
Fenton M. Iller 
Muterat Djur (iller) 
25 år 
 
Bakgrund: Fentons far var en mycket lärd man. En före detta zonfarare som under sina äventyr 
lärt sig delar av det gamla språket. När Fenton var liten fick han lära sig vad hans far kunde, 
kunskap som hänger i än idag. När Fenton växte upp satt fadern oftast och läste i en gammal 
bok han hittat. ”Lexikon Lkab – Mere” stod det på boken rygg. Det var därifrån Fenton fick sitt 
andranamn, Mazarin. Namnet han hatade och därför aldrig berättade för någon om. 
 
Fentons far ville att hans son skulle ta över efter honom, nu när han själv drabbats av 
zonrötan. Men det var inget som intresserade Fenton. Han såg vad zonen gjort med hans far 
och han ville inte bli likadan. Istället begav han sig till Pirit och slog sig in på brottets bana. 
Han blev inbrottstjuv, en ganska framgångsrik sådan. Snart var han känd av polisen, men han 
lyckades alltid hålla sig undan. Fenton talade aldrig med sin far mer, och den gamle mannen 
förlät honom inte för hans svek. 
 
Så kom dagen då han fick brevet av sin mor. Fadern hade dött. Förtvivlad över att han svikit sin 
far och aldrig bett honom om förlåtelse gick han till närmaste polisstation och lämnade in sig 
själv. Han dömdes till fem års straffarbete. När Fenton kom ut igen bestämde han sig för att 
från den dagen skulle han leva ett hederligt liv. Men han kunde ingenting och hade ingen 
utbildning så det var svårt att få något annat än manufakturjobb. Men så en dag träffade 
Fenton Nils Skytt i Hindenburg. Nils frågade Fenton om han ville jobba som problemlösare på 
hans detektivbyrå. Hans färdigheter skulle kunna komma till användning, på ett hederligt sätt. 
Fenton sa genast ja. 
 
När Nils dog för två år sedan testamenterade han detektivbyrån och dess tillgångar till Fenton 
och hans tre kamrater. De beslutade sig för att fortsätta driva byrån tillsammans och behöll 
namnet ”Skytts detektivbyrå” för att hedra sin avlidna vän. Fentons roll i detektivbyrån är att 
spana och göra diverse halvt om halvt ohederliga saker, fast endast i tjänsten. Eftersom 
detektivbyrån är effektiv bortser oftast polisväsendet från Fentons tilltaganden. För ett knappt 
år sedan återvände Fenton till Pirit och återförenades med Filia, hans flickvän från tiden som 
inbrottstjuv. Detektivbyrån flyttades till Pirit och där har nu vännerna drivit byrån tillsammans 
med Filia, den senaste delägaren.   
 
Beskrivning: Fenton är en sval snubbe, något han lärde sig under sin tid som inbrottstjuv och 
som har hängt i sen dess. Han har huvudet på skaft och är van att hantera stressade 
situationer. Nästan ingenting får Fenton att släppa sin coola image. Han är rapp i käften och 
pratar mer än gärna, något som ibland kan gå hans kamrater på nerverna. Mest av allt är 
Fenton en hederlig karl. 
 
Fenton är kort och smal, med gråbrun, vissa skulle säga råttfärgad, päls. Han blir ibland 
misstagen för en muterad råtta något som irriterar honom ofantligt. Han klär sig i en 
specialsydd kostym i grått ulkullstyg och på huvudet har han en typisk gangsterhatt med vinrött 
band. När han vill snofsa till sig har han en näsduk knuten runt halsen. I mungipan har han 
alltid en tandpetare som han brukar tugga på.  
 
Åsikter om andra: 
Govaster: Govaster är den i kamratgänget som Fenton känner att har mest gemensamt med. De 
har båda levt lite ljusskygga liv och Fenton känner ett slags band till Govaster även om han inte 
vet så mycket om hans liv före de träffades. Govaster är PSI-mutant men Fenton tycker inte att 
det är något fel i det utan ser Govaster som en mycket god vän. (PSI) 
 
Tor-Olle af Finkelkrona: Fenton tycker att Tor-Olle kan vara lite fisförnäm ibland, men innerst 
inne är han en hedersknyffel. Fenton står ut med Tor-Olles divalater för när han inte håller på 
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så där så är han en bra kamrat. Han är dessutom smart. Utan honom hade detektivbyrån 
antagligen inte funnits kvar. (IMM) 
 
Jonsson: Jonsson är lite tystlåten av sig, men det stör inte Fenton eftersom han pratar så 
mycket själv. Jonsson är ganska storväxt och tillsammans ser Fenton och Jonsson ganska 
festliga ut. Inte alltför sällan lyfter Jonsson upp Fenton på sina axlar. Fenton låtsas att han inte 
gillar det men egentligen tycker han det är kul. Jonsson är inte så smart, men en bra hederlig 
karl. (MM) 
 
Filia De Janeiro: Under Fentons tidiga karriär som inbrottstjuv i Pirit hade han ett 
kärleksförhållande med den söta frettfröken Filia. De var kompanjoner och gjorde inbrott 
tillsammans och Fenton älskade henne mycket. Men när han i sorgen över sin fader angav sig 
själv tänkte han inte på henne och de har inte sett varandra sen den dagen. Fenton ville lämna 
det livet bakom sig, men han tänkte ofta på Filia under åren som gick sen de skiljdes åt. Han 
har insett att han faktiskt älskar henne och när han återvände till Pirit förklarade han det för 
henne när de åter möttes. Hon förlät honom och de är åter ett par. Han funderar på att fria till 
henne. Det blir andra gången, eftersom den förra avbröts av nyheten om hans fars död. (MD: 
Frett (illerhona)) 
 
STY 10 SB: -1T3 
FYS 10 KP: 15 TT: 7 
INT 11 
SMI 14 IB: 26 
VIL 10 
PER 13 REA: 65% 
STO 5 FF: 3,5/9,5/19 m/SR 
Förmågor: Blixtsnabba reflexer, Liten, Naturliga vapen (Klor, 1T6 skada), Nattsyn 
Färdigheter:  
Akrobatik    60%  
Bildning   15% 
Båge    15%  
Fingerfärdighet  45%  
Första hjälpen   15%  
Gevär    20%  
Iakttagelseförmåga  40% 
Kasta    15% 
Köpslå    15% 
Låsdyrkning   60% 
Närstrid    55% 
Pistol    50% 
Smyga/Gömma sig  60% 
Undre Världen   40% 
Undvika    60% 
Utrustning: Litet dyrkset, Ask med forntida tandpetare (mintsmak), Skarprättarderringer, 10 skott .45S, 
Ljuddämpad 9mm pistol, 7 skott 9mm, 20 krediter 
Vapen:    Init:  FV: Skada:   Pål: 
Klor    26 55% 1T6+SB     - 
Skarprättarderringer  32 50%   2T6    99 
Ljuddämpad 9mm  34 50%   3T6    62 
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Govaster  
PSI-Mutant 
21 år 
 
Bakgrund: Ganska tidigt insåg man i Govasters hemby att den unge mannen inte var som alla 
andra. Alltid när han ramlat och slagit sig, fanns inga skador kvar dagen efter. Han verkade 
alltid starkare än alla andra i byn, och när han en dag knuffade en annan grabb utan att ens 
röra vid honom så var det sista droppen. Röster höjdes om att bränna honom och med de ropen  
i ryggen flydde Govaster ut i skogen. 
 
Vad som hände med hans föräldrar vet Govaster inte. Han har aldrig återvänt till sin hemby 
utan han fortsatte bara vidare genom skogen tills han en dag kom till Hindenburg. Govaster 
visste inte riktigt vad han själv var men efter en tid i staden insåg han att hans sort inte var 
omtyckt i huvudstaden heller. Han försökte att inte använda sina krafter utan bestämde sig för 
att hålla låg profil. Han tog anställning vid en av stadens manufakturer. 
 
Govaster trivdes inte i fabrikerna. Det var hårt arbete, som Govaster inte var skapt för. Ibland 
var det svårt att inte använda sin extrastyrka. Att många manufakturer stank av olika 
slaggprodukter och råvaror retade också Govasters känsliga sinne. Han bytte jobb ofta men så 
småningom började arbetskamraterna misstänka att Govaster inte var som alla andra. Han blev 
rädd och tänkte återigen fly för sitt liv. Men innan något allvarligt hände blev Govaster 
uppsnappad av en ljusskygg man som ville att han skulle göra lite jobb åt honom. Govaster var 
förvirrad och rädd så han gick med på det.  
 
Det visade sig att jobben gick ut på att mörda diverse obekväma personer för den skumma 
mannens affärer. Det första mordet utförde Govaster utan att tänka. Efter det bröt han nästan 
samman av dåligt samvete. Han gick till polisen och tillsammans med dem gillrades en fälla för 
mannen som lurat Govaster i hans svaga ögonblick. Strax efter att mannen gripits kontaktades 
Govaster av Nils Skytt, som erbjöd honom ett jobb på hans detektivbyrå. Govaster tackade ja. 
 
När Nils dog för två år sedan testamenterade han detektivbyrån och dess tillgångar till Govaster 
och hans tre kamrater. De beslutade sig för att fortsätta driva byrån tillsammans och behöll 
namnet ”Skytts detektivbyrå” för att hedra sin avlidna vän. Govaster är detektivbyråns allt-i-
allo. Han får oftast göra de jobb som de andra inte riktigt vill, som att laga mat eller städa 
kontoret, men det är inget Govaster blir sur för. Han är glad att ha de andra som sina vänner 
eftersom de accepterar honom även om han är PSI-mutant. För ett år sedan begav sig 
detektiverna till Pirit, i jakten på en brottsling och de beslutade sig för att stanna där och 
öppna Skytts detektivbyrå i en ny stad. I Pirit återförenades Fenton med sin gamla flickvän 
Filia. Hon är nu också en delägare i byrån. 
 
Beskrivning: De mörka hemligheter Govaster bär på plågar honom varje dag. Han ångrar sig 
djupt och alla pengar han fått över har han skänkt till änkan efter mannen han dödade. 
Vänskapen med de fyra andra som jobbar på byrån har däremot lättat upp hans sinne och när 
han är tillsammans med dem känns allt bättre. Govaster avskyr därför att vara ensam. I goda 
vänners lag är han dock talför och glad som vem som helst, men alltid men en glimt av 
dysterhet längst bak i huvudet. Govaster har aldrig berättat för någon om sitt hemska dåd. 
 
Govaster är smal som en sticka, vilket får honom att se längre ut än vad han egentligen är. 
Hans hår är blont och stripigt. Det är kortklippt i nacken men luggen hänger ner på ena sidan av 
ansiktet ända ner till kinden. Ena ögat är blått och det andra grönt, men det syns knappt utom 
i starkt ljus, som Govaster oftast undviker. Han går klädd i en enkel beige skjorta med en brun 
väst över. På benen har han sina gamla blå arbetsbyxor med förstärkta knän.  
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Åsikter om andra: 
Fenton M. Iller: Govasters bästa vän. Även Fentons förflutna är höjt i dunkel, även om Fenton 
aldrig mördat någon (vad Govaster vet). Fenton var den av de fyra vännerna som först fick veta 
att Govaster är PSI-mutant men nu har han berättat för allihop. (MD, iller) 
 
Tor-Olle af Finkelkrona: Trots att han skrävlar och låtsas vara förmer än han är så tycker  
Govaster om Tor-Olle. Han är alltid hygglig och tillmötesgående till sina vänner. När han inte 
beter sig som en snobb alltså. Som tur är, så gör han mest det med andra, inte i kamratgänget. 
(IMM) 
 
Jonsson: Den tystlåtne jätten och Govaster kommer bra överens. De har en sorts tyst 
överenskommelse och Jonsson verkar inte bry sig alls om att Govaster är PSI-mutant. Snarare 
har de två blivit närmare vänner efter att Govaster berättade. (MM) 
 
Filia De Janeiro: Filia är en gammal vän till Fenton, från tiden då han bodde i Pirit. Govaster 
tycker om den lilla illerfröken och han ser att hon gör Fenton lycklig, vilket gör Govaster glad. 
Han har därför välkomnat henne helhjärtat till kompisgänget. (MD: frett) 
 
STY 8 SB: -1T2 
FYS 8 KP: 18 TT: 9 
INT 13 
SMI 12 IB: 12 
VIL 16 
PER 11 REA: 55% 
STO 10 FF: 4/11/22 m/SR 
Förmågor: Kraftprov 50% (STY + 2T10+5 under VIL SR), Läkande händer 65% (läker 2T10+6 KP), PSI-
stöt 55% (1T6+5 KP skada mot upp till två fiender, 2T10+5 mot STO för att slå omkull folk) 
Färdigheter:  
Akrobatik   30% 
Båge    15% 
Första hjälpen  20% 
Gevär    25% 
Iakttagelseförmåga  45% 
Kasta    15% 
Köpslå    15% 
Närstrid    55% 
Pistol    50% 
Smyga/Gömma sig  25% 
Spel    25% 
Undvika    45% 
Utrustning: Fickplunta med tokjos, Handslägga, Skarprättarpistol, 10 skott .45S, 12 krediter 
Vapen:    Init:  FV: Skada:    Pål: 
Handslägga   13 55%              1T6+2+SB         - 
Skarprättarpistol  15 50%   2T8     97 
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Tor-Olle af Finkelkrona 
Icke Muterad Människa 
33 år 
 
Bakgrund: Tor-Olles far jobbade inom den kejserliga administrationen. Släkten var på inget 
sätt aristokratisk och namnet af Finkelkrona var taget. Men fadern hade lyckats bluffa sig fram 
under lång tid och han hade samlat ihop en ansenlig summa pengar och ett fint liv bland 
Hindenburgs grädda. Familjen hade t.o.m. ett hus i Skans Haga. Tor-Olles uppväxt var fin, med 
barnflicka och privatlärare i tidig ålder. Hans mor hade dött i barnsäng och fadern gifte om sig 
med Tor-Olles barnflicka.  
 
Men så en dag blev faderns lögn avslöjad. Han avskedades från sitt jobb och snart hade ryktet 
spridit sig i hela Hindenburg. Herrefolket spottade på fadern när han moloken gick hem och när 
han kom fram och mötte av åsynen av sitt hem som plundrades av fattiga och tjuvar alltmedan 
poliserna stod bredvid och bara såg på så orkade han inte mer. Han flydde för att aldrig 
återvända igen. Tor-Olle togs in på barnhem. 
 
När han växt upp slängdes han ut på gatan. Som av en slump träffade han sin gamla 
privatlärare och de började samtala. Läraren berättade om faderns påstådda adlighet och vad 
som hänt. Även om fadern ljugit så kunde Tor-Olle inte ge upp tanken på att bli en aristokrat. 
Han började jobba som assistent åt läraren, som numera jobbade som arkivarie åt den 
kejserliga administrationen. På så sätt hoppades Tor-Olle att en dag kunna komma upp sig. Han 
bytte även tillbaka till sitt gamla påhittade släktnamn, af Finkelkrona. Ingen verkade längre 
minnas incidenten med fadern. 
 
När Tor-Olles gamla lärare slutade på grund av hög ålder, avskedades Tor-Olle eftersom det 
endast var den gamles förtjänst att han fått jobba där alls. Men den gamle tipsade Tor-Olle om 
en detektivbyrå som en bekant till honom drev. Snart jobbade Tor-Olle för Nils Skytt. 
 
När Nils dog för två år sedan testamenterade han detektivbyrån och dess tillgångar till Tor-Olle 
och hans tre kamrater. De beslutade sig för att fortsätta driva byrån tillsammans och behöll 
namnet ”Skytts detektivbyrå” för att hedra sin avlidna vän. Tor-Olles roll i detektivbyrån är 
administration och att vara byråns ansikte utåt. Utan Tor-Olle hade det antagligen inte funnits 
någon byrå. För ett år sedan reste detektiverna till Pirit i jakten på en brottsling. När fallet var 
löst beslutade de sig att stanna och öppna byrån i den nya staden istället. De fick också en ny 
delägare, Filia De Janeiro, Fentons gamla flickvän. 
 
Beskrivning: Trots det faktum att han inte är aristokrat på något sätt och aldrig kommer att bli 
det, så beter sig Tor-Olle som om han var av rang. Han kör inte med sina vänner men alltid när 
han är på krogen eller i en affär så kräver han att bli betjänad som en fin herre. Det händer 
ibland att han beordrar sina vänner också, men han brukar be om ursäkt när han gått för långt, 
för han gillar dem verkligen och de är de enda vännerna han har. Tor-Olles sätt kan vara ganska 
irriterande speciellt för dem som inser att han bara är en fåne som tror att han är något. Han 
beter sig dock alltid som en gentleman mot kvinnor. 
 
Tor-Olle har kort mörkt hår som han kammar bakåt. Han är välväxt och rakryggad med fin 
hållning. Tor-Olle går till barberaren så ofta han har råd, för att rakas och han är vanligtvis helt 
slätrakad i ansiktet. Han går klädd i en skräddarsydd frack från Masetti. Han har ett par svarta 
byxor på sig och på huvudet har han en cylinderhatt. Han går alltid runt med en käpp som 
döljer en värja.  
 
Åsikter om andra:  
Fenton M. Iller: Tor-Olle har inget emot mutanter i allmänhet och Fenton är en god kamrat. 
Tor-Olle trivs i hans sällskap, även om han pratar lite för mycket ibland. (MD, iller) 
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Govaster: För en tid sedan avslöjade Govaster att han är PSI-mutant. Till en början blev Tor-
Olle förskräckt och lite arg men snart insåg han att Govaster ändå är hans vän och att det inte 
spelar någon roll vad han är för något. Tor-Olle litar mer på Govaster nu sedan han insett hur 
modig ynglingen var som berättade sanningen. (PSI) 
 
Jonsson: Trots, eller kanske på grund av, att han är ganska trög så kommer Tor-Olle och 
Jonsson bra överens. De kompletterar varandra bra och Tor-Olle gillar att ha någon som 
beundrar honom. Det får honom att känna sig viktig. När Tor-Olle kommer upp sig i världen 
skall Jonsson få bli hans närmaste man. Tor-Olle har börjat lära Jonsson att läsa, vilket han är 
rätt stolt över själv. Han följer liksom i sin läromästares fotspår. (MM) 
 
Filia De Janeiro: Tor-Olle ställde sig först tveksam till Fentons flickvän. Att hon skulle bli 
likvärdig delägare i Detektivbyrån kändes inte lika självklart för Tor-Olle som för de övriga 
detektiverna. Men hon har visat sig värdefull och kunnig, så Tor-Olle har tinat för henne. Att 
hon gör Fenton lycklig är ju en trevlig bonus. (MD: frett) 
 
STY 13 SB: +1T2 
FYS 12 KP: 25 TT: 12 
INT 15 
SMI 13 IB: 13 
VIL 14 
PER 14 REA: 70% 
STO 13 FF: 5/13/26 m/SR 
Förmågor: Mentor (Bildning) 
Färdigheter:  
Akrobatik   15% 
Bildning    65% 
Båge    15% 
Första hjälpen  50% 
Gevär    65% 
Iakttagelseförmåga  40% 
Kasta    15% 
Köpslå    55% 
Närstrid    65% 
Pistol    50% 
Rida    35% 
Smyga/Gömma sig  40% 
Teknologi   40% 
Undvika    40% 
Utrustning: Liten dosa med snusjord, värjkäpp, Skarprättarkarbin, 10 skott .45S, fickrova, 53 
krediter 
Vapen:    Init:  FV: Skada:   Pål: 
Värjkäpp    16 65%             1T10+2+SB       - 
Skarprättarkarbin  15 65%   3T6    99 
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Jonsson 
Muterad Människa 
23 år 
 
Bakgrund: Jonsson föddes på sjön. Hans släkt har varit sjöfarare så länge de kan minnas och 
det viskas ibland om att det skulle finnas en del fisk i blodet. Sedan ett par generationer lever 
släkten enbart på sjön och de går aldrig i land. Men Jonsson har tydligen inte ärvt släktens 
legendariska sjöben. Han lider av svår sjösjuka. I många år försökte han stå ut men illamående 
varje dag tär på vem som helst efter för lång tid.  
 
När båten la till i Hindenburgs hamn, för att be någon på kajen att skaffa förnödenheter åt 
dem (de går ju aldrig i land själva), tog Jonsson sitt beslut. Han tog farväl av sina föräldrar och 
sina syskon och klev av båten. Föräldrarna såg till en början inte nöjda ut men de förstod hur 
mycket deras son lidit och de kunde inte förmå sig att tvinga honom att stanna kvar. Med tårar 
i sina ögon såg de den första Jonsson i mannaminne gå på fast mark. Sen den dagen har Jonsson 
hälsat på sina föräldrar varje gång de kommit in i hamn, och de är mycket stolta över sin son, 
trots hans val. 
 
Till en början var det svårt att göra sig ett leverne i staden. Det första problemet att 
överkomma var att vänja sig gå på fastlandet. Många trodde nog att Jonsson var konstant 
berusad, eftersom han alltid ragglade eller stödde sig mot en vägg. Hans stora kroppshydda och 
goda läkekött gjorde att han, när han väl vant sig vid att marken stod still, började jobba som 
vakt på diverse nöjesetablissemang, t.ex. Bunkern. Jonsson försökte en tid försörja sig som 
Sockerspelare men han kunde inte riktigt lära sig reglerna så han uteslöts för att han ständigt 
bröt mot dem. Inte lång tid efter det kontaktades han av Nils Skytt som behövde kompetenta 
problemlösare till sin detektivbyrå. Jonsson hade ju inget annat för sig så han tackade ja.  
 
När Nils dog för två år sedan testamenterade han detektivbyrån och dess tillgångar till Jonsson 
och hans tre kamrater. De beslutade sig för att fortsätta driva byrån tillsammans och behöll 
namnet ”Skytts detektivbyrå” för att hedra sin avlidna vän. Jonsson är detektivbyråns ryggrad 
när det gäller att ta hand om bråkstakar och andra oroselement. Behöver ett problem lösas 
med styrka och utan finess är det Jonsson som gör grovgörat. För ett år sedan begav sig 
detektiverna till Pirit i sökandet efter en brottsling. Efter att fallet lösts beslutade sig vännerna 
för att stanna i Pirit och öppna Detektivbyrån där istället. Filia De Janeiro, Fentons flickvän 
blev en ny delägare i samband med det. 
 
Beskrivning: Jonsson är egentligen inte så dum som de flesta tror. Han är bara lite mer 
tystlåten än andra och han föredrar att fundera över saker istället för att prata i onödan. När 
någon klagar brukar Jonsson snusjordsförnuftigt säga att ”bättre att hålla tyst och verka dum, 
än att öppna munnen och bevisa det”. För den sakens skull är han inte tyst hela tiden. Ofta 
diskuterar de andra en lång stund, mer och mer högljutt innan Jonsson dräper diskussionen 
men en välriktad kommentar. Andra ser honom som dum, men det gör inte Jonsson något. Han 
är sig själv och trivs med det. Jonsson är inte våldsam av sig, men han slåss om det är hans 
jobb, eller om hans kamrater är i fara. Vanligtvis har Jonsson ett stort leende på läpparna 
eftersom han numera trivs bra med sitt liv. Han slipper ju vara sjösjuk.  
 
Jonsson är stor och muskulös, med brett över axlarna. Han har halvlångt brunt hår och ansiktet 
”pryds” av ett brutet näsben. Inte alltför sällan har Jonsson små sår efter slagsmål i ansiktet 
och på kroppen som inte läkt av hans regeneration än. Dessa täcker han med plåster, ett fynd 
från den gamla tiden. Plåstren har motiv av en muterad anka i sjömanskostym. Han saknar 
också ett par tänder efter slagsmål och Socker. Jonsson har ett klädsamt skägg som han bara 
ansar någon gång i månaden. Han går klädd i grova, slitstarka kläder och har en stickad mössa 
på huvudet.  
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Åsikter om andra:  
Fenton M. Iller: Jonsson tycker om alla sina vänner väldigt mycket men han gillar att retas lite 
med den lilla illern, speciellt som denne alltid hojtar så mycket när Jonsson lyfter upp honom 
på sina axlar. Men Jonsson vet att Fenton inte har något emot det egentligen, annars hade han 
inte gjort det. (MD, iller) 
 
Govaster: Egentligen tycker Jonsson inte mindre om Govaster än vad han tycker om de andra 
tre, men eftersom Govaster oftast vänder sig till Fenton när han har problem så har Jonsson 
aldrig utvecklat lika starka band till honom. När Govaster avslöjade att han är PSI-mutant 
förstod Jonsson varför han varit så tystlåten men han bryr sig inte om att han höll det hemligt, 
eller att han är PSI heller för den delen. (PSI) 
 
Tor-Olle af Finkelkrona: Tor-Olle är Jonssons stora idol, näst efter Sockerstjärnan Bejron Bråck. 
Jonsson följer Tor-Olle vart han än går och gör allt han säger. Jonsson hoppas verkligen att Tor-
Olle kan uppfylla sin dröm om att bli en adelsman för då kommer han också att kunna få det 
bra. (IMM) 
 
Filia De Janeiro: Fentons gamla flickvän, som han återförenades med när de kom till Pirit. Hon 
är nu en del av detektivbyrån och Jonson tycker nästan lika mycket om henne som om de 
andra. Hon gör ju Fenton glad vilket är glädjande. (MD: frett) 
 
STY  14 SB: +1T3 
FYS  12 KP: 26 TT: 20  
INT  8 
SMI  10 IB: 10 
VIL  9 
PER  10 REA: 50% 
STO  14 FF: 4,5/12/24 m/SR 
Förmågor: Regenerera (FYS antal KP/timme), Robust 
Färdigheter:   CL: 
Akrobatik     45% 
Båge     30%  
Båt     21% 
Första hjälpen  10% 
Gevär     20% 
Iakttagelseförmåga  25%  
Kasta     40%  
Köpslå     15%  
Närstrid     70%  
Pistol     30%  
Reparera     45%  
Smyga/Gömma sig  20%  
Spel     30%  
Undvika     35% 
Utrustning: Stor dosa snusjord, Plåster från den gamla tiden, Baseballträ, 18 krediter 
Vapen:    Init:  FV:      Skada: Pål: 
Baseballträ   12 70% 1T10/2T6+SB   - 
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Filia De Janeiro 
Muterat Djur (frett (illerhona)) 
27 år 
 
Bakgrund: Filias familj var fattig och flickan övergavs i tidig ålder. Lämnad på gatan för att 
klara sig själv var den enda chansen till överlevnad snart att stjäla. Till en början stal Filia bara 
mat för dagen men snart insåg hon att det gick att tjäna pengar på att stjäla fina saker från 
rikt folk. Pengar att köpa kläder, finare mat och någonstans att bo för. Sagt och gjort, Filia 
blev professionell inbrottstjuv. Allt hon stal såldes hon genom sin hälare Kniv-Hasse. Det var 
inget glamoröst liv, men hon hade så att hon klarade sig och kunde till och med spara lite. 
 
Efter något år i branschen träffade Filia sitt livs kärlek, Fenton M. Iller. Det var kärlek vid 
första ögonkastet när de samtidigt gjorde inbrott på samma ställe. De möttes i mörkret och i 
ljuset från en gatlykta utanför stod de bara där och tittade in i varandras ögon innan de avbröts 
av att husets ägare kom hem. Tillsammans flydde de ut och gömde sig sedan hemma hos Filia. 
Där pratade de hela natten och redan nästa kväll flyttade Fenton in hos Filia. 
 
De blev ett perfekt par. De älskade varandra och gjorde inbrott tillsammans. Framgången blev 
stor och de var lyckligare än någonsin. Fenton frågade efter ett par år om de skulle registrera 
sig hos myndigheterna och bli man och hustru, och Filia svarade lyckligt ja. Men innan de hann 
göra det försvann Fenton. En dag fick han ett brev och sedan han läst det gick han utan ett ord 
från lägenheten och efter det kom han inte tillbaka.  
 
I sorgen över Fentons försvinnande ville Filia bara bort från sitt gamla liv. Hon visste inte vad 
hon skulle göra tills hon gick förbi garnisonen och såg tunnelrävarna träna. Filia tog snabbt 
värvning och blev en tunnelräv. Träningen var hård, men det var precis vad Filia behövde för 
att försöka glömma Fenton. Även om åren gick så lyckades hon aldrig riktigt glömma honom. 
Filia blev en duktig soldat som begravde sorgen och ilskan över Fentons svek i sitt jobb. I 
rubbittunnlarnas mörker kunde hon glömma det som hänt. 
 
Gamla vanor dör inte så lätt och efter flera år i tjänsten hos tunnelrävarna kunde Filia inte 
hålla fingrarna i styr. Hon stal, nästan utan att tänka, ett fornfynd beslagtaget ur ett rubbithål, 
men hon iakttogs av sitt befäl. På grund av lång och trogen tjänst valde kaptenen att inte åtala 
Filia officiellt utan fick henne bara avskedad ur förbandet.  
 
Åter civil gick Filia snart tillbaka till sin gamla sysselsättning. Det var inte längre samma sak 
utan Fenton, men det var ett sätt att få pengar så Filia fortsatte. Så kom dagen för ett år 
sedan då Fenton återvände. Till en början var deras möte kyligt, men Fenton berättade om 
varför han försvunnit. Hans far hade dött och i sorgen hade han lämnat sig själv till polisen. 
Han ville lämna det livet bakom sig, eftersom fadern aldrig gillat det. Han fick sitta i ett 
arbetsläger i fem år. Efter det begav han sig till Hindenburg och startade ett nytt, hederligt liv. 
Men han saknade alltid Filia och han förklarade att han faktiskt älskar henne. Efter viss tvekan 
förlät Filia Fenton, och de är nu ett par igen. Filia blev också delägare i Skytts Detektivbyrå, 
den byrå som Fenton ärvt efter Nils Skytt, hans förra uppdragsgivare.  
 
Beskrivning: Bortsett från kärleken till Fenton och sorgen över hans försvinnande har Filia 
aldrig varit särskilt känslosam. Det tidiga livet på Pirits gator gjorde henne tuff och åren med 
tunnelrävarna förstärkte det. Hon är en hård kvinna, men med ett mjukt inre, som hon sällan 
visar för någon. Sedan Fenton återvände har Filia lämnat den brottsliga banan bakom sig och 
hennes attityd har mjuknat något. Men hon är fortfarande tuff nog att utan tvekan kunna ta 
hand om sig själv. 
 
Filia är en kortväxt illerfröken. Sedan tiden hos tunnelrävarna har hon snaggat hår på huvudet. 
Pälsen (och håret) är vitt, eftersom hon är en albino. Ögonen är därmed röda, vilket förstärks 
genom hennes infrasyn som får dem att gnistra som rubiner. Filia klär sig i vanliga kläder för 
ett muterat djur av medelklass, men föredrar byxor framför kjolar, eftersom det är lättare att 
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klättra i sådana när man skall ta sig in genom ett fönster eller liknande. Mörka färger som svart 
eller mörkblått är också favoriter och vanligtvis har Filias kläder flera dolda fickor. 
 
Åsikter om andra: 
Fenton M. Iller: Filia älskar honom, och har förlåtit honom för hans svek. De delar nu allt 
tillsammans och har funderat på att registrera sig, eftersom det inte blev av sist. Men hon 
väntar på att han skall ta upp det. Filia känner även till Fentons andranamn, som han själv 
hatar. När hon vill reta honom kallar hon honom vid det; nämligen Mazarin. (MD: Iller) 
 
Jonsson: Den tystlåtne jätten är Filias favorit i gänget efter Fenton. Hon kan se att han är snäll 
och att han egentligen är smartare än han beter sig. Att han ibland retas med Fenton är bara 
roligt och Filia brukar heja på då det händer. (MM) 
 
Tor-Olle af Finkelkrona: Filia kunde känna att Tor-Olle hade reservationer mot att hon blev 
delägare. Men de har ett professionellt förhållande som funkar bra. Han kan ibland vara 
snobbig, men oftast inte mot Filia eller de andra vännerna. (IMM) 
 
Govaster: Efter en kort tid berättade Govaster att han är PSI-mutant. Det chokade först Filia 
men hon har inget emot hans sort. Han är Fentons bästa vän och Filia gillar honom också. (PSI) 
 
STY 12 SB: -1T2 
FYS 12 KP: 17 TT: 8 
INT 10 
SMI 15 IB: 20 
VIL 11 
PER 15 REA: 75% 
STO 5 FF: 4/10/20 m/SR 
Förmågor Infrasyn (version 2, 50%), Krypare, Liten, Naturliga vapen (Klor, 1T8 skada) 
Färdigheter:  
Akrobatik   55%  
Bildning   15% 
Båge    15%  
Fingerfärdighet  55%  
Första hjälpen  10%  
Gevär    40%  
Iakttagelseförmåga  35% 
Kasta    15% 
Köpslå    15% 
Låsdyrkning   65% 
Närstrid    50% 
Pistol    60% 
Smyga/Gömma sig  60% 
Undre Världen  55% 
Undvika    55% 
Utrustning: Dyrkset, Skarprättarderringer, 10 skott .45S, 22 krediter 
Vapen:    Init:  FV: Skada:   Pål: 
Klor    20 50% 1T8+SB     - 
Skarprättarderringer  26 60%   2T6    99 
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