
Norrlands Kungar 
Ett scenario av Daniel Björk (aka db) för Snökon 2009 januari 2-4  

Scenariot utspelar sig i Norrlands skogar runt en by som vi kan kalla Byn och bredvid ligger Grannbyn 
och ett par mil därifrån ligger Stan. Långt, långt därifrån ligger Storstan (dvs Fjollträsk). Våra hjältar 
heter Arne, Bengt, Tant Agda och Brevbärarn’. De är ovanliga individer och har varit kända under 
andra namn. Under kalla kriget var de kända under kodnamnet Fantastiska Fyran och hette Herr 
Fantastisk (Arne), Saken (Bengt), Osynliga Flickan (Tant Agda) och Ficklampan (Brevbärarn’). De var 
alla inblandade på ett eller annat sätt i Projektet, vilket var Sveriges kärnvapenforskning och testflög 
tillsammans sveriges hemliga kärnvapenbombplan som Arne designat. Men sen så lades allt det där 
ned och de blev arbetslösa och glömdes med avsikt bort eftersom det inte längre var politiskt smart 
av Sverige att kännas vid något kärnvapenprogram över huvud taget. Fantastiska Fyran drog sig 
undan världen men strålningen från testflygningen drabbade dem alla på ett eller annat sätt.  

Arne fick väldigt böjliga leder och riktigt segt skinn men nu när han är så gammal så ger det honom 
bara namnet ”Sega Gubben”. Arne är gift med Tant Agda, men de är särbos sedan 10 år tillbaka när 
Arne fick deras son Fredrik att flytta till Storstan över ett gräl och helt klippa kontakten med dem. 
Arne är en raket och atomforskare och riktigt smart, men envis som en get och tänker inte vara den 
som tar kontakten och säger förlåt först, vare sig till Agda eller sin son. Arne har många uppfinningar 
på gång och löser ofta världsproblemen vid middagsbordet, men väntar på att regeringen ska ta 
kontakt med honom och erkänna honom som den briljanta forskare han är och ge honom den ära 
som han förtjänar. Han minns ofta sin tid som Herr Fantastisk när han var chef för Sveriges mest 
avancerade och påkostade forskning. Han har i hemlighet gömt sitt bombplan med bomb och allt 
istället för att förstöra det som han blev tillsagd att göra. Under många år har han istället bättrat på 
planet och säkrat den mystiska strålningen som trängde ut från kvantummotorn. Nu är det perfekt. 
Tyvärr har strålningen gett honom leukemi och han är döende, men det tiger han om.   

Bengt fick en ovanligt stark muskeltillväxt, men drabbades samtidigt av en väldigt svår psoriasis (och 
en doktor har sagt att den är stress och ansträngningsrelaterad och att Bengt ska undvika sådant). 
Bengt är lillebror till Arne och Arne bor hos honom sedan bråket med Tant Agda. Bengt är kär i Anna-
Lisa som är en blind vårdare som jobbar på Gamm’Gårn’ (äldreboendet i grannbyn), men han vågar 
inte tala om det för henne eftersom han tycker att han är så ful på grund av sin Psoriasis. Anna-Lisa 
är en skicklig skulptör och Bengt ställer upp som hennes modell och rent allmänt hittar på 
anledningar till att få vara i hennes närhet. Brevbärarn’ som är en riktig casanova retar Bengt för sin 
feghet. Bengt kallades Saken i Projektet. Han försöker mest glömma sin tid som testpilot och försöker 
leva ett vanligt liv.  

Tant Agda har alltid varit mycket blyg och tillbakadragen men efter testflyget så fick hon en ovanlig 
förmåga att försvinna ifall ingen såg på. Hon är så intetsägande att man inte kommer ihåg att man 
har sett henne. Det har dock inte varit så bra för hennes redan bräckliga ego och hon har tagit till att 
använda grälla färger och överdriven smink för att synas. Hon vill inte använda sin kraft pga att hon 
tror att det tillslut kommer att leda till att hon försvinner på riktigt. Hon har dessutom en rosa 
cadillac som hon åker runt i – som hon hävdar att hon har fått från Elvis. Brevbärarn’ (som är hennes 
lillebror) tror dock att hon har köpt en stulen bil av en polsk bärplockare som liknar Elvis. Tant Agda 



var en lovande forskare själv men la sin egna karriär på hyllan för att stötta Arne och vara hemmafru. 
Något som hon är bitter över nu. Hon har en viss kontakt med sin son, som har blivit en framgångsrik 
börsmäklare i Fjollträsk, men det säger hon inget om till Arne. Fredrik skickar även pengar till Agda, 
något hon heller inte berättar om.  

Brevbärarn’ , som heter Jonny, är en riktig eldsjäl som vurmar för landsbygden och för sin cykel. Han 
tycks ha en outsinlig energi och är en hetblodig älskare med en passionerad glöd som har fått 
traktens damer på fall. Brevbärarn’ är populär och det är en allmänt känd hemlighet att han levererat 
många varma paket. Han kallas fortfarande ibland för Ficklampan (namnet från Projektet) dels för att 
han cyklar med ett dynamo-cykellyse som lyser ovanligt starkt i nejden och dels för att det ryktas att 
han älskar så passionerat att det lyser ur brallorna på honom. Brevbärarn’ är dock en stressad själ 
som aldrig har någon ro och som inte får något förhållande att fungera. Han bor med sin strorasyster 
Tant Agda och umgås mest med Bengt som är hans bästa vän även fast de oftast bråkar. Brevbärarn’ 
var andre-piloten på testflygningen och kan köra det mesta med motor, men föredrar att cykla dels 
för naturens skull, men även pga att det ger honom utlopp för sin rastlösa energi. Han lever i nuet 
och bryr sig inte så mycket om fornstora dar - han var väldigt ung då dessutom. 

Handlingen i korthet 
 

Bärplockare skymtas i skogarna fast det är vinter. Anna-
Lisa ber FF om hjälp. Arne och Agda flyttar in på 
GammGårn' och blir fångade i en fälla. Bengt avskedas 
och Tor tar hans jobb. Alla är ute och letar efter ett plan - 
bara Arne vet att det finns och vars. Ledtrådar hittas och 
hemligheter uppdagas. Arne och Agda flyr/besegrar 
P.Master. Bengt och Brevbärarn' konfronterar 
bärplockare och Elvis. Upptäcker SKÖLD och Dr 
Undergang. Fredrik återkommer som Dr Undergangs 
gisslan. Tor misshandlar Anna-Lisa, Bengt misshandlar 
Tor. Planet upptäcks. Dr Undergang avslöjas som Viktor 
från Litauen som konfronterar sin gamla rival Arne. 
Fredrik förråder sin far. Dr Undergang besegras/flyr/slår 
sig samman med Arne. FF flyger iväg med planet/bombar 
Fjollträsk/ blir sprängda av SKÖLD/ger det till SKÖLD.  
Fredrik donerar (frivilligt?) benmärg för att rädda sin 
far/Arne dör av envishet. Agda flyttar ihop med Arne 
igen/sticker med Elvis. Bengt blir ihop med Anna-
Lisa/förblir ungkarl. Brevbärarn' blir ihop med Anna-
Lisa/Elvis/Tor. 

 

Handlingen och bakgrund i mer detail 
 



Anna-Lisa ber Bengt om hjälp med att kolla upp något underligt som pågår i Gammgårn’. Hon är rädd 
att gamlingarna far illa nu när den nya Över-Direktören (som visar sig senare vara Viktor från Litauen 
-Dr. Undergang)har kommit med nya direktiv och regler. Hon vill att Bengt ska övertala Arne och 
Agda att skriva in sig och agera som undercover agenter. Men det hela är en fälla för att droga ner 
och ta fast Arne och fråga ut honom om Planet. Den snälla Anna-Lisa är manipulerad av sin far Peter 
Master (också känd som marionettmästaren) som i sin tur är utpressad av Viktor Undergang från 
Litauen (alias Dr Undergång). Viktor är en gammal klasskamrat till Arne från Rymdforskningscentrat i 
Kiruna som inte blev accepterad till Kärnvapenprogrammet (Viktor anser att det berodde på att han 
var från Litauen och Arne menar att det var för att Arne var bättre) och nu vill hämnas genom att ta 
reda på var det gamla testplanet är gömt och använda det för att bomba Fjollträsk. Arne kunde 
nämligen inte låta sin forskning bli förstörd när programmet lades ner så han gömde både plan och 
bomber. Detta är det bara Arne som vet, men Viktor känner Arne så väl att han har listat ut att så är 
fallet. Hittills så har Viktor använt falska Polska Bärplockare (egentligen från Litauen) för att 
genomsöka skogarna men de har inte hittat något så nu måste han ta till mer drastiska metoder. Han 
vet inte att även andra försöker ta reda på 
sanningen. 

 Bärplockaren som ser ut som Elvis är en 
undercover-bärplockare-dubbelagent som 
både jobbar åt Viktor och åt SKÖLD och som 
har försökt charma Tant Agda, bl.a genom 
att ge henne en rosa cadillac (som är 
avlyssnad och vars radio som Elvis pratar 
med Agda igenom)och även placerat 
avlyssning i hennes hus, men det har inte 
gett så mycket eftersom Agda inte vet något 
om planet. Elvis är utsänd från SKÖLD 
(Svensk Krigsmateriels Övervaknings och 
Lagrings Depardement), men han utger sig 
för att vara den av utomjordlingar 
kidnappade Elvis som har återvänt som 
bärplockare för att den svarta 
rymdmarknaden (på baksidan av månen) för 
lingon ger honom pengar till sitt föryngrings-
elexir samt håller honom i form. Han vill att 
Agda ska flytta till honom på baksidan av 
månen, men då behöver hon ett eget plan 
som kan ta henne upp i stratosfären (typ ett 
sådant som hon testflög som ung...), därifrån 
kan han nämligen plocka upp henne. 

Fällan i Gammgårn är att Arne och Agda 
(som skrivs in som ett par eftersom de är 
gifta) hjälps in i sitt rum av Tor och Anna-Lisa 
och blir matade med droger och sedan inlåsta. Medan Brevbärarn och Bengt blir avhysta och Bengt 
får reda på att han är avskedad och att Tor har hans jobb nu.  Men Anna-Lisa vill gärna att han 



fortsätter att vara hennes modell. Så fort Agda och Arne är säkrade så tycks Anna-Lisa helt glömma 
bort att hon bad dem komma hit och behandlar dem som senila gamlingar som borde äta sina 
mediciner. Tor är starkare än Bengt så länge Bengt inte ger sitt allt. Anna-Lisa skulle bli väldigt 
upprörd ifall de ställde till med något. 

På Gammgårn kan Agda och Arne hitta följande ledtrådar (särskilt ifall de samarbetar för att göra 
undersökningar - de ska ju inte omedelbart förstå att det är en fälla för att fånga och fråga ut Arne): 
Gammgårn har fått ökad budget (från Fredrik som är Viktors finansiär - men ifall det kommer fram så 
kan det se ut som om Fredrik är bestulen/utnyttjad ) och byggt nya rum (förklädda celler) samt 
plockat in en massa gamlingar utifrån (från Projektet). Tor är anställd och Bengt sparkad. Det finns ett 
hemligt rum under biblioteket (där Fredrik hålls fången - inbrottssäkert och Viktor har nyckeln runt 
halsen). P.Master utnyttjas av en Dr Undergang (som håller sig i skuggorna). P.Master kontrollerar 
folk genom droger som han dock har ett motgift till. Något som Agda kan analysera och administrera 
ifall hon får tag på det. Många av de neddrogade personerna är gamla assistenter och hjälpredor från 
Projektet. De är utfrågade om Planet, men de vet inget..  

Brevbäran och Bengt kan undersöka och hitta följande ledtrådar: Massor av polska bärplockare (från 
Litauen) som finkammar skogarna fast det är vinter (plockar frusna lingon..). De verkar åka runt i en 
Dodge Ram och det är det bara Tor som har. Många gamlingar utifrån har flyttat in på hemmet (folk 
från Projektet). Agda har ovanligt mycket pengar i sedlar i bruna kuvert, bl a i cadillacen (från Fredrik 
-Agda gillar inte kontokort). Cadillacens radio är underlig (kommunikation med Elvis och avlyssning).  
Någon passar på att leta igenom Bengts hus när de inte är där särskilt Arnes rum (Elvis och några 
bärplockare letare efter ledtrådar till planet) men inte Agdas hus (det är avlyssnat och Elvis har ändå 
gått igenom det tidigare).  

Vid något lämpligt tillfälle så blir det en 
uppgörelse mellan Bengt och Tor. Kanske har då 
Bengt redan blivit besegrad av Tor en gång 
tidigare men nu så har Bengt kärleken på sin 
sida, för den här gången så hotar Tor/gör Tor illa 
Anna-Lisa och Bengt spöar Tor i en spektakulär 
strid där han inte håller igen.    

 Efter att ha flytt från P.Master eller jagat 
bort/besegrat honom så behöver de bestämma 
vad de ska göra med planet och bomben. De 
jagas då kanske av Polska Bärplockare och 
diverse gamla hjältar från Gammgårn’ som 
kontrolleras av Marionettmästaren (Peter 
Master) eller som jobbar åt Dr Undergang eller 
kanske är de anställda av SKÖLD (men de har 
nog lite dålig ekonomi). 

Vid något tillfälle efter att P.Master är besegrad 
så kommer Dr Undergang att framträda och 
kräva planet. Han har till sitt förfogande diverse 
fula trix. Han har Fredrik som gisslan (men Fredrik är med på det för att han vill komma åt 



farsan/tjäna pengar på internationell terroism/ stödjer Viktors planer om hämd på systemet ,plus lite 
makt osv). Han har Tor som lojal tjänare, kanske en del andra duperade/kontrollerade gamla hjältar 
från det gamla Rättvise Ligan av Sverige? Polska Bärplockare som kan vara tuffare än de ser ut. Är de 
robotar/zombier/undernärda och desperata/ underbetalda och lättköpta? Fredrik blir gärna räddad 
så att han kan följa med till planet och förråda farsan. Men ifall Arne verkligen ber honom om ursäkt 
och tar tillbaka honom så kanske han kommer på andra tankar - kanske ifall han får reda på att Arne 
är sjuk ? 

Det hela kompliceras av att Arne har drabbats av leukemi och sakta håller på att dö utan att berätta 
för de andra. Det finns en sak som kan rädda honom och det är en benmärgstransplantation från 
hans son Fredrik. Arne vet det, men är för stolt för att be om hjälp. Ingen annan vet om hans 
sjukdom, men under scenariot så kommer han att bli trött, lätt få blåmärken och ha blod i urinen – 
något som kan upptäckas ifall folk är uppmärksamma och bryr sig om honom, men det är inget som 
SL ska avslöja ifall Arne anstränger sig för att dölja det, förutom mot slutet av scenariot då det ska bli 
uppenbart genom att Arne hostar blod och lägger sig ner för att dö i oerhörda smärtor.  

Planet och bomben är gömt i ett bergrum som det ligger en frusen sjö framför (utmärkt startbana) 
men hela Fantastiska Fyran måste samarbeta för att det ska kunna ta sig ut ur rummet. Brevbärarn’ 
måste vara andrepilot och använda sin inre glöd för att ladda batterierna, Bengt ska vara pilot och 
hans styrka krävs för att öppna dörren ut och lasta saker och bränsle, medan Agda måste dölja planet 
för radar och jaktplan genom att leda ut sin kraft genom en uppfinning som Arne gjort. Arne måste 
leda, samordna och sköta motorer och eventuellt armera bomben... 

Scenariot är tänkt att kunna spelas upp på en mängd olika sätt baserat på vilken karaktär som är 
mest drivande och vilka val de gör. Följande val, möjligheter och problem bör avhandlas under 
äventyrets gång: 

- Bengt skulle ha bättre chanser hos Anna-Lisa ifall han bodde ensam. Ska han kasta ut Arne 
som börjar bli en belastning? Vore det bättre ifall Arne stannade på Gammgårn’? Kanske ska 
han hjälpa Peter Master att droga ner Arne, för hans eget bästa... 

- Bengt älskar Anna-Lisa, men vågar han berätta det för henne? Kan han överkomma sitt dåliga 
självförtoende och sin skam över sin Psoriasis? Kommer Brevbärarn’ att ta henne ifrån 
honom med hans naturliga charm och överlägsna utseende? Vad tycker Anna-Lisa om Bengt 
egentligen? 

- Brevbärarn’ har inte ro att bo i landsbygden, ska han flytta till Storstan? Kan han lämna sin 
lätt dementa storasyster (som gaggar om Elvis och utomjordingar)? 

- Brevbärarn kan inte få något förhållande att fungera, kan det vara så att han är homosexuell 
och behöver komma ut ur garderoben?  

- Brevbärarn’s konflikt med Bengt, ska han förföra Anna-Lisa för att få Bengt att agera och 
erkänna sina känslor, eller kanske bara för att retas med honom?  

- Arnes konflikt med sin son. Kommer Arne att be om ursäkt? Vad gällde bråket egentligen? 
Var det pga att Fredrik hade vänsterideal som Arne såg som ryssvänliga kommunisttankar. 
Eller var det pga att Fredrik inte ville att hans far bara skulle se honom som ett intressant 
forskningsobjekt, med en kraft som skulle utnyttjas för att återge Arne hans position som 
forskningschef?  



- Arnes konflikt med sin fru. Kommer Arne att be henne om ursäkt för att han jagade bort 
deras son? Kommer han att flytta hem till henne igen? Kommer han att erkänna att hon är 
också en lysande forskare men att hon uppoffrade sig för honom och deras son?  

- Arnes konflikt med sin gamla klasskamrat Viktor. Kommer Arne ens ihåg sin gamla rival, eller 
var han för oviktig? Kan Arne be honom om hjälp med sin son (som Viktor hävdar att han 
känner)? Kommer Viktor att använda Fredrik som gisslan för att få Arne att avslöja vars 
planet är gömt. 

- Arnes sjukdom, kommer någon att förstå att han är sjuk och att hans son är det enda som 
kan rädda honom? Kan Arne tänka sig att be sin son om hjälp, eller dör han hellre? 

- Tant Agda, har hon tänkt sig att skaffa sig en ung älskare? Elvis verkar vara tillgänglig, eller 
kanske den muskulösa lastbilschauffören Tor Odensson?  

- Tant Agdas något skandalösa uppträdande, ska hon börja agera sin ålder eller fortsätta att 
uppträda som om hon var ung igen? Är det fel att hon tar för sig av livet, hon som jämt levt 
för andra? Pengarna som hennes son skickar gör att hon kan lyxa till det, men hade inte varit 
bättre att spara för hårdare tider? 

- Tant Agdas demens, tror hon på vad Elvis säger, eller är det bara en rolig lek som hon leker 
med en ung snygg man?  

- Tant Agdas konflikt med sin man. Ska hon skiljas på riktigt, eller vill hon ha tillbaka honom? 
Vill hon bara att han ödmjukar sig inför henne, men det verkar han ju inte göra och livet som 
singel är ganska roligt, eller är det bara patetiskt? 

-  Bengts styrka. Han är oerhört stark, men vågar inte använda sin styrka av rädsla för att 
förvärra sin psoriasis. Är det riktigt sant att det blir värre? Även om det är sant, är utseendet 
så viktigt för honom, eller för Anna-Lisa? Kan det vara så att det var Dr Undergang som har 
ljugit för honom för att hålla honom svag och att det egentligen är så att psoriasis blir bättre 
av att man jobbar med kroppen (men att det är delvis en psykosomatiskt sjukdom som blir 
värre av stress och ångest). 

- Anna-Lisas far Peter Master är en otrevlig person som drogar och hjärntvättar folk (även sin 
dotter), men Anna-Lisa älskar honom och dessutom så utpressas han av Viktor. Vad ska de 
göra med honom ifall de får chansen? Lämna honom till lagen? Slå honom gul och blå? Kan 
Bengt riskera att Anna-Lisa börjar tycka illa om honom ifall han gör något mot hennes far? 

- Arnes bitterhet, han har en atombomb, kanske det bästa vore att spränga den någonstans? 
Han skulle kunna ta ett spektakulärt självmord och spränga sig själv och planet och Viktor och 
SKÖLD och alla han ogillar, eller kanske ska han gå ihop med Viktor och åka och spränga 
Fjollträsk, där de otacksamma politikerna bor (och hans otacksamma son).  

- Planet. På ett eller annat sätt så kommer det att hittas, vad gör de då? Ska de låta Viktor få 
det och bomba Fjollträsk? Ska SKÖLD få ta det och förstöra det som det var meningen 
ursprungligen? Ska de ta det och åka till Fjollträsk med Arne så att han kan få en 
benmärgstransplantation av sin son? Ska de ta och åka upp till stratosfären och bli 
upplockade av Elvis och förda till månens baksida (vad som händer ifall de försöker är att när 
de kommer till de överrenskommna koordinaterna så blir de sprängda av ett skott från 
SKÖLDs hemliga rymdförsvarssatellit som ligger och väntar på dem).  



- Planet heter Norrlands Kungar och är Arnes tanke om att Fantastiska Fyran borde återuppstå 
men byta namn till Norrlands Kungar och jobba för sig själva och inte någon otacksam 
regering. 



Egenskaper:
Styrka:  9
Storlek:  10
Smidighet:  14
Fysik:   11
Psyke:  9 
Intelligens:  18
Utseende:  13
Utbildning:  18

Kraftpoäng:  59

Kroppspoäng: 11

Färdigheter:
Köra Cadillac  35
Vara trogen Arne  75
Laga mat   72
Biokemisk terapi  89
Kvantumfysik  98
Sminka sig   23
Klä sig smaklöst  75
Medicin   95
Städa    35
Förneka sin ålder  75
Smyga   48
Tjuvlyssna   45
Slösa med pengar  37
Slåss     25

Förmåga:
Bli osynlig genom att under-
tycka din personliget och ego 
tills dess att du blir så oviktig 
och menlös att ingen längre 
ser dig eller kommer ihåg att 
du finns. En själadödande 
kraft som riskerar att bli ett 
permanent tillstånd genom 
att det förstör ditt psyke och 
självförtroende. Du kallades 
Osynliga Flickan i Projektet, 
när någon kom ihåg att du 
var med.  

Tant Agda

Relationer:
Arne - Gift med, men särbo sedan 10 år pga ett bråk om att 
Arne borde be Fredrik (er son) om ursäkt. -Herr Fantastisk 
som du offrade din forskarkarriär för och blev hemmafru.
Fredrik - Son som har flyttat till Storstan för 10 år sedan. Ni 
har inte någon kontakt pga Arnes envishet. Underbar liten 
pojke som du saknar såå mycket. Skickar dig pengar varje 
månad (säg inget till Arne).
Bengt - Lillebror till Arne. En stark gosse som borde skaffa 
sig ett fruntimmer. -Saken  
Brevbärarn - Lillebror och inneboende sedan Arne flyttade 
till Bengt. Energisk, tydligen populär hos damerna. Lite väl 
rastlös. Borde inte reta lilla Bengt så mycket. -Ficklampan
Elvis - Polsk bärplockare / Återlämnad rymd-Elvis. Sägar att 
han är den riktiga Elvis och att han ska ta dig till Månen. Du 
funderar på att vara intim med honom.  
Rosa cadillac - Elvis gamla pärla som han har lånat ut till 
dig. Får dig att känna dig som en tuff gangsterbrud.
Anna-Lisa - Blind flicka som Bengt gillar. Bra att hon är 
blind - Bengt är ju inte så snygg.
Tor Odensen - Snygg lasbilschaufför med jättelika muskler. 



Egenskaper:
Styrka:  11
Storlek:  11
Smidighet:  21
Fysik:  9
Psyke:  21
Intelligens: 21
Utseende:  11
Utbildning: 21
    
Kraftpoäng:  21 

Kroppspoäng: 10

Färdigheter:

Vara envis   85
Göra kaffe   86
Lösa världsproblem 94
Vara trogen Agda  99
Bygga bombplan  99
Kärnfysik   99
Relativitetsteori  99
Laga mat   12
Vara bitter   78
Vara cynisk   48
Oroa sig för sin son  49
Erkänna fel   03
Smyga    36
Smussla   86
Uppfinna grejer  75
Bygga grejjer  13
Leva på pension  32
Slåss smutsigt  42

Förmåga:
Din hud är otroligt seg och 
dina leder går att vrida hur 
som helst. Din benstomme är 
flexibel och knäcks inte. Du 
kan ta dig ur i princip alla 
bojjor och klämma dig igenom 
otroligt små hål - bara huvu-
det går in. Du gav dig kod-
namnet Herr Fantastisk när 
du jobbade i Projektet.

Arne

Relationer:
Agda - Gift med, men särbo sedan 10 år pga ett bråk om att 
du borde be Fredrik (er son) om ursäkt och be honom komma 
hem igen - fast det är Fredrik som har fel. Hennes kraft att 
bli osynlig är mycket användbar och kan kanske utvecklas 
till att dölja annat? Idiotiskt att hon håller på och förstör sin 
kraft genom att blåsa upp sitt urvattnade ego med fula kläder 
och smink. 
Fredrik - Odåga till son som har flyttat till Storstan för 10 år 
sedan. Kommunistsympatisör. Vänsteraktivist som vill bjuda 
in ryssen. Envis. Har någon form av psykisk kraft som behö-
ver undersökas mer. 
Bengt - Lillebror. Aningen dum men en bra pilot. Har en 
enorm styrka som är användbar och har dessutom en bra kaf-
fekanna i huset.
Brevbärarn - Lillebror till och inneboende hos Agda sedan 
du flyttade till Bengt. Urblåst liten Romeo, men hans innebo-
ende energi kan användas som förnybar energikälla till Pro-
jektet. 



Egenskaper:
Styrka:  21
Storlek:  15
Smidighet:  11
Fysik:   18
Psyke:  15
Intelligens:  15
Utseende:  6
Utbildning:  15

Kraftpoäng:  15

Kroppspoäng: 17

Färdigheter:

Skämmas f. utseende 89
Olyckligt kär i A-L  99
Slåss (motvilligt)  75
Grubbla   65
Gräva    48
Vara vaktmästare  75
Stå modell åt A-L  23
Köra traktor   59
Gnabbas m Brevbärarn 66
Vara testpilot  85
Ha svår psoriasis  57
Tåla stryk   96
Ljuga    14
Vara oärlig   03
Bygga hus   86
Laga grejjer   77

Förmåga:
Du är egentligen mycket star-
kare än du verkar, men en 
doktor berättade för dig att 
din psoriasis blir värre ju mer 
du använder din styrka - och 
du har mycket psoriasis. Det 
gav dig kodnamnet Saken när 
du jobbade i Projektet. 

Bengt

Relationer:
Arne - Storebror. Gift med Agda, särbo sedan 10 år pga ett 
bråk. Svårmodig och något av en belastning. Bor hos dig men 
borde flytta. -Herr Fantastisk.
Tant Agda - Gift med Arne. Borde agera sin ålder, har varit 
extremt blyg och timid, men överkompenserar nu istället. 
-Osynliga Flickan 
Fredrik - Brorson som har flyttat till Storstan för 10 år se-
dan. Var trevlig som liten. Lite underlig. Envis som sin far. 
Brevbärarn - Lillebror till och inneboende hos Agda sedan 
Arne flyttade till Bengt. Oerhört retsam casanova som inte 
tar något på allvar  -Ficklampan
Elvis - Polsk bärplockare som Agda har som Boy Toy. 
Rosa cadillac - gåva till Agda från Elvis.
Anna-Lisa - Ditt livs kärlek. En blind skulptris som jobbar 
som vårdare på GammGårn’. Du jobbar där som vaktmästare 
p.g.a henne. Du vill inte bekänna din kärlek eftersom du är 
så ful och äcklig med din psoriasis.
Peter Master - Anna-Lisas far och föreståndare för Gamm-
Gårn’. Skallig, slemmig liten spenslig groda. Din chef.



Egenskaper:
Styrka:  15
Storlek:  13
Smidighet:  18
Fysik:   21
Psyke:  15
Intelligens:  13
Utseende:  18
Utbildning:  13

Kraftpoäng:  65

Kroppspoäng: 17

Färdigheter:
Förföra hemmafruar 98
Cykla snabbt  99
Retas m Bengt  86
Stå still   02
Vara impulsiv  78
Smyga ut ur sovrum 84
Ljuga    86
Hitta saker   79
Sporta   85
Ha fast förhållande 03
Känna till alla bilar 95
Ta saker på allvar  05
Köra Bil   77
Köra Flygplan  75
Vara Brevbärare  65
Slåss sportigt  33 
Städa     11 

Förmåga:
Du är fylld av energi. Du har 
en enorm glöd och passion 
och en otrolig kondition. Du 
blir inte trött. Du fryser inte 
och du står sällan still. Du 
kan cykla snabbare än en bil. 
Din glöd gör att du har för-
fört många hemmafruar som 
brevbärare. Din glödande 
passion gav dig kodnamnet 
Ficklampan i Projektet.

Brevbärarn’

Relationer:
Arne - Gift med Tant Agda, särbo sedan 10 år pga ett bråk. 
Bor hos Bengt. Gammal sur, seg gubbe.-Herr Fantastisk.
Tant Agda - Storasyster. Urflippad och tantsjuk men står för 
mat och husrum. -Osynliga Flickan
Fredrik - Systerson som har flyttat till Storstan för 10 år 
sedan. Liten fjant.
Bengt - Lillebror till Arne. Lättretad plyshbjörn. -Saken  
Elvis - Polsk bärplockare med dåliga intentioner, men snygg.
Rosa cadillac - stöldgods från Elvis. Snygg som fan.
Postverkets cykel - drömåket över alla andra. Den enda 
som går att lita på.
Anna-Lisa - Blind skulptris som jobbar som vårdare på 
Gammgårn’. Bengts olyckliga kärlek. Rätt så snygg. Kanske 
ska du förföra henne för att retas med Bengt som aldrig får 
tummen ur.
Tor Odensen - Snygg urstark lastbilschaufför som har en 
läcker Dodge Ram. Har kontakter med Hells Angels och rys-
ska maffian. Asa-dyrkare.
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