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Lina, även kallad Evil-Lina är en tjej i häxpaktens ålder. Då den förra ledaren för Sätras och Stigslunds tjejgäng var 

med om en olycka så blev platsen ledig. Lina har bestämt sig för att bli den nya envåldshärskaren och styra med en 

järnhand. Hon vill bestämma vad alla ska tycka, hon vill bestämma vad alla andra ska göra. Just nu håller hon på 

att samla ihop sina följare så hon har nog med stöd att ingen ska ifrågasätta henne. Hon spenderar sin tid med att 

skolka från skolan medan hennes hantlangare gör hennes läxor så hon får de bästa betygen och med att stryka runt 

längs elljuspåren och skrämma yngre tjejer till tystnad.

Alla platser börjar med 5 i värde.  + betyder att det är en positiv plats.

Sätra Livs

Sätra centrum

Skolan

Restaurang Shang Ri La +

Hälsocentralen

Biblioteket +

Sätra KBS

Stigslund centrum

Gavlerinken +

Gavlevallen



Felicia Ellsäter 

#richkid #bicurious #monies #leader

Felica var för några år sedan ledaren för en annan häxpakt i Gävle, men då denna grupp splittrades så drog du ihop 

en ny pakt. Du är bisexuell, vilket irriterar både den konservativa högern som anser att det är “Adam och Eva, inte 

Adam och Evert” samt den regressiva vänstern som aner att du är en förrädare som också tycker om män.

Du klär dig alltid propert, som en ung, rik affärskvinna. Allt är prydligt och skräddarsytt. Du har alltid den senaste 

mobiltelefonen och surfplattan och håller dig alltid uppdaterad på vad som händer kring dig.

Du är en naturlig ledare och väldigt bra på att organisera dig och folk kring dig. Du får snabbt en tydlig överblick 

och är väldigt duktig på att förstå handling och konsekvens. Du tar ingen skit och har svårt att se din roll som ledare 

bli ifrågasatt.

Insikt - 4

Charm - 5

Fysik - 2

Intellekt - 4

Magi - 3





Ulrika Sandberg

#sportlyfe #yolo #winning #ouch

Ulrika är lång och bredaxlad för att vara tjej. Hon har ett runt ansikte med potatisnäsa och tunt ljust hår som är 

axellångt och ofta ser lite slitet ut i topparna. Hon är ganska vältränad då hon spelat fotboll och tränar. Hon klär sig 

i träningskläder och går nästan alltid osminkad. Trots detta har hon ofta örhängen/halsband och andra smycken. 

Smycken av olika slag är det mest tjejiga hon håller på med. För ett tag sen bröt hon dock knät under fotbollstränin-

gen och trots att hon nyss slutat gå i kryckor är det väldigt oklart om det någonsin kommer läka ordentligt. Utöver 

detta är hennes mamma, Magdalena, en evig törn i hennes sida. Magdalena är besatt av att hålla koll på Ulrika. 

Varje grej hon gör, online eller IRL, kommenterar hon nedlåtande och Ulrika känner sig alltid övervakad. Speciellt 

sedan Ulrika flyttat ut och flyttat in i kollektivet.   

Insikt - 3

Charm - 2

Fysik - 4

Intellekt - 2

Magi - 5





Raon Akita-Jonsson 

#gamergirl #1000timmariWoC #MMW4life #pokachuu

Raon är dotter till en svensk man och en japansk kvinna. Båda dina föräldrar var kända innan du föddes men båda 

har nu dragit sig tillbaka för ett lugnare liv. Din far var gitarrist i ett känt hårdrocksband och din mamma var en 

AV-stjärna i Japan. Du spenderar mycket av din tid online, eftersom du sedan unga år älskat dator och TV-spel. Du 

spelar allt från onlinespelet World of Carapalea och VR-monsterjaktspelet Monster World Walk. 

Du är ofta en väldigt positiv person, du är snäll och alltid glad. Du försöker alltid se det roliga i livet, men du blir 

alltid ledsen när folk kallar dig utlänning/mulatt/horunge och sådana saker. Du vill tro att alla som lär känna dig 

kommer tycka om dig men det är svårt när folk dömer dig för dina föräldrar eller ditt utseende. Du är också otroligt 

mörkrädd.

Insikt - 3

Charm - 4

Fysik - 3

Intellekt - 4

Magi - 3





Amanda Wallgren

#dyssleckzi #gothkid #cantwritethis #timburton

Du har alltid älskat att läsa, även om du har grov dyslexi och det går väldigt långsamt och du nätt och jämt kan 

skriva och stava. Du vill mycket, du har mycket du vill skriva ner, men du kan inte. Hur mycket din fröken än skrek 

åt dig och gav dig underkänt på prov så flyter bokstäverna samman när du försöker skriva ner dem. Du har väldigt 

svårt att kommunicera i text då det ofta blir konstiga stavningar, konstiga meningsuppbyggnader och att folk kon-

stant måste påpeka det och försöka vara överlägsna. Dina vänner, speciellt Raon, hjälper dig så gott det går att få ner 

alla dina berättelser i text. Du älskar dina mörka gotiska berättelser om obegripliga kosmiska varelser.

Du är en sann gothare, tyll, krås, svart hår och smink. Du ser ut som en ung Helena Bonham Carter från Tim Bur-

tons filmer med hår som står åt alla håll och du klär dig alltid som om du ska på konsert med Birthday Massacre.

Insikt - 3

Charm - 2

Fysik - 2

Intellekt - 5

Magi - 4






