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Akt 1: Var 

Ge spelama Var
karaktarema fran 
vanster till hoger: 
Dwight Frye, 
Jeny Gross, 
Danny Lloyd, Tim Culver och Bruce Davison. 

1 Seen: 
Karaktarema befinner sig pa en ang fylld med blommor och gras utanfor en 
storre smastad i mitten av USA. De ar langt ifran na1111aste civilisation. De 
ar pa en lekfull upptacksford. Det ar sen var/tidig sommar, nagon gang i 
b6tjan av nittiotalet. Solen star hogt pa himlen, det ar varmt och skont. Det 
doftar stark fran blommoma och fjarilama susar over maken som sma ang
lar i alla tankbara forger. Langre bort finns den "forbjudna" skogen - en 
mork och ogastvanlig plats fylld med skuggor och hemligheter. 

Handelseforlopp: 
1. De undersoker skogen. 
2. De hittar den overgivna stugan 
3. Konstigheter bo,jar 
4. De dor 

Lek 
Spelama kan valja att leka pa angen. Locka dem da med skogen och med 
att de alltid velat undersoka den. 

Skogen 
Nar man narmar sig skogen kanns det som om allt blir kallare - forger, ljud 
och temperatur. Det blir morkare da ljuset inte orkar leta sig igenom bladen 

pa de hoga 
traden. Man 
ser spar av 
doda djur; 
skelett och 
fortorkade 
kadaver. 
Karaktarerna 
hittar en stig 
som leder till 
en stuga. 



Stugan 

Den ar ett forfallet ruckel som luktar unket med en svag underton av nagot 
sott. Inifran horde en kvinna som ropar pa hjalp. Tim Culver tycker det later 
som hans mamma. 
Fosntren ar alla igenspikade och det gar inte att se in eller komma in den va
gen. Det finns inga ljuskallor i stugan. Endast Jerry Gross ficklampa finns att 
tillga. 
Pa den grona ytterdorren hanger en skylt dar det star: "Barta bra, men Gud 

ar bast. " 
Nar de stiger in i stugan okar doften av det otacka markant. Alla rop pa hjalp 
slutar dessutom nar de klivit in. Forsok fa alla att gain. Tank pa att ingen vill 
vara ensam och att nyfikenhet ar en stark drivkraft. Nar alla ar inne slar ytter
dorren igen bakom dem. Den gar inte att oppna. 
Inne i huset ar allt i kaos moblerna ar sonderslagna/sonderruttnade. Det finns 
i stort sett inget i huset som ar helt. 

Konstigheter 

Vart de an letar i huset finner de ingen 
kvinna, eller annan kalla till ropen pa 
hjalp. Det enda man hittar ar fem kort; 
klover och spader ess, klover och spa
der atta och en joker. 
Ytterdorren gar inte att oppna, och 
fonstren gar inte att bryta upp. 
Det finns ingen kallare, inte heller na
gon vind. 
K vallen och trottenheten tillsammans 

l 

med hunger och torst kryper snabbt pa karaktarerna, nastan for snabbt. 

Doden 
Nar de ar som trottast dyker plotsligt siluetten av en STOR man upp i en 
dorroppning. Mannen avfyrar snabbt fem skott mecl sitt gevar samtidigt som 
han skriker for full hals. Alla skott traffar och dodar. Barnen ser ett blan
dande ljus, och sedan blir det morkt. 

Slut pa akt 1 



Akt 2: 
Sommar 

Ge spelama 
Sommar
karaktarema 
fran vanster 
till hoger: 
Trent Eldritch, Michael Moore, Thomas Kindle, Fred Lund 
och Chris Noonan. 

Seen: 
Karaktarema sitter i ett litet rum och spelar poker. Detar sommar i b01:jan 
pa 2000-talet i en stone smastad i mitten av USA. Vad det ar for tid pa dyg
net ar svart att faststalla, men antagligen tidigt pa morgonen. Ingen av per
sonema har pa sig nagon klocka. Rummet ar mycket varmt, och det finns 
inga fonster att oppna for att slappa in frisk luft. En ensam t1akt star och 
snmTar i ena hornet. Doften av sprit, tobaksrok och svett ar dominerande, 
men man kan aven kanna lukten av billig aftershave. De sitter vid ett runt 
bord som ar fyllt av glas, halvtomma buteljer och overfulla askkoppar. I ta
ket ligger roken fran cigarettema tat och den skumma taklampan far kampa 
for att sprida sitt ljus. Pa vaggarna hanger repliker av kanda konstverk i bil
liga ramar. Vaggama ar tapetserade med morkroda silkestapeter med relief
monster av blommor. Den enda vagen ut verkar vara den lilla dorren som 
verkar som tagen ur en annan berattelse. Den ar gron, utan nyckelhal och 
inristat pa overdelen star det "Vid brand, var god och lamna patten och kor
ten pa bordet''. 

Handelseforlopp: 
1. De spelarpoke,~ 

2. Sam Fuller blir skjuten i ryggen 
3. Konstigheter bo17·ar 
4. De dor 

Sam Fuller 
Mr Fuller ar ett kapitel for sig. Vem ar han, var kommer han ifran, det ar det 
inte manga som vet. Att han tar sig plats och garna berattar skronor om 
"krig" och andra saker han varit med 0111 ar i alla fall vad manga markt. Han 
ar overviktig tunnharig, och roker. Hans alder Jigger nagonstans strax over 
femtio ar och han ar o gift. Mr Fuller kan inte pa nagot satt beskrivas som en 
vacker person, mojligen pa sin hojd som intressant. Mer behaver du inte 
veta. Det ar du som bestammer over honom. Du ar spelledare och han ar en 
spelledarperson. 



Poker 
Fyra av karaktarerna spelar poker med Sam Fuller. Herr Fuller har tur i kort
spel och det marks pa att han manga vinster. Dorren fran rummet gar inte att 
oppna. Orn detta blir spelarnas fokus under denna bit av aventyret far Sam 
Fuller bli ett redskap for att forsoka fa dem att intressera sig for pokerspel
ande istallet. Du kommer sakert pa flera satt att anvanda dig av honom i detta 
fall. 

Skjuten i ryggen 
Mitt i ett parti rycker Fuller plotsligt till, tar sig for brostet. Fran hans mun 
kommer en mening som lyder "Forlat mig for mina synder o herre", men for 
spelarna ska det lata mer som "hflaame ohhin yhnde ohaae", ett mumlande 
kontinuerligt ljud. Fuller faller sedan ner pa marken hallandes sin korthand. 
En undersokning visar att han blivit skjuten i ryggen strax under nacken. I 
vaggen bakom honom finns ett hal fran vilket det lyser en stark ljusstrale som 
gar genom rummet och lyser upp ordet "god" pa den grona dorren. Korten 
han haller i sitt krampaktiga grepp ar klover och spader ess, klover och spa
der atta och ruter knekt. Fuller fickor ar nastan helt tomma, forutom en Iiten 
handskriven lapp (handut #1) finns det inget att finna pa hans person. 

Konstigheter 
Som det stod tidigare gar inte dorren att oppna - inte pa nagot satt overhuvud
taget. 
Temperaturen i rummet okar kontinuerhgt. 
Svag musik kan horas i bakgrunden. Later som en opera, nastan som en ang
lakor. Musiken borjar overga mer i att la ta som skrik fran plagade manniskor 
och danet fran flammor. 
Det b01jar lukta rok och det sipprar in rok genom skotthalet och under dorren. 

1 

Doden 
Slutligen bo1jar det brinna i rummet. Det finns ingen utvag. Karaktarema 
dor. Det blir blandande !just foljt av ett marker. 

Slut pa akt 2 
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Akt 3: Host 

Ge spelarna Hostkaraktarerna fran vanster till hoger: Peter Driscol, 
John Hussey, Joshua McCoy, Howard Vernon och Peter Watkins. 

Seen: 
Karaktarerna befinner sig i en park. Det ar host nagon gang i slutet pa 
nittiotalet i en stone smastad i mitten av USA. Det ar sen eftenniddag och 
vardag. De ar ensamma i parken. Ett spannande parti boule dem emellan har 
fatt dem att droja sig kvar. Solen ar pa vag ner och kylan och fukten gor sig 
hela tiden pamind. I luften hanger en doft av multnande lov och en svag ny
ans av vatt gras. Vinden blaser inte allt for 
kraftigt mellan traden i parken. En flock kor
par sitter och sjunger sin olat i de med klara 
orangefargade lovkladda traden som snart 
kommer att vara kala. I bakgrunden kan man 
hara bilar s0111 tar hem sina forare efter en 
hard dag pa jobbet. Himlen ar morkt bla. 

Handelseforlopp: 
1. De spelar boule. 
2. Joshua McCoys hund kommer med 

avhuggen hand 
3. Konstigheter bo,jar 
4. De dor 

Boule 
Orn inte spelarna (eller spel-
ledaren) kanner till reglerna till 
boule finns reglerna med bland 
bilagorna. 

Den avhuggna handen 
Etter en stund marker McCoy 
att hans hund ar borta. Nar han 
ropar pa henne kommer hon 
glatt springande med ett objekt i 
munnen - en avhuggen hoger
hand. Handen har en tatuering 
pa ovansidan forestallande klo-
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ver och spader ess, klover och spader 
atta plus en bakvant kort. Orn McCoy 
ber sin hund att visa vart hon hittat den 
leder hon ivag dem till en skogsdunge 
mitt i parken <let finns inga spar dar till 
"agaren" av handen. 
Konstigheter 
Vare sig hunden leder dem till skogs
dungen eller spelarna beger sig nagon 
annanstans i parken borjar nu 
underligheterna att b01ja. 

For <let forsta gar <let inte att ta sig ut ifran parken - den verkar vara oandligt 
stor och vaxa. 
For <let andra sa borjar alla traden att snabbt tappa sina lov som kvickt blir 
till mull. 
For <let tredje sjunker temperaturen till minusgrader. 
For det fjarde sa far himlen en rodare och rodare ton. 
Karaktarerna marker att de aldras fort. Alderskrampor som reumatism, gra
stalT, ledvark och horselproblem slar till och blir varre och va1Te. Hunden 
aldras ocksa onaturligt fort och dor, framfor karaktarernas ogon formultnar 
hon och forsvinner. 

Doden 
Karaktarerna kanner slutligen doften av rnstat brod som branns vid, faller 
ihop och <let blir blandande ljust foljt av morker. 

Slut pa akt 3. 
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Akt 4: Vinter 

Ge spelarna Vinterkaraktarerna. Fran vanster till hoger: Trent Eldritch, 
Michael Moore, Joshua McCoy, Tim Culver och Bruce Davison. 

Seen: 
Karaktarerna sitter ihoptrangda i en liten tak- och vaggbekladd vagn av tra. 
Det ligger en tung obeskrivlig doft i luften som gor det svart att andas. Tem
peraturen vaxlar fran kallt 
och varn1t mellan snabba 
intervaller. Over de sma 

• fonstren som ar skymda av 
fonsterluckor hanger tunna 
genomskinliga roda gardi
ner med fransar. Stolarna 
de sitter pa ar obekvama 
och ostadiga. Ett levande 
ljus brinner pa bordet fram
for dem. Langre bak i vag
nen ar det morkt, men man 
kan skymta en liten badd 
och en kista. Bakom bordet 
som star framfor dem sitter 
en man s0111 lagger ut kort 
framfor sig. Mannen ar i 
sjuttioarsaldern och ar mycket koncentrerad pa sin uppgift. 

Handelseforlopp: 
1. De blir "spadda " 
2. Testen 
3. De lever? 

"Spaclomen II 

Mannen framfor dem borjar 
prata: 
"Ni dr alla hitkomna efter en resa genom livet. For en de! har resan varit 
kort, for andra ldngre. Ni har all a en sale gemensamt - ni dr utvalda. !bland 
far man en andra chans, en andra chans att ater fa uppleva njutningen av 
att leva. Ni dr a/la harfor aft ni accepterat villkoren. Aven omni inte minns 
vad dessa cil'; sa star ni bundna till dess makt. Ett gemensamt steg aterstar 
dockfo,· aft genomfora det slutliga ldivet. Tillsammans maste ni ta er ige
nom fyra test. Fyra test som kommer att prova e,~ som kommer att mdrka e,: 



Fyra test som av
gdr ert ode. " 
Mannen lagger ut 
spader ess: 
"Det forst testet 
kommer aft vara 
ett av styrka. " 
Mannen lagger ut 
Spader atta: 
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"Det andra testet kommer aft vara ett av val. " 
Mannen lagger ut klover atta: 
"Det tredje testet kommer att vara ett av lelifitllhet. " 
Mannen lagger ut klover ess: 
"Det fjarde och sista testet kommer aft avgdra offret. " 
Han tittar demi ogonen en efter en och sager sedan: 
"Ga nu, och ma jag aldr;g seer ;gen II 

Han blaser ut ljuset pa sitt bord och allt blir morkt. 

Test 1 " .. styrka " 
Karaktarerna befinner sig utanfor stugan i "Akt 1 : V ar". 
Pa dorren hanger en skylt dar det star: 
"Barta bra. Va1for vill du hem?". 

Det finns inte en tillstymmelse av lukt pa det har stallet. Det ar otroligt 
kallt men de fryser inte. Orn nagon tar i ytterdorren kanns kylan 
ogoblickligen och hela kroppen skriker av smarta. Det kravs en oerhord 
viljestyrka att oppna dorren. Inifran hors rop hjalp fran en kvinna. For Tim 
Culver later det fortfarande som hans mamma om han fi:agar. Endast Tim 
har viljestyrkan, pa grund av detta, att oppna ytterdorren, men han maste 
beratta att det ar for hans mamma han gor det. 
Nar han oppnar dorren, svider det till pa hans hogra hand och en tatuering 
av spader ess finns nu pa cless oversida. Skriken fran kvinnan tystnar och 
det blir morkt omkring clem. 
Orn spelarna ger upp och borjar ga darifran marker de att allt blir morkare 
ju langre bort de kommer. Det ljusnar igen om de gar tillbaka. Om de gar 
tillrackligt langt bort morknar det helt, Tim far ingen tatuering och vi gar 
vidare ... 

Test 2 " .. val " 
Karaktarerna 
befinner sig nu 
pa en platt-
form som tor-
nar hogt over en oandlig slatt. Mitt pa plattformen star en stor lada, stor 



som ett mindre rum. Pa ena vaggen av "ladan" finns en mindre 
gron dorr utan las. Inristat pa den ovre delen av dorren star det: 
"Vid brand var vdnlig och lamna p!attformen via luftvagen, eller 
tref.fa ratt. " Pa andra sidan "ladan" finns en maltavla utritad. 
Denna "lada" ar naturligtvis utsidan av rummet i "Akt 2: S011n
mar" men det ar inget du berattar for spela1na rakt ut. 
Det borjar brinna i utkanten av plattformen, och den arbetar sig 
inat. Det finns nu tva satt att ta sig vidare: att hoppa genom elden 
och ner for kanten, eller sa tar Michael Moore sin revolver och 
skjuter genom "bullseye" pa maltavlan. De som hoppar kanner en 
enorm smarta nar de borjar brinna och fallet leder till en omedel
bar "dod". 
Michael Moore ar oerhort radd for eld och hojder sa om han inte 
skjuter pa maltavlan har han ingenstans att ta vagen, utan slutligen 
far han brinna. 
Revolvern fungerar endast i Michaels Moores hander. Orn nagon 
tar den ifran honom och till exempel kaster den over kanten ar den 
borta. 
Orn Michael Moore skjuter pa maltavlan far han en tatuering av 
Spader atta pa sin hogerhand. 
Nar alla ar "doda" eller Michael Moore skjuter prick blir det svart 
och vi gar vidare .. . 

Test 3 " ... lekfullhet. " 
Deltagarna befinner sig nu i parken i "Akt 3: Host" . Landskapet ar 
tackt av nysno och parken ar full av barn som leker i tysthet nastan 
monotont och utan gladje. Barnen finns i hundratal. lngen av bar
nen reagerar pa kontaktforsok och all fysisk kontakt gar igenom 
dem som vore de spoken. Barnen lamnar inte heller nagra fotspar i 
snon. 
Fram till spelarna kommer Joshua McCoys hund med en avhuggen 
hogerhand i munnen. Pa handen finns en tatuering forestallande klo

ver ess, klover atta och 
ett nedvant kort. 
Orn Joshua ber sin hund 
att visa vart han funnit 
handen ledar hon ho
nom till en rutsch
kana i parken. Bar
nen leker aven har. 

'" Under 
rutschkanan finns 
ett hal dar hunden 
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genast fortsatter att grava. 
Det finns inget mer att 
hitta i sanden, men uppe 
pa rutschkanan star det 
ristat med spretiga boksta

ver "}vf ot oand!igheten ", och en pil pekar ner mot sjalva rutschbanan. Om 
man aker ner for den kommer man in i ett morker och vidare. Om Joshua aker 
ner far han en tatuering av klover atta pa sin hogra hand. 
Om de inte foljer hunden till rutschbanan eller aker ned for den borjar bamen 
tillslut att omringa karaktarema och hotfullt ga mot dem. Med dem foljer ett 
morker som omsluter spelamas karaktarer och vi gar vidare ... 

Test 4 " ... offret" 
Deltagama star nu nakna i en ring. Platsen ar ett stort falt, tillsynes oandligt. 
Vadret ar underbart. Lagom vannt och vindstilla. I mitten av deras cirkel lig
ger ett ensamt kort; klover ess. 
Om nagon som har en tatuering pa sin hand forsoker ta kortet kan de inte 
greppa det. Om nagon utan tatuering forsoker ta det gar det battre. Men inget 
hander. Man maste ta kortet och ge det till nagon annan utan tatuering for att 
nagot ska ske. Da absorberas kortet in i mottagarens hand och en tatuering av 
klover ess dyker upp pa hans hogra hand. Sedan dyker en dorr upp femtio me
ter bort. Dorren ar stangd och pa den hanger en skylt: 
"Barta bra, men hemma bast. " 
Om dorren oppnas ser man pa andra sidan ett litet rum med ytterligare en 
dorr. Rummet verkar valdigt valkomnande. Dessutom ligger det klader at var 
och en av karaktarema. Endast de med tatueringar kan ta sig over dorrkar
men. Nar de gatt over forsvinner de och deras klader. Nar alla som bestamt 
sig, och kunde, gatt over, forsvinner dorren. De eller den som star kvar ser 
hur ett morker snabbt narmar sig fran alla hall och ... 

Slut pa akt 4. 
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Nu da? 

Spelet cir slut. Fraga spelarna om deras upplevelset: Skratta at deras upp
tag. Fundera over deras rollspelande. Tank over vad som hant. Ge dem 
nagra uppmuntrande ord, kanske hte kreativ kritik. Vila ... 
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Att spela boule 
 
 

Boule är en sport som passar alla, både stora och små. Boule som egentligen heter Petanque är
en sport som man spelar på grusbanor. Banorna kan vara från 13x3 meter till 15x5 meter. Man 
spelar oftast i lag, två och två eller tre och tre. När man spelar två och två kallas spelformen 
för dubbel och då har varje spelare tre klot var. När man spelar tre och tre så kallas 
spelformen för trippel och då har varje spelar två klot var. I vissa tävlingar kan man spela en 
och en (singel) men det förekommer nästan bara på SM. Man spelar sina klot mot en liten 
träkula (kallas för lille) som ofta är målad med någon färg så att den ska synas. Vad ska man 
då göra med sina klot? Det finns två saker man kan göra med sina klot - skjuta eller lägga. 
Varje match börja med att man lottar om vilket lag som skall börja. Sen börjar den som vann 
lotten med att lägga. 
 

Lägga 
När en ny match börjar så kastar någon i det lag som vann lotten ut lillen. Men man får inte 
stå var som helst och kasta lillen, man måste stå i en ring som man enklast ritar med foten. 
Avståndet från ringen till lillen när man spelar varierar från vilken klass man spelar i (minor, 
yngre junior, junior, öppen). I den öppna klassen där alla får vara med ska avståndet från lille 
till ring vara mellan 6 och 10 meter. Det man gör när man lägger är att man ska försöka att 
kasta sitt klot så nära lillen som möjligt. Man kan även lägga sin kula på andra ställen 
beroende på vilken taktik man spelar. Om man lägger ett klot så att det rullar utanför banas 
linjer så är klotet dött och inte med i resten av den omgången 
 

Skjuta 
Om någon i ditt motståndarlag skulle lägga in en kula som är så pass bra att det är svårt att 
lägga in eller om det ligger en kula i vägen så kan man skjuta. Då ska man helt enkelt försöka 
att kasta sitt klot på det klotet man vill skjuta bort så att det flyger i väg. Om något av klotet 
flyger utanför banans linjer så är det klotet dött och inte med i resten av den omgången. Om 
man lyckas byta plats med den kulan man skjuter bort och stannar där den kulan låg innan 
man sköt så kallas det att man har gjort en carreau. 
 

Hur länge håller en match på och hur räknar man poäng? 
En match håller på tills något av lagen har fått 13 poäng. Man spelar i flera omgångar 
eftersom man inte kan få mer än sex poäng per omgång (tre poäng vid singelspel). Hur många 
poäng man får i en omgång beror på hur många klot man har före den bästa motståndarkulan. 



    Herre, tänk på mig
och ta dig an mig,
    ge mig hämnd på
mina förföljare!
    Låt inte ditt
tålamod bli mitt fall!
    Tänk på hur jag
smutskastas för din
skull



Spelare 1 
---------------------------------------------------------------- 

Vår 
Dwight Frye 

Ålder: 10 år 
Kort beskrivning: Liten för sin ålder. Kortklippt blont hår & 
blågröna ögon. Grön t-shirt med avklippta blå jeans. 
Gillar: Utflykter & lekar  
Avskyr: Skolan. 
Speciell utrustning: 5 dollar 
Övrig information: Du och dina vänner är ute på en liten 
upptäcktsfärd utanför stan. Det är lördag och finfint väder. 
---------------------------------------------------------------- 

Sommar 
Trent Eldritch 

Ålder: 32 år 
Kort beskrivning: Hyfsat snygg. Snaggat mellanblont hår. Vita 
tänder och blå ögon. Vanligtvis klädd i kavaj. 
Gillar: Poker och kvinnor   
Avskyr: Lögner & falskspel 
Speciell utrustning: Cigaretter & Zippotändare 
Övrig information: Ni har en pokerkväll. Den enda som verkar 
vinna är den där Sam Fuller. Du kommer inte ihåg vem som bjöd in 
honom. 
---------------------------------------------------------------- 

Höst 
Peter Driscol 

Ålder: 72 år 
Kort beskrivning: Krumryggig, tunnhårig, löständer. Går klädd i 
pösiga byxor och skjorta. Har en varm rock så här på hösten. 
Gillar: Boule, lugn & ro   
Avskyr: Jäkt, TV & dunka, dunka musik. 
Speciell utrustning: Pipa och tobak. Tändare. 
Övrig information: En trevlig höstkväll och ett trevligt parti 
boule tillsammans med dina vänner. 
---------------------------------------------------------------- 

Vinter 
Trent Eldritch 

 
Du spelar återigen denna karaktär. Du minns allt som hänt med 
den här karaktären, inte med de andra du spelat. 



Spelare 2 
---------------------------------------------------------------- 

Vår 
Jerry Gross 

Ålder: 12 år 
Kort beskrivning: Långt svart hår, bruna ögon. Klädd i bruna 
kortbyxor och hawaiiskjorta. 
Gillar: Tjejer och äventyr   
Avskyr: Feghet 
Speciell utrustning: Ficklampa 
Övrig information: Du och dina vänner är ute på en liten 
upptäcktsfärd utanför stan. Det är lördag och finfint väder. 
---------------------------------------------------------------- 

Sommar 
Michael Moore 

Ålder: 41 år 
Kort beskrivning: Välklädd man i sina bästa år. Välfriserat 
brunt hår. Blå ögon. 
Gillar: Att vinna.   
Avskyr: Höjder & eld (fobier) 
Speciell utrustning: Revolver (laddad) 
Övrig information: Ni har en pokerkväll. Den enda som verkar 
vinna är den där Sam Fuller. Du kommer inte ihåg vem som bjöd in 
honom. 
---------------------------------------------------------------- 

Höst 
John Hussey 

Ålder: 68 år 
Kort beskrivning: Grå kofta över blå skjorta. Svart rock och 
varma stövlar. Blont hår & blå ögon. 
Gillar: Sina barnbarn   
Avskyr: Att förlora 
Speciell utrustning: Plånbok full med bilder på sina barnbarn. 
Övrig information: En trevlig höstkväll och ett trevligt parti 
boule tillsammans med dina vänner. 
---------------------------------------------------------------- 

Vinter 
Michael Moore 

 
Du spelar återigen denna karaktär. Du minns allt som hänt med 
den här karaktären, inte med de andra du spelat. 



Spelare 3 
---------------------------------------------------------------- 

Vår 
Danny Lloyd 

Ålder: 12 år 
Kort beskrivning: Gänglig grabb med vildvuxet hår som går i 
rött. Gröna ögon. Går i långarmad t-shirt, blå jenas och keps då 
han är känslig mot solen. 
Gillar: Sina vänner   
Avskyr: Sin storebror 
Speciell utrustning: Fickkniv 
Övrig information: Du och dina vänner är ute på en liten 
upptäcktsfärd utanför stan. Det är lördag och finfint väder. 
---------------------------------------------------------------- 

Sommar 
Thomas Kindle 

Ålder: 48 år 
Kort beskrivning: Ljusblå skjorta och marinblå byxor. Välansat 
skägg och mörkblont hår. Blå ögon. 
Gillar: Fred Lund   
Avskyr: Att han inte vågar berätta för Fred 
Speciell utrustning: Stressboll 
Övrig information: Du är inte med och spelar kort. Du är bara 
här för att Fred Lund spelar. 
---------------------------------------------------------------- 

Höst 
Joshua McCoy 

Ålder: 77 år 
Kort beskrivning: Varma manchesterbyxor, fodrade stövlar, 
blårutig skjorta, stickad väst, varm pälsrock och pälsmössa med 
öronlappar. Flintskallig och bruna ögon. 
Gillar: Sin hund Bob.   
Avskyr: Barn 
Speciell utrustning: Hunden Bob. 
Övrig information: En trevlig höstkväll och ett trevligt parti 
boule tillsammans med dina vänner. 
---------------------------------------------------------------- 

Vinter 
Joshua McCoy 

 
Du spelar återigen denna karaktär. Du minns allt som hänt med 
den här karaktären, inte med de andra du spelat. 



Spelare 4 
---------------------------------------------------------------- 

Vår 
Tim Culver 

Ålder: 14 år 
Kort beskrivning: Röda kortbyxor, gul t-shirt med texten ”Jag 
har sett allt. Har du?” Mellanblont hår och blå ögon. 
Gillar: Tjejer   
Avskyr: Spenat. 
Speciell utrustning: Bärbar CD-spelare. 
Övrig information: Du och dina vänner är ute på en liten 
upptäcktsfärd utanför stan. Det är lördag och finfint väder. Du 
hoppas på att ni ska undersöka ”skogen” idag. 
---------------------------------------------------------------- 

Sommar 
Fred Lund 

Ålder: 37 år 
Kort beskrivning: Klassiskt vacker. Blont hår och blå ögon. Klär 
sig i bekväma tröjor och jeans. 
Gillar: Poker & pengar   
Avskyr: Bögar 
Speciell utrustning: Mobiltelefon (ej laddad) 
Övrig information: Ni har en pokerkväll. Den enda som verkar 
vinna är den där Sam Fuller. Vem bjöd in honom? 
---------------------------------------------------------------- 

Höst 
Howard Vernon 

Ålder: 69 år 
Kort beskrivning: Toppluva, grön långrock och varma byxor. Grått 
hår och polisonger. Grönblå ögon. 
Gillar: Promenader & hösten   
Avskyr: Solen & ungdomar 
Speciell utrustning: Paraply 
Övrig information: En trevlig höstkväll och ett trevligt parti 
boule tillsammans med dina vänner. 
---------------------------------------------------------------- 

Vinter 
Tim Culver 

 
Du spelar återigen denna karaktär. Du minns allt som hänt med 
den här karaktären, inte med de andra du spelat. 



Spelare 5 
---------------------------------------------------------------- 

Vår 
Bruce Davison 

Ålder:13 år 
Kort beskrivning: Slitna jeans och urtvättad t-shirt. Brunt hår 
och blå ögon. 
Gillar: Sina kompisar   
Avskyr: Att vara osams 
Speciell utrustning: Hopfällbar kikare som får plats i fickan 
Övrig information: Du och dina vänner är ute på en liten 
upptäcktsfärd utanför stan. Det är lördag och finfint väder. 
---------------------------------------------------------------- 

Sommar 
Chris Noonan 

Ålder:49 år 
Kort beskrivning: Dyra och välpressade kläder. Skjorta kostym 
och lågskor. Rågblont hår och blå ögon. 
Gillar: Poker, deckargåtor.   
Avskyr: Agatha Christie & pizza.  
Speciell utrustning: Fickdator 
Övrig information: Ni har en pokerkväll. Den enda som verkar 
vinna är den där Sam Fuller. Du kommer inte ihåg vem som bjöd in 
honom. 
---------------------------------------------------------------- 

Höst 
Peter Watkins 

Ålder: 73 år 
Kort beskrivning: Svartfärgat bakåtslickat hår & blå ögon. 
Eleganta kläder. 
Gillar: Unga tjejer   
Avskyr: Alkohol 
Speciell utrustning: Anteckningsbok & och en liten pennstump 
Övrig information: En trevlig höstkväll och ett trevligt parti 
boule tillsammans med dina vänner. 
---------------------------------------------------------------- 

Vinter 
Bruce Davison 

 
Du spelar återigen denna karaktär. Du minns allt som hänt med 
den här karaktären, inte med de andra du spelat. 
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