Svart 

 

Du och din partner Herr Vit är torpeder i en av stadens mäktigaste ligor. Ni kommer precis 

ifrån en affärsuppgörelse som inte gick som den skulle. Ni hade inte räknat med att någon 

skulle ha med sig något vapen men plötsligt var det någon som drog fram en revolver och 

började sprida bly. Din kompis blev träffad i ena lungan så du får mer eller mindre bära 

honom till taxin.  

Väl inne i taxin börjar ni diskutera vad som gick snett och vad ni ska göra.   

 

 

 

 

 

Serafim Svensson, 58 

 

Du är en försäljare, kanske inte den bästa men i alla fall den envisaste. Den senaste tiden när 

det bara finns taxi som transportmedel så har du kommit på den smått geniala iden att hitta 

dina kunder i taxibilarna. Det är helt perfekt. De har ingenstans att fly för ingen vill kliva av i 

onödan. Ditt stora problem är egentligen ditt varulager som du har i din väska. Det är prylar 

och grejer som ingen behöver men inte kan vara utan.  

 

Tänk dig den mest envise försäljare du träffat. Han visar och gestikulerar och pratar oavbrutet. 

Taxi chauffören kommer sannolikt att slänga ut dig. Det brukar de göra, så gör det du ska och 

gör det snabbt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mahatma Spröjs 

 

Du, Greger och Jörgen som är två av dina lärjungar är på väg till din heliga lokal för att fånga 

in några nya finansiärer, men riktigt så har du inte framställt det för dina adepter. De tror i 

vanlig ordning att ni ska hitta fler lärjungar. Du har förstått att det finns många sökare där ute 

och att de är villiga att betala bra om de hittar någon som visar vägen. Det enda som krävs är 

att man säger lagom inlindade sanningar på ett sådär lagom religiöst sätt. Det underbara är att 

ingen verkar bry sig om vad som händer med pengarna utan verkar nästan tycka att det är 

befriande att betala. Sen finns det en sak som kommer som en stor bonus, nämligen flickorna. 

Det har visat sig att de inte har några som helst hämningar när de får en privat session med 

mästaren. Att du sen har gjort några filmer från några av de mötena och sålt dem till samlare 

är mer en bisyssla.  

 

Ahhh,  det är härligt att vara den store spirituella ledaren. Man hittar på lite flummiga ord och 

är vänlig och förstående.  

 

 

 

 

 

Greger flink, 28 

 

Du är en av Mahatma Spröjs lärjungar. Du och en annan lärjunge som heter Jörgen har fått det 

stora privilegiet att få åka tillsammans med er store ledare. Mahatma är så vis och förstående 

och han vet precis vad alla människor behöver. Han är beredd att omfamna alla som söker sig 

till ert tempel. Elaka tungor försöker baktala honom men du vägra att lyssna på  lögner. Du 

har en flickvän som heter Susan, hon är också är en trogen lärjunge till Mahatma, hon har 

faktiskt fått den stora äran att flera gånger få en privat session med mästaren. Hon har aldrig 

velar berätta vad som har hänt men hon har alltid kommit ut därifrån med ett tillfredsställt 

leende.  

 

En trogen lärjunge, from och formbar. 

 

 

 

 

 

Jörgen Getty, 35 

 

Du är en av Mahatma Spröjs lärjungar. Det är i alla fall din täckmantel. Du är en 

privatdeckare som har blivit anlitad av Susan Greys föräldrar. Hon är Gregers flickvän. 

Hennes far fick av en slump se en film där Susan var med och han önskade att han inte sett 

den. Han anlitade dig för att ordna bevis för att Mahatma gjort skumma saker så att han ska 

åka dit rejält. Än så länge har du inte lyckats men du funderar på att bearbeta Greger och idag 

kanske du har en chans. Du och Greger har fått det stora privilegiet att få åka tillsammans 

med er store ledare. Kanske det är dags att förklara sanningen för Greger. 

 

Du är van att jobba under täckmantel men Mahatma är en riktig hal typ. 

 

 



David Perron, 29 

 

Du hoppar in i taxin och är väldigt uppstressad. Adrenalinet sprutar i din kropp så du känner 

dig hög. Du har precis rånat din gamle chef på hela dagskassan. Det är första gången du gör 

något sådant och troligen den sista men den mannen var ett riktigt svin. Först får han dig att 

jobba extra alla kvällar och alla helger, sen säger han att det inte finns några noteringar om att 

du skulle varit där. Du har försökt alla vanliga vägar men det är ditt ord mot hans. Till slut 

fick du nog och fixade en pistol och en sån där luva med hål för ögonen. Du väntade till han 

skulle låsa för kvällen och trängde dig sedan in och länsade kassan. Bara för att ge honom en 

rejäl minnesbeta slog du till honom med pistolen och det var en skön känsla när han segnade 

ned på golvet. Efter det sprang du ut och lyckades hoppa in i en taxi. 

 

Wow, det gick och utan problem. Där fick han verkligen sitt straff, den djävla girigbuken. 

 

 

 

 

 

Sven Klong, 58 

 

Du är en helt vanlig man som är på väg till ditt jobb. I vanliga fall så är du lugn och 

ordningsam men idag känns det som om din hjärna har frikopplat sig från kroppen. Du bär på 

din portfölj och ur den sticker ett yxskaft med lite blodstänk på. Det hela började när du var på 

väg in till stan i din bil. I ögonvrån såg du en rörelse men hann inte reagera så du körde rakt in 

i rådjuret. Efter det har du bara diffusa minnen men du minns att du klev ut ur din bil och såg 

hur djuret låg och sparkade med benen. I nästa minnes sekvens så står du och slår djuret med i 

huvudet med yxan. I ditt chockade tillstånd kom du på att du var försenad så du stoppade ned 

yxan i din portfölj och tog dig in till stan på något vis. Nu sitter du i en taxi men du vet inte 

riktigt vart du är på väg. 

 

Chockad och förvirrad med en blodig yxa i portföljen. Det ser inte så bra ut. Han är med för 

att de andra passagerarna ska bli skrämda och börja fundera. 

 

 

 

 

 

Rurald Gruve, 43 

 

Du är en greve som bor i denna stad. Med din titel så medföljer ett visst ansvar gentemot dina 

inte lika bemedlade medmänniskor. Detta innebär att vara dryg, snorkig och kaxig. Populaset 

ska hållas på plats. Om någon från den lägre skalan har fräckheten att bjäbba emot så har du 

fått lära dig att ett snabbt rapp med handsken tystar ned dem.  

 

En besserwisser av guds nåde. 

 

 

 

 

 



Susan Creol, 25 

 

Du är en affärskvinna som jobbar för Europa försäkringar. Du har en spikrak karriär och den 

pekar stadigt uppåt. Du trivs med ditt liv trots att det innebär att du jobbar jämt. Du insåg rätt 

snart att det var ett måste att vara villig att ställa upp vilka tider på dygnet  det än var. Detta 

har medfört att du inte träffar dina gamla vänner så ofta. De tycker att du blivit så hård och 

driven, att du helt enkelt inte är som du brukade vara. Du ser dock inte detta som ett problem. 

Du har fått nya vänner som passar ditt nuvarande liv bättre. De som du umgås mest med är 

Brian och Paul. De lärde upp dig när du började jobba för bolaget. Den senaste månaden har 

du haft en liten affär med Paul. Det var inte meningen att bli något allvarligt men det som inte 

fick ske hände, du blev gravid. Ni har hållit tyst om det för du har tänkt att genomgå en abort, 

du har helt enkelt inte tid för ett barn just nu. Du har inte berättat om ditt beslut åt Paul men 

du är säker på att han tycker som du.  

Ni är alla tre på väg i en taxi till jobbet, men du har bokat in en tid hos en doktor för att utföra 

aborten idag så du tänker hoppa av tidigare än de andra men det vet de inte om. 

 

Stenhård affärskvinna som har bestämt sig för att lyckas genom att vara hårdare än männen. 

 

 

 

 

 

Paul Brennan, 25 

 

Du jobbar för ett för ett försäkringsbolag som heter Europa försäkringar. Du är en av alla unga 

strebrar som är beredd att klättra över lik för att klättra uppåt. Under de fyra åren som du varit 

här har du lyckats väldigt bra även med dina mått mätt. Det har dock medfört att du förstört 

några av dina kollegers karriärer. Men affärsvärlden är hård och skoningslös. Om inte du 

trampat på dem så skulle de gladeligen trampat på dig. Detta har medfört att du inte har så 

många vänner. Det är bara två som du litar på och det är Brian som jobbat här lika länge som 

dig, och Susan. Hon är en tjej som började här för ett tag sen. När hon började här så såg du 

och Brian direkt att hon hade rätta virket och började lära upp henne. Nu får ni anstränga er 

för att hålla jämna steg. Om sanningen ska fram föll du som en sten för Susan och du började 

lära upp henne bara för att komma henne nära. Din plan lyckades och ni inledde ett 

förhållande. Sen hände det som har förändrat din syn på livet. Hon blev med barn. Först blev 

du chockad men när det långsamt smälte in så började du inse hur futtigt ditt liv var. Ni har 

egentligen inte pratat om vad ni ska göra. Du har börjat fundera på att hoppa av karriärsstegen 

och flytta ut från stan men du har inte sagt något om det till Susan än, men hon borde känna 

som du. Ni är alla tre på väg i en taxi till jobbet, kanske man skulle förklara hur du känner för 

Susan. 

 

Du har alltid varit stenhård och tyckt att ett bra förhållande varar högst någon månad, men nu 

har du helt plötslig upptäckt något annat hos dig. 

 

 

 

 

 

 

 



Brian Sinclaire, 26 

 

Du jobbar för ett för ett försäkringsbolag som heter Europa försäkringar. Du är en av alla unga 

strebrar som är beredd att klättra över lik för att klättra uppåt. Under de fyra åren som du varit 

här har du lyckats väldigt bra även med dina mått mätt. Det har dock medfört att du förstört 

några av dina kollegers karriärer. Men affärsvärlden är hård och skoningslös. Om inte du 

trampat på dem så skulle de gladeligen trampat på dig. Detta har medfört att du inte har så 

många vänner, det är bara två som du litar på och det är Paul som jobbat här lika länge som 

dig, och Susan. Hon är en tjej som började här för ett tag sen. När hon började här så såg du 

och Paul direkt att hon hade rätta virket och började lära upp henne. Nu får ni anstränga er för 

att hålla jämna steg. Susan är väldigt attraktiv och kan onekligen sitt jobb. Du skulle gärna ha 

ett litet förhållande med henne men Paul hann först. Det är dock inget du hänger läpp för. Det 

finns andra. Du har aldrig tänkt att fixa ett stadigt sällskap eftersom det bara blir besvärlig i 

längden. Ni är alla tre på väg i en taxi till jobbet. 

 

 

 

 

 

The Duke, 37 

 

Du har gått in så stenhårt i vampyr grejen att du har börjat tro att du är den verkliga varan. Du 

har förföljt några kvinnor och tömt dem och du känner dig styrkt efter varje gång. Det har inte 

gått spårlöst förbi. Tidningarna har haft vissa teorier men ingen kommer att komma på dig 

och ännu mindre fånga dig. Vem skulle kunna fånga en skugga? Du har hittat kvällens offer, 

det är en man den här gången. Du har förföljt honom under några timmar och sett hur han 

hoppat in i en taxi. Snabbt tog du en genväg och lyckades tränga dig in i samma taxi. Inne i 

bilen känner du hur hungern börjar komma, du ser hur blodet pulserar i venerna i halsen på 

din middag. Du tar kontroll över dina impulser att slänga dig över honom direkt, det är ingen 

brådska det smakar bara bättre om man får vänta. 

 

Du får helt enkelt välja ut ett lämpligt offer som sitter i taxin. Du får välja själv hur du vill 

spela denna man men visst är det en väldigt vacker hals ditt offer har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sugar  

 

Du är en 25 årig prostituerad som har ledsnat på det liv som du lever. Likt många andra 

flickor var du ung, dum och nyinflyttad i den stora staden. När du steg av bussen hade du 

ingen aning om var du skulle sova och hur du skulle få tag på ett jobb men du såg inte det som 

ett större problem, du var fri. När du gick för att hitta någonstans att sova dök Daddy O upp 

vid din sida. Han var så trevlig och erbjöd dig en soffa hemma hos honom. Du stannade över 

natten och sen blev du kvar där. Allt var så perfekt och livet lekte. Daddy sa att han var 

tvungen att ta hand om lite affärer då och då så han kunde vara borta en vecka ibland men när 

han kom tillbaka överöste han dig med presenter och fina kläder. Vändningen kom en dag 

men du märkte inget först. Han sa att pengarna var slut och han undrade om du hade lust att 

hjälpa till med en grej. Han hade en kompis som var  villig att betala för en natt med dig, du 

sa först nej men han lyckades övertala dig. Sen den dagen var Daddy din hallick och du 

förbannade dig för att du gled in i det med öppna ögon. Senare fick du veta vad han gjorde när 

han tog hand om sina affärer. Det var naturligtvis sina andra flickor.  

Dom senaste två åren har du lyckats smyga undan pengar åt dig själv. Du tänker sticka ifrån 

stan och börja om på nytt men det måste ske snart för Daddy börjar bli misstänksam. 

Du har fått ihop nog med pengar för att börja ett nytt liv. Du tänker sticka ikväll efter din sista 

kund.  

 

Scenen börjar med att du och Daddy stiger in i taxin, han har för bestämt sig för att följa med i 

kväll, det är något som han har börjat göra dom senaste dagarna. 

 

 

 

 

 

Daddy O 

 

Du är en hallick som verkligen tycker om pengar. Egentligen vill du vara med och leka med 

dom stora pojkarna och lämna hororna åt andra. Det är för mycket gnäll och tjafs. Du har fått 

ett erbjudande om att vara med i en av stans verkliga toppgäng. Du ska visserligen börja som 

en indrivare men du borde kunna jobba dig uppåt snabbt. Det enda du behöver göra för att 

övertyga dom om att du är värdig är att du ska se till att dina flickor drar in en djävla massa 

stålar på en väldigt kort tid. Det har gått riktigt bra men det verkar som om ditt säkra kort 

Sugar inte lyckas dra in så mycket som hon skulle kunna. Antingen har hon blivit lat eller så 

har hon planer. För säkerhetskull har du börjat följa med henne. 

 

Scenen börjar med att du och Sugar kliver in i taxin på väg ett litet kvällsjobb. 

 

 

 

 

Hubert 

 

Du är en otroligt dryg och otrevlig taxi chaufför som är på väg hem för dagen. Du anser dig 

vara stadens bästa taxichaffis och du är inte sen att berätta det för alla. Du lyckas alltid hitta 

något att klanka på när det gäller andras kör teknik. När du då och då själv åker taxi så slutar 

du aldrig klaga på att den andre inte tar den snabbaste vägen o, dyl. 

 



 

Lasse 

 

Du och din polare Sven är på väg till årets värsta dunder fest. Alla ska dit och det ska bara 

vara de hetaste dj´s som spelar. Det här har ni sett fram emot i flera veckor. Ni är så hysteriskt 

uppladdade att ni nästan vibrerar. Under hela resan rabblar ni upp vad som ska hända och vad 

ni ska göra. 

 

 

 

 

 

Sven 

 

Du och din polare Lasse är på väg till årets värsta dunder fest. Alla ska dit och det ska bara 

vara de hetaste dj´s som spelar. Det här har ni sett fram emot i flera veckor. Ni är så hysteriskt 

uppladdade att ni nästan vibrerar. Under hela resan rabblar ni upp vad som ska hända och vad 

ni ska göra. 

 

 

 

 

 

Jean 

 

Du och din polare Alexander är förmodligen stadens bästa stylister, ni är troligen även dom 

fjolligaste. Ni tänker bara färger, frisyrer och kläder. Om ni pratar om vad som hänt i den 

senaste politiker skandalen så är det viktiga inte vad dom gjort utan hur han såg ut på bilden i 

tidningen och i tv´n. Ni båda har fått ett uppdrag från glamour programmet på tv, ni ska 

försöka hitta en person som ni tycker ser väldigt grå ut och fullständigt göra om denne. Sedan 

ska ni lyckas övertyga han eller henne att följa med er på en kväll på stan. Personligen tycker 

ni att uppdraget var i simplaste laget, vem skulle inte vilja det. 

 

 

 

 

 

Alexander 

 

Du och din polare Jean är förmodligen stadens bästa stylister, ni är troligen även dom 

fjolligaste. Ni tänker bara färger, frisyrer och kläder. Om ni pratar om vad som hänt i den 

senaste politiker skandalen så är det viktiga inte vad dom gjort utan hur han såg ut på bilden i 

tidningen och i tv´n. Ni båda har fått ett uppdrag från glamour programmet på tv, ni ska 

försöka hitta en person som ni tycker ser väldigt grå ut och fullständigt göra om denne. Sedan 

ska ni lyckas övertyga han eller henne att följa med er på en kväll på stan. Personligen tycker 

ni att uppdraget var i simplaste laget, vem skulle inte vilja det. 

 

 

 

 



Benny 

 

Ack denna smärta som dväljs i ditt tomma bröst. Ditt hjärta gråter för alla dessa vilsna själar 

som inte vet vad sann olycka är. Du ser på unga par som leende går hand i hand. Tänk om du 

bara fick en chans att få visa dom underbart det kan kännas med melankoli. 

 

 Du är en oupptäckt icke förstådd poet med sorg som vapen. Dina dikter är sorgsna, dina 

kläder matchar dina dikter och ditt ansikte är djupt fårat av alla långa timmar du övat framför 

spegeln för att få till den perfekt sorgsna minen. Eftersom ingen vill ge ut dina alster har du 

bestämt dig för att ge dig ut i världen och låta den få känna på din sorg. 

 

 

 

 

 

Betty 

 

Du och din man är det lyckligaste paret i världen. Ni har varit gifta i 40 år. 40 år av bara glada 

minnen. Tyvärr för dig och din man så har era minnen börjat bli minst sagt flexibla. Det 

betyder att du vet att du sitter i en taxi men du vet inte hur du kom in eller vart du är på väg. 

 

 

 

 

 

John 

 

Du och din fru är det lyckligaste paret i världen. Ni har varit gifta i 40 år. 40 år av bara glada 

minnen. Tyvärr för dig och din man så har era minnen börjat bli minst sagt flexibla. Det 

betyder att du vet att du sitter i en taxi men du vet inte hur du kom in eller vart du är på väg. 

 

 

 

 

 

Stanley 

 

Du är en helt vanlig kille/tjej. Du har familj och en fast anställning på ett företag som säljer 

gardiner. Man skulle kunna säga att du är medel svensson personifierad. Det enda som gör dig 

speciell är att du inte respekterar andra människors revir. När du sitter i matsalen brer du ut 

dina saker, när du pratar med någon så tar du alltid det där lilla extra steget fram, i bussen kan 

du helt obehindrat läsa över någons axel och till och med säga till denne att inte vända på 

bladet. 


