
Sorte Faar

Testamentet

Mine idioter av noen sønner, udugelige patetiske fjotter. Drittunger og helvetes pakk. Jeg vil bare si 
til dere: Mikkel, Boris og Rambo: Dere var en feiltakelse. Jeg skulle aldri hatt dere. Jeg har hatet 
dere alle fra dere ble født. Jeg håper jeg aldri har gitt inntrykk av noe annet. Hadde jeg visst bedre, 
hadde jeg drept mor deres da Mikkel ble født. Dere har virkelig ødelagt livet mitt, helvetes pakk. 
Håper dere vil brenne i helvete. Hilsen pappa. 

HAHAHAA

Fra spøk til side, jeg har en arv til dere. Når jeg nå ligger på min dødsseng, la meg fortelle dere en 
historie. Thor Dahl etterlot seg et våpen. Fremtiden til Dahls. Heldigvis for oss visste han ikke selv 
om sitt storslåtte våpen. Idioten. Men jeg har fått fatt i dette våpnet. Jeg har tatt vare på det i ett år  
nå. Jeg vil at dere skal forvalte den videre. Navnet dere skal gi arven er Skeletor. Og jeg vil at dere 
skal “innvie” den raskt som mulig, i kveld helst, det er noe jeg ikke har gjort ennå. Lov meg dette,  
så skal jeg ikke hjemsøke dere etter min død. Dere finner arven i kista i 2etg. 

Have a nice day!

Hilsen Pappa.



Navn Morten

Rolle Mikkel Dahl Rinnan

Stasj Pistol, 2 buncher penger

Bakgrunn Mikkel Dahl Rinnan er en av seniorene i Dahl Rinnan. Han er leder for motorsykkel 
og gjeng avdelingen i Dahl-Rinnan konsernet. Under deg står en hær av 
gjengmedlemmer og motorsykkel gærninger. Du er en råbarsk og hard type. Ingen 
kødder med deg. 

På festen har du med deg dine to brødre: Boris og Rambo. Du er på god fot med de, 
selv om de er litt ustabile typer. Resten er familie og noe annet pakk, se rolleoversikt. 
Festen er det du som har arrangert, og det er forventet at du “åpner showet”. Du har 
invitert til en fest, skikkelig fest, i god Dahl Rinnan stil. Selv om dette er en fest, så er 
det et par viktige ting som må gjennomføres, som du må lede:

- Arven etter far: Pappa døde for noen uker siden, og du har testamentet i din hånd. Du 
har ikke ville åpnet det før brødrene din (Boris og Rambo) er tilstede. Pappa hadde 
ingen verdier av betydning som du visste om, alt han eide ga han fra seg lenge før han 
døde. De siste årene levde han som en vagabond, halvgal tulling, og besøkte venner 
og familier her og der. Like greit at han døde egentlig. Sammen med dine brødre skal 
dere lese testamentet.

- Wilhelm Wilhelmsen II er invitert til festen. Det er fordi han skal selge noe til Barry 
Dahl, et skip tydligvis, som også er invitert til festen. Du har fått i oppdrag av Espen 
Dahl å sørge for at handelen går i boks, og introdusere Barry og Wilhelm for 
hverandre. For denne jobben skal du få en god slump penger, Espen har lovt deg 10 % 
av salgsummen! Du må sørge for at dette skjer, og at ingenting fælt skjer med Barry 
eller Wilhelm. Med dine noe kaotiske og voldelige slektninger så er alt mulig. Barry 
har som vane for å være noe sent, så det viktigste blir å oppholde Wilhelm og 
underholde han inntil Barry kommer. 

Du vet at Porno Peder er i pengetrøbbel. Han har spurt deg om å låne, men du har bare 
avist dette. Fjotten får klare seg selv.

Ellers skal du kose deg med drikking, kortspilling og kødde med dine patetiske 
slektninger. 

Plott Åpne festen
Lese testamentet med din brødre
Sørge for at Wilhelm møter Barry og at avtalen går i boks.



Navn Rune

Rolle Boris Dahl-Rinnan

Stasj Pistol, øks/hakke, 2 buncher penger

Bakgrunn Boris er en jævel av et menneske. Du har null respekt for menneskeliv, og gjør det 
som er nødvendig for å få jobben gjort. Du er en harding, jævla hard, ingen fuckings 
kødder med Boris. Boris er også sinnsyk, på en slik måte du syntes passer. Boris 
elsker å banke folk, torutere etc, og vil aldri si nei til noe sånt, så fremt det er noe helt 
vanvittig han inviteres med på. 

For ikke lenge fikk du vite fra din tidligere elsker og kona til Rune Dahl at du har en 
sønn. Han heter Basse, er i midten av tyveårene, og har blitt oppdratt i den fisefine 
Dahl familien. Når du hørte dette brydde du deg lite, men av en eller annen grunn har 
du fått farsinstinktet og vil gjerne møte din sønn. Det gjorde du for en tid tilbake, og 
det var verre enn du fryktet: Dahlene har gjort Basse til en pysete pamp. Han trenger 
en skikkelig far som kan vise han skikkelig manndomssaker. 

Du møtte Basse første gang for ca to uker siden på en pampete cafe med masse 
homser og annet jævelskap. Du følte deg ikke helt hjemme, og klarte liksom ikke helt 
å lære din sønn å kjenne på et slikt sted med flere ulike typer kaffe enn du har 
kjøttøkser over senga. Så du inviterte heller Basse til en fest – dagens fest.

Du er veldig glad i din sønn, og vil oppdra han som en skikkelig Dahl-Rinnan. Og det 
skal skje i kveld! Du skal lære opp Basse i hvordan å håndtere gunner, jukse i 
kortspill, drikke, banne og slåss. Og i et skikkelig Dahl-Rinnan familiemøte er det 
alltid gode muligheter for slikt!

Det er tre ting du hater her i verden.
1. Homser
2. Kristne
3. Gærne typer som snakker med aper.

Du regnes også for å være en av seniorene i Dahl-Rinnan familien, noe som gjør at du 
som regel får det slik du vil. Storebror, Mikkel, har snakka noe om et testemantet etter 
far, ikke at du bryr deg noe særlig, men det skal visstnok være en av grunnene til at 
Mikkel har invitert deg til festen. Far døde for noen uker siden, patetiske gærne 
jævelen. Ikke at du brydde deg, men du deltok på begravelsen da du var i nærheten 
likevel den dagen. 

Den eneste du har en viss respekt for er storebror Mikkel. Alle andre mennesker 
kødder du med så mye du vil. En du elsker å kødde med er Jokka (Tord). Fjotten har 
blitt Dahl direktør og ganske myk. Tror han er noe...

Plott - Lære opp Basse til å bli en hard mann, inkludert: Drikking, plage Jokka, jukse i 
kortspill, stjele, banke opp noen etc
- Feste, slåss og drikke
- Snakke med storebror ad testementet.



Navn Stein

Rolle Rambo Jr. Dahl Rinnan

Stasj Gunner, 2 buncher penger

Bakgrunn Du er en av en seniorene i Dahl Rinnan familien og leder for Dahl-Slacker Securities. 
Men i dag har du fri fra jobb som sikkerhetssjef, det er det Colt som skal stå for, din 
marskalk. Han er en bråkete fyr, tøff. Du liker han. Du har også med deg kona di i 
kveld, Panzer Magda. Hu er ei bra dame, tøff som faen, men jævlig bra. 

I dag er det fest, og du skal kose deg med kortspill og drikking. I tillegg har storebror 
mast noe om et testamente etter far som døde for et par uker siden. 

Det var du som hadde mest kontakt med far. Han var en halvgal tulling som de siste 
årene vaste rundt hit og dit og plaget familien. Far hadde gitt bort alt han eide for 
lenge siden, så han levde kun på sin families godvilje. Men de siste gangene du traff 
far, så snakket han om et “hemmelig våpen”, han ville ikke si hva det var, men det 
skulle visstnok være noe kjempebra greier. Du avfeide dette som tøv fra en gal mann. 

Men du har et viktig oppdrag i kveld: For en del år siden var du langt nede i 
rennesteinen, drakk mye og hadde store psykiske problemer. Det var da du traff 
Panzer Magda, hu redda deg og dere gifta dere. Panzer Magda er fra Russland, 
Moskva, og har kontakter i den russiske mafian. Søstra hennes het Petra, men hun er 
død. Hun ble voldatt 10 ganger, torturtert og slept etter en bil til det ikke var noe igjen. 
Mannen som gjorde dette var Porno Peder (anders). Det har Magda fortalt deg. Du vet 
ikke hvorfor han gjorde dette, men i kveld er det på tide å ta hevn. Hevneaksjoner er 
noe av det du liker best her i verden. Da kan man være slem uten å få dårlig 
samvittighet! Du har planer om å ta med deg Magda, og kanskje Boris (du har ikke 
forklart han dette ennå, men han elsker blod) og ta en alvorsprat med Peder. En 
alvorsprat betyr å knuse noen fingre og torturere han litt, og gi han et par timer på å 
skaffe de pengene han skylder (12 buncher). Fikser han ikke dette skal dere mose han 
mer. Du vil ikke drepe en familie, men mosing er ok. 

Plott - Spille, drikke og slåss
- Snakke med storebror ad. Testamentet
- Mose Porno Peder



Navn Jardar

Rolle Basse Dahl

Stasj Hippe klær, 5 buncher penger

Bakgrunn Du er Basse Dahl, uekte sønn av Rune Dahl og ekte sønn av Boris Dahl Rinnan. Du 
har aldri relatert helt til faren din (Rune), og tok derfor en farsskapstest for en stund 
tilbake. Da oppdaget du at du er sønnen til Boris Dahl Rinnan! Dette gikk hardt innpå 
deg, da du hele livet har trodd at Rune er din far. Men likevel var det som om 
puslespillet løste seg, dette har du egentlig visst hele livet. 

Du har møtt Boris en gang tidligere, det var for to uker siden. Da møttes dere på en 
kafe, etter ditt ønske. Boris følte seg ikke helt hjemme og han virket noe stresset der 
han satt, men han inviterte deg på en fest så dere kunne bli bedre kjent. Det syntes du 
var en god ide, kanskje best å bli kjent med han på hjemmebane. Du syntes Boris 
virker litt spesiell, litt tøff type liksom, men han er faren din og du har vedig lyst til å 
bli bedre kjent med han. Du er veldig positiv til å lære av pappa. Han virker som en 
fyr som har peiling på en del ting. 

Basse er en positiv og hyggelig fyr egentlig. Godtroende og ser lyst på livet. Han liker 
best å gå på cafe og henge med venner, men han har også reist mye rundt i verden, 
man kan si at han er litt eventyrlysten. Han har bl.a. vært i Kongo, hvor apen Julius 
tok han til fange. Du er sikker på at Julius hadde planer om å lære av menneskene, han 
holdt deg fanget i et hull sammen med kompisene dine. Men til slutt klarte du å 
rømme, alle kompisene dine ble drept av Julius og hans venner.  Du har forståelse for 
Julius og at han drepte dine venner. Det var jo dere som trådde inn på hans territorium. 
Du er en dyre-elsker og er veldig glad i aper. Du skulle gjerne ha brukt mer tid på å 
ble bedre kjent med aper og lære av de, og la de lære av menneskene. Dette har Basse 
aldri fortalt til noen, men det er noe som du vil fortelle til pappa, han vil sikkert forstå 
deg.

Basse er også homofil/bifil (du bestemmer). Han har en god “venn”, Håkon. Dette har 
heller ikke Basse fortalt til noen andre, men du har bestemt deg for å fortelle dette til  
pappa i kveld, han vil sikkert forstå.

Basse er også innerst inne en god kristen. Han ber til Gud i det skjulte, spesielt når han 
er redd. Men han tør ikke stå frem med sin tro i frykt for å bli gjort til latter av. Men i 
kveld skal du fortelle dette til pappa. Han vil sikkert forstå.

Plott - Henge med pappa og lære av han
- Feste



Navn Anders 

Rolle Peder Dahl-Rinnan, aka Porno Peder

Stasj Gunner, pornoblad, 2 buncher penger

Bakgrunn Peder leder Dahl Rinnan Pornoporation, og er personlig meget opptatt av damer og 
porno. Det er din spesialitet. Du kjenner Porno Peder best selv. 

I kveld er der familiefest i Dahl Rinnan. Og du har med deg din gode vennine Eva. 
Det er Eva som er din favoritt disse dagene. Ikke bare er hun svært vakker, men hun er 
også en mestertyv. Du og Eva har raidet ulike fester blant fiffen de siste årene, og har 
håvet inn millioner. Det er enkelt, du bare tar med Eva inn og hun gjør jobben. I løpet 
av en kveld kan hun fikse flere millioner til deg. Utrolig hvordan hun får det til...

Problemet ditt nå er at du har havnet i trøbbel hos den russiske mafian. De mener du 
har skylda i at Petra B. Døde i fjor høst. Hun skal visstnok ha dødd på et av dine 
bordeller, og hun var favoritten til en mektig mafiaboss i russland. Dette er selvsagt 
bare tull, hu drakk seg sikkert driting og tryna ned trappa eller noe. Du tok ikke 
trusselen særlig seriøst og bare lo mafian opp i trynet. Det burde du kanskje ikke ha 
gjort, nå truer mafian deg på livet og de vil ha penger, penger du ikke har. De har sagt 
at de skal komme i løpet av kvelden for å kreve inn pengene du skylder dem. Det er 
snakk om 12 buncher penger. Du har bare 2 buncher. Har du ikke pengene er du en 
ferdig mann. Du regner likevel med at du er trygg her blant familien. 

Det er derfor du må gå til steget å sette ut Eva til å stjele fra din egen familie. Du har 
prøvd å snakke med Mikkel om dette, dvs at du trenger penger, men han har bare ledd 
deg opp i trynet og sagt at du må klare deg selv. Du regner med at de andre også er 
slik, men det skader kanskje ikke å spørre om et lån av de andre...

Plott Feste
Spille kort 
Skaffe penger til mafian



Navn Tord

Rolle Jokka Dahl Rinnan

Stasj Gunner, 10 buncher penger

Bakgrunn Jokka er invitert til en fest for Dahl Rinnan familien. Dette er alltid moro og det er 
lenge siden sist. Gamlefar (din bestefar) døde for et par uker siden og det er sikkert 
dette som skal disktueres. Det er Mikkel, din onkel, som leder festen, han er liksom 
familiens overhode. 

Uansett, din familie i Dahl Rinnan er en gjeng som ikke har oppnådd så mye. 
Ihvertfall ikke så mye som deg, Direktør Jokka Dahl Rinnan. Dette er du veldig stolt 
av, og du vil gjerne fortelle så mange som mulig, så ofte som mulig, med dårlig skjult 
sarkasme, hvor mye bedre du har klart det enn alle de andre i familien din.

Du anser deg ikke som familiens overhode, men som familiens “hvite får”.

Du har egentlig ikke noen agenda for laiven. Du skal bare kose deg, og få andre til 
skjønne at du er best. Du er sjefen, og det gir du inntrykk av. Jokka is the boss. 

Plott Feste
spille kort
drikke
vise de andre at det er du som er sjefen



Navn FO

Rolle Wilhelm Wilhelmsen II

Stasj 5 buncher penger, Gontragt (lag en selv)

Bakgrunn Livet for Wilhelm II ble aldri det samme etter at tvillingbroren Wilhelm I ble funnet  
død på sjøen etter kapringen tidligere i år. Du prøvde hardt å komme tilbake til 
virkeligheten igjen, men det ble liksom ikke som før da bror din var borte. Du fant 
ikke lengre noen mening i å drive skip, og har nå bestemt deg for å selge hele dritten 
til en eller annen fyr, pensjonere deg og nyte livets vinter sammen med sønnene dine, 
Peder og Tjødda. 

Du har fått kontakt med Mikkel Dahl Rinnan som skal sette deg i kontakt med en 
person som gjerne vil kjøpe båten din. Mikkel er en mektig mann i Dahl konsernet, og 
han kjenner mange. Du er på god fot med Mikkel, da han er litt oppi åra som deg, og 
han du først kom i kontakt med ifm utleie av båten til Dahl Funeral services Ltd. 

Det du skal selge er båten, havneplass i Gristiansand, ett 250 kvadratmeter kontor på 
brygga i Gristiansand, et par mindre båter, og masse annet utstyr. Du er noe motvillig 
mot å selge deler her og der, du mener dette hører sammen og bør selges samlet. 

Du har selv, sammen med Peder, vurdert verdien av hele pakka til 150 millioner. Får 
du det eller mere er du fornøyd. Noe særlig mer enn 200 millioner kan du drømme 
om. Med ingen gjeld så vil du uansett ha nok penger. Du kan nok strekke deg ned til 
100 millioner, men under ingen omstendigheter under det. Penger er ikke veldig viktig 
lengre, men det finnes grenser.

Wilhelm er en svært ærlig mann. Det kunne ikke falle deg inn å lyve, trikse eller 
manipulere andre. Det er viktig for deg å få en pris for båten som både du og kjøperen 
er fornøyd med. Det er også viktig at du setter opp en Gontragt for salget som dere 
skal skrive under, dette kan du godt lage utkast til på forhånd. 

Wilhelm er en gudfryktig mann, du er sterkt religiøs. Det betyr at du har en generell 
skepsis mot ikke-religiøse typer (dvs folk som oppfører seg som skurker og kjeltringer 
og annet pakk), men er svært positivt innstilt mot andre kristne.

Wilhelm har dog et svin på skogen: kortspilling. Du elsker å spille poker, og gjerne 
med penger. Du spilte masse med broren din tidligere, og savner dette.

Plott Få solgt Mongeyboy
Spille poker



Navn Tård

Rolle Clint Colt Cocos / Barry Dahl

Stasj Gunnere, opptil flere stk  + 1 bunch penger/ Bibel

Bakgrunn Du har to roller. Du starter som Clint, og etter et par timer (max) dukker Barry opp. 
Clint kan enten dø eller stikke av.

Du er Clint Colt Cocos. 

Du er gal, veldig opptatt av våpen og elsker å spille kort. Du er jævlig dårlig til å 
spille kort, derfor startet du å jukse i kortspill. Dette er du også veldig dårlig i, og du 
lurer litt på hvorfor ingen har gjennomskuet deg ennå? Uansett, juks så snørra renner 
og du vil bli skutt / kasta ut av laiven etter en stund. Clint kan vare ca 1 times tid, 
maks 2. 

Du spiller Barry Dahl, Espens gudfryktige sønn. Espen har sendt deg på et lite 
oppdrag, du skal kjøpe noe fra en fyr. Hvem du skal handle fra vet du ikke, men far 
har lovt deg at Mikkel skal introdusere deg for denne mannen. Hva du skal kjøpe vet 
du heller ikke. Du har kun fått følgende notat fra far:

Barry, min gudsfryktige sønn

Jeg må i herrens navn be deg om en tjeneste. Reis til festen som Mikkel Dahl Rinnan  
arrangerer 22/10-2010. Der skal du møte noen som vi skal kjøpe noe fra. Mikkel vil  
introdusere deg for denne personen. Hva du skal kjøpe finner du ut av. En passende  
pris for det du skal kjøpe er et par-tre milliarder. Vær raus, mannen er en av oss, vi vil  
ikke bli oppfattet som en av Judas´ gjerrigknarker. Mannen er beskjeden, å betale  
under en milliard for det du skal kjøpe er tyveri og brudd på GUDS LOV. Kjære sønn,  
jeg vet at oppdraget er i trygge hender hos deg.

Mvh Far. 

Resten må du finne ut av selv, men du regner med å fikse dette. 

Barry har aldri spilt kortspill. Å spille kort er du nysgjerrig på. Hvis du finner ut at det 
er snakk om pengespill, blir du arg og sint. 

Plott Colt: Spille kort, jukse og drikke.
Barry: Gjennomføre handelen + preike guds ord



Navn Pernille

Rolle Magda Dahl-Rinnan (Panzer Magda)

Stasj Gunner, 1 bunch med penger

Bakgrunn Du er Panzer Magda, kona til Rambo Jr. Dahl Rinnan (Stein). Du fikk tilnavnet Panzer 
Magda etter at du overlevde en salve fra an AG-3 for noen år siden. Det var såvidt du 
overlevde, og sårene etter kulene har gitt deg kroniske arr og smerter som gjør deg til 
en noe hissig og aggressiv dame. Du er dattera til en russiske mafia fyr. 

Mannen din, Rambo Jr, er du trofast til. De andre i familien har du lite respekt for, 
unntatt Boris og Mikkel, din manns brødre. En fyr du har veldig liten respekt for en 
den pampete Jokka. Idioten har blirr direktør i et Dahl firma, og tydligvis altfor fin til  
å være Dahl Rinnan lengre. Du har planer om å gi han inn. 

Du er på festen for å hygge deg. Men du har også en annen liten oppgave: For en 
stund tilbake døde søstra di, Petra. Det var ingen hyggelig død, hu ble brutalt voldtatt 
og slept etter en bil til det bare var suppe-bein igjen av hu. Det var forferdelig for deg, 
og enda verre ble det da du ble tipset om at det var Porno Peder (Anders) som sto bak 
dette. Du forklarte dette til mannen din, og han har full forståelse. Mafian, dvs din far, 
har bedt Peder betale 12 buncher med penger for dette. Det har han ikke gjort, og i 
kveld skal det gjøres opp. I tillegg er ikke du helt fornøyd med bare penger, han bør 
også betale med litt fingre og knær. 

Plott Feste
Spille kort
Skaffe pengene fra Porno Peder, samt torturere han litt.



Navn Jenny

Rolle Eva Dahl Rinnan

Stasj Gunner, kortstokk, sexy kostyme, 1 bunch penger.

Bakgrunn Du er Eva Dahl Rinnan, tidligere inngiftet i Dahl Rinnan familien, men nå skilt. Du 
jobber for Porno Peder (anders) og er hans gode “vennine”. Porno Peder er en bra 
mann, han er kjekk og du gir han det han vil ha. Samtidig er han også rik, og han har 
gjort deg til en velstående kvinne.

Tidligere måtte du ligge med menn for å skaffe deg penger. Nå holder du deg bare til 
Porno Peder. Men din spesialitet er tyveri. Du er en mestertyv av rang. Porno Peder 
får deg inn på fester hvor det er rike mennesker, og du gjør det du kan for å loppe 
dem: lommetyveri, juksing i kortspill etc. Byttet deler du og Porno Peder. Denne 
businessen har som sagt gjort deg til en meget velstående kvinne. Men du syntes også 
dette er veldig moro, du elsker dette spillet.

Porno Peder har sagt til deg at han har havnet i pengetrøbbel. Derfor er du her i dag, 
på familiefesten. Du syntes det er litt lavt av Peder å stjele fra sin egen familien, men 
har har forklart deg at han ikke har så mye valg. Den russiske mafiaen er på hælene 
hans, og han trenger penger raskt. Det er derfor din jobb å skaffe 10 buncher med 
penger i løpet av kvelden. Hvordan får du finne ut selv.

Plott Stjele penger
Drikke og feste


