
Fem fördömda hen 

Förord från författarna 

Under de år som vi har gjort scenarion till Gothcon har vi alltid haft en strävan att ha en jämn balans 

mellan manliga och kvinnliga karaktärer. Självklart sätter tidsepoken sina begränsningar, men vi har 

ändå försökt att göra det bästa möjliga av förutsättningarna.  

I det här äventyret vill vi dra det ett steg längre. Tanken var från början att skapa karaktärer som var 

helt könsneutrala, men vi lyckades inte riktigt få dem intressanta. Kanske kan någon annan plocka 

upp den idén och spinna vidare. Vi inser också att ämnet med transpersoner eller att tänka utanför 

könsgränserna lätt kan bli politiskt laddat i flera olika läger. Det är en balansgång, men hoppas att det 

budskap vi vill få fram når ut. Att en människas goda och dåliga sidor inte finns på utsidan. Det är 

insidan som räknas. Särskilt i rollspel.   

 

Om scenariot 

Det här är tänkt som ett snabbt, lättspelat och lättsamt scenario. Vi har medvetet tagit en väldigt 

stereotyp plott och gjort en liten twist på den. När vi provspelade första gångerna upptäckte vi att 

det var svårt att hålla de färgstarka karaktärerna på banan. Det visade sig väldigt lätt för karaktärerna 

att försvinna iväg på roliga sidospår. Därför fick vi rälsa upp scenariot en aning för att de över huvud 

taget ska komma till slutmålet, den tråkiga bossen. Vi tror ändå scenariot blir roligast då. Som vanligt 

ger i vi spelledarna full frihet att ändra och lägga till allt vad de orkar. 

 

Summering av plotten 

Plotten är pinsamt simpel och skamlöst stulen. I ett ovanligt tråkigt bayerskt slott har nazisterna 

fängslat ett väsen som både kan förutspå och styra vädret. Målet är att skapa perfekta 

väderförutsättningar för den pågående invasionen av Sovjet. Brittiska underrättelsetjänsten har fått 

korn på anläggningen och begärt hjälp av OF:R som har tagit fram en ganska korkad plan. 

Anläggningen är ett som sagt ett ovanligt tråkigt slott som bara kan nås via en väldigt långsam hiss. 

Här hålls Skara, ett mycket kraftfullt vinterväsen, fången i en kvinnokropp. Hon i sin tur ”binder” 

vinter till området så att en mils radie runt slottet har drabbats av extrem vinter trots att det bara är 

början på november. Skaras kraft är annars det som varje år startar vintern i Sovjet. På sätt hoppas 

tyskarna slippa vinterväder under sin pågående invasion, Operation Barbarossa.  

Det är karaktärernas uppdrag att lista ut vad som pågår samt helst sätta stop för verksamheten. 

Karaktärerna 

Det är en ganska speciell skara personer som alla kapacitet att agera utanför de vanliga 

könsnormerna. De har dock väldigt olika förhållande till denna förmåga. Kapten Rockefeller är 

flexibel och inriktad på sitt uppdrag. Han är en man som gillar kvinnokläder så mycket att han helst 

går i dem jämt, men han har egentligen inga problem att uppträda som man. Det samma gäller 



Bobby Brax, som egentligen inte ens tycker om kvinnokläder eller ser ut som en kvinna när han är 

utklädd och Ferret som faktiskt starkt ogillar den gränsöverskridande synen på kön i gruppen. 

Kenneth ”Sparky” Clifford och Marty ”Machinegun” Duvré har ett lite djupare förhållande med sina 

könsidentiteter. Sparky vill helst ha kvinnokläder jämt och tar alla chanser att bära dem. Marty ser sig 

själv som man och vill helst inte alls spöka ut sig till kvinna, men ställer upp om det kniper. Den 

extremt principfaste Beatrice Beard däremot kan visserligen klä sig lite hur som helst, men vägrar 

fullständigt att raka av sig skägget. 

Karaktärerna är egentligen inte alls mental eller fysiskt utrustade eller tränade för ett hemligt 

uppdrag. Deras ända triumfkort (förutom identietsbytesgrejen) är lite experimentel utrustning som 

Kapten Donald har tagit fram.  De måste därför samarbete och maximera sina skickligheter och prylar 

för att lyckas. Fast, det är ju ditt jobb som spelledare att se till så att det går ganska bra ändå... 

Uppdraget 

Uppdragets plan är så klart helt idiotisk, eftersom kapten Donald har planerat det själv. Planen går ut 

på att hoppa fallskärm iförda SS-uniformer. Stoppa en lastbil med polska städtanter som varje vecka 

med tysk punktlighet fraktas till slottet. Ta över fordonet, kasta av städtanterna och ta deras plats. 

Sedan köra till slottet och ta sig in som städpersonal. Väl inne blir planen väldigt luddig. Tanken är att 

de ska hitta orsaken till väderförändringen och till varje pris sätta stop för dem. 

 

För att förenkla handling är den uppdelad i ett antal scener. 

1. På planet, uthoppet och landningen. 

2. Överfallet på bilen. 

3. Showtime med demonisk efterfest. 

4. Morgon efter festen. 

5. Världens tråkigaste plats. 

6. Rymning/springa omkring på slottet. 

7. Möta huvudskurkarna. 

8. Fritagning av Skara. 

9. Flykt. 

10. Final. 

 

Uthopp med oväntat mjuk landning och vådlig pulkafärd 

Karaktärerna flygs iväg med en Lancasterbombare. Egentligen är det bara Sparky och Beatrice Beard 

som kan hoppa fallskärm. Allt de andra har fått är en liten lapp med instruktioner. De är klädda i 

svarta SS uniformer. Donald och Sparky har sminkat upp sig redan för att spara tid och för att det är 

trevligt. De får ordern i handen det första som händer. 

 

Uppdraget, order till deltagarna: 
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Tyska trupper rycker snabbt och långt in i Sovjet och verkar krossa allt 

motstånd. Om de lyckas nå Moskva är allt hopp ute. För att behålla ett bra 

väder verkar tyskarna experimentera med olika märkliga teknikiska 

lösningar.  

Ert uppdrag är att infiltrera slottet Langeweile i Bayern. Här ska ni 

identifiera och sabotera källan till det snöoväder som sedan ett par veckor 

har pågått ytterst lokalt runt slottet. Det finns starka misstankar om 

någon typ av väderpåverkande teknik är under utveckling och kan påverka 

krigets utgång. 

Uppdrag genomförs i följande fem steg. 

1. Ni hoppar ut från planet onsdag klockan 21.00. Väl i luften, dra i 

det röda handtaget och försök att landa mjukt. Ta ej av fallskärmen i 

planet eller innan ni har nått marken. 

2. Ta er till bron vid Schusselslange-klippan och stoppa lastbilen med 

polsk städpersonal klockan 22.36. Våld får användas. Ta personalens 

passersedlar och åk till Weildorf. 

3. Anmäl er för städtjänst torsdag klockan 06.00 på hisstationen. 

4. Infiltrera slottet Langeweile och ta reda på orsaken till snöfallet. 

Gör allt för att sabotera tyskarnas planer. 

5. Torsdag klockan 13.00 landar ett tyskt postflygplan med snöskidor på 

Weildorfs flygfält. Kapa planet och flyg till Schweiz. Rapportera 

till Brittiska ambassaden i Zurich innan klockan 18.30, det är 

födelsedagsfest för ambassadörens fru från kl. 19.00 och då kommer 

bara de som är bjudna in. 

Efter att ni läst denna instruktion bör den genast förtäras. Använd med 

fördel bifogade kryddor för att underlätta inmundigandet. 

 

I planet får karaktärerna en chans att lära känna varandra och få instruktioner om fallskärmshoppet 

av Beatrice och Sparky.  

De sitter också direkt på bombluckan och när den fälls ut faller de rakt ner. Det går till på följande 

sätt. 

- Piloten rapporterar att de närmar sig målområdet, men att de hamnat i en oväntad 

snöstorm. 

- Plötsligt öppnas luckan och karaktärerna tumlar ut. 

- De faller mot marken, men alla lyckas på ett eller annat sätt utlösa sin fallskärm. Kanske kan 

Beatrice flyga i kapp någon och hjälpa dem etc. 

- De landar i djup snö högt upp på en bergssida. 

- De ser Schlussellangetoppen precis ovan för bron där de ska kapa lastbilen. 

- Snödjupet är över 80 cm, så de kommer inte att hinna gå ner för berget. De måste bygga 

någon typ av släde, enklast gjort av fallskärmar etc. 



- De kan sedan få en mycket vådlig färd ner för berget till bron där de ska kapa lastbilen med 

städtanterna. Den mjuka snön gör att karaktärerna kan ramla, flyga, falla och studsa väldigt 

mycket utan att skada sig.  

 

I strid med städtanter på rymmen 

Karaktärerna kan hitta på något slags fiffigt bakhåll för lastbilen, se karta. Här finns lite stockar och 

stenar och annat som man kan göra något kul med. Det finns också en värmestuga som Sparky kan 

elda upp. 

Problemet är att de polska städtanterna på lastbilen har förstått att de inte kommer att överleva 

städjobbet. De har hittat en order där bak som visar att de aldrig kommer att lämna slottet igen när 

de väl kommit dit. Därför har de övermannat de tre tyska vakterna och dödat två av dem. Den tredje 

vakten lyckades dock fly och har kallat på militärpolis som nu ligger hack i häl. Tanterna kör nu som 

galningar för att komma undan.  

- Karaktärerna riggar ett vägöverfall. De kan enkelt fälla ett träd över vägen etc. 

- Eftersom karaktärerna har SS-uniformrer kommer städtanterna att försöka köra över förbi 

dem. De kör dock inte över någon. Det är dock viktigt att spelarna verkligen stoppar dem, så 

de kan behöva lite hjälp från dig som är SL. 

- När bilen stoppas utbryter en våldsam strid troligtvis och lastbilen går antagligen sönder.  

- När tanterna är övermannade kan karaktärerna ta deras passersedlar.  

- Militärpoliserna anländer i en annan lastbil. Bland dem finns vakten som flydde. 

- De trycker såklart att det är märkligt med både Beatrice skägg och sminket på Sparky och 

Donald. Det blir också nu klart att ingen karaktär kan tyska särskilt bra. Detta kan du som 

SLtona upp eller ner. 

- Karaktärerna får ändå skjuts till byn Weildorf. 

Militärpoliserna är uppenbart nervösa av att ha SS-folk i sin närhet och vill bara bli av med dem så 

fort som möjligt. De verkar ytterst misstänksamma, men är för rädda för SS för att komma med 

direkta anklagelser. 

 

Framme i Weildorf 

Den lilla byn ligger i skuggan av slottet Langeweile och är insvept i snö och kyla. Karaktärerna 

ankommer vid midnatt till byn och blir skyndsamt avsläppta mitt på torget om de inte hellre vill åka 

med till arméförläggningen (vilket de troligtvis vill undvika). Mitt framför dem på torget ligger 

värdshuset Apfelpaffel. En stor, varm byggnad som det kommer ett trivsamt skrål ut ifrån. Resten av 

byn verkar stängd och igenbommad. Se till att karaktärerna kommer in på Apfelpaffel! Annars 

riskerar äventyret att dra ut på tiden. 

 

 



Showtime på Apfelpaffel 

När karaktärerna kliver in på värdshuset blir de genast förväxlade med en grupp fältartister som kört 

fast i snöyran. När ägaren Herr Graufelt ser de sminkade och skäggiga SS-soldaterna tror han direkt 

att det är fältartisterna som kommit. Han rusar lyckligt fram till dem, kramar om dem och ber dem 

genast byta för sin show. 

”Åh, fältartisterna från Das Reich-divisionen! Välkomna. Som vi har väntat! Heil Hitler föresten.” 

 

Doktor Kopfs koffert i logen 

De blir fösta till en loge. I den står en stor koffert som tillhört magikern Doktor Kopf som dessvärre 

blivit haffad av polisen sedan han råkat hugga huvudet av sin assistent. I kofforten finns lite rekvisita 

som kan användas i showen: 

Doktor Kopfs klassiska magikerdräkt. 

Hans assistent Lisas piffiga och minimala paljettdräkt med högklackade skor. 

Lite trollerigrejer. Hattar, ljus, kastknivar, kaniner etc. 

Doktor Kopfs livsfarliga bärbara trolleri-gillijotin som inte fungerar helt som den ska. (Om den 

används slå en 1D20. 1-10. Huvudet huggs av. 11-20 den som ska halshuggas klarar sig mirakulöst.) 

 

Show Time! 

Inne lokalen väntar massor uttråkade tyska soldater på att den flera timmar försenade showen ska 

dra igång. 

Spelarna får nu improvisera fram ett värdigt nummer, det löser de säkert ganska enkelt. Publiken är 

inte kräsen, men låt tärningen avgöra hur deras framträdande tas emot. Både Bobby och Beatrice 

Beard är skickliga artister och de andra är udda nog att skapa intresse. Det krävs inte så mycket för 

att skapa succé. 

 

Helga 

Efter showen blir gänget uppvaktat av en viss Helga Himmler. Slottets kommendant. Hon räddar dem 

också om de råkar hugga huvudet av någon. De blir bjudna till hennes bord av hennes hårige livvakt 

Herr Gruff. Hon är en hårdhänt madame med enorm kapacitet när det gäller att dricka alkohol och en 

livsfarlig partymaskin. I sitt entourage har hon även Zivrud, en märklig dam som ständigt fryser. 

Liksom Helga är Gruff och Zivrud demoner, se deras beskrivning. När väl karaktärerna hamnat i 

klorna på de tre demonerna följer en natt som spårar ur på alla tänkbara sätt. Om spelgruppen är 

skruvad, inte så politiskt korrekt och om du som SL känner sig bekväm kan utsvävningarna rollspelas 

en liten bit in på kvällen. Men vid en passande tidpunkt slår den spetsade absinten till och allt blir 

svart. Här är körschemat för efterfesten fram tills den kollektiva blackouten. 



- Gruff dyker upp i logen och bjuder spelarna till Helgas bord.  

”Min chef fru Himmler vill gärna att ni avnjuter en middag och ett par liter sprit i hennes 

sällskap. Partiet bjuder så klart.” 

Gruff är mycket långhårig och skäggig  (är hen också en skäggig dam). Tycke uppstår kanske 

mellan Gruff och Beatrice. 

 

- Spelarna slår sig ner och presenteras för Helga och Zivrud. Båda är tämligen påstrukna.  

”Ni var fanatastiska flickor. Fanatastiskt underhållning. Fanatastisk. Slå er ner, ta en knödel 

och en redig grogg.”  

 

- Det bjuds på stadig Bayersk mat och starka drycker. 

- Gruff lägger an på Beatrice. 

- Det är uppenbart att Helga tror att karaktärerna är kvinnor. Helga ogillar män i största 

allmänhet. 

- Zivrud är redan extremt berusad och frusen, hon eldar upp servetter och annat brännbart. 

Om Sparky blir intresserad kan det uppstå tycke där också. 

- Helga bjuder på absint spetsad med industriellt heroin och efter två glas blir det svart för 

spelarna. Det finns ingen ond tanke bakom detta. Helga är bara festsugen och tappar själv 

minnet. 

 

En morgon att inte minnas 

Tidigt på morgonen börjar ruset släppa och spelarna vaknar en efter en. De befinner sig på olika 

platser i ett stort hotellrum. Ingen minns vad som hänt. Här är deras geografiska och emotionella 

läge.  

 

- Donald och Marty ligger fullt påklädda i ett iskallt, översvämmat badkar. Det ligger en 

krutdoftande Luger och några tomma magasin på badrumsgolvet. Det är fullt av patronhylsor 

i badkaret och inredningen är sönderskjuten. Dörren in till badrummet står på glänt och har 

uppenbarligen brunnit. När de slaskar sig upp och kikar ut möts de av en synnerligen 

nedslående syn. 

- Det verkar brunnit precis bredvid badrumsdörren och en soffa som står bredvid dörren är 

helt uppbränd. I den brända soffan ligger Sparky med armarna kring en förkolnad kropp som 

av storleken att döma borde vara Zivrud. Sparky är sotig och hans kläder i uppbrända, men 

han är fysiskt helt oskadad. 

- I takkronan hänger en uppenbart stendöd Gruff med en snara om halsen. Hen har bara 

damunderkläder över sin extremt håriga kropp. 

- I en stor dubbelsäng ligger Bobby fullt påklädd men med blod i ansiktet. Bredvid honom på 

mage ligger Helga med sin Bobbys jättestora kniv mellan skulderbladen. Hon har sin kvinnliga 

ss-uniform på sig och i handen har hon själv en långbladig, böjd arabisk dolk med blod på. 

- En snyftning hörs från garderoben. Där inne sitter en ren rakad Beatrice Beard i chock, utan 

ett enda skäggstrå i ansiktet (Helga har rakat hen på skoj, men det minns de inte). 

- Ett par ben sticker ut under sängen. Det är Ferret som ligger fatsklämd där (om hon är med). 



- Rummet i stort är belamrat med spritflaskor, fimpar och tomma kanyler (!!!). Den mesta 

inredningen är sönderslagen och det finns gott om kulhål i tak och väggar.  

Panik och återuppståndelse  

Karaktärerna har nu ett panikartat ögonblick och ingen av dem har en aning om vad som hänt. De är 

alla extremt bakfulla också. Klockan är halv sex på morgonen så det är dags att ta sig till linbanan.  

- Precis innan karaktärerna ska börja pilla med liken (eller är på väg att schappa), knackar det 

på dörren.  

- När karaktärerna vänder sig mot dörren reser sig Helga upp ur sängen, rapar och vinglar bort 

till dörren. 

- Där står två arga militärpoliser.  

- När Helga kommer fram ger hon den närmaste en rak höger och stänger igen. 

- Nu står Zivrud bredvid soffan, livs levande men lite sotig. Gruff har börjat sprattla och brakar 

ner från lampan i taket. 

Alla de tre återuppståndna är lika bakfulla och minnesförlustdrabbade som spelarna. När Gruff får 

syn på Beatrice början hen gråta och låser in sig på toan. Helga ber om hjälp att dra ut kniven ur 

skulderbladen. Det kommer inget blod. Hon ber sedan karaktärerna följa med upp till slotten för ”att 

titta på utsikten”. 

- Helga har insett att en mindre skandal är på uppsegling. Hon tänker ta med sig karaktärerna 

till borgen där hon planerar att offra dem till Bore.  

Allihop klär på sig och gör sig i ordning. Gruff kommer ut från toan alldeles blöt av gråt om skägget. 

Hen lugnar sig snabbare om Beatrice tröstar. Sedan kan de marschera ner till receptionen där Helga 

betalar den nervöse värdshusägaren en förmögenhet i ersättning och hotar att bränna ner stället om 

han skvallrar.  

Karaktärerna uppmanas hämta sina tillhörigheter. De måste fundera ut hur de ska gömma alla 

städprylar på ett bra sätt. I logen står en stor koffert full med saker som blivit kvar när trollkarlen 

Doktor Kopf råkade hugga av sin assistents huvud. De kan gömma städgrejorna i trunken. 

Sedan pulsar de ut i snö och vidare till hissen. 

 

Hisstationen och dess märkliga anvisningar 

Väl framme vid hisstationen går Helga och hennes sällskap rakt förbi den rigorösa 

säkerhetskontrollen. Eftersom alla som är i slottet snabbt blir akut deprimerade och 

självmordsbenägna får de som har tjänst där inte ha med sig någonting som de kan skada sig själva 

med. Det finns också förbud mot allt som kan uppfattas som kul exempelvis böcker, cigaretter och öl. 

Följande anslag ger med bilder direktiv vad som är Sehr Verboten! 

Bilderna visar följande överkryssade saker: 

Knivar och rakblad 



Gafflar 

Ammunition 

Vapen 

Sprängämnen 

Skärp och hängslen 

Skosnören 

Tändstickor 

Brandfarliga vätskor 

Speglar 

Böcker 

Tidningar 

Musikskivor 

Radioapparater 

Cigaretter och tobak 

Kortlekar och spel 

 

En extremt långsam hissfärd 

Helga tar med sig karaktärerna och äntrar på den extremt långsamma hissen och påbörjar en mycket 

ansträngd resa upp mot slottet. Det råder både dimma och snömådd så det finns inget att se. Resan 

tar en evighet, det vill säga tjugo minuter. Då och då stannar hissen för att sedan mullra i gång igen. 

Men det är väldigt stabilt och tyvärr aldrig otäckt. 

 

Haffade innan det roliga börjar 

När karaktärerna stiger ur hissen möts de av tio uttråkade vakter med var sin batong. Helga fiskar 

upp en kulsprutepistol ur sin väska och skriker ett klassiskt:  

”Hände hoch!” 

Troligtvis ger karaktärerna upp och hamnar i finkar för att offras om några timmar. Om de gör 

motstånd åker de antagligen på stryk och hamnar sedan i finkan. Om de är tvärsluga kan de smita 

iväg direkt och bli jagade runt slottet i stället för att smyga runt det. 

 



Det deprimerande slottet Langeweile 

Under samma period som den galne kung Ludwig byggde storslagna och skruvade skapelser för hela 

sin stadsbudget genomförde hans kusin den sege Oscar ett eget vansinnesprojekt Schluss 

Langeweile. Japp, på gammal-Bayerska betyder det Slottet Långtråkigt. Oscar hade en fixering av att 

leva länge och eftersom tiden går långsammare när man har tråkigt så vill ha skapa den mest 

långtråkiga och uttråkande miljön han kunde tänka sig. Därför byggde han slottet i den dimmiga och 

regniga Schlusseldalen, avlägset belägget med den sämsta posttjänsten i hela Centraleuropa. Hela 

bygget är gjort för att vara avskärmat, ointressant och vansinnigt tråkigt.  

Murarna är grå och stela, det finns inga möjligheter att gå uppe på dem för att någon enstaka gång 

kunna se något genom den dimma som nästan alltid omsluter slottet. Byggnaderna är kantiga och 

helt ointressanta. Inomhus är det grå tapeter och ingen som helst snickarglädje är tillåten.  

Personalen är djupt deprimerad och det finns ett antal föreskrifter som enbart är till för att hindra 

självmord. Alla fönster utom de i Helgas, Sivruds och Bores rum spärrade med galler. 

 

En friare fas i slottet 

När karaktärerna väl kommit fram till slottet går äventyret in i en mycket friare fas. Här finns en 

beskrivning av slottet och dess övernaturliga gäster, men det är upp till spelarna hur de ska befria 

Skara och lägga fällben för nazisternas planer. Den troligaste vägen är att gänget hamnar i finkan, 

övermannar vakterna, tar deras kläder och börjar smyga runt och utforska slottet.  

För att lyckas behöver de: 

- Lista ut planen, att nazisterna tänker hålla Skara inlåst i slottet och på så sätt slippa vinter i 

Ryssland. 

- Slå tillbaka självmordsattacker från extremt deprimerad personal. 

- Vinna över Gruff på sin sida. 

- Komma på ett sätt att ta sig förbi den frusna Sivrud, (halshuggning med gillijotin?). 

- Ge sig in i den riktigt tråkiga delen som vakats av den dådligt tråkige Bore. 

- Släppa lös den uttråkade Skara. 

- Ta sig till postplanet och hinna till Zurich brittiska ambassad som stänger klockan 18.30. 

 

I finkan 

Slottets fängelsehålor var från början gjorda för att slottets ägare själv skulle kunna sitta i dem om 

han någon dag skulle känna sig lite uppåt. De är därför ganska bekväma, men givetvis tvärtråkiga och 

så klart väldigt välstädade eftersom mängder av städtanter suttit där. 

De två fängelsevakterna är de mest deprimerade på slottet och passar på att gnälla av sig när de 

upptäcker att deras nya gäster förstår lite tyska. De slänger ur sig en dyster historia om alla 

städtanter som interneras i hålan för att sedan skickas upp till den där Bore och sedan bli utburna 

stendöda med ett uttråkat men lyckligt leende på de stela läpparna. 



Vakterna kan på olika sätt påverkas att släppa ut karaktärerna genom att locka med exempelvis roliga 

historier, ett sång- och dansnummer, reklam för hur kul det är på Appfelpaffel eller helt enkelt ett 

löfte om smärtfri dödshjälp. Låt spelarnas fantasi gå lös och se till att de lyckas.  

Självmordsattack i gryningen 

Efterhand som karaktärerna virrar omkring i slottet kommer de att stöta på vaktpersonal i rätt stora 

mängder. När de blir klart att inkräktarna kan försvara sig kommer de att strömma fram vakter som 

både vill ha en andrenalinkick och samtidigt bli hjälpta ur sitt lidande. Beväpnade med sina trubbiga 

batonger rusar de till anfall och dör lyckligt av spelarnas kulor, eld och gift. 

Den kärlekskranke eller livsfarlige Gruff  

Beroende på hur äventyret utvecklar sig kan Gruff bli antingen en allierad som är blixtkär i Beatrice 

Beard eller en livsfarlig fiende som smyger omkring i korridorerna och ställer till problem. 

Om det kniper han till och med fungera som ersättningskaraktär om någon av agenterna dör. 

 

Slottets rum och faciliteter 

Här är en kort beskrivning av de rum som är vikta för handlingen. 

 

Förrådet 

Väl ute kan karaktärerna enkelt ta sig till förrådet. Där finns deras utrustning, vaktuniformer och all 

upptänklig självmordsäker utrustning. 

 

Sovsalarna 

Här för vakterna en eländig tillvaro. Det finns en tjugo - trettio stycken här och alla vill dö så fort som 

möjligt. 

 

Helgas kontor 

Här sitter Helga själv och sover i en snurrstol. Det är lätt att smyga sig på henne och kanske knycka 

hennes k-pist som ligger på skrivbordet, men när hon väl vaknar tar det hus i helvete. Hon drar sin 

pistol (eller k-pisten om den är kvar) eller den arabiska dolken (om inte Bobby har knyckt den), eller 

en brevpress eller vad som helst och går till attack. Helga är näst intill odödlig, bara den arabiska 

dolken, halshuggnbing med gillijotinen och Donalds silverkulor kan döda henne. Men hon kan kastas 

ut genom fönstret och på så sätt bli oskadliggjord, i all fall tills vidare. 

 

 



Hemliga gången 

En inte helt misslyckad inspektion av Helgas rum avslöjar att dörren till hennes garderob leder till en 

hemlig gång som i sin tur leder ut. Det går i en oändligt lång spiraltrappa hela vägen ner till marken. 

Där leder den ut bakom ett klippblock ca 500 meter från flygfältet. 

Sivruds rum 

Före att komma till Bores rum måste karaktärerna passera den frusna Sivruds rum. Hon är mycket 

kall och vill helst värma sig med andras livskraft. Hon sitter med ryggen åt karaktärerna i eldar ved i 

sin enorma öppna spis. Hon älskar värme och kan inte dödas av eld. Som den vampyriska demon hon 

är funkar silverkulor, halshuggning och påstickning bäst. Även den arabiska dolken funkar. Men hon 

är en svår och snabb fiende. Hon rör sig onaturligt fort och klättrar upp i taket varifrån hon kastar sig 

ner på en karaktär och suger ut hälften av dess livskraft en runda. På andra rundan dör karaktären. 

Hon är mycket svår att träffa 22 när hon rör sig och 20 när hon står still. 

 

Kung Bores rum med den fängslade Skara 

Demonen Bores rum och stort och tråkigt. Längst väggarna är det långa bokhyllor fyllda av världens 

tråkigaste litteratur. Företrädesvis ryska romaner och sammanställda rapporter över hållfastheten i 

olika typer av betong. Väggarna är grå, belysningen skum och på golvet ligger slitna persiska mattor 

där man med lite fantasi kan urskilja trötta bågskyttar och tandlösa lejon. 

Mitt i rummet i en gungstol sitter en blek, ung kvinna i en gräslig grå ylleklänning och vaggar fram och 

tillbaks. Hon har långtstripigt hår och ger ett ovårdat intryck. Runt henne är det frost och is på den 

persiska mattan. Hon sitter fastfrusen i stolen. 

Detta är såklart det fängslade vinterväsendet Skara. 

Bore går runt i rummet och mumlar. Den kraftiga porten kan bara öppnas inifrån av Bore själv. Det 

går att forcera dörren med våld eller dyrka upp den. Går också att från Sivruds rum klättra till ett av 

de fönster som leder in i Bores rum.  

Bore är så vansinnigt tråkig att den som möter hans blick (om så bara för ett fragment av en sekund) 

genast blir måste slå 1D20. 

1. Karaktären dör direkt. 

2-9. Karaktären försöker omedelbart ta livet av sig.  

10-15. Karaktären sjunker ihop i en deprimerad hög och gråter. 

16-18. Karaktären gråter av uttråkning men kan bita ihop. 

19+. Karaktären är helt opåverkad. 

Demonen är i stort sett immun mot skada. Eld glider bara av honom. Kulor studsar och faller ner 

på marken. Knivhugg sliter bara. 



Det egentligen bästa sättet att slå ut Bore är att kasta en lustgasgranat på honom. Han börjar då 

skratta vilken gör ratt hans ansikte spricker och börjar blöda. Han kan då övermannas och om han 

tvingar vara i gasen i en minut. Gör skrattet att han slits stycken och dör. Han kan också kastas ut 

genom fönstret, men kan du möjligtvis återuppstå och angripa karaktärerna på utsidan. 

Ett mycket underhållande shownummer kan också göra Bore så perplex att han kan övermannas. 

Att befria Skara 

Skara sitter fastfrusen och katatonisk i stolen. Hon stirrar på dem och piper. 

”Visa mig något roligt. Snälla. Något roligt.” 

Och hon bara komma loss genom att karaktärerna genomför någon typ av shownummer och lyckas 

komma upp i 18 eller mer. 

Det är extra kul om Bobby Brax har råkat stryka med innan detta moment. 

Lusgasen kan underlätta och +1 till + 5 på tärninsgsslaget beroende på hur mycket hon får i sig. 

 

Flykten! 

På vägen mot friheten drabbas karaktärerna av vågor av självmordsbenägna vakter som mest är 

intresserade av att död. Skara kan frysa dem och andra otrevligheter till is. Vill man ha en slutfight 

kan Helga vara immun mot hennes fryskrafter. Det beror lite på hur mycket tid som är kvar. 

Om karaktärerna fått Gruff på sin sida kan han berätta om den hemliga utgången från Helgas rum om 

det inte hittat den själva. Att fly med hissen är mer vanskligt men också roligare. Förföljare kan kasta 

sig ner på taket etc. 

 

Skara drar österut 

Väl ute säger Skara adjö och glider iväg över snön öster ut. Hon lovar att ge tyskarna en sjuhelvetes 

vinter. 

Snön börjar då genast smälta. 

 

Flygfältet 

Här finns en vaktur med militärpolisofficeren igen med några underhuggare, om tiden är knapp flyr 

han så fort han ser karaktärerna (han minns värdshuset). Finns det tid kan det bli en liten kul eldstrid. 

Lite fegare karaktärer kan klättra över staketet en bit bort från kuren. 

Postplanet landar till tidsenligt och kan då kapas på något fiffigt sätt. Sparky kan flyga men om han 

har slocknat gäller det att få med sig piloten. 



Under flygturen till Schweiz kan det dyka upp tyska jaktplan eller något annat kul. 

 

Landning i Zurich 

Postplanet är civilt och får eskort av Schweiziskt flyg när de passerar gränsen. En Brittisk tjänsteman 

möter dem på flygplatsen och de lyckas ta sig till ambassaden exakt 18.30. Därefter blir det stor fest 

tiol ambassadörens frus ära… 

 

Ännu en show? 

Men olyckligtvis är magikern som skulle uppträda Doktor Kopf försvunnen. Kanske kan agenterna 

ställa upp? 

Slut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommendant Helga Himmler 

 

Slottets gapiga kommendant är som namnet antyder en slags pastisch på tysklägervakt. Hon är också 

en sadistisk demon. Hon påverkas inte så mycket som vanliga dödliga av den dåliga stämningen på 

slottet. I strid är Helga en livsfarlig motståndare, främst för att hon nästan är odödlig. Bara den 

arabiska dolken, Donalds lyxiga silverkulor, halshuggning och andra övernaturliga krafter biter på 

henne. Hon skjuter också om det kniper eller sliter av huvudet på folk med sina stora nävar. 

Egenskaper och skickligheter: 
 
Styrka/Slagsmål: 8 
 
Uppmärksamhet/Leta: 2 
 
Vapen: 5 
 
Initiativ: +5 
 
Att träffas: 15+ 
 
Tålighet: 15 
 
Smärttröskel: 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utrustning: 

SS-uniform.  

Arabisk dolk som ger +5 i träffchans och skada. 

Luger med massor av ammunition. 

K-pist med ett magasin. 



Herr Gruff 

 

Herr Gruff är egentligen en skäggig dam precis som Beatrice Beard, fast ännu mer hårig. Så hårig att 

det är svårt att könsbestämma han/henne. Hen är också delvis besatt av en ond ande som gör 

henom… Ond. Hen gillar att skrika och slåss och skjuta ihjäl folk utan anledning. När hen träffar 

Beatrice uppstår ljuv kärlek och hens onda sida fördrivs. Egentligen är Gruff bara missförstådd och 

blev svårt mobbad i skolan. Inte undra på att hen ansluter sig till de onda nazisterna. 

Gruffs ande och kraftiga behåring gör att hen kan bara dör av massiva skador. Också Donalds 

silverkulor förstås. 

Egenskaper och skickligheter: 
 
Styrka/Slagsmål: 10 
 
Uppmärksamhet/Leta: 5 
 
Vapen: 2 
 
Initiativ: +3 
 
Att träffas: 13+ 
 
Tålighet: 15 
 
Smärttröskel: 20 
 

 

 

 

Utrustning: 

SS-uniform.  

K-pist och väska med magasin. 



Sivrud 

 

En gång i tiden var Sivrud en elak surkärring av den typen som lätt blev brända på bål under 

medeltiden. Idag är hon en verklig besatt häxa och älskar dessutom eld. Hon suger också livskraften 

ur folk, kan slänga förbannelser (som inte fungerar) och vara allmänt jävlig. Gillar inte kyla och 

klassiska antivampyrknep som halshuggning, träpålar och silverkulor. Om man vill kan hon kära ner 

sig Sparky som gärna värmer henne lite extra. 

Egenskaper och skickligheter: 
 
Styrka/Slagsmål: 5 
 
Uppmärksamhet/Leta: 5 
 
Vapen: 2 
 
Initiativ: +8 
 
Att träffas: 18+/20+ 
 
Tålighet: 15 
 
Smärttröskel: 20 

 

Sivrud rör sig onaturligt fort och klättrar upp i taket varifrån hon kastar sig ner på en karaktär och 

suger ut hälften av dess livskraft en runda. På andra rundan dör karaktären.  

Hon är mycket svår att träffa 22 när hon rör sig och 20 när hon står still. 

 

 

 

 

 

Utrustning: 

SS-uniform.  

Extremt dåligt humör. 



Kung Bore 

 

Denna dödligt tråkiga demon kan ta livet av någon med en enda blick. Annars är det inte mycket med 

honom. Han är helt enkelt bara väldligt tråkig. 

Egenskaper och skickligheter: 
 
Styrka/Slagsmål: 2 
 
Uppmärksamhet/Leta: 5 
 
Vapen: 1 
 
Initiativ: +1 
 
Att träffas: 11+ 
 
Tålighet: 15 
 
Smärttröskel: 20 
 

Bore är så vansinnigt tråkig att den som möter hans blick (om så bara för ett fragment av en sekund) 

genast blir måste slå 1D20. 

1. Karaktären dör direkt. 

2-9. Karaktären försöker omedelbart ta livet av sig.  

10-15. Karaktären sjunker ihop i en deprimerad hög och gråter. 

16-18. Karaktären gråter av uttråkning men kan bita ihop. 

19+. Karaktären är helt opåverkad. 

Demonen är i stort sett immun mot skada. Eld glider bara av honom. Kulor studsar och faller ner 

på marken. Knivhugg sliter bara. 

Det egentligen bästa sättet att slå ut Bore är att kasta en lustgasgranat på honom. Han börjar då 

skratta vilken gör ratt hans ansikte spricker och börjar blöda. Han kan då övermannas och om han 

tvingar vara i gasen i en minut. Gör skrattet att han slits stycken och dör. Han kan också kastas ut 

genom fönstret, men kan du möjligtvis återuppstå och angripa karaktärerna på utsidan. 

Ett mycket underhållande shownummer kan också göra Bore så perplex att han kan övermannas. 

 

  



Militärpoliser 

 

Tyska ”bandhundarna” har inte många vänner… 

Egenskaper och skickligheter: 
 
Styrka/Slagsmål: 5 
 
Uppmärksamhet/Leta: 2 
 
Vapen: 3 
 
Initiativ: +3 
 
Att träffas: 12+ 
 
Tålighet: 4 
 
Smärttröskel: 12 
 

 

 

 

 

 

Utrustning: 

Uniform 

K-pist och väska med magasin. 

Batong. 



Vakter på slottet 

 

Deprimerade, trista och självmordsbenägna. Beväpnade med batong. Endast. 

 

Egenskaper och skickligheter: 
 
Styrka/Slagsmål: 5 
 
Uppmärksamhet/Leta: 2 
 
Vapen: 3 
 
Initiativ: +3 
 
Att träffas: 12+ 
 
Tålighet: 4 
 
Smärttröskel: 12 
 

Utrustning: 

Uniform 

Batong. 

Ficklampa. 

Självmordsbrev. 


