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Förord. 
Nåväl, några väl valda ord ska jag nu säga.(känner ab: 
solut ingen press på mig att välja gott...) Jag är en SL 
som värnar om rollspelandets ädla konst. Jag tycker inr 
te att ett spels främsta egenskap är dess regelsystem. 
Många håller med mig och säger sig vara rollspelare de 
också, så lurar de mig att spela med dom och jag inser 
att de ljög redan då jag får rollformuläret... Detta även: 
tyr har jag försökt hålla på ett plan där man verkligen 
kan rollspela, det går inte ut på att lösa något löjligt pro 
blem utan på att iklä sig en annan persons psyke och 
göra en riktig gestaltning av denne person, en flykt 
från verkligheten långt in i sin egen fantasi. Givetvis 
finns grupper som inte klarar av att rollspela, därför 
måste man ha färdigskrivna äventyr som erbjuder mer 
än ”bara” rollspelande. Jag hoppas att jag tillfredställt 
båda kategorier av spelare samt alla däremellan. Några 
tips eller påminnelser -vilket ni vill. Stå inte still, And: 
vänd många vackra adjektiv, förvräng din röst när du 
spelar sip, visa slips reaktioner i ditt eget ansikte och 
minspel, VAR ETT MED SPELET! Den gruppen som 
inte kommer längre än till puben men blir utkastade av 
konventsvakterna för att de trott att spelarna varit fulla 
ska få ett eget pris av mig personligen! Så något om till- 
komsten av detta äventyr. Jag bosatte mig i höstas i 
Malmö. I min lägenhet luktade vansinnigt illa och i ett 
skåp hittade jag ett gammalt blodprov som jag först 
trodde var ett foster. Jag kom då på idéen att skriva ett 
Kult-äventyr som handlade om makabra fynd i ett hus. 
I November månad fick jag ytterligare vatten på kvar: 
nen när en avlägsen släkting dog. Hans hus var fullt av 
prylar från världens alla hörn, en del ganska konstiga 
saker. Så drev jag omkring på pubarna och drack öl 
tills jag slutligen kom på hur jag skulle samla trådarna. 
Min spelgrupp provspelade, det blev som det brukar: al- 
la sprang omkring helhysteriska och gjorde saker jag 
aldrig kunnat drömma om att en Rp skulle göra. Jag 
fick strukturera om. Till slut blev det dock ett äventyr 
av det hela. Jag hoppas att du som SL trivs med det och 
att den spelgruppen du spelleder har roligt. Ha ett bra 
liv. 

Hacswingagr JOHAN ERIKSSON 

- AVENTYRSK ONSTRUKTOR 

Bakgrund till äventyret. 

Någonstans i det myllrande kaoset som utgör världen 
flyter en mäktig kraft omkring, kanske den försvunne 
Demiurgen, kanske en elfte arkont som någon glömmt 
bort och som vuxit sig mäktig. Inte ens de mäktigaste 
varelserna vet varifrån och när kraften uppstod: 
NA”HOJ -Furstarnas furste. Aventyrets djupaste bak: 
grund ligger i just Na'hoj och i en nyckel som han ska: 
pat åt sina tjänare för att de skulle kunna resa i hans ri 
ke. Na”hojs nycklar är sjutton stycken stavar vars enda 
egenskap var att kunna öppna samtliga dimensioner 
och världar som Na”hoj reste i. Sjutton tjänare fick vars 
en nyckel. En av de tjänarna var Giuni inkarnerad i 
mäniskornas värld som Otto Hirshel. Otto var dock en 
avfälling, han sökte själv makt istället för att blint lyda 
sin herre. Morfadern i äventyret, Anders Emilsson, var 
en duktig student av det fördolda, han var en arkanist 

som aldrig bränndes ut, istället gled han över på vad 
man skulle kunna kalla mörka sidan av konsten. Han 
lärde sig at kontrollera verklighetens väsen för att 
skaffa sig makt. Så fick han reda på att de sjutton 
nycklarna fanns. En av dessa nycklar skulle ge honom 
näst intill oövervinnilig makt trodde han och sökte 
upp en av Na”hojs tjänare: Giuni, och tvingade in hor 
nom i denna världen för att förhandla, han visste då 
redan att Giuni var en makthungrare och att mot ett 
lämpligt föremål skulle han mycket väl kunna byta 
till sig nycklen, åtminstone låna den en tid. Giuni föll 
för frestelsen. Mot att Na”hojs tjänare fick Anders” 
sons själ skulle han låna ut nycklen till honom en liv: 
stid, dvs tills det att Anders dog. Affären beseglades 

och Anders skaffade en son med sitt eget kött, sin dot- 
ter, såsom avrtalet föreskrev. Det var då komplikatio- 
ner inrädde. Anders fru fick reda på att dottern våldtar 
gits av sin far, polisanmälde och flyttade. Anders ham: 
nade i fängelse i fem år. Därifrån kunde han inte kom- 
ma åt nycklen som låg gömmd hemma i huset. Sonen 
som föddes kunde ej heller överlämnas. Giuni fick 
även han problem, den allseende Na'”hoj fick känne: 
dom om hans förräderi och skickade tre Cenobiter att 
hämta Giuni och nycklen. Under tjugo års tid lyckades 
Anders hålla sig undan från Cenobiterna och Giuni. 
Det kostade dock människoliv; tio stycken havande 
mödrar med barn. .Mödrarna begravde han i sin källa: 
re, barnen offrade han åt en Cenobitfurste mot att den: 
ne såg till att de tre inte fick tag på honom eller Giuni. 
Giuni var tvungen att stanna i denna värld, bunden av 
sitt avtal med Anders och i skräck att komma tillbaka 
utan nyckel. Så dog Anders. Giuni såg nu sin chans att 
återta nycklen efterssom avtalet löpt ut. Cenobiterna 
fick reda på var Giuni befann sig då Anders inte kun: 
de hålla dem borta. Där kommer Rp:na in. Giuni letar 
som besatt efter nycklen, väl medveten om att Cenobir : 
terna är på väg att hämta honom. Joel -sonen som 
skulle offras, kan Giuni inte få tag på innan han fått 
nycklen då hans kraft har försvagats iochmed att han 
inte haft nycklen. Cenobiterna är i hälarna på honom 
för att föra honom till sitt straff, de är ochså ute med 

order att hämta Na”hoj's nyckel. 

Den 8:e Maj 1994 kontaktades Joel och Erik Elmers: 
son av advokat Nils Lagström. Saken gällde ett arv 
som de bägge bröderna skulle dela på. Deras morfar, 
som de för övrigt inte besökt eller sett sen mormo: 
derns bortgång för 15 år sedan, hade avlidit och de var 
de enda släktingarna som nämndes i testamentet. Un: 
der tre långa timmar på ett rökigt kontor med maho: 
gnylister på väggarna gick de tillsammans med den 
fetlaggde Lagstöm igenom vad arvet bestod av. Det vi 
sade sig att förutom morfars förmögenhet på 
150.000.kr hade de också ärvt hans hus med tillhöran: 
de lösöre. Huset ligger ute i en liten by som heter 
Hjernstorp och ligger öster om Lund (ca 5 mil). Advor 
katen drog länga djupa bloss på sin havanna och om: 
bad bröderna att så snart som möjligt åka ut och titta 
på huset. Han överlämnade nycklarna och en del 
andra papper och frågade samtidigt om de ville att 
han skulle handha ärendet, dvs ta ut och dela upp ar: 
vet. Svaret blev från Joels sida: ” ” och Erik svarade: ” 
öhö,öhö,host,harkel” och skakade på huvudet. 
Lagström önskade dem lycka till och sjönk ner i sin 
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läderfåtölj bakom skrivbordet för att läsa i sin gammla 
och tjocka lagbok. 
Torsdagen den 12:e Maj passade det utmärkt att åka ut 
till Hjernstorp och titta på huset. Under den kommande 
helgen skulle det också finnas tid att gå igenom huset. 
Marcus och Lisa engagerades i expeditionen. De köpte 
mat, packade kläder och sovsäckar för att aka ut och 

övernatta och umgås i morfars hus. När äventyret bör: 
jar står de utanför huset och ett fint regn faller från 
den gråa skyn. Det är sent på eftermiddagen. Ur Mar: 
cus” fullastade Folkvagnsbubbla stiger fyra människor. 

Händelse 1 ”Inspektion av huset”. 

Jag hänvisar här SL till husbeskrivningen och kartan 
över byggnaden som finns med. Huset har stätt öde i 
tre månader och är iskallt, persienner och gulnade gar: 
diner är fördragna. Det är viktigt att .:u beskriver huset 
som ett ställe där död och ensamhet härskat och fortfa 
rande gör det. Huset är otrevligt och fyllt av bisarra fö: 
remäål, tiden verkar ha stannat -se till att spelarna också 
far det intrycket! 

TCchoo lwmgh aonply hall. 

OM fatint sang Ö& lonheanen. 

Mace anundio ago hf har ban autud, 

by We av miglhlia Death. ” 

Händelse 2 ”Det makabra fyndet”. 

Händelsen mäste inträffa strax efter att Rp:na kommit 
till huset. Om de inte börjar rota direkt kan du lura ner 
en av dem: Joel minns att Morfar hade en förtorkad 
människoskalle någonstanns i källaren och går ner för 
att leta efter den, och voila”... 
Denna händelse rör rum 10, tvättsugan, belägen i käl- 

laren. Rummet är fyllt av brunt vatten 11/2 dm upp. 
Mitt i sörjan står ett gammalt kokkärl som uppenbarli: 
gen tjänat som tvättmaskin en gång i tiden. Den stora 
grytan (ca Im i diam och 1,5m hög) är även den vatten: 
fylld. Gröngräa alger har under åren som den inte an: 
vändts slägit röt i och på den. Hela rummet luktar un: 
ket. I taket hänger en krossad glödlampa, utan skärm 
eller dulikt. Algväxten har krupit upp längs väggarna 
och när nästan det låga taket. Väggen på rakt motsatt 
sida dörren är annorlunda; den är ditmurad, man ser 
tydligt tegelstenarna (de andra väggarna är gjorda av 
cement och kalkade). Några av de nedre tegelstenarna 
har lossnat och blottar ett rum bakom väggen. 
Det räcker med att Rp:na rör vid någon av tegelstenar: 
na så rasar allihop med ett dovt muller. Bakom den for: 
na väggen visar det sig finnas ett rum, utgrävt direkt ur 
marken. Från jordväggarna sipprar vatten och droppar 
ner i det bruna vattnet som även här täcker golvet. Ur 
denna bruna sörja sticker några gulnade benpipor upp. 
Man kan även skönja några människoskallar som lig: 
ger delvis täckta av vattnet. Totalt finns här fem hela 
människoskelett och tio skallar. Benen verkar ha legat 
här länge efterssonm de har gulnat och är dessutom 

mycket sköra. 
Rp:na reagerar givetvis negativt på detta fynd. Du kan 

som SL förslagsvis slå ett skräckslag för dem. Om 
någon skulle gripas av panik är den troligaste reaktio- 
nen att de spyr eller börjar gråta. Att någon skulle 
hamna i katatoniskt tillstånd är att utesluta, byt ut det 
resultatet mot spyende. 

Händelse 3 ”Otto Hirshel”. 

Minuterna efter att fyndet gjorts bankar det på husets 
dörr. Knackningen är ganska överdriven, det läternä 
stan som om någon försöker slå in dörren. Ute i reg: 
net som tilltagit under tiden Rp:na varit i huset stär en 
kortväxt liten tjockis i lång regnrock (se besrivningen 
av Otto Hirshel i persongalleriet.) Han ler på ett sätt 
som får honom att se elak ut och ber att få stiga in. 

Samtalet som följer är upp till SL att improvisera, ett 
exempel finns nedan som inspirationskälla för den 
som känner sig vilsen. Hirshel talar om en skuld som 
morfadern hade till honom. han talar om den ä ett 
ryptiskt vis, som om Rp:na var väl införstådda med 
vad det handlade om, dock kringär han att berätta ex: 
akt vad han menar. Han slingrar sig och byter samtal: ' 
sämne. 

H:”Mmm...ja,jo. Er morfar och jag hade en oupp: 
klarad skuld. Mycket dumt, mycket dumt.(Tittar sig 
omkring och gär in i huset) 
Rp:” Jasså, joo, vi kände ju inte honom så bra. Jag fick 
faktiskt reda på att..” 
H:”Det vore mycket bra om vi kunde klara ut detta lil- 
la...dilemma...medan tid fortfarande är.” 
Rp:” Vad exakt gällde den där skulden ?” 
H:”..(tittar på Rp:n med sina gula små grisögon) Har 
ni ungdomar varit och besökt våran pub egentligen ? 
Den är mycket trevlig. Irländsk tror jag. Dom serverar 
väldigt god mat...gör dom. 
Vorc mycket bra om vi klarade ut det som sagt, me: 
dan tid är.” 
Se gärna till att Otto får Rp:na ner till puben. Puben 
är inget centralt för handlingen i äventyret men är en 
intressant händelse som erbjuder en intressant roll: 
spelssituation. Mina rekomendationer, maten är fak: 
tiskt god. 

IM le Avnal black void thee i a wandaing ist! 

DLlack, silert and vil 

Ranmanding yxa and lime 

ding out Be weakex tv detroy. 

Hö skin ö pal hö Yo av gig, wilfull hö mind 

hö hunting cvedasling, wealkner i your avmne 

Nish cold black sted and kand stained with your blood, 

hell hawex yom rape soul and take it back to hell 

Haweata ÖA sous” 

Händelse 4 ”Normie's Irish Pub” 

Denna händelse bör med en smärre insats från SLs sir 
da kunna bli rollspelshöjdpunkten. Puben är smockad



med intressanta SLp, det är bara att välja och vraka! 
Passar ingen så uppfinn tio egna! 

Puben är inrymmd i ett litet korsvirkeshus med svart 
tegeltak, två våningar. Utanför hänger en grön järns- 
kyllt med texten ”Normie's”. Puben har två rum som 
är förbundna med en korridor. När man kommer in i 
den rökiga och varma puben står man i ett av dessa 
rum. En stor L-formad bar står i högra hörnet på mot: 
satt sida om dörren och i resten av lokalen stär bord 
och stolar. I vänstra hörnet finns korridoren (ca 1.5m 
bred) som leder ca fem meter in i huset där ett lika st- 
ort rum som det yttre finns, detta rum saknar dock bar 
men har istället en dörr som leder ut till toaletten, ett 
ställe som brukar vara minst lika välbesökt som baren 
på ställen där de serverar öl. Tapeterna i rummen är 
mörkgröna, i det yttre rummet syns de knappast för al- 
la hyllor med Irländska tingestar och alla tavlor och öls- 
kyltar som finns här. De är upplysta av lampor längs 
väggarna. Lamporna är skärmade med cremefärgade 
skärmar och ger ett matt, behagligt sken. I korridoren, 
som har röda tapeter med guldbroderier hänger en im: 
ponerande samling kapsylöppnare (69 st) inglasade i en 
stor tavla. De kommer från världens alla hörn, vissa 
står det ortsnamn på, andra har utseende som anspelar 
på kvinnors genitala delar, några ser ut som om de är 
absolut omöjliga att använda i syfte att öppna ölflaskor. 
Ölsorterna som serveras är främst de klassiska Irländs: 
ka: Guinness, Killkenny, men givetvis finns ett gäng 
andra högklassiga öler, dock inga tyska eller danska 
och absolut inte Australienska. Frågar någon efetr en 
Budweisser är risen stor att han/hon får på käften av 
bartendern som aldrig skulle sänka sig så lågt. (Lisa 
som är van vid Almhults ljusa och blaskiga öler kan få 
problem -särskillt med Guinnessen.) Puben är nästan 
fullsatt med människor men givetvis finns det plats för 
Rp:na vid nägot av träborden. Se persongalleriet för in 
tressanta personer som Rp:na kan konversera med. 

Händelse 5 ”Underliga samtal” 

Denna händelse kan upprepas i princip hur många 
gånger som helst och när som helst. Telefonen i biblio: 
teket (rum 3) ringer. När någon tar det hörs bara en 
massa brus i luren till en början men sen framträder 
röster mer och mer. Det är mer än en röst som talar 
exakt hur många är omöjligt att avgöra. En av rösterna 
är en kvinnoröst, de andra är mansröster. Kvinnans 
röst och en mycket grov mansröst går att urskilja. Frag: 
mentariska bitar av deras tal går fram såsom; ”...inte 
eran..” , ” Vi tar vad som är vårt” , ”Skördetiden är 
kommen”. Rösterna pratar alla samtidigt, ett fruktans: 
värt tjatter. 

Händelse 6 ”Otto is back -again” 

Otto Hirshel dyker upp några gånger till för att prata 
om sin ouppklarade affär. Han är lika kryptisk som vid 
sitt första besök. Se persongalleriet. 

Händelse 7 ”Dagböckerna” 

I det nedre biblioteket (rum 9) hittar Rp:na, om de ler 
tar, några dagböcker i en låda. Delar av innehållet 
finns återgivet lägst bak i äventyret. Du kan ge spelar: 
na de papperna med dagbokstext på. 

Händelse 8 ”Dröm mar” 

Denna händelse drabbar inte alls alla rollpersonerna 
utan bara Joel och eventuellt också Erik. Joel dröm: 
mer definitivt men om Erik ska göra det eller ej får 
du som SL avgöra. Två drömmar finns dock återgivna 
nedan. 

Jocb döm. 

Maud, fövt är allting vad. Längt bow ser jag alt dt fjur- 

nav fas det är inget vilt fus umlan öl, vavnt och pulberande 

fras. Jag åker nävnar. De är an Mlunnd av kött. Des 

väggar består av skukande människvansikten och hönsdetar 

un fövvinner ansklna och Uunlor ädla ut sg och bli 

lill at vändligt och böljande hav av könsoigan som gålidev in 

och ut i vavandua i lakt med vågova. Slonmlar äv rsafät 

Ggad, allt är lyst. Jag stävar Nar hör jag Ösxen som är så 

bekant, jag va alt den är moyav även om jag inte läfat 

honom. ”Nija flicka lilla, det var väl inte så farligt va? 

Suppa vill hava hjälpa dig alt bli vuxen, det vill du väl? 

VILL DU DET ODSN LILLA HORAM" Om 

du vå mycket som hknystar om da här till mor din så ha 

Jag puyygla dig gul och Må, det vet du. Sena bli OMM vart, 

det anda vom höv är ar fika vom gälar Jag känner igar 

hanne äs dd är min mor Sar höv hammastay och jag 

han Whköänja er meädja i mörka vom gradvis förrinna. In 

Yyma vanlig uma, uncder är ne a vanlig uncd och da 

han unidar är nte vanliga häsbkorv. Smeden är Satan och 

han umider i människor San wmider fas jänddar i deras 

kött. Daars kuk är ovutlhärdliga. ein i undaalfjarn Mått Mot 

far med an hyckd i händena. plötsligt fövsinner uncdfjan 

och kvar står moyar med nycktlen. San talar med nägon 

ecMoyar: Yv mig Na hoj nyckad i de förbannade tv 

namn!” 

Sänt: ”Sövt måne du avstå nägot äl mig, det va du” 

oM:- "Du kommer med krav!” 

S Da är inte jag som kräver! Du va lika väl som jag 

alt Na hoj 3 Yuenighet föreskuver ot offer! Din son! i 

OM: Nåväl så ska det bli” 

SK Lukten. av dina lustar med ditt oget kött och blod skall 

bli on gove Sans yäl äger jag i byte mot nydlen. ” 

eo: "Det är beseglat ” fäärtewna byrlnat, allt Mir waud,



drömmen slita 

Cuhs dränm.: 

Jag sov ar lekplats med an hklättevställning. Den är hög, vå 

hög alt man inte kan se var den shuar uppe i hämmicn. 

rån loppen av den war Sod. eCMumnma står brxid mig i 

sandlådan, jag är bara ett lita ban igar och Joes öst är en 

fernäudngs. Så bögar jag hlältia upp i hlätleviällningen. 

Slötsligt ståt jag högst upp med YJod. Han ler tilltar på mig 

och säger: "Rasta guskinken över mamma . .SIag vägrar 

hinken växer ill ar avon gula fylld av blod och inniälvor. 

Jag Hår dig annav säger Iod, Hans ägon är nu öda 

och han har vuxit till nounal todeh. jag är fowarande ed 

bam. Du ha stulit mamma från mig! Son var min man- 

ma innan hon var dir. Walt hinken över henne annav dödar 

jag dig och henne Jag blundar häst och väller der ora 

hinkar med Mod över henne. Der fallet länge och långsamt, 

manma Ular uppåt 20 den hämma, kukar, föviker kasa 

UY undan man ät för (ängsanm. Son fär den över UY. CU 

invun. dån fuda garam mit hund Sa lystnav allt och jag 

står omanm hvar uppe i hlällevställninge. Soc fällkniv ligger 

uppfälld på ylva. DA är Mod på dar blod som deppar 

fran min mage ur ad djupt sår. Drömmen Untat. 

Händelse 9 ”Trägårdsincidenten” 

Denna händelse inträffar någon gång under dygnets 

mörka timmar. En skuggestalt syns stryka omkring ute 
i trädgården. Om nägon ger sig ut i regnet för att få tag 
på den oidentifierade figuren försvinner den genom 
nägra buskage efter att ha synts kika in genom ett käl- 
larfönster. Buskagen är stort och tätt, den mystiske fi 

guren försvinner. 
SL: Otto har gjort ett nattligt besök. Det finns absolut 
ingen möjlighet att Rp:na fär tag på honom. Om de 
skulle ha luskat ut var han bor och beger sig dit för att 
fånga honom finner de endast ett tomt hus med lästa 
dörra och tillbommade fönster. 

Händelse 10 ”Bokfynden” 

I morfaderns bibliotek i källaren (rum 9) finner Rp:na 
lätt ett antal böcker som är väldigt ovanliga. (De stär i 
hyllorna så Rp:na behöver inte leta) 
Böckerna är av varierande storlek, alltifrån pocketstor: 
lek till enorma atlasliknande verk. De flesta av dem har 
svarta eller bruna pärmar i läder. Språket är blandat, lar 
tin grekiska , några böcker är på hebreiska samt en 
bunte litteratur som är skrivet på ett för rollpersonerna 

okänt språk. Här följer en lista på några av böckerna.: 

Zemutivi. 30x20cm 9cm tjock. Boken har svarta 

tjocka läderpärmar utan text. På första sidan står ti 
teln och författaren: Tanicitus, romersk historieskriva- 

re. Boken är inte orginal utan har skrivits över 1678 av 
en polsk teolog vid namn Eirdol Gdasch. Inne i boken 
finns en massa bilder (Tecknade givetvis) på män: 
niskor som dissikerats uppenbarligen i något rituellt 
syfte. 

SL: Boken är en instruktion om hur Jupitersekten ritu: 
ellt offrade människor till Jupiter under romarikets 
tid. 
Biblia Umbra. 
40x20x20. En kopia av orginalverket Satansbiblen. In: 
nehåäller mest symboler och formler för demonbesvär: 
jande. 

Zamenticus. 
50x50x20. Svarta läderpärmar med utsirningar på. 
Bildrik. Visar olika vridningsmönster för 16 olika ty: 
per av Lament boxes (Hellraiser-låda). Skriven på ett 
helt obegripligt språk, bilderna är mycket vackra. 

The Rey of Ra'hoj. 
Skriven på engelska. Handlar om en nyckel som leder 
till drömvärdarnas alla purgatorier. Genom Na'hoj's 
nyckel kan man nå dem och i viss mån kontrollera 
dem. Morfar har gjort anteckningar på okänt språk i 
marginalen. Nycklen framställs som ett mycket farligt 
föremål. 
SL: Nycklen är den som morfadern ägde och som Ot: 
to Hirschel är ute efter. 
Tänk på att Rp:na aldrig haft kontakt med den andra 
sidan. Det som står i böckerna framstär i stor del som 
smörja för dem. De kommer dock snart tvingars än: =, 
dra åsikt. | 

Händelse 11 ”Cenobiternas första 
besök” 

Sker nattetid i biblioteket (rum 3). I mattan på golvet 
framträder en blodfläck som växer sig större och stör: 
re. Vansinniga skrik hörs avlägset. Så plötsligt kom: 
mer de upp ur tomma intet: tre tvåmetersvarelser med 
svarta läderkläder och kropparna vantsällda. Holmes, 
Ulcer och Uiz. Uiz är den som tar till orda: ”Nå, var 
är den, nycklen som inte är eran? (Hon går runt rp:na 
och rasslar med en tunn guldkedja) Ni kommer inte 
undan avtalet.(ler och ställer sig framför Joel) DU är 
betalningen.(skrattar) NE KOMMER INTE UNDAN! 
ERAT LIDANDE I HELVETET AR SEDAN LAGE : 
SEDAN GARANTERAT! JAG SKA TA ER MED DIT, 
TILLSAMMANS SKA VI UPPLEVA SAKER SOM 
INGEN AV ER NÅGONSIN KUNNAT FÖRESTAL: 
LA ER, SMÄRTA SÅ STOR ATT NI INTE FÖRMÅ 
DÖ BORT FRÅN DEN! = (skrattar lite till) 
Sen upplöses de tre och de rinner ner i matan igen. 
Var så god att slå skräckslag för rp:na, denna gången 
kan de komma att göra mer än spy...



+ 

Händelse 12 ”Na”hoj's nyckel” 

Det börjar blåsa upp till storm. Efter flera timmars 
stormande hörs ett kraftigt brak utifrån. Ett stort träd 
har vält i trädgården. Från dess rotända slår blågröna 
blixtar upp. Strömen bryts i huset och allt blir mörkt. 
När det undersöks finner man att under roten på trädet 
ligger det en stor stenplatta med ett sigill på. Under den: 
na platta finns ett litet utgrävt hålrum med ett skrin i. 
Skrinet är igenrostat och det behövs verktyg för att 
öppna det. När man väl lyckats finner man en stav ca 
20cm lång och med en diameter på 4cm i guld. Staven 
är helt slät och har platta ändar. 
SL:Morfar gömmde nycklen under stenplattan och 
försåg denna med ett skyddssigill mot Otto och Cenobi- 
terna. Staven är Na”hoj's nyckel, ett mycket kraftfullt 
och farligt föremål. Så fort den tas ur sin låda känner 
Otto detta och dyker upp för att hämta den. 

Händelse 13 ”Otto,Uiz, Holmes och 
Ulcer” 

Otto dyker upp frän ingenstans (kommer ur närmsta 
dörr även om detta inte är ytterdörren) Han har en ha: 
gelbössa med sig som han riktar mot Rp:na. ”Ge mig 
ycklen!” Han är inte villig att förhandla, två gånger 
frågar han, sedan skjuter han Erik. Om det behövs, tar 
han till mer våld, dock skadar han inte Joel. 
Precis då Otto fått tag på nycklen dyker de tre Cenobi- 
terna upp. Rummets väggar börja brinna, taken rasar 
in bitvis och de grabbar tag i nycklen. Otto står paraly: 
serad av skräck. Uiz: ” Vi tar det som tillhör oss, det gör 
vi alltid (skrattar). Hon sliter upp ett långt sår i Ottos 
kind med en nagel. Otto skriker. Holmes:uuh, uuhrg 

(ler) 
Ulcer: ” glbrhr, host host, ..we are going to hell” I en lju: 
sblixt försvinner Cenobiterna. Huset brinner och saker 
börjar ramla ner över Rp:na. De försöker givetvis ta sig 
ut, vilket inte går. Framför dörrar och fönster brinner 
det. Till slut svimmar de en efter en. Det sista som hörs 
är hur siréner ljuder i fjärran, tyvärr försent. 

Händelse 14 ”The needle in your 
vein” 

Ta denna händelse separat med varje rp! 

Rp:n vaknar upp ien sjuksäng, ett vänligt ansikte tittar 
ner över dem. ”Ni hade tur, nägra minuter till och ni 
hade brunnit inne allihop. Du har klarat dig aldeles ut: 
märkt, det här ska nog ga bra... Har du ont (svaret är ja) 
Doktorn kommer snart med något smärtlindrande. 

När läkaren kommer in är det en tjock liten man i läng 
läkarrock. 
Han har en spruta i handen. När han böjer sig över den 
trötte och orörlige rp:na syns namnskylten: O.Hirshel. 
Ansiktet är bekant: glasögon, grisögon och flintis. (som 
otto) Över ena kinden har han ett långt, otäckt ärr. Han 

ler, kör in sprutan i kanylen på Rp.ns arm, sprutar in 
medan han säger: ”Här mitt barn, du ska få något för 
smärtan här i världen...” Allt svartnar. 

HUSET. 

Huset är ett gammalt trähus med veranda, tegel- 
tak och höga vindskupor. Färgen har en gång varit vit 
men har nu flagnat av. Runt huset ligger en enorm 
trädgård som är helt igenvuxen. Förutom ett gäng sto: , 
ra almar som effektivt blockerar all insyn i trädgården ' 
så finns här även några fruktträd. Vinbärsbuskar är 
det gott om, nässlor, sådana som bränns, finns det 
aldeles för många utav i trädgården. 

41. HALLEN. 

Dörren har en gul fönsterruta längst upp. Innanför 
finns en 5m lång hall med vinröd tapet. Väggarna 
kantas av troféer från främmande länder; spjut, bågar, . 
sköldpaddsskal, hajgap, m.m. 
På golvet ligger en ruggig gammal matta med ett 
mönster som för länge sedan slitits ut. Tre dörrar och 
en trappa leder bort från hallen. 

2 MATRUMHM. 

Parkettgolv, takkrona, ett vitt bord med förgyllda kan: 

ter. Gardinerna är fördragna men rummet är ändå 
ganska ljust då dessa (gardinerna) är vita och florstun: 

na. Rumet innehåller absolut inget intressant. 

3.BiBLIOTEK. 
Rummet är inrett med lejonfotsmöbler och ett enormt 
skrivbord. Väggarna kantas av bokhyllor som givetvis 
är sprängfyllda med böcker. Skrivbordet är även det 
översaällat med böcker och papper. 
Rummet luktar gammalt papper. 

SL:Det intressanta här är böckerna, praktiskt taget al- 
la typer av böcker finns här, främst sådana med an: 
knytning till teologi och ockultism, men också dikt: 
verk och klassiska storverk. Se händelser som är knut: 
na till detta rum. | 

UY KÖK. 

Köket stinker vansinnigt! Väggarna och skåpen är 
gulmälade och utrustningen är urgammal. Ett enormt 
kylskåp står vid en av väggarna. Mellan kylskåpet och 
en annan vägg ligger en död och halvt förrutnad 
Schäferhund. Den är mycket motbjudande, fullt möj: 
ligt att svaga personer känner ett starkt behov att vo: 
mera. 

SL:Förutom den stackars hunden som svultit ihjäl in: 
nehäller köket inget som är speciellt intressnant. Nor:



mal köksutrustning, dock ålderdomlig. Kylen är tom 
sänär som på ett paket persiko/banan youghurt och en 
oöppnad burk baked beans. 

5 OANVÄNT RUM. 

Detta rummet innehåller ett gäng vilsna spindlar och 
mängder av damm. Dammlagret på golvet antyder att 
ingen ens varit här på mänga är. 
SL:Nada! 

6.VERK STAD. 

Rummet har tre dörrar, en i varje vägg. Mitt på betong; 
golvet står ett bastant arbetsbord av ek. Längs med väg: 
garna står hyllor och skåp med alla möjliga sorters 
verktyg för snickeriarbete. 
Lyses upp av en naken glödlampa. 

7 .SKAFFERI. 

Hyllor längs väggarna med gurkburkar och pota: 
tispasar. Det mesta har statt här nere så pass länge att 
det börjat ruttna. Rummet luktar kompost. 

8.BiBLIOTEK ll. 

Väggarna i detta rum har murats så att färdiga hyllor 
finns direkt i väggen. Hyllorna är proppfulla av böcker 
och papper som står ordnade på ett sätt som skulle fått 
kaos att verka välstädat. På rummets enda möbel, ett 
skrivbord med tillhörande läderstol, ligger travar med 
böcker och papper, nägra med egna anteckningar pä. 
SL: detta bibliotek innehåller enkom ockult litteratur. 
Anteckningsböckerna är skrivna på en oläslig kod. Un: 
der högen av papper på skrivbordet ligger boken ”Key 
of Na”hoj”. Se även händelser knutna till biblioteket och 
detta bokfynd. 

I. TVÄTTSTUGA. 

Beskrivs utförligt under händelse 2. 

10. MORFARS SOVRUM. 

Rummet är tapetserat med sjögrästapeter. Mitt i rum: 
met står en väldig järnsäng och i ett av hörnen ett 
sminkbord. Väggen till vänster om dörren är garderob. 
Den innehäller både morfars och mormors kläder i en 
salig röra. Sminkbordet har utdragslådor som in: 
nehäller underkläder. På väggarna hänger olika föremål 
typ förkrympta människoskallar, fågelkranier, uppstop: 
pade ödlor och sköldpaddskal. På golvet liger gamla klä: 
der slängda och på nattduksbordet står ett glas med lör 
ständer i. 

J71.OANVÅÄNT SOVRUM. 

Ser likadant ut som rum 10 förutom att här är något 
mindre rörigt. Garderoben är tom liksom sminkbor: 
det. På väggarna hänger ormskinn, djurhudar och en 
liten playmate kalender från 1985. 

Persongalleri. 

”People at the PUB” 

JOHAN ERIKSSON. 
Johan är en page: 
klippt blåögd man med en lätt begynnande ölmapge. 

Han är klädd i mörkblå jeans och har en stor, grå 
kofta på sig. Han har alltid ett stort glas Guinness i 
handen och oftast också en cigarett i mungipan. "Talar 
med skränig och ihålig röst. 
Denne man är pubens trognaste besökare och verkar . 
känna alla här inne, särkillt bartendern. Johan är en 
gladlynt människa som roar sig ordentligt. Vid när: 
mare betraktelse genom samtal med honom visar han 
sig dock vara en smula djupsinnig, han kan mycket 
väl läsa dikter för Rp:na. ("Ta nägon av de engelska 
koridikterna som det finns gott om i detta häfte) Jo: 
han kan mycket väl få för sig att stöta på Lisa. Detta 
gär då till på följande vis: först kommer han vagande 
och tigger en cigarett. Oavsett om han får en eller inte 
klämmer han ner sig brevid Lisa och börjar tala med 
henne. Han är mycket trevlig och vänlig. Samtalet har 
varierande djup och han läser då och då en dikt eller 
citerar någon sångtext av Pink Floyd. Om Lisa visar 
någon form av respons och pratar med honom, frågar 
han efter tre dikter och fyra Guinness som han hinkar . 
1 sig i rasande tempo (Han frågar Lisa vad hon gillar 
för öl och börjar prata om hennes ölsmak ochså.) om 
han fär bjuda henne på en punsch vid baren (Barmär 
staren har en speciell flaska punsch just för att Johan 
med hjälp av den ska kunna förföra damer). Om han 
får lov att bjuda på punsch så gör han det och föreslär 
sedan att han och Lisa ska gå hem till honom. 
”Day after day 
our love turns grey 

like the skin on a dying man 
and night after night 
we pretend it's allright but I have grow older 
and you have grown colder and nothing is very 
much fun anymore 
and I can feel one of my tunes coming on” 

-Pink Floyd. 

ANDERS ILG. 
Denne lätt runde man med tintinfrisyr uppehåller sig 
också på puben, i sällskap med Johan och en tredje 
person. Anders är klädd i svarta jeans och T-shirt. 
Skäggstubben har han inte rakat av sig däremot me: 
stadelen av håret. Han har stirrande blick av naturen 
vilket förstärks av Anders benägenhet att stirra sig 
blind på folk. Anders missbrukar nikotin i stora 
mängder. Missbruket tar sig uttryck i att han snusar. 
Han bjuder gärna på sitt grovsnus, Rp:na kan mycket



väl komma i kontakt med Ilg genom att han kör upp 
sin snusdosa i ansiktet på Rp:n och frågar: ”Fär det vara 
en snus kanske ?”. Han är ganska trevlig att samtala 
med, har några specialområden som han gärna talar 
om exempelvis internationell politik, krig, vapen och 
Bosnien. Ilg är ultranationalist och tycker att krig är 
vackert. Han har en lätt kommunistparanoia. När lig 
har druckit tillräckligt många öl så glider han ifrån de 
mera seriösa samtalsämnena och börjar övertala folk 
att offra sina barn till Oden. Han är fullständigt överty- 
gad om att världen skulle bli bättre om man gjorde på 
det viset. 

”Come in here dear boy, have a cigarr 
you're gonna go far! 
You”re gonna fly high, you're never gonna die 
you're gonna make it if you try, they're gonna lo: 

ve you! 
I've allways had a deep respect I mean that most 
sencierly. 
The band is just fantastic that is really what i 
think 
0 by the way -wich one is Pink? 
And did we tell you the name of the game boy? 
We call it riding the gravytrain. 

-Pink Floyd. 

ANDREAS LARKING. 
Går klädd i gröna militärbyxor och natotröja. Håret är 
rakat utom luggen som är en halvmeter lång och svept 
bakat över huvudet. Alltsamans hälls på plats av ett 
svart pannband som han aldrig tar av sig. Andreas är i 
sällskap med Anders och Johan. Det som skiljer honom 
ät mest från de andra två är att Andreas inte alls har 
nagon ölmage. Han dricker inte heller lika häftigt. 
Samtalsämnen här är samma som för llg. De tva kan 
mycket väl sammarbeta i en diskussion. 

EMiL HALLSTRÖM. 
Denne klenbyggde man sitter lite avsides i ett hörn i det 
inre rummet. Platserna närmast honom är tomma. 
Han sitter med en pilsnerflaska som han inte verkar ha 
druckit ur överhuvudtaget. Om man iaktar honom un: 
der en lagom läng tidsrymd kan man faktiskt konstate: 
ra att han inte dricker alls. Skulle någon Rp (Ingen i pu: 
ben komer att göra det) gå fram till Emil och prata 
med honom så bara tittar han skrämmt på personen 
och svarar korthugget. Pressas han för härt börjar han 
skrika och kryper ihop under bordet. 

JOHN NORMAN. 
John är pubens ägare och bartender likaså. Han är läng 
och smal, har stubbat här och röker ständigt hemrulla: 
de cigaretter. Han talar endast engelska (i rollspelet il- 
lustreras detta givetvis genom att alla talar engelska när 
man pratar med John) John är enormt trevlig precis 
som alla bartenders brukar vara. Två saker avskyr han 
dock; amerikansk öl och katoliker. Om någon frågar ef- 
ter Budweisser i baren skakar han bara på huvudet och 

säger: If you wish to drink that kind of beer you can 
look for it elsewhere, the door is over there! 

MARTEN GODALY. . 
Också en irländare som flyttat till Hjernstorp. Han är 
liten, klädd i otvättade kläder, en gammal kavaj (grå) 
och är barens fullaste gäst. Marten talar Irländska 
som inte alltid är lättbegriplig. Hans filosofi är att bli 
så full som möjligt för att därigenom kunna bli ännu 
äckligare och otrevligare än han är. Han kan mycket 
väl dunsa ner i sällskapet (rp:na) och börja prata skit 
med dem. Han frågar då saker som om Lisa vill ta 
hans otvättade kön i sitt sköte, undrar varför joel ser ' 
ut som en bög och när/om han får reda på att han är 
det börjar skälla om hur motbjudande bögar är. 

För samtliga pubens gäster gäller samma grundegens: 

kapsvärden, detta för att förenkla och för att de endast 
i mycket udda spelgrupper är intressanta (Sådana som 
upplever rollspel som stridssimulatorer -förbannat var 
re deras namn) ! 

Rör,sty,upp,kar,uts,mst,täl: 10 
2 L.sär=l allvarligt 
2 A.sär=l dödligt 

Rimliga färdigheter:15 (Alla tänkbara färdigheter som 
de har ex.llg kan färdigheten köra bil till 10, men inte 

köra JAS-Plan (vem kan det förresten?)) 

"Heople you mert..' 

OTTO HiRSHEL 

En kort gubbe med pätaglig övervikt och många dub: 
belhakor. Har runda tjocka glasögon bakom vilka två 
små pliriga grisögot sitter. Han svettas kopiöst, särs- 
killt från sin skalliga hjässa där dropparna pärlas, vil- 
ket leder till att han luktar skunk. Går klädd i en lång 
rock som han inte tar av sig särskillt gärna ens om 
han blir tillsagd (typ blir inbjuden till kaffe. ”ta av dig 
rocken” ”-Nej tack den behåller jag på”) 

Otto känner till allt som stär i bakgrundskapitlet. Han : 
var den som morfadern slöt avtalet med. Se bakgrun: 
den för detta. Hans enda mål är att få tag på nycklen, 
så att han kan rädda sig från evigt lidande i hellvetet 
-en hyfsat stark motivering. Han vill inte berätta för 
Rp:na vad som egentligen är bakgrunden till den skuld 
han talar om. Han är orolig att de ska försöka använ: 
da nycklen i egenvinnigt syfte precis som deras mor: 
far, dessutom är han ute efter Joels själ som lovats åt 
honom. Denna kan han dock inte komma åt ännu ty 
han är bunden av vissa lagar han omöjligtvis kan bry: 
ta. Med nycklen i hand gör han förståss nästan som 

han vill. 
Ottos röst är direkt otrevlig att lyssna till. Den är hes 
och nasal, han bryter på något konstigt språk. Hans 
blick är stirrande. Glasögonen han bär är runda och 
tjocka (cocacola- 
bottnar) Han har små pliriga grisögon. Tänderna i 
hans breda mun är nedfrätta och bruna, från munnen



sprider sig en vansinnig stank. Han är tjock och har 

dubbelhakor. Hirshel beteer sig på ett ganska märkligt 

vis; går runt och stirrar på saker och ting, talar sakta 
och spänner blicken i de som han talar med. Han 
framstår förståss extra märklig då han talar om sina 
skulder och sedan byter samtalsämne så fort nagon 

frågar. 

Tips till SL: 
Otto rollspelas lämpligen med hjälp utav en kudde som 
placeras innanför tröjan, finns en rock till hands så är 
Otto nästan närvarande. Se till att förvränga din röst så 

att du läter halvtokig, tala sakta och bryt på en bland: 
ning av tyska och engelska. Glömm inte att stirra på dir 
na spelare. Det viktigaste är att ge dem ett intryck av 
att Otto Hirshel är en underlig och ondsinnt person. 

Egenskaper: 

RÖR:20 
STY:30 
TAL:40 (han är inte riktigt mänsklig -remember) 
UTS:1 
EGO:55 
KAR: 
UPP:25S 
U'TB:20 

handl:4 Intiativ bonus:+8 skadebonus+6 Skadekapaci: 
tet:9skr=Hätt, 8lätta=lallvarligt 6allvarliga=1 dödligt. 
Skulle Otto dödas av rollpersonerna inträffar händelse 

15: 

Färdigheter: Tja vilka är egentligen intressanta? Ja,la 
han kan SLASS 30, Undvika 20. Plus nödvändiga och 
rimliga färdigheter 15. 

Händelse 15 ”You goofed up!” 

Otto löses upp i ett moln av blå rök som formar sig 
som hans kropp en gäng sag ut. Ansiktet förvrids i en 
grimas och han vrälar. Vrälet later som om det kom: 
mer frän en djup brunn: ”Idioter! Vad har ni gjort! VAD 
HAR NI GJORT!” sen löses röken langsamt ut i rum: 
met, det luktar stickigt. Sa när röken ligger där som en 
dimma börjar saker att hända. Huset blir plötsligt 
mörkt (Man ser ändå lite) fönsterna kletas igen med 
någon svart smörja. De går ej att öppna, inte dörren 
heller. Så försvinner golvet under fötterna känns det 
som, men sedan inser Rp:na att både de och huset 
faller. Allt kastas omkring i fallet. Sakerna som flyger i 
luften susar omkring fortare och fortare i en cirkulär 
bana, huset slits i bitar och cirkulerar i samma bana. 
Rp:na ser omkring sig en oändlig malström som de be: 
finner sig i utkanten av. Plötsligt slås de av insiktenatt 
de kommer att falla i denna malström i evigheter, det 
tar inte slut i centrum. Det är där det börjar, det eviga 
lidandet som far fallna gudar att inse att döden faktiskt 
bara är början... 

Cenobiterna. 
(cenobit är bara ett fräckare namn på det som i KULT 
kallas Nefarit, troligen av juridiska skäl.) 

De tre Cenobiterna beskrivs här nedan. De skiljer sig 
inte nämvärt från vanliga Cenobiter (Nefariter). De 
uppträder på ett utpräglat ondskefullt sätt, jag är säker 
på att SL kan rollspela en Cenobit utan att jag behöver 
skriva en lång essä om deras beteende. Känner du dig 
vilsen så läs Bok 3 sid46. 

Egenskapsvärden: 

Rör:40 Upp:20 Ego:25 Tål:50 Uts:3/15S(Uiz är myc: 
ket vacker) 
Sty:40 Utb:15 Kar:10 Handl:S Int.bon:+9 

Skad.bon:+9 Skadekap. 10skrämor-=llätt,9lätta=lallvar: 
ligt, 7allvarliga=1dödl. 
Dör efter 3 dödliga sär. 

Cenobiterna slåss med individuella vapen. de har fär: 
dighetsvärde 25 på sin vapenfärdighet. 

Kolla uu i regelboken om du saknar något, men detta 
bör mer än räcka. Det är inte meningen att det ska bli 
strid. (För vem tusan ger sig på tre Cenobiter i tron 
att man kan prygla upp dem?) 

Vi: Uiz är ledaren för gruppen. Hon är en två meter 

lang mycket vacker kvinna. Hennes hy är slät och 

kritvit. Hon är klädd i en lång svart läderrock och hö: 
ga svarta läderstövlar med klackar som eifeltornet. 
Under rocken, som är oknäppt och öppen, har hon ett 
raffsett i läder. Hon är intimsmyckad på det viset att 
hon har ringar av svart metall i bröstvårtorna, som 
skymtar fram ur ett häl i den sexiga underklädnaden. 
Hennes former är perfekta, brösten fylliga och fasta, 
höfterna lika vackra som noskonen pä ett segelflyg: 
plan och benen länga. Tänk en en kvinna modell An: 
na Nicole. Så tänk er Anna Nicole utan skinn...För det 
är just det som är problemet med denna fagra Ceno 
bit-go”bit, skinnet slutar på halsen, hela kroppen 
saknar hud och blottar muskelvävnader och under: 
hudsfett. Hon har vacker mjuk röst (är dock inte så 
mjuk som hon låter) åtminstone så länge hon vill det, 
när hon ändrar sitt röstläge är rösten härd och be: 
fallande. Hon slåss med en tunn guldkedja med en 
skära i ena änden. Skadan som den ger är följande: 
1-10skr, 11-14L.sar, 15-18A.sär, 19-20D.sär. (tänk på att 

hon har skadebonus) 

HoLMes 
Är två meter lång och enormt muskulös. Går klädd i 
ett skinnställ som är alldeles kolsvart. I grenen sitter 
en samling spik inslagna och uppe på hans skalliga 
huvud sitter en jätte-dildo nerhörd till roten, den sur: 
rar svagt. Ögonen är täckta med en plät som är fastnir 
tad i kraniet. Allt Holmes egentligen säger är ”Uuh, 
uuhrg, aaah” (Säng-ljud). Slåss med en yxa, se regel: 
boken för värden.



ULCER 

Har Läderbyxor och bar överkropp. Han är fet som en 

överviktig Liktor. Mitt på magen sitter hans huvud och 
där huvudet suttit syns nu bara ett stort hopnitat sär. 
Slåss genom att spy frätande spyor en gäng per rond. 
1-3skr 4- 
8L.s 9-14A.s 15-20D.s Han använder även händer och 
klor i närstrid. 

Rollpersonerna: 

Joel;Tor Emilsson 

Joel är blond ung man i sin bä 
sta älder. Han är 34 är gammal. Joel är något av en albi- 
no att döma av hans här och hudfärg, han har nästan 
kritvitt hår och mycket ljus hy, ögonfärgen är ljusblå. 
Under årens lopp har Joel anlagt en liten ölmage. Ma: 
gen är dock det enda som är väl tilltaget på hans annars 
närmast Fägellika kropp. Ansiktet är översällat av kop: 
pärr -en kvarleva från en finnig ungdomsperiod. Denne 
kortklippte, senige man har en förkärlek till mörka, dy: 
stra färger och klär sig gärna i svarta kläder, dock ej lä 
der. 

Joel föddes på Lunds lasarett en regnig vardag i mars. 
Han var det första barnet men skulle snart komma att 

följas av två andra. Tvillingarna kom fem är efter Joel, 
två pojkar Erik och Anders. I föräldrarnas bräckliga 
förhållande blev Joels liv en evig kamp om de självupp: 
tagna föräldrarnas kärlek, något som satte djupa spär i 
det unga barnet. När Anders dog strax efter dopet blev 
Erik i det närmaste en skatt som föräldrarna höll fast 
vid för allt i världen. Chocken av att förlora ett barn 
ledde till en okontrollerbar rädsla att ocksa förlora det 
andra, det tredje barnet glömmdes bort. Joel kom att 
hata sin yngre bror som stal moderns kärlek och för: 
vandlade hans värld till en svart och kärlekslös tilvaro. 
Hela barndomstiden fram till det att han började skolan 
var han en ensamvarg utan vänner som drog sig undan 
på avskillda platser hela dagar. Skoltiden fram till stu: 
denten gick i samma tecken: inga vänner, inga flickor, 
nägot som senare visade sig ha en annan förklaring än 
Joels introverta läggning. Under studentaren läste han 
Bibelvetenskap och Judaistik. Plockade ut en examen i 
teologi. Under studiearen träffade han även Marcus som 
var homosexuell. Joel bejakade efter en läng tids kval 
och depressioner även han denna sexuulla orientering. 
Marcus och han inledde ett förhållande och för första 
gängen i sitt liv kände Joel sig älskad, hans liv blev med 
ens mycket bättre. Klippan i tillvaron var Marcus som 
sen dess haft en otrolig betydelse för honom. Joel job: 
bar idag som religionslärare på en grundskola, något 
han inte trivs altför bra med. Han är mycket intres: 
serad av saker som rör religion och särskillt mystik. Ett 
antal gånger har han försökt att använda mystiska mer 
daljer och utföra ritualer för att få kontakt med andra 
sidan, 
till sitt stora förtret utan framgång. Detta har dock inte 
rubbat hans tro att det finns existenser bortom väran, 
även om han slutat tro att man kan kontakta dem. 

Depressionen och ångesten är ett med Joel. Hans kär: 
lek till det mörka är direkt kopplat till hans dystra 
livshallning och pessimism. Livet har på nägot vis 
lyckats grundlura honom, men han vet inte hur. Mo: 
derns svek har satt djupa sär i själen, Joel har svårt att : 
känna sig omtyckt. Han upplever sig som en belast- 
ning för en kall och rå omgivning. Hatet mot brodern 
har för länge sedan ebbat ut, Erik är inte den som är 
ansvarig för att modern och fadern inte brydde sig om 
honom. Deras förhållande är kanske inte det varma: 
ste, men Joel bryr sig om sin yngre bror och vil att det 
ska gå honom väl. Marcus är den person som är av 
störst betydelse för Joel. Han är den ende personen 
som Joel känner sig riktigt omtyckt av, utan honom 
skulle livet knappast ha något värde. De har ett myc: 
ket öppet förhållande och stort förtroende för var 
randra. De älskar varandra högt. 
Joel är ganska tystlåten och tillbakadragen. Han ler 
sällan (läs aldrig) och talar bara om dystra ting. 
Om de andra rollpersonerna: 

Marcus: Joel älskar Marcus över allt annat. Han skulle 
göra vad som helst för honom. Ibland verkar dock 
Marcus inte så förälskad i Joel som Joel är i honom. 
Dä joel känner det på detta vis brukar det ta sig ut: 
tryck i att han hänger och klänger på Marcus bara för 
att Marcus ska säga de orden Joel lever för: Jag älskar . 
dig. Joel är livrädd att MArcus ska vara otrogen med 
andra män eller rentutav sticka iväg med nägon 
annan. 

Erik: Förhällandet till Erik har i viss man stabilise- 
rats, men stundtals kan ändå Joel känna ett starkt hat 
och en väldig avundsjuka mot Erik. I sådana situatior 
ner vägrar han prata med honom, svarar korthugget 

och vresigt när folk talar till honom. Ibland kan det 
urarta till kraftiga depressioner. För att bygga en ' 
skyddsmur mot detta hat och avundsjuka, behandlar 
Joel ibland sin yngre bror som om han inte riktigt 
kunde ta hand om sig själv. 

Lisa: Lisa är ganska trevlig, tyvärrr känner han henne 
inte så bra. Hon verkar, precis som Joel, ha haft en 

ganska jobig uppväxt. Dom stunder som de har tid 
tycker Joel om att sitta ner och dricka te med Lisa. Li 
sa tycker om te. 

Marcus Elmersson 

Marcus är mörkhärig, har bruna ögon, 28 ar gam mal 
och atletiskt byggd. Hans yttre är mycket vackert och 

han har jobbat som fotomodell ett par gånger. Han 
har längt här (till axlarna) och skäggstubb. Klädseln 
är oftast ett par jeans och en kavaj, Marcus har en 
förkärlek till det enkla. En doft av azzaro, Marcus fa 
voritparfym, omger ständigt honom. 

Marcus föddes i Stockholm och började skolan där. 
Han har tre syskonj;en storebror och en lillasyster, två 
är äldre resp tre år yngre. När han var tio år flyttade 
familjen till Malmlö i skåne. Marcus trivdes ganska il- 
la i storstaden, och vem gör inte det i en kal och reg: 
nig stad som Malmö, där människor sitter hemma 

och tittar på TV medan pubarna ligger öde. När han



började gymnasiet hade han brutit med familjen till 

följd av att han dragit hem en pojkvän och öppet er 

kännt sin homosexuallitet i den högborgeliga och kon: 

servativa familjen. Han fick en lägenhet på norra fälar 

den som hans rike far köpte (han var egen företagare 

och hade gott om pengar). Marcus började leva ett stör 

kigt festliv med mänga sena nätter och ett antal olika 

taskiga förhållanden, trots allt så trivdes han bra som 

den självständige unge man han redan då var. Efter ett 
är på teknisk linje upptäckte han att det inte alls var det 

han ville syssla med och hoppade av skolan. Föräldrar: 
na blev halvtokiga och hotade att göra honom arvlös. Så 
fick han sitt första modelljobb för ett klädföretag och 
en karriär framför kameralinsen tog sin början. Kläd: 
modell, krokimodell och nakenmodell för ett sexma: 
gasin är nägra av de jobb han hankade sig fram på un: 
der tre års tid. Han spelade också in en porrfilm (ho: 
mosex), nägot som han skämms en smula för och inte 
talar om, särskillt inte för Joel, som förmodligenskulle 
bryta ihop helt om han fick veta. Så småningom trött: 
nade Marcus på sena kvällar, ströjobb och förhållanden 
som sprack efter tredje samlaget, hans liv saknade kva: 

liteér. Som på beställning dök den djupsinnige och hän: 
givne Joel upp på Wermlands nation en sen, dimmig 
kväll. Efter en ganska strulig period (Joel hade en serie 
depressioner och identitetskriser) inledde de ett 
förhållande. Marcus älskar Joel högt, han är en otrolig 
trygghet, sviker aldrig och gränslöst förälskad i Mar: 
cus. Joel gav tillbaka en del äv den självkännsla Marcus 
under åren förlorat bit för bit till ytliga pojkvänner. 
Något fast jobb har Marcus ännu inte fätt så han och 
Joel lever på Joels lärarlön, något som knappast möjlig 
gör några utsvävningar. Marcus funderar på att starta 
ett eget företag av något slag. Gärna en klädaffär eller 
liknande. Problemet är att han saknar kapital. 

Marcus är en levnadsglad person som trivs bra med sin 

tillvaro. Hans välbefinnande är dock beroende av att Jo: 
el finns vid hans sida, livet innan Joel var ganska mer 
ningslöst inser han nu, även om han då trivdes med det. 
Han älskar Joel högt men upplever honom ibland som 
pafrestande och krävande. Han vet att Joel skulle ga un: 
der utan honom, vilket han stundtals upplever pressan: 
de. Aven om Joel nu är hans allt är han inte säker pa att 
han vill leva hela livet med honom, något som loel 
räknar med. Han bävar innför den dagen då han kom: 
mer att tvingas krossa den deppige Joels hjärta, men är 
medveten om att en sådan dag kommer att komma. 
Tills dess försöker han att ge sin partner maximalt stöd 
och hjälpa honom att bygga upp ett självförtroende han 
aldrig haft. 

Om de andra rollpersonerna: 

Joel: Marcus älskar Joel väldigt mycket. Joel är den 
trevligaste personen som finns i världen, han ger en 
enorm trygghet. Men Joel är bräcklig, ibland mäste han 
ha ett väldigt stöd, då gäller det att han fär det annars 
bryter han ihop. Det har hänt att Joel gått Marcus på 
nerverna med sin osäkerhet. 

Erik: En ganska trevlig typ ytligt sett, men därunder... 
Erik är egentligen en självupptagen jävel som enbart 
tänker på sitt eget välbefinnande. Han har alltid varit 
elak mot Joel, speciellt när de var små, det har Joel 

berättat. Marcus skulle ibland vilja slå till Erik men 

låter förståss bli. Istället undviker han att prata altför 

ofta med Erik. De gångerna de är ute oh festar med 

honom är han helt okej däremot. Erik är inte rätt per, 

son för Lisa, Marcus har sett honom ute med andra 

kvinnor. Han har inte berättat detta för någon, Erik 
vet inte heller om att Marcus sett honom. 

Lisa: Tystlåten typ, men väldigt trevlig. Marcus tycker 
synd om henne som har en pojkvänn som Erik, hon 

är värd något bättre. 

Erik, Torkel Emilsson. 

Erik är en relativt kortväxt ung man. Han har blå 
ögon och ljust här som han dock har färgat koppar: 
rött. Kroppsbyggnaden är grov, Erik är lätt överviktig. 
Han har kraxig röst och talar gärna mycket och ofta, 
denna kombination av röstläge och konversationsvilja 
kan ibland gå omgivningen på nerverna. 
Erik föddes i Lund tillsammans med sin tvillingbror, 
som senare fick namnet Anders. Anders dukade dock 
under i spädbarnsdöden. Följderna av detta blev att 
Eriks föräldrar i rädslan för att förlora ett andra barn 
, överbeskyddade honom under hans uppväxt. Sin 
äldre bror Joel fick han aldrig riktigt kontakt med då 
denne redan i unga är var en utpräglad ensamvarg, I 
skolan trivdes Erik mycket bra. Han var ständigt om: 
given av ett stort gäng av kompisar. Skolan i sig gick 
väl inte så bra men i sitt sociala liv frodades han. Efter 
gymnasiet blev han arbetslös med ens och betygen 
var inte sådana att han kunde läsa vidare. Erik akte då 
till England ett halvt är och bodde hos nägra släktin: 
gar till fadern. När han kom tillbaka fann han sin fa: 
milj i kaos. Den för honom näst intill främmande Joel 
hade börjat få lustiga ideer om att han var homosexu: 
ell, familjen upprördes. Händelsen förde dock bröder: 
na närmare varandra och Erik började märka lite av 
den människa som dolde sig bakom Joels kalla yttre. 
Förhållandet mellan dem är idag som mellan vilka 
bröder som helst, de umgäs ganska ofta och har lärt 
käna varandra väl. Erik har stort förtroende för Joel. 
Efter tiden i England kunde Erik ta sig in på humani: 
stiska fakulteten Lund och studera engelska. Han träf- 
fade där ochså Lisa och de förlovade sig. Detta kär: 

lekssnilledrag var hennes men Erik följde med på det 
-det hade inte varit läge att vägra. Lisa är dock inte 
den persom som Erik tänker dela sitt liv med. Han 
vill vara fri och har ett antal gånger varit otrogen mot 
sin trolovade. Detta har han dock inte berättat för hen 
ne och har inga som helst planer på att göra det heller. 
Erik arbetar för tillfället som gymnasielärare i engels- 
ka. Han brukar då och då hjälpa ett svenskt rollspels- 
förlag med översättningar. 
Han är språkintresserad och skulle gärna vilja studera 
fler språk om han hade tid. Särskillt Latin och gam: 
mal Grekiska är intressanta. 

Erik är en utpräglad egoist, han vet om dert men ser 
absolut inget negativt i det -varför skule han inte få 
bry sig mer om sig själv än om andra? Han har ett 
enormt självförtroende vilket visar sig i hans sätt att 
vara och tala. Han häller på sig själv i alla lägen. Dock 
är han inte den typen av självupptagen människa som 

.



totalt drunknar i beundran för sig själv, han anser att 
andra ochs kan ha många bra kvaliteer och vara dukti- 
ga. Han är på intet vis otrevlig mot sin omgivning, i 
varje fall inte medvetet. Eriks sociala liv är högt utveck- 
lat, han är ofta ute med sina många vänner. Lisa och 
han har ett bra förhållande, men det betyder inte allt 
för honom, det fins en stor värld utanför Lisa, en värld 
att leva i och utforska. Han är absolut ingen grubblare 
utan tar ganska lätt på livet. ”Allting ordnar sig” är ett 
typiskt uttryck från hans sida. 

Om de andra rollpersonerna: 

Joel: Erik tycker bra om sin bror. Ibland kan han vara 
lite svår att umgås med, särskillt när han deppar. Det 
enda som Erik ogillar med Joel är hans sätt att behand- 
la honom som om han vore ett litet barn. 

Marcus: En sur och tvär jävel. Han är helt fel person 
för Joel, Marcus kommer att knäcka honom någon dag. 
Den busen har ju för fan spelat in bögfilmer och ligger 
säkert med ala han kan få till det med. 

Lisa: Snäll. Hon är ganska vacker i Eriks ögon, sensuell 
med sitt långa svarta hår. Hon gilar att festa och dt är 
bra för det gör ju Erik också. Ibland är hon lite tjurig 
men det är ju alla kvinnor lite till och från. 

Lisa, Månsson. 

Lisa är en mörkhårig, kort kvinna med korpsvart här. 
Hon är smal och senig, ganska vältränad. Hon har ras: 
pig röst och talar tyst. Går oftast klädd i långa bomulls: 
kjolar och stickade koftor. Sminkar sig ganska hårt 
kring ögonen med svart smink. Ljus hy. 

Lisa kommer ifrån Älmhult en medelstor tätort i södra 
Småland. Hon är den äldre systern i familjen. Syskons: 
karan består av henne, Daniel hennes yngre bror och 
lillasystr Asa. Lisa hade en harmonisk uppväxt i ett vil- 
laområde i norra delen av Älmhult. Familjen boddde 
(bor fortfarande) i ett rött trähus. Den första delen av 
hennes liv var inte speciellt intressant enligt hennes tyc: 
ke; S-linjen på gymnasiet, lagom med betyg, lagom 
med vänner, lagom med pojkvänner som kom och 
gick. Efter gymnasiet var hon trött på att festa i Balders 
hage och Silverdalen varje helg. Hon ville bort från det 
tysta Almhult. Därför flyttade hon till Lund för att stu: 
dera socialantropologi. Hon stormtrivdes med studentli- 
vet och gick mycket hårt in för studierna. Efter några 
år träffade hon Emil som hon genast blev förälskad i. 
De båda förlovade sig under en romantisk afton i Lun: 
dagård. Hennes liv har sen dess cirkulerat kring Erik 
och deras förhållande. Hon är helt inne på att de ska 
gifta sig och skaffa barn. Lisa studerar fortfarande, just 
nu engelska. Hon är mycket nöjd med sitt nya liv, långt 
borta från ett vintersnöigt Almhult. Hon saknar inte sin 
frireligosa familj (Pingstvänner) som hon på grund av 
sin ateistiska hållning delvis brutit med. Det enda hon 
saknar är Nanys pub och den Australiensiska öl som 
uteslutande serveras där. 

Lisa är levnadsglad och positiv. Hon trivs bra med sitt 

liv särskillt med Erik. Hon har massor med vänner 
som hon umgås med ofta, tyvärr ger det henne min: ' 
dre tid för Erik som även han är ute och svirar ibland. 
Lisa är en enkel människa som tar vara på det lilla; Té 
och honung med skorpor till, Jazzkvällar, pratstunder 
med vännerna på café. Hon tycker om poesi och böc: 
ker. Det finns egntligen iget lika romantiskt som böc- 
ker; mystiska, besjälade med en författares text, hem: 
lighetsfulla bakom sina pärmar. Hon fashineras av 
poeter, en av hennes ”svagheter”. Inget kan imponera 
så mycket som en poet som läser dikter, då vill hon 
bara höra mer och mer. Hela världen försvinner, Erik 
likaså. Allt som finns är dikten. 
Lisa drömmer om att öppna ett antikvariat någon 
gång. 
Hennes självförtroende är lite bräckligt dock. Ibland 
bryter hon ihop och undrar vad hon ska göra med sitt ' 
liv, men då brukar Erik vara där och trösta. Med ho- 
nom intill sig är allt perfekt. Hon försöker vara snäll 
mot alla och lyckas ofta ganska väl, i alla fall med de 
närmsta. Främmande människor har hon lite svårt 
för. 

Om de andra rollpesonerna: 

Joel: Väldigt trevlig, han är raka motsatsen till de 
Almhultsbor hon en gång flydde ifrån. Joel ger en 
skön trygghet, han går att lita på. Lisa älskar att dric: - 
ke te och prata med Joel, gärna sent och länge på nät- 
terna. 

Marcus: Undrar om han är rätt persom för Joel, han 
verkar lite för ytlig egentligen. Han går inte alls ihop 
med Erik, undrar varför. Marcus är dock inte otrevlig 
på nägot sätt. 

Erik: Betyder otroligt mycket för Lisa. Hon gör vad 
som helst för honom. Han har bara så lite tid för hen: 
ne, ibland verkar det som om han inte alls tycker om 
henne och inte vill gifta sig med henne. Lisa har vid 
nägra tillfällen trott att Erik varit otrogen. Det kan 
han ju bara inte varit, så löjligt av henne att tänka så. 

Efterspel. 

Här följer en lista på några personer jag skulle vil- 
ja tacka. 

TACK TiLL: 

Min spelgrupp bestående av DaAniEL, STEFAN, MAT- 
TlIAS OCH Mike. Dessa outtröttliga människor som 

provspelade det första utkastet. 

Provspelsgruppen bestående av LORENTZON, L-85, 
KAJSA OCH BArTEG. Dessa nissar provspelade precis 
innan trycket. Trycket på mig var dock stort endast bir 
ta av äventyret fick de spela stackarna. :



ANDERS ILG, ANDREAS LARKING OCH JOHAN NORRMAN, 

tack för många trevliga pubkvällar, en av dem förevi- 
gad i detta äventyr. 

EMMA GRAY kvinnan med de vackraste brösten. Tack 
för att du höll mig sällskap på Nanys -synd att du inte 
ville suga av mig... 

PInK FLovDo som har gjort mycket musik som jag lyss 
nat på när jag arbetat. Dessutom har jag citerat ur ski 
vorna ”the wall” och ”wish you were here” 

C.M.HaKke som trots den stress han måste upplevt varit 
tålmodig och snäll mot en kraftigt försenad och slö 
äventyrskonstruktör. 

CARLSBERG BRYGGERIER. 

ARTH GUINNESS. 

N. Puu (ludvig) Tack för idéerna kring puben men var 
vi tvungna att bli så fulla? 

KurT. Tack för att du dog så att jag fick inspiration, 
jävligt sjysst av dig faktiskt! 

OMF-. tack för lånet av datorn. 

TMA. tack för lånet av printer -DMF's var trasig. 

TACK ALLIHOPA!
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NAMN CISA MRNOJSSON 

YE STUDE NA LD E 

FÖDELSEDATUM 2.S/ 2 — 

födelseort ÄLMHUCT 

HEMORT LUVA 

20 

INITIATIVBONUS 

ARBETSGIVARE 

aoress KANMNANSSAEEN 320 

  

- 

  

  

SKADEBONUS 
  

  

MENTAL BALANS - 

  

  

BÄ A 
FÖRFLYTTNING HU mA // 

MOD. TILL EGOSLAG FÖR ATT HÄVA CHOCK 
  

VA SKRÅMOR = 1 LÄTT SÅR 
  

2, LÄTTA SÅR = 1 ALLVARLIGT SÅR 
2. ALLVARLIGA SÅR = 1 DÖDLIGT SÅR 

  

HANDLINGAR 

GRUNDFÄRDIGHETER 

UTHÅLLIGHET 2Ö 

Fint Rida 
  

Klättra Kombinera Sjunga 
  

Automatvapen Snabbdrag Skådespela 
  

Gevär och armborst STY-BASERADE Spådomskonst 
  

Pilbåge Cirkelspark Vältalighet 
  

Pistol och revolver 

Tunga vapen 

Flygande spark 

Slå medvetslös 

UPP-BASERADE 

Brottsplatsundersökning 
  

Smyga Tigertass Fotografera 
  

Undvika EGO-BASERADE Förtalskning 
  

Kasta Astrologi Inbrottsteknik 
  

Närstrids- och kastvapen Avlyssningsteknik Köra fordon 
  

Dolkar Bokföring och redovisning Pilot 
  

Kastvapen 

Krossvapen 

Kiai 

Datorkunskap 
Skugga 

Spel och dobbel 
  

Stångvapen Elektronik Strid i mörker 
  

Svärd Gifter och droger UTAN EGENSKAPSBAS 
  

Piskor och kedjor Hypnos Slåss tvåhänt (—) 
  

Yxor Informationssökning AKADEMISKA FÄRDIGHETER 
  

Slåss utan vapen 

Simma 

Gömma sig 

Leta 

Läsa/skriva modersmålet 

RÖR-BASERADE 

Akrobatik 

Avväpna 

Blixtnedslag 

Bryta grepp 

Bryta vapen 

Cirkelhugg 

laido 

Kombinera 

Rulla med slag 

Strypgrepp 
Tigersprång 
Undanmanöver 

Virvelvindsantall 

Dans 

Fallskärmshoppning 

Fallteknik 

Första hjälpen 

Hantverk 

Idrott FÖTDOLT 16 
Spela instrument 

Sportdykning 
Byta skott 

Dubbelskott 

Kryptograti 

Matlagning 

Meditation 

Numerologi 

Motorkunskap 

Ockultism 

Humaniora 

Medicin 

Naturvetenskap 

Samhällsvetenskap 

  

Parapsykologi 

Radiotelegrafi 

Sjövana 

Skriftlig framställning 
Språk 

EN Sf LSA 
CATTI JU 

Porsera 

Sprängteknik 

Säkerhetssystem 

Teckna, måla, skulptera 

Värdera Anv EL 
Världsvana 

Överlevnadskonst 
KAR-BASERADE 

Diplomati 
Etikett 

Förföra 

Förhörsteknik 

Förklädnad 

Kontaktnät  



Lisa, Månsson. 

Lisa är en mörkhårig, kort kvinna med korpsvart hår. 

Hon är smal och senig, ganska vältränad. Hon har ras: 

pig röst och talar tyst. Går oftast klädd i långa bomulls: 

kjolar och stickade koftor. Sminkar sig ganska hårt 

kring ögonen med svart smink. Ljus hy. 

Lisa kommer ifrån Älmhult en medelstor tätort i södra 

Småland. Hon är den äldre systern i familjen. Syskons- 

karan består av henne, Daniel hennes yngre bror och 

lillasystr Åsa. Lisa hade en harmonisk uppväxt i ett vil- 

laområde i norra delen av Älmhult. Familjen boddde 

(bor fortfarande) i ett rött trähus. Den första delen av 

hennes liv var inte speciellt intressant enligt hennes tyc” 

ke; S-linjen på gymnasiet, lagom med betyg, lagom 

med vänner, lagom med pojkvänner som kom och 

gick. Efter gymnasiet var hon trött på att festa i Balders 

hage och Silverdalen varje helg. Hon ville bort från det 

tysta Älmhult. Därför flyttade bon till Lund för att stu 

dera socialantropologi. Hon stormtrivdes med studentli- 

vet och gick mycket hårt in för studierna. Efter några 

år träffade hon Emil som hon genast blev förälskad i. 

De båda förlovade sig under en romantisk afton i Lun 

dagård. Hennes liv har sen dess cirkulerat kring Erik 

och deras förhållande. Hon är helt inne på att de ska 

gifta sig och skaffa barn. Lisa studerar fortfarande, just 

nu engelska. Hon är mycket nöjd med sitt nya liv, långt 

borta från ett vintersnöigt Älmhult. Hon saknar inte sin 

frireligosa familj (Pingstvänner) som hon på grund av 

sin ateistiska hållning delvis brutit med. Det enda hon 

saknar är Nanys pub och den Australiensiska öl som 

uteslutande serveras där. 

Lisa är levnadsglad och positiv. Hon trivs bra med sitt 

I 

+ 

liv särskillt med Erik. Hon har massor med vänner 
som hon umgås med ofta, tyvärr ger det henne min: 
dre tid för Erik som även han är ute och svirar ibland. 
Lisa är en enkel människa som tar vara på det lilla; Té 
och honung med skorpor till, Jazzkvällar, pratstunder 
med vännerna på café. Hon tycker om poesi och böc: 
ker. Det finns egntligen iget lika romantiskt som böc- 
ker; mystiska, besjälade med en författares text, hem- 
lighetsfulla bakom sina pärmar. Hon fashineras av 
poeter, en av hennes ”svagheter”. Inget kan imponera 
så mycket som en poet som läser dikter, då vill hon 
bara höra mer och mer. Hela världen försvinner, Erik 
likaså. Allt som finns är dikten. . 
Lisa drömmer om att öppna ett antikvariat någon 
gång. 
Hennes självförtroende är lite bräckligt dock. Ibland 
bryter hon ihop och undrar vad hon ska göra med sitt 
liv, men då brukar Erik vara där och trösta. Med ho- 
nom intill sig är allt perfekt. Hon försöker vara snäll 
mot alla och lyckas ofta ganska väl, i alla fall med de 

EE: Främmande människor har hon lite svårt 
ör. 

Om de andra rollpesonerna: 

Joel: Väldigt trevlig, han är raka motsatsen till de 
Almhultsbor hon en gång flydde ifrån. Joel ger en 
skön trygghet, han går att lita på. Lisa älskar att dric- - 
ke te och prata med Joel, gärna sent och länge på nät-: 
terna. | 

Marcus: Undrar om han är rätt persom för Joel, han 
verkar lite för ytlig egentligen. Han går inte alls ihop 

med Erik, undrar varför. Marcus är dock inte otrevlig 
på något sätt. 

Erik: Betyder otroligt mycket för Lisa. Hon gör vad 
som helst för honom. Han har bara så lite tid för hen: 
ne, ibland verkar det som om han inte alls tycker om 
henne och inte vill gifta sig med henne. Lisa har vid 
nägra tillfällen trott att Erik varit otrogen. Det kan 
han ju bara inte varit, så löjligt av henne att tänka så.



    

FÖDELSEDATUM | 7 / - 694 

    

   

INITIATIVBONUS 

| arBETSGIVARE TA DNA RASKOCAN 

ADRESS SPOLEGATAr> 

  

       
  

  

  

  

SKADEBONUS 
  

  

MENTAL BALANS 
  

  

MOD. TILL EGOSLAG FÖR ATT HÄVA CHOCK 
  

LA SKRÅMOR = 1 LÄTT SÅR 
  

3 — LÄTTA SÅR = 1 ALLVARLIGT SÅR 
  

FÖRFLYTTNING 3 M /R 
HANDLINGAR 

GRUNDFÄRDIGHETER 

Klättra 

Automatvapen 

Gevär och armborst 

Pilbåge 

Pistol och revolver 

Tunga vapen 

Smyga 

Undvika 

Kasta 

Närstrids- och kastvapen 

Dolkar 

Kastvapen 

Krossvapen 

Stångvapen 

Svärd 

Piskor och kedjor 

Yxor 

Slåss utan vapen 

Simma 

Gömma sig 

Leta 

Läsa/skriva modersmålet — 

RÖR-BASERADE 
Akrobatik 
Avväpna 
Blixtnedslag 

Bryta grepp 
Bryta vapen 

Cirkelhugg 
laido 

Kombinera 

Rulla med slag 
Strypgrepp 
Tigersprång 

Undanmanöver 

Virvelvindsanfall 

Dans 

Fallskärmshoppning 

Fallteknik 

Första hjälpen 

Hantverk 

Idrott 

Spela instrument 
Sportdykning 
Byta skott 

Dubbelskott 

3 ALLVARLIGA SÅR = 1 DÖDLIGT SÅR 
UTHÅLLIGHET JÖ 

Fint 

Kombinera 

Snabbdrag 

STY-BASERADE 

Cirkelspark 

Flygande spark 

Slå medvetslös 
Tigerass 

EGO-BASERADE 

Astrologi 

Avlyssningsteknik 

Bokföring och redovisning 

Kiai 

Datorkunskap 

Elektronik 

Gifter och droger 

Hypnos 

Informationssökning 

Kryptograti 

Matlagning 

Meditation 

Numerologi 

Motorkunskap 

Ockultism 

Parapsykologi 

Radiotelegrafi 

Sjövana 

Skriftlig framställning 
Språk 

EEE LIKA 
HEBREISKA 

Sprängteknik 

Säkerhetssystem 
Teckna, måla, skulptera 

Värdera 

Världsvana 
Överlevnadskonst 

KAR-BASERADE 

Diplomati 

Etikett 

Förtöra 

Förhörsteknik 

Förklädnad 

Kontaktnät 

Rida 

Sjunga 

Skådespela 

Spådomskonst 

vältalighet 
UPP-BASERADE 

Brottsplatsundersökning 
Fotografera 

Förfalskning 

Inbrottsteknik 

Köra fordon 

Pilot 

Skugga 

Spel och dobbel 

Strid i mörker 

UTAN EGENSKAPSBAS 

Slåss tvåhänt (—) 

AKADEMISKA FÄRDIGHETER 
Humaniora 

Medicin 

Naturvetenskap 

Samhällsvetenskap 

ÖVRIGA Fv 
JUPISK HISPMA 20 
ALU—AM PREL -usT 18 
BIBEL KUNNSKA jO 28 

 



Joel;Tor Emilsson 

Joel är blond ung man i sin bär | 

sta ålder. Han är 34 år gammal. Joel är något av en albi- 

no att döma av hans hår och hudfärg, han har nästan 

kritvitt hår och mycket ljus hy, ögonfärgen är ljusblå. 

Under årens lopp har Joel anlagt en liten ölmage. Ma: 

gen är dock det enda som är väl tilltaget på hans annars 

närmast fågellika kropp. Ansiktet är översållat av kop: 

pärr -en kvarleva från en finnig ungdomsperiod. Denne 

kortklippte, senige man har en förkärlek till mörka, dy: 

stra färger och klär sig gärna i svarta kläder, dock ej lä 

der. 

Joel föddes på Lunds lasarett en regnig vårdag i mars. 

Han var det första barnet men skulle snart komma att 

följas av två andra. Tvillingarna kom fem år efter Joel, 

två pojkar Erik och Anders. I föräldrarnas bräckliga 

förhållande blev Joels liv en evig kamp om de självupp” 

tagna föräldrarnas kärlek, något som satte djupa spår i 

det unga barnet. När Anders dog strax efter dopet blev 

Erik i det närmaste en skatt som föräldrarna höll fast 

vid för allt i världen. Chocken av att förlora ett barn 

ledde till en okontrollerbar rädsla att också förlora det 

andra, det tredje barnet glömmdes bort. Joel kom att 

hata sin yngre bror som stal moderns kärlek och för: 

vandlade hans värld till en svart och kärlekslös tilvaro. 

Hela barndomstiden fram till det att han började skolan 

var han en ensamvarg utan vänner som drog sig undan 

på avskillda platser hela dagar. Skoltiden fram till stu 

denten gick i samma tecken: inga vänner, inga flickor, 

något som senare visade sig ha en annan förklaring än 

Joels introverta läggning. Under studentåren läste han 

Bibelvetenskap och Judaistik. Plockade ut en examen i 

teologi. Under studieåren träffade han även Marcus som 

var homosexuell. Joel bejakade efter en lång tids kval 

och depressioner även han denna sexuulla orientering. 

Marcus och han inledde ett förhållande och för första 

gången i sitt liv kände Joel sig älskad, hans liv blev med 

ens mycket bättre. Klippan i tillvaron var Marcus som 

sen dess haft en otrolig betydelse för honom. Joel job 

bar idag som religionslärare på en grundskola, något 

han inte trivs altför bra med. Han är mycket intres: 

serad av saker som rör religion och särskillt mystik. Ett 

antal gånger har han försökt att använda mystiska me 

daljer och utföra ritualer för att få kontakt med andra 

sidan, 

till sitt stora förtret utan framgång. Detta har dock inte 

rubbat hans tro att det finns existenser bortom väran, 

även om han slutat tro att man kan kontakta dem. 

+ 

Depressionen och ångesten är ett med Joel. Hans kär- 
lek till det mörka är direkt kopplat till hans dystra 
livshållning och pessimism. Livet har på något vis 
lyckats grundlura honom, men han vet inte hur. Mo- 
derns svek har satt djupa sår i själen, Joel har svårt att : 
känna sig omtyckt. Han upplever sig som en belast- 
ning för en kall och rå omgivning. Hatet mot brodern 
har för länge sedan ebbat ut, Erik är inte den som är | 
ansvarig för att modern och fadern inte brydde sig om 
honom. Deras förhållande är kanske inte det varma- 
ste, men Joel bryr sig om sin yngre bror och vil att det 
ska gå honom väl. Marcus är den person som är av = | 
störst betydelse för Joel. Han är den ende personen = | 
som Joel känner sig riktigt omtyckt av, utan honom 
skulle livet knappast ha något värde. De har ett myc- 
ket öppet förhållande och stort förtroende för var 
randra. De älskar varandra högt. 
Joel är ganska tystlåten och tillbakadragen. Han ler 
sällan (läs aldrig) och talar bara om dystra ting 
Om de andra rollpersonerna: | 

Marcus: Joel älskar Marcus över allt annat. Han skulle 
göra vad som helst för honom. Ibland verkar dock 
Marcus inte så förälskad i Joel som Joel är i honom. 
Då joel känner det på detta vis brukar det ta sig ut 
tryck i att han hänger och klänger på Marcus bara för 

att Marcus ska säga de orden Joel lever för: Jag älskar 
dig. Joel är livrädd att MArcus ska vara otrogen med | 
andra män eller rentutav sticka iväg med någon 
annan. 

Erik: Förhållandet till Erik har i viss mån stabilise- 
rats, men stundtals kan ändå Joel känna ett starkt hat 
och en väldig avundsjuka mot Erik. I sådana situatio- 
ner vägrar han prata med honom, svarar korthugget 
och vresigt när folk talar till honom. Ibland kan det 
urarta till kraftiga depressioner. För att bygga en 
skyddsmur mot detta hat och avundsjuka, behandlar 
Joel ibland sin yngre bror som om han inte riktigt 
kunde ta hand om sig själv. 

Lisa: Lisa är ganska trevlig, tyvärrr känner han henne 
inte så bra. Hon verkar, precis som Joel, ha haft en 
ganska jobig uppväxt. Dom stunder som de har tid 
tycker Joel om att sitta ner och dricka té med Lisa. Li- 
sa tycker om té. |
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ÅLDER Z-/$ HÅRFÄRG ' ÖGONFÄRG 

INITIATIVBONUS 
SKADEBONUS 
MENTAL BALANS 
MOD. TILL EGOSLAG FÖR ATT HÄVA CHOCK 

4 - SKRÅMOR = 1 LÄTT SÅR 
3 LÄTTA SÅR = 1 ALLVARLIGT SÅR 

Z ALLVARLIGA SÅR = 1 DÖDLIGT SÅR 
UTHÅLLIGHET 20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FÖRFLYTTNING 4 Mm /N 
HANDLINGAR 
  

Fint Rida 
  

Klältra Kombinera Sjunga 
  

Automatvapen Snabbdrag Skådespela 
  

Gevär och armborst STY-BASERADE Spådomskonst 
  

Pilbåge Cirkelspark Vältalighet 
  

Pistol och revolver 

Tunga vapen 
Flygande spark 

Slå medvetslös 

UPP-BASERADE 

Brottsplatsundersökning 
  

Smyga 

Undvika 

Tigerlass 
EGO-BASERADE 

Fotogratera 
Förfalskning 

  

Kasta Astrologi Inbrottsteknik 
  

Närstrids- och kastvapen Avlyssningsteknik Köra fordon 131 
  

Dolkar Bokföring och redovisning Pilot 
  

Kastvapen 
Krossvapen 

Kiai 

Datorkunskap 

Skugga 

Spel och dobbel 
  

Stångvapen 

Svärd 
Elektronik 

Gifter och droger 
Strid i mörker 

UTAN EGENSKAPSBAS 
  

Piskor och kedjor 

Yxor 

Hypnos 

Informationssökning 
Slåss tvåhänt (—) 

AKADEMISKA FÄRDIGHETER 
  

Slåss utan vapen 

Simma 

Gömma sig 

Kryptografi 

Matlagning 

Meditation 

Humaniora 

Medicin 

Naturvetenskap 
  

Leta 

Läsa/skriva modersmålet 

RÖR-BASERADE 

Akrobatik 

Avväpna 

Blixtnedslag 
Bryta grepp 
Bryta vapen 

Cirkelhugg 
laido 

Kombinera 

Rulla med slag 

Strypgrepp 
Tigersprång 

Undanmanöver 

Virvelvindsanfall 

Dans 

Fallskärmshoppning 

Fallteknik 

Första hjälpen 

Hantverk 

Idrott FoTMILL 

Spela instrument 

Sportdykning 
Byta skott 

Dubbelskott 

Numerologi 

Motorkunskap 

Ockultism 

Samhällsvetenskap 

  

Parapsykologi 
Radiotelegrafi 

Sjövana 

Skriftlig framställning 
Språk 

Sprängteknik 
Säkerhetssystem 

Teckna, måla, skulptera 

Värdera 

världsvana 

Överlevnadskonst 
KAR-BASERADE 

Diplomati 

Etikett 

Förtöra 

Förhörsteknik 

Förklädnad 

Kontaktnät YOCE BRANEH 

ÖVRIGA Fv 

P2SERA AT 

SOSERA Al KONSTEJ 
ATT KONA ERAM- 
ERA UNS KNSPO 
(AK ATT DESS BASTA 
SLIPA BE KONENAS  



Marcus Elmersson . 

bar bruna ögon, 28 år gammal 
Marcus är mörkhårig, 

och atletiskt byggd. Hans yttre är mycket vackert och . 

han har jobbat som fotomodell ett par gånger. Han 

har långt bår (till axlarna) och skäggstubb. Klädseln 

är oftast ett par jeans och en kavaj, Marcus har en 

förkärlek till det enkla. En doft. av azzaro, Marcus fa: 

voritparfym, omger ständigt honom. 

Marcus föddes i Stockholm och började skolan där. 

Han har tre syskon;en storebror och en lillasyster, tva 

är ä tre år yngre. När han var tio år flyttade ' 

familjen till ia Marcus trivdes ganska il- 
familjen till Malmlö i skåne. ; 

la i storstaden, och vem gör inte det i en kal och reg: 

nig stad som Malmö, där människor sitter bemma 

och tittar på TV medan pubarna ligger öde. När han 

började gymnasiet hade han brutit med familjen till 
följd av att han dragit hem en pojkvän och öppet er: 
kännt sin homosexuallitet i den högborgeliga och kon: 
servativa familjen. Han fick en lägenhet på norra fäla- 
den som hans rike far köpte (han var egen företagare 
och hade gott om pengar). Marcus började leva ett stö- 
kigt festliv med många sena nätter och ett antal olika 
taskiga förhållanden, trots allt så trivdes han bra som 
den självständige unge man han redan då var. Efter ett 
år på teknisk linje upptäckte han att det inte alls var det 
han ville syssla med och hoppade av skolan. Föräldrar: 
na blev halvtokiga och hotade att göra honom arvlös. Så 
fick han sitt första modelljobb för ett klädföretag och 
en karriär framför kameralinsen tog sin början. Kläd: 
modell, krokimodell och nakenmodell för ett sexmar- 
gasin är några av de jobb han hankade sig fram på un: 
der tre års tid. Han spelade också in en porrfilm (ho- 
mosex), något som han skämms en smula för och inte 
talar om, särskillt inte för Joel, söm förmodligenskulle 
bryta ihop helt om han fick veta. Så småningom trött: 
nade Marcus på sena kvällar, ströjobb och förhällanden 
som sprack efter tredje samlaget, hans liv saknade kvar 
liteer. Som på beställning dök den djupsinnige och hän: 
givne Joel upp på Wermlands nation en sen, dimmig 
kväll. Efter en ganska strulig period (Joel hade en serie 
depressioner och identitetskriser) inledde de ett 
förhållande. Marcus älskar Joel högt, han är en otrolig 
trygghet, sviker aldrig och gränslöst förälskad i Mar: 
cus. Joel gav tillbaka en del av den självkännsla Marcus 
under åren förlorat bit för bit till ytliga pojkvänner. 
Något fast jobb har Marcus ännu inte fått så han och 
Joel lever på Joels lärarlön, något som knappast möjlig: 
gör några utsvävningar. Marcus funderar på att starta 
ett eget företag av nägot slag. Gärna en klädaffär eller 
liknande. Problemet är att han saknar kapital. 

I 

Marcus är en levnadsglad person som trivs bra med sir 
tillvaro. Hans välbefinnande är dock beroende av att Jo 
el finns vid hans sida, livet innan Joel var ganska me: 
ningslöst inser han nu, även om han då trivdes med det. 
Han älskar Joel högt men upplever honom ibland som 
påfrestande och krävande. Han vet att Joel skulle gå un: 
der utan honom, vilket han stundtals upplever pressan: 
de. Även om Joel nu är hans allt är han inte säker på att 
han vill leva hela livet med honom, något som Joel 
räknar med. Han bävar innför den dagen då han kom: 
mer att tvingas krossa den deppige Joels hjärta, men är 
medveten om att en sådan dag kommer att komma. 
Tills dess försöker han att ge sin partner maximalt stöd 
och hjälpa honom att bygga upp ett självförtroende han 
aldrig haft. 

Om de andra rollpersonerna: 

Joel: Marcus älskar Joel väldigt mycket. Joel är den 
trevligaste personen som finns i världen, han ger en 
enorm trygghet. Men Joel är bräcklig, ibland måste han 
ha ett väldigt stöd, då gäller det att han får det annars 
bryter han ihop. Det har hänt att Joel gått Marcus på 
nerverna med sin osäkerhet. 

Erik: En ganska trevlig typ ytligt sett, men därunder... 
Erik är egentligen en självupptagen jävel som enbart 
tänker på sitt eget välbefinnande. Han har alltid varit 
elak mot loel, speciellt när de var små, det har Joel 
berättat. Marcus skulle ibland vilja slå till Erik men 

låter förståss bli. Istället undviker han att prata altför 

ofta med Erik. De gångerna de är ute oh festar med 

honom är han helt okej däremot. Erik är inte rätt per”. 

son för Lisa, Marcus har sett honom ute med andra 

kvinnor. Han har inte berättat detta för någon, Erik 

vet inte heller om att Marcus sett honom. 

Lisa: Tystlåten typ, men väldigt trevlig. Marcus tycker 

synd om henne som har en pojkvänn som Erik, hon 

är värd något bättre.
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Klättra Kombinera Siunga 
Automatvapen Snabbdrag Skådespela 
Gevär och armborst STY-BASERADE Fv Spådomskonst 
Pilbåge Cirkelspark vältalighet 
Pistol och revolver Flygande spark UPP-BASERADE | 
Tunga vapen Slå medvetslös Brottsplatsundersökning 
Smyga 2 Tigertass Fotografera SS 
Undvika 2 EGO-BASERADE Fv Förtalskning 
Kasta Astrologi Inbrottsteknik 
Närstrids- och kastvapen Avlyssningsteknik Köra fordon 

Dolkar Bokföring och redovisning Pilot 
Kastvapen Kiai Skugga 
Krossvapen Datorkunskap JO Spel och dobbel 
Stångvapen Elektronik Strid i mörker 
Svärd Gifter och droger UTAN EGENSKAPSBAS 
Piskor och kedjor Hypnos Slåss tvåhänt (—) 
Yxor Informationssökning ) S BAKADEMISKA FÄRDIGHETER FV 
Slåss utan vapen 16 Kryptograti Humaniora ZO 
Simma Matlagning Medicin 
Gömma sig Meditation Naturvetenskap 
Leta Numerologi Samhällsvetenskap 
Läsa/skriva modersmålet Motorkunskap 

Ockultism 
RÖR-BASERADE FV Parapsykologi 
Akrobatik Radiotelegrafi 

Avväpna Sjövana 
Blixtnedslag Skriftlig framställning ] 
Bryta grepp Språk 
Bryta vapen 

Cirkelhugg CSE LSKA YO 
laido LATIN Jå 
Kombinera ANNE KISKA )1Ö 
Rulla med slag Sprängteknik 

Strypgrepp Säkerhetssystem 
Tigersprång Teckna, måla, skulptera 
Undanmanöver Värdera 

Virvelvindsanfall världsvana Fa 
Dans 1 Z I Överlevnadskonst 
Fallskärmshoppning KAR-BASERADE Fv 

Fallteknik Diplomati 

Första hjälpen Etikett 

Hantverk Förföra 

Idrott Förhörsteknik 

Spela instrument £ YTA RL 4 Förklädnad 
       

   

Sportdykning 
Byta skott 
Dubbelskott 

Kontaktnät K£oMPISAÅ 
ERÅN POLEN   



Erik, Torkel Emilsson. 

Erik är en relativt kortväxt ung man. Han har blå 
ögon och ljust hår som han dock har färgat koppar: 
rött. Kroppsbyggnaden är grov, Erik är lätt överviktig. 
Han har kraxig röst och talar gärna mycket och ofta, 
denna kombination av röstläge och konversationsvilja | 
kan ibland gå omgivningen på nerverna. | 
Erik föddes i Lund tillsammans med sin tvillingbror, 
som senare fick namnet Anders. Anders dukade dock 
under i spädbarnsdöden. Följderna av detta blev att 
Eriks föräldrar i rädslan för att förlora ett andra barn 
, överbeskyddade honom under hans uppväxt. Sin 
äldre bror Joel fick han aldrig riktigt kontakt med då 
denne redan i unga år var en utpräglad ensamvarg. I 
skolan trivdes Erik mycket bra. Han var ständigt omr : 
given av ett stort gäng av kompisar. Skolan i sig gick =; 
väl inte så bra men i sitt sociala liv frodades han. Efter 
gymnasiet blev han arbetslös med ens och betygen 
var inte sådana att han kunde läsa vidare. Erik åkte då 
till England ett halvt år och bodde hos nägra släktin- 
gar till fadern. När han kom tillbaka fann han sin far 
milj i kaos. Den för honom näst intill främmande Joel 
hade börjat få lustiga idéer om att han var homosexur-. 
ell, familjen upprördes. Händelsen förde dock bröder: | 
na närmare varandra och Erik började märka lite av | 
den människa som dolde sig bakom Joels kalla yttre. | 
Förhållandet mellan dem är idag som mellan vilka 
bröder som helst, de umgås ganska ofta och har lärt 
käna varandra väl. Erik har stort förtroende för Joel. 
Efter tiden i England kunde Erik ta sig in på humanir 
stiska fakulteten Lund och studera engelska. Han träf- 
fade där ochså Lisa och de förlovade sig. Detta kär: 
lekssnilledrag var hennes men Erik följde med på det 
-det hade inte varit läge att vägra. Lisa är dock inte 
den persom som Erik tänker dela sitt liv med. Han 
vill vara fri och har ett antal gånger varit otrogen mot 
sin trolovade. Detta har han dock inte berättat för hen" 
ne och har inga som helst planer på att göra det heller. 
Erik arbetar för tillfället som gymnasielärare i engels- 
ka. Han brukar då och då hjälpa ett svenskt rollspels- 
förlag med översättningar. 
Han är språkintresserad och skulle gärna vilja studera 
fler språk om han hade tid. Särskillt Latin och gam: 
mal Grekiska är intressanta. 

  

Erik är en utpräglad egoist, han vet om dert men ser 
absolut inget negativt i det -varför skule han inte få 
bry sig mer om sig själv än om andra? Han har ett 
enormt självförtroende vilket visar sig i hans sätt att 
vara och tala. Han håller på sig själv i alla lägen. Dock 
är han inte den typen av självupptagen människa som 

totalt drunknar i beundran för sig själv, han anser att 

andra ochs kan ha många bra kvalitéer och vara duktir 

ga. Han är på intet vis otrevlig mot sin omgivning, 1 

varje fall inte medvetet. Eriks sociala liv är högt utveck: 

lat, han är ofta ute med sina många vänner. Lisa och 

han har ett bra förhållande, men det betyder inte allt 

för honom, det fins en stor värld utanför Lisa, en värld 

att leva i och utforska. Han är absolut ingen grubblare 

utan tar ganska lätt på livet. ”Allting ordnar sig” är ett 

typiskt uttryck från hans sida. 

Om de andra rollpersonerna: 

Joel: Erik tycker bra om sin bror. Ibland kan han vara 

lite svår att umgås med, särskillt när han deppar. Det 

enda som Erik ogillar med Joel är hans sätt att behand: 

la honom som om han vore ett litet barn. 

Marcus: En sur och tvär jävel. Han är helt fel person 

för Joel, Marcus kommer att knäcka honom någon dag. 

Den busen har ju för fan spelat in bögfilmer och ligger 

säkert med ala han kan få till det med. 

Lisa: Snäll. Hon är ganska vacker i Eriks ögon, sensuell 

med sitt långa svarta hår. Hon gilar att festa och dt är 

bra för det gör ju Erik också. Ibland är hon lite tjurig 

men det är ju alla kvinnor lite till och från.


