
NORDENS STJÄRNOR
Serieskaparguide light, version 1, 2020-03-16

VILL DU VARA MED OCH SKAPA NORDENS STJÄRNORS 
VÄRLD?

Är du ny till vårt (och kanske snart ditt) supergäng? Börja då här! 

Detta är lightversionen av serieskaparguiden för Nordens stjärnor och innehåller bara det 
nödvändigaste.

Det finns ett krav för att skapa en Nordens stjärnaserie utifrån detta dokument: Respektera
varje figurs skapares önskemål och beskrivning.

AHRIMAN (Skapad av Lars Johansson)

Verkligt namn: Oapplicerbart. 
Yrke: Förgörare, universell fördärvare.
Längd: Varierar, men Ahrimans vanligaste form är ca 200 cm lång. Vikt: Ahriman består av extramultiversal 
exotisk semi-kroppslig pseudomateria, mättad med negativt laddad psionisk energi - såkallat Psim: Psionisk-
minus-materia. Hans massa är därför inte konstant i kroppsliga universum som vårt eget, utan varierar 
beroende hans tillgång till negativa psykiska energier. Ögon: Vanligtvis dolda. Svart ögonvita med röd och 
orange iris. Hår: Inget synligt. 
Styrkenivå: Intergalaktisk.
Känd övermänsklig kraft: Ahriman består inte av det vi känner som fast materia, och registreras inte som 
en livsform av några kända instrument i universum, utan som endast en bakomliggande strålning. Han är 
därför mer eller mindre osynlig för teknologi. 
 Ahriman besitter stor kunskap inom det ockulta, och har därför 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 intensivt behöver han inte ens röra vid föremål utan kan analysera deras funktion 
och struktur trådlöst. Det är okänt på hur stort avstånd denna förmåga kan sträcka sig. Ahriman kan upplösa 
sin externa Psim-kropp och färdas som en ren astralkropp över stora områden, till och med mellan 
dimensionella membran, men såvida det inte finns tillgång till en tillräcklig mängd negativ energi vid hans 
destination, som han kan omskapa till ny Psim, 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 besitter okända nivåer av superstyrka, som förmodligen varierar med hans tillgång på negativ 
energi, eller annan magisk kraftkälla.
 Som en fördärvelsedemon så besitter Ahriman den fruktansvärda kraften att korrumpera och fördärva både 
levande och inert materia. Han kan åldra levande varelser flera tusen år på några sekunder, eller skada 
genetiska strukturer med en enda beröring, så till den grad att offret drabbas omedelbart av flera akuta 
former av cancer. Ahriman kan även påverka nervsystemet negativt, och orsaka skador som multipel skleros 
genom att fokusera sin korrumperande energi där. Ahriman kan genom att använda större delar av sin 
demoniska kraft, mutera levande varelser till destruktiva former, som missbildade monster med mindre 
demoniska krafter (ett av resultaten av en sådan transmutation är den mytoligiska Zahhak/Dahäka), eller om 
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han påverkar encelliga varelser så kan han skapa extremt aggresiva sjukdomar. 
Personlighet: Ahriman är en demon - en varelse som är varken levande eller död, snarare i ett tillstånd som 
kan liknas vid anti-liv, en antites mot det som vi själva kallar levande varelser. Hans sinne är inte uppbyggd 
på samma sätt som människors, utan av löst ordnade frament av negativa tankar och känslor. Ramen som 
dessa negativa tankar formas kring är legenden om Ahriman, en mäktig demon som önskar förgöra 
mänskligheten, och resten av vårt universum. Det är också en av dom få mål som Ahriman har, förutom det 
grundläggande behovet att fortsätta livnära sig på den smärta och lidande som vårt existensplan 
kontinuerligt genererar. Ahrimans inre väsen är högst förrädiskt och våldsamt, demon som han är. Han skyr 
inga medel, inga lögner, inga dåd är för vämjeliga, för att han ska uppnå sina mål. Han saknar helt enkelt 
förmågan att välja mellan gott och ont, då han består endast av onda val. Hans handlingar kan ibland 
förefalla välvilliga, för dom offer han väljer ut att använda som medel för sina mål, men dom synligen goda 
gärningar som sker är alltid enbart ett steg i en större plan, för att sprida mer förödelse och lidande.
Svagheter: En såpass mäktig demon som Ahriman kan inte lätt skadas eller såras, men om han utsätts för 
en psionisk eller magisk positivt laddad energi som är kraftig nog så kan hans fysiska form upplösas, men då
han kan kontrollera sina pseduo-partiklar på en nivå som motsvarar vår subatomiska så kan endast total 
upplösning av hans Psim-form "döda" honom. Det är okänt om hans astrala form kan fortsätta att existera 
separat efter en såpass våldsam upplösning.
 Då Ahriman är helt mättad med negativ psionisk energi, som alstras vid lidande och plåga, så försvagas 
hans demoniska krafter då han utsätts för större mängder av positivt laddad psionisk energi, som från kärlek 
eller glädje.
Övriga noteringar från skaparen: Trots att Ahriman påminner om andra högre demoner som Lucifer och 
Iblis så är han inte en elddemon, utan det demoniska plan som han härskar över är något kyligt och i ett 
kompakt mörker. 

AKKI (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Akki Kaede
Yrke: Forskare inom fysik, kemi, medicin och biologi.
Laglig status: Ostraffad japansk medborgare.
Civilstånd: Gift och har två barn.
Kända släktingar: Hiromi (make) och två barn som hon inte avslöjar namnet på.
Längd: 167 cm. Vikt: 60 kg. Ögon: Mörkbruna Hår: Långt svart.
Styrkenivå: Eftersom hon kan förändra sina muskler på atomnivå så kan hon pressa nära till 100 ton.
Känd övermänsklig kraft: Superstyrka, superläkning, superuthållighet, supertålighet och flygförmåga. Hon 
kan förändra sin kropp till vilket ämne hon vill bara hon känner till hur atomerna är uppbyggda. Hon kan även
ändra sitt utseende efter sin vilja.
Personlighet: Intelligent och mycket artig. Pratar gärna, men låter oftast handling gå före prat. Hon hatar 
förändringar för hon är en vanemänniska. Hon är svag för barn och skulle inte skada ett barn om hennes liv 
så hängde på det. Familjen går först. Är väldigt romantisk lagd och vill helst inte bringa någon skada, men 
om hon måste döda så ber hon om ursäkt. Hon hatar USA och Kina. Endast Herr Vit är mer intelligent än 
henne. Hon har ett starkt hat mot Ghast som hon tänker döda.
Svagheter: Hon har alla svagheter som det material som hon för tillfället är förvandlad till. Barn och 
matlagning samt hennes goda hjärta är hennes svagheter. Hennes krafter kräver koncentration. Hon kan 
bara ändra sina egna atomer, men om hon sprider ut dem för tunt så är hon inte lika mäktig.
Övrigt: Hon har ingen direkt dräkt, utan hon kan med sina krafter ändra sitt utseende efter sin vilja, så hon 
kan ha vilka kläder hon vill, men hon har alltid ett mänskligt utseende.

APOTEUS (Skapad av Mario Toro)
 
Historia: Inget är känt om Apoteus. Han dyker upp när han behövs. Under Superstjärneperioden har han 
dykt upp mer än ofta. Detta har lett till att han blivit medlem i Nordens stjärnor. De misstänker att han inte är 
härifrån. Han säger inte mycket men pratar svenska. 
  Sanningen är att han kommer från en annan planet och tillhör en ras som uppnått en avancerad evolutionell
utveckling. Några anser sig uppnått gudomlighet: Apoteus. Detta stadie ger dom kontakt med kosmos 
andliga energier. Dessa lagras i de specialgjorda dräkter de använder. Dräkten kanaliserar energin och gör 
den kontrollbar. 
Apoteus fränder njuter av sin "nirvana" och "cruisar" universum av nyfikenhet. De ses som turister av andra 
avancerade raser. Just det fick vår Apoteus att komma till jorden. Han hamnade här som turist under 70-talet
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och har valt att ta ut långsemester här... är kvar än idag. 
Tjänstgöringen i Nordens stjärnor ser han som lite nytta med nöje.
Längd:  Vikt:  Ögon:  Hår: 
Styrkenivå: 
Kända övermänskliga krafter: Dräkten är den som har krafterna. Den förstärker den fysiska styrkan, 
energierna som driver den kan fokuseras att bli kraftfält som skyddar mot det mesta. Detta fält kan formas till
vad som helst om han väljer att göra det. Den fysiska styrkan är inte överdriven men dräkten kan få bäraren 
att hoppa så att han nästan flyger. 
  Energins formbarhet är begränsad. Endast som kraftfält kan den manipuleras till vad bäraren önskar. 
Utöver detta kan den inte användas som vapen.
 Hans verkliga fysik är okänt för jordens befolkning. Energierna gör det möjligt för honom att ta mänsklig form
vilket han använder sig av när han inte tjänstgör i Nordens stjärnor.
Personlighet:  Tyvärr är det inget som driver honom förutom nyfikenhet samt att han är besviken på 
orättvisorna människor utsätter varandra för. Nånstans känner han ett ansvar att hjälpa vägleda 
människligheten i rätt riktning. 
 Han är kan ses som naiv och blåögd och har svårt att se världens gråzoner. Det är antingen eller. Detta kan 
göra honom lite labil. Är man ond så ska man bemötas med ondska.

BETJÄNTEN

Operationsbas: Basen, eller nära Greven.
Längd: 165 cm. Vikt: 54 kg. Ögon: Blå. Hår: Troligen blont.
Styrkenivå: Som en vanlig människa.
Skapardiskussion: Gruppens betjänt är en kvinna som kanske haft ihop det med en eller flera av 
gruppmedlemmarna. Hon är troligen varm, omtänksam och arbetssam.
Som läsare håller jag fullständigt med. En "betjänt" i ett sånt här sällskap ska vara en gammal trotjänare och 
inte någon man kanske hittar på arbetsförmedlingen. Gör henne mycket gärna till en "snäll och moderlig 
figur" med mycket omsorg om gruppen, en sådan som kan ge Jeanne Nocturne en stickad mössa så att hon 
inte ska frysa om huvudet.
(Egentligen åldras hon inte heller eftersom hon en gång hjälpte Grevens farfar med ett mycket märkligt 
expriment som gick lite snett, och hon utsattes för en dos strålning som gjorde att hon slutade åldras). 
Eftersom hon har varit med om mycket i sin dag så klarar hon det mesta praktiska som att laga en 
gourmetmåltid, gräva ut kulor ur en sårad, eller laga en tvättmaskin. Några superkrafter i övrigt får hon ju inte
ha, men gärna lite mystisk framtoning eftersom mycket få nu levande känner till hennes bakgrund. 
  Jag håller faktiskt med er andra också. Men kan hon inte få vara lite äldre? Men väldigt välbehållen, helt 
enkelt. ( Hon är m ao inte helt odödlig, åldras bara långsammare). men borde egentligen se ut som kring 87 (
strålning o de där), eftersom hon varit i grevens hushåll sen hans farfar var en av organisatörerna till NS 
föregångare under andra världskriget.
( Detta kan vara den tidigare hintade men nu avslöjade anledningen till att Greven startade NS: det stod i 
hans farfars testamente, att han måste göra det, för att få ärva.)
 Hon kan m ao vara en bra länk till den gamla tiden, och vara en inspirationskälla för dom nya unga hjältarna,
med berättelser från back in the day.
  Kanske att hon är Norska? Och var med ett kort tag i motståndsrörelsen där.
  Förslagsvis skulle hon kunna ha varit ihop med Liemannen under det brinnande kriget, MEN, under 
efterkrigstiden så gjorde dom slut, då hans hat mot kommunismen fortsatte, och blev McCarthy fars-artat.
  Nuförtiden så har Liemannen kommit på andra tankar, efter Rysslands fall, och vill i hemlighet få komma 
tillbaka till henne. Kanske att hon överväger det också? Hade varit kul med en date-night historia, där vi får 
se flashbacks till WW2.
  Uppskattar idén att hon är äldre en de andra NS-medlemmarna (med få undantag). Skulle vi kanske rentav 
kunna unna oss att låta henne vara med redan under artonhundratalets tidigare halva? Kanske träffade hon 
Jöns som barn. (Det kan betyda antingen att det var hon eller han (eller båda) som var barn när de träffades.
Vilket passar, eftersom det ännu är fråga om ett kanske.) Kanske är de rentav släkt. Hon kanske är hans 
syster eller dotter eller... något annat. Hur som helst kan hon ju ha varit betjänt åt Grevens släkt länge. Varför
hon har hängt kvar hos dem hela tiden är en fråga som förmodligen har ett intressant svar. Dock är saken att
detta kanske leder till att vissa saker måste besvaras om Greven och hans bakgrund. Är han till exempel 
greve?
  Hon kanske vet nåt otäckt som kommer/kan hända som har sitt ursprung till 1800-talet, och försöker leda 
Nordens Stjärnor på rätt väg. Hon är välvillig och håller ett öga på gänget då hon snabbt förstår att de är den 
största chansen att avvärja hotet. Av nån anledning kan hon inte säga det rakt ut (än?). Hon ser till att 
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Greven följer sin förfaders önskan.
Jag gillar idén med att hon är en del av basen. Det kan ge henne vissa "krafter" direkt kopplade och 
begränsade till basen.
Tänker mer visuella och praktisk krafter snarare än superkrafter (för det har alla andra). Utanför basen är 
hon en "vanlig människa".
Här är några idéer på det. 
KRAFTER: baserat på tanken att hon är en del av den levande basen.
- "Spökgång", typ phase-walking. Inne i basen kan hon gå rätt genom väggar, dyka upp genom golvet, etc. 
Innebär att hon kan dyka upp var som helst, när som helst. Möjlighet till humor men även en gimmick som 
förstärker karaktären. Hon kan plötsligt dyka upp när det finns ett behov, när en hjälte behöver något. Ett 
glas mjölk, någon att prata med, etc. Plötsligt står hon bara där eller så kan man se henne "leka spöke".
- Valfri Ålder kan också vara en kraft. Förmågan att ändra sin ålder efter person och behov. Kanske är 
hennes livskaft direkt kopplad till basen. Är hon borta för länge åldras hon och dör. Det finns alltså en poäng 
för henne att befinna sig i eller i närheten av basen. En svaghet/sårbarhet.
HISTORISKT: Jag kan ha samma idé som någon annan om det här. Betjänten (indirekt basen) kontaktade 
Greven (vilsen och utblottade rumlare?) och tog sig an rollen som hans betjänt (vare sig han ville det eller 
inte). Det var betjänten som introducerade Greven till basen (just då ett slott/herrgård?) och Greven letade 
sedan i sin tur upp alla hjältar (inspirerad av betjänten?).
  Ur ett ännu längre perspektiv (hemlig bakgrund?) kanske hon en gång var en prästinna från en annan tid 
och del av världen. Hon dyrkade och tjänade den heliga platsen (basen i en annan form). Jag tänker allt från 
monoliter till pyramider och antika tempel. Hennes största önskan var ett tjäna denna kraft för evigt och hon 
fick sin önskan uppfylld. Kan dock vara osagt. Roligare med lite mystik.
MYSTISK: Mystik är en stark kraft i sig. Är hon skapad av basen? Varför? Hur mycket känner hon själv till 
om basen, dess hemligheter, basen och sitt eget ursprung? Självklart säger hon inget eller ger vänliga men 
kryptiska svar. Vissa hjältar kan avgöra vad hon INTE är. Inget spöke (Nox), ingen robot (Tin), ingen rymdis 
(Marshall Thunder), etc. Spore kanske är den enda som med säkerhet kan koppla betjänten till basen (de 
har samma "kosmiska våglängder").
PERSON: Hon är lojalitet och diskretion personifierad.  Alla hjältar ska känna sig säkra, trygga och 
välkomna.
FÖRHÅLLANDEN: Var och en får ju bestämma sin hjältes förhållande till betjänten. Vore dock kul om 
Pantern som varit ihop med Greven har någon (mindre) kul anekdot angående betjäntens förmåga att dyka 
vid helt FEL tillfällen också, vilket skulle kunna innebär att Pantern är en av de få hjältar som inte riktigt litar 
på betjänten. Betjänten i sin tur finner det stundtals rogivande att subtilt påminna Pantern om det. ;)
 Om karaktären ser likadan ut till sitt kroppsliga utseende så kan kanske hennes utstyrsel variera beroende 
på hennes sysslor och roller? Kanske även karaktärer? Hon kan t.ex. alltid har på sig en raffig franska 
maiden-outfit när hon är ensam med greven? :rolleyes:

BHELA SURTDOTTIR (Skapad av Lars Johansson)
 
Verkligt namn: Bál Surtr
Yrke: Förkroppsligande av Elden, elementell kraft, drottning av Eldjättarna - Surt.
Längd: Varierande. Beroende på hur mycket termisk energi hon har tillgång till, så växer och krymper Bhela 
i storlek. I sin vanligaste storlek är hon ca 248 cm hög. I teorin skulle hon när hon väl kan kontrollera all av 
Surtrs enorma kraft växa åtminstone till en liknande höjd som han - ca 3000 meter hög. Vikt: Varierar. 
Materian som Bhela består av har oerhört hög densitet, men trots det så består hon till stora delar av termisk
energi, utan massa eller vikt. Vid normal storlek uppskattas hennes vikt till ca 417 kg. När hennes 
energinivåer ökar omvandlas en del av den termiska energin till materia ( dock i mindre och mindre 
mängder). Det är okänt till vilken grad hennes vikt då ökar. Ögon: Röda i iris, med en orangefärgad vita. 
Hår: Flerfärgat - Vitt, rött, svart orange och blått. I egenskap av en eldjätte består hennes hår helt eller delvis
av energi, som flödar ut ur hennes huvud. Precis där energin emanerar är hettan såpass intensiv att hennes 
hår blir vitfärgat, för att sedan skifta i ett kort band av blått, innan det övergår till orange, mörkrött och 
slutligen svart. 
Styrkenivå: Varierande. Beroende på vilken tillgång till termisk energi som hon besitter vid den aktuella 
tidpunkten. Vid sin lägsta nivå så är hon fortfarande övermänskligt stark, och kan absorbera och avfyra eld 
med ett energiinnehåll påminnande om ett grovkalibrigt hagelgevär. När hon kan kontrollera hela Surtrs kraft 
besitter hon krafter på en kosmisk nivå, och kan närmast beskrivas som en levande stjärna.
Känd övermänsklig kraft: Bhela består av en syntes av fast materia och ett termiskt energifält, som hålls 
samman av magiska krafter. Hon fungerar som både en generator och katalysator för termisk energi. Detta 
ger henne förmågan att både absorbera och avge termisk energi från varhelst på sin kropp. Hon föredrar 
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dock att avfyra energin främst ur sitt huvud, hon spyr eld. Eller genom att kanalisera kraften genom 
Surtsvärdet. Hon kan även styra och framkalla eld på psionisk väg. Hennes kraftnivå styrs helt av vilken 
tillgång till termisk energi som hon har för tillfället. 
Hennes förmåga att kanalisera den ofantliga magiskt betingade termiska energin från hennes Far - Surtr, 
växer kontinuerligt ju mer hon använder hans flammande svärd. När hon väl har kontroll över en tillräckligt 
stor del av den, skulle hennes kraftnivå i teorin vara såpass stor att hon skulle kunna antingen omskapa - 
eller förstöra, en planet av Jordens storlek. Hon besitter även förmågan att återskapa hela eller delar av sin 
kropp om den skadas, förutsatt att hon har tillräckligt stor tillgång till termisk energi i sin närmiljö.
Personlighet: Bhela Surturdottir är sin fars dotter. Hon har ett flammande temperament, fyllt av otålighet och
svårigheter att kontrollera sina vilda impulser. Otämjbar och fylld av en oerhörd vrede, ter hon sig lika 
skrämmande för sina fiender som ogreppbar för sina vänner. När hennes lust för förströelse väcks kan hon 
delta i fester som kan vara i veckor. Men till slut fylls hon av en djup känsla av tomhet, som snart övergår i 
vrede, så fort något litet uppenbarar sig som kan antända hennes emotionella energi åter. En eldjättes lustar 
och behov kan aldrig någonsin helt uppfyllas.
Som en eldjätte känner hon alla känslor med en intensitet som inga andra varelser i den Nordiska 
Kosmologins världar.
Svagheter: Alla grader av temperaturer som människor och djur uppfattar som kyla ger Bhela känslor av 
obehag och trötthet. Avsaknad av energi och exciterade atomer gör att Bhelas kraftnivå helt enkelt sjunker, 
och hon måste därmed i allt större utsträckning leva på den inre termiska energi som finns lagrad i sin kropp.
Långa perioder av brist på termisk energi leder till att hon tappar allt mer massa och minskar i storlek, 
kanske till ett mikroskopiskt stadium. Det förefaller som att hon liksom sin far endast kan förgöras på magisk 
väg när hennes energinivå är tillräckligt låg ( mikroskopisk) eller i väldigt vild fluxuation. 
Övriga noteringar från skaparen: Bhela är den sista bäraren av Surtrs flammande svärd, som innehåller all 
hans flammande kraft, som släpptes lös vid Ragnaröks sista utbrott. Den flammande kraften omnämns i 
myterna att den skulle nå även jorden och bränna den precis som dom andra 9 världarna, ren. Men Surt 
förtärdes av sin egen kraft och drunknade i världsaltets hav innan hans eld nådde Jorden, eller dödsriket Hel.
Nu lever den brännande vreden som kan både skapa och förgöra liv, vidare i hans svärd. Detta svärd är nu i 
hans enda hela dotters ägo. Men flamman inom den åtrås av dödsgudinnan..

BLOODHAND (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Bob Dorian
Alias: Dödens öga
Yrke: Yrkesmördare.
Ålder: 30 år. Längd: 160 cm. Vikt: 60 kg. Ögon: Ett blått öga och ett brunt. Hår: Blond men färgat svart.
Styrkenivå: Som en vanlig person som tränat regelbundet och bemästrat karate.
Känd övermänsklig kraft: Han har inga krafter, men han har en otrolig vapenkänsla och bemästrar alla 
sorters skjutvapen även om han aldrig har hållit i vapnet förr. Han kan skjuta och träffa mål som anses vara 
omöjliga för en mästare i skytte. Han bär två knivar som han kan fälla ut ur ärmarna om han måste annars så
litar han på sina kunskaper inom karaten. Han har fotografiskt minne och har lärt sig tolv olika språk flytande,
bland annat svenska.
Svagheter: Alla svagheter som en människa har. Han lider av vanföreställningar om att han är oskyldig och 
att hans alter ego är Bloodhand och att denne tar över Bobs kropp. Ibland så smälter de ihop och bildar en 
tredje personlighet. De är båda helt medvetna om den andras handlingar, nästan som att de står bredvid 
varandra, vilket det är hur ser sig själva. Han har en bild på sin första kärlek som han försöker skydda med 
sitt liv oavsett om han är Bob eller Bloodhand.
Personlighet: Som Bob är han intelligent och affärsinriktad. Han är en mästare på att räkna och därmed är 
han en mästare på att göra affärer. Han gillar dyra saker, kan verka lite snobbig att prata med men annars 
trevlig och lojal till uppdragsgivaren. Som Bloodhand så är han otrevlig, kallblodig, kaxig, sadistisk, självsäker
och envis och han ger aldrig upp förrän hans mål är dött. Han är även intelligent och lika smart i affärer som 
Bob.
Skaparens anteckning: Han tar enbart 50 miljoner dollar som betalning.

BOBBY (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Robert Gustafsson
Yrke: Inget
Civilstånd: Omyndig.
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Kända släktingar: Föräldrar och en äldre bror.
Bakgrund: När de var på semester i Grekland så hittade han en svart sten som han plockade upp och stack
sig på. Stenen blev genast till ett svart pulver och han började märka ändringar när de kom hem. Han blev 
snart större, starkare, snabbare och mer uthållig. Han upptäckte att han åt mer och mer samtidigt som han 
växte. På en vecka så var han större än en vanlig vuxen man, och många gånger starkare. Han blev 
farligare för sin omgivning och läkarna hittade inga fel. Han hade smittats av ett muterande utomjordiskt virus
som muterar sin värd och inom tid tar över kroppen till en viss del, vilket fick honom att börja gå bärsärk.
Ålder: 5 år. Längd: 278 cm. Vikt: 112 kg. Ögon: Grå. Hår: Ljusbrunt.
Styrkenivå: Kan pressa upp till 150 ton utan större problem, och han blir starkare ju mer han äter.
Känd övermänsklig kraft: Förutom superstyrka, supersnabbhet, superuthållighet, han har en läkande 
förmåga, alla skador han får läks ihop på sekunder.
Svagheter: Hans föräldrar och att en vuxen tar till en arg ton mot honom. 

BÖNSYRSAN (Skapad av Thomas Fels och Elof Johansson)

Laglig status: Svensk-somalisk medborgare
Kända släktingar: En mor och far, fyra syskon i Somalia.
Födelseort: En by i Somalia.
Längd: 1, 92 m Vikt: 70 kg Ögon: Bruna. Som bönsyrsan insektögon. Hår: Svart. Som Bönsyrsan saknar 
hon hår.
Styrkenivå: Flera gånger en vanlig persons styrka.
Känd övermänsklig kraft: Hennes armar kan bli rakbladsvassa och får formen utav bönsyrsas armar. 
Hennes hud är hårt som sten, hon har vingar på ryggen som gör att hon kan flyga. Med hennes krafter kom 
även ett pris, då hon ständigt är hungrig efter färskt kött.
Personlighet: Hon är mer djur än människa, och går därmed mest på instinkter där hunger och jakt är de 
ledande instinkterna. Som människa var hon trevlig, intelligent och väldigt blyg. 

CAPTAIN WORLD (Skapad av Thomas Fels)

Namn: Aadesh Tank
Alias: General Great Britain
Laglig status: Indisk medborgare
Ursprung: Under andra världskriget skapade Storbritannien via kemiska experiment soldaten General Great
Britain för att hålla ordning på Indien, över vilket de hade stor kontroll. Soldatens namn var Aadesh Tank. För
att säkra Aadesh Tanks lojalitet till det brittiska imperiet försatte de honom i hypnotisk trans och använde 
honom i detta tillstånd till våldsamma handlingar mot indierna. När Tank trots denna trans försökte göra 
motstånd mot behandlingen försatte de honom i ännu djupare trans. Han föll i koma och glömdes bort. I 
denna koma slutade han åldras, samtidigt som ämnesomsättningen föll till noll. Detta överlevde han tack 
vare de kemiska experiment han utsatts för. När han många år senare vaknade vigde han sitt liv åt att 
kämpa för rättvisan.
Hår: Mörkbrunt Ögon: Bruna Längd: 190 cm Vikt: 95 kg
Krafter och vapen: Tröttnar aldrig. Hans sköld är gjord av en lätt vanadium-titanlegering och tål att utsättas 
för oerhörda påfrestningar. Hans stridsträning har gjort honom till en formidabel kämpe.
Övrigt: Taktiskt geni. Ledare i fält. Pläderar för öppna gränser mellan världens folk.

DELPHO (Skapad av Lars Johansson)

Bakgrund: Delpho tillhör en tidigare oupptäckt ras av delfiner med en intelligens påminnande om 
människors, och utväxter i framfenor som fungerar som tummar. De har ett undervattenssamhälle på höga 
djup runtom i nordliga vatten. De har utvecklats så att dom klarar förhållandena på djupt vatten ( köld, tryck, 
mörker) men använder även tekniska hjälpmedel som de fått hjälp av det forntida Atlantis att bygga. Delpho 
tillhör en av de Delphoser som anser att det enda sättet för dem att överleva i den värld den moderna 
människan skapat är genom att återbygga ett fredligt, öppet förhållande med mänskligheten. Bär en 
bioteknisk sele för djuphavsutforskning. 
Längd:  Vikt:  Ögon:  Hår: 
Styrkenivå:  Okänt.
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Känd övermänsklig förmåga: Besitter soniska och telepatiska krafter, förmåga att leva under högt tryck i 
djupt vatten.

DET (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Alexander Bergsson/ Alexandra Bergsson
Yrke: Fotograf /seriemördare och rånare.
Längd: 1,86 m Vikt: 68 kg Ögon: Blåa Hår: Ljusbrunt
Styrkenivå: Kan lyfta mellan 20 till 25 ton.
Känd övermänsklig kraft: Utom sin superstyrka och snabbhet, så har Det en förmåga att hypnotisera sina 
offer och får dem att bli förvirrade över vilka krafter Det har. Oftast så hypnotiseras offren till att tro att Det 
kan förflytta föremål med tankekraft, men i verkligheten så skapar Det endast en psykiskt bild av sig själv 
som offret ser, och sedan osynligt för offrets blick kunna lyfta och kasta saker fysiskt, och på så sätt ofta leka
med sina offers psyken innan Det till slut dödar dem. 
Kända färdigheter: Det är en mästare på förklädnad.
Personlighet: Då Det ganska ofta byter personlighet gör Det till en farlig och oförutsägbar. Den röda tråden i
varje personlighet är det dåliga samvetet, och ett växande blodtörst. Namnen som Det använder skiftar 
mellan Alexander och Alexandra så ingen vet om Det är en man eller kvinna.

DIAMANT-JIMMY (Skapad av Fredrik Jelcander)

Yrke: Yrkeskriminell
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 Råttan och 
Fiddler och spenderat åtminstone en del av sitt liv i Gromköping.
Längd: 175cm Vikt: 93kg Ögon: Blå Hår: Rött
Styrkenivå: Som en otränad vuxen man.
Känd övermänsklig förmåga: Ingen.

DOCKHAN (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Roger Holms
Yrke: Skräddare.
Längd: (Som Roger) 178 cm, (som Dockhan) 50 cm. Vikt: (Som Roger) 87 kg, (som Dockhan) 3 kg. Ögon: 
(Som Roger) Bruna, (som Dockhan) Blå. Hår: Rött.
Styrkenivå: Kan om han anstränger sig lyfta 14 kilo.
Känd övermänsklig kraft: Superintelligent, han behöver inte andas, äta eller dricka. Han kan om hans 
kropp blir skadad släppa ut sin själ och hitta en ny dockkropp. Han känner ingen smärta, kyla eller värme. 
Han är en mästare på att manipulera människor. Han har byggt om sin kropp så att den har dolda vapen.
Personlighet: Han är lugn, men på ett hotfullt sätt. Tar allting i livet lätt, nästan oförmögen att bli arg. Han 
har två personligheter som är vid medvetande samtidigt, fast en av dem har mer kontroll än den andra. Han 
är kallblodig, och sadistisk. Lider av en vilja att bli sedd som en intelligent man. Är girig och paranoid.
Svagheter: Han känner inget, varken lukt, smak eller någon känsla alls, vilket gör honom lätt att lura. Bryr 
sig bara om pengar och småflickor, och därför ganska förutsägbar. Hans största svaghet är att han ser ner 
på andras intelligens, och hans personliga hat mot Superstjärnan. Det gör honom blind för mycket annat.
Övrigt: Han går oftast klädd i en klänning för hans kropp är oftast i form av en flicka.

DOKTOR DEDRUP (Skapad av Daniel Schenström)

Laglig status: Avatariansk medborgare med okänd historia.
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, avancerade datorer och humanoida 
robotar med olika funktioner.
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Personlighet: Doktor Dedrup är pratsam och överlägsen.

DÖDSKALLEKVINNAN (Skapad av Fredrik Andersson)

Bakgrund: En uråldrig ond ande/demon. Behöver en död kvinnlig kropp att besätta för att kunna påverka 
omvärlden. Kroppen tar skada av våld och påfrestningar. När kroppen går sönder tvingas hon hitta en ny. 
Samlar på dödskallar. Dessa används för att åkalla och skapa spöklika demoniska tjänare av ektoplasma 
(som rinner ut ur skallen och formas till en fysisk skepnad). Dessa underhuggare är tänkt att fungera som 
kanonmat för mäktigare superhjältar, men kan utgöra en viss fara och spänning för övriga "normala" 
superhjältar. Hon ska även ha en medhjälpare, hennes dotters stygga ande, även den i en död flickas kropp.
Hår: Vitt Ögon: Lysande blå

DÖDSSKUGGAN (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Olof Roos
Yrke: Brottsbekämpare.
Ålder: 26 år. Längd: 180 cm. Vikt: 90 kg. Ögon: Gröna. Hår: Färgat grönt, annars blond.
Styrkenivå: Tre gånger så stark som en vanlig människa.
Känd övermänsklig kraft: Lite superstyrka, men han kan håll andan i fem minuter och under den tiden så 
slår han snabbare och starkare för han slösar inte tid på att andas. Han har snabba reflexer och en otrolig 
vighet.
Svagheter: Hans tro på sig själv och hans tro att han har rätt att skada människor för att de kört för fort. 
Hans ovilja att röra vid hattar och att öppna dörrar utan att ha handskar på sig. Han hatar att man kallar 
honom för feg, då han blir argare och blir därmed mer förutsägbar.
Personlighet: Han är hård mot dem som bryter mot lagen, men han är godhjärtad och kan offra mycket av 
sig själv bara för att rädda en kattunge från att bli blöt i regn. Han är rädd för att ta i hattar, samt så kan han 
inte äta mat som inte har ägg som tillbehör. Han uppför sig som en översittare, och är lite paranoid. Har man 
ett gemensamt mål så går han att samarbeta med, men man får har tålamod med hans våldsamma metoder.
Vapen: Han svingar en kofot som vapen.

EMERITUS BLOD (Skapad av Lars Johansson)
 
Verkligt namn: Professor Alvis Bloed, legalt ändrat till Blod.
Yrke: Professor Emeritus i Genetik, Biologi, Medicin, Mikrobiologi och Elektronik.
Identitet: Allmänt känd, men merparten av hans olagliga aktiviteter är inte kända för allmänheten. 
Laglig status: Svensk medborgare, tidigare straffad. Delat medborgarskap i Schweiz, Kajmanöarna, och 
Lichtenstein.
Historia:  Hans irritation över lärandet gjorde snart att han började organisera diverse svindlar för att komma
över mer pengar, men även att han hyrde ut sina kunskaper inom kemi till den undre världen, för att 
framställa diverse ämnen som till exempel sprängdeg och syror.
  Hans genetiska experiment blev med tiden allt sämre dokumenterade och kontroversiella, vilket gjorde att 
hans rön blev ofta ifrågasatta, och till slut vart en disciplinär utredning tillsatt, för att utreda eventuella oetiska
arbetsmetoder i hans forskning. 
  Trött på den akademiska världens "trångsynthet" och medveten om att en undersökning skulle kunna 
äventyra hans framtida rön, så utpressade Blod dekanen på sitt universitet att göra honom till professor 
emeritus, så att Blod kunde dra sig iväg från universitet i stort, och förflytta sin forskning till den privata 
sektorn, med hjälp av pengar från sina olagliga aktiviteter.
  Helt frisläppt från den akademiska världen så lyckades Blod snart göra flera stora framsteg. Han knäckte 
den genetiska koden först av en fluga, sen en ödla och slutligen människan (långt före andra 
vetenskapsmän). Under arbetet med att knäcka dom genetiska koderna förändrades och utökades dock 
hans fascination med evolutionen och livets byggstenar, till en ren besatthet. 
  Han började drömma om tanken på att använda sin nya kunskap till att omskapa livet, och kontrollera 
evolutionen. Snart så skapade han sina första monstertrupper, genetiska kombinationer av olika livsformer, 
framtagna som lydiga soldater. Men då hans narcicism och stolthet fick honom att använda sina monster till 
att försöka ta hämnd på sina gamla fiender, och erövra Sverige, så hamnade han i direkt konflikt med dom 
nyligen grundade Nordens stjärnor, som besegrade honom och förödmjukade honom offentligt. Ända sen 
dess har han dedikerat en särskild del av sin forskning till att hämnas på, och FÖRGÖRA(!) Nordens 
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stjärnor!! 
 Genom åren har Nordens stjärnor mött och kämpat mot Emeritus Blod otaliga gånger, men hur många 
gånger dom än grusar hans planer så slutar aldrig det enorma onda intellekt som döljer sig i hans kraftiga 
kranium att jobba, och varje gång han återvänder så har han skapat nya ännu mer kraftfulla monster, med 
allt mer förbluffande egenskaper.
Längd: 176 cm. Vikt: 87 kg. Ögon: Grå. Hår: Vitt med orange stråk.
Styrkenivå: Som en vanlig människa som ägnar sig åt måttlig fysisk aktivitet, för hans ålder.
Känd övermänsklig kraft: Ingen. Emeritus Blod har utsatt sig själv för en process som han själv skapat, 
som tillåter omprogrammering av generna i levande celler, och har därigenom avlägsnat flertalet genetiska 
mutationer i sig själv, ( innan processen så hade han 1 extra revben, två olikfärgade ögon, en fot med 
sammanväxt hud, bland annat) samt även avlägsnat många kända anlag för sjukdomar och andra av honom
själv oönskade arvsanlag (såsom skallighet). Han besitter en intelligens långt, långt över genomsnittet, som 
uppmätts till 297 på Stanford-Binet och 312 på Cattell-skalan. Hans studier av feromoner har tillåtit honom 
att skapa flera komplexa organiska kemikalier som han bär som cologne. Hans genetiska monster har alla 
skapats i åtanke med detta, och reagerar med kraftig lydnad på doften från hans feromon-cologne. Blir 
Emeritus skrämd eller upprörd så reagerar blandningen av hans egna stresshormon utsöndrade via huden 
med dom andra kemikalierna på ett sätt som gör hans monster mer medvetna om faran, så att dom 
snabbare ska springa till hans undsättning. 
Personlighet: Trots att han är så intelligent, så är Emeritus en mental dvärg när det gäller emotionell 
intelligens, han ligger på en nivå nära dom som lider av antisocial personlighetsstörning. Han är ofta djupt 
narcicisstisk, och ser sig själv som en av dom absolut största hjärnorna i världshistorien, med merparten av 
jordens befolkning som okunniga vildar i jämförelse. Han är ofta väldigt impulsiv och får ofta bisarra infall 
som ofta yttrar sig i diverse underliga egenskaper som han ger dom genetiskt framställda varelser han 
använder för att begå brott.
  Något av en livsnjutare, så ses han ofta röka cigarrer och hänge sig åt diverse dyrare alkoholsorter. Han ser
dock kraftigt ner på dom som förtär billigare medel, som cigaretter och folköl.
Svagheter: Emeritus största svaghet är hans totala arrogans, som gör att han ofta har svårt att se 
svagheterna i sina egna planer, och hur dom kan slå tillbaka på han själv. Fysiskt sett så är han en vanlig 
människa, utan någon större stridsträning och är därför ingen match ensam i kamp mot supervarelser.
Övriga noteringar från skaparen: Emeritus Blod är Nordens stjärnors första och äldsta fiende, och flertalet 
av gruppens medlemmar tycker extra illa om honom i jämförelse med flertalet av deras andra motståndare. 
Redaktörens not: Emeritus är inte den första eller äldsta fienden, om det inte är han som är med i avsnittet 
Kalabalik i Kebnekaise (vilket troligen är Leif Schwartz (Hatet)).

FACE (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Anna Törn
Yrke: Kriminellt galet geni, före detta fotomodell och skådespelare.
Perioder: Framgångsperioden och framåt.
Historia: Anna är från Thailand. Hon blev en känd skådespelare och fotomodell och hon gjorde allt för att 
göra sig vackrare. När hon skulle plastikoperera så hon fick ett vackrare leende, men kirurgen var inte 
skicklig nog, så hon fick ett litet ärr som genast satte sina spår i sinnet på henne. Efter ett år så knäppte det 
till och hon mördade kirurgen och brände ner hans kontor tillsammans med hans familj. Tyvärr så brände 
hon sönder sitt ansikte och det gjorde henne galen, hon svor att hämnas mot alla läkare, doktorer och 
kirurger. Hon tog sig även ett nytt namn, Face. Hon drar nytta av sina erfarenheter som skådespelare för att 
utföra sina brott.
Ålder: 30 år.  Längd: 163 cm. Vikt: 57 kg. Ögon: Bruna. Hår: Svart.
Styrkenivå: Som en person som tränar regelbundet. 
Känd övermänsklig kraft: Har ingen, men hon är intelligent och mästare på förklädnad. Hon är en av 
landets bästa skådespelare och kan lura vem som helst. Hon har ett fotografiskt minne. Hon har lärt sig 
boxning på världsmästarnivå, vilket gör henne snabb och starkare än vad man tror.
Personlighet: Hon måste överdramatisera allt alltid. Hon är självupptagen, egocentrisk och trots sitt brända 
ansikte, så är hon fåfäng. Hon är ganska tyst, nostalgisk och tappar lätt fokus om man smickrar henne. Är 
inte rädd att smutsa ner sina händer i strid, men helst om hon vet att hon kan vinna. Hon citerar ofta kända 
filmrepliker. Alla hennes offer får sina ansikten förstörda innan de dödas.
Svagheter: Tappar fokus av smicker, hatar läkare, kirurger, doktorer och framför allt hatar hon 
plastikkirurger. Hon är besatt av mode och sitt hat. Har en stark fobi mot eld, och gillar att fuska.
Övrigt: Hon kan använda tillhyggen i strider, allt som kan finns i närheten, finns det basebollträ så använder 
hon det, kedjor så använder hon det. Fast hon har en viss förkärlek till knivar.
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FIDDLER (Skapad av Daniel Schenström, utvecklad av Thomas Fels)

Yrke: Yrkeskriminell.
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: 
Kända övermänskliga krafter: Fiddler kan få stränginstrument att subliminalt påverka alla som hör dens 
humör och vad de tar sig till, samt få dem att tappa koncentrationsförmågan.
Personlighet: Samarbetar gärna för att nå sina mål och har bland annat gjort det med Råttan.

FINN SAVAGE (Skapad av Thomas Fels)

Namn: Lars Ericson
Yrke: Yrkesbrottsbekämpare
Laglig status: Ostraffad medborgare i USA
Operationsbas: USA.
Bakgrund: Lars Ericson vaknade en dag upp på ett sjukhus, utan något minne av vem han var eller vad 
som hade hänt. Ingen annan visste det heller, annat än att han hittats medvetslös på en tågtoalett ett år 
tidigare. Han var dessutom både röd och grön i sin fjälliga hy och försedd med oerhörda muskler, svans, 
samt två fenor på huvudet. Ganska snart efter utskrivningen från sjukhuset gick han med i Just Revenge.
Hår: Inget Ögon: Gröna Längd: 190 cm Vikt: 130 kg
Styrkenivå: Kan pressa cirka 60 ton.
Krafter:  Tål oerhört brutalt våld och explosioner. Med hjälp av svansen och sina ben kan han göra mycket 
långa hopp, vilka förlängs till uppåt en kilometer tack vare att han kan flaxa med fenorna på huvudet. Med 
dessa kan han även i viss mån styra om riktningen på hoppen. Om han piskar svansen mot sig själv kan han
åstadkomma förödande ljudbangar.
Personlighet: Ganska glad och lite filosofisk.

FÖRINTELSEN (Skapad av Mario Toro)

Verkligt namn: Okänt
Yrke: Troligen student
Bakgrund: Förintelsen är en rustning, en blandning av Iron-man och en Transformer, skapad av ett geni 
med statliga medel. När försvaret ville åt projektet gick nått snett och geniet försvann. Många år efteråt hittar 
en tonåring dräkten. Med hjälp av geniet, som sitter i rullstol, guidas han när han använder dräkten. Pojken 
är oteknisk och lämnar för det mesta förödelse efter sig.
Längd:  Vikt:  Ögon:  Hår: 
Styrkenivå: 
Känd övermänsklig förmåga: Ingen
Utrustning: Rustningen är nästan lika stor som Hulk men det varierar på grund av att den förändras 
beroende på vad för uppdrag de har. Det går att bygga på dräkten samt ta av delar. Den kan byggas på så 
pass mycket att den ibland kan förvandlas.

GENERAL WINTER (Skapad av Elof Johansson)

Yrke: Internationell terrorist, före detta elitsoldat.
Laglig status: Kriminell rysk medborgare.
Födelseort: Ryssland.
Längd: 220 cm. Vikt: 70 kg. Ögon: Isblå. Hår: Blått. 
Styrkenivå: Kan pressa upp till 20 ton, i under noll grader kan kan pressa över 90 ton.
Känd övermänsklig kraft: Superstyrka, immun mot sjukdomar och gifter. Han kan frysa föremål med sin 
beröring, han kan överleva i vilken kyla som helst och han behöver inte andas lika mycket som andra, kan till
en viss del styra omgivningens temperatur.
Svagheter: Han tål lika mycket värme som vanliga människor, men att slå honom med varma föremål är 
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som att slå någon med ett glödande järnrör. Vatten är en annan fara för honom hans kropp fryser vatten 
nästan helt automatiskt och därmed är vattensamlingar oftast en fälla för honom. Varm ånga har en 
bedövande effekt på honom.
Personlighet: Han är en kall människa, han bryr sig inte om någon annan än sig själv, han hatar allt som 
ger värme. Han saknar humor och ser allt enbart från ett perspektiv. Han är besatt av tanken att döda sin 
son.
Utseende: Han har blått hår i spikes, grå öppen vinterjacka, blåa byxor och svarta kängor och handskar. 
Hans har en likblek till blå ton i huden, likt en person som legat i kyla för länge. Som kroppsbyggnad så är 
han vältränad, som många personer i serier.
I olika perioder har hans utseende varierat.
Vapen: Han har ett köldstrålsgevär som kan kyla ner eller frysa personer, samt inkapsla dem i isblock.

GHAST (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: (Före sin död) Måns Henrik Bernsson
Alias: (Före sin död) Nörd, Slagpåsen; (Som Ghast) Liket.
Yrke: (Före sin död) Ägare till en seriebutik.
Bakgrund: I det ögonblicket vaknade nörden i honom och han hoppade ner från ett hus i tron att han hade 
superkrafter, men han föll mot sin död. Några veckor senare vaknade han upp i sin grav och grävde sig upp. 
Hans kropp hade förändrats till en längre, mer mager zombieliknande kropp. Hjälten Ghast var född. 
Ålder: 25 år. Längd: (Före sin död) 150 cm, (som Ghast) 190 cm. Vikt: (Före sin död) 105 kg, (som Ghast) 
80 kg. Ögon: (Före sin död) Gröna, (som Ghast) Svarta. Hår: (Före sin död) Kort blont, (som Ghast) 
axellångt blont hår.
Styrkenivå: Lyfter nära 20 ton utan problem, 25 ton är hans övre gräns.
Krafter: Superstyrka, osårbar för trubbigt våld, odödlighet och han åldras inte. Eftersom han är död känner 
han nästan ingen smärta och han behöver inte äta eller dricka, och han känner ingen trötthet. Han behöver 
inte andas som levande och kan därför färdas i helt syrefria miljöer, eller genom giftig gas. Han är en 
mästare på att smyga eftersom han har varken kroppsvärme eller några andetag som kan avslöja honom. 
Kan ej heller hypnotiseras eller liknande. Han saknar fingeravtryck. 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 bli spetsad av knivar och andra 
vassa föremål är inte dödligt men smärtsamt. Han måste sova i eller på jord från sin grav en hel dag i veckan
för att fylla på krafter och för att läka de skador han har fått. Att utsätta kroppen för alltför stora påfrestningar 
tar 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.
Personlighet: Ogillar tanken att döda, men kan ta till våld där situationen kräver det. Han har ett öga för 
detaljer som andra ofta missar. Han är nästan alltid allvarlig, men han kan ha en skarp tunga, och arbete går 
före nöje för honom. Han är vänlig mot alla och är beredd att offra sig själv för att rädda liv. Han är 
fundersam och är svår att reta upp, men kan bli riktigt arg. Han är envis, och han är försiktig för han vill inte 
skada folk av misstag. Gillar inte att få uppmärksamhet för mycket. Är rätt lik Batman på många sätt.
Dräkt: Klär sig i byxor, t-shirt, lång rock och bredbrättad hatt. Han förstår inte varför man måste ha åtsittande
dräkt och en heltäckande mask som man tekniskt omöjligt kan andas igenom. Han har ju ingen identitet att 
skydda längre.

GNÅ (Skapad av Lars Johansson)

Verkligt namn: Gná Vindrdottir
Yrke: Budbärare, kurir, och ibland krigare.
Identitet: Känd inom Nordiska trossamfund, men generellt ansedd som en myt. Hemlig identitet. 
Laglig status: Ny medborgare av Sverige, ostraffad. Före detta medborgare i Asgård, ostraffad.
Födelseort: Asgård - Gudarnas boning.
Längd: 181 cm. Vikt: 183 kg. Varelser från Asgård har ca 3 ggr så hög densitet som liknande livsformer från
Midgård. Ögon: Ljusblå Hår: Svart, med liten rand på bakhuvudet med grått hår.
Styrkenivå: Gnå kan lyfta/pressa ca 30 ton under optimala förhållanden, en styrkenivå som en vanlig 
gudinna från Asgård. Men när hon accellererar sina atomer till superfart så ökar den mekaniska energin som 
hon kan avge till en okänd nivå. 
Känd övermänsklig kraft: Gnå är budbärarens gudinna från Nordisk mytologi, och besitter alla dom 
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övernaturliga förmågor som hör där till. Hon kan på psionisk väg accelerera sina atomer så att dom rör sig 
fortare, men ändå bibehålla sin molekylära integritet. Detta medför att hon kan röra sig i oerhörda 
hastigheter, från superfart på flera tusen kilometer i timmen, tills hon når hyperhastighet, och slutligen når en 
hastighet oerhört nära ljuset.
 När hon nått ljushastighet avger hennes kropp såpass mycket energi att hon kan förvränga rumtiden runtom
sig, och därmed färdas snabbare än ljuset. 
Så länge Gnå håller sig till att springa i subluminala hastigheter så kan hon upprätthålla samma tempo i 
veckor, eller till och med månader. Hennes ultrahöga uthållighet har tett sig nästan oändlig för åskådare, och 
har därför gett henne smeknamnet "den outtröttliga".
 Gnå har ett extradimensionellt spårsinne som tillåter henne att följa specifika kvantumlägen i 
kvantumsubsträngar. Hon kan helt enkelt "se" linjer som bildar en stig som tillåter henne att hitta tillbaka till 
utgångspunkten, när hon rör sig mellan dimensioner. Hon kan även genom koncentration "se" unika 
kvantumlägen från varelser och föremål, som har för den del av rumtiden som dom befinner sig i, främmande
tillstånd. 
Förutom sina förmågor från sin roll som Budbärarens gudinna, så besitter Gnå samma övermänskliga krafter
och atribut som andra Asar, såsom superstyrka, tålighet, total imunitet mot alla kända jordiska sjukdomar, 
även genetiska sådana som t ex cancer, och förhöjd livslängd. 
Personlighet: Gnå är plikttrogen och har ett stort tålamod, hennes supersnabbhet till trots. Som hennes 
namn antyder ( "Gno" - hårt arbete) så är hon inte skygg för att ta på sig plikter och arbeten med mål som 
kan ses närmast ouppnåeliga. 
Det ligger inte i hennes natur att beklaga sig och se på en situations hopplöshet, utan hon försöker alltid 
finna ett fokus och en inre styrka för att slutföra dom uppgifter som kan ligga framför henne.
 Trots övermänskliga arbetsmoral, så är Gnå inte en rastlös själ, utan när hon väl får möjligheten till vila, så 
tar hon väl vara på den. Hon saktar då ibland ner sina atomer till en hastighet något lägre än den som 
dödliga eller Asar rör sig i, och hittar en plats nånstans långt bort, som bara hon och hennes häst Hofvarpnir 
kan nå.
Svagheter: Att springa snabbare än ljuset tär kraftigt på dom interna magiska energierna inom Gnå (samma 
energier återfinns inom alla Asar).
 Hon börjar därför åldras snabbare än vanligt efter en sådan kraftansträngning, och måste då fylla på sina 
energier med dom gyllene äpplena. Om hon tvingas till en längre tid av hyperhastighet, så skulle hon till slut 
bli såpass gammal att hon skulle kunna dö springandes.
 Gnå kan ej heller med lätthet sakta in från överljushastighet, och kan beroende på hur stort översljushopp 
hon gör, skada inte bara sina skor, men även sina egna fötter och ben.
Övriga noteringar från skaparen: Gnå är snabbare än världens undergång, Ragnarök, och kommer därför 
att ovetandes för henne själv, att överleva dom gamla gudarnas död. I framtiden kommer Gnå att 
modernisera sig själv för att passa in i dagens samhälle på Midgård, vad gäller sitt namn, sin klädedräkt och 
sin kultur.
 Trots att Gnå är en av dom sista Asarna, så är hon inte riktigt lika ensam som man först kan tro, utan 
hennes häst Hofvarpnir är ofta vid hennes sida, närhelst hon behöver färdas nånstans, och på nåt vis, som 
hon inte själv klarar av. 

GRAV (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Kapten Arnold Berg
Alias: Modell Z-9.
Yrke: Kapten i svenska försvaret.
Bakgrund: Han anmälde sig frivilligt till Projekt Z för att försvara sitt land och sin familj, något han senare 
ångrar. Hans minne raderades till större delen och han drabbades av vansinne och blev en torped som 
kriminella ledare kan hyra. Men han vägrar att skada barn.
Ålder: 28 år. Längd: (Före Projekt Z) 180 cm, (efter Projekt Z) 200 cm. Vikt: (Före Projekt Z) 79 kg, (efter 
Projekt Z) 110 kg. Ögon: Gröna, (efter Projekt Z) Svarta. Hår: (Före Projekt Z) Kort svart hår, (efter Projekt 
Z) Inget.
Styrkenivå: Lyfter 20 ton med raka armar utan problem.
Krafter: Förutom sin otroliga styrka, så har han fått förhöjd snabbhet, uthållighet, och tålighet. Han kan 
överleva extrem hetta eller extrem kyla, han tål gifter och sjukdomar tack vare att han är ett lik. Han behöver 
inte äta eller sova lika mycket längre, och han andas inte alls längre, likt ett vandrande lik.
Svagheter: Vassa föremål kan skada honom dock ej dödligt, hans kropp slits ut om han inte vilar sig minst 
en dag i veckan i jord från sin grav. Hans största svaghet är hans ärlighet, han kan helt enkelt inte ljuga, salt 
försvagar honom en tid, men han är även då stark. Silver har en brännande effekt på honom om han utsätts 
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för det för länge. 

GRAVITON (Skapad av Daniel Schenström)

Verkligt namn: Åsa Johansson
Yrke: Studerar beteendevetenskap vid Lunds universitet.
Ålder: 20 år. Längd: 157 cm. Vikt: 60 kg. Ögon: Gröna. Hår: Rött.
Styrkenivå: Som en otränad person som precis börjat träna spinning.
Känd övermänsklig kraft: Åsa kan kontrollera gravitationen inom ungefär 50 meters håll. Hon kan göra 
saker tyngre, lättare, häva lokal gravitation och förstärka den. Kontrollen är bra nog för att hon ska kunna 
svävflyga och ta saker eller personer med sig, men kontrollen är beroende av hur väl hon kan koncentrera 
sig. Det verkar finnas en begränsning i hur tunga objekt hon kan påverka, upp till 10 ton, men kraften har 
ökat med åren från några få kilon när hon var 12 till nu.
  Lokal gravitation kan fås att stöta bort folk eller få saker att dras mot en punkt och pressas samman. Hon 
kan också häva gravitationen så precist att atomer skingras vilket effektivt förintar föremål.
  Gravitationskraften påverkar atomer och dess beståndsdelar och därför dessa partiklar grundläggande 
egenskaper men kraften återställer de ursprungliga värdena när hon slutar använda dem, om hon medvetet 
inte låter bli detta. Kraften genererar också kraftfält som hindrar föremål från att ändra form och förlora 
speciellt mycket energi och den effekten kan också medvetet stängas av.
Personlighet: Åsa är vad många skulle kalla en nörd; fantasyromaner, Star Trekaftnar, LANspelande, 
actionfigurer och Hello Kitty är en stor del av hennes liv och intressen. Hon lever för World of Warcraft och 
Final Fantasyserien. Hon har en finurlig men smal referenshumor (som att citera fantasy- och scifi-serier och 
filmers dialog vid rätt tillfälle, ironi, sarkasm), är lätt att ha att göra med men kan tycka att många är tråkiga 
och ytliga, speciellt om de kritiserar hennes intressen. Hon är intresserad av psykologi och brukar använda 
de andra i gruppen som studieobjekt och för att testa teorier på.
Skaparens tillägg: Hon får en retsam relation med Vita duvan II, leksamt antagonistisk. Graviton är smart 
och kommer lyckas få Vita duvan II att börja tänka på annat än det hon är van vid. Miljö, religion, folk i nöd 
etc etc.

GREVEN (Skapad av Viktor Matiesen, visuell design av Fredrik 
Jelcander)

Riktigt namn: (Greve) Fredrick Von Lindén
Identitet: Känd för allmänheten.
Bakgrund: Innan arbetet med Nordens stjärnor så sysslade Fredrick med mer ljusskygga saker världen 
över, som exempelvis diamantsmuggling från Sydafrika. Hans kompanjoner i det var Garcia Jose och Leif 
Schwartz. Leif kände sig kränkt när Fredrick och Garcia valde att dra sig ur samarbetet som Leif i stort sett 
var ledaren för och Leif har sedan dess varit Fredricks största fiende.
  Fredrick är gruppens mellanhand mellan dem och regeringen. Han är också gruppens koordinator och 
sköter om mycket av det lagtekniska och finansiella. 
Ålder: 28-30 år. Längd: 180 cm. Hår: Blond.
Personlighet: Greven är en ganska svårläst person. Han är mycket intelligent och bildad. Han är också en 
väldigt övertygande, manipulerande och egoistisk person som är van vid att få som han vill. Han har god 
hand med personer och kan vara väldigt övertygande. Han har dyra vanor och snobbiga manér.
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.

GROM (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Grom Vitskägg
Alias:  Vitskägg, Svartögat, Havets demon, Den Svarta Hunden.
Yrke: Piratkapten.
Bakgrund: Lite är känt om honom, och det mesta ses som myter, det man vet är att han var en grym 
piratkapten på 1600-talet. Han sägs vara begravd vid Havsbergets Mentalsjukhus och att man kan se honom
vandra omkring i korridorerna.
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Längd: 213 cm. Vikt: 98 kg. Ögon: Mörkbruna, nästan svarta. Hår: Svart, senare kritvitt.
Styrkenivå: Han sades vara stark som en oxe, om inte stark nog att döda en oxe med ett slag, eller stark 
nog att lyfta en fullvuxen man med en hand utan att anstränga sig.
Känd övermänsklig kraft: Han kan ha haft superstyrka, annars låg hans styrka i att han var en skicklig 
strateg och taktiker, en av de bästa i svensk historia för han förlorade enbart två strider i sitt liv, första gången
innan han grundade Gromköping, andra gången var mot döden. Han var en mycket skicklig skytt och han 
var en av de skickligaste på att hantera sitt svärd.
Kläder: Går klädd som en piratkapten som på filmer.
Personlighet: Grym och sadistisk, har ett intelligent sätt att se saker i detaljer och var girig, kallblodig 
mördare och han älskade att dricka, festa, kvinnor och att döda, gärna allt på samma gång. Han är även 
självisk med rättvis.

GROTESKO (Skapad av Daniel Schenström)

Verkligt namn: Anders Bengtsson
Alias: Dr Demon
Yrke: Vetenskapsman.
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, mer för varje 
gång han använder brygden. Han är övermänskligt smart och alla hans sinnen är förstärkta i bägge 
formerna.
Personlighet: Anders personlighet är olika beroende på var i hans karriär man möter honom från en ganska 
entusiastisk och trevlig ung man till hänsynslös, ondskefull äldre man. Om han blir tillräckligt arg så tar det 
demoniska inom honom över och gör saker som Anders sen inte minns. Han drivs i mitten av sitt liv av att 
försöka få tillbaks hustrun. Tidigare i karriären är det ett vetenskapligt erkännande som ligger främst och 
senare är det makt och hämnd.
Dräkt: Anders har ingen dräkt som sådan, men när han tar drycken så förändras hans utseende. Han blir då 
längre, större, får rödaktig hud som senare (i Framgångsperioden) går över i brunt och slutligen svart mot 
slutet av hans karriär (i Sönderfallsperioden). Han utvecklar horn som blir större med tiden och hans ögon 
blir röda och mer lysande med tiden. Han blir helt enkelt mer och mer demonisk.
Noteringar från skaparen: Anders utvecklas alltså och beroende på när han dyker upp så är personligheten
och utseendet som Grotesko annorlunda. I det sista uppdykandet där han dör är han gigantisk och förvriden 
så att man knappt kan ana att han varit mänsklig. Den reserverar jag för att berätta själv.

HELLTODDLER (Skapad av Thomas Fels)

Namn: Absolon Tod
Yrke: Yrkesbrottsbekämpare.
Laglig status:  Fransk medborgare utan brottsligt förflutet.
Bakgrund: Sedan tonåren bekämpar han ondskan och undersöker livet som hjälten Helltoddler. Nyligen 
rekryterades han som medlem av Just Revenge.
Hår: Inget Ögon: Röda Längd: 190 cm (220 cm i bebisform) Vikt: 160 kg (200 kg i bebisform)
Krafter: Helltoddler kan fasa igenom all materia. Via beröring kan han även få andra att göra detsamma. Att 
beröra Helltoddler utan hans tillåtelse är förenat med stor fysisk och psykisk smärta. Han kan sväva och via 
ett extra öga i pannan skjuta iväg så kallade psykostrålar som paralyserar allt levande av skräck. Ögat kan 
även skjuta kraftfulla energistrålar.
Övrigt: Kan pendla ganska kraftigt mellan olika känslotillstånd och ibland begå överilade handlingar. Att han 
är medlem i Just Revenge beror delvis på att de vill hjälpa honom att kontrollera dessa känslotillstånd. 
Emellanåt antar han formen av en stor svävande bebis för att lugna ner sina inre känslostormar. Då kan han 
inte skjuta med sitt tredje öga.

HERR VIT (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Niklas von Hägern
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Yrke: Äger större delen av världens medicinmarknad. Annars kriminellt geni.
Bakgrund: Han föddes som Johan Johansson som femte barnet i en familj i de fattiga delarna i 
Gromköping. Han blev genast mobbad av sina syskon och klasskamrater för att han var albino och fick stå 
emot stora motgånger för sitt kritvita hår och skinn, han visade tidigt att han hade hög intelligens, oavsett vad
för slags uppgifter han fick som barn så löste han dem rekordsnabbt, läkarna upptäckte att hans hjärna var 
annorlunda, hans hjärna var mer utvecklad och mycket effektivare än andras, och kunde bero på en sällsynt 
hjärnsjukdom, mer visste de inte. Han var alltid bäst i sin klass på teori och på sport, för hans 
förvånansvärda reflexer och höga intelligens. Redan vid 15 års ålder så startade han ett eget företag som 
snart växte och han köpte upp stora delar av världens medicinproducenter, samtidigt som han bytte namn.   
  Han fick snart stämpeln som en av världens smartaste människor. Trots det blev han snart uttråkad och 
startade det som skulle bli Skandinaviens största kriminella organisation, det för att få hämnd på dem som 
mobbade honom i skolan och för att han äntligen skulle få känna vad makt är. Han utför aldrig brotten själv 
och planerar dem så väl att inget går att spåra till honom.
Ålder: 41 år. Längd: 180 cm. Vikt: 78 kg. Ögon: Röda. Hår: Vitt.
Styrkenivå: Som en mycket vältränad kampsportsmästare.
Känd övermänsklig kraft: Han är en av världens smartaste människor för att han har en mer utvecklad 
hjärna än andra människor som fungerar effektivare än vanliga människors hjärnor, han har snabba reflexer 
och behöver ofta inte tänka alls vid vissa saker. Han lärde sig och blev snart en av världens främsta mästare 
inom fem olika skolor av kung-fu, kickboxning, vanlig boxning, tre olika sorters karate, blev mästare på 
fäktning, bågskytte, vanlig och i japanska Kyudo, skytte oberoende av eldvapen. Han lärde sig bemästra 
kendo, och studerade i ett shaolintempel en tid, samtidigt som han bemästrade judo. Han har en otäck 
förmåga att planera fem steg i framtiden oavsett vad man gör, nästan som han ser in i framtiden och kan 
därmed radera alla anknytningar mellan han själv och de brott som begås och kan därmed gå säker mot alla 
anklagelser. Han är känd att ha läst ut tjocka böcker på några timmar, och han har ett högt utvecklat minne.
  Han är så bra att läsa kroppsspråk att han nästan verkar läsa ens tankar, han är en mästare på att 
manipulera människor och på hypnos.
Personlighet: Han är artig och godhjärtad mot människor, han gillar att bjuda folk på dyra saker, alltid lugn, 
kan inte bli arg. Han är ett kontrollmänniska och måste ha kontroll över sitt företag. Låter familjens bästa gå 
före allt. Mot dem han ser som fiender är han kallhjärtad och kallblodig, hans favoritfärg är den röda färgen 
på blod. Är otroligt rasistisk mot alla som inte är albinos. Han är även en kall affärsman.
Svagheter: Han har en svag punkt för sin familj och gör allt för deras välmående, han har en stark smak för 
whiskey och vin som han samlar på olika märken och årgångar. En annan svag punkt är att han ofta drabbas
av huvudvärk för sin intelligens och kan inte gå ut för länge i solsken. Han litar för mycket på pengarnas makt
över människor. Han ser oftast ingen som ett hot, utan han är helt säker på att han ska klara sig från allt, 
vilket han gör.
Övrigt: Han är så mäktig att polisen inte skulle våga röra honom, han står för en stor del av deras budget. 
Han har aldrig utfört brotten själv, förutom i början innan syndikatet var stort nog för att han endast skulle stå 
för planeringen. Han uppträder aldrig personligen på möten inom syndikatet. Han är en svensk version av 
Spider-manskurken Kingpin. På grund av brist med bärande bevis på att han är kriminell så har Ghast aldrig 
lyckats få honom i fängelse, och han lyckats även klara sig undan Nordens stjärnor på samma vis.

HJÄLMAREN (Skapad av Daniel Schenström)

Verkligt namn: Okänt.
Yrke: Kriminell.
Längd: 178cm Vikt:  Ögon:  Hår: 
Utrustning: Avancerad hjälm, troligen med utomjordiskt ursprung,  tillåter honom att styra sina 
underhuggare som även de är utrustade med speciella hjälmar.

HUMAN BAT(Skapad av Thomas Fels)

Namn: Bill Alfredson
Yrke: Kriminell.
Laglig status: Amerikansk medborgare
Bakgrund: Som son till ett mycket rikt par fick den blinda pojken Bill en materiellt privilegierad uppväxt. Men 
under ytan var det inte någon sund familj, snarare kall.
Hår: svart Ögon: bruna Längd: 190 cm Vikt: 80 kg
Känd förmåga: Inga.
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Utrustning: Använder avancerad utrustning inopererad i sin kropp för stänga av ett sinne i taget på fiender 
inom högst 30 meters avstånd, genom att störa med olika typer av vågor. Är blind men kan tack vare sina 
egna vågor uppfatta omgivningen bättre än en seende person. Hans enastående perceptionsförmåga i 
kombination med övernaturliga reflexer gör att han agerar övermänskligt snabbt.
Färdigheter: Han är oerhört skicklig på närstrid.
Övrigt: En av världens intelligentaste personer och tillika snille som detektiv. Lever även playboyliv på sina 
föräldrars förmögenhet.

HY-5 (Skapad av Lars Johansson)

Verkligt namn: Hy-5
Bakgrund: (Artificiellt Liv Hybrid Orbot) En Orbot är en robot sammanfogad av individuellt fungerande 
moduler som arbetar tillsammans i ett antigravitationssystem. AL-Hybot är den första Orbot som skapats via 
en ny avancerad hybridrobotteknik, där en genetiskt modifierad encellig organism framtagits som kan utföra 
avancerade matematiska beräkningar tillsammans med minneskretsar. Grund-dna som använts är från 
basala amöbor. Kosmos pärlor och Halvhjärtat upptäcker ’Al’ när dom går igenom valven under Nordens 
stjärnors bas. Al är inte helt aktiverad än, utan är en av Tins små projekt som han startat, men inte kunnat 
slutföra då han inte har någon kraftcell som kan ladda upp den centrala modulen för Anti-grav.
  En av Kosmos pärlors kraftpärlor står för energin som ger Al liv. Besitter många förmågor som en robot kan 
ha, med den lilla finessen att han kan byta ut olika moduler, och därigenom få nya förmågor från andra delar.
(Alternativt namn: Hy-5. Hybrid Orbot Model 5)
Längd:  Vikt:  Ögon:  Hår: 
Styrkenivå: 
Känd övermänsklig förmåga: Ingen.

HYPERMAN (Skapad av Thomas Fels)

Verkligt namn: Carl Elreeve
Yrke: Brottsbekämpare
Laglig status: Amerikansk medborgare.
Födelseort: Okänd ort på Exodus
Operationsbas: Jorden och rymden.
Ursprung: Kommer ursprungligen från planeten Exodus, belägen på andra sidan galaxen. Efter att det 
mesta av livet på Exodus utplånades i en miljökatastrof for den överlevande spillran av befolkningen iväg i ett
rymdskepp för att finna en ny planet att leva på. Av hittills okänd anledning förstördes skeppet på vägen. 
Några få överlevande lyckades ta sig ombord på reservkapslar som for iväg åt olika håll i galaxen. En av 
dessa innehöll en pojke som landade på jorden. Pojken blev adopterad och växte upp till hjälten Hyperman.
Hår: brunt Ögon: blå Längd: 195 cm Vikt: 100 kg
Kända övermänskliga förmågor: Pressar ca 100 ton, är närapå osårbar och kan flyga mycket snabbt. 
Skjuter laserstrålar med ögonen.
Övrigt: Just Revenges talesman och ordförande. Har stor pondus och är mycket rättskaffens. Han ägnar en 
del tid och möda åt att söka efter andra överlevande från Exodus.

INGEN (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Okänt
Yrke: Okänt, möjligtvis någon sorts tekniker eller professor inom kemi.
Laglig status: Inte medborgare i något land och tidigare ostraffad.
Historia:  Gissningsvis är han en utomjording med tanke på den högutvecklade teknologi som han 
använder. Andra teorier säger att han är en mycket intelligent man som råkade ut för en olycka och fick sina 
krafter samt att han blev galen på kuppen, andra säger att han hittade ett utomjordisk rymdskepp och fick 
sina krafter därifrån samt teknologin som han använder. Han verkar ha ett sinne för kemi då han har skapat 
ett dödligt gift som finns både som gas och som vätska. Han har en hög förståelse för den mänskliga 
kroppen då han har kunskap om att få lik att röra sig och att öka deras muskelstyrka, vilket stöder teorin om 
att han är människa och har kunskaper om människokroppen.
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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, 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. Han har ett 
högre immunförsvar än andra.
Svagheter: Hans ögon är det enda som hindrar honom från att kunna smälta in överallt. Sedan verkar han 
ha de flesta svagheter som en människa har.
Personlighet: Han är trevlig och vältalig, både på ett trevligt sätt och hotfullt, men saknar sympati för 
människor. Han ser sina brott som mer av en hobby, vilket visar på psykisk instabilitet.

JEANNE NOCTURNE (Skapad av Viktor Matiesen)

Yrke: Legosoldat, men oftast medlem i gruppen. 
Laglig status: Illegal flykting från okänt land.
Födelseort: Troligen okänd ort i USA.
Ålder: Okänd. Längd: 160 cm. Vikt: Okänd, men kan bli lätt. Ögon: Ljusröda. Hår: Silvergrått i ett slapp 
tuppkam. 
Styrkenivå: Kapabel att lyfta upp över 40-50 ton, men hennes riktigt gräns är 100 ton men det tär ut henne 
rejält.
Känd övermänsklig kraft: Jeanne är en dhampir - hälften vampyr, hälften människa. Hennes krafter är 
följande: Övermänsklig styrka (se ovan), reflexer och snabbhet är dubbelt så mycket som en normal 
vältränad människa. Hon har även övermänsklig syn som kan utmana den bästa örnens. Jeanne är även 
den ultimata prickskytten efter åratals träning eller bara skjutande, och hennes träffsäkerhet är så perfekt att 
man kan tro att hon kan skapa ”magiska kulor". Kulorna kan variera från explosiva till frätande. Hon är 
odödlig och kan läka ihop sår av dödligare varianter, och kanske en lem eller två men det är extremt 
smärtsamt procedur.
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. Hon har även udda tvångssyndrom som att räkna ris om det hälls ut på golvet, 
undvika vitlök trots att det har aldrig skadat henne på nåt vis men hon agerar som om hon får en rejäl 
allergisk reaktion mot det och avskyr stormhattsblommor så mycket att hon kan inte ens gå runt de.
Personlighet: Det första intrycket man kan få av Jeanne är att hon har alla sina skruvar lösa i huvudet och 
det kan nog stämma med tanke på att hon har spenderat större delen av sitt liv i ensamhet. Hon är otroligt 
intelligent, vilket man märker om man kan tyda hennes rappakaljor. Hon har ett vridet sinne för rättvisa och 
humor som blir allt mörkare över perioderna och hon har en förmåga att irritera båda sina fiender och 
kollegor men hon älskar speciellt att håna och förnedra sina fiender. Hon tappar lätt koncentrationen och kan
klaga på en man som krattar och liknande när hon är på en spaning. Hon har en viss narcissistisk och 
sarkastisk syn på saker och ting, men hennes filosofi är att så länge hon lever så kan hon lika bra att njuta av
och även utnyttja det som livet bjuder på plus lite extra så om hon så vill så kan hon ha för sig att köra en 
monstertruck runt i staden bara för att hon kan plus själva idén att vara en superhjälte i en grupp tycker hon 
att det är det bästa hon har gjort på länge.
Skaparens tillägg: Jeanne är tänkt att funka som comic  relief men ändå ha en seriös roll. Jeanne är som 
en blandning mellan Punisher, Blade, Spindelmannen, Deadpool (hon kan bryta den fjärde väggen, det vill 
säga kommunicera med läsaren direkt och vet att hon är en seriefigur) och kanske till och med Venom. I de 
senare perioderna när gänget splittrats ska Jeanne bli betydligt mörkare, då hon börjar känna att de onda 
och kriminella kommer för lätt undan från rättvisan, även om de blir arresterade. Hon kan även vara en av 
dem som inte återförenas med gruppen under Superstjärneperioden utan agerar istället som vigilante.
  Jeanne kan nog vara den svåraste och samtidigt den roligaste karaktären att skriva på, med tanke på hur 
knäpp hon kan vara. Så vitt jag vet, har bara en person skrivit ett manus som har Jeanne med. Just därför 
med syftet att få potentiella författare och tecknare känna vid hennes personlighet och motiv, håller jag på 
med tre-fyra seriemanus med Jeanne Nocturne. Om det är nån som har ett manus med Jeanne Nocturne, 
skicka manuset till mig så jag kan hjälpa till med hennes dialog och liknande. 
  En kort lista på Jeannes utveckling:
- Det avsnitt då Jeanne dyker upp och blir en medlem i Nordens stjärnor är tingad av mig. Jag skriver 
manuset och letar efter en tecknare som kan rita enligt Silver age-perioden som storyn utspelar sig i.
- Förhållandet mellan Jeanne och de övriga medlemmarna har jag tänkt mig att hon gillar att reta sina 
kollegor genom att agera antingen dum eller sarkastiskt mot de och värre blir det för hennes fiender eller för 
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de som hon inte gillar, speciellt Greven även om hon tolerar honom (mest för att hon tycker att han är 
snobbig besserwisser), men hon behandlar aldrig sina vänner som skit utan hon låter de veta hur mycket 
hon kan bry sig om de i nästan alla situtationer. Hon har ett svar för nästan allting, vare sig det är nåt smart, 
roligt, korkat eller rentav inte sammanfattande surrealistiskt. Men även om Jeanne lätt hamnar i rollen som 
komisk sidekick i serien, så försök att undvika det.
- Jeanne blir bästa vän med Nox för att Nox är mer förstående för det övernaturliga och eftersom Jeanne är  
en halvvampyr. Det ska även antydas lite mer i förhållandet mellan dem, men Nox är gift (och ingen vet det 
förutom kanske Jeanne).
- I min "spinoff" Nordens elit kommer dådet som får Jeanne att gå i exil och agera mer som en mörk 
hämnare som fungerar illa med moralen i gruppen. 
- Tills storyn som presenterar uppdykandet av Moose som är tingad av mig och Adam Karlsson, ska Jeanne 
var en grym vigilante som använder extrema metoder att fånga in kriminella. Om Jeanne skulle jaga en tjuv 
på ett tågområde skulle hon inte tvivla att kasta ett tågvagn på dem.

JOHNNY BOY (Skapad av Dan Sjöström)

Verkligt namn: Jonathan Sanders
Alias/öknamn/titel: Rebel Rocker
Yrke: Pensionerad, före detta revisor.
Laglig status: Amerikansk/svensk medborgare, tidigare dömd ungdomsbrottsling.
Födelseort: Austin, Texas, 1933.
Histora:  Flera år senare fick han för första och sista gången sedan han flyttade till Sverige, möta sin far på 
dennes dödsbädd. Han hade injicerat Jonathan med ett mirakelserum som barn, men det verkade inte 
fungera. Fadern hade varit på flykt från folk som velat tvinga honom att färdigställa formeln åt dem. Jonathan
trodde inte på hans historia och detta möte blev ett av hans bittraste minnen.
  54 år gammal drabbades Jonathan av en hjärtinfarkt som hade en oväntad effekt. Serumet började verka 
och föryngrade hans kropp till 20 års ålder, gav honom övermänskliga krafter och återuppväckte hans 
rebelliska sida.
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 (livshotande skador läker ihop på 4-5 timmar). Han har även en förhöjd variant av den
vighet och de reflexer han hade i sin ungdom.
Personlighet: Johnny Boy ställer alltid upp för sina vänner men har lätt för att hamna i bråk med auktoriteter.
Han beter sig ofta kaxigt och impulsivt. Är känd för att häva ur sig referenser till USA och 50-talet, trots att 
det inte är lika provocerande som förr i tiden. När han är Johhny Boy kommer han inte ihåg allt från sitt 
tidigare liv, förutom den kunskap han lärt sig under åren och ibland tränger visdomen och åsikterna hos den 
äldre Jonathan fram i Johnny.
Skaparens tillägg: Johnny Boys dräkt skulle kunna ändras så att det blir en superhjältedräkt som påminner 
om raggarklädsel, snarare än vanlig raggarklädsel.
  Man kan tänka sig att Johnny inte har behövt ta sig an några superstora hot förrän han kom med i gruppen,
utan bara tagit sig an saker som gatuvåld, vandalism och såna grejer. Så när han nu blir tvungen att 
anstränga sig hårdare än han behövt innan, inser han att han är mycket uthålligare än han först trodde, samt
upptäcker sin läkeförmåga. Han kan förstås få en aha-upplevelse, typ "Visst ja, jag blev ju knivhuggen en 
gång och det blev inte ens ett ärr!"
  Och om han inte har jobbat i team förut, kan han till en början vara lite för impulsiv och hårdhänt, vilket kan 
leda till ett och annat "Men vad f*n håller du på med?!" En annan orsak till det beteendet kan vara att han 
bara haft sina krafter en viss tid och varit något berusad av sin återvunna ungdom. Det är ett sätt för honom 
att förtränga de sämre stunderna i sitt liv, både under och efter sin raggarperiod.
  Jag tänkte förstås att han blir mer mogen och ansvarsfull senare, samt en god vän. Dock kan han 
fortfarande ha svårt för auktoriteter och att ta order från andra.

JOLLY ROGER (Skapad av Fredrik Andersson)

Verkligt namn: Roger
Bakgrund/Skaparens tillägg: En superskurk med kopplingar till superhjältinnan Nox, så THE VIKTOR får 

18



fritt uttrycka sin vrede eller glädje här över idén. Vid en konfrontation med Dödskallekvinnan och hennes 
onda "sidekick" (hennes dotter) avfyrar Nox sina dödskalleprojektiler mot en av de demoniska tjänarna som 
jagar henne. En underhuggare (människa) råkar komma i vägen för båda två precis vi själva träffen. En 
slumpartad och hemsk sammansmältning inträffar. Detta skapar en susperskurken Jolly Roger.
Till historien hör att underhuggarens namn faktiskt är Roger, en ganska elakt skadeglad buse tills han blev 
besatt. Nu är han en plågad stjäl vars kropp kontrolleras av en elak dödskalledemon med en stor portion 
svart humor. .Anden tar genast namnet Jolly Roger bara för att jäklas. Han är en klassisk demon som gläds 
åt andras olycka. Han gör vad han vill, var han vill, när han vill mor vem han vill...om inte vissa hjältar 
stoppar honom förstås. Han ska vara lite av en galen "trickster".
Noxs Reaktion? För Nox del tänkte jag mig en stor portion dåligt samvete. Rogers plågade själ är det ju lite 
synd om. Jolly Rogers stora svaghet är att han inte kan skada Nox. Han existens är sammanbunden med 
henne. Dör Nox dör Jolly. Detta är en instiniktiv insikt, även om Jolly gärna försöker skada Nox. Dör Jolly får 
Nox en kanske en smärre andlig chock. Jolly Rogers kropp förintas i en skrattande ektoplasmisk 
dödskalleexplosion a la Nox Grande.
A Jolly Surprise - Jolly Roger är delvis odödlig. När som helst kan Jolly dyka upp som en av 
dödskalleprojektilerna som Nox kastar när hon använder denna kraft (om skaparen godkänner det och 
någon manusförfattare vill använda det). Denna skrattande dödskalle far iväg på eget bevåg, slå ner och ur 
röken formas återigen Jolly Roger. Ska Nox sluta kasta dödskallar pga av denna risk? Knappast. Men det är 
tänkt som lite av ett dilemma. Men innan dess måste ju faktiskt Jolly Roger "dö" en gång för att detta ska 
upptäckas, vilket är en eventuell historia för sig.
Längd: Vikt: Ögon: Hår: Styrkenivå:
Kända övermänskliga krafter: Dödskallen kan skrämma de flesta människor och djur, och Jollys skratt och 
psykopatiska sinne för humor kan sätta skräck i alla andra. Jolly Roger har fyra armar. Två fysiska och två 
astrala spökarmar av ektoplasma. Dessa har alla krafter som ett elakt spöke kan tänkas ha. Kan sträckas 
genom solida material, frambringa paralyserade kyla vid beröring, etc. De kan även ändra form och skapa i 
princip vilket föremål som helst, även närstridsvapen och avståndsvapen. Lägg därtill galna saker som 
gummianka, mobiltelefon, golfklubba, etc av ektoplasma (tänk lite som kraften hos figuren The Mask).

JÄRNÄNGELN (Skapad av Fredrik Jelcander)

Verkligt namn: Jennie Gyllström
Yrke: Vigilante.
  Jennies symbios med Järnängeln och händelserna som ledde till den har fyllt henne med ett djupt förakt 
mot män och en fanatisk kristen tro. Hon ser sig som Guds verktyg för att rätta till misstaget Gud gjorde när 
han skapade mannen. Jennie lider av vanföreställningar och kluven personlighet vilket gör att hon ibland ser 
Järnängeln som en separat varelse som är den drivande när Jennie börjar tvivla på det riktiga i sina 
handlingar. 
Ålder: 24 Längd: - Vikt: - Ögon: - Hår: 
Styrkenivå: Normal eller som Järnängeln minst dubbelt så stark som en väldigt vältränad människa.
Kända övermänskliga krafter: Jennie Gyllström har tre olika stadier. Den ena är där hon ser ut som innan, 
utan övermänskliga krafter, som en vanlig tjej. De andra stadierna är när hon antar Järnängelns persona. Då 
kan hennes änglakropp antingen vara hård och ogenomtränglig som järn, och hon är i detta stadiet starkare 
än normalt och svingar med lätthet ett tvåhandssvärd av järn med en hand. Hennes andra änglaform är när 
hon i kött och blod använder sig av sina fjäderbeklädda vingar för att flyga. I den sista formen är hon lika 
sårbar som en vanlig person.

KNUFF (Skapad av Fredrik Andersson)

Laglig status: Demon.
Längd: Vikt: Ögon: Hår: Styrkenivå:
Kända övermänskliga förmågor: Knuff kan som namnet antyder knuffa bort saker med en kraftfull mental 
förmåga (telekinesi). Allt som är i vägen knuffas åt sidan, oavsett hindrets storlek. Kraften är teoretiskt 
obegränsad men med vissa psykiska spärrar. Styrkan och effekten är alltid väl avvägd i förhållande till 
hindrets storlek och massa (trycks bort), förutom när hon är sur (knuffa omkull) eller arg (slungar iväg). Hon 
kan knuffa undan en person lika enkelt som hon kan slunga iväg en pansarvagn ett tiotal meter. Hon kan inte
lyfta, fånga eller manipulera saker. Alla hinder knuffas alltid rakt bort från henne i motsatt riktning (inte uppåt, 
nedåt, sidan). Ibland kan hon få för sig något och ge sig iväg och då kan oftast inget hinder stoppa henne, 
speciellt om hon blir arg. 
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Personlighet: Knuff är i sig inte elak men det kan säkert finnas skurkar som gärna skulle vilja utnyttja 
hennes kraft för sina egna planer genom att manipulera henne på olika sätt.

KRISTALLKVINNAN (Skapad av Daniel Schenström)

Namn: Päivi Hyyrola
Yrke: Utbildad sekreterare
Laglig status: Finsk medborgare med digert brottsregister
Ålder: 44 Hår: Blont Ögon: Blå Längd: 180 cm/200cm Vikt: 70/250 kg
Styrkenivå: Päivi styrketränar regelbundet och är i toppform för sin ålder. I sin kristallform så lyfter hon 1 ton 
och kan lyfta successivt mer ju större hennes form är. I hennes maxstorlek lyfter hon 7-8 ton.
Kända övermänskliga krafter: Päivis kropp kan förvandlas till organisk kristall. I denna form är hon starkare
och mer tålig än vanligt. Hon kan också öka i storlek och bli upp till 5 meter hög och har då en vikt på 1,5 ton.
Hon är också långsammare och mindre smidig i den formen.
Övrigt: I grund och botten vänlig, men utåt spelar hon tuff och tvär.

LADY LYNX (Skapad av Viktor Matiesen)

Verkligt namn: Isabella Andersson
Alias: Lo-Flickan alias Lo-Kvinnan II.
Yrke: Före detta journalist, nuvarande inbrottstjuv och utpressare.
Bakgrund:  Även om hon är efterlyst och begår inbrott, så begår hon bara på de ställen som hon tror ha 
koppling till Petterson och Nordens stjärnor tror på henne men hon vågar inte att lita på dem mest på grund 
av Lon som var klumpig och att han må säkert utmana henne. Men det betyder inte att hon varken 
accepterar eller bjuder ut hjälp men bara om det är för hennes egen vinning. 
Längd: 175 cm. Vikt: 56 kg. Ögon: Gul iris med svarta kattpupiller. Hår/Päls: Ljusbrunt och vitt.
Styrkenivå: Kan pressa upp till 56 ton.
Kända övermänskliga krafter: Atletisk vighet, hög hastighet, superstyrka samt förstärkta kattsinnen som 
hörsel, syn och lukt. Kunnig i kampsport, främst capoeria. 
Personlighet: Lynx är smått sarkastisk och smått impulsivt men har principer och moraler. Hon har en hög 
respektlöshet mot Nordens stjärnor men det mjukas upp genom tiden. Älskar att reta upp Lon med hennes 
sensualitet men drar aldrig över gränsen och inte så ofta med andra. Hon har en hög tolerans men det 
rubbas lätt när det gäller inkompetens och motgång. Blir mer och mer smickrad av att det börjar finnas en 
fandom om henne, men det skär sig när det visar sig att hon har blivit en furry fandom drömikon. Men hon 
öppnar sig så småningom om det och deltagar till och med i några konventioner. Gillar att vara kriminell men 
hon skulle aldrig stjäla kryckor från en handikappad. 
Dräkt: Baddräktsbikini i läder.
Skaparens tillägg:
-Pax att skriva hennes första uppdykande, vilket blir i Sönderfallseran. 
-Lon och Lynx blir ALDRIG ihop trots allt, såvida inte om nån har en bra anledning. 
-Lynx är även bisexuell så att det kan bli lite kontroversiell fan service mellan henne & Jeanne Nocturne 
kanske
-Hon blir inte medlem i Nordens stjärnor, men likt många kriminella i serietidningar blir hon en "anti villain". 
-Och så klart, lite fan service för alla furry fans.
-Hennes mänskliga jag är en blondin med vilt hår och glasögon. 

LEIF SCHWARTZ, DR; OCH HATET (Skapad av Thomas Fels)

Verkligt namn: Leif Schwartz
Yrke: Doktor, hallick och affärsman.
Bakgrund: I sina unga år var Leif Schwartz en äventyrare av rang. Tillsammans med sina vänner Garcia 
Jose och greve Fredrick von Lindén for han runt i världen och drog in pengar på tvivelaktiga aktiviteter. Bland
annat var trion i Sydafrika varifrån de deltog i diamantsmuggling till Europa. Leif var den drivande kraften 
bakom brotten och under diamantsmugglingen drog sig Garcia och Fredrick ur. Leif såg detta som ett svek 
och har sedan dess hållt greve Fredrick von Lindén som skyldig till att han fängslades i Sydafrika. Ett förgiftat
vin som de blev bjudna på under smugglingen gav honom förmågan att genom beröring besätta andra 
människor. Den som besätts kallas alltid Hatet. Numera bedriver Leif Schwartz trafficking men betraktas 
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allmänt som en hederlig affärsman och är en av Fredrick von Lindéns och Nordens stjärnors ärkefiender.
  Vid ett av tillfällena då Leif skapat en ny Hatet så stötte den på Spore som utsöndrade alfavågor som vände
varelsen från hatisk till kärleksfull. Det skapade en feedback som fick Leif att må illa.
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 mår dåligt. Han söker då upp en person, vem
som helst, och 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 och mår bra en längre tid. Hatet däremot
dör alltid efter ett tag och först därefter kan Leif Schwartz skapa en ny Hatet. När Hatet dött kan denne inte 
identifieras eftersom denne saknar DNA. Hatet har inga krafter men är besatt av att döda.
Personlighet: Leif Schwartz är charmig och trevlig inför de flesta men tämligen stöddig mot sin fru. Mellan 
varven är han dock riktigt otrevlig och återhållet aggressiv. Han intar ofta en överlägsen attityd mot folk. Leif 
kan om så krävs ta till våld men ser alltid till att bevara en fläckfri image och han brinner av hat mot Fredrik 
von Lindén. Hatet är fåordig och viljelös. När Hatet talar sluddrar denne ofta korta och fientliga fraser och rör 
sig ständigt mot sina offer.
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. 

LIEMANNEN (Skapad av Magnus Sörell)

Verkligt namn: Charlie Crusenstierna
Alias: Den vite djävulen, Charlie Crusenstierna II, Charlie Crusenstierna III
Yrke: Före detta soldat, sjukpensionär.
Ålder: 70 år. Längd: 180cm Vikt: 95kg Ögon: Gråblå. Hår: Svart, vitt vid tinningarna.
Styrkenivå: Över normal styrkenivå.
Känd övermänsklig kraft: Kan ej dö förrän han har återupprättat sitt misstag, och han åldras extremt 
långsamt. Kan förvandla sig till lämpligt djur.
Personlighet: Stark känsla för rättvisa i början av sin karriär (den typen av rättvisa som var vanlig hos 
superhjältar i tidiga 40-talet). Han utvecklas mer och mer till en bitter, vresig ensamvarg som gett upp hoppet
för mänskligheten.
Svagheter: Kan skadas. Han får (officiellt, som Charlie) sjukbidrag på grund av en benskada.
Ofärdiga idéer, som återknyter till samiska myter:
- Beroende av en magiskt timglas.[?] (Inget att göra med samiska myter)
- Odödlig tills hans kroppsrester återbördas till hans tomma grav i finska lappland. [?]
- Om en mässingsring, som nåjden gav honom, avlägsnas och återbördas till hans "grav" upphör han att 
existera. [?]
["De skandinaviska lapparna hade även seden att den som utrustade den döde till den sista vilan skulle ha 
en mässingsring om den högra armen 'på det att intet ont skulle vederfaras honom'"]
Skaparens tillägg: Då figuren hittades på innan jag kom på att den kunde passa in här, så försöker jag 
knyta ihop min superhjälteidé med Nordens stjärnor, har lite idéer som jag vill ha respons på.
1. "Den levande basen" har en symbol, som är genomgående i alla dess skepnader, och den förenar de olika
medlemmarna (typ som i Crossgens serier; "Sojourn", "Meridian", "Scion" och "Mystic"). 
2. Liemannen var medlem av samma grupp som Vita duvan I och Osynlige mannen. När Osynlige mannen 
dör och gruppen splittras blir Liemannen bitter och håglös och går under jorden. Han dyker inte upp igen 
förrän i en av de senare erorna, då på grund av att han ser Nordens stjärnor på TV och känner igen en 
symbol på högkvarteret/någon superhjälte (se 1.)
3. Eventuellt han han en ande ständigt närvarande. Han kan inte se den men Nox uppmärksammar anden, 
dock mer som en olycksbådande, överhängande skugga. (Om detta skulle vara ok för Viktor.)
  I övrigt så reserverar jag Liemannens "origin" och då jag planerar att använda honom i sin egen serie vill 
jag helst att ingen tar ihjäl honom, tack.

Daniels svar:
1. Vi har ju snackat om att den nya hjälteåldern startas av basen, och en första hjälte som en slags initiator 
av denna. Säg att denne fått en slags vision i samband med sin kraft där symbolen som Nordens stjärnor bär
med de tre skjutande stjärnorna var samma som denne en gång bar, en syn från basen (av basen och två 
andra varelser som skjöt över himlavalvet/genom världsrymden) och en som basen också alltid har centralt.
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  Nordens stjärnor tog sedan dennes symbol som en slags hyllningssymbol för att ära denne. Sen upptäcker 
de symbolen i den levande basen. (De kanske tror att basen anpassar sig till dem och sett deras symbol, 
eller tillhört den store hjälten.) Det kan vara ett mysterium.
  Eller så innehåller basens symbol något ytterligare element som delades av den förste hjälten vilket får 
Liemannen att reagera. Något måste det vara som får honom att "vakna till". Kanske har han och de andra i 
hans grupp någon gång vart inne i den levande basen och sett denna unika symbol.
2. Det kan ha varit så att Osynliga mannens död "splittrade" hela den gruppen som fram till dess sett sig som
odödliga? Eftersom första Vita duvan inte gillar att dottern hjältar, kanske Liemannen är lite extra 
beskyddande över dottern, eller en confident för dottern? Om han avslöjar vem han är så kanske hon ser 
honom som en länk till sitt förflutna och få höra om fadern, och om deras äventyr, nåt som modern inte vill 
berätta om? 

LON (Skapad av Tobias Hofling)

Verkligt namn: Alexandir "Alex" Drakovskij
Alias: Lynx
Yrke: Kock på en restaurang i närmaste stad till högkvarteret.
Laglig status: Invandrare med svenskt medborgarskap.
Födelseort: Sibirien, Ryssland.
Historia: En väldigt sluten person, som inte gärna tyr sig till andra, utan håller sig mest för sig själv. Detta 
gäller även senare i livet när han blev en medlem i gruppen.
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 klen, men som Lynx kan han pressa ungefär 50 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.
Personlighet: Han håller sig helst på sitt rum och gillar inte att bli störd. Krävs det, så pratar han med de 
andra medlemmarna, men han undviker det helst. Som Lon är han sitt alter egos raka motsats. Han är 
högljudd, drar gärna usla skämt (som även om de hade varit bra, sällan uppfattas av de andra i gruppen då 
han inte är särskilt välartikulerad), vill ofta tävla mot de andra medlemmarna i olika områden som innefattas 
av deras krafter (förutsatt att han har någon chans mot dem, givetvis). Men hans favorittävling är att häva 
vodka.
  Lon är fortfarande Alex och han är medveten om vad som sker när han är i sin loform.
Alex har ofta försökt att bli mer som Lynx / Lon, men detta resulterar oftast i att han blir mer tillbakadragen.
Alex är något av en amatörkock, som efter många om och men har lyckats få ett jobb som kock på en 
restaurang. Detta har förvånat gruppen, då hans blygsamhet har hållit tillbaks honom i allt annat. Alex har 
något bättre sinnen än genomsnittet och detta använder han gärna till matlagningen för att pröva nya recept 
och försöka skapa egna rätter.
Gruppen har inte alltid uppskattat hans recept baserade på ryska rätter dock.
Dräkt: Specialsydda underkläder som tål påfrestningarna av förvandlingen mellan människa och lo.
Skaparens tillägg: Det skulle kunna bli lite lustigheter mellan honom och lokvinnan. Något som kan läggas 
in senare i storyn, beroende på hur lång tid som ska gå är att Alex får problem med sina krafter. Ju mer han 
använder dem, desto svårare verkar det vara att skifta mellan människa och djur. Förr eller senare måste 
han kanske välja om han vill leva sitt liv som en man eller lo.
Lokvinnans skapares tillägg: Jag har en liten idé kring att låta Lokvinnans vara Lons okända mor och 
adopterat bort honom till Sovjetunionen för att rädda honom från en fiende, eller hans far, eller båda och 
samma. (Observera att Lokvinnan inte är färdigutvecklad.)

LÖGAR (Skapad av Per Löfgren)

Yrke: Okänt, möjligtvis någon sorts tekniker eller professor inom kemi.
Bakgrund:  Hans fixering vid renlighet har också utvecklat hans stora svaghet, bacillskräck. Namnet 
härstammar från ett annat namn för Lördag nämligen lögardagen.
Längd: Vikt: Ögon: Hår: Styrkenivå: Superstark, se nedan.
Kända övermänskliga krafter: Lögar har något i stil med Hulks styrka.
Svagheter: När han konfronteras med Råttan som har sin favoritgnagare på sin axel så flyr han snabbt 
fältet. Likaså det ohygieniska att bli biten i nacken av Jeanne Nocturne får honom att svimma av skräck. 

22



Skaparens tillägg: Bild kommer, det gäller bara att finna rätt blandning av munskydd (skydd för luftburna 
bakterier) och badrock, badkläder.

MAGISKA MARKUS (Skapad av Daniel Schenström)

Verkligt namn: Markus
Alias: ”Mackan”
Yrke: Magiker.
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 samt en hel del magiskt fyrverkeri så att det han gör 
ser flashigt ut. 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 är en duktig svärdsman och frammanar oftast ett rött tvåhandssvärd för att slåss 
med.
Personlighet: Magiska Markus är disträ och har lätt att tappa fokus på det han ska göra, speciellt om det 
finns attraktiva kvinnor som störningsmoment. Det hjälper inte att han reser så mycket i tid och dimensioner 
att han knappt vet vart han är.
Han är i allmänhet godhjärtad men kan vara arrogant och tror att hans magiska kunskaper är överlägsna alla
andras.
Han förklär sig som sitt 30-åriga jag fram till Superstjärneperioden.
Not: Hans magi är generellt grön med lila accenter som bubblor.

MARSHALL THUNDER (Skapad av Daniel Thollin)

Verkligt namn: Marshall Thunder
Yrke: Kosmisk intergalaktisk hjälte.
Födelseort: Planeten Gordon i Arkoff systemet.
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.
Personlighet: Självsäker, ser upp till sig själv. 
Svagheter: Hans ego. 

MIRACLE WOMAN (Skapad av Thomas Fels)

Verkligt namn: Voulinda Carter
Yrke: Brottsbekämpare
Laglig status: Grekisk medborgare.
Kända släktingar: Zeus och Tor (fäder).
Hår: mörkbrunt Ögon: bruna Längd: 185 cm Vikt: 75 kg
Kända övermänskliga krafter: Pressar ca 95 ton och är närapå osårbar. Hon kan glidflyga och nedkalla 
blixtar från gudarna Zeus och Tor. Zeus blixtar slår ut både henne och en av henne utvald fiende, ofta med 
resultatet att hon vaknar och kommer till sans före fienden. Tors blixtar slår bara ut fienden, men fungerar 
endast lite mer än hälften av gångerna och man kan inte veta vilka gånger. När Tors blixt har nedkallats en 
gång kan varken denna eller Zeus blixt nedkallas förrän efter nästa solupp- eller solnedgång, oavsett om 
nedkallningen lyckades eller inte. 
Utrustning: Miracle Woman använder en osynlig flygande häst kallad Sleipgasus vilken kan komma upp i 
mycket höga hastigheter. 
Övrigt: Hon är ovanligt skicklig i närstrid. Lugn och bestämd personlighet.
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MODER SVEA (Skapad av Viktor Matiesen)

Verkligt namn: Kristina Spjutdottir 
Alias: Syster Svea (Ett litet smeknamn som lekfullt sprids runt i gruppen)
Yrke: Studerar i historia och mytologi
Längd: 150 cm. Vikt: 50 kg. Ögon: Gråbruna. Hår: Ljusbrunt men rött när hon förvandlas till Svea.
Styrkenivå: Kan lyfta upp till 100 ton.
Känd övermänsklig kraft: Hon kan flyga med hjälp av sin spjut och sköld. Hennes sköld tål all typ av stryck,
samma med hennes spjut fast den kan framkalla kraftfulla blixtar från dess topp. 
Svagheter: Hon blir svag om nån faktiskt lyckas slå bort skölden och spjuten.
Skaparens tillägg: Nordens stjärnors universums egen lilla Wonder Woman, är något av en fjortis. 

MOOSE (Skapad av Adam Karlsson)

Ålder: Reell 1015; fysisk ca 15. 
Längd: 217 cm. Vikt: 130 kg. Ögon: Ingen som sett. Hår: Ingen som sett.
Styrkenivå: Att lyfta ett ton är inget problem.
Känd övermänsklig kraft: Han är extremt stark och har en stor yxa som bara han kan lyfta. Förutom det så 
kan han vid vissa tillfällen, när han är riktigt arg, kontrollera åskan.
Personlighet: Pratar aldrig. Håller sig gärna för sig själv i sociala sammanhang (fritidsaktiviteter, 
diskussioner och liknande) även om han gärna tar för sig i olika avseenden, gärna utan att fråga eller vänta. 
Uppfattas av många i gruppen som arrogant, men även som väldigt lojal. Vill gärna tro att han klarar det 
mesta själv. Det enda som han tycker är roligt förutom att slåss är att tävla i olika styrkegrenar mot Lon.
Dräkt: Har ett älghuvud som mask. På överkroppen har han bara en cape av älgskinn, visar i övrigt bara sin 
muskler. Kanske något armband i vikingatidsstil på en av armarna. Nederdelen ser ut som på en klassisk 
viking. Höga pälsskor och någon slags höftskynke. Han bär en stor yxa. 
Svagheter: Hans dräkt skyddar honom inte så bra så om man lyckas få in slag träffar de ju alltid skadligt. Är 
inte speciellt smidig. Hans rakt-in-rakt-på stil kan ibland vara en svaghet.
Skaparens tillägg: Jag tänkte mig Moose som gruppens badass. Moose går in och tar för sig, har en så 
kallad rakt-in-rakt-på attityd och är inte rädd för att slåss. Struntar i order eller liknande om det inte 
överensstämmer med vad han tycker. Ingen kan riktigt kontrollera eller bestämma över Moose. Trots detta så
är han gruppen väldigt lojal, det är trots allt de enda vänner/familj/likasinnade som han har. Moose pratar 
aldrig, men kan ge ifrån sig ljud när han skadas. Han gömmer sig under masken som han aldrig tar av. Det 
är lite utav en hemlighet som gruppen och läsaren grubblar över. Den hemligheten hålls från denna skrift för 
att vara en överraskning även för andra skapare.

MORT (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: MORT
Yrke: Spejare för en högre ras
Laglig status: Kommer från en annan dimension så han har ingen
Längd: 259 cm. Vikt: 107 kg. Ögon: Röda. Hår: Rött.
Styrkenivå: Kan utan problem lyfta över 300 ton.
Känd övermänsklig kraft: Superstyrka, superuthållighet, så gott som osårbar, han kan skjuta energiklot ur 
händerna, han kan flyga, han har telepati, han kan bli osynlig och han kan till en viss del tankeläsning. Han 
utsöndrar skadlig strålning av mörk energi som skadar omgivningen om man tillbringar för mycket tid i hans 
närhet.
Svagheter: Hans självförtroende är hans största svaghet, då han tror sig aldrig kunna förlora. Han blir lätt 
arg av förolämpningar och därmed mer förutsägbar.
Personlighet: Självsäker och lättretlig. Han ser ner på alla utanför sin dimension, och blir lätt stressad om 
saker inte går som han vill. Älskar att döda.
Skapartillägg: Mort är franska för död. Ansiktet och kanske håret är en mask och Morts egentliga utseende 
är okänt. Morts alla leder är böjbara i alla riktningar. Designen är tänkt som en slags insekt med en flexibel 
hud ovanpå kitinet.

NATTHÄRSKAREN (Skapad av Fredrik Andersson)
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Alias: Nattidskungen
Yrke: Okänt.
Natthärskaren aka Nattidskungen skapad av Lars Johansson. Tog ett av de andra namnförslagen för jag höll 
med att namnet drabbas av en singelolycka i munnen på mig varje gång jag försöker uttala det. ;)  Som en 
designidé har han låst in sitt vampyrhjärta i en metallbox som han kört in i sin bröstkorg. Funderade på att 
kanske göra det till ett skyddande kristallhölje istället så man kan se hjärtat.
Längd:  Vikt:  Ögon:  Hår: 
Styrkenivå: 
Känd övermänsklig förmåga:

NATTISKUNGEN (Skapad av Fredrik Andersson)

Yrke: Kriminell.
Bakgrund: Nattiskungen är en nattlig inbrottstjuv som söver ner alla potentiella vittnen med sömngas innan 
han obemärkt kan skrida till verket. 
Längd:  Vikt:  Ögon:  Hår: Vitt
Styrkenivå: Normal mänsklig.
Känd övermänsklig förmåga: Ingen.
Utrustning: Han har sömngas av varierande styrka och ändamål. Vissa söver bara människor, djur, män, 
kvinnor, barn, etc. 
Beteende: Gasen måste inandas så den här skurken blir ganska harmlös om någon annan har gasmask på 
sig. Därför föredrar han att smyga omkring på natten när de flesta ändå sover. 
Skaparens not: Nattiskungen är inspirerad av tunghäftan "Nattidskungen" och gjord mest på skoj. Lagom 
småskurk för mer normala hjältar.

NATTKATTEN (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Victor Blanc
Alias: Skrattande uppskäraren.
Yrke: Galen seriemördare, tidigare kock.
Laglig status: Svensk-fransk medborgare.
Ålder: 45 år Längd: 200 cm. Vikt: 67 kg. Ögon: Gröna. Hår: Kort brunt.
Styrkenivå: Som en vältränad 25 åring som tränat hårt och regelbundet fastän han är 45.
Känd övermänsklig kraft: Snabba reflexer, vig som en katt, ett starkt luktsinne, hörsel och syn. Många 
skulle kalla honom övermänskligt snabb, men det är egentligen enbart resultatet av hård träning.
Personlighet: Han tar allting lätt och försöker reta folk till vansinne, han är impulsiv till sitt sätt men tecken 
tyder på att han planerar före. Han lider av vanföreställningar, han hör röster, han visar tecken på 
personklyvning, är sadistisk. Allt detta trivs han med, och han ser världen som sin privata lekplats.
Övrigt: Han går oftast klädd i väst med fastspända knivar för att alltid ha dem till hands men de döljs under 
en kavaj. Han är lång och tunn med en förvånande styrka i sin kropp. 

NEKRO (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Magnus Berg
Alias: Dödens mästare.
Yrke: Utbildad skicklig kirurg. 
Ålder: 27 år. Längd: 230 cm. Vikt: 89 kg. Ögon: Bruna. Hår: Svart med grått vid tinningarna, och långt 
svart skägg.
Styrkenivå: Utan sina ringar som en vanlig person som tränar regelbundet, annars fem gånger så stark som
en vanlig människa.
Känd övermänsklig kraft: Han bär oftast två ringar på varje finger som livnär sig på hans viljestyrka och 
varje ring har en egen speciell kraft som endast han kan kontrollera. Han kan göra energisköldar runt sig, 
han kan frammana döda från dödsriket och kontrollera dem efter sin vilja. Han kan kontrollera allt som en 
gång varit levande. Han kan även kontrollera levande celler så som hud och skelett till en viss del, och 
mycket mer beroende vilka ringar han bär. Han kan träda in i andras drömmar och ha kvar sina krafter i 
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drömmen vilket gör det svårt för den sovande att bli av med honom. Hans har en sådan kraftig utstrålning 
som skrämmer allt som lever, även spöken flyr så snabbt de kan om de känner av hans närhet. 
Svagheter: Han är maktlös utan ringarna och han litar för mycket på ringarnas krafter. Han är svagare i 
solsken än i månsken. Hans största svaghet är att han blir utmattad om han använder sina krafter för länge. 
Personlighet: Han har ett väldigt artigt sätt när han pratar, men kall mot allt levande, han ser ner på alla 
som är svagare än honom och han är alltid lugn och planerar allt i förväg. Han är inte rädd för att smutsa ner 
sina händer med andras blod för han ser svaga som en sjukdom som borde utrotas. Visat tecken på 
personklyvning och tvångstankar. 
Övrigt: Han ser Nox som en dotter för hennes krafter, men också som en rival. Han kommer att orsaka 
några av de känsligaste morden för Ghast, har planer att han ska döda Ghasts systerson, och om de andra 
skaparna till Nordens stjärnor tillåter, några av de andra hjältarnas viktiga personer, en nära vän eller 
släkting.

NOX (Skapad av Viktor Matiesen) 

Verkligt namn: Kristina Iskandar   
Yrke: Medium och nekromantiker. 
Laglig status: Invandrare med svenskt medborgarskap.
Födelseort: Beirut, Libanon. 
Ålder: 16+ år. Längd: 170 cm. Vikt: 60 kg. Ögon: (Som Kristina) mörkbruna, (som Nox) helvita.  Hår: Svart,
men ibland blekt vitt.
Personlighet: Med tanke på hennes historia av att kunna samspråka med de döda, kan man tro att det 
borde påverka henne på ett negativt sätt, men så är inte fallet med Nox. Faktum är att Nox i sitt yrke och 
privatliv är en trevligt ung kvinna som gillar att umgås med sina kollegor och vänner. Hon är även lojal mot 
sin make så det är ingen chans att hon skulle flörta med någon annan. Spelar i ett hårdrocksband.
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. Exempelvis så om Kristina är i Japan, kan hon framkalla samurajer att stödja henne i strid. 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.
Noteringar från skaparen: När jag tänker på Kristina, så tänker jag på omslagen till Darkness där han är 
omgiven av demoner, fast det är spöken och andar i Kristinas fall.
  Kristina är nästan baserad på en av mina bästa vänninor eller en blanding av några tjejer jag har lärt känna 
och älska genom åren. Kristina är den gothen i klassen på gymnasiet man gillar att titta på bakifrån och 
drömma sig bort lite så där. Kristina är den glade och snälle tomboyen i högskolan som man gillar att spela 
videospel med och liknade. Hon är den kramgoa nörden som man träffar bara på två tre gånger om året på 
olika mässor och festivaler av lika slag. ...Ni fattar nog. 
- Trots att Kristina är gift, har jag nästan aldrig nämnt om hennes man Erik. Men en rak beskrivelse av Erik är
nästan som Giles från tv serien Buffy, en glasögonprydd nörd som gillar att ha tweedkostymer på sig och 
liknande. 
- Förutom att Kristina är bästa vän med Jeanne Nocturne, är hon nära Graviton för att de är mer eller mindre 
nördar båda två. Även om Kristina inte är så insatt i de olika sci-fi- och fantasy-franchisen som Graviton, så 
gillar de båda att spela rollspel. 
- Eftersom Kristina håller sin äktenskap hemlig för gruppen, kan det hända att ett par killar i gruppen blir lite 
förälskad på grund av hennes kramgoa attityd.

NÖRDEN (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Adam Göransson
Yrke: Arbetslös
Längd: 1,69 Vikt: 67 kg Ögon: Gråa Hår: Brunt.
Styrkenivå: Som en vanlig människa som tränar lite oregelbundet. Med sin utrustning kan han lyfta ett ton.
Känd övermänsklig kraft: Adam har inga superkrafter.
Dräkt: Han har ett exoskelett som ger honom förmågan att sväva, hans armar har han som eldkastare och 
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från ryggen har han två extra armar i form av tentakler med klor som han styr med tankekraft. Det hela gör 
också att han tål mycket mer stryk då han nästan helt är täckt av metall.
Svagheter: Sin arrogans och att att han är ganska bortskämd och hans tro på sig själv. Annars har han alla 
svagheter som en vanlig människa.
Personlighet: Han är kär i alla kvinnliga hjältar i Nordens stjärnor och är ganska bortskämd till sättet och 
arrogant. Han är självsäker och väldigt pratglad, uppför sig ofta som en skurk från en tv-serie för barn. 

OMNUS INFERNATA (Skapad av Lars Johansson)

Verkligt namn: Omnus Infernata ( latinsk benäming, "den helvetiska ätaren av alltet").
Yrke: Kosmisk förgörare och rovdjur.
Födelseort: Okänt, men då den tycks leva större delen av sitt liv i rymden, och endast nedstiger på planeter 
för att inta föda, är det logiskt att anta att dess födsloplats är nånstans i djuprymden.
Bakgrund:  Därför har Omnus Infernatas släkte utvecklat en symbios. I gengäld mot att de skonar ett urval 
av supervarelser med särskilt vildsint beteende och avsaknad av känslor, så agerar dom som försvar av den 
då den intar sin föda, och riskerar att anfallas av vadhelst för supervarelser som dess byten har skapat. 
Vissa varelser som färdats länge med Omnus Infernata har till och med utvecklat förmågan att ta del av en 
annan aspekt av symbiosen. Vadhelst för överflöd av kosmiska energier som Omnus Infernata intar kan 
distribueras till supervarelser genom särskilda inre energipunkter som blottas då Omnus Infernata intagit sin 
föda. Dessa energier har utvecklat och förbättrat många av dom supervarelser som lever i symbios med 
Omnus Infernata till nära kosmisk nivå. 
Längd: Ca 2172 meter bred, och 1652 meter hög i centralkroppen. Dess många fångstarmar tycks vara 
något längre än dess bredd.  Vikt: Okänt, men med tanke på varelsens storlek och möjliga densitet så kan 
den när den inte är i antigravitatiskt tillstånd väga mer än 11000 ton. Ögon: Omnus Infernata tycks inte ha 
några synliga ögon, möjligen innehåller dess armar dolda organ som innehar samma funktion eller ersätter 
optiska intryck. Hår: Inget.
Styrkenivå: 10000 ton+. Dess kraftnivå tycks vida överstiga dom flesta kända jordiska metamänniskor.
Känd övermänsklig kraft: Kan överleva i rymden i många olika astronomiska, vissa extrema, miljöer. Tycks 
inte behöva varken syre eller vätska och kan överleva flera decennier, kanske århundraden, utan föda. Den 
reser mellan galaxer genom att omvandla delar av sin kroppsmassa till ren energi och gå in i hyperrymden 
och färdas därigenom snabbare än ljuset. Omnus Infernata kan på okänt vis spåra kosmiska byten flera 
ljusår bort och finna dessa med stor precision. 
  Den tycks ha förmågan att omdistribuera och manipulera sin kroppsmassa så att den kan läka skador på 
sig själv, beroende på sin interna energinivå. 
  Den kan även som ett naturligt försvar avge kosmiska energistötar på olika elektromagnetiska våglängder 
från specialiserade sektioner av dess tentakler. 
Personlighet: Omnus Infernata tycks vara ett extremt envist och vildsint rovdjur då den fått "korn" på ett 
byte, och kan färdas väldigt långa sträckor och tycks acceptera vissa skador på sig själv för att få ett byte.
Svagheter: Omnus Infernata tycks vara en såpass specialiserad livsform att den inte kan vistas längre 
perioder i atmosfären på jordliknande planeter. Att gå ner i en atmosfär för att finna sitt byte tycks vara dess 
motsvarighet till att en människa dyker. Trots att den klarar sig länge utan att ta in sin föda, så måste den till 
slut finna ett byte om den inte ska börja tappa kroppsmassa, och kan i extrema förhållanden återgå till ett 
larvstadium för att återställa sin livscykel. 
Övriga noteringar från skaparen: Omnus Infernata är den enda naturliga fienden för Nordens stjärnors 
bas. Den kommer en dag att anfalla jorden och Nordens stjärnors bas i en episk strid som kan komma att bli 
gruppens största genom tiderna. Omnus Infernata ser ut som en enorm korsning mellan en bläckfisk och ett 
Nejonöga. Den är oerhört färggrann till det yttre med en massa glödande färgade fläckar överallt på dess 
kropp. Utöver fläckarna är dess vävnad dock bara vit och delvis transparant.
  Dess mun, placerad på undersidan av dess kropp är dock inte tranparent utan blodröd med mindre 
brunaktigare inslag, med köttigt utseende. Den har inga käkar utan besitter bara en rund ring med flertalet 
kristalliserade tänder.
  Det är meningen att Omnus Infernatas uppdykande ska ligga långt fram i Superstjärneperioden.

ORIENTENS PÄRLA (Skapad av Daniel Schenström)

Verkligt namn: Nadira Bele
Yrke: Student i grundskola, gymnasiet och högskolestudent i biokemi.
Laglig status: Svensk medborgare utan brottsligt förflutet.
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Födelseort: Adana, Turkiet.
Ålder: 14 år. Längd: 165 cm. Vikt: 62 kg. Ögon: Bruna. Hår: Mörkbrunt.
Styrkenivå: Som en genomsnittlig person som försöker träna regelbundet och lyckas för det mesta. Som 
Orientens pärla så kan hon lyfta 50 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 i ungefär 12 timmar om hon tar loss dem. Kruxet 
är att av de ursprungliga 300 pärlor som halsbandet hade när det tillverkades för en furste för 3000 år sedan 
finns bara ett begränsat antal kvar så hennes superhjältekarriär har ett definitivt slut. Halsbandet innebos av 
en kvinnlig ande som är själva energikällan, som kan kommunicera telepatiskt med halsbandsbäraren och 
som kommer släppas fri när den sista pärlan använts. Nadira är den första bäraren som anden tycker är 
vettig och efter ett tag när den förstår att Nadira är en god person så tillkännager hon sig och med tiden blir 
det en stark vänskapsrelation. (Detta inträffar nog i Framgångs- eller Sönderfallsperioden.)
Personlighet: Tycker om att omge sig med vänner och familjen. Lojal. Ställer upp mer än hon borde vilket 
ibland ger henne problem med studierna. Intelligent och försiktig. Hon försöker använda pärlorna så sällan 
som möjligt och tränar därför kampsporter och annat, ofta med Pantern, som kan vara till hjälp.
Dräkt: I alla sina dräktvariationer så döljer hon sitt halsband.
Skaparens tillägg: Jag har en idé om vad som skulle kunna hända henne efter att pärlorna är slut så den 
berättelsen reserverar jag för mig själv. 
Nadira är gruppens första yngling i den första eran och är 14 när hon först går med.
Hennes föräldrar bor i Göteborg, modern är närmare 40 och fadern några år äldre och de jobbar troligtvis 
bägge två.

ORM (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Adolf Sten
Yrke: Professor inom herpetologi.
Längd: 200 cm. Vikt: 60 kg. Ögon: Förr blåa, sedan gula ormögon. Hår: Förr svart, sedan inget hår.
Styrkenivå: Han kan lyfta runt 50 ton.
Känd övermänsklig kraft: Superstyrka, ökad snabbhet, förhöjd vighet, förstärkt immunförsvar, immun mot 
de flesta gifter och sjukdomar, förstärkta reflexer, han kan se kroppsvärme, samt smaka av luften likt en orm.
Hans bett är giftigt och dödligt efter några timmar, och han har en förmåga att spotta gift likt en spottkobra, 
som gör en blind och kan leda till permanent blindhet om man inte tvättar rent från giftet. Han har en stark 
läkande förmåga, och kan förnya hela kroppsdelar på några dagar om han vill, andra skador kan läkas ihop 
direkt. Han blir starkare och snabbare i solljus och värme då han till stor del är kallblodig. Han simmar likt en 
orm och kan simma snabbt på så vis. 
Svagheter: Hans krafter är farligare i solljus och värme, men han blir långsammare i kyla.
Personlighet: Han saknar sympati för människor, han är intelligent och har dragningar mot misantropi, han 
älskar sitt liv. Han är inte galen, bara ond.
Skaparens noter: Har vissa problem med Orms personlighet. 

OTROLIGA MANNEN (Skapad av Daniel Schenström)

Verkligt namn: John MacVaughn
Yrke: TV-producent.
Laglig status: Skottsk-svensk medborgare utan brottsligt förflutet.
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. Vad som egentligen händer men han är fullständigt omedveten om är att Johns 
kraft hämtar eller byter plats med objekt i andra parallella världar, av vilket det finns ett för varje möjlig punkt 
där två eller fler olika saker skulle ha kunnat inträffa.
Personlighet: Lätt att arbeta med så länge som det i allmänhet följer den linje han själv är inne på. Ganska 
lugn och tystlåten när saker inte involverar honom. Fanatisk fotbollsfan (Chelsea är favoritlaget) och kollar så
mycket han kan på det. Har säsongskort på AIK-matcher och är medlem i Black Army. Dricker mer än han 
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borde när han går ut med grabbarna och blir lätt vresig och våldsam då.
Skaparens tillägg: -Ganska status quo fram till början av Superstjärneperioden då hans identitet avslöjas. 
Efter att han och familjen attackerats två gånger så skaffar sig familjen hemliga identiteter och de skiljer sig. I
samband med det skaffar han sig sin dräkt utan mask.
-Över en lång period så går han genom depression och mörker och byter plats med sitt jag från en annan 
dimension ett tag (denna andra syns i Thunder from Space) innan han finner sig själv och blir en trevligare, 
mer ödmjuk, person än tidigare.
  Johns krafter är ett resultat av ett möte med Den största superhjälten men det vet han själv inte om.

OTROLIGA MANNEN II (Skapad av Daniel Tholin av misstag)

Verkligt namn: John MacVaughn
Yrke: TV-producent.
Laglig status: Skottsk-svensk medborgare utan brottsligt förflutet.
Ålder: 40 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. Vad som egentligen händer men han är fullständigt omedveten om är att Johns 
kraft hämtar eller byter plats med objekt i andra parallella världar, av vilket det finns ett för varje möjlig punkt 
där två eller fler olika saker skulle ha kunnat inträffa.
Personlighet: Lätt att arbeta med så länge som det i allmänhet följer den linje han själv är inne på. Ganska 
lugn och tystlåten när saker inte involverar honom. Fanatisk fotbollsfan (Chelsea är favoritlaget) och kollar så
mycket han kan på det. Har säsongskort på AIK-matcher och är medlem i Black Army. Dricker mer än han 
borde när han går ut med grabbarna och blir lätt vresig och våldsam då.
Skaparens tillägg: -Otroliga mannen II kom till av misstag då Viktor Matiesen ritat alternativa dräkter till ett 
par personer inkluderande Otroliga mannen och Daniel Tholin råkat använda den till serien Thunder From 
Space. Världen han kommer från är identisk upp till att hans identitet aldrig avslöjades för allmänheten. 

PANTERN (Skapad av Viktor Matiesen)

Verkligt namn: Adjoa Adhiambo
Yrke: Sekreterare för militären.
Laglig status: Invandrare med svenskt och engelskt medborgarskap. 
Födelseort: Madagaskar.
Längd: 210 cm. Vikt: 90 kg. Ögon: Bruna. Hår: Mörkbruna.
Styrkenivå: Kan lyfta upp till 20 ton.
Känd övermänsklig kraft: Pantern har förmågan att kommunicera med djur och kan även 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. 
Personlighet: Eftersom hon är delvis uppväxt i England och i Sverige i resten av sitt liv, så har hon en viss 
attityd av som är lite typisk gammeldags engelska, blandat med den frisinniga svensken, vilken resulterat i 
en ovanlig trevligt person. 
Svagheter: Hennes största problem är att hon bara kan använda en kraft i taget. Det vill säga att hon inte 
kan vara stark som en björn och snabb som en gepard samtidigt, utan hon måste lägga ut ett strategiskt 
schema för sina förmågor, annars tappar hon koncentrationen. Men det brukar inte vara trubbel för henne i 
strid, för att hon är alltid i fokus.
Dräkt: I Framgångsperioden har Adjoa en typisk leopardfläckig bikini, med lite commandoutrustning, som typ
jaktkniv och kanske en hölster för en pistol (som senare ersätts av käppen). I Sönderfallsperioden har Adjoa 
en svart top och ett par kamouflagemönstrade militärbyxor. 
Det enda gemensamma Adjoa har genom alla erorna är en tatuering på ryggen som föreställer en panter. 
Noteringar från skaparen: Adjoa ska funka som gruppens sexsymbol.
Eftersom Adjoa är en representant för den engelska ambassaden i Sverige, bör hon funka som diplomaten i  
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gruppen. Hon kan även agera då och då som ledaren då hon och en del av gruppen blir ett team för att 
bekämpa brott i en stad medan de andra gör nånting annat.
- Adjoas förhållande till Nordens stjärnor i början är nästan som om man går på ett vanligt jobb. Man säger 
bara hej i början och känner inte nån i gruppen förutom via namn, men utvecklas som man kan förväntas sig 
genom tiden. Hon skulle agera lite som mentorn i gruppen att hon hjälper de yngre rekryterna som Orientens
pärla att träna upp henne och liknande.

PERSONLIGHETEN (Skapad av Daniel Schenström)

Verkligt namn: Adam Karlsson
Yrke: IT-tekniker.
Laglig status: Norsk medborgare utan brottsligt förflutet.
Ålder: 25 år. Längd: 178 cm. Vikt: 72 kg. Ögon: Mörkblå. Hår: Mörkbrunt, hans hår som det ser ut för 
andra är en liten illusion..
Styrkenivå: Som en person som har bra förutsättningar för att bli vältränad men sällan tränar. Koncentrerar 
han sig kan han lyfta 1 ton.
Känd övermänsklig kraft: Adam har tolv personers personligheter och krafter i sig. När han använder 
krafterna själv är de väldigt begränsade. Han kan kalla fram kropparna personligheterna tillhör och de 
fungerar helt autonomt och han förlorar då den framkallade personens krafter. Det tar dock på hans ork och 
är det mer än en halvtimme blir han svimfärdig och över en timme så finns risken att han dör. Ju fler han 
framkallar desto fortare blir han utmattad. Krafterna fungerar på liknande sätt, ju fler av dem han använder 
samtidigt, desto snabbare blir han trött. De olika krafterna är: kontroll över metaller, eld, vatten, vind, telepati,
telekinesi, superintelligens, supersnabbhet, kanalisering av känslor, superstyrka, illusionsgenerering och 
läkeförmåga.
Personlighet: Skämtar bort det mesta, och har genuint svårt att vara allvarlig vilket är en försvarsmekanism 
för vad han egentligen känner. Driven av skuldkänslor till de vars liv han nu hyser. Skulle vilja ha tillbaks sin 
egen ursprungliga personlighet och minnen. Noggrann och lojal. Han är godhjärtad och har gjort det till 
tradition att låta de andra personerna komma fram så att de kan träffa sina vänner och familjer regelbundet.
Dräkt: Åtsittande dräkt med skärvor i olika färger. På bröstet bär han skärvor av de absorberade hjältarnas 
emblem.
Skaparens tillägg: Om någon vill skriva om den första tiden efter så kommer han att använda den för att 
underrätta vänner och familj till de döda vad som hänt, försöka hjälpa tidigare offer, och gå i terapi och hos 
doktorer för att hjälpa honom med sitt saknade minne. Om han någonsin återfår vem han egentligen var är 
inte bestämt. Det är ju inte omöjligt att han kan ta reda på vem han var men minnet behöver inte komma 
tillbaks för det. Personerna han har krafterna från står det om under ofärdiga personer. De är 
Krankenschwester, Uplift, Illusionisten, Muskelmannen, Queen of Hearts, Fahrt, Regn, Feuervogel, Spirito 
Sancto, Panzermann, The Detective och Skuggornas kåpa. Berättelser är på gång om de flesta av dem.

PITCHFORK (Skapad av Daniel Schenström)

Verkligt namn: Fredrik Rogers
Alias: Tveudden, Satanssoldaten.
Yrke: Rörmokare, yrkeskriminell.
Laglig status: Engelsk-svensk medborgare med brottsligt förflutet.
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 egen kraft eller om den härstammar från 
hans tveudd. Med den tillgänglig kan han skapa, skjuta, kontrollera och kväva eld inom synhåll. Tveudden 
kommer i Framgångsperioden.
Personlighet: Fredrik har kort temperament, bister syn på människor och världen. Han gillar enkla nöjen 
som tv, alkohol och lätta kvinnor och har en förkärlek för amerikanska 50-talsbilar. Som Satanssoldaten 
utgick han från att rättvisa skipas enligt principen öga för öga, men som Pitchfork har han inga problem med 
att begå brott utan någon känsla för rättviseskipning. Hans fru tror att det är tveudden som på något sätt 
influerar honom. Pitchfork har inget emot att samarbeta med folk och har samarbetat med White Witch och 
Grotesko i ett avsnitt.
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PLÅGAREN (Skapad av Thomas Fels)

Verkligt namn: Gabriel Gabrielsson
Yrke: Deltidsstuderar.
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. 
Personlighet: Gabriel kan verka lugn på ett kaxigt sätt, men brusar lätt upp då det hettar till. Hans inlärda 
hat mot misshandlare plågar honom och ibland begår han överilade handlingar. Gentemot sina föräldrar 
visar han lojalitet, men det är egentligen bara assistenten Polly som har god hand med honom.

POLLUTION (Skapad av Viktor Matiesen)

Alias: Avfallet i Nybörjarperioden, Pollution i Splittringsperioden och framåt.
Yrke: Före detta hanterare av giftigt avfall, nuvarande efterlyst ekoterrorist.
Bakgrund: Vanställd och muterad. Men hon upptäckte att om hon badade i giftig avfall så kunde hon 
överleva, och få fram sitt normala utseende. Sedan dess har hon varit på brottets sida på grund av hennes 
mentala okapacitet, och snor all giftig avfall för sig själv och dra ned alla fabriker som fuskar i smutsen även 
om det skulle resultera i arbetslöshet och liknande.
 Dessvärre betyder det också att hon tvekar inte alls att skada eller döda alla som hon ens tror utför illegala 
dumpningar av avfall.
Längd: 178 cm. Vikt: 67 kg. Ögon: Kritvita. Hår: Gråvitt och slitet.
Styrkenivå: Beroende på hur mycket dos hon får av giftig avfall, kan hon lyfta upp till 40 ton.
Känd övermänsklig kraft: Då Pollution är en vandrande radioaktiv fara a la Chernobyl, är hon en enorm 
fara för alla i närheten. Hon har full kontroll av sina krafter och gillar att göra folk nervösa runt henne. När 
hon rör vid folk så gör hon ingen skada men hon kan ge sina offer radioaktiva sjukdomar av alla sorter och 
döda dem om hon vill. Pollution har även övermänskliga krafter, som att skjuta ut stålar av radioaktivitet.
Svaghet: Radioaktiv avfall är det enda material Pollution kan leva utav, faktum är att hennes kropp suger 
upp allt och hon behöver ett bad varje vecka. Dessvärre är hon själv en ostabil behållare, så om hon missar 
mer än två "bad", kan det orsaka en reaktion i hennes kropp och explodera.
Dräkt: En hazmat liknande dräkt med huva som är tajt och har en cleavage i Superstjärneperioden. Bär 
även på en gasmask som täcker över hennes mun.

PUTTETORPA HERE (Utvecklad av Johan Ragnarsson.)

Verkligt namn: Jöns Abrahamsson Ram
Födelsedatum: 1791-07-27.
Alias: Rama-Jössen, Stor-Jösse, Putte-Jössen, Puttetorp-Jössen, Puttetorpa-Sven.
Yrke: Bonde.
Längd: 13 kvarter och 1 tvärhand (I SI-enheter räknat har jag hittat uppgifterna 2,03, 2,12 och 2,2 meter.)
Vikt: 186 kg.
Styrkenivå: Texten ovan säger att han är stark som fyra man... eller ännu starkare. Fyra är ju inte hälften av 
tjugo. Det finns många berättelser om hur stark han var och hur han använde sin styrka.
Dräkt: Kläderna han bär på bilden från Växjö torg beskriver Stig Tornehed enligt följande: ”långstövlar, gula 
bockskinnsbyxor, blåa jacka och bredbrättade högkulliga hatt. Piskan i handen är inte bara en av tidens 
statussymboler utan också ett tecken på att han är en tillresande från landet.” Stövlarna (som sedan 1906 
finns på Smålands Museum) är troligen gjorda av älgskinn. Det finns avbildningar av honom i 
superhjältetights också, men den versionen kan vi spara till mer parodiska sammanhang.

QLIPHOTH (Skapad av Lars Johansson)
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Verkligt namn: Oskaparen, det Ofödda, det Orena skalet, Thamiel, Chaigidel, Sathariel, Gamchicoth, 
Golachab, Thagirion, Harab Serapel, Samael, Gamaliel, Nehemoth, Shaitan, Iblis, Beelzebub,Ahriman, 
oräkneliga namn på oräkneliga världar.
Yrke: Förgörare, utplånare, korruption av omniversum.
Längd: Odefinierbart, då dess längd förändras beroende på hur många väsen som utgör dess struktur, hur 
mäktig dess manifestation är. Men då den har alla sina 10 huvudkomponenter i sin form, så är den oftast mer
än 609 meter hög. Vikt: Odefinierbart. Dess massa är i ständig förändring, då onda väsen både tillkommer 
och kastas ut kontinuerligt från den. Ögon: Inga synliga. Där dess ögon eventuellt skulle kunna tänkas ligga,
då den är i en form som vagt påminner om ryggradsdjur, så syns endast en metallisk platta. Hår: Inget
Styrkenivå: Universal. Qliphothen har kraften att korrumpera, försvaga, och slutligen förgöra hela 
universum.
Känd övermänsklig kraft: Qliphothen besitter hundratals olika demoniska förmågor, erhållna från dom olika
demoner som den består av i olika tillfällen av frammaning. Dess krafter fluxuerar därför väldigt, beroende på
hur mäktiga de innersta demonerna av dess substans är. 
  Den har enorm magisk potential, kapabel att väcka döda till liv som dess slavar, att färdas mellan 
dimensioner och världar. Dess kunskap om oheliga mörka trollformler, förmågan att omvandla dess enorma 
potential till faktisk magi beror helt på kunskapen som dess inre demoner besitter.
  Qliphoth behöver varken vatten, föda, sömn eller atmosfär för att andas, utan livnär sig helt på förfallet som 
finns inom verkligheten, det som blir över när multiversum kontinuerligt skapas. 
  Qliphothen består inte av det vi känner som fast materia, och registreras inte som en livsform av några 
kända instrument i universum, utan som endast en bakliggande strålning, den är därför mer eller mindre 
osynlig för teknologi. Även om den kan och har upplösts många gånger så återoföds den alltid, då den 
negativa kraft som ger liv åt dom olevande är lika evig och oförstörbar som den som skapar multiversum.   
  Individuella demoner inom den kan krossas och upplösas, men det påverkar inte Qliphothen nämnvärt i det 
långa loppet. Det finns alltid en ond kraft till som bara väntar på att få ingå eller ta kontroll av dess enorma 
kraft.
Personlighet: Qliphothens personlighet fluktuerar lika vilt som dess krafter, och beror helt på vilken demon 
som är dominant inom dess innersta superstruktur, Qliphan. Därför kan dess uppförande och strategi 
förändras från frammaning till frammaning. Ibland kan den vara manipulativ och försiktig, andra gånger är 
den en vansinnig best som anfaller världar i blind vrede. Qliphothen själv är en magisk konstruktion av andra
demoner, och har därför inte i någon sann mening någon egen personlighet, utan besitter endast alltid en 
grundläggande instinkt för att förgöra och korrumpera världar och livsformer.
Svagheter: Qliphothen är känslig för den veritabla mängd av liv och positiv energi som existerar på vårt 
existensplan och kan därför egentligen inte existera någon längre tid i vår värld, innan den faller samman till 
dess grundläggande komponenter. Och för att ens komma in till vår värld, så måste 10 individuella 
interdimensionella portar öppnas, för att släppa in var och en av dess innersta komponenters livskraft. Om 
den kommer i kontakt med den vågfront som finns vid universums utbredning så upplöses den genast, och 
dess individuella komponenter faller tillbaks till dom helvetiska världar som dom kommer ifrån. Den besitter 
även psykiska svagheter, då dess spruckna medvetande är en enda mosaik av enbart negativa tankar, som 
skakas av kontinuerligt influx av positiva tankar och känslor om den befinner sig i vår värld. 
Dess sönderfall kan därför påskyndas markant om den utsätts för den positivt laddade psioniska energi som 
levande varelser kan generera i större mängder eller längre tid. Den försöker därför kontinuerligt att orsaka 
så mycket plåga och smärta då den befinner sig på vårt existensplan, för att behålla sin form här så länge 
som möjligt.
Övriga noteringar från skaparen: Qliphothen ser ut som en enkel negativ bild när den befinner sig i vårt 
levande multiversum, men i en helvetisk så dimension som dess komponenter härstammar från, så ter sig 
dess skin som en enda virvelstorm av olika färger, ett totalt kaos.

RÅTTAN (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Alfred Alm
Alias: Gnagaren.
Yrke: Kassör i ett varuhus, karriärkriminell.
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. Råttan har väldigt god hand 
med råttor men det är okänt om detta är på grund av en kraft eller någon annan anledning.
Personlighet: Han är kleptoman och tror att han är en råtta i en människas kropp. Han är pratsam och har 
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ett väldigt behov av uppmärksamhet. Han är även försiktig av sig och självsäker på sin förmåga, men han är 
även lättskrämd, mest för sin fobi för katter.

SINDRBROKK (Skapad av Lars Johansson)

Verkligt namn: Sindrbrokk
Bakgrund: Under Ragnarök så gick dom legendariska smederna Sindri och Brokke, som smidde Mjölner 
själv, ett vämjeligt öde till mötes. Dödade av den då odöde jätten Trym, som slog dom så hårt mot varann att 
dom smälte samman, i en missformad röra.
 Men Sindri och Brokkes lidande var inte slut med döden, utan i Hels mörka djup, så åtrådde Trym ett vapen 
såsom Mjölner, och tvingade dom att smida en ny krossare. Men då han krossat deras kropp såpass, så 
använder dvärgarna sin list, och får honom att hjälpa dom att bygga ett exoskelett för att kunna röra sig och 
arbeta. 
Så en dag..eller var det kanske natt..? Dagarna saknar betydelse i Hels eviga solnedgång.. Så var detta nya 
vapen färdigställt. Skåda! Den vackra Mannakross!! Liksom Gungnir och Mjölner återvänder det alltid till 
handen som kastar det, och liksom dom är den nästan oförstörbar. ( nåja, en och annan skavank mer har 
den, det är svårt att smida med armar som blivit brutna) Men just innan Trym, girig och förblindad av 
hopplösa drömmar om storhet efter döden, skulle ta Mannakross i sin hand, så föll en gigantisk näve ner och
krossade hans huvud!
 Sindrbrokk hade byggt mer än ett exoskelett... mer än ett litet stöd i döden, dom hade byggt en enorm 
krigsmaskin, från gamla svärd, klubbor, sköldar och ben från allsköns monster, och till slut skapat nånting 
mycket mer än ett litet stöd i döden!
 Innesluten i sin enorma krigsmaskin, sin Banahögg-Brynj har dom två bittra och torterade bröderna tagit den
nu än dummare Trym som sin träl, och svingar den mäktiga kombinerade mejseln-tången-hammaren 
Mannakross i Hel - Dödens gudinnas tjänst! 
Längd:  Vikt:  Ögon:  Hår: 
Styrkenivå: 
Känd övermänsklig förmåga:

SKAPARFLICKAN (Skapad av Lars Johansson)

Alias: Create-Girl
Bakgrund: Samisk-japanskt ursprung.
Längd:  Vikt:  Ögon:  Hår: 
Styrkenivå: 
Känd övermänsklig förmåga: Skaparflickan kan använda den gudomliga penseln för att tillfälligt förändra 
verkligheten, genom att måla in saker som inte fanns innan, eller sudda ut andra saker. Hon besitter även 
schamanistiska förmågor från hennes pappas sida, som hon inte utforskat.

SKUGGFÅGEL (Skapad av Fredrik Andersson)

Yrke: Yrkeskriminell.
Historia: Skuggfågel är en människa som dog men återupplivades av Skuggväktarnas sändebud (i en 
kråkas skepnad). Hennes krafter kommer från skuggriket, världen mellan livet och döden. Hon är alltså inte 
en odöd men är bunden att lyda sin vägvisare (även kallad Mäster Kråka) och att tjäna de mystiska 
Skuggväktarna. 
Längd: Nästan 200 cm. Vikt: Över medel. Ögon: Okänt. Hår: Okänt.
Styrkenivå: Som en hårt tränad människa med goda fysiska förutsättningar. Nära mänskligt maximum.
Känd övermänsklig kraft: Hennes krafter klassas som "svart magi".. 
Dräkt:  Hennes dräkt ökar hennes styrka så hon kan lyfta upp till 1 ton (se dock nedan). Den ökar också 
hennes vighet.
Svagheter: Se nedan.
Personlighet: Vita duvan II är för övrigt tänkt som en av Skuggfågels stora svagheter. Som person är hon 
en extrem fan girl av Vita duvan och samlar på alla möjliga Vita duvan-prylar. 
Tillvägagångssätt: kråkan har en "allseende" förmåga att kunna leda henne till platser där det finns en 
superskurk med hantlangare. Superhjältar anländer och slåss med superskurken och deras anhang, medan 

33



Skuggfågel håller sig gömd i bakgrunden. De hantlangare som fegar ur och lyckas fly in i skuggorna hamnar 
automatiskt i Skuggfågels domän och blir hennes byte som hon slår ner på och plundrar. Skuggväktarna har 
bestämt är att inte ens de små syndarna ska kunna finna någon fristad bland skuggorna och Skuggfågels 
uppgift är att straffa dem.
Skapartillägg och diskussion: Själva stölden av hantlangarnas eventuella värdesaker är främst en form av 
självfinansiering men Mäster Kråka/Skuggväktarna kan ha en baktanke även med detta...
  Skuggfågel är inte tänkt som en poppis tjej bland superhjältar. Om hennes närvaro upptäcks ger det 
brottslingarna en förvarning om att en superhjälte antagligen är på ingång, likt ett dåligt omen. Hon låter även
superhjältarna göra grovjobbet medan hon bara tittar på, oavsett hur det går för hjälten. Kommer finnas 
undantag förstås...
  Inspirationen till designen antar jag är en blandning av kvinnlig muskel-"Batman" och Vita duvan II. 
Skuggfågel ska se lika stark ut som hon är, någonstans kring den övre fysiskt möjliga gränsen för en 
människa. Hennes dräkt ökar även styrka och vighet ytterligare, men inom rimliga gränser (lyfta ett ton 
kanske..?).
Angående hennes fascination/beundran av Vita duvan II: Tänkte använda detta för att skapa både humor 
och dramatik.
  Aha! Tycker mig känna igen detta från guiden, men glömt det. Men ja, fler officiella figurer som beundrare 
av Vita duvan förstärker ju hennes bakgrund som kändis. Hjälper ju till att förankra detta faktum mer officiellt 
via serier.
  Det var främst detta kändisskap som jag bakade in i Skuggfågels bakgrund. Jag har även tänkt att 
"Skuggfågel" hade Vita duvan I som sin stora superhjälteidol när hon var barn/flicka. När Wilma "försvinner" 
från scenen är detta ett visst trauma för "Skuggfågel". Så när Vita duvan II dyker upp blir det en "nytändning".
Det är lite anledningen att "Skuggfågel" råkar illa ut och nästan dör. Hon försöker ivrigt byta livsstil och spela 
hjälte som sin nygamla idol.
  På så sätt är det lite skillnad på Skuggfågels och Face's beundran. För Skuggfågel är det primärt hjältinnan 
Vita duvan II som står i fokus (Skuggfågel ville bli en superhjälte), för Face är det skådespelerskan och 
fotomodellen Vita Duvan II (Face ville bli skådis/fotomodell).
  Trevligt! Eller nja, otrevligt för Skuggfågel kanske. Men en bra idé! Skuggfågel är som sagt inte en odöd, 
men Nekro kanske ändå tycker att hon står med ena foten i graven. Däremot är Skuggfågels vägvisare 
(kråkan) i princip en slags dödens sändebud/budbärare/"dödsängel". Både han och Skuggfågel kanske blir 
mer intressant för Nekro när han listar ut det..?
  Kul att det låter som en okej koppling till Duvan. Ja, enligt Skuggfågels koncept så är Vita duvan II i princip 
också en rival. Deras supernivå är hyfsat likvärdig. Hantlangare känns som primära mål när båda figurerna 
utför sitt värv som antihjälte respektive hjälte.
  Men att Vita duvan är Skuggfågels stora idol och svaghet gör att hon inte ser Duvan som en rival på 
samma sätt som andra superhjältar i hennes klass (supernivå). Snarare tvärtom. Tänk reaktionen hos en 
extremt blyg fan girl om Vita Duvan II  kommer för nära. Tänk även på att Skuggfågel är en nästan två meter 
lång extremt vältränad kvinna. Humor! Ska nämnas att på Skuggfågels relationskarta för Vita duvan står det 
just nu bara: "OMG! OMG! OMG!"
•Jeanne Nocturne: Oberäknelig. Brukar inte bli mycket över. Bäst att hålla sig på långt avstånd. Plundra och 
picka i dig de smulor som blir kvar. Kom ihåg att tvätta klorna efteråt. Det kan bli kladdigt…

SPEGEL (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Göran Sandqvist
Yrke: Vaktmästare på en skvallertidning/ tjuv och rånare.
Längd: 187 cm. Vikt: 78 kg. Ögon: Gråa. Hår: Mörkbrunt.
Styrkenivå: Han kan kopiera andras styrka, annars som en vanlig person som träna oregelbundet.
Känd övermänsklig kraft: Han kan kopiera andras krafter i en timme och all kunskap om hur de han ska 
använda dem genom att se dem i ögonen eller att röra vid den är han koncentrerar sig. Kan kan även 
kopiera flera personers krafter samtidigt, han kan radera de kopieringar som han har lagrade i kroppen så att
han inte kopierar för många. Han kan förvandla sig till en exakt kopia av människor, fastän spegelvänt. Han 
kan även smälta in i omgivningen ifall han står stilla. Han kan kommunicera och spionera genom speglar. 
Svagheter: Han får den personens svagheter som han kopiera. Han kan bara använda sina krafter i en 
timme innan han måste kopiera personen igen. Han kan bara kopiera fem personer åt gången, om fler så 
löper krafterna amok i någon minut och han blir medvetslös i timmar. Han måste även vila efter att ha använt
sina krafter i en timme. Han kan inte hålla igen när han använder andras krafter.
Personlighet: Han är blyg och klumpig när han pratar med kvinnor utanför familjen, och han är väldigt 
romantiskt och svartsjuk av sig och väldigt känslig. Annars är han den typiske tystlåtna och tillbakadragna 
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ensamvargen.

SPIDER-VENOM (Skapad av Thomas Fels)

Namn: Patrick Peters
Laglig status: Amerikansk medborgare, eventuellt omyndig
Ålder: Tonåring Hår: Blont Ögon: Gröna Längd: 180 cm Vikt: 70 kg
Krafter och vapen: Pressar ca 10 ton. Oerhört vig, kan hoppa 12 meter upp i luften och tål grövre våld än 
en vanlig människa. Kan spinna spindelväv med armar, händer, fötter och ben men inte skjuta iväg den. 
Väven är mycket stark och svår att ta sig ur för den som fastnat. Genom att bita med de utstående 
mundelarna, chelicererna, kan han spruta in förlamande gift i sina fiender. Giftet verkar uppåt en kvart och 
kan vara ganska smärtsamt. Med sina ögon kan han se åt nästan alla håll samtidigt.
Övrigt: Aningen sprallig personlighet, men brottas med en del tonårsproblem.

SPINDELDAMEN (Skapad av Daniel Schenström, namn av Thomas Fels)

Yrke: Legoknekt
Ålder: Motsvarande vuxen Hår: Svart Ögon: Multifacetterade Längd: 160 cm Vikt: 38 kg
Styrkenivå: Spindeldamen kan lyfta ungefär 300kg utan att behöva sakta ner.
Kända övermänskliga förmågor:Spindeldamen är ungefär fyrdubbelt så snabb som en människa, kan 
hoppa ca 10 meter från stillastående och kombinationen av hennes ögon och andra känselorgan gör att hon 
uppfattar alla rörelser i hennes närområde. Hon utsöndrar ett långsamtverkande gift vilket bryter ner organisk
materia så att hon kan dricka det. Hon kan spinna nät via en körtel i bakkroppen.
Svagheter: Hon kan enbart inta flytande föda. Hon är relativt kortsynt, sådant som är 150 meter bort eller 
längre är för suddigt för att hon ska kunna avgöra vad det är.
Övrigt: Spindeldamen är en intelligent spindel. Hon förstår sig på människor och de flesta andra djur i stort 
men har svårt för nyanser i språk och mimik.

SPORE (Skapad av Lars Johansson)

Yrke:  Odefinierbart, men den primära funktionen är som en avancerad sond.
Längd: Ca 177 cm. Vikt: Odefinierbart, då Spore kan kontrollera sin massa och densitet delvis, och 
innehåller antigravitationsorgan. Ögon: Ljusblå, utan iris eller andra synliga detaljer. Hår: Delvis 
odefinierbart, då Spore har sensoriska utväxter istället för mänskligt hår. Dessa är mörkt guldfärgade. 
Styrkenivå: Spore's naturliga styrkenivå ligger kring 50 ton, men kan ökas till okänd nivå genom 
manipulation av de kosmiska energier Spore besitter. 
Känd övermänsklig kraft: Spore är bionisk till sin natur, och detta ger per automatik många, många 
egenskaper som människor skulle klassificera som superkrafter. Spore besitter supersinnen som primär 
superkraft, då Spore är en avancerad sond. Dessa kan då Spore fokuserar sig 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, 
"livsenergi" och ett rumtidssinne som gör att hon verkar kunna se framtiden.
  Spore består av ett för mänskligheten okänt material med extraordinära egenskaper. Det står emot enorma 
mängder kinetisk och elekromagnetisk energi, vilket gör Spore närmast oförstörbar med mänskliga medel. 
  Spore har förmågan att både flyga snabbt och att sväva, genom att manipulera gravitationen omkring sig, 
och avge elektromagnetiska urladdningar. Topphastighet är okänd, men tycks ha förmågan att lämna jordens
atmosfär. Spore kan på okänt vis hoppa "ur led" delvis med vår verklighet, vilket gör att hon inte kan ses eller
på något vis uppfattas av dom flesta jordiska livsformer, för att kunna studera sin miljö eller ett subjekt ostört.
Slutligen besitter Spore många vilande kosmiska krafter, som förmåga att ändra form, men dessa visar sig 
först senare.
  Spore kommunicerar dessutom inte mestadels genom ljud, utan genom dataöverföringar genom 
elektromagnetiska och psioniska urladdningar, hon besitter kort sagt, en "superröst".
Svagheter: Spore har få fysiska svagheter, då Spore är gjord för att tåla dom flesta påfrestningar som 
Jorden kan ge, men är ändå inte oförstörbar, eftersom Spore är gjord för utforskning av planeter, och inte 
rymden. Större kärnurladdningar av termonukleärt bombardemang, såväl som submolekylär destabilisering 
kan skada Spore. Spore's främsta svaghet ligger dock i att Spore har en väldigt omogen och närmast barnlik
personlighet, och besitter därför ingen större list. 
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Personlighet: Spore visar sällan känslor och har ofta ett neutralt uttryck i ansiktet, men ibland ler hon ett 
något Mona-Lisaaktigt leende. Väldigt naiv, och oerfaren vad gäller mänskligt beteende. Hennes 
personlighet växer dock i takt med att hon absorberar mer data genom sina avancerade sensorer och 
sinnen. Hon blir ofta förvirrad över dom tabun som finns i samhället och dom subtila signaler som människor 
sänder ut mellan varann, då hon egentligen är konstruerad för att studera Basen, och inte människor. Spores
medvetenhet börjar växa då hon börjar studera människor för att förstå deras koppling till Basen, och finner 
dem mer intressanta.
Skaparens tillägg: Spore kommer att utvecklas som sagt, till en annan karaktär, men innan dess inträffar 
händelser som får henne att aktivera flera av dom slumrande krafter hon har från "Centralkärnan" den 
obeskrivligt avancerade och mäktiga livsform som hon varit en del av, innan hon skapades som en sond. 
Dessa inkluderar förmågan att ändra sin fysiska form på en subatomär nivå, och därigenom omvandlas till en
helt annan sorts livsform, en människa. Som det ser ut nu, blir det delvis för att Orientens pärla pensionerar 
sig, och Sverige behöver någon som kan ta hennes plats, men mestadels för att kunna få besvarade känslor 
från en människa, som just nu lutar mot Johnny Boy.
  Tanken är, som Spore förklarar i sitt första framträdande, att 'hon' bara är en liten del av en enorm kosmisk 
bioteknisk gudalik livsform, som utforskar multiversum, och trots sin förmåga att resa genom tid och rum, inte
hinner med allt om den ska göra det i singular, därför "knoppar den av" små, små delar av sig själv, av dess 
kraft och intellekt, för att skicka ut dom för att samla information, och erfarenheter som den tror kan vara av 
intresse. 
  Dessa är inte meningen att dom ska besitta självmedvetenhet, då dom när dom slutfört sitt intagande av 
data, återvänder till den centrala gudaformen och blir ett med den igen.
  Sist men inte minst, det som leder till Kosmos Pärlor, är att Spore är en formändrare.  Den kan bryta ner sig
själv på en subatomär nivå, och sätta ihop sig på ett helt nytt vis.
  Spore borde agera lite som the Watcher, med andra ord hon lägger sig egentligen inte i så mycket i det 
som händer, iallafall inte i början. Man kommer nog aldrig få se Spore "lägga en näve" i serien heller, utan 
hon utkämpar sina slag på andra vis.
  Ibland så fasar hon något ur vår dimensions tidsflöde, och hon förföljer då vissa av karaktärerna hem, och 
på patrull, observerar och spelar in allt dom gör. Skulle kunna användas som intressanta spotlight-historier, 
där man då och då får sekvenser då man ser karaktären genom Spores sida, och vad Spore tänker då hon 
observerar dessa varelser som hon inte riktigt förstår. 
  Just nu kommer nog Kosmos Pärlor att se ut mycket som Orientens pärla när hon var ung, och annars så 
är Kosmos Pärla väl inspirerad av Wonder Girl och Scarlet Witch.

SUPERSTJÄRNAN (Skapad av Thomas Fels)

Verkligt namn: Sofia Kyros
Yrke: Heltidssuperhjälte.
Laglig status: Svensk medborgare med iranskt ursprung.
Ålder: 18 år. Längd: 180 cm. Vikt: 78 kg. Ögon: Bruna. Hår: Brunt.
Styrkenivå: Kan pressa uppåt 100 ton.
Känd övermänsklig kraft: Förutom sin imponerande kroppsstyrka har Sofia flygförmåga samt tål oerhörda 
fysiska påfrestningar, till exempel kraften från exploderande bomber. Sofias blotta närhet har dessutom en 
långsamt läkande effekt på människor, vilken kan rädda liv.
Personlighet: Sofia är en mycket ansvarstagande och initiativrik person. Trots sin unga ålder ser folk upp till
henne och hyllar henne som en ledare och moralisk förebild. Hennes svaghet är den sorg som saknaden 
efter fadern inneburit, samt oron för den deprimerade modern och äventyrliga lillasystern.

SVARTA GULDET (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Klas von Hägern
Alias: Stadshjälten.
Yrke: Har inget yrke.
Identitet: Rikemansson som lever på sin fars pengar, så den måste hållas hemlig.
Ålder: 19 år Längd: 181 cm Vikt: 87 kg Ögon: Bruna Hår: Svart
Styrkenivå: Med medicinen och sin utrustning så är han så stark att han kan med en viss ansträngning lyfta 
100 ton. Annars klarar han knappt 40 kilo.
Känd övermänsklig kraft: Han är superstark och snabb, och han kan även flyga, han har övermänsklig 
uthållighet och läkande förmåga, han kan hålla andan i mycket längre tid än vanliga människor.
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Personlighet: Är arrogant och lyssnar endast på andra om han tjänar på det. Han tror att allt kretsar kring 
honom. Han är självsäker på sin förmåga. Han ser sig själv som bäst och har ett enormt ego. Hans dröm är 
att gå med i Nordens stjärnor. 

SVARTA ÖRNEN (Skapad av Elof Johansson)

Verkligt namn: Otto Lilienthal
Alias: Himmelens herre.
Yrke: Vetenskapsman.
Laglig status: Ökänd tjuv och prisjägare.
Längd: 179 cm. Vikt: 60 kg. Ögon: Gråa. Hår: Svart, men grått vid tinningarna.
Styrkenivå: Han är i vanliga fall som en vanlig man som tränar regelbundet, men han förstärker sin kropp 
med ett exoskelett som är inbyggt i flygmaskinen och som ger honom styrkan att bära upp till fem ton.
Känd övermänsklig kraft: Har ingen, men han är en av europas smartaste män, och han kan till större 
delen flyga alla sorters flygmaskiner som någonsin har funnits bättre än någon annan, bara han får 
undersöka den snabbt i en minut. Hans egna flygmaskin som förutom ger honom superstyrka och gör att han
kan hoppa över femton meter med raka ben, så är han smidigare än någon fågel i luften och kan lätt 
utklassa alla andra piloter oavsett vad de flyger i. Han är även en mästerlig skytt. Han använder många 
egenuppfunna saker för sina brott.
Personlighet: Han är en gentleman mot kvinnor, och han älskar barn. Han älskar saker som glimmar och 
höga hastigheter. Han är väldigt trevlig i sitt sätt att prata, och ber oftast om ursäkt när han stjäl något, för att 
sedan inte visa något samvete för brottet alls. Han är paranoid och lider av vanföreställningar. Han visar 
även vissa tecken på att lida av personklyvning. Han söker alltid uppmärksamhet för sitt skinande intelligens.
  Hans önskan är att få ett nobelpris, även om han måste stjäla det. Han blir snabbt en kallblodig mördare om
han måste när han är i luften. Han har ett fotografiskt minne.
Svagheter: Han anser sig bättre än andra, och hans gentleman sätt gör det svårare att utföra brotten då han
alltid är artig.
Dräkt och utrustning: Han klär sig som en gentleman från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 
Han använder en kombinerad flygmaskin och exoskelett. Hans flygmaskin ser ut som en hök fast med små 
miniguns inne i näbben. Han har små granater i storleken av kapsyler. Han har klor på händerna som kan 
skära i stål, han har en monokel som fungerar som kikare. Fjädrarna på flygmaskinens vingar kan fungera 
som kastknivar med bomber.
Skaparens tankar: Hans flygmaskin liknar ett glidflygplan som sitter fast på ryggen och med två små 
raketmotorer på ryggen, han måste använda armarna för att kontrollera vingarna och motorerna som han 
kontrollerar genom en speciell hjälm och handskar som han har byggt. Hoppas ni får en bättre bild än den 
jag får av den här beskrivningen.

SVARTDRÖM (Skapad av Daniel Schenström)

Verkligt namn: Nils Bildgren
Yrke: Yrkeskriminell.
Längd: 177 cm. Vikt: 77 kg. Ögon: Mörkblå. Hår: Mörkbrunt och grått
Styrkenivå: Som en som tränar lagom och regelbundet.
Kända övermänskliga förmågor: Nils kan när han är vaken gå in i personers drömmar och på så sätt få 
information från dem. Han kan också kontrollera dem när de sover och få dem att utföra saker åt honom. 
Väcks de så tappar han kontrollen. I slutet av sin karriär upptäckte han att han också kan samla kraft från 
folks drömmar och återskapa mardömsmonster som får fysisk form i den vanliga världen. De som ser dem 
och själva drömmer får panik bara av synen medan exempelvis robotar och odöda inte drabbas.

TEMÜDJIN – HIMLENS VILJA (Skapad av Thomas Fels)

Verkligt namn: Temüdjin Elbegdorj
Laglig status: Mongolisk medborgare.
Längd: 185 cm. Vikt: 80 kg. Ögon: Gulbruna. Hår: Mörkbrunt
Styrkenivå: Som en genomsnittlig 18-åring som tränar hårt och regelbundet.
Känd övermänsklig kraft: Temüdjin kan kalla ned tio mongoliska beridna krigare från himlen samtidigt. De 
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kommer flygande på hästar och bär mongolisk krigarutrustning från 1200-talet. De strider välorganiserat, 
lojalt och taktiskt skickligt ända till sista man. Därefter kan Temudjin kalla ner ytterligare tio krigare. Då himlen
är molnfri kan Temüdjin kalla ned en hel tumen samtidigt, det vill säga en trupp på tusen krigare.
Personlighet: Trots sin låga ålder är Temüdjin en man som folk lyssnar på. Han är även en god lyssnare 
själv, tillvaratar andras styrkor och är ofta lugn till temperamentet. Men en oförätt mot honom eller hans 
vänner låter han inte passera. Han ogillar onödiga prylar och värdesätter att folk står vid sina ord, samt är en 
stor taktiker på slagfältet och skicklig med häst och pilbåge.
Dräkt: Temüdjin kan gå klädd som en mongolisk krigare, men använder ibland även enkla kläder.
Skaparens noteringar: Temüdjin – Himlens Vilja är reservmedlem i Nordens stjärnor. 

TIN (Skapad av Daniel Thollin)

Yrke: Heltidssuperhjälte 
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 10 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.
Personlighet: Smart, lugn och skämtsam
Svagheter: Känslig för elektricitet.
Skapartillägg: Någon som vill skriva hans första framträdande? Daniel själv? TIN borde kunna ha varit med 
ända från början fast i en mer primitiv, klumpig form. Den variant som jag har ritat är 2000-talets variant.
Noter: Det är okänt hur länge Tin har funnits men hans existens går tillbaks åtminstone till 1800-talet. Se 
Nollfte perioden i Appendix 2.
Skapardiskussion: Detta återberättas av en som var med på skeppet "Amorosa". Året är 1721det är tre år 
sedan Karl den XII stupat i Norge. Ulrika Eleonora har året innan abdikerat och enväldet är avskaffat. 
Riksdagen har makten i Sverige. Det stora nordiska kriget är avslutat och man begränsar Kaparnas framfart 
kraftigt. Det är nu den stora fredens tid, det finns ingen plats för pirater. Men finns det pengar finns det behov
av män som inte ställer frågor. Några år tidigare får en dansk kaparkapten ett hemligt uppdrag av den 
svenske läkaren Skragge under ett besök i Hamburg. De ska bärga en skeppslast i Östersjön. under den 
följande tiden samlar kaptenen män han kan lita på och börjar förbereda och träna dykare. Men planerna går
i stöpet i och med att pengar och skeppsgaranti dör med Karl den XII. Det går en tid, pengar samlas in och 
skepp anskaffas och en stormig natt beger de sig äntligen ut på uppdrag. 
 De hittar i djupet något som inte är ett skepp, en platt stor stenliknande sak som släpats över botten. De får 
göra flera försök att duka och de tappar till och med en av dykarklockorna. Upp ur djupet släpar de en 
rustning som de inte lyckas plocka i sär. Men så anfaller två ryska fregatter och en vild strid utbryter. Skeppet
sätts i brand och sjunker. Bara några få lyckas undkomma i roddbåtar. Med ner i djupet försvann den 
mystiska skatten. Men, han kan svära att han sett den en dag, när han stred mot ryssarna i Åbo. Det var inte
på slagfältet, det var ute i skogen natten innan. Den vinkade till honom. 
 Epilog. Matrosen Tim är mitt i stridsvimmlet ombord på "Amorosa" och skeppet står i brand. Han försöker 
komma fram för att nå en livbåt men knuffas ner i lastrummet av en annan flyende. Han fastnar. Vatten 
strömmar in och båten börjar sjunka. Så genom mörkret och vattenvirvlarna ser han en skugga. Ett ljus. 
Rustningen är alldeles nära. Den omsluter honom. Man ser det sjunkande skeppet utifrån, under vattnet. 
Slut.
  Spontant för mycket svensk historia och för lite superhjälteserie MEN den har mystik och Tin har ju en 
mystisk bakgrund. Så sett gillar jag upplägget.
  Jag skulle vilja baka in epilogen i huvudberättelsen, kanske skippa den mystiska figuren på slagfältet, och 
avsluta slutet på ett annat sätt med mer superkrafter och action.
  "Rustningen är alldeles nära. Den omsluter honom. Man ser det sjunkande skeppet utifrån, under vattnet." 
En energistråle skjuter upp ur vattnet (+ massa vrakdelar, Tin har sprängt hål i skeppet). Överlevande vittnen
förfäras i roddbåten. De förundras än mer när en gestalt sedan far upp ur det rykande vattnet. Rustningen 
svävar ett ögonblick inför vittnenas förskräckta ögon innan den flyger iväg.
  På så sätt får man med Tins superkrafter. Lite poänglöst att använda mystik om läsaren inte klart får veta 
att det är just Tin i slutändan, såvida inte det står i seriens titel, typ "Tin's skapelse" eller liknande men jag 
tycker inte det är tillräckligt.
  Måhända flyr de ryska fregatterna så att männen i roddbåten klarar sig, eller så sänker Tin fregatterna med 
sina "ljusstrålar". Inga vittnena mer än de överlevande i roddbåten ensamt guppande på havet. Ingen trodde 
dem och vittnesmålen förblev en bortglömd skröna. Kanske lite för brutalt för att vara Tin men just då var han
ju en förskrämd matros som kanske ville skydda sina vänner i roddbåten. Rustningen gick in i automatiskt 
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stridsläge och fixade resten innan Tin fått ordentlig kontroll.
  Måhända bestämde sig sedan Tin för att hålla en låg profil (slagfältet i Åbo). Han kanske fick samvetskval 
eller insåg att hans krafter skulle dra till sig för mycket uppmärksamhet. Alternativt var rustningen skadad och
energin tog tillfälligt slut. Tin fick vänta några hundra år på att tekniken kom ikapp så att han kunde få tillgång
till delar som kunde fixa problemet.
  Well, så skulle jag inte göra. Men, som sagt det skulle ha kunnat användas som Tins hemliga ursprung 
(secret orgin story). Sen kan man ha en häftig superhjälte-action-pirat-story på slutet av 1700-talet under 
kriget mot Ryssland. 
  Sen hoppas jag ni förstår vad de hittade i vattnet och hur det är kopplat till vrakforskning i vår (verkliga) 
samtid...
  Serien skulle givetvis även ha en tydligt mystiskt (aka kryptisk) titel som: "Cirkeln på Östersjöns botten"... 
  Intressant. Bygger några namn, utöver regenternas, på historia? Jag har också funderat på att beblanda Tin
med pirater. Men då tänkte jag främst på Grom Vitskägg och hans anhang, och det skulle ju i så fall placera 
Tins ursprung i ett ännu tidigare århundrade. Frågan är om man ska avslöja när Tin blev Tin redan nu, eller 
om man ska låta den saken vara mystisk ett slag till. Men om vi skulle bestämma oss för att använda din idé 
skulle man kunna knyta ihop den här händelsen med Vitskägg i alla fall. Jag har nämligen lite funderingar på 
en pirat till. Jag har tänkt mig att vederbörande var samtida med kapten Vitskägg, men det kan för all del 
vara så att det bara är slutet respektive början på deras karriärer som överlappar, och i så fall skulle den här 
piraten möjligen kunna ha en koppling till piraterna i din historia också.
  Hade varit kul om Tin agerat riddare någon gång i historien, men det är kanske för långt bakåt i tiden...

TIN II (Skapad av misstag av Thomas Fels)

Yrke: Heltidssuperhjälte 
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 10 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. 
Förutom det kan han förlänga sina mellansektioner en bit och omforma vissa delar av kroppen
Personlighet: Smart, lugn och skämtsam
Svagheter: Känslig för elektricitet.
Skapardiskussion: Tin: För att avslöja lite mer så är han urpsrungligen människa. i rustningen finns 
resterna av en svårt skadad människa som inte vet vem själv han är. Rustningen håller kroppen vid liv och 
har även ett eget medvetande som människan kommunicerar med. Vart rustningen kommer ifrån vet ingen. 
  Uppenbarligen är teleskopfunktions-Tin en bedragare, eller kanske en god tvilling från en parallell värld, 
eller en infiltratör från någon skurkgrupp, en ersättare byggd av Tin själv då han är någon annastans, 
upptagen, på superhemligt uppdrag eller nånting helt annat. 
  Roligt att ni gillar tillägen i Tins historia. De har funnits länge i mitt huvud men inte skrivits ned. Jag har inte 
mycket att säga om det som har gjorts med Tin. Det är gjort och jag tycker det är roligt att han har använts. 
Jag gillar Daniels idé om att det kanske är en bedragare eller att Tin har byggt en ersättare vad gäller 
teleskopfunktionerna. Andningsappareten hade han som Thomas skriver byggt av medtaget material
  Men det går ju att köra på bedragar-Tin versionen. Man kan till och med göra honom till en tragisk hjälte. 
Tänk en konstruktion som är gjord för att infiltrerar gänget, börjar inse att han är på fel sida, tar över den 
heroiska rollen och sedan offrar sig för att rädda nån/några andra. I sitt dödsögonblick avslöjar han 
sanningen och vad som hänt den riktiga Tin.
  Skulle han kunna ha blivit bortförd av utomjordingar som spädbarn? Typ 14-1500-talet. Och därmed aldrig 
fostrad av människor. Och när han senare återkom till jorden i sin robotdräkt var han väldigt okunnig om 
mänskligheten men hade ändå starka känslor kring den. Och pga alla psykiska trauman han varit med om 
drabbas han ibland av minnesförluster. Men djupt där inne är han mänsklig och har mycket humor och en 
stor vilja att lära sig om världen och livet. Detta är bara lösa förslag, Thollin bestänmmer! 
  Den eller de som vill får jättegärna utforska Tins förflutna. Att han kan ha funnits sen 1500-talet har jag inga 
problem med alls. I övrigt så är dräktens ursprung okänt och det får gärna hållas lite mytiskt, även om man 
gärna får hinta om ngt ursprung, t.ex utomjordiskt, men det är tråkigt om allt blir svart på vitt och supertydligt.
 Tin själv minns inte vem han var innan han fick dräkten eller hur han fick den, men det är kanske något som 
han forskar i? vem var han innan dräkten. HAn kanske utgår från platsen där hans medvetande först 
vaknade till liv i dräkten. 
 Sen vet han att hans mänskliga kropp är svårt skadad, även om han inte kan öppna dräkten, då dess 
medvetande håller honom informerad om status på omgivning, hot, hans kropp etc. Men inte heller dräkten 
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kan svara på vad som hände med tin nnan Tin satt i den. Men den har kanske info om bärare av den innan 
Tin? 
  Vad gäller zombiehistorien Peral så kanske Tin påverkas oxå, men dräkten gör en "over-ride" av Tins 
medvetande..? alt. så är dräkten immun mot virus, eller tankepåverkan? 
  Men jag vill inte styra mer i Tins urpsrung eller så. tycker jag har sagt tillräckligt. Om han nu härstammar 
från Gustav Vasa eller rymden kvittar för mig så länge det blir en spännande historia! 
  Vad gäller de olika förslagen så ser jag gärna en kombo av att minnesförlust och bedragare alt. ersättare 
som Tin själv byggt. Det kanske är så att han har byggt en ersättare, men sen drababts av minnesproblem 
och glömt det - varpå ersättaren utvecklat en egen livslik intelligens och börjat bygga om sig (utskjutbara 
armar, etc) för att långsamt börja bli ond.
  Tycker att den snyggaste lösningen är att Tin har byggt en replika av sig själv och det uppdagas efter att 
han kommer tillbaka och stänger av den. Sen följer ett äventyr (som egentligen är det som Tin återberättar) 
av vad som hänt honom medan han var borta.
  Låter som en väldigt effektiv förklaring. Man kan också förklara (inte nödvändigt) hur länge replikaTin varit 
aktiv så vet manusförfattare framåt inom vilken tidsram de kan använda honom. Sen kan man göra 
anledningen varför till nåt intressant. Varför berättade han (eventuellt) inte för de andra om replikan. Eller var 
det NS plan hela tiden för att avslöja en skurk som var ute efter Tin eller liknande?
  Ja, det kan vara något. Att Tin själv har byggt dubbelgångaren känns nära på logiskt och inte så spretigt 
som många andra lösningar skulle kunna tyckas vara. Annars var jag lite inne på idén att bytet sker i 
Förgöraren och att dubbelgångaren alltså är Tin fast från någon av de andra världar som förekommer i 
serien. Eller som sagt att dubbelgångaren skapades i ett tidigare sekel.
  Jag tänker att man skulle kunna knyta ursprunget till någon tidigare händelse (i en serie som redan finns 
eller i en som återstår att skapa). Det skulle kunna bli fint. Annars är det ändå en god idé att tydliggöra saken
skaparna emellan även om det inte sägs i serien. Och om vi inte kommer fram till exakt när det hände bör vi i
alla fall komma fram till när det kan ha hänt respektive inte, så det inte blir motsägelser i senare serier.
  Eller för att han misstänkte att någon av de andra (utan att veta vem) var en förrädare. Kanske var det så 
att Tin genom en luddig profetia fått veta att en förrädare i gruppen skulle dyka upp. Sedan skapade han i 
hemlighet en kopia av sig själv som skulle stanna med gruppen för att själv att kunna dra iväg på ett annat 
äventyr för att ta reda på förrädarens ursprung. Efter ett tag så havererar kopian, och tja, ni fattar, det visar 
sig att profetian var sann, nämligen att Tins egen kopia var förrädaren.
  Låter bra Tfel, men hur vore det om Nox på något sätt kom i kontakt med profetian och hon ville att Tin 
skulle analysera den, så kan vi på något vis koppla in Nekro i det hela då han kan ha på något sätt med sina 
magiska krafter förvrängt profetian, och på så sätt få Tin att bygga sin kopia?
  Om tidsresor är möjliga, skulle Tin rest bak i tiden. Byggt en kopia av sig själv, som sen skall dödas i ett 
senare skede. För att på så vis ändra framtida händelser. Men, själv tycker jag man skall hålla det enkelt. 
Skippa profetsior, skippa tidsresor. 
  Mitt förslag: Tin får reda på att det finns en infiltratör, byter ut sig själv, så att han kan nysta i det här utan att
någon vet.
  Kanske lite trist, straight forward, men funkar som en tydlig äventyrsram. Fokus skall väl vara att förklara 
och tydliggöra varför han inte kan förlänga lemmar och att han inte är en robot. Men, som sagt. -- Det är bara
min åsikt! --
  Om Tin: Han är människa i den, men ingen har sagt ifall han är en hel människa, jag har alltid sett honom 
som att hans mänskliga jag saknar armar och ben och rustningen ger honom nya. Mer en cyborg i rustning 
alltså.
Nja, just nu har jag inget konkret förslag på hur han skulle få veta. Beror lite på vem som är infiltratör och 
vilken stämning man vill ha. Det skulle i och för sig räcka med att han såg någon som skulle varit bortrest 
smyga omkring. Det skulle även kunna vara så att han talade i telefon med någon (från en annan stad) när 
han ser några skurkar släpa in den han pratar med i en lagerbyggnad. Är det en falsk person han talat med? 
Är infiltratören en imitatör... Osv
 ...eller så överhör han bara ett samtal mellan infiltratören och någon annan, men han hinner inte se vem 
infiltratören var.
  Det behöver inte vara så komplicerat, det ska gärna funka inom ett äventyr, i en tidning.
  Det behöver ju inte vara en infiltratör Tin ska ha tag i. På vilket vis skulle det kräva att han bygger en kopia 
av sig själv? Jag tänker mig snarare att det är någon gammal bekantskap som har gjort väsen av sig, och 
som Tin anser sig behöva sätta stopp för. Eftersom personen i fråga håller koll på Nordens Stjärnor bygger 
Tin kopian så att han kan ge sig ut i världen utan att det märks att han är borta. Kanske har Tin träffat på den
här skurken för länge sedan. Till exempel på adertonhundratalet. 
  Nä, det behöver givetvis inte vara en infiltratör. Ett yttre hot är i och för sig bättre och tydligare. Då kan han 
bygga Tin-kopian att ha som lockbete. Man kan till och med tänka sig att någon annan ur gänget också är 
insatt i att det är en kopia.
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  1989 (?): Nordens Stjärnor vs Vengeance (Svenska Superserier #11). Tin har en inbyggd respirator och en 
intern databas, kan ta upp och analysera signaler, uppfatta allt som händer i högkvarteret samt förlänga 
halsen. Förstår inte Lons humor, men hänger snabbt på efter att ha fått förklarat för sig att det handlar om 
fantasi.
  1989 (?) Nordens Stjärnor och Hatets Vän (Svenska Superserier#12). Tin säger pip, förlänger vänstra 
armen, är oansvarig nog att lämna sin post, är luktlös (Det lär gälla för båda upplagorna, eftersom Lon 
annars borde ha märkt skillnaden.), minns ett tidigare möte med Hatet, uppfattar att Spore avger alfavågor.
  DDP kommer alltså undan och kan sägas handla om riktiga Tin. NsvV och NSoHV är det där emot värre 
med. Praktiskt nog utspelas de tidsmässigt nära varandra. Båda i fjärde eran, i vilken även Ragnarök och 
Förgöraren ingår, så om ni föredrar att slippa riktiga Tin i de berättelserna borde det gå bra. Om kronologin 
stämmer med hur äventyren listas i guiden, så är det i ordningen NSvV, NSoHV, R, F. Det ger oss 
möjligheten att hela saken får sin upplösning i F.
  Ett alternativ vore i så fall att dubbelgångaren är Tin från ett annat universum, och i samband med de 
multiversella resorna som är själva grunden för F, blir återförd till sitt hem. Ett annat alternativ är att 
dubbelgångaren är en robot som till exempel Tin själv har byggt. I så fall skulle roboten kunna kvaddas under
resan, till förtvivlan för lagkamraterna som sedan blir överraskade när de kommer hem igen och den riktiga 
Tin har hunnit komma tillbaks medan de var borta. Lika överraskade skulle de nog bli av mötet med riktiga 
Tin om de har den de trodde var Tin med sig. Kör man på den varianten kan ju hemkomsten antingen leda till
en uppgörelse mellan Tin och Tin, eller med att dubbelgångaren springer iväg, lämnar landet, ger sig ut på 
egna äventyr och eventuellt dyker upp igen vid ett senare tillfälle. I så fall kan det vara värt att ta ställning till 
om man vill behålla möjligheten till förväxlingar eller om dubbelgångaren ska ha förvärvat något som gör att 
man kan se skillnad på dem. Vill man båda ha sylten och äta yoghurt kan man säga att den saken händer 
senare.
  Ännu en relevant fråga: Finns det några fler opublicerade (vare sig de är färdiga, påbörjade eller bara 
tänkta) som tjänar på att använda låtsas-Tin i stället för riktiga Tin? Det kan ju vara bra att veta innan vi 
bestämmer under vilken tid Tin var ersatt av dubbelgångaren.
  Om det blir en strid vore det kul om kopians förmåga att förlänga hals och armar nästan fäller avgörandet i 
striden till hans fördel, men att det till slut blir för mycket att hålla reda på när huvudet snurrat några varv. 
Därför vinner orginalet striden. Sedan befaller orginalet kopian att nedmontera sig själv, vilket sker. Bara ett 
par idéer. 
  Den detaljen har jag inte tagit ställning till. Det finns som sagt mycket annat att ta ställning till först. Men 
hela grejen med att han var ersatt av en dubbelgångare under en tid känns som en tillräckligt stor grej för att 
förtjäna en häftig upplösning. Och då kanske "ett allvarligt snack" skulle bli lite antiklimaktiskt. Fast det 
kanske beror på. Spontant tänker jag mig i alla fall att något mer spektakulärt nog vore önskvärt. En fysisk 
tvekamp vore väl det mest uppenbara. Huruvida det också vore det bästa låter jag i nuläget bli att tycka 
något om.
Ja, det måste vi också komma fram till. I vilken ordning vi måste komma fram till saker är kanske inte givet, 
men det kan förstås vara bra att ha en tanke om saken. Upplösningen bör ju knyta an till början på ett eller 
annat vis, tänker jag. Fler frågor att ta ställning till:
Hur lång tid tog det för Tin att bygga dubbelgångaren (om det var han som gjorde det)?
Var den redan färdig när han insåg att han behövde åka iväg?
Vad var det i så fall som fick honom att vilja bygga den?
Satte han igång den själv innan han stack, eller startade den av sig själv efter att han hade stuckit?
  Någon excentrisk rik historisk person vill ha en "levande magisk" rustning (som 
statuspryl/skrytbygge/underhållning/väktare/betjänt/krig/annat). Någon annan person kommer på ett sätt att 
skapa en sådan rustning (frivilligt eller under tvång), men "fuskar" och låser in en levande människa i den för 
att få den att röra sig och tänka (skaparen själv i ren desperation?). Rustningsdelarna kan vara av okänt 
ursprung (utomjordisk/gudomlig/annat).

VERKLIGHETEN (Skapad av Daniel Schenström)

Yrke: Hålla samman verkligheten
Ålder: Över 13, 8 miljarder år Längd: Upplevs vanligtvis som 100 meter Vikt: Okänt Ögon: Blått, rött, grönt 
och gult Hår: Okänt.
Styrkenivå: I princip oändlig.
Känd övermänsklig kraft: Verkligheten kan manipulera alla fysiska naturlagar på sätt som som verkar 
omöjliga för mänsklig uppfattning av och kunskap om fysik. Den gör detta när någon annan försökt ändra på 
den, för att återställa den till hur den ska vara. Kraften att göra detta manifesteras i form av en stav som han 
alltid bär. Verkligheten själv har fyra ögon där varje ser en viss aspekt av verkligheten. Det ena ser den stora 
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bilden, hela multiversum med alla dimensioner, det andra ser de minsta detaljerna, det tredje ser sprickor 
och revor i verkligheten och det fjärde ser de stora problemen.
  Den kan uppfattas och förstås av alla varelser som kan förstå de koncept den vill kommunicera men varje 
varelse uppfattar den på ett sätt som den förstår så personer från olika arter skulle beskriva den olika. De 
flesta humanoida varelser med samma sinnen som människor upplever den på väldigt liknande sätt, så som 
den porträtteras på bilden här.
Personlighet: Verkligheten är inte mänsklig och vad den egentligen tänker och om den har känslor är okänt.
Den kan dock förstå och framföra tankar så att alla varelser som kan förstå kommunikation förstår den. Den 
har inget behov av umgänge och lever troligen för att utföra sin uppgift.
Skaparens tillägg: Verkligheten och hans samtida är tänkta att dyka upp sällan, likt exempelvis Eternity i 
Marvels universum. Kanske kan man se den i bakgrunden till något knas man rättar till men annars tänker 
jag den mest som en osynlig hand och metaursäkt för när nån gjort en miss i tecknandet eller berättandet.
Verkligheten ser med sina fyra ögon inte det hyffsat normala (för ett superhjälteuniversum) så för det mesta 
kommer folk som mänskliga magiker undan med att böja naturlagar ur spel utan problem eller en påhälsning 
av den.
Resten av familjen kan porträtteras på det viset och det är vad jag tänkt, medan kanske andra gillar stilen 
med DCs eviga familj istället.

VITA DUVAN II (Skapad av Daniel Schenström)

Verkligt namn: Jennifer Björkstrand
Yrke: Inget; enstaka modelljobb och filmjobb
Ålder: 22 år Längd: 177 cm Vikt: 80 kg Ögon: Blå Hår: Naturligt blont, men färgas då och då. Svart när 
hon blir Svarta duvan.
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.
Personlighet: Hennes liv är superhjältelivet. Hon lever livet i medierna utan att kunna rota sig, skaffa egna 
intressen eller något bortom kändisfester, intervjuer eller uppdrag.
Skaparens tillägg: 
Hennes minimala dräkt har öppnat henne för kritik från andra kvinnliga superhjältinnor och feminister. Då hon
är väldigt kurvig, blond och har stora bröst så blir hon ett extra lätt mål för sånt. Svart mantel och detaljer 
efter att hon blir Svarta duvan.
  Förutom sin huvudsakliga dräkt har hon massvis med varianter så hon kan byta stil efter humör.
-Någon gång in i hennes existens kommer något gå dåligt och hon blir då Svarta duvan.
-Börjar som ytlig kändis som sover bort tiden mellan kändisfester, premiärer, och modevisningar när hon inte 
superhjältar. Hon har aldrig haft tid att skaffa sig intressen bortom mode och fika med tjejpolarna.
-Hon får en retsam relation med Graviton, leksamt antagonistisk. Graviton är smart och kommer lyckas få 
Jennifer att börja tänka på annat än det hon är van vid. Miljö, religion, folk i nöd etc etc.
-Över tiden är det tänkt att de ska bli bästa vänner, Jennifer får ut Graviton ur hennes blyghet och Graviton 
ger Jennifer en mer rundad personlighet. Jennifer styr om sitt kändisskap för att fokusera media på sånt hon 
tycker är viktigt.
-Nånting händer och hon blir Svarta Duvan och slutar helt med kändislivet. (Detta är troligen efter att hon 
försvinner in i Mellanvärlden när hon blir kvar där när hon knuffar in Mort i avsnitet Död.)
-Ryggproblem gör att hon gör en bröstreducering, skaffar en ny dräkt. Över en period får hon tillbaks sin 
livslust efter Svarta Duvan-perioden och återgår till vitt igen.

WHITE WITCH (Skapad av Daniel Schenström)

Verkligt namn: Kerstin Hjälm
Yrke: Hälsokostbutiksägare, yrkeskriminell
Ålder: 24.
Längd: 165 cm Vikt: 59 kg Ögon: Bruna Hår: Mörkbrunt
Styrkenivå: Som en otränad 24-åring som äter nyttigt.
Känd övermänsklig kraft: Kerstin kan använda magiska ritualer vilka binder magiska formler till hennes 
kropp som hon sen kan släppa lös med hjälp av ord och handrörelser. När en formel är använd måste 
ritualen genomföras igen. Hon behärskar även vissa ritualer med vilka hon kan kasta magi på avstånd 
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medan de flesta av hennes formler kräver att hon kan se sitt mål och att hon är på samma plats. Magin kan 
upphäva naturlagar, förvandla objekt och personer och kalla fram föremål och varelser ur intet. På grund av 
en ritual hon gjorde tidigt så åldras hon långsammare än vanliga människor, men den gör också att hon inte 
kan förvandla sin kropp, så all kirurgi i världen eller magi kan inte göra nåt åt hennes utseende.
Hennes oftast använda förmåga är en som stöter bort personer och föremål från henne med olika kraft. Den 
är tillräckligt för att kasta en vuxen man genom två tegelväggar.
Personlighet: Kerstin är vanligen sansad, vänlig och omtänksam. Men hon är fortfarande ganska rädd för 
att vara singel i långa perioder, och är extremt känslig för dem som retar henne för hennes utseende. Hon är 
nästan militant antireligiös mot organiserade religioner som hon anser är hjärntvättande snuttefiltar. Hon 
drivs av ganska simpla mål i övrigt, rikedom och makt. Hon skänker ungefär hälften av sina byten till olika 
välgörenhets- och aktivistorganisationer som Sea Shepherd och hennes offer är ofta de som inte bryr sig om
det hon anser är viktigt för mänskligheten (miljö, medmänsklighet, djurs rättigheter). Hon samarbetar gärna 
med andra superskurkar och har samarbetat med Pitchfork, Dr Demon, Spindeldamen och Kristallkvinnan.

WOLVERHINO (Skapad av Thomas Fels)

Verkligt namn: Loboe
Yrke: Brottsbekämpare
Laglig status: Indonesisk medborgare
Ålder: Okänt Hår: grått Ögon: svarta Längd: 170 cm Vikt: 200 kg
Krafter och vapen: Pressar 3 ton och kan springa i uppåt 60 km i timmen. Hans grova hud står emot 
mycket kraftigt våld och hornet, med vilket han gärna stångas, är täckt av en vanadiumlegering. Det är även 
klorna, som är vassa nog att skära genom betong. Synen är ganska dålig, medan övriga sinnen är extremt 
skärpta. Hans höga densitet och hårda hud gör att hans slag blir mycket tunga.
Övrigt: Kan ibland få sällskap av fåglar som pickar småkryp i hans skinn. Vresig personlighet som ibland 
visar tecken på posttraumatisk stress.
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