
ALIEN 

Väs! Du har tagigt dig ut ur boet på drottningens order för att undersöka om hennes order blir åtföljda  

På ett rätt och rktigt sätt. Du har visserligen tänkt dig att ta ett litet skrovmål när du ändå är här. 

En av “mjukisarna” är Drottningen speciellt intresserad av, en doktor Fritjof Fagerkind, gå dock inte 

för nära honom för då dör han och då blir drottningen mäkta arg på dig…….men att bara skrämma 

honom går väl ann? 

VÄÄÄÄÄSSS (slemma dregla slemma slurp)VÄÄÄÄÄÄÄSSS 

 

 

GOBLIN 

Nyahehehehe! Frammanad underhuggare kanske inte låter som mycket men det är ändå mycket bättre 

än städtjänst i lort-bagge grottan där hemma i boet. Hur det än är så ska det här bli skoj, din härskarinna  

är ju en veritabel “babe” och det finns nog möjlighet för lite bus, du ÄLSKAR ju att busa, bita små 

barn, hälla syra i ölen på folk och så, helt oskyldiga saker!  

MEN det är nog bäst att lyda henne för annars….. 

(Gör åtminstone vad hon säger jamenar; en kopp kaffe kan ju vara hur starkt som helst, ingen har talat 

om för dig hur starkt dom vill ha det och det är nog bäst dom gör det(ty här ska “tolkas”)) 

 

 

ANGEL 

Du frammanades en dag, som vanligt, av din herre Meskel,du trodde det skulle bli det vanliga; döda 

lite odöda ta lite skada, skoj helt enkelt! Men nej, Meskel struntade i att du var en ängel och bytte dig 

mot en dryad, en DRYAD ! 

Din nye herre nån skogs fjolla, använde dig som sex redskap i hans perversa fortplantnings tempel. 

Men nu är du fri din herre och har återvänt till Meskel. Han tror att du ska vara samma tjänstvilliga 

gamla ängel men OOO’NEJ, “no more mr divine forgiveness”, HÄR SKA SPELAS SKREV-GOLF! 

Du är sur och hämndlysten och efter din forne herres (Den Gröne magikern) behandling går du lite 

skeft, du ska hämnas så är det bara, efter som du inte direkt kan skada den som frammanat dig  

tänker du göra detta genom indirekta metoder, att följa hans order till punkt och pricka. Han ska få tala 

om EXAKT vad han vill ha! Du hade tänkt “tolka” hans order lite. 

 

 

FORCE OF NATURE 

Du är en oformlig massa med natur, skog och bär. Du kan inte påverkas av fysiska saker och du följer 

bara en röst den som “summon-ade” dig. 

Du går i övrigt klumpigt och planlöst med en pryl för att krocka med både folk och saker! 

 

 

DU SJÄLV 

Du var ute och gick i Värnhems skolan på jakt efter läsk, en spelledare, nåt och göra eller vad du nu är 

ute efter, då du vandrade in i vad du trodde var kafeterian och klampade rakt in i “Munden’s Bar” 

Hmmmm? 

 

 

DJINN 

När dom andra Djinnsen var ute och grejade skatter åt spinkiga arabiska killar, var du och sov. Du har 

aldrig fått häng på det där med önskningar, visst du kan utföra tre önskningar åt folk ( inte den som 

frammanade dig dock ) men bara fullkomligt triviala saker. Så fort det är nåt stort eller något som 

verkar viktigt för den som frågar klarar du inte av det, du kan greja nåt som är lite sämre bara om just 

det är helt ointressant för den som frågar. 

(få dom och önska maffiga saker som fred på Jorden eller ingen mer naturförstörelse och sedan hävda 

att du inte kommer klara av det men att det är en vacker tanke!) 

 

 

DEMONIC CONSULTING AGENCY(DCA) 

Du är din Porce, du är din mobiltelefon, du är en konsult. 

Nu skulle man kunna tro att en så högavlönad kille som du skulle kunna säga nåt vettigt, men nej. 

Du är fullkomligt inkompetent och du döljer just denna kompetens i något sorts “fikonspråk” 

Och “tekniska” termer. Men när det gäller att håva in pengar där är du ett geni! 

Tänk advokat/konsult och där är du; 



VD på D.C.A. 

 

 

SKELETON 

Du är nog det svagaste man kan hitta på den här sidan universum, du är nog det klumpigaste man kan 

hitta på den här sidan dimensionen och du är nog den isärklass mest korkade varelse i liv. 

(förutom giant amoebas) 

Grattis,lyd killen som frammanade dig så gott du kan! 

                                                                                   

 

ROBORALLY! 

Du är Twonky, Hammerbot eller Squashbot! 

Du rör dig stelt och förvirrat som om du var programerad av en väldigt förvirrad eller bråskad person. 

När du kommer i en rak linje med någon utan att det finns några hinder ivägen skriker du BAZAM! 

Och hoppar till som om du just skjöt nån med ett vapen. 

Gå runt i rummet och “tagga” bord och stolar. 

Dom rörelser du får använda är; 1-3 steg fram, 1 steg bak, 90* sväng, 180* sväng. 

GooD LöK! 

 

 

BOUNTYHUNTER 

Du är en prisjägare extrordinaire, ingen har undkommigt dig ! 

Just nu är du på jakt efter Hubertis “hubbe” Javenos som det är ett högt pris på men även andra 

missdådare kan väl falla dig på läppen. 

 

 

SPÖKE 

Jagad av spökjägare från alla håll har du, en av dom dömda till evig plåga flytt hit till mundens bar. 

Du är väldigt förtjust i lakan och att gå omkring och hojta BUUUU. 

Om du får en Pulsationsmetasimulifixator(PMS) avfyrad mot dig är du infångad . 

ÅÅÅÅÅ ett öde värre än döden! 

 

 

HARRY -MÖRDAREN 

Du är DUM så väldigt, väldigt DUM. 

Du är också en mördare, en efterlyst mördare, efterlyst av mungo(en maffia boss)! 

Det var så att du som vanligt utförde mord åt begravnings entrepenören,  

Herr Måbellit eller nåt när du av misstag dödade Mungo’s son eller nåt 

Så du gömde dig, men nu har väl Mungo ändå glömt, det har ju ändå 

Gott 3-4 dar ! Så du har slutat gömma dig och tänkte gå te’baks till 

Din vän herr Måbellit och jobba igen. 

Just det du är STOR, STOR och DUM! 

 

 

JULTOMTEN 

HoHoHoHoHoHoHoHo! 

Du är ute på din vanliga runda för att spionera på barnen så du 

kan stryka dom du inte tycker om. 

Du hade just varit ute i det Ferganska systemet och kollat upp på 

Folk då du tänkte ta dig en bira eller nåt på “Munden’s” . 

Tänk om du ser den där Nicke Picke Pytt, den lilla förrädaren som förvandlade tomte fabriken till 

Ett knark näste! 

DÅ BLIR DET HUS I HELVETE! 

 

 

PARADOX MAMMA(SL person) 

Dyker upp då spelaren som är mage magikern lägger en för många spells eller när det är skoj. 

Tar på sig peruk och brödkavel och dänger till spelaren i huvet säger aja-baja och drar 

 

CONSCIENCE(SL person) 



När nån lägger denna spell så dyker paradox mamman upp ty hon är hela världens conscience 

Och dänger WoD Magen i planeten. 

 

 

MÄSTER HILLMER(spöke) 

OOOOOOOOOO du är SÅ HEMSK. Du har levt i ca 700 år nu och tja, har precis flytt från 

spökjägarnas fängslan du var tvungen att göra två vakter galna HAHAHAHA -det var skoj! 

Det är så, genom att titta på folk och viska “du är galen” till dom så … ja dom blir galna. 

Visst du kan inte göra det så ofta men ändå! 

Bara nu inte den där spökjägaren får tag i dig och tar dig tillbaka till cellen! 

Om han riktar sin spökfångar grej mot dig och skjuter, då är du fast! 

UUUUUUUUBUUUUUUUUUHUUUUUUUUUUUUU 

 

 

MR MUNGOS HANTLANGARE 

Du är en mördare, en maffia gosse, en wiseguy! 

Mr Mungo pekar du skjuter . 

Just nu är du här för att kolla om den där filmaren är klar med sin utrustning än 

Och för att kolla efter den som fixa mordet på mr Mungos son . 

Du vet att den stora dumma killen, Harry som brukar komma hit gjorde det men ni vill ha tag i 

mannen bakom harry! 

 

 

MR MUNGO 

“I couldda been a contender” 

Tänk dig Gudfadern, det är du! 

 Just nu är du här för att kolla om den där filmaren är klar med sin utrustning än(du börjar bli 

LITE trött på honom) 

Och för att kolla efter den som fixa mordet på din son . 

Du vet att den stora dumma killen, Harry som brukar komma hit gjorde det men du vill ha tag 

i mannen bakom harry! 

Du Har alltid med dig dina stora gorillor vart du än går! 

 

 

 

JOHNNY STEELKNUCKLE 

Du är hård du är bäst du är PRISJÄGARE! 

Just nu är du ute för att kolla efter den där vesslan Max Ubo. 

Du vet att han butt-kissar dig för en plats i divisions rådet(för prisjägare) och du vet att han dödade 

Klejburn Fux en av rådsmedlemmarna för att öka sin chans, nu ska du bara hitta honom få honom att 

erkänna och döda honom eller ännu hellre dra honom inför rätta och få hittepengarna, han är ju 

efterlyst! 

 

 

BLADERUNNER 

Du är ute på din jakt efter androider och replikanter du vet att tre i baren kan vara så du måste utföra 

testet(det tar 5min)och se vem det är om du skjuter en människa får du ju som bekant kicken. 

Så det gäller att vara precis! 

 


