
 

Buffy/Spike 

17 år 

Rollen kan vara kille eller tjej. 

I’m Buffy… No really what’s your name? 

När du föddes döptes du till Jess Parker. Du är född i New York 

så givetvis behövde du lära sig att försvara dig, du började med 

kung fu när du var 5, och karate då du var 10. Du lär  dig snabbt 

när du lär dig med kroppen och idrott har alltid varit ditt bästa 

ämne. Drömmen är förståss att bli stuntkvinna/stuntman, 

 

När du var 16 år blev du uppsökt av en kvinna på en av dina 

joggingturer, du såg på en gång att den bleka kvinnan var en 

tracker, någon som söker och märker bilvande vampyrer. Hon 

gav dig en halvmåne i pannan, detta  innebär att du är märkt och 

det fanns inget annat val än att ge dig av till närmsta Natthus. 

Om man är märkt så är det ens öde att bli vampyr om man inte 

åker till ett Natthus där man kan leva nära riktiga vampyrer så 

dör man. När kroppen är redo genomgår man Förvandlingen 

och man blir då en riktigt vampyr och får tatueringar i ansiktet 

som bevisar att man är utvald av vampyrernas gudinna Nyx. 

 

När du kom till Natthuset fick du själv välja vad du skulle kallas, 

du valde Buffy/Spike eftersom du var inne i en fas just då och 

ägnade dagarna åt att se Buffy, om och om igen, inte för att 

serien är så himla häftig men de har spelat in slagsmålsscenerna 

på ett coolt sätt och det är klart om du fick välja en superhjälte 

så skulle du självklart välja Buffy eller Spike, de är ju ändå kick 

ass! 

 



 

Karma 

17 år 

Rollen kan vara kille eller tjej. 

Allt du gör kommer trefalt tillbaka… 

Du tror på balans och harmoni. Du fullständigt vägrar att 

ägna dig åt sådant som hämmar anden, sport och sånt där, 

nej, då sysslar du hellre med yoga och meditation, det 

viktigaste är att vara balanserad. Därmed inte sagt att du inte 

kan ta en strid för det du står för, du kämpar aktivt för 

utrotningshotade djur som till exempel den vita tigern och 

elefanterna. Du fullständigt älskar att vara ute i naturen och 

bara sitta bland blommorna och andas. Sedan du blev 

vampyrlärling kan du förståss inte längre vara ute på solen och 

det är något som du verkligen saknar, å andra sidan är ju 

natten vacker på sitt sätt. Innan du kom till Natthuset hette du 

Emma/Emmet Rosefield, 

 

När du var 16 år blev du uppsökt av en man på en av dina 

yogalektioner, du såg på en gång att den bleka mannen var 

en tracker, någon som söker och märker bilvande vampyrer. 

Han gav dig en halvmåne i pannan, detta  innebär att du är 

märkt och det fanns inget annat val än att ge dig av till 

närmsta Natthus. Om man är märkt så är det ens öde att bli 

vampyr om man inte åker till ett Natthus där man kan leva 

nära riktiga vampyrer så dör man. När kroppen är redo 

genomgör man Förvandlingen och man blir då en riktigt 

vampyr och får tatueringar i ansiktet som bevisar att man är 

utvald av vampyrernas gudinna Nyx. 

 

När du kom till Natthuset fick du själv välja vad du skulle 

kallas, du valde Karma som ett ställningstagande, allt man 

gör kommer tillbaka det är därför det är viktigt att alltid 

 



 

försöka göra gott och vara i harmoni med sina medmänniskor, 

om de inte är puckon. 
 

 



 

Spider. 
17 år. 
Rollen kan vara kille eller tjej. 
Imse vimse spindel, klättrar upp för 
trån. 
 
När du kom till Natthuset fick du 
själv välja vad du skulle kallas, du 
valde Spider eftersom det är vad dina 
klasskompisar brukade kalla dig 
eftersom du klättrar hela tiden! 
Innan du kom till natthuset hette du 
Casey MacLane. 
 
Du lärde dig klättra i träd innan du 
kunde gå och sedan dess har du trivts 
bäst ovanför marken. Du tar gärna 
med dig en bok när du klättrar eller 
ditt skrivhäfte så du kan skriva ner 
tankar och annat, det är liksom 
lättare att förstå vad man tänker om 
man skriver ner det. Du bryr dig 
sällan och aldrig om vad andra tänker 
och ofta vill du bara komma bort en 
stund även om du känner sig trygg i 
det flesta situationer och du är ganska 
svårstressad även om du är snabbt som 
en vessla när du klättrar. 
 
När du var 16 år blev du uppsökt av en 
kvinna när du var på väg hem från 
skolan, du såg på en gång att den bleka 
 



 

kvinnan var en tracker, någon som 
söker och märker bilvande vampyrer. 
Hon gav dig en halvmåne i pannan, 
detta  innebär att du är märkt och det 
fanns inget annat val än att ge dig av 
till närmsta Natthus. Om man är 
märkt så är det ens öde att bli vampyr 
om man inte åker till ett Natthus där 
man kan leva nära riktiga vampyrer så 
dör man. När kroppen är redo 
genomgör man Förvandlingen och 
man blir då en riktigt vampyr och får 
tatueringar i ansiktet som bevisar att 
man är utvald av vampyrernas 
gudinna Nyx. 
   

 



 

Scott 
17 år. 
Rollen kan spelas som kille eller tjej 
När du var 16 år blev du uppsökt av en kvinna  i 
skolans bibliotek, du såg på en gång att den bleka 
kvinnan var en tracker, någon som söker och märker 
bilvande vampyrer. Hon gav dig en halvmåne i pannan, 
detta  innebär att du är märkt och det fanns inget 
annat val än att ge dig av till närmsta Natthus. Om 
man är märkt så är det ens öde att bli vampyr om man 
inte åker till ett Natthus där man kan leva nära 
riktiga vampyrer så dör man. När kroppen är redo 
genomgör man Förvandlingen och man blir då en riktigt 
vampyr och får tatueringar i ansiktet som bevisar att 
man är utvald av vampyrernas gudinna Nyx. 
 
Du har alltid varit bäst i klassen. Inte för att det 
är viktigt men du tycker om att lära sig saker, du är 
nyfiken och tycker om den är trötta känslan man får i 
huvudet när man läst för mycket. Att du är vetgirig 
har lett till att du är omtyckt av de flesta av dina 
lärare. Själv har du stora ambitioner, du vill bli 
professor i det ockulta och när något är mystiskt 
eller underligt kan du inte låta bli att undersöka 
saken! 
 
När du kom till Natthuset fick du själv välja vad du 
skulle kallas, du valde Scott efter den berömde 
skotske författare Sir Walter Scott som är något av en 
nationell ikon, han hittade bland annat igen de 
borttappade kronjuvelerna och han är en personlig idol 
för dig! 
 
 

 



 

Lady/Lord 
17 år. 
Rollen kan spelas som tjej eller kille. 
Några människor föds vackra och andra inte. Du är en av dem som 
gudinnan helt enkelt välsignat med en gudomlig snygghet. Så, vad gör det 
då om man visar det. Fåfäng? Javisst om man vill kalla det så, själv 
skulle du hellre hävda att du tar hand om dig själv, till skillnad från vissa 
andra… Du har alltid vara populär och du är bra på att hantera 
människor. Folk gillar dig och du gillar att dem gillar dig. Du bryr dig 
om dina vänner även om du ibland kan verka självupptagen och du är i 
hemlighet lite avundsjuk på dem som inte behöver ägna så mycket tid åt 
sitt yttre. Du trivs bra med dig själv men skulle aldrig välja att vara utan 
dina vänner, faktum är att du blir helt nipprig när du måste vara själv för 
länge! När du var mänsklig så hette du Dale MacJordan. 
 
När du kom till Natthuset fick du själv välja vad du skulle kallas, du valde 
Lady/Lord eftersom du alltid känt att du skulle passa otroligt bra i en av 
de gamla legenderna från förr med drakar och riddare och sånt! 
 
När du var 16 år blev du uppsökt av en man då du åt middag med din 
familj, du såg på en gång att den bleka mannen var en tracker, någon 
som söker och märker bilvande vampyrer. Hon gav dig en halvmåne i 
pannan, detta  innebär att du är märkt och det fanns inget annat val än 
att ge dig av till närmsta Natthus. Om man är märkt så är det ens öde att 
bli vampyr om man inte åker till ett Natthus där man kan leva nära 
riktiga vampyrer så dör man. När kroppen är redo genomgör man 
Förvandlingen och man blir då en riktigt vampyr och får tatueringar i 
ansiktet som bevisar att man är utvald av vampyrernas gudinna Nyx. 

 


