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Levald Gute
Levald Gute är en levnadsglad muterad get i sina bästa år. Levald kommer från en välbärgad familj och har det gott ställt. Alla 
tror att han har mönstrat på fiskebåten Gammskorva för att få uppleva lite äventyr, men i själva verket är hans syfte att befria 
sitt livs kärlek, Hedvig Hansen, som är fånge ombord på båten.

Utseende: Levald Gute ser bra ut för att vara en muterad get. Han har skarpa fina drag och ett vältrimmat bockskägg. Han 
går klädd i moderiktig kavaj och har ståtliga horn på huvudet.

Karaktär: Levald är genuint positiv. Ingenting är omöjligt, varje motgång är en möjlighet till framgång. 

sty:10 fys: �2 sto: �2 smi: �4 int: �4 viL: �5 per: �5

sb: +0 bf: �0 Kp: 24 tt: �2 ib: �4 rea: 75

förflyttning: 5/26/52 m/sr

Klass: IMM

förmågor: Smittande skratt

färdigheter: Iakttagelseförmåga 28%, Smyga/Gömma sig 30%, Undvika 30%, Fingerfärdighet 45%

Utrustning: Moderiktig kavaj, forntidständare med konstigt motiv

rustning: Ingen

vapen InIt % skada pen pål/tål

Knytnäve +0 28 �t4 - -
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frigolina fridentjyv
Frigolina Fridentjyv är en rask och ohederlig figur. Hon tar alla chanser hon får att sko sig och bryr sig inte så mycket om 
vad andra tycker. Hon hyser ett innerligt och starkt hat mot den auktoritäre och självgode Karlos Krustjev. Frigolina tycker 
att Karlos borde bry sig mindre om vad andra sysslar med och mer om sin hygien. Frigolina lyssnar gärna på Abbar-Labbas 
historier och hennes favorit är den om den försvunna fiskaren Fisk-Olle som sägs ha svalt en enorm ädelsten.

Utseende: En muterad hund med spetsiga öron och pigg blick. Oftast går hon klädd i en lätt tunika, med en väst ovanpå. 
Hon bär ofta stora bylsiga byxor där det är lätt att gömma stöldgods. 

Karaktär: Frigolina är snabb i både kropp och sinne. Hon är en renodlad egoist och bryr sig bara om andra om hon har något 
att vinna på det.

sty:14 fys: �2 sto: �0 smi: �6 int: �5 viL: �2 per: ��

sb: 0 bf: �4 Kp: 22 tt: �� ib: 24 rea: 55

förflyttning: 6/29/58 m/sr

Klass: MD Hund

förmågor: Blixtsnabba reflexer, Sugkoppar, nattsyn

färdigheter: Iakttagelseförmåga 30%, Låsdyrkning 32%, Fingerfärdighet 48%, Undvika 48%, Pistol 32%

Utrustning: Säckiga kläder, en dosa snusjord, låsdyrk

rustning: Ingen

vapen InIt % skada pen pål/tål

Knytnäve +0 50 �t4 - -
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Karlos Krustjev
Karlos är en livsbitter och lönnslug muterad grävling. Karlos är båtens styrman och ser sig själv som lite bättre än den övriga 
besättningen, med undantag för kapten Viveka. Karlos hyser en djup men hemlig förälskelse för kapten Viveka. Eftersom han 
ofta sagt att kärlek är de svagas påhitt så skäms han lite för sin kärlek och skulle kunna tänka sig att gå över lik för att hålla 
den hemlig.

Utseende: Karlos är kort, men kraftigt byggd, med breda axlar och grova ben. Han har vassa klor på händerna, och han hytter 
gärna med dem när han vill understryka en viktig poäng. 

Karaktär: Karlos är bitter, aningen sadistik och lite smått paranoid. Han har fått för sig att han är förföljd av illvilliga krafter 
som vill honom illa. Exakt vem det är som förföljer honom vet han inte, men så fort det händer något tråkigt så skyller 
han på dessa onämnbara krafters sammansvärjning. Karlos är en vän av ordning och klagar gärna och ofta på den övriga 
besättningen om han tycker att de slarvar med sina sysslor. Särskilt irriterad blir han på Frigolina, som enligt honom är en lat 
dagdrivare.

sty:17 fys: �5 sto: �� smi: �0 int: �4 viL: �2 per: 9

sb: +�t3 bf: �7 Kp: 26 tt: �3 ib: �0 rea: 45

förflyttning: 4/2�/42 m/sr

Klass: MD Grävling

förmågor: naturliga vapen (Klor), 

färdigheter: Gevär 30%, Båt 65%, Undvika 20%, 

Utrustning: Snickarbyxor, repstumpar, pipa med tobak

rustning: ingen

vapen InIt % skada pen pål/tål

Klor 0 40 �t8 - -
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viveka Jolmström
Viveka Jolmström är en snabbkäftad och företagsam person och den obestridliga kaptenen över skutan. Hon är född och 
uppvuxen på havet och trivs bättre med ett skeppsskrov under fötterna än torra land. 

Utseende: Vivekas utseende vittnar om hennes hårda leverna. Hon är enögd och hennes skinn är hårt som läder. Hon 
går alltid med sina svallande lockar böljande över ryggen och med en luggsliten hatt ovanpå huvudet. På fötterna har hon 
högskaftade stövlar med en litet skjutjärn nerstucket i ena skaftet. 

Karaktär: Viveka är orädd, erfaren och snabb till handling. Hon handlar oftast på sin första impuls, vilket ibland leder till lite 
knepiga situationer.

sty:15 fys: �7 sto: �5 smi: �5 int: �4 viL: �6 per: �6

sb: +�t4 bf: �5 Kp: 32 tt: 24* ib: �5 rea: 80

förflyttning: 6/30/60 m/sr

Klass: MM

förmågor: Stryktålig*, Resistans(sjukdomar)

färdigheter: Pistol 60%, närstrid 60%, Båt 42%, Undvika 49%

Utrustning: Pistol, Kaptenshatt, Berlock, �0 skott

rustning: Ingen

vapen InIt % skada pen pål/tål

Skarprättare, Derringer +6 60 2t6 - -
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Dallas Krabat
På pappret är Dallas båtens kartläsare. Hans egentliga syfte är att se till så att båten undviker stormar. Dallas är begåvad med 
psyiska krafter, och kan med hjälp av dessa kontrollera väder och vind.

Utseende: Dallas är kort i rocken och klent byggd. Han har stora, stirrande ögon och ett utmärglat ansikte. Ovanpå hans kala 
hjässa sitter ett par glasögon från forntiden.  

Karaktär: Dallas är trevlig, tillmötesgående, och onaturligt lugn. Han brusar aldrig upp, oavsett vilken situation han befinner 
sig i. Han ogillar våld och föredrar att lösa problem med en lugn sansad diskussion.

sty: 9 fys: 9 sto: �0 smi: �0 int: �4 viL: �8 per: �4

sb: -� bf: 9 Kp: �9 tt: 9 ib: �0 rea: 70

förflyttning: 4/20/40 m/sr

Klass: PSI

förmågor: Kraftfält, Väderkontroll, Läkande händer, Empati

färdigheter: Undvika 30%,

Utrustning: Forntidsglasögon som ser i mörker.

rustning: Ingen

vapen InIt % skada pen pål/tål

Knytnäve 0 30 �t4 - -
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valdemar Greig
Valdemar Greig har ett brokigt förflutet. Innan han blev fiskare sysslade han med utpressning och lönnmord, en bakgrund 
som han idag ångrar djupt. Han har ett pris på sitt huvud i städerna i Öster, och gillar inte att prisjägaren Janna-Hanna gått 
ombord på båten. Han fruktar att hon ska känna igen honom och håller sig därför undan henne så gott han kan. Irriterande 
nog så kan han inte undgå att känna sig lite dragen till hennes mystiska karaktär.

Utseende: Valdemar är kraftigt byggd och har trivsamma anletsdrag. Han har låtit odla ett prydligt skägg i ett tafatt försök att 
ändra sitt utseende från tiden som mördare. 

Karaktär: Valdemar är en ganska stöddig och skrytsam typ. Han är duktig på det mesta som han företar sig och låter gärna 
sin omgivning få höra detta. Han har ett slpittrat förhållande till sin kriminella bakgrund, å ena sidan skäms han över allt ont 
han gjorde, å andra sidan tycker han att det var ganska häftigt att leva som en gangster. när han smuttat lite för mycket på 
tokjosen händer det att en och annan historia från det förflutna slinker över hans läppar.

sty: �6 fys: �6 sto: �4 smi: �5 int: �0 viL: �0 per: ��

sb: +�t4 bf: �6 Kp: 30 tt: �5 ib: �5 rea: 55

förflyttning: 5/29/48 m/sr

Klass: IMM

förmågor: -

färdigheter: Spel 20%, Undre världen 44%, Båge 60%, närstrid 60%, Pistol 60%, Gevär 60%

Utrustning: Fiskekrok

rustning: Ingen

vapen InIt % skada pen pål/tål

Fiskekrok +� 60 �t6 - -
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Janna-Hanna
Janna-Hanna är en prisjägare. Hon befinner sig ombord på båten för att vakta Hedvig Hansen, som skall föras till Göborgs 
hamn. Hon känner ingen på båten, men tycker instinktivt illa om de flesta av dem. Den enda som verkar vettig är Dallas. 

Utseende: Janna-Hanna har blek, grå-grön hy och ett par iskalla, vaksamma ögon. Hon har alltid sin lappade tunika på sig 
och den uppdragna luvan förstärker  hennes mystiska utseende ytterligare. 

Karaktär: Janna-Hanna är kall och beräknande. Hon litar inte på någon, och betraktar alla hon möter som fiender till dess att 
de bevisat motsatsen.

sty:10 fys: �8 sto: �2 smi: �8 int: �6 viL: �4 per: ��

sb: +0 bf: �0 Kp: 45 tt: �5 ib: xx rea: xx

förflyttning: x/xx/xx m/sr

Klass: xxxx

förmågor: Stryktålig, Fotosyntes, Superbt sinne (Hörsel)

färdigheter: Akrobatik 36%, Gevär 54%, Iakttagelseförmåga 48%, Fällor 32%, Undvika 48%

Utrustning: Lappad tunika, Avsågat hagel (under tunikan), 3 skott

rustning: xx

vapen InIt % skada pen pål/tål

Avsågat hagelgevär +2 54 5/4/�t6 x2 98/9
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i-f-e-L-s-e
I-F-E-L-S-E är en rest från en svunnen tid. Hennes minneskretsar innehåller ingen information om hur hon skapades eller 
till vilket syfte, men hon har visat sig vara mycket väl lämpad för att skala pärer, vilket har gett henne en uppskattad plats 
ombord på båten. Hennes ständiga klagolåt är däremot inte lika uppskattad.

Utseende: I-F-E-L-S-E har människoliknande form med två armar och två ben. Överkroppen består av två segment och det 
undre segmentet är ihåligt. Huvudet är cylinderformat och har ett hål på toppen som innehåller någon slags kvarn. Genom 
hålet i huvudet kan man hälla i potatis som passerar genom kvarnen och ramlar ut genom hålet i överkroppens mittsegment.

Karaktär: I-F-E-L-S-E är en långt ifrån munter robot. Hon klagar alltid på olika fel som uppstått i hennes kretsar, leder, 
motorer eller huvud och ondgör sig över att det inte finns någon vettig person som kan reparera henne ordentligt. Hon har 
räknat ut att ett möte med en annan robot förmodligen skulle skapa en positiv reaktion i hennes glädjecentrum och få henne 
att radera minnet avhennes ickefunktionella delar.

sty:18 fys: �0 sto: �2 smi: 8 int: �0 viL: �0 per: 8

sb: +�t4 bf: �8 Kp: 22 tt: �� ib: 8 rea: 40

förflyttning: 4/20/40 m/sr

Klass: RBt

förmågor: Interbehållare, Betapersonlighet, Potatisskalare

färdigheter: Skala pärer �50%, Reparera 20%. teknologi �0%, Undvika 8% 

Utrustning: Ingen

rustning: naturligt pansar ABS 4

vapen InIt % skada pen pål/tål

Knytnäve 0 24 �t4 - -
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abbar-Labbas
Abbar-Labbas är en otroligt gammal fiskegubbe och båtens expert på allt som rör fiske. Det finns inte mycket som simmar 
i västerhavet som Abbar-Labbas inte stuckit en fiskekrok genom. För många år sedan drog Abbar-Labbas upp en enorm 
mussla ur västerhavet, som innehöll en ädelsten stor som en knytnäve. tyvärr stals stenen av den snåle Fisk-Olle som svalde 
den mitt framför ögonen på Labbas och sedan försvann iväg på en båt. Båten sjönk dock, i närheten av de farvatten som 
Gammskorva nu trafikerar, och Labbas när en hemlig dröm om att någon gång dra upp Fisk-Olles kadaver i ett fångstnät. 
Det skulle bli en fin pension.

Utseende: Abbar-Labbas ser verkligen uråldrig ut. Hans hy är härdad av vind och saltstänk och när han förlorade sitt ena öga 
i en stickningsmalör för några decennier senare lät han ersätta det med en emaljkula. 

Karaktär: Abbar-Labbas gillar uppmärksamhet och respekt. Han älskar att samla båtens besättning kring sig och berätta 
historier om hur mycket bättre allt var förr i tiden. Hans minne är tyvärr inte vad det en gång var, och det händer ofta att han 
tappar tråden och börjar på en ny berättelse mitt i alltihop.

sty:13 fys: �6 sto: �3 smi: 7 int: �2 viL: �5 per: �0

sb: +�t2 bf: �3 Kp: 29 tt: �4 ib: 7 rea: 50

förflyttning: 4/20/40 m/sr

Klass: IMM

förmågor: -

färdigheter: Båt 65%, närstrid 35%, Undvika 2�%, Vildmarksvana 36%

Utrustning: Fiskemössa, emaljöga, fiskerock

rustning: Fiskerock ABS 2 (ej huvud)

vapen InIt % skada pen pål/tål

Knytnäve 0 35 �t4 - -
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Hedvig Hansen
Hedvig Hansen är en erfaren och vida eftersökt skurk. Hon har blivit fångad av prisjägaren Janna-Hanna och kedjats under 
däck i väntan på sin dom i Göborg. Hedvig har dock lyckats vinna en ung mutants gunst och den stackars ynglingen har lurat 
sig ombord på båten för att försöka befria henne. Mutantens namn är Levald Gute. Hedvig hyser inga känslor för honom 
men uppskattar så klart hans ambitioner. 

Utseende: Hedvig har rufsigt blont hår, bistra anletsdrag och en rejäl kulmage.

Karaktär: Hedvig är manipulerande, samvetslös och listig. Hennes brottsmeriter innefattar mord, ljugeri, stöld, utpressning, 
mordbrand, vållande till annans gråt, och en hel del annat. Kort sagt, hon gör vad som helst för att sko sig.

sty:13 fys: �2 sto: �3 smi: �0 int: �7 viL: �7 per: �6

sb: +�t2 bf: �3 Kp: 25 tt: �2 ib: �5 rea: 80

förflyttning: 4/23/46 m/sr

Klass: MM

förmågor: Blixtsnabba reflexer, Giftig, Magnetism

färdigheter: Köpslå 48%, närstrid 30%, Smyga/Gömma sig 30%, Fingerfärdighet 30%, Undre världen 48%, Undvika 45%

Utrustning: Ingen

rustning: Ingen

vapen InIt % skada pen pål/tål

Knytnäve 0 30 �t4 - -


