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FÖRORD

Hej!
Vill du veta mer om figurerna och allt annat som figurerar i Svenska superseriers serie 
Nordens stjärnor? Då har du kommit till rätt plats!
  Här finns förutom profiler på alla figurerna som är med i serien, kartor över viktiga platser,
vart i världen avsnitten utspelat sig och all annan information som man kan vara 
intresserad av.
 Denna guide avslöjar förstås en hel del om det som serierna handlar om så har du inte 
läst dem så börja där! Bästa stället att börja är med Volym 1 av albumen som har alla 
avsnitt som kommit ut hittills med undantag för serien Förgöraren som fortfarande pågår i 
Svenska superserier.
  Den här guiden kommer uppdateras oregelbundet för att innehålla ny information allt 
eftersom nya serier publiceras. Serierna hittar du i svenska Superserier från nummer 8 
och framåt samt i Nordens stjärnors album.
  Denna utgåva av guiden är aktuell till och med Svenska superserier nummer 18 och 
Volym 1 av albumen, utgivna första kvartalet 2014.

-Folket från Svenska Superserier
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Rättigheterna till serien delas av alla inblandade förutom de fiktiva personerna som tillhör den enskilda ursprungliga skaparen eller 
skaparna. Personerna får användas av vem som helst i ett avsnitt av Nordens stjärnor eller till bilder för publicering i Svenska 
superserier eller på dess hemsidor och forum och för att göra reklam för serien Nordens stjärnor på andra platser. Personerna får inte 
användas utanför ovan beskrivna situationer utan upphovsrättsägarens tillåtelse annat än om upphovsrättsägaren avsagt sig 
rättigheterna genom att exempelvis skänka dem till Public Domain.
  Följande fiktiva personer: Dr Dedrup, Pitchfork, Grotesko, Otroliga mannen,  Personligheten, Vita Duvan, Vita Duvan II, White Witch, 
Orientens Pärla och Graviton; överlämnas härmed till Public Domain med två undantag. Undantagen är att dessa fiktiva personer inte 
får användas till illegala eller omoraliska aktiviteter eller i samband med dessa och att skaparen skall meddelas om deras användande.
  Andra kända karaktärer som figurerar i Svenska superseriers serier tillhör sin respektive upphovsmakare eller rättighetsägare och kan 
inte användas utan deras tillåtelse.
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GUIDENS UPPLÄGG

I denna guide beskrivs alla personer och fenomen i Nordens stjärnors värld efter en 
gemensam mall.  
Namnen står i olika färger beroende på tillhörighet. Blå innebär att personen är en 
Nordens stjärnor-medlem, grön att det är en person allierad med gruppen, en vän eller en 
som är vänligt inställd till gruppen, grå att det är en neutral person, och röd om det är en 
fientligt inställd person. Ifall namnet är svart som den övriga texten är inte personen 
bestämd att ha någon speciell åsikt om Nordens stjärnor än. Namnen är de namn de har i 
den modernaste tiden, kallad Superstjärneperioden.
Bakom namnen så står inom parentes vem som skapat karaktären.
  I de beskrivningar där en ålder står med är det den ålder då personen först gick med i 
Nordens stjärnor eller första gången de dök upp i serien.
  Bilderna på figurerna föreställer om inget annat står den huvudsakliga dräkten i  den 
moderna tiden. 

Superalias
En del av personerna har haft olika namn i olika perioder. Här är en lista med huvudsakligt 
modernt superalias för de som har haft mer än ett namn, följt av tidigare alias:

Bloodhand/Dödens öga
Ghast/Liket
Grotesko/Dr Demon
Johnny Boy/- Rebel Rocker
Liemannen/Den vita djävulen
Lon/Lynx

Pearl/Orientens pärla/Pärlan
Pitchfork/Tveudden/Satanssoldaten
Plågaren/Batterer batterer
Vita Duvan II/Svarta duvan
White Witch/Svarta häxan/Mystic
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AHRIMAN
Verkligt namn: Okänt.
Yrke: Förgörare, universell fördärvare.
Identitet: Okänd.
Laglig status: Odefinierbart. 
Civilstånd: Okänt.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Okänt.
Operationsbas: Multiversal. Ahriman är
vanligtvis utestängd från universa liknande
vårt eget, men kan röra sig fritt i tomrummet
mellan världar, och till andra demoniska
existensplan. Han har ibland lyckats skapa
ockulta portaler som har tillåtit honom att
existera i universum såsom vårt eget under
begränsad tid.
Framträdanden: Förgöraren – Prolog, SSS
# 13, Förgöraren 1-5, SSS #14-18.
Perioder: Superstjärneperioden.
Historia:  Ahriman fick kontakt med Golden
Gang-medlemmen Blackflash när denne
använde projicerade sitt medvetande mellan
dimensioner. Den öppningen var tillräcklig
för Ahriman att bli fri igen. Med hjälp av
Blackflash tidsmaskin som Ahriman
modifierade kunde man hoppa mellan
dimensioner. Ahriman erbjöd Blackflash att
rädda dennes värld från undergång mot att
några moraliskt förlorade världar skulle
tillkomma honom. Tillsammans försökte de
samla allierade samtidigt som de förföljdes av en grupp ledd av Dark Worlddimensionens Napoleon Cross.
  Till slut konfronterades de två grupperna i Nordens stjärnors värld, på ett av Ahriman konstruerat berg 
utanför Gromköping. Nordens stjärnor flög dit i tron om att berget hade svaret på varför elektroniska 
apparater plötsligt fått eget, mordiskt, liv. Snart var de tre grupperna enade mot Ahriman när alla insåg vad 
han var. Tillsammans lyckades de besegra Ahriman.
Längd: Varierar. Hans vanligaste form är ca 200 cm lång. Vikt: Varierar beroende hans tillgång till negativa 
psykiska energier. Ögon: Vanligtvis dolda. Svart ögonvita med röd och orange iris. Hår: Inget. 
Styrkenivå: Okänd men mycket hög.
Känd övermänsklig kraft:   Ahriman är mer eller mindre osynlig för teknologi. 
  Ahriman har stora magiska krafter, och kan utföra mycket komplicerade besvärjelser och förbannelser. På 
grund av att han är en extra-multiversal varelse besitter han även kunskap om magi som mycket få 
livsformer på vår sida om livet och döden besitter. Ahrimans största talang som skiljer honom från många 
andra demoner är hans ovanliga talang för teknologi och teknik. Han kan fokusera sina mystiska och 
psioniska förmågor och genast förstå oerhört avancerade konstruktioner, genom att bara röra vid tekniska 
föremål. 
  Om han koncentrerar sig kan han analysera funktion och struktur trådlöst, det är okänt på hur stort avstånd.
Ahriman kan upplösa sin kropp och färdas som en ren astralkropp över stora områden, och mellan 
dimensioner. Om det inte finns tillräcklig mängd negativ energi vid hans destination så kan han ha stor 
svårighet att återskapa sin fysiska form. Han föredrar därför att öppna dimensionella portaler på magisk väg 
för att färdas mellan dimensioner.
  Ahriman har kraften att korrumpera och fördärva både levande och död materia. Han kan exempelvis åldra 
levande varelser flera tusen år på några sekunder, skada genetiska strukturer för att ge personer cancer. och
påverka nervsystemet negativt, och orsaka skador som multipel skleros. Ahriman kan genom att använda 
större delar av sin demoniska kraft, mutera levande varelser till destruktiva former, som missbildade monster 
med mindre demoniska krafter, eller om han påverkar encelliga varelser så kan han skapa extremt aggresiva
sjukdomar. 
Svagheter: Psionisk eller magisk positivt laddad energi kan upplösa hans fysiska form.

Bild av Sebastian Sandberg.
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BETJÄNTEN
Verkligt namn: Okänt
Yrke: Betjänt.
Identitet: Okänd.
Laglig status: Troligen svensk  medborgare.
Civilstånd: Okänt.
Kända släktingar: Okänt.
Födelseort: Okänt.
Operationsbas: Basen.
Framträdanden: Fritt fall – Albumet Volym 1
Ålder: Okänt
Perioder: Alla.
Bakgrund: Nordens stjärnors betjänt har ett okänt förflutet. Förutom att passa upp på medlemmarna så 
fungerar hon också som receptionist och kontaktperson.
Längd: 165 cm. Vikt: 54 kg. Ögon: Blå. Hår: Troligen blont.
Styrkenivå: Som en vanlig människa.

Bild nedan av Daniel Schenström från
avsnittet Fritt fall.

DIAMANT-JIMMY
Verkligt namn: Okänt
Yrke: Yrkeskriminell
Identitet: Okänd.
Laglig status: Svensk medborgare.
Civilstånd: Okänt.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Okänt
Operationsbas: Sverige.
Framträdanden: Bit för bit – SSS #10, Albumet Volym 1, Diamant i olja – Albumet Volym 1, Falskspel i 
Gromköping – SSS #16, Albumet Volym 1.
Perioder: Alla.
Bakgrund: Småskurk och diamanttjuv. Stoppades av Otroliga mannen och överlämnad till polisen strax 
innan Greven frågade Otrolige mannen om inträde till Nordens stjärnor. Han har samarbetat med andra 
brottslingar vid flera tillfällen. Med Råttan rånade de Galleri Kloak i Gromköping under en utställningspremiär 
exempelvis, bara för att bli stoppade av Nordens stjärnor och Ghast som vid den tiden arbetade ensam.
Längd: 182cm Vikt: 80kg Ögon: Ökänt Hår: Rött
Styrkenivå: Som en vanlig otränad person i hans ålder.
Känd övermänsklig förmåga: Diamant-Jimmy har inga övermänskliga förmågor.
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DIMENSIONER
Dimensioner är mystiska platser, ibland små avgränsade områden, ibland hela kosmos större än vårt eget 
universum. Det finns inget vanligt sätt att komma till en annan dimension utan en superkraft, högteknologisk 
maskin eller magisk förmåga behövs.   
  Dimensionerna som avhandlas här har alltså inget med de fysiska dimensionerna längd, bredd, höjd och så
vidare att göra, men vissa dimensioner kan sakna en eller fler av dem, och ha helt andra naturlagar än de 
som finns i vårt universum.

Astralplanet är allt tomrum som existerar mellan dimensionerna. Demoner som Ahriman kan färdas där men 
vanliga personer kan inte det utan någon form av hjälp. Astralplanet är inte något som är allmänt känt att 
existera.

Golden Gangs dimension besöks under kampen mot Ahriman och är på det stora lik Nordens stjärnors 
universum men Jordens historia skiljer sig åt en del med helt andra superpersoner.

Kockaburran, Flickan med svavelstickan, X-Raymond med fleras universum besöks under kampen mot 
Ahriman och är på det stora lik Nordens stjärnors universum men Jordens historia skiljer sig åt en del med 
helt andra superpersoner.

Endeavours universum besöks under kampen mot Ahriman och är på det stora lik Nordens stjärnors 
universum men Jordens historia skiljer sig åt en del med helt andra superpersoner. Endeavour utspelar sig i 
den världens dåtid. 

Marc Saunders universum besöks under kampen mot Ahriman och är på det stora lik Nordens stjärnors 
universum men Jordens historia skiljer sig åt en del och verkar inte ha några andra superpersoner än Marc 
själv. 

Dark World besöks under kampen mot Ahriman och är på det stora lik Nordens stjärnors universum men 
Jordens historia skiljer sig åt en del med som det verkar fler övernaturliga väsen men inga superpersoner. 
Universumet verkar tidsmässigt ligga efter många av de andra universumen och verkar motsvara 1800-talet.

Grodans universum besöks under kampen mot Ahriman och är på det stora lik Nordens stjärnors universum 
men Jordens historia skiljer sig åt en del med helt andra superpersoner. Detta universum detaljeras i serien 
Svanen från Svenska superserier nummer 5.

STHLM Utopias universum besöks under kampen mot Ahriman och är på det stora lik Nordens stjärnors 
universum men Jordens historia skiljer sig åt en del med helt andra superpersoner. 

Pig Face universum besöks under kampen mot Ahriman och är på det stora lik Nordens stjärnors universum 
men Jordens historia skiljer sig åt en del och verkar inte innehålla några superpersoner. 

Kenny och Goldbergs universum besöks under crossovern Förgöraren och är på det stora lik Nordens 
stjärnors universum men Jordens historia skiljer sig åt en del och verkar inte innehålla några superpersoner, 
men däremot en del otäcka monster. 
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DOKTOR DEDRUP
Verkligt namn: Troligen Dedrup
Yrke: Okänt, ifall Dedrup är en riktig doktor är det
inte känt inom vilket område.
Identitet: Okänd.
Laglig status: Avatariansk medborgare med
okänd historia.
Civilstånd: Okänt.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Avataria.
Operationsbas: Inom galaxen.
Framträdanden: Dedrups dödliga prisma – SSS
#8, Albumet Volym 1.
Perioder: Alla.
Historia: Doktor Dedrup är en avatarian, en
utomjording. Han kom till Jorden för att skaffa
slavar till ett krig som hans ras har med en annan
ras, Virtusierna. När han anlänt upptäckte han
superhjältar och som reservplan så skulle han
fånga in dem istället. Han byggde upp en fabrik
som tillverkade prismaliknande plastpussel
liknande rubiks kub som sände ut energi vilket
gjorde användaren viljesvag. Nordens stjärnor
satte stopp för hans plan och han aktiverade sin
flygande bas självförstörelsemekanism. Skeppet
sprängdes och det är okänt vad som hände med
Doktor Dedrup och den utrustning han lämnade
efter sig.
Längd: 185 cm. Vikt: 80 kg. Ögon: Gröna. Hår:
Inget.
Styrkenivå: Okänt, inga tecken på superstyrka.
Känd övermänsklig kraft: Doktor Dedrup har
inte visat på någon form av superkraft. Istället
verkar han förlita sig på sin högteknologiska
utrustning som består av rymdskepp och
avancerade datorer och humanoida robotar med
olika funktioner.

Bild av Daniel Schenström.
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FIDDLER
Verkligt namn: Okänt
Yrke: Yrkeskriminell.
Identitet: Okänd.
Laglig status: Svensk medborgare.
Civilstånd: Okänt.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Okänt.
Operationsbas: Gromköping.
Framträdanden: Falskspel i Gromköping – SSS #16, Albumet Volym 1
Perioder: Stjärnfallsperioden.
Bakgrund: Inget är känt om Fiddler bortom att han verkar vara av svensk härkomst och att han är en duktig 
violinist.
Längd:  Vikt:  Ögon: Blå Hår: Grått
Styrkenivå: Antagligen normalstark.
Kända övermänskliga krafter: Fiddler kan få stränginstrument att subliminalt påverka alla som hör dems 
humör och vad de tar sig till, samt få dem att tappa koncentrationsförmågan.

9



GHAST
Verkligt namn: Okänt.
Alias: Inga.
Yrke: (Före sin död) Okänt.
Identitet: Raderad efter hans död.
Laglig status: Har ingen efter sin död.
Civilstånd: Singel.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Gromköping.
Operationsbas: Gromköping.
Framträdanden: En hobby för alla 1-3 – SSS #13-15, Albumet
Volym 1.
Perioder: Stjärnfallsperioden (solo, blir medlem) och framåt.
Bakgrund:  Han var solohjälte i ett år innan han gick med i
Nordens stjärnor.
  Ghast har varit involverad i strider mot flera superskurkar,
bland annat Fiddler och Råttan som lyckades manipulera
honom med Fiddlers musik. Han var instrumental i stoppandet
av Ingens plan att starta krig mellan USA och Sverige genom
att falskeligen anklaga Nordens stjärnor för mord.
Ålder: 25 år. Längd:190 cm. Vikt: 80 kg. Ögon: Svarta. Hår:
Blont.
Styrkenivå: Lyfter nära 20 ton utan problem.
Krafter: Superstyrka, osårbar för trubbigt våld, odödlighet och
han åldras inte. Han känner han nästan ingen smärta och han
behöver inte äta eller dricka, och han känner ingen trötthet.
Han behöver inte andas. Så länge han har en ljuskälla så ser
han i mörker.
Svagheter: Magi är en av få saker som får honom att känna
smärta.  Att utsätta kroppen för alltför stora påfrestningar tär
på hans muskler och gör att han måste vila sig. Salt försvagar
honom en tid men han är fortfarande stark. Silver kan ha en
brännande effekt på honom om han utsätts för det för länge.

Bild av Daniel Olsén.
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GREVEN 

Riktigt namn: Fredrick Von Lindén
Identitet: Känd för allmänheten.
Kända släktingar: Inga.
Operationsbas: Hela världen.
Framträdanden: Bit för Bit – SSS #10, 
Albumet Volym 1, Fritt fall, Diamant i olja,
Kalabalik i Kebnekaise – Albumet Volym 1,
Falskspel i Gromköping – SSS #16, 
Albumet Volym 1, Förgöraren 4 & 5 – SSS
# 17 & 18.
Perioder: Alla.
Bakgrund: Fredrick var den som
ursprungligen satte ihop gruppen 1983,
bland annat som ett försvar mot
framväxande övernaturliga hot. Fredrick
hade övervakat ett flertal personer med
superförmågor eller annan stor potential ett
tag innan han valde ut vilka han ville skulle
ingå och kontaktade dem en och en. 
  Huruvida han egentligen är greve eller om
det är ett smeknamn som han fått för sina
dyra vanor och snobbiga manér är okänt.
Ålder: 28-30 år. Längd: 180 cm. Hår:
Blond.
Dräkt: Han klär sig som en riktig dandy
med mycket krås. Hans iögonfallande
klädsel är precis som superhjältarnas
dräkter bara en del av hans publika
person.
Han ses ofta med en ciggarill, Martini och
käppen med diamanthandtag nära till
hands.

Bild av Fredrik Andersson.
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GROTESKO
Verkligt namn: Anders Bengtsson
Alias: Dr Demon
Yrke: Vetenskapsman.
Identitet: Känd för allmänheten efter några brott.
Laglig status: Svensk medborgare med brottslig historia.
Civilstånd: Skild.
Kända släktingar: Inga (exfru).
Födelseort: Eskilstuna.
Operationsbas: Norden.
Framträdanden: Disco Inferno – Albumet Volym 1.
Perioder: Nybörjarperioden.
Historia: Okänt.
Han har mött Nordens stjärnor vid ett flertal tillfällen men när han tillfångatagits har hans demoniska allierade
sett till att han gått fri.
Längd: 175 cm. Vikt: 77 kg. Ögon: Gröna. Hår: Sandré med grå inslag.
Styrkenivå: Som en vältränad 25-åring trots att han är 55.
Känd övermänsklig kraft: Anders är övermänskligt stark, tålig och uthållig som Grotesko.

Bildeav Daniel Schenström, ritad efter Viktor Matiesens förlaga visar Grotesko i Nybörjarperioden från avsnittet Disco Inferno.
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GROMKÖPING
Gromköping är en dyster stad med en lång historia av kriminella gäng och starka kriminella ledare. 
Gromköpings kriminella är oftast de som har monopol på de nyaste drogerna på Sveriges drogmarknad, och 
staden kallas för Sveriges skugga av goda skäl.  
  Staden grundades av en pirat vid namn Grom Vitskägg, som med okända metoder inte bara grundade 
staden, utan också lät bygga ön som staden står på. Stadens invånare har sedan levt på smuggling och som
legosoldater tills 1800-talet då den svenska kungen slog ut smuggelkungarna och gjorde stora försök att 
göra staden fri från brott. Staden har ändå lockat lockat till sig en stor mängd skrupellösa personer så som 
mördare, våldtäktsmän, rånare, ficktjuvar, smugglare och annat avskum. Många ärliga människor kom dit för 
affärsmöjligheterna, för lönerna är oftast högst i Sverige, eller i hopp om att göra något åt stadens rykte. 
  I början av 1990-talet så började staden en ny era, stadens första egna hjälte, Röda Spöket, som efter 
några år av hårda år som brottsbekämpning både blev en av Sveriges mest omtalade hjältar. Han flyttade 
senare söderut för att bekämpa brott i en annan stad, och för att lämna plats åt en annan kämpe i form av 
den arroganta och själviska Svarta Guldet och senare också av den odöda hjälten Ghast. Fast de gör allt de 
kan vet ingen vad staden har för framtid. 
  Under staden finns det en mängd tunnlar som ingen riktigt har vågat undersöka, för rykten säger att det 
finns monster där nere och att tunnlarna ändrar form hela tiden.

HAVSBERGETS MENTALSJUKHUS
Havsbergets Mentalsjukhus ligger ute på en ö som sägs vara Grom Vitskäggs sista viloplats, och som 
enklast går att komma till via en välbevakad bro. Istället för att bygga mentalsjukhuset uppåt eller på bredden
så byggde de neråt. Sjukhuset har elva nivåer, där nivå ett är för vanliga människor med mindre mentala 
svårigheter och nivå elva är för de sjukaste seriemördarna eller superskurkarna.
  På landsnivå, även kallad nivå noll, finns det en mottagningslokal, matsal, väntrum, och sjukhus för 
patienterna.
  Man kan nå ner till nivå sju med både hiss eller trappor, men ska man ner till nivå åtta eller mer så finns det 
en speciell hiss från nivå sju. Rymlingar från nivå åtta och neråt har vakter tillåtelse att skjuta för att döda, de 
är oftast för farliga för att fångas levande igen. Varje våning har sin egna sjukvårdspersonal och medicinrum. 
Varje cell är kameraövervakad och och varje nivå har alltid minns tio säkerhetsvakter redo för utryckning eller
för transport av patienter, fler finns på marknivån. Varje nivå har en ståldörr till nivån nedanför och den 
ovanför så att varje nivå kan spärras av tills dess man kan göra något åt problemet.
  Enda kontakten patienterna har med personalen är när de tas till och från cellerna för möte med läkare, 
psykologer och terapeuter, när de får sin mat, när de får medicin och när nya patienter kommer till deras 
nivå. Deras enda ljuskälla är ljuset från lamporna i korridoren.
  Vakterna är alltid klädda i skyddsvästar, hjälmar med gallervisir, arm- och benskenor för skydd. De har alltid
en komradio och är alltid beväpnade med batonger och elpistol för att lugna våldsamma patienter. De lite 
tyngre vakterna har pistoler och automatvapen.
Varje nivå har en extra kraftgenerator ifall om de drabbas av strömavbrott.
De under våningarna ett och två har upplevt flera strömavbrott där patienter ofta lyckats rymma och dödat 
flera av anstaltens personal.
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HJÄLMAREN
Verkligt namn: Okänt.
Yrke: Kriminell.
Identitet: Okänd.
Laglig status: Troligen svensk
medborgare.
Civilstånd: Okänt.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Okänt.
Operationsbas: Skandinavien.
Framträdanden: Fritt fall – Albumet
Volym 1.
Perioder: Alla.
Beskrivning: Hjälmaren har slagits
mot Nordens stjärnor ett par gånger.
Han verkar veta något om den
medaljong hans underhuggare rånar
från en bank i Stockholm och som
Nordens stjärnor då lägger beslag på.
Längd: 178cm Vikt:  Ögon:  Hår: 
Styrkenivå: 
Känd övermänsklig förmåga: Ingen.
Utrustning: Avancerad hjälm med
okänd funktion.

Bild av Daniel Schenström som visar Hjälmaren
från avsnittet Fritt fall.
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INGEN
Verkligt namn: Okänt
Yrke: Okänt, möjligtvis någon sorts tekniker eller professor inom kemi.
Identitet: Okänd.
Laglig status: Okänt..
Civilstånd: Okänt.
Kända släktingar: Okänt.
Födelseort: Okänt.
Operationsbas: Överallt.
Framträdanden: En hobby för alla 1-3 – SSS # 13-15, Albumet Volym 1.
Perioder: Superstjärneperioden.
Historia: Man vet inte mycket om honom utom att han plötsligt dök upp och försökte störta världen i ett 
tredje världskrig och att han såg det hela som en hobby. Detta stoppades av Nordens stjärnor. Han 
förvaltades efter det i Havsbergets mentalsjukhus i Gromköping.
Längd: Skiftande, oftast runt 186 cm. Vikt: Skiftande, oftast runt 76 kg. Ögon: Röda och reptilliknande. Hår:
Inget.
Styrkenivå: Som en vältränad person i 30-årsåldern.
Känd övermänsklig kraft: Han kan förändra sitt utseende till vem han vill, med några få undantag, och han 
måste veta hur de ser ut, han verkar inte kunna förvandla sig till personer som bär heltäckande mask. Han 
kan även förändra de kläder som han bär efter sin vilja. Han saknar blodgrupp och fingeravtryck.
Svagheter: Hans ögon är det enda som hindrar honom från att kunna smälta in överallt.

 

Bild av Mario Toro, färg av Thomas Fels.
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JEANNE NOCTURNE
Verkligt namn: Okänt
Yrke: Legosoldat, men oftast medlem i
gruppen. 
Identitet: Okänd för alla, inklusive henne. 
Laglig status: Okänt.
Civilstånd: Okänt.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Okänd.
Operationsbas: Hemlig.
Framträdanden: Falskspel i Gromköping –
SSS #16, Albumet Volym 1, Diamant i olja – 
Albumet Volym 1, Förgöraren 4 & 5 – SSS
#17-18, Disco Inferno – Albumet Volym 1.
Perioder: Framgångsperioden,
Stjärnfallsperioden och
Superstjärneperioden.
Historia: Trots sin bångstyrighet så är hon
en värdefull medlem i gruppen och har varit
med och besegrat exempelvis Fiddler när
denne skapade kaos i Gromköping. Nästan
ingenting är känt om hennes bakgrund.
Ålder: Okänd. Längd: 160 cm. Vikt: Okänd. 
Ögon: Ljusröda. Hår: Silvergrått. 
Styrkenivå: Kapabel att lyfta upp över 40-50
ton. 
Känd övermänsklig kraft: Jeanne är en
dhampir - hälften vampyr, hälften människa. 
Hennes reflexer och snabbhet är dubbla den
av en vältränad människa. Hon har även
övermänsklig syn som kan utmana den bästa
örnens. Hon är odödlig och kan läka ihop sår
av dödligare varianter.
Svagheter: Hon blir försvagad och dödlig i
direkt solljus under dagen och kan inte
använda sina krafter och förmågor. Hennes
läkarförmåga är även långsam som normal
människas och hon behöver mycket vila om
hon är allvarligt skadad.

Bilder av Viktor Matiesen
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JOHNNY BOY
Verkligt namn: Jonathan Sanders
Alias/öknamn/titel: Rebel Rocker
Yrke: Okänt.
Identitet: Hemlig.
Laglig status: Amerikansk/svensk medborgare, tidigare
dömd ungdomsbrottsling.
Civilstånd: Änkling.
Kända släktingar: Inga
Födelseort: Austin, Texas, 1933.
Operationsbas: Runt högkvarteret.
Framträdanden: Dedrups dödliga prisma – SSS #8, 
Albumet Volym 1, Bit för bit – SSS #10, Albumet Volym
1, Förgöraren – SSS #17 & 18, Disco Inferno, Fritt Fall,
Kalabalik i Kebnekaise – Albumet Volym 1.
Perioder: Alla.
Histora: Jonathan rekryterades till gruppen av Greven,
strax efter ett av Johnnys ingripanden som vigilante.
Ålder: 55 år. Längd: (Som Jonathan) 168 cm, (Som
Johnny Boy) 175 cm.  Vikt: (Som Jonathan) 65 kg,
(Som Johnny Boy) 72 kg. Ögon: Bruna. Hår: (Som
Jonathan) Gråvitt, (Som Johnny Boy) Mörkbrunt.
Styrkenivå: Kan med jämna mellanrum lyfta upp till ett
ton men måste sedan återhämta sig.
Känd övermänsklig kraft: Jonathan kan förvandla sig
till Johnny Boy och då föryngras han tillbaka till 20 års
ålder. En abnorm men begränsat mängd energi ger
honom superstyrka och en mild regenerationsförmåga.
Han har även en förhöjd variant av den vighet och de
reflexer han hade i sin ungdom.

Bild av Dan Sjöström.
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LEIF SCHWARTZ, DR; OCH HATET
Verkligt namn: Leif Schwartz
Alias: Inget.
Yrke: Doktor, hallick och affärsman.
Identitet: Känd.
Laglig status: Svensk medborgare med brottsligt förflutet.
Civilstånd: Gift.
Kända släktingar: Sanna Schwartz (fru).
Födelseort: Okänt.
Operationsbas: Stockholm.
Framträdande: Nordens Stjärnor och Hatets vän - Svenska
Superserier #12, Albumet Volym 1, Kalabalik i Kebnekaise –
Albumet Volym 1.
Perioder: Alla.
Bakgrund: Leif Schwartz sysslar med trafficking men betraktas
allmänt som en hederlig affärsman och är en av Fredrick von
Lindéns och Nordens stjärnors ärkefiender.
Längd: 180 cm (som Leif Schwartz, Hatet varierar). Vikt: 90 kg
(som Leif Schwartz, Hatet varierar).
Ögon: Mörkblå (som Leif Schwartz, Hatet varierar). Hår: Mörkbrunt
(som Leif Schwartz, Hatet varierar).
Styrkenivå: Som en genomsnittlig 45-åring, (som Leif Schwartz,
Hatet varierar).
Känd övermänsklig kraft: Leifs krafter aktiveras bara när han
medelst beröring knådar han dennes ansikte till oigenkännlighet
med sina händer. Personen ifråga förvandlas till en figur känd som
Hatet. Därpå beger sig Hatet instinktivt och viljelöst ut efter ett offer
att döda. Vem offret blir avgörs av Leif vid varje tillfälle, men allt som
ofta är denna person Fredrick von Lindén. Efter skapandet av en ny
Hatet känner Leif ett stort lugn inombords. När Hatet dött kan denne
inte identifieras eftersom denne saknar DNA. Hatet har inga krafter
men är besatt av att döda.
Dräkt: Leif bär ofta kostym eller liknande. Sitt headset har han alltid
med sig. Hatet är klädd som den person den var från början och rör
sig stapplande med kutig rygg. 

Bild av Fredrik Andersson.
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LON 

Verkligt namn: Alexandir "Alex" Drakovskij
Alias: Lynx
Yrke: Kock på en restaurang i närmaste stad till högkvarteret.
Identitet: Hemlig men känd för grupppen.
Laglig status: Invandrare med svenskt medborgarskap.
Civilstånd: Singel.
Födelseort: Sibirien, Ryssland.
Operationsbas: Runt gruppens högkvarter.
Framträdanden: Dedrups dödliga prisma! - SSS #8, Albumet
Volym 1, Bit för bit – SSS #10, Albumet Volym 1, Vs Vengeance
- SSS #11, Albumet Volym 1, Och Hatets vän – SSS #12, 
Albumet Volym 1, Förgöraren – SSS #17 & 18, Fritt fall och
Kalabalik i Kebnekaise – Albumet Volym 1.
Perioder: Alla.
Historia: Väldigt lite är känt om Alex. Greven rekryterade Lon
från det truckstop där han jobbade som kock och sedan dess
har han varit en av deras stadigaste medlemmar.
Ålder: 24 år. Längd: (Som Alexandir) 193 cm, (som Lynx) 257
cm. Vikt: (Som Alexandir) ~70 kg, (som Lynx) 200 kg. Ögon:
(Som Alexandir) Blågröna, (som Lynx) Gula med svarta pupiller,
ingen iris. Hår/Päls: (Som Alexandir) Mörkbrunt, (som Lynx)
Brungrå och vit med lätt ljusblå ton.
Styrkenivå: Som Alex är han ganska svag, men som Lynx kan
han pressa många ton.
Känd övermänsklig kraft: Alexandir kan förvandla sig till ett
lodjur. I denna form är han vigare, snabbare, starkare och har
förstärkta sinnen samt har en katts proportionella förmågor och
rakbladsvassa klor. Han kan också bli ett mellanting mellan en lo
och en människa, en humanoid lo.
Dräkt: Specialsydda underkläder som tål påfrestningarna av
förvandlingen mellan människa och lo.

Bilder på första sidan av Tobias Hofling föreställer Lon i Superstjärneperioden samt
hans civilia form.

.
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MAGISKA MARKUS
Verkligt namn: Markus
Alias: ”Mackan”
Yrke: Magiker.
Identitet: Hemlig.
Laglig status: Svenskt medborgare.
Civilstånd: Singel.
Operationsbas: Multiversum.
Framträdanden: Disco Inferno –  Albumet
Volym 1.
Perioder: Alla.
Historia: Inget är känt om Magiska Markus
annat än att han träffat Johnny Boy innan hans
första framträdande i serien. Han reser mycket i
olika dimensioner och i tid vilket gör att han
oftast är ur synk med resten av omvärlden.
Ålder: 56 år. Längd: 178 cm. Vikt: 67 kg. 
Ögon: Bruna. Hår: Mörkbrunt.
Styrkenivå: Naturligt som en otränad man i 50-
årsåldern. Med magi som en väldigt vältränad
man i 30-årsåldern.
Kända övermänskliga krafter: Han använder
samma typ av magi som White Witch och
brukar ha formler som gör honom snabbare,
starkare och tåligare på sig. Hans formler kan
frammana hans utrustning, se bakåt i tiden i
närområdet, frammana stora knytnävar,
teleportera flera personer till okända
destinationer och låter honom färdas mellan och
till andra dimensioner.
Dräkt: Hans normala dräkt är skapad av magisk
energi och inkluderar en gul riddarrustning
under en röd mantel. 
Övrig utrustning: Han frammanar oftast ett rött
tvåhandssvärd för att slåss med.

Bild av Daniel Schenström.
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MARSHALL THUNDER
Verkligt namn: Marshall Thunder
Yrke: Kosmisk intergalaktisk hjälte.
Identitet: Känd.
Laglig status: Ingen på jorden.
Civilstånd: Singel.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Okänt.
Operationsbas: Universum.
Famträdanden: Falskspel i Gromköping – SSS #16, Albumet Volym 1.
Perioder: Stjärnfallsperioden och Superstjärneperioden.
Historia: Marshall kommer från en annan planet än jorden men mer än så
är okänt.
Ålder: 30 år. Längd: 190 cm. Vikt: 95 kg. Ögon: Gröna. Hår: Smutsblont.
Styrkenivå: Extremt vältränad.
Känd övermänsklig kraft: Marshall är nästintill osårbar och kan
teleportera sig och andra i blixtform. Det låter som åska när han gör det,
därav namnet.

Tin och Marshall Thunder i Modern Age-perioden. Bild av Daniel Thollin. Bilden högst upp av Fredrik Andersson.
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MOOSE
Verkligt namn: Okänt
Alias: Okänt.
Yrke: Har inget.
Identitet: Bara Moose vet.
Legal status: Okänt.
Civilstånd: Singel. 
Födelseort: Okänt.
Operationsbas: Där gruppens
högkvarter befinner sig.
Framträdande: Nordens stjärnor
och Hatets vän – SSS #12, 
Albumet Volym 1.
Perioder: Superstjärneperioden.
Historia: Ingenting är känt om
Moose bakgrund.
Ålder: Okänt. 
Längd: 217 cm. Vikt: 130 kg. 
Ögon: Okänt. Hår: Okänt.
Styrkenivå: Övermänskligt stark
Känd övermänsklig kraft: Moose
kraft är hans enorma styrka.

Bild av Viktor Matiesen.
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NORDENS STJÄRNOR
Nordens stjärnor är en superhjältegrupp baserad i Sverige som agerar globalt vid behov. De grundades av 
Greven som ett skydd mot framväxande övermänskliga och övernaturliga faror. Han hade också ett eget 
behov av skydd som ännu inte detaljerats. Greven ansåg också att Sverige hade ett arv att förvalta när det 
gäller övermänskligt beskydd.

Nordens stjärnors baser
Nordens stjärnor har haft flera baser sedan de startade och de beskrivs här.

Kaserngård i Uppsala
Denna gulmålade byggnad står på det övergivna regementet S1 i Uppsala. Det skänktes till Nordens stjärnor
efter att de hjälpt militären med ett problem.

Stjärntornet
Under Framgångsperioden var detta extravaganta torn i Stockholm gruppens högkvarter.

Observatoriet i Stockholm
Under Sönderfallsperioden var detta gruppens högkvarter.

Superstjärneperiodens bas
Denna teknologiskt avancerade bas ursprung har inte avslöjats än men den har en del finesser som 
teleporteringsrum och röststyrda funktioner.

Utrustning och teknologi
Gruppen använder larmknappar förklädda som klockor i
Nybörjarperioden och när signalen går ska alla inställa sig i
högkvarteret. Den har en avståndsbegränsad GPS som kan se vart
armbanden befinner sig inom någon kilometer eller så. Senare
uppgraderades dessa till att tillåta bildkommunikation. I modern tid
har de även teleportörer.

Bild av Daniel Schenström.

Fordon
Under en del av Nybörjarperioden använder de en specialmålad helikopter som grupptransport. Den är 
utrustad med en repstege och en golvlucka. I övrigt använder de specialdesignade flygplan. I 
Superstjärneperioden har de också en flygfarkost med öppen topp med plats för åtmninstone 7 personer.
Bilden på helikoptern av Daniel Schenström Bilden på planet av Mario Toro. Bilden på flygfarkosten med 
öppen topp av Sebastian Sandberg.
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Kronologi
Nedan beskrivs olika kända händelser i Nordens stjärnors historia, i den ordning de utspelade sig.

Nybörjarperioden 
- Gruppen förs samman av Greven för att matcha ett kommande hot. Pantern är tänkt som ledare. Detta kan 
läsas om i avsnittet Bit för Bit.
- Gruppen möter ovan nämnda hot, och hittar Tin i Kalabalik  i Kebnekeise.
- Gruppen slåss mot Förfärliga Fyran.
- Efter att ha hjälpt svenska militären får man en kaserngård på S1 i Uppsala att ha som bas då regementet 
flyttat.
- Gruppen slåss mot en serie superskurkar och superskurken Insektören ligger bakom anfallen.
- Gruppen avslöjar den mörka hemligheten bakom den Rubiks Kub-liknande Dedrups Prisma i Dedrups 
dödliga prisma!
- Johnny Boy möter Magiska Markus i avsnittet Disco inferno när han letar efter Tin, Pantern och Orientens 
pärla som försvunnit när gruppen delat på sig i avsnittet Dedrups dödliga prisma! De konfronterar White 
Witch (som Pomperipossa) och Pitchfork som gör sin debut (som Satanssoldaten) och slutligen Grotesko 
(som Dr Demon).
- Gruppen återförenas i avsnittet Fritt fall och möter några av Hjälmarens underhuggare.

Framgångsperioden
- Diamant i olja. De möter Råttan och Diamant-Jimmy på en konstutställning.

Stjärnfallsperioden
- Falskspel i Gromköping utspelar sig där gruppen möter Fiddler och Råttan.

Superstjärneperioden
- Gruppen slåss mot Vengeance i Nordens stjärnor vs Vengeance.
- Gruppen möter Hatet i Nordens stjärnor och Hatets vän.
- Gruppen får problem med USA och skurken Ingen i En hobby för alla. Ingen spärras in i Havsbergets 
mentalsjukhus.
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NOX
Verkligt namn: Kristina Iskandar   
Yrke: Medium och nekromantiker. 
Identitet: Hemlig för allmänheten och för alla
medlemmar.
Laglig status: Invandrare med svenskt
medborgarskap.
Civilstånd: Okänt.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Okänt. 
Operationsbas: Där gruppens högkvarter
befinner sig.
Framträdanden: Dedrups dödliga prisma – SSS
#8, Bwains – SSS #8, Bit för bit – SSS #10, Vs
Vengeance – SSS #11, En Hobby för alla 1-3 –
SSS #13-15, Förgöraren – SSS #17 & 18, Fritt
fall, Kalabalik i Kebnekaise – Albumet Volym 1.
Perioder: Alla.
Historia: Kristina rekryterades av Greven när hon
satt och läste högt ur en bok för två barnspöken.
Hon har varit en fast medlem sedan dess.
Ålder: 16+ år. Längd: 170 cm. Vikt: 60 kg. 
Ögon: (Som Kristina) mörkbruna, (som Nox)
helvita.  Hår: Svart, men ibland blekt vitt.
Styrkenivå: Som en vanlig kvinna som tränar och
är riktigt atletisk.
Känd övermänsklig kraft: Som nekromantiker
kan Kristina framkalla andar och använda dem
som allierade i strider. Hon kan även skjuta iväg
ektoplasma som kan antingen förstöra sin
motståndare eller hålla fast dem. Hennes
favoritförmåga är att framkalla dödskallar som
exploderar när de träffar sitt mål samtidigt de
skrattar galet i en gäll ton.
Svagheter: Kristina kan inte framkalla andar var som helst, utan hon måste vara där de döda existerar, men 

det är sällsynt med sådana platser. Kristina kan inte 
framkalla andar hur länge som helst heller, då det tär 
alldeles för mycket på hennes krafter.

Bild ovanav Viktor Matiesen. Bild till vänster av Daniel Schenström visar 
Nox i Nybörjarperioden.
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ORIENTENS PÄRLA
Verkligt namn: Nadira Bele
Alias: Pärlan i Bronze age-perioden, Pearl i Modern
age-perioden.
Yrke: Student.
Identitet: Hemlig.
Laglig status: Svensk medborgare.
Civilstånd: Ogift.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Okänt.
Operationsbas: Där gruppens högkvarter befinner sig.
Framträdanden: Dedrups dödliga prisma! - SSS #8,
Bit för bit – SSS #10, Kalabalik i Kebnekaise, Disco
Inferno, Fritt fall – Albumet Volym 1.
Perioder: Alla. 
Historia: Under ett besök gav hennes farmor henne ett
magiskt halsband med uppmaningen att det skulle
användas försiktigt. Just då visste hon inte om
halsbandets magi. När en jordbävning drabbade
området och farmoderns hus började rasa ner över
henne tog hon i panik bort en av kraftpärlorna och
överlevde händelsen oskadd. Precis när hon tagit sig
ur högen med bråte över sig så stod Greven där och
erbjöd henne att hjälpa honom hjälpa världen. Hon
tackade ja och har varit en del av gruppen sedan dess. 
Ålder: 14 år. Längd: 165 cm. Vikt: 62 kg. Ögon:
Bruna. Hår: Mörkbrunt.
Styrkenivå: Som en genomsnittlig person. Som
Orientens pärla så kan hon lyfta flera ton.
Känd övermänsklig kraft: Nadira har inga egentliga
krafter men hon äger ett uråldrigt pärlhalsband med
förtrollade pärlor som gör henne osårbar och otroligt
stark om hon tar loss dem. 

Bild av Daniel Schenström.
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OTROLIGA MANNEN
Verkligt namn: John MacVaughn
Yrke: Okänt.
Identitet: Hemlig för allmänheten, känd för de flesta
av gruppmedlemmarna.
Laglig status: Skottsk-svensk medborgare.
Civilstånd: Okänt.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Okänt.
Operationsbas: Där gruppens högkvarter befinner
sig.
Framträdanden: Dedrups dödliga prisma – SSS #8,
Bit för bit – SSS #10, Förgöraren – SSS #18, 
Kalabalik i Kebnekaise, Fritt fall – Albumet Volym 1.
Perioder: Alla.
Historia: Han blev frågad om han ville gå med i den
grupp som Greven höll på att sätta ihop strax efter
han stoppat diamanttjuven Diamant-Jimmy och
tackade ja. Sedan dess har han varit en nästan
permanent medlem. 
Ålder: 35 år. Längd: 185 cm. Vikt: 86 kg. Ögon: Blå. 
Hår: Brunt.
Styrkenivå: Som en genomsnittlig person som tränar
regelbundet.
Känd övermänsklig kraft: John har en förmåga att
styra troliga möjligheter inom ungefär 10 meter runt
sig. Han kan exempelvis hitta ett bortkastat vapen i en
soptunna, nycklar till dörrar under dörrmattor och
liknande som skulle kunna finnas där eller ske.
Nyckelordet är troligt, och inget omöjligt kan inträffa
som bryter fysikens lagar. Om någon utanför de 10
metrarna skjuter på honom kan han inte plötsligt få en
lyktstolpe att hamna i vägen för skottet. Möjligheterna
påverkar bara döda ting eller honom själv, aldrig andra
personer eller levande varelser direkt. 

Bilder av Daniel Schenström. Till höger dräkten i
Superstjärneperioden och nedan dräkten från Nybörjarperioden.

.
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PANTERN
Verkligt namn: Adjoa Adhiambo
Yrke: Sekreterare för militären.
Identitet: Hemlig för allmänheten men inte för
gruppen.
Laglig status: Invandrare med svenskt och
engelskt medborgarskap. 
Civilstånd: Har ett förhållande med Greven.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Okänt.
Operationsbas: Där gruppens högkvarter
befinner sig, men bor för det mesta i sin lägenhet.
Framträdanden: Dedrups dödliga prisma! SSS
#8, Bit för bit – SSS #10, En hobby för alla 1-3 –
SSS #13-15, vs Vengeance – SSS #11, 
Förgöraren – SSS #17 & 18, Fritt fall, Disco
Inferno, Kalabalik i Kebnekaise, Diamant i olja –
Albumet, Smugglarna. 
Perioder: Alla.
Historia:  Hon hamnade i ett förhållande med
Greven och rekryterades till gruppen och har varit
en fast medlem sedan dess, mestadels i rollens
som ledare i fält.
Längd: 210 cm. Vikt: 90 kg. Ögon: Bruna. Hår:
Mörkbruna.
Styrkenivå: Kan lyfta upp till 20 ton.
Känd övermänsklig kraft: Pantern kan använda
flera olika djurs förmågor. Hon kan till exempel
kamouflera sig som en kameleont gör, klättra
uppför väggar som en apa eller springa med
samma hastighet som en gepard. Men hon
använder för det mesta panterns förmågor, därav
namnet.
Pantern använder gärna också en käpp för att slå
ned sina fiender. 

Bildav Viktor Matiesen föreställer Pantern i
Superstjärneperioden.
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PITCHFORK
Verkligt namn: Fredrik Rogers
Alias: Tveudden, Satanssoldaten.
Yrke: Yrkeskriminell.
Identitet: Känd av gruppen och
myndigheterna som Satanssoldaten,
hemlig som Tveudden och Pitchfork.
Laglig status: Engelsk-svensk
medborgare med brottsligt förflutet.
Civilstånd: Okänt.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Troligen England.
Operationsbas: Hela Europa.
Framträdanden: Disco Inferno – 
Albumet Volym 1.
Perioder: Alla.
Bakgrund:  Pitchfork var i Sverige
första gången, rekryterad av Dr
Demon för att hjälpa honom och
White Witch. Det allra första mötet
han hade med en medlem av
Nordens stjärnor var med Johhny
Boy som för tillfället hade sällskap
av Magiska Markus.
Ålder: 28 år. Längd: 195 cm. Vikt:
106 kg. Ögon: Mörkblå. Hår:
Mörkbrunt.
Styrkenivå: Som en genomsnittlig
person som tränar hårt och
regelbundet.
Känd övermänsklig kraft: Det är
inte känt om Pitchfork har någon
kraft.

Bilder av Daniel Schenström. Den övre visar
hans dräkt i Stjärnfallsperioden och
Superstjärneperioden. Den undre visar hans Satanssoldatutstyrsel från Nybörjarperioden.
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POLLY (Skapad av Thomas Fels)

Polly är Plågarens assistent, anställd av föräldrarna för att hjälpa honom med diverse 
saker som han själv inte är så bra på.
Framträdanden: Polly – SSS # 2, Plågaren – SSS #7 & 8.
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PLÅGAREN
Verkligt namn: Gabriel Gabrielsson
Yrke: Deltidsstuderar.
Identitet: Hemlig, känd för sin mor,
far och assistent.
Laglig status: Svensk medborgare
utan brottsligt förflutet.
Civilstånd: Ogift.
Kända släktingar: Adoptivföräldrar.
Födelseort: Okänd, Sverige.
Operationsbas: Där gruppens
högkvarter befinner sig, samt
föräldrarnas stuga.
Framträdanden: ”Polly” - SSS # 2,
Plågaren - SSS #5 & 6, vs
Vengeance – SSS #11, Albumet
Volym 1, En hobby för alla 1-3 –
SSS #13-15, Albumet Volym 1, 
Förgöraren – SSS #17 & 18.
Perioder: Sönderfallsperioden och
Superstjärneperioden.
Historia: Gabriel hittades i en korg i
en småstad då han var spädbarn.
Han adopterades av en man och en
kvinna som uppfostrade honom ute
på landet. I fostran ingick förutom
atletisk träning, att lära sig känna
hat mot misshandlare. Sedan de
övre tonåren har Gabriel studerat på
deltid vid högskola samt utfört
uppdrag som superhjälten Plågaren.
Polly fungerar som Gabriels
assistent i hans hjältegärningar.
Dräkten han bär har hans föräldrar
tillverkat. Många märkliga
hemligheter om hans förflutna
återstår att avslöja.
Ålder: 21 år. Längd: 187 cm. Vikt:
87 kg. Ögon: Blå. Hår: Blont.
Styrkenivå: Som en genomsnittlig
person som tränar mycket hårt.
Känd övermänsklig kraft: Gabriel
har ingen egen kraft men är mycket
atletisk till följd av hård träning. Han
får både styrka och snabbhet förstärkta av sin dräkt, som hans föräldrar tillverkat. Med dräkten på kan han 
pressa drygt tre ton och tål avsevärda fysiska påfrestningar, såsom eld och mycket grovt våld. Han kan göra 
höga hopp och klättra hjälpligt på väggar. I sin ryggsäck har han huvor som han trär över huvudet på 
hustrumisshandlare. Huvorna utsöndrar då ett klipulver som fastnar i ansiktets skinn permanent, även då 
huvan är borttagen. Klipulvret aktiveras och plågar dess bärare varje gång denne uppträder aggressivt. 

Bild av Thomas Fels.
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RÅTTAN
Verkligt namn: Alfred Alm
Alias: Gnagaren.
Yrke: Kassör i ett varuhus, karriärkriminell.
Identitet: Känd.
Laglig status: Tidigare straffad för inbrott.
Civilstånd: Förlovad.
Kända släktingar: Mor och fästmö.
Födelseort: Göteborg.
Operationsbas: Hela Sverige.
Framträdanden: Diamant i olja – Albumet
Volym 1, Falskspel i Gromköping – SSS #16, 
Albumet Volym 1.
Perioder: Framgångsperioden och
Stjärnfallsperioden.
Bakgrund: Slutade med att han tog sig ut från
väggspillrorna av sig själv och därmed fick han
för sig att han var en av råttorna för att han kan
ta sig in eller ut från var som helst, så han
började en bana som inbrottstjuv. Då råttor är
flockdjur är han inte rädd att slå sig samman
med andra skurkar. Exempelvis samarbetade
han med Diamant-Jimmy vid stölden av en
målning. Han har också samarbetat med
Fiddler och försökte hjälpa denne att stjäla en
värdefull fiol.
Ålder: 30 år. Längd: 186 cm. Vikt: 89 kg. 
Ögon: Gråa. Hår: Grått.
Styrkenivå: Som en man som har tränat hårt
stor del av sitt liv.
Känd övermänsklig kraft: Likt en råtta så kan
han ta sig in överallt. Han har snabba reflexer
och hög intelligens. Han är väldigt skicklig med
händerna, och en skicklig utbrytarkung.

Bild av Thomas Fels ovan. Till höger bild från Per Löfgren
från Framgångsperiodsavsnittet Diamant i Olja.
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SPORE
Verkligt namn: Okänt.
Yrke:  Okänt.
Identitet: Okänt.
Laglig status: Okänt.
Civilstånd:  Okänt.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Okänd.
Operationsbas: Nordens stjärnors
bas, även mobil.
Framträdanden: Hatets vän - SSS
#11, Albumet Volym 1, Förgöraren –
SSS #18.
Perioder: Superstjärneperioden.
Historia: Okänd.
Längd: Ca 177 cm. Vikt: Okänt. 
Ögon: Ljusblå, utan iris eller andra
synliga detaljer. Hår: Mörkt
guldfärgat. 
Styrkenivå: Okänt. 
Känd övermänsklig kraft: Spore
besitter supersinnen som primär
superkraft. Dessa kan  nå flera
hundra mil, och innefattar områden
långt utanför dom spektrum som
mänskliga sinnen kan uppfatta.
Spore besitter även ett okänt antal
sinnen utöver dem som människor
besitter, såsom förmågan att
upptäcka psykiska urladdningar och
"livsenergi".
  Spore består av ett okänt material
med extraordinära egenskaper. Det
står emot enorma mängder kinetisk
och elekromagnetisk energi. 
  Spore har förmågan att både flyga
snabbt och att sväva
  Spore kommunicerar dessutom inte
mestadels genom ljud, utan genom
dataöverföringar genom
elektromagnetiska och psioniska
urladdningar, hon besitter kort sagt,
en "superröst".

Bild av Daniel Olsén.
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SUPERSTJÄRNAN
Verkligt namn: Sofia Kyros
Yrke: Heltidssuperhjälte.
Identitet: Hemlig.
Laglig status: Svensk medborgare.
Civilstånd: Ogift.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Okänt.
Operationsbas: Där gruppens högkvarter befinner
sig.
Framträdanden: vs Vengeance – SSS #11, En
Hobby för alla 1-3 – SSS #13-15, Albumet Volym 1, 
Förgöraren – SSS #18.
Perioder: Superstjärneperioden.
Historia: Okänt.
Ålder: 18 år. Längd: 180 cm. Vikt: 78 kg. Ögon:
Bruna. Hår: Brunt.
Styrkenivå: Kan pressa uppåt många ton.
Känd övermänsklig kraft: Förutom sin
imponerande kroppsstyrka har Sofia flygförmåga
samt tål oerhörda fysiska påfrestningar. Sofias
blotta närhet har dessutom en långsamt läkande
effekt på människor, vilken kan rädda liv.

Bild av Thomas Fels.
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TIN
Verkligt namn: Okänt.
Yrke: Heltidssuperhjälte. 
Identitet: Okänd.
Laglig status: Okänd.
Civilstånd: Singel.
Kända släktingar: Inga. 
Födelseort: Okänd.
Operationsbas: Hela världen, fast främst där Nordens stjärnor är
Framträdanden: Dedrups dödliga prisma! - SSS #8, vs Vengeance – SSS
#11, Hatets vän – SSS #12, Disco Inferno, Fritt fall, Kalabalik i Kebnekaise – 
Albumet Volym 1.
Perioder: Alla.
Bakgrund: TIN är ett mysterium. Inte ens han själv verkar veta vem eller vad
han är eller vart han kommer ifrån.TIN anslöt sig till Nordens hjältar på eget
bevåg efter att han fåtts att förstå att han inte var en maskin och inte behövde
lyda den som då kontrollerade honom.
Längd: 185 cm Vikt: 135 kg Ögon: Cybernetiska, mörkt glas framför Hår:
Inget
Styrkenivå: Som en normal cybernetisk android alternativt människa i
biomekanisk stridsrustning. Kan lyfta omkring flera ton.
Känd övermänsklig kraft: Kan skjuta enormt varma energistrålar ur
händerna, samt flyga. Hans viktigaste förmåga är dock hans otrolig känsla för
teknik och kan handskas med och förstå sig på all teknik han ser.

Bild av Daniel Schenström föreställer Tin som han ibland tolkades i Nybörjarperioden.

UTOMJORDISKA ARTER
Avatarianer är enligt superskurken Dr Dedrup en ras av fredliga utomjordingar från andra sidan galaxen som 
är i krig mot Virtusierna. De dyker upp först i Dedrups dödliga prisma, och
superskurken Doktor Dedrup tillhör den. Den teknologi de har verkar ligga före
mänsklighetens men det är okänt om det som Dr Dedrup har tillgång till är
normen för rasen eller inte. De är humanoider och aningen smalare än
människor i gemen och har grön hud.
Bild av Daniel Schenström.

Virtusier kommer från planeten Virtusia och är enligt Dr Dedrup en krigisk ras
som även kallas för de tvehövdade tyrannerna på grund av att de har två
huvuden. De omnämns av honom i Dedrups dödliga prisma, men hans
framställning av dem var inte nödvändigtvis korrekt.
Bild av Daniel Schenström.
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VITA DUVAN II
Verkligt namn: Okänt.
Alias: Inget.
Yrke: Inget.
Identitet: Hemlig.
Laglig status: Svensk medborgare.
Civilstånd: Ogift.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Bjästa, Sverige.
Framträdanden: Bwains – SSS #9, Albumet Volym 1, Förgöraren –
SSS #18.
Perioder: Sönderfallsperioden och Superstjärneperioden.
Operationsbas: Där gruppens högkvarter befinner sig, rörlig
Historia: Okänt.
Ålder: 22 år Längd: 177 cm Vikt: 80 kg Ögon: Blå Hår: Blont.
Styrkenivå: Som en väldigt vältränad 22-åring.
Känd övermänsklig kraft: Jennifer har tre huvudsakliga
superförmågor. Hon kan flyga (i upp till 400 km i timmen), ser väldigt
bra oavsett ljusförhållanden och kan bli osynlig. Hon är betydligt mer
tålig mot hetta, kyla och friktion än en vanlig människa.

Vita Duvan II. Bild av Daniel Schenström ovan visar hennes vanliga dräkt. Bild av
Daniel Olsén under visar en av hennes många olika outfits som används vid sociala
funktioner.
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WHITE WITCH
Verkligt namn: Okänt.
Alias: "Pomperipossa", Svarta Häxan i
Silver Age-perioden, Mystic i Bronze Age-
perioden
Yrke: Okänt.
Identitet: Hemlig.
Laglig status: Svensk medborgare
Civilstånd: Singel.
Kända släktingar: Inga.
Födelseort: Okänt.
Ålder: 24.
Operationsbas: Skandinavien
Framträdande: Disco Inferno – Albumet
Volym 1.
Perioder: Alla.
Bakgrund: Okänt.
Längd: 165 cm Vikt: 59 kg Ögon: Bruna 
Hår: Mörkbrunt
Styrkenivå: Som en otränad 24-åring
som äter nyttigt.
Känd övermänsklig kraft: White witch
kan använda magiska formler. Magin kan
upphäva naturlagar, förvandla objekt och
personer och kalla fram föremål och
varelser ur intet.

Bild av Daniel Schenström föreställer White Witch när hon var Pomperipossa i Nybörjarperioden.

ÖVERNATURLIGA VARELSER

Dhampirer är halvvampyrer. Vilka egenskaper de delar
med helvampyrer är okänt men Jeanne Nocturne är en
dhampir. Det är okänt hur representativ hon är för denna
typ av varelse.

Spöken verkar kunna ses av alla personer men man kan
anta att de själva vanligtvis håller sig osynliga.

Odöda, vilket egentligen inkluderar vampyrer, står här för
odöda som inte är vampyrer. Exempel är Ghast.

37



38



Läs Nordens stjärnor
Nordens stjärnors huvudsakliga hem är superhjältetidningen Svenska Superserier. I 
nummer 8 började den gå och har sedan dess varit med på ett eller annat sätt i varje 
nummer. Där går serien mestadels i svartvitt och avsnitten kan utspela sig när som helst i 
gruppens karriär.
  2014 kom ett första albums med Nordens stjärnorserier vilken inkluderade allt det som 
var publicerat dittills samt en del nya serier som troligen dyker upp i Svenska superserier 
senare. Serierna publiceras i världens kronologiska ordning och i färg.
  Fler album kommer när det finns tillräckligt med material för det.

VOLYM 1
2014, 168 sidor

Avsnitt: Bit för bit, Kalabalik i
Kebnekaise, Dedrups dödliga prisma!,
Disco Inferno, Fritt Fall, Olja i Diamant,
Falskspel i Grömköping, vs Vengeance,
Hatets vän, En Hobby för alla, Splatter!
Och Bwaaains.

 

Var med och skapa Nordens stjärnor
Vem som helst som vill bidra på något sätt är välkomna att vara med. Du behöver ingen 
tidigare erfarenhet och det finns plats för alla vare sig man vill göra en hel serie eller bara 
hitta på en kul superfigur. Vi kommunicerar på Nordens stjärnors forum, adress nedan.

Läs mer om Nordens stjärnor
Officiell hemsida: http://nordensstjarnor.businesscatalyst.com/index.html
Officiellt forum: http://scifinytt.se/forum/index.php?showforum=44

Svenska Superseriers hemsida: http://svenskasuperserier.se/
Svenska superseriers forum: http://scifinytt.se/forum/index.php?showforum=36
Svenska superseriers facebookgrupp: https://www.facebook.com/superserier/
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