
Kapten Donald Rockefeller 

38-årigt rikemansbarn och med tusen goda idéer 

 

Det är ingen överdrift att säga att du föddes med silversked i mun. Eller varför inte säga guldsked. Du 

var bortskämd som liten och fick alltid som du ville. Dina föräldrar såg till att muta lärare och vänner 

och myndigheter och militärer och alla andra så att du skulle kunna ta sig fram enkelt i livet. Detta 

har gjort att du har en ytterst vag uppfattning om dina begränsningar och vad som egentligen är 

realsistsikt. När du ville bli pianist fick du en lärare och ett skivkontrakt. När du ville ge sig in i 

sjöfartsbranschen fick du ett eget kryssningsfartyg och en styrman. När du ville bli cowboy fick du en 

egen ranch med inhyrda indianer som du kunde skjuta på. När kriget kom ville du bli krigshjälte och 

fick en grad och en mycket säker befattning i ett skyddsrum utanför London.  

Eftersom du levt så friktionsfritt har du också vant dig vid att kunna göra som du vill och är inte vara 

låst av normer och regler. Just när kriget började blev du besatt av kvinnor i allmänhet och mode i 

synnerhet. Under fyra år har du förgyllt tillvaron på 73:e logistikstaben genom att paradera runt i 

peruk, lösnaglar och kjol. Även om de flesta drabbade har vant sig vid detta har de svårare att 

acceptera den flora av orealistiska planer och idéer som du presenterat på daglig basis. 

Kanonbestyckade varmluftballonger, högklackade kängor, tjurar med borrar som horn, 

solhattshjälmar, läppstift med antropin, lustgasbomber och skottsäkra västar i skotskrutigt är bara 

några av de goda idéer som du sett schabblas bort av okunniga överordnade. Ett stort problem med 

din krigsplacering är att det ligger i ingenstans, i byn finns bara två pubbar där besökarnas 

medelålder är lika hög som deras konsumtion av alkohol. Vid sjusnåret har de flesta somnat eller så 

packade att de inte kan dansa. Inget bra ställe för den inbitne festprisse.  

Något krig har du inte sett av heller, men precis som du börjar oroa dig för att kriget ska ta slut får du 

plötsligt gehör för en riktig pang-idé. Att skapa ett förband av kvinnor och män som kan klä ut sig till 

både män och kvinnor. Genom att ständigt byta både kön och klädsel skulle de förvirra fienden och 

nå enorma militära och modemässiga framgångar. 
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Du kallas till någon typ av general som är klädd i mycket snyggt skuren, blankvit uniform med 

matchande skor och en slips i azurblått. Han ger dig ett uppdrag där mode och heroiska krigsinsatser 

möts i en fantastisk symbios. 

Du tilldelas en handfull livsfarliga män och kvinnor som alla har förmågan att uppträda inom och 

utom könsramarna. Med dessa ska du hoppa fallskärm över den Bayerska staden Blumpchen. Ni ska 

stoppa en busslast med tyska städtanter. Ta deras identiteter och infiltrera en tysk flygstab som är 

center för meterologiska prognoser. Där ska ni förstöra så mycket som möjligt och gärna döda deras 

chef. Obersturmfuhrer Helga Himler, kusin till Henrich Himler. 

Det låter ju hur enkelt som helst och bråttom är det också. Ni reser om bara två timmar. Tur att du 

har packat några extra par strumpbyxor. 

Att spela Donald 

Intensiv, orealistisk och festglad 

Donald är intensiv, målinriktad och uppfinningsrik. Tyvärr är alla hans idéer alltid helt orealistiska. 

Han är väldigt (låt oss säga besatt) av damkläder och mode men bortsett från själva klädseln är han 

inte alls feminin och hans förmåga att uppträda som kvinna är ganska begränsad. Han är också en 

utpräglad festprisse och säger aldrig nej till att svinga en bägare och dansa en galen jigg. 

Utrustning 

En resväska proppfull med damkläder. 

Karta över Londons nöjesställen (tog fel). 

Ett antal fiffiga manicker efter eget huvud. 

Egenskaper och skickligheter: 
 
Styrka/Slagsmål: 1 
 
Smidighet/Smyga: 2 
 
Uppmärksamhet/Leta: 2 
 
Övertala: 5 
 
Allmänbildning: 3 
 
Vapen: 1 
 
Initiativ: +1 
 
Att träffas: 11+ 
 
Tålighet: 2 
 
Smärttröskel: 12 



Kenneth ”Sparky” Clifford 

28 årig mordbrännare med sprängkompetens 

 

Två saker skiljde dig från de andra pojkarna på internatskolan. Ett, du gillade flickkläder och fick lida 

för det. Två, du gillade eld och det fick de andra eleverna lida för. När du bränt ner din tredje 

internatskola fick det räcka med studier och du blev istället brandman. Det var visserligen obekvämt 

med byxuniform på arbetstid, men du kunde gå i klänning på den lokala nattklubben så ofta du ville. 

Under några år var det tillräckligt att släcka andras bränder och på så sätt fylla behovet av rök och 

eld. Men sedan växte begäret att göra något eget. I många år satte du eld på olika byggnader, 

larmade och släckte dem sedan som brandman. Tyvärr blir det lätt slentrian i att vara pyroman. För 

att motverka detta och skapa spänning i livet tävlade du mot dig själv i att sätta eld på speciella 

byggnader. Gärna lite mer udda objekt exempelvis kulturskyddade stugor från sjuttonhundratalet, 

gallerier med dyrbar konst eller exklusiva skoaffären som inte har damskor i storlek 45. Den stora 

drömmen är att få elda upp ett slott. Ett riktigt slott med tinnar och torn och dyrbara persiska mattor 

med bågskyttar och lejon som motiv. 

När det blev krig fick du höra talas om brandbomber och anmälde dig genast till tjänst som 

bombfällare i flygvapnet. Snart fick du vara med och elda upp hela städer och landsändar. Det var 

roligt i några år, men sedan satte slentrianen in och du började fjutta eld på lite byggnader på 

flygbasen. En sen kväll satte du fyr på en hangar med jaktflygplan och blev enkelt igenkänd när du 

rusade där ifrån i pumps och långklänning. Sex månader i finkan utan ett enda brandlarm har tärt 

hårt på dig, även om de andra fångarna uppskattar när du går i klänning. 

Plötsligt en dag när du låg och fantiserade om ett brinnande sagoslott blev du bryskt uppkallade från 

cellen. Du blev erbjuden nåd från ditt straff. Allt du behövde göra var att hoppa fallskärm (vilket du 

gjort flera gånger förut), klä ut dig till städtant och sätta eld på ett tyskt kontor. Inget att tveka på så 

klart. Några timmar senare har du fått en eldkastare som ser ut som en dammsugare och sitter på ett 

bullrigt flygplan på väg mot tyskland. Det bästa av två världar!  
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Att spela Sparky 

Sparky är ganska social, men gillar inte att stå i centrum. Han är ganska feminin och går allra helst i 

damkläder, det är mer ett naturligt förhållningssätt. Hans stora passion är eld. Mycket i hans värld 

kretsar kring bränder och han kedjeröker ständigt, det bästa i rökningen är att få tända ciggen. 

Sparky skiter egentligen i uppdraget, får han bara starta en brand då och då så är han nöjd. Han gillar 

också att svinga en bägare i goda vänners lag och han är svältfödd på socialt ungänge efter en tid i 

finkan.  

 

Egenskaper och skickligheter: 
 
Styrka/Slagsmål: 1 
 
Smidighet/Smyga: 3 
 
Uppmärksamhet/Leta: 3 
 
Övertala: 1 
 
Allmänbildning: 1 
 
Vapen: 1 
 
Mordbrand: 8 
 
Initiativ: +2 
 
Att träffas: 12+ 
 
Tålighet: 5 
 
Smärttröskel: 13 
 

 

 

 

 

 

 



 

Mar(t)y ”Machinegun” Duvré 

Blodtörstig vapendåre med fel namn i passet 

 

Genom en mycket lycklig slump var båda dina föräldrar ordblinda. De klantade till det rejält på 

födelseattesten och skrev ”Marty” istället för ”Mary”. Mycket lyckosamt eftersom din manliga 

identitet öppnat dörrar till områden som annars varit låsta för kvinnor. Redan som liten hade du 

nämligen en oroväckande fascination för vapen och jakt. Dina föräldrar var båda radikala politiker 

och stadsbor. De tyckte illa om gummistövlar och friluftsliv var ytterst oförstående för dina intressen. 

Men din adliga moster och morbror var riktiga skjutgalningar som älskade att skjuta ihjäl både smått 

och stort.  

Efter många hundra nedlagda byten började du drömma om att få slita ut avtryckaren i ett riktigt 

krig. Återigen sken den goda turen med sin närvaro och det bröt ut ett väldigt skjutglatt inbördeskrig 

i Spanien. Till dina radikala föräldrars lycka (och din konservativa mosters olycka) hamnade du i den 

kommunistiska internationella brigaden. Under ett påhittat, grabbigt namn fick du stridande tjänst 

och när din rätta könstillhörighet avslöjades var det så ont om folk att du fick kriga vidare ändå. 

Tyvärr var det också ont om ammunition det var frustrerande att släpa en tung kulspruta och behöva 

begränsa sig till korta skurar. När du tillsist lyckades sno åt dig en hel kärra med ammunition sköt du 

så mycket att vapnet sprängdes och du blev illa skadad i händerna. Det blev tranport hem till 

England. Ungefär när din konvalisens var slut sken lyckan igen och ett helt underbart världskrig bröt 

ut. Du tog värvning som Marty och några månader senare pepprade du på tyskarna för glatta livet. 

Sedan följade ett antal lyckliga år när du satte kulor i tusentals italienare och tyskar i Nordafrika.  

En mörk natt slog dock olyckan till och du råkade meja ner ett kompani sydafrikaner som pratade 

afrikans med varandra. Trots att du bedyrade din oskuld kunde de få överlevande vittna om att du 

skrikit ”Ni sköt av min morbrors tumme. Dö boerjävlar!”. Det blev krigsrätt och inte blev det bättre 

när din rätta identitet och insats för kommunisterna avslöjades. Efter några fasansfulla månader i 

finkan verkar dock din fantastiska tur återvända. Du får erbjudande om att hoppa fallskärm rätt ner i 

Tyskland och skjuta ihjäl så många som möjligt. Snacka om tur. 

 



 

Att spela Marty 
 
Marty är en kille som gillar att skjuta sönder saker och helst levande måltavlor. Det är liksom han 
grej. Han är inte ond eller sadistisk, men spänningen och ruset i att klämma av ett par tusen skott 
mot en tät folkmassa slår det mesta. Allra roligast är det så klart om måltavlorna skjuter tillbaks eller 
åtminstone försöker gömma sig. Du är annars väldigt festglad och svingar gärna en bägare i goda 
vänners lag. Efter en lång och tyst tid i finkan är du ivrig spekulant på en stadig festkväll. 
 
Egenskaper och skickligheter: 
 
Styrka/Slagsmål: 1 
 
Smidighet/Smyga: 2 
 
Uppmärksamhet/Leta: 2 
 
Övertala: 5 
 
Allmänbildning: 3 
 
Vapen: 1 
 
Initiativ: +1 
 
Att träffas: 11+ 
 
Tålighet: 2 
 
Smärttröskel: 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bobby Brax 

Bipolär skämtare med dragning till slapstick och stickvapen. 

 

Du har alltid varit en riktig spexare som tar det mesta med en klackspark. Det är ingen slump att du 

innan kriget jobbade som varitéartist med dragshow som specialitet. Men det har inte varit någon 

lätt väg. Under åren har du och framför allt din omgivning drabbats av många mystiska olyckor. Du 

har angripit varje motgång med ett garv och enträget stretat vidare. När din pappa ramlade ner för 

ett stup på väg hem efter en fuktig kväll på puben förklarade du att ”han alltid haft högtflygande 

planer”. När din mamma hittades överkörd av ett tåg ett år senare förklarade du att ”hennes liv alltid 

gått som på räls.” Det du inte nämnde var att det var du som dödade dem (tillsammans med en hel 

drös andra människor). För som en motvikt till ditt glada sinnelag har du också en mycket mörk sida. 

Efter ett stojigt och skojigt framträdande kan en oändlig ilska och sorg komma över dig. Då drabbas 

du att ett hat mot allt mänskligt, särskilt de som skrattat åt dig. Då tar du gärna något vasst och 

sticker i dem. Efter det mår du genast bättre och brukar hitta på något skoj med liket som samtidigt 

maskerar stickskadorna.  

Livet rullade på ganska bra och du var en lokal kändis med bland annat med din kvinnliga karaktär 

Margret Blanché på repertoaren. Livet var en god blandning av buskis och knivmord. Sedan kom 

kriget och du blev inkallad. Du lyckades bli placerad som fältartist och under några år turnerade du 

runt och spexade med trötta soldater varav några blev knivstuckna lite senare på kvällen. Dessvärre 

insåg du inte dina begränsningar och när du råkat snitta en kommandosergeant fick du armen bruten 

och sådär en trehundra knytnävsslag över hela kroppen. Fnissande av smärta fördes du till en 

militärdomstol och dina illdåd avslöjades. Efter några plågsamt tråkiga månader i fängelse får du 

dock ett fantastiskt erbjudande. Att hoppa fallskärm över tyskland utklädd till Margret Blanché med 

en jättestor kniv i bagaget. 
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Att spela Bobby Brax 
 
Du är en riktig spexare och älskar att synas. Men det är påfrestande och kräver mycket energi. För dig 
finns det bara ett sätt att fylla på den energin. Att dra dig till baks in i skuggorna och sticka ner någon 
med en kniv. Sedan är det fullfart med spex och skoj igen. Särskilt efter några månader i finkar är du 
riktigt på hugget efter en redig fest, ett framträdande och en köttig måltavla att sticka kniven i. 
 
 
 
Egenskaper och skickligheter: 
 
Styrka/Slagsmål: 3 
 
Kniv: 5 
 
Smidighet/Smyga: 3 
 
Uppmärksamhet/Leta: 2 
 
Övertala: 3 
 
Uppträda:8 
 
Allmänbildning: 1 
 
Vapen: 1 
 
Initiativ: +3 
 
Att träffas: 13+ 
 
Tålighet: 2 
 
Smärttröskel: 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beatrice Beard 

Frisinnig skäggig dam med imponerande cirkuskunskaper och dragning åt martyrskap 

 

Du är född till cirkusartist. Din mamma var en trapetskonstnär som sedan blev skäggig dam. Din 

pappa var världens starkaste man och Europas främste knivkastare som efter en skarpslipad olycka 

blev direktör för cirkusen. Du hade ett brinnande intresse för cirkuskonster, som i kombination med 

en fantastisk fysik och fallenhet för att lära gjorde dig till cirkusmanegens mästare. Detta innebar att 

du snart excelerade i flera olika discipliner bland annat buktaleri, knivkastning, fribrottning, trapets, 

eldslukning, jonglering, dressyr, utbrytning och virveltrumma. Du har rest runt i hela världen med din 

cirkus och upprätt högt och lågt. Detta förändras dock drastiskt när andra världskriget bryter ut. 

Eftersom du hade skägg blev du inkallad till tjänstgöring och din fria cirkussjäl hamnade snart i konlikt 

med det kantiga militära systemet. Du har svårt att ta order, kom ofta hem på förmiddagen efter 

sena festkvällar och vägrar klippa av skägget.  

Efter ett tag får du en farlig tjänst som passar dig som handen i handsken: testperson för utveckling 

av teknik och taktik runt fallskärmar. På försvarets fallskärmshoppningsskola kastas du dagligen ut 

från flygplan för att testa olika tekniker för fallskärmshopp. Med skägget fladdrande och hjärtat 

bankade i din fylliga byst susar du genom luften i olika experiment en fallskärmar exempelvis skärm 

av papp, hoppkängor med stålfjädrar eller en jättelik te-termos i en säck på magen. Du praktiskt 

taget uppfinner fritt fall, HALO och tandemhopp. Men ingen lycka varar för evigt. När Churchill ska 

komma på besök beordras du ta fram rakhyveln och raka bort din stolthet. När du vägrar döms till du 

tre månaders fängelse. Du lyckas rymma fem gånger i rad och har precis fått två års påbackning när 

du får ett intressant erbjudande. Att hoppa fallskärm med en grupp kommandosoldater djupt in i 

tyskland rakt ner på ett otillgängligt berg. Låter som rena cirkuskonsten. Klart du blir intresserad.  
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Att spela Beatrice 

Beatrice Beard är en frisinnad själ och du gör lite det som faller dig in. Du har svårt att inordna dig i 

system, men är mycket lojal mot dina vänner. Du gillar också att vara martyr. Det passar bra med 

dina enorma skickligheter i alla typer av cirkusfärdigheter. När gruppen kör fast kan du med en djup 

suck rädda dem. Men en sack tar du inte lätt på. Ditt skägg får ingen röra under några 

omständigheter. Du är också en utpräglad partyyprinsessa/festprisse. Tiden i fängelse har varit rena 

tortyren och nu längtar du efter en stadig utekväll så du får svinga skägget och en sisådär tjugo 

bägare med öl. 

 

 

Egenskaper och skickligheter: 
 
Styrka/Brottning: 10 
 
Knivkastning: 10 
 
Smidighet: 10 
 
Akrobatik: 12 
 
Smyga: 5 
 
Klättra: 12 
 
Uppmärksamhet/Leta: 2 
 
Övertala: 1 
 
Uppträda:10 
 
Allmänbildning: 1 
 
Vapen: 10 
 
Initiativ: +5 
 
Att träffas: 15+ 
 
Tålighet: 10 
 
Smärttröskel: 15 
 
 
 
 



 
 
Jean Ferret 

Principfast och krånglig fransk förklädnadsexpert med förflutet som mimartist. 

 

Innan kriget var du en ganska framgångsrik mimare. Du jobbade på gator och torg över hela världen, 

men i hjärtat är du fransos och tycker att alla engelsmän och amerikanare är dumma i huvudet. 

Kriget kom och sabbade upp hela din karriär så du fick börja en ny, som hemlig agent. Du råkade vara 

på turné i USA och precis kärat ner dig i en rik amerikan när tyskarna välde in på fransk mark. Du 

försökte ta dig hem, men hamnade i London och blev kontaktad av MI5. Med din resvana, 

språkkunskap och påstådda skådespelartalang verkade du vara en utmärkt kandidat för jobbet. Efter 

en intensivkurs skickades du tillbaks till Frankrike och började en hyfsad karriär som spion. 

Förklädnad är din specialitet och du är särskilt duktig på att härma kroppsspåk och att klä ut dig till 

man. Eftersom du är starkt konservativ och periodvis väldigt troende har du ett lite väl stort 

moralkodex för att vara en fullfjädrad agent. Att ljuga, stjäla, ha oskyddat sex och mörda folk är ju 

annars lite av arbetsbeskrivningen för en spion men det är inget för dig. Den ändå trösten är att 

tyskarna är ett ogudaktigt folk bestående av transvestiter, homofiler och andra moraliskt avvikande 

patrask. 

En annan sak som ställer till det för dig är att du är mycket förtjust i pappersarbete. Din far var 

byråkrat på postverket och lärde dig vikten av att ha ordning på papper och regler. Din byråkratiska 

kapacitet har inte märkts så mycket när du jobbade som mimartist, men nu när du har en statlig 

befattning har intresset blommat ut med full kraft. Du skriver långa rapporter i olika fiffiga 

kodsystemen om fiendens förehavanden men även om dina egna utgifter, arbetstider, matvanor, och 

utrustningsdetaljer. Dina rapporter är även fulla av underförstådda antydningar om dina engelska 

uppdragsgivares inkompetens och brist på insikt, utbildning och etik. 

Ditt senaste uppdrag var att spionera på slottet Longer Weil i Bayern. Trots att du inte kan tyska har 

du ändå smugit dig in i ett tyrolerband som triangelspelare och på så sätt snappat upp en del 

information om de konstigheter som försegår i slottet. Vädret är kallt och ogästvänligt. Det enda som 

håller dig varm är minnet av ditt livs kärlek; amerikanen (och troende katoliken) Donald Rockefeller. 
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Att spela Jean Ferret 
Det här är en påfrestande principfast och högmoralisk byråkrat. Hon är också en proffs jämfört med 
dem och kommer att hamna på kant med de övriga karaktärerna. Jean kämpar för att skapa någon 
slags norm och logik, men får vara beredd på att bli överkörd i alla lägen. Till sist ger hon alltid upp, 
hon kan inte motså Donald. Ledaren för den namärkliga samlingen hen är Jeans kärlek från USA. 
Dock är han nu inte längre religiös utan går runt i damkläder. Men Jeans känslor finns kvar, starkare 
än någonsin. 
 
 
 
Egenskaper och skickligheter: 
 
Styrka/Slagsmål: 3 
 
Smidighet/Smyga: 5 
 
Uppmärksamhet/Leta: 5 
 
Övertala: 1 
 
Uppträda: 1 
 
Allmänbildning: 3 
 
Vapen: 3 
 
Initiativ: +3 
 
Att träffas: 12+ 
 
Tålighet: 2 
 
Smärttröskel: 11 
 
 


