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Förord 

Spexet är en James Bond-historia försatt i familjen Flinta-miljö. Det skulle kunna utspelas i 
andra miljöer, såsom nutiden, men vi tror denna miljö kan bli roligt eftersom både James 
Bond och familjen Flinta innehåller många gadgets. 
En James Bond-film kommer att släppas under hösten. Det vore roligt att kunna låna saker 
från den såsom introlåten. 
Två av A-rollerna är ännu inte könsbestämda. Vår önskan är att det beslutet kan skjutas upp så 
länge att regissören hinner plocka ut skådisgrupp. 



Karaktärer 

James Ben 

Man. 
Actionhjälte och framgångsrik spion. I alla fall om man frågar honom själv, vilket man inte 
behöver göra. Han skryter vitt och brett om sina dåd som han sällan utfört själv. Han är en 
riktig diva som tror sig själv när han tar åt sig äran för det andra gör. Han är inte alltför smart 
och klantar faktiskt mest bara till saker. Han är en riktig kvinnotjusare, har alltid en ny tjej på 
gång. Varje gång han kommer in på scen gör han det i ljuset av en spotlight, till tonerna av 
James Bond-temat (som varje James Bond-film brukar inledas), drar sin stenslunga, men 
tappar den, strular till det på något sätt. 

Flisa 

Kvinna. 
”Bondbrud.” Klipsk. Är den som ofta genomför det som James Ben tar all kred för. Hon gillar 
inte James Ben, och undanstyr skickligt (hur skicklig man nu behöver vara) hans närmanden. 
Hon älskar konspirationsteorier och bygger upp lätt upp luftslott, ja till och med luftstäder, 
luftländer och hela universum av minsta slumpmässiga ledtråd (använd gärna ”riktiga” 
konspirationsteorier, såsom UFO-kraschen i New Mexico, Palmemordet, Estonia etc. eller att 
det vi upplever egentligen bara är en datasimulering, vi ligger egentligen som kollin och 
förser framtida maskiner med elström). Hon vill egentligen inte veta sanningen, hon vill hellre 
bygga teorier. Det är för att hon gillar hemligheter som hon blivit agent. 

Dr Brimstone 

Kvinna. 
Ond, elak men framför allt hämndlysten. Hon vill utplåna hela världen. Hennes hämndlystnad 
är dock inte rationell, hon är ganska obalanserad och neurotisk. Ganska sent kommer 
förklaringen varför. Hon blev avvisad av James Ben för länge sedan. Hennes känslor är inte 
helt borta, hon vill mycket hellre utplåna världen än se ett hår krökas på James Bens huvud. 

Sten 

Man. 
Number two i Dr Brimstones organisation. Sedan länge kär i Dr Brimstone. Vill, men 
kommer aldrig att bli hennes number one. Han känner till hennes gamla kärlek för James Ben 
och vill mer än något annat döda honom så att Dr Brimstone kan bli hans för evigt. Försöker 
hela tiden flörta med Dr Brimstone med att ge blommor, choklad, fälla ned toalettlocket. Han 
är mycket grym och hänsynslös mot alla utom Dr Brimstone. När hon dyker upp förvandlas 
han till den största bland toffelhjältar, utan att få ett dugg för besväret. 

Kånny 

Helst, men inte nödvändigtvis en man. 
Skrupelfri yuppie, karriärist och dubbelagent. Spelar för båda sidorna. Vill mer än något annat 
uppåt i hierarkin, vilken organisation det än må vara. Han sitter inne med mycket information, 
men använder den inte om han inte ser en möjlighet att klättra på karriärstegen. Och det 
behöver inte vara någon stor organisation heller för att han ska vilja uppåt. Om han till 
exempel träffar ett litet barn vill han bli dennes bästis. Han kommer oftast in pratandes i sin 
vodastone mobiltelefon. 



Knota 

Helst, men inte nödvändigtvis en kvinna. 
Mystisk och ogripbar, finns med överallt, i ganska diskreta roller som hon hela tiden byter. 
Det märks att hon har inflytande, någon stor okänd organisation i ryggen. Verkar ha agenter 
överallt (B-roller). Hon hjälper James Ben och Flisa, länge oklart varför. Hon är i själva 
verket grym och vill förinta världen, och det skiner ibland igenom trots att hon försöker spela 
god. Stryper sina värdelösa hantlangare, tills någon ser henne, då försöker hon släta över. 
James Ben lurar hon lätt, men inte Flisa. 

B-roller 

Kören kan fylla alla B-roller. 

Akt 1 

Det behövs ett ospecificerat antal medlemmar i Dr Brimstones hemliga råd. 
Det kan ingå ett ospecificerat antal övningsdeltagare och labbassar på MI6. 

Akt 2 

Det behövs ett ospecificerat antal kasinopersonal. 

Akt 3 

Det kan ingå ett ospecificerat antal henchmen och labbassar i Dr Brimstones laboratorium. 



Akt 1 

Scenbild 

Dr Brimstones sammanträdesgrotta. Där finns ett bord med stolar runtomkring. Dr 

Brimstone sitter vid huvudändan (klappar en vit katt eller någon liten dinosaurus) och runt 

bordet sitter hennes nummer 2, 3 osv. Plats nummer 1 är tom. 
 
Man skulle mycket väl likt Aten 399 f.kr. kunna inleda spexet med en sång, gärna på 

introlåten till den nya James Bond-filmen, Ca-sino Royale som släpps i höst. 

 
Dr Brimstone öppnar mötet med att spela ut sin hämndlystnad, hela världen ska förintas! 
Deltagarna (inklusive B-skådisar, kan till exempel vara en kör) kommer med förslag som i 
Yrrol (scenen där dom ska komma på en present till chefen). Kånny kommer med många 
kreativa idéer och blir till sin stora glädje steg för steg uppflyttad i hierarkin. Sten, som är 
"Number two", flörtar hejdlöst med Dr Brimstone, (försöker ge henne blommor och choklad), 
försöker sätta sig på den tomma plats nummer ett men Dr Brimstone är iskall och sätter 
honom på plats, andra plats. Han framför också förslag, det ena brutalare än det andra, på hur 
man ska döda James Ben, den som alltid satt käppar i hjulet (som ännu inte är uppfunnet) för 
dom. Men det är Dr Brimstone helt emot. Hon vill gärna förstöra världen, men av någon 
anledning inte James Ben. Till slut bestämmer Dr Brimstone att dom ska framkalla en ny istid 
(eller döda alla dinosaurier genom att bygga en gigantisk magnet och attrahera en asteroid 
från asteroidbältet, förstöra byn, förgifta all flintsten eller något liknande som kräver en 
mastodontplan). Dr Brimstone kan bygga hela helvetesmaskinen i sitt labb, sånär som på en 
högteknologisk detalj. Denna detalj, som Dr Brimstone inte avslöjar vad det är, finns på 
Casino Royale som dom snart ska ge sig av till. 
 
Kånny ser en möjlighet att ta några karriärsteg uppåt hos sin egentliga arbetsgivare, MI6, som 
gärna vill veta att någon tänker förinta världen. Han går på stället (mim/moonwalk) och 
landskapsdetaljer (buskar, träd etc.) rullar förbi och detaljer som gör scenen till MI6:s 
högkvarter rullar in. Man kan kanske återanvända bordet, låta det stå kvar medan annat rör 
sig. 
 
På MI6 kommer James Ben instörtandes till tonerna av James Bond-temat, belyst med en 
spotlight, drar sitt vapen men tappar det (eller strular till det på något annat sätt). Han är mitt i 
en actionbetonad övning (som kan inkludera flera B-skådisar, till exempel en kör), men 
stannar villigt upp (”mitt namn är Ben, James Ben”) och skryter för Kånny om hur bra han 
klarar övningen medan densamma går åt skogen i bakgrunden. In kommer nu också Flisa, hon 
deltar också i övningen. Hon klarar det som James Ben påstår han just gjort. 

 
Nu försvinner Kånny ut, han måste leverera sin information till M. James Ben försöker ragga 
upp (”har inte vi setts förut?”) Flisa som nobbar honom på ett sätt så James Ben inte fattar 
utan tror att inga kvinnor kan motstå honom. Redan här måste det framgå att Flisa är den 
smarta, den som fixar biffen, men ser konspirationer överallt. 
 
Knota kommer in som M med Kånny i släptåg som blir befordrad till agent X. M informerar 
James Ben, agent 0,007, om den information som inkommit att någon som kallar sig Dr 
Brimstone planerar att förstöra världen. Innan James Ben får sitt uppdrag hinner han fråga M 
”har inte vi setts förut?”. James Ben får i uppdrag att finna Dr Brimstone och tillintetgöra 
dennes plan. Informationen är lite knapp, Kånny har inte sagt allt han vet, men dom vet att Dr 



Brimstone ska till ett kasino för att hämta en viktig detalj. Flisa blir (till hennes stora 
förtvivlan och James stora förtjusning) utsedd till James partner. 
 
Dom ska snart ge sig iväg till kasinot, Men måste först till Q för att hämta gadgets. Knota klär 
synligt (för publiken) om sig till Q. James Ben försöker ragga på henne med "har inte vi setts 
förut" och sitt skryt om hur fantastisk han är. Dom får en massa stenåldergadgets. Q har 
förvånade mycket detaljerad information om Dr Brimstone och kasinot som det är svårt att 
begripa hur hon fått. Det framgår dock att nästan ingen känner till Dr Brimstones riktiga 
identitet och hur Dr Brimstone ser ut. James Ben testar några gadgets i bakgrunden, som han 
gör sig illa på, eller förstör, Flisa hjälper honom göra rätt. Knota säger ”nu har jag lett in dom 
på rätt spår”, James Ben och Flisa ger sig av åt ett håll, Knota åt ett annat. 

 
Slut akt 1. 
 

Akt 2 

Scenbild 

Ett stenålderskasino. Det finns en bar och ett kortspelsbord. Någonstans, fullt synligt, finns 

också den kritiska detaljen i Dr Brimstones plan, en dinosauries lårben. Det kommer senare 

att visa sig att hon ska använda det som spak för att sätta igång helvetesmaskinen. 

 
Knota kommer in på scenen, slänger synligt av sig Q-labbrocken och tar på sig bartender-
attribut. Hon dirigerar och ger instruktioner till personalen, (det skulle till exempel kunna vara 
en kör) så man ser att hon har något arrangerat. Hon slår dom, är allmänt grym. Ställer sig till 
slut bakom baren. 
 
Dr Brimstone och Sten kommer in. Sten vill att dom ska spela ett förälskat par, dom är ju där 
inkognito. Han lyckas övertyga Dr Brimstone att dom måste vara tillsammans hela tiden. 
Kånny berättar att Dr Brimstone måste vara försiktig, för MI6 är henne på spåren. Han blir 
befordrad för detta. Dr Brimstone kan alltså inte ta den kritiska detaljen direkt. Dom sätter sig 
vid kortbordet. 
 
Kånny går till baren, träffar Knota. 
 
James Ben och Flisa kommer in. Sten känner igen James Ben och vill förståss döda honom, 
men Dr Brimstone håller fast honom och säger att om du nu bestämt sig för att vara 
tillsammans på kasinot ska de banne mig vara det. Så Sten får inte gå någonstans. När han 
ändå sliter sig kommer vakter fram på Knotas kommando och visiterar honom med en 
stendetektor. James Ben presenterar sig ("mitt namn är Ben, James Ben") och får ett mycket 
frostigt och bittert mottagande av Dr Brimstone. James Ben går till baren efter det 
misslyckade raggandet. Vid det här laget kan det framgå att Flisa har hört James alltid lika 
misslyckade raggförsök så många gånger att hon kan dem utantill och mimar med inför 
publiken. Flisa stannar kvar och börjar luska med Dr Brimstone. 
 
I baren försöker James Ben ragga upp Knota som är förklädd till bartender; ”har inte vi setts 
förut” på ett sätt som gör klart att han inte alls tror att dom har det. För honom är det bara en 
pickup-replik. Raggningen misslyckas förståss, Knota har svårt att hålla tillbaka impulsen att 
slå ner James Ben. Kånny avslöjar Dr Brimstone sitter vid kortbordet, och James Ben 
missuppfattar och tror han menar Sten. 



 
Tillbaka vid kortbordet har Flisa kommit fram till att få reda på vad den kritiska detaljen är 
(hon har redan listat ut vem som är Dr Brimstone och hela Dr Brimstones onda plan, hon 
gillar ju konspirationsteorier och har som vanligt skenat iväg med mycket liten information 
och denna gång gissat helt rätt). James kommer dock och avbryter henne och berättar att han 
fått reda på vem Dr Brimstone är. Flisa tror att dom tänker på samma person. James vill ta 
Sten åt sidan och konfrontera honom. Sten vill gärna följa med eftersom han ser en chans att 
döda honom. Dr Brimstone vill inte detta och försöker hålla dom kvar. James Ben lyssnar inte 
och drar med sig Sten till baren. Sten sliter åt sig dinosauruslårbenet (den kritiska detaljen) 
och försöker flera gånger döda James Ben med det, men misslyckas (James Ben råkar ducka, 
flytta på sig och märker aldrig att han är i livsfara). Dr Brimstone och Flisa försöker hindra 
Sten, och blir av misstag nedslagna istället för James Ben, som inte märker någonting alls. 
Kånny blir också knockad även om han inte hjälper till i slagsmålet. Sten blir själv knockad 
på slutet, och James Ben kan ta på sig äran för att ha knockat alla fyra inför Knota. Det hela 
har skett med just det ben som Dr Brimstone kommit för att hämta. James Ben har nu helt 
ovetande, just den sak hans uppdrag går ut på att finna i sin hand. 
 
Dom andra vaknar upp och Dr Brimstone måste nu försöka få tillbaka benet. Hon måste flörta 
med James, något som leder till stora inre konflikter för henne och stor hjärtsmärta för Sten. 
 
Flisa konfronterar Knota, hon har till skillnad från James Ben känt igen henne. Knota 
förklarar att hennes roll i det hela är en hemlighet vilket Flisa gillar att höra, nu kan hon bygga 
upp en helt egen teori om varför Knota är där. Knota försöker få Flisa att hjälpa James Ben åt 
rätt håll. Flisa undrar varför James Ben måste med på uppdraget och får reda på att det har 
med hennes familj att göra, att hon hellre håller det för sig själv (vilket ytterligare stimulerar 
Flisas fantasi. Hon berättar hon sina teorier för någon, kanske James Ben som inte förstår alls 
vad hon menar). Knota ger ytterligare information som Flisa senare använder för att lista ut 
var Dr Brimstones laboratorium ligger. 
 
Kånny avslöjar för James Ben vem Dr Brimstone egentligen är. Under tiden har Dr Brimstone 
hittat den kritiska detaljen. Dr Brimstone samtalar med Sten och Kånny om att det är dags att 
dra med grejen. Dom drar. 
 
James Ben och Flisa upptäcker att dom är borta. Dom letar ledtrådar, något som James Ben 
kapitalt misslyckas med. Flisa hittar dock en obetydlig ledtråd och i bästa CSI-anda listar hon 
ut var Dr Brimstones hemliga laboratorium finns. James Ben tar förståss åt sig äran för detta. 
 
Slut akt 2 
 

Akt 3 

Scenbild 

 
Labbet som ser ut som en grotta (eventuellt återanvänt från akt ett med modifikationer). 

Helvetesmaskinen står på ena sidan scenen. Kören kan spela Dr Brimstones henchmen. 

 
 
Akten börjar med att Dr Brimstone kommer in med sitt följe och beordrar sina undersåtar att 
färdigställa helvetesmaskinen. Kånny kommer in på scen, pratandes i sin vodastone, och 



förklarar för Dr Brimstone att James Ben och Flisa är på ingång. Kånny blir denna gång 
befordrad till "Number Three". Han inser att han snart nått toppen av karriärstegen hos Dr. 
Brimstone och förklarar för publiken att han ska göra allt för att ta Stens (number two's) plats. 
Kånny lurar Sten genom en grottmålning som får Sten att tro att Dr Brimstone bett honom att 
lägga grus i maskineriet (helvetesmaskinen). Kånny lyckas lura i Sten att grus i maskineriet är 
bra "detta är ju stenåldern". Dr. Brimstone ser vad som händer precis när Sten hällt ner gruset, 
och då degraderas Sten från "number two" till "number three". Kånny påpekar att det inte kan 
finnas två number three, så Kånny blir befordrad till number two. 
 
James Ben gör sin vanliga entré, men lyckas denna gång med att dra sitt vapen på korrekt sätt. 
Då trillar ett nät, eller en bur ner över James Ben som har gått rakt in i fällan. Sten förklarar in 
i minsta detalj hur Ben alldeles strax kommer att möta en smärtsam död. 
 
Upplösning; Dr Brimstone står i begrepp att starta sin helvetesmaskin och förklarar varför hon 
vill förgöra världen, nämligen att James Ben nobbade henne när dom var väldigt unga. James 
Ben avslöjar att han saknat henne sen dess och det är därför han hoppat från kvinna till 
kvinna. Men vad var det som hände? Sten avslöjar att det var han som för länge sedan såg till 
att dom inte blev tillsammans (snodde brevet eller något sådant) eftersom han redan då var 
obesvarat förälskad i Dr Brimstone. Dr Brimstone och James Ben får äntligen varandra. Dr 
Brimstone förklarar att hon egentligen inte ville förstöra världen, hon vill egentligen bara ha 
honom. Sten vill inte leva längre, hela världen ska gå i graven med hans förhoppningar om att 
få Dr Brimstone, så han tänker dra i spaken (och frysa världen). Flisa knockar honom på 
något sätt, trots att hon är fången. 
 
Kånny tar äran för att ha lurat dit James Ben och vill bli befordrad (till nummer ett) för det. 
Då kliver Knota fram och avslöjar att det är hon som är nummer ett. Förklarar hela plotten hur 
dom använt Kånnys karriärsträvan etc. och att dom visst ska förgöra världen. James Ben har 
alltid lyckats stoppa dom förut, men nu ska dom äntligen lyckas nu när James ben är under lås 
och bom. Trotts knipan försöker James rent instinktivt ragga på knota med sitt vanliga ”har 
inte vi setts förr”. Äntligen får knota skrika i James ansikte att dom har setts hur många 
gånger som helst. 

 
Sten vaknar upp och vill också förstöra världen, men på ett annat sätt än Knota. Han vill dra 
spaken åt andra hållet (jordbävning/istid), dom drar åt olika håll. Dr Brimstone släpper James 
Ben fri och säger åt sin hjälte att stoppa det hela. James Ben snubblar och lyckas bryta benet 
(spaken). Det var ett ben av en utdöd dinosaurie, så nu går maskinen aldrig att färdigställa. 
 
Snipp snapp rolf, så var spexet slut. 


