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Inledning
Bakgrunden finner vi över tvåhundra år innan vår historia utspelar sig hos den andre Earlen av
Stokesley, en brutal, girig och egenkär person utan någon som helst ånger i kroppen. Efter flera års
kringflackande på kontinenten med eget kompani legoknektar återvände han så till hemlandet för att
ärva sin faders adelstitel och bruka ättens ägor. Med tvivelsamma och ibland rent kriminella metoder
inlärda under ett liv på slagfältet, vändes det förlusttyngda jordbruket till en lönande affärsverksamhet.
Väl ansedd av sina adelsbröder och hatad av sina arrendatorer rotade den andre Earlen sig väl på godset
Stokesley som rustades upp för att visa ättens återvunna rikedom och stolthet.
Med åldern kom insikten att jordelivet nalkades sitt slut och att vår Herre och skapare skulle döma över
hans livs gärningar. Skräcken för att för evigt förpassas till helvetets eldar och svavelstinkande djup
växte sig så stark att den gamle Earlen blev som besatt av tanken att lura döden och uppnå evigt liv.
Spågummor, medier och diverse andra ockultister inbjöds i största hemlighet att besöka Stokesley
Manor och en östra flygen byggdes och inreddes särskilt för deras bruk.
Efter nära fem års forskande och ett otal misslyckade ritualer och besvärjelser kom Earlen av Stokesley
brevledes i kontakt med en person från kontinenten som lovade sig kunna lösa den gåta han sökte
svaret på. Breven var signerade Rudolf Rosenkreutz och Earlen bjöd in honom att komma till godset
som gäst och närmare presentera sina kunskaper.
Bakom signaturen Rudolf Rosenkreutz döljer sig en övernaturlig entitet kallad Leander, en fördömd
själ som genom tiderna med kraftfull svart magi hållit döden stången. Leander tillgodogör sig
livsenergi genom att förleda folk att genomföra en uråldrig ritual som fångar deras själar i en
dimensionsficka.
Leanders presentation av sin ritual, så som givande av evigt liv, i kombination med år av misslyckande
och begynnande desperation medförde att den andre Earlen entusiastiskt lät sig ryckas med i
förhoppning att man funnit nyckeln.
Efter ett halvårs förberedelser var man en månklar oktobernatt redo att genomföra ritualen. Mäster
Rudolf ledde ritualen och allt såg ut att gå bra tills plötsligt tornet skakades av ett oväntat blixtnedslag
och ljusen fladdrade till. När sällskapet åter samlat sig upptäckte de Mäster Rudolf som med ett
ondskefullt leende på läpparna plockat ned tavlan som ingått i ritualen och var på väg mot dörren.
Utanför hade en tjock dimma sakta börjat sippra fram ur skogsbrynet, månens sken speglade sig
olycksbådande i dimhöljet. Dömda att för evigt tjäna den förtappade ängeln Leander var de fast i en
tidlös dimension.
De olyckliga satar som faller offer för
Leander transporteras inte helt över till
dimensionsfickan utan kroppen blir kvar i
vår dimension, tom och försatt i en sorts
dvala mittemellan sömn och död.
Kropparna har varken andning, puls eller
kroppstemperatur, men visar i övrigt aldrig
några synliga tecken på att de dött. Den
andre Earlen jordfästes i släktens
begravningskapell i byns kyrka och de
övriga fyra offren på kyrkogården utanför.
Leander hade skapat sin nya hemvist och
manipulerade Earlens efterlevande att låta
honom i skepnad av den gamle Mr Black
få anställning som skogsvaktare. Leander
kände till den hemliga lönngången in till
den andre Earlens kombinerade salong och
arbetsrum, genom denna kunde han ta sig
in och ut ur huset utan att någon upptäckte
honom. Det är nämligen så att Leander
även han existerar i båda dimensionerna
samtidigt, men till skillnad från andra så är han ”levande” i båda och uppfattar dom som en verklighet.
Det är i samband med den andre Earlens död och åren där efter som grunden för legenden om
spökerierna på Stokesley Manor läggs. Det är nämligen så att gränsen mellan de båda dimensionerna är
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svag just kring fönstret i det östra tornet då skenet från fullmånen lyser genom det. Vid ett flertal
tillfällen har ovetande människor temporärt dragits in i dimensionsfickan och där mött den galne
Samuel Widhe och andra fånga själar, mer eller mindre tokiga av vistelsen där.
Leander påverkade den tredje Earlen att mura igen uppgången till det östra tornet och förbjuda sina
undersåtar att ens nämna det. Själv gömde Leander tavlan och huvudparten av den andre Earlens
ockulta bibliotek djupt nere i släktens begravningskrypta i hopp om att ingen skulle våga leta där.
Med åren har Leander tvingats ”fylla på med friskt blod” i sin dimension för att bibehålla den nivå av
livsenergi han behöver för sin existens. Offren har varit både av släkten Islington och besökare som av
någon anledning påkallat Leanders uppmärksamhet. I nästan samtliga fall har han planterat ledtrådar
som förlett de ovetande offren att undersöka östra tornet, bryta upp den förseglade dörren och till sist
en månklar natt finna den leende Leander som med tavlan lurar dom att fastna i hans lilla
dimensionsficka.
Med den nyligen ”bortgångne” nionde earlen av Stokesley, Sir Edward, var det dock annorlunda. Han
hade tidigt haft ett par övernaturliga upplevelser i den östra flygeln som barn och var mycket fascinerad
av det ockulta. Under sin tid på Cambridge hade han tillsammans med sina fyra vänner intresserat sig
för det ockulta och genomfört en rad amatörseanser och så kallade ”vit magi ritualer”. Vännernas
gömma med ockulta saker blev dock funnen av skolans rektor och en av dem, Tobias Cillies, tog själv
på sig skulden.
Trots bakslaget övergav Sir Edward aldrig riktigt sina funderingar kring det ockulta och övernaturliga.
Flera år senare när han av en händelse rotade i det gamla biblioteket på sitt gods Stokesley Manor
hittade han dagboksanteckningar gjorda nära tvåhundra år tidigare av en pastor vid namn Samuel
Widhe. Vidare efterforskningar avslöjade delar av den andre Earlen av Stokesleys
dagboksanteckningar. Nyfiken som han var började han leta efter passagen till arbetsrummet i det östra
tornet och delar av det ockulta bibliotek som både Earlen och pastorn refererade till. Sir Edward fann
ytterligare material och även det gamla igenmurade arbetsrummet, men fick alltmer känslan av att
någon rensat bort och dolt spåren efter den andre Earlens uppenbarligen mycket omfattande forskning.
Sir Edward skriver och ber sin gamla vänner från Cambridge att komma och hjälpa honom. Han ber
också en av dom, Tobias Cillies, att göra efterforskningar om en Pastor Samuel Widhe från London och
en sydpreussisk friherre vid namn Rudolf von Rosenkreutz vilka levde för över tvåhundra år sedan.
Utifrån gamla dagboksanteckningarna, kyrkböcker och andra källor kommer Sir Edward fram till att
det genomfördes en ritual i östra tornet den 5 september 1678. Där medverkade den andre Earlen,
Pastor Widhe och fyra andra ockultiker inklusive den mystiske friherren Rudolf von Rosenkreutz.
Samtliga inblandade i ritualen ,utom en, dog samma natt under mystiska omständigheter, slaganfall
enligt undersökningsdomarens protokoll. Endast ett namn saknas i rättsprotokollen, nämligen friherre
Rudolf von Rosenkreutz, det finns inga som helst referenser till honom varken där eller i någon annan
källa.
Leander upptäcker en natt att den unge Earlen Sir Edward snokar runt i östra flygeln, samt att han
funnit det igenmurade arbetsrummet i östra tornet. Då nätterna är kalla och klara och månen skiner så
beslutar han sig för att hänga upp tavlan och se om det inte går att snärja ännu ett offer. Nästa natt när
Sir Edward går upp det östra tornet finner han att de brinner ett ljus på arbetsbänken och att en mörk
gestalt sitter där bakom. Då månen skiner genom fönstret och träffar tavlan i ramen, fastnar även Sir
Edward i dimensionsfickan. Leanders fälla lyckas och han tar ned tavlan och försvinner med den innan
den stackars Sir Edward riktigt återfår fattningen. I spegeldimensionen irrar Sir Edward iväg i det nära
på tomma huset, medan Leander i den verkliga världen bär den nu i dvala försatta kroppen till den
dennes sängkammare.
Leander är ovetande om att rollpersonerna är på väg till Stokesley Manor och att de anländer dagen
därpå. Inte heller är han förbered på att Sir Edward inte drabbas av panik eller blir helt vansinnig av sin
upplevelse. Förbryllad och aningen nyfiken tar Sir Edward sig runt i det i tiden frusna Stokesley
Manor. Han möter den vansinnige Pastorn Samuel Widhe och senare Sergeant Gray. Mötet med
Samuel Widhe var det som mest betog honom, det var nämligen samma man som han över tjugo år
tidigare skymtat som ett spöke i den östra flygeln.
Då Sir Edward själv en gång sett Samuel Widhe i korridoren i östra flygeln så hoppas han att också
vännerna skall göra det om han bara kan övertala/förleda Pastorn att irra omkring där. På så sätt skall
han locka vännerna att söka och finna rummet i det östra tornet. Gestalten, den här Leander, som
lurpassade på honom i tornet var synnerligen beskyddande vad gällde tavlan så den har sannolikt
betydelse i den ritual som fångade honom. Kan Sir Edwards vänner lösa gåtan och återbörda honom till
livet?
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Tidslinje
Dag 1 :
Tågresan till Stokesley, rollpersonerna återses i tågkupén.
Ankomsten till Stokesley, de möts av Sir Edwards syster Emelie, som berättar att Sir Edward hastigt
avlidit av slaganfall.
Droskresa ut till Stokesley Manor, man passerar den gamla kyrkan och kyrkogården i byn. Systern
berättar att släkten har sin familjegrav i en krypta under kyrkan.
Systern anförtror rollpersonerna i förtroende att hon är orolig eftersom det försegår något konstigt på
godset. Hon är rädd för att någon mördat brodern, det är nämligen så att hennes kammarjungfru
Therese såg Sir Edward gå in i östra flygeln natten han dog.
Kvällsvarden är klar när rollpersonerna anländer, modern är tystlåten men samlad. Rollpersonerna
visas upp till sina rum av Butlern O’Reilly

Natt 1 :
Rollpersonerna väcks strax före midnatt av en knackning på deras sängkammardörr. Utanför dörren
ligger en nyckel av samma sort som den som sitter i deras egen sängkammardörr.
Nyckeln går till Sir Edwards sängkammare. I rummet ligger Sir Edwards kropp till synes död. Kroppen
har ingen puls, men bär inga andra tecken på att vara död.
Längst inne i en byrålåda hittar de några sidor ur Sir Edwards dagbok samt även delar av den Andre
Earlens dagbok. Väl ute i korridoren igen uppfattar de ett underligt ljussken från den gamla salongen,
som från månsken fastän att det regnar och är mulet ute.

Dag 2 :
Modern orkar inte komma ner till frukost, hon har huvudvärk och stannar på sitt rum.
De talar med kammarjungfrun, som är övertygad om att den andre earlen tagit Sir Edward. Systern ber
rollpersonerna vara diskreta då hon är orolig för modern och inte vill oroa henne.
Butlern kan tipsa rollpersonerna om att den gamle skogsvaktaren Mr Black skulle kunna berätta en del
och hänvisar rollpersonerna till honom. När de kliver ut på gårdsplanen möter de som av en slump
skogsvaktaren som är påväg mot byn. Han berättar de gamla legenderna om den andre Earlen, och att
denne går igen i den östra flygeln.
Rollpersonerna borde nu ha fått upp intresset för det gamla tornet, men finner ingen uppenbar ingång
dit. Till sist finner de en dörr som leder ner i den gamla vinkällaren i den östra flygeln. Vid källarens
bortre vägg ser de spår att någon murat bakom en hylla. Stenarna har uppenbarligen rivits ner och satts
tillbaka alldeles nyligen. De kan dock inte riva muren under dagen.

Natt 2 :
River de muren hittar de passagen upp till tornrummet med ett gammalt fönster och en tom tavelram.
På golvet kan man se spår efter en ritual. Månskenet lyser upp tornrummet fastän det regnade och var
oväder nyss. Tittar de ut genom fönstret ser de inte det stora stallet utan en mindre stallplan med
inhägnader. De ser en gestalt i modern sportrock på stallplan som är mycket lik Sir Edward. De ser
även en gestalt med lykta som kommer gående på heden bortifrån den gamla kyrkan, de skymtar också
en stuga i fjärran.
På väg tillbaka ner till vinkällaren märker de plötsligt att trappan förändrats, den ser yngre ut och på
väggen en bit ner hänger en fackla. Rollpersonerna har kastas över till den andra dimensionen och
träffar här på den förvirrade Samuel Widhe som svamlar osammanhängande och verkar vilja visa
rollpersonerna något. Han svamlar om de farliga männen i skogen bortom stallet och om hur de dyker
upp ur skuggorna som spöken.
Samuel Widhe leder uppjagat rollpersonerna till den gamla salongen där han plockar fram ett par gamla
pappersark från sin egen dagbok, vilka var gömda i bokhyllan, och visar dom för rollpersonerna. Den
gamle mannen blir med ens väldigt stressad och man kan uppfatta röster någonstans ifrån.
De överfalls av Sergeant Gray och dennes anhang beväpnade med klubbor. Efter en stunds strid hörs
något som liknar en kraftig åskknall och ljusen fladdrar till av en kall vind pust, när rollpersonerna
samlat sig märker de att männen är borta och det åter regnar ute.



Fönster mot det förgångna 7 av 38

Dag 3 :
Vid frukosten är stämningen aning ansträngd då systern mot moderns vilja instruerat O’Reilly och by
prästen att ta Sir Edwards kropp till kyrkan. Systern ber rollpersonerna om hjälp att bära broderns kista
till kyrkan. Hon känner att det vore bättre om kroppen förvarades där tills begravningen kan hållas
imorgon.
Rollpersonerna har här en stund för sig själva innan de måste göra sig i ordning.
Bakom stallet finner de snart en upptrampad stig som leder dem in i skogen till skogsvaktarstugan.
Ingen svarar när de knackar på och dörren är olåst om de prövar. Möblerna är gamla och slitna och de
lägger märke till att stugan är väldigt tom och att den inte innehåller några utmärkande personliga
ägodelar. De finner dock en sliten rock på en spik, märkt ”R von Rosenkreutz”. På baksidan ser de
ytterligare en stig som leder i riktning bort mot byn, också den är upptrampad och välanvänd. Stigen
leder in i byn bakom kyrkogården.
Klockan är mycket och de måste skynda för att hinna tillbaka till Stokesley Manor i tid för att delta i
processionen till kyrkan.
Kistan placeras i koret inte långt från nedgången till kryptan med familjegraven. En uppmärksam
person i sällskapet uppfattar att det är ett hyfsat färskt lerigt fotavtryck vid sidan av trappavsatsen och
ytterligare ett en bit ned i trappan. Det verkar som om någon har öppnat kryptan på sistone. Charles vet
att ingen präst/pastor i världen skulle tillåta att de öppnade en grav, och då prästen är i kyrkan/kapellet
måste de ta sig in dit nattetid.
Prästen leder en mässa och släktingar, vänner och bybor kan visa sin respekt för den döde. Sen åker
man tillbaka till Stokesley Manor där det serveras kyrkkaffe.

Natt 3 :
Sällskapet tar sig till kyrkan igen för att undersöka kryptan. Nere vid dörren in i kryptan kan de se spår
efter att någon brukat dörren mer än vad som är naturligt. Lite diskret våld öppnar dörren...
Ett mindre rum öppnar sig och längs väggarna finns kvadratiska halvmeterstora stenplattor infästa.
Bakom dessa finner de bl.a. den Andre Earlens kropp med samma symptom som Sir Edward. De hittar
dessutom en hemlig gömma bakom en tom stenplakett, vilket är Leanders förvaringsställe för alla
böcker och forskning som gjorts om ritualen.
De finner bl.a. Leanders egna anteckningsbok, vilken räknar upp alla människor han fångat genom
åren. Innehållet pekar även på att de själva kommer att fångas inom kort. Om rollpersonerna läser
mellan raderna blir det dock klart att Leander inte vill att månens ljus skall träffa tavlans baksida. Detta
är räddningen.
De hittar dessutom tavelduken som passar i ramen i tornrummet. Det är denna tavla som fungerar som
ett slags övernaturligt lås mellan dimensionerna. De tar sig tillbaka till herrgården för att reversera
ritualen.
Vägen till tornrummet leder dem ner i vinkällaren. Där konfronteras de med Sergeant Gray som
försöker stoppa dem. Kanske kan Gordon Fenwick lyckas övertala honom att han fortfarande är trogen
den kungliga kronan och skall lyda order från en högre officer. Lyckas inte detta blir det till att slåss.
Rollpersonerna kommer till sist upp i det gamla tornrummet igen. Fullmånen lyser nu klart på himlen
utanför.
Att sätta in tavelduken i ramen tar några stressade minuter. Innan de är klara hörs fotsteg i trappan. Det
är Leander som har hunnit ikapp dem. Rummet är trångt och ett par av rollpersonerna kan hålla honom
borta en kort stund. Episkt och sceniskt riktigt så lyckas dock rollpersonerna få dit tavlan i sista
ögonblicket, och vänder förhoppningsvis den blyguldsbestrykta sidan mot fönstret...
Ett skärande ljud genomsyrar rummet och sen exploderar en kaskad av färger ur baksidan på tavlan. Ur
denna kaskad rusar alla de själar som Leander fängslat som nu tar ut sin hämnd. De klöser, river, sliter
och biter stycken ur ”den fallne ängeln” som vrålar i smärta och förtvivlan. Anstormningen av själar
slutar, allt eftersom de en efter en löses upp i dimma. Alla utom en; de ser Sir Edwards ”ande” glida
iväg genom luften mot den plats där hans kropp befinner sig för närvarande...
Leander ligger nu i stycken på golvet. Han börjar skimra så smått och löses sedan upp i dimma och
försvinner för gott. Kvar av tavlan finns bara ramen som ser svedd ut som om den brandhärjats.
När Sir Edwards själ hittar tillbaka till kroppen, vaknar han och söker snarast upp sina vänner igen.
Scenariot slutar sålunda lyckligt med att rollpersonerna får se sin gode vän i livet igen.
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Kapitel 1 - Ankomsten till Stokesley Manor
Tågresan till Stokesley
Rollpersonerna återser varandra när de stiger in i en gemensam kupé på tåget till Stokesley. På grund
av tekniska problem är tåget försenat och skymningen smyger sig så sakteliga på, när ångloket stånkar
norrut mot hedarna vid den engelska nordsjö kusten. Sällskapet är som tidigare sagt inbjudna av sin
gamle skolkamrat Sir Edward, Earlen av Stokesley. De har alla fått var sitt kryptiskt personligt brev. De
sitter i sin privata kupé och kan ostört samtala och spekulera i varför Sir Edward bjudit in dom.

Ankomsten
Skymningen hade redan börjat falla när tåget, nära en timme
sent, ansträngt stånkade in på den lilla tågstationen i Stokesley.
På den lilla perrongen yrde årets första nysnö omkring och tätt
inklämda mot stationshusets fasad stod ett fåtal väntande
personer i hopp om att det skulle ge skydd mot vädrets makter.
Tåget stannade till med ett ryck och ångloket drog som en suck av
lättnad när ångtrycket släppte. Bagagebäraren var raskt framme
vid godsvagnen för dagens sista arbetsinsats, men i tankarna var
han sannolikt redan nere på puben tre hus bort längst bygatan.

Till rollpersonernas stora förvåning finns där ingen droska eller
välkomnande vän som väntar dem. En kort stund senare växer sig
ljudet av hästar och en närmande droska sig starkare ute på
bygatan. En stor svart droska av något åldrande modell stannar
med ett ryck utanför stationen. Ur droskan stiger en ung kvinna
som både Gordon Fenwick och Tobias Cillies raskt identifierar
som Sir Edwards yngre syster, Emelie. Hon bär en strikt svart
klänning med sorgeflor och när hon kommer närmare ser de att
hon nyligen gråtit.
Med gråten i halsen meddelar hon att hennes bror avled av
plötsligt slaganfall någon gång under gårdagsnatten. Systern
känner rollpersonerna från deras tidigare besök den där sommaren
för nära tio år sedan.

Droskresan
Droskan passerar byns gamla kyrka och kyrkogården. Systern berättar att släktens familjegrav finns
därinne i kyrkan. Hon berättar också att det är där Sir Edward skall begravas när modern accepterat sin
sons död och bearbetat sin värsta sorg. Hon bjuder och ber dem att stanna på Stokesley Manor
åtminstone tills begravningen, hon skulle känna sig tryggare med dem i det stora huset nu efter den
tragiska händelsen.

Systern anförtror rollpersonerna i förtroende att hon är orolig eftersom det försegår något konstigt på
godset. Hon är rädd för att någon mördat brodern, det är nämligen så att hennes kammarjungfru
Therese såg Sir Edward gå in i östra flygeln natten han dog. Therese tyckte sig uppfatta två röster, Sir
Edward och någon annan, förmodligen en man som skrattade hest och nervös, det var mycket spöklikt.
Therese vågade inte titta in i östra flygeln eftersom hon tror att det spökar där.
Det är dock inte allt, för nästan en timme senare när kammarjungfrun skulle släcka sitt ljus och gå till
sängs, så såg hon en storvuxen gestalt i en konstig gammalmodig rock som med raska steg gick över
stallplan och försvann in i skuggorna bakom stallet. Therese tror att den andre Earlens spöke tog Sir
Edwards själ.
Emelie berättar också att brodern betett sig underligt de senaste veckorna, han har spenderat dagarna i
biblioteket ivrigt bläddrandes i de gamla böckerna. Han blev mer och mer nervös och lättskrämd, samt
att hon hörde honom mumla för sig själv, bara dom kommer snart.
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Systern vet inte var han dog, bara att O'Reilly, familjens butler, fann honom i gryningen och då stod
hans liv inte att rädda. Det var modern som meddelade Emelie den fruktansvärda nyheten strax efter
hon vaknat. Broderns lik ligger nu inlåst på dennes sängkammare, modern lät placera honom där.
Familjens och traktens läkare, den gamle och något excentriske Dr Wilson, dödförklarade brodern
samma dag.

Droskresan från byn till Stokesley Manor tar ungefär en halvtimme och man kan vid ett par tillfällen
under resan skymta de stora hedarna som breder ut sig norrut.

Ankomsten till Stokesley Manor
Stokesley Manor är ett ståtligt exempel på
en engelsk herrgård. Första byggnaden på
platsen anlades redan i slutet på
tolvhundratalet och den påminner därför lite
om en borg. Kraftigt murade väggar av grå
sten ger ett bastant intryck, och mäktiga ekar
växer runtom byggnaden. Herrgården har till
och med ett torn som sticker upp strax
ovanför taknocken.
Byggnaden är något oregelbundet byggd
efter århundraden av ombyggnader och
tillbyggnader. Man kan dock dela upp
herrgården i tre delar, huvudbyggnaden, den
östra flygeln samt den västra flygeln.
På framsidan av herrgården finns en stor
kullerstensgård, och på andra sidan denna
ligger stallet vilket är en stor byggnad i
tegel. På baksidan av herrgården sträcker sig
en mångfacetterad trädgård ut sig.

Då sällskapet anländer till Stokesley Manor har mörkret lagt sig och ett antal facklor lyser upp den
gamla stentrappan och dubbeldörren i mörk åldrad ek. En man kläd i livré med en lykta i höger hand
skyndar fram och öppnar droskans dörr när den stannat. Systern stiger ur först och när samtliga i
sällskapet stigit ur presenterar hon mannen med lyktan som familjens butler O’Reilly som de kanske
känner igen sen förra gången. Butlern bugar sig lätt och välkomnar herrskapet åter även om det hade
kunnat vara under muntrare omständigheter.
Butlern låter även meddela att kvällsvarden är framdukad i matsalen. Systern föreslår att det nog vore
lämpligast om de gjorde modern sällskap vid bordet, hon har ju tagit detta väldigt hårt och behöver stöd
och sällskap. Butlern kommer visa dom till deras rum efter kvällsvarden.

Kvällsvard i matsalen
En stor sal öppnar sig innanför ett par eleganta dörrar av frostat glas. Rummets långsida vetter mot en
lång rad utsmyckade fönster vilka erbjuder en utsikt mot trädgården på huset baksida. Längs de andra
väggarna sitter rader av oljemålningar och jakttroféer. De åtta målningarna föreställer tidigare
innehavare av titeln Earl of Stokesley, och sträcker sig tillbaka till 1634 då den förste Earlen blev
adlad. Den andre Earlens mörka anlete är också avbildat på en tavla och blickar ut över rummet, hans
ärrade ansikte och sneda underläpp förstärker känslan av ondska som kryper upp för ryggraden på de
lättsinniga som dinerar. Den är inte övernaturlig på något sätt. Den är bara skrämmande på grund av sitt
utförande och motiv, vilket är av en ond man som inte råkade hade utseendet till sin nackdel.
Ett väldigt matsalsbord sträcker sig åtta meter genom rummet och är klätt i en tjock vit linneduk. På
bordet står alltid fyra silverkandelabrar samt en vas med blommor som alltid tycks vara på gränsen till
att vissna.

Modern sitter själv tyst i den stora matsalen vid bortre änden av bordet. En kammarjungfru passar
diskret upp henne. Modern tittar upp när sällskapet lett av Butlern O’Reilly stiger in i matsalen, hon
reser sig och hälsar dom vänligt välkomna men beklagar med antydningar till tårar i ögonvrårna att det
inte kunde vara under mer glädjande former.
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Modern samtalar med gästerna under det att hon äter färdigt, hon ursäktar sig direkt där efter och drar
sig sedan tillbaka till sitt rum för kvällen. Skulle någon av rollpersonerna föra dödsfallet på tal kommer
hon att kort berätta att det var butler O’Reilly som fann Sir Edward död i sin säng. Han hade avlidit i
sömnen av slaganfall enligt utlåtande från familjens läkare Dr Wilson. Hon vill inte låta någon titta på
kroppen, inte ens Charles om han skulle föreslå det. Insisterar sällskapet för mycket eller blir för
frågvisa bryter modern ihop och börjar gråta, butler kommer då ledsaga henne till sitt rum.

Rollpersonerna visas upp till sina rum av Butlern O’Reilly. Frågar de ut honom får de reda på att Sir
Edward betet sig underligt den senaste månaden. Sir Edwards skjortor var smutsiga på morgonen ett
par dagar i sträck, fastän de varit hyfsat rena på kvällen. Han spenderade sena kvällar i biblioteket och
den gamla salongen i östra flygeln, läste gamla dammiga luntor och muttrade något om tavlor och
fönster. Ber rollpersonerna O’Reilly att han skall visa vilka böcker det var så hittar han dom inte.

Sovrummen
Sällskapet inkvarteras i två dubbelrum på andra våningen i den västra flygeln. Rummen ligger vägg i
vägg och är ganska lyhörda. Ett stort fönster vetter ut mot stallgården och kantas av tunga gröna
gardiner. En stor dubbelsäng med rejäla tjocka kuddar och flera lager täcken står mot ena väggen. På
motsatta väggen hänger en enorm tavla föreställande en engelsk rävjakt. En ståtlig kakelugn står i ena
hörnet och sprider värme.
(Den riktiga anledningen att de tvingas dela rum och säng med varandra är att modern vägrar släppa
in dem i den östra flygeln där fler gästrum finns. )
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Kapitel 2 - Spöken på Stokesley Manor?
Slagen från den stora pendylen i salongen ekar genom korridorerna när den majestätiskt slår midnatt.
Utanför smattrar tunga regndroppar mot fönstret och den allt mer tilltagande vinden viner kring det
gamla huset. Träden utanför i trädgården kastar långa fladdrande skuggor på väggarna.
Det knackar emellanåt till när en kraftig vindby passerar och någonstans ifrån hörs avlägsna
snarkningar.

En nattlig påhälsning
Någon av rollpersonerna väcks strax före midnatt av en knackning på deras sängkammardörr. Det syns
inte till någon utanför dörren när de öppnar, och de kan inte höra några fotsteg heller. På golvet ligger
en nyckel av samma sort som den som sitter i deras egen sängkammardörr.
Nyckel går till Sir Edwards sängkammare och det är systern Emelie som lagt dit den för att sällskapet
skall nosa runt. Hon resonerar att det är säkrast om hon lämnar alla obehagligheter åt de stora starka
karlarna.
Huset är öde och nedsläckt då tjänstefolket har dragit sig tillbaka för natten. Regnet smattrar på rutorna
och den tilltagande vinden tjuter runt knutarna. Träden kastar fladdrande skuggor på väggarna och från
stora salongen hörs den stora pendylens taktfasta slag.

Sir Edwards rum
Sir Edwards rum ligger på vänstra sidan först i korridoren in till
östra flygeln. Dörren är låst. Rummet är ett stort sovrum vilket
domineras av en väldig dubbelsäng. På dess broderade täcke
ligger Sir Edwards lik. Ett dubbelfönster vetter mot trädgården
på baksidan av huset, men det döljs bakom slöjliknande
gardiner. Ett par bokhyllor samt ett stort skrivbord av ek står
utmed ena väggen. På nattduksbordet står en vacker
fotogenlampa och bredvid den ligger en bibel, vilket är moderns
signerade konfirmationsbibel. Det råder en tryckande tystnad i
rummet, som om varje steg eller andetag riskerar att väcka de
döda.
Sir Edwards kropp ligger på sängen iklädd en ljusgrå kostym.
Hans blonda halvlånga hår ligger prydligt kammat åt sidan, och
hela hans person ser väldigt proper ut. En undersökning av
kroppen påvisar att den inte har någon puls eller andning, samt att ögonen har rullat bak i huvudet.
Huden känns kall och död vid beröring. Allting tyder på att han är död, förutom vissa underliga
detaljer: Kroppen påvisar inga likfläckar, (dvs blodansamlingar som skapar synliga blåmärken på
kroppens lågpunkter) något som borde ha uppkommit vid detta laget. Dessutom är huden inte det
minsta blek utan vidhåller den blekrosa ton som brodern brukade ha i livet. Blodet har inte heller
koagulerat, men har ej något tryck, så om man sticker kroppen så läcker det ut lite blod men det avtar
direkt.  Om någon försöker öppna byrålådorna i skrivbordet märker denne att en av dem är något
svåröppnad. Detta beror på ett antal pappersark som har fastnat längst in i byrålådan och skrynklats till.
Spelledaren skall här dela ut Handout 1 till spelarna. Det är utdrag ur Sir Edwards dagok samt några
anteckningar från den Andre Earlens dagbok vilken Sir Edward har hittat.

Östra flygeln
Väl ute i korridoren igen uppfattar rollpersonerna ett klart ljussken från den gamla salongen, som från
månsken fastän att det regnar och är mulet ute. Dörren till den gamla salongen står på glänt och de kan
ana ett spöklikt sken där inifrån. Dörren gnisslar upp och när de blickar in i rummet möts de av månens
kalla sken från det stora salongsfönstret. Blickar de ut genom fönstret ser de en klar och kylig höstnatt
upplyst av en klar fullmåne, och från skogsbrynet ser de dimbankar som ligger och ruvar i skuggorna.
Synen är kvar några långa sekunder tills molnen sakta glider in och täcker månen. Allt blir mörkt för ett
ögonblick och rollpersonerna känner en kall vindpust dra förbi. I samma stund upptäcker de åter regnet
som smattrar på fönstret och de rycks tillbaka som om de nyligen varit i en kollektiv dröm.
Inget ytterligare händer denna natt, Sir Edward ligger kvar och regnet fortsätter att forsa ned och
trädens skuggor fladdrar på väggarna i korridoren.
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Kapitel 3 - Vinkällaren på Stokesley Manor
Frukost
På morgonen när de vaknar har regnet upphört och
rollpersonerna kan från sina fönster blicka ut över
stallgården där stalldrängarna är i full färd med att
rykta och utfodra hästarna.
Frukost serveras nere i stora matsalen och
uppassaren Jonathan visar sällskapet till bords när de
kommer ner för trappan. Systern sitter redan vid
bordet och dricker en kopp te, hon hälsar artigt när
hon ser rollpersonerna stiga in i rummet.
Modern orkar inte komma ner till frukost, hon har
huvudvärk och stannar på sitt rum.
Om rollpersonerna för nattens händelser på tal inför
systern, så berättar hon legenden om den andre
Earlen av Stokesley som spökar på godset efter att en
gammal häxa förbannat honom och släkten. Hon har
aldrig riktigt trott på de gamla historierna som
hennes farmor berättade, men ibland kan man ju
börja tvivla på sig själv.
Hon hänvisar rollpersonerna till O’Reilly om de undrar något om husets eller släktens historia. Han
besvarar något motvilligt rollpersonernas frågor, de är ju trots allt gäster i huset.
Systern ber rollpersonerna vara diskreta då hon är orolig för att modern inte orkar med för mycket
uppståndelse.

Butlern vet inte mer än vad han sade på kvällen före, men den gamle skogsvaktaren skulle kunna
berätta en del och han hänvisar vänligt rollpersonerna dit. För de sin upplevelse i den gamla salongen
på tal inför systern så att O’Reilly hör det, märker de att han ser lite kall och betagen ut. Frågar de
honom om det så ler han nervöst och insisterar på att herrarna måste drömt alltihop, det var säkerligen
utmattningen efter den långa resan som spelade dom ett spratt.

Talar de med kammarjungfrun Therese så får de samma historia som Emelie gav dem i droskan, hon är
övertygad om att den andre earlen tagit Sir Edward.

Skogsvaktaren
När de kliver ut på gårdsplanen möter de som av en slump skogsvaktaren som är på väg in till byn. Han
hälsar vänligt och undrar vilka herrarna kan vara, han säger sig vara upprörd över den unge Earlens
död. Han är övertygad om att det är något fanstyg i görningen och berättar mer än gärna om
släktförbannelsen och om den onde och girige andre earlens illdåd.
Det sägs att den gamle earlen tidigt gjorde sig ett namn och en ansenlig förmögenhet som legosoldat
runt om i Europa på sextonhundratalet. Det var en hänsynslös och girig man som plundrade och
mördade oskyldiga civila för snörd vinnings skull. Han drog sig med tiden tillbaka till Stokesley
Manor. Väl ansedd av sina adelsbröder men hatad och fruktad av sina arrendatorer rotade den andre
Earlen sig väl på godset. Med åldern kom dock insikten att jordelivet nalkades sitt slut och att vår Herre
och skapare skulle döma över hans livs gärningar. Det sägs att hans skräck för att för evigt förpassas till
helvetets eldar och svavelstinkande djup växte sig så stark att den gamle earlen blev som besatt av
tanken att lura döden och uppnå evigt liv. Enligt sägnen så förbannades den andre earlen att för evigt gå
igen på Stokesley Manor av en "vis gumma" som utstötte en ed över den andre Earlen av Stokesley, då
denne lät bränna henne på bål för hon vägrade delge honom hemligheten med evigt liv. Det sägs att han
går igen i östra flygeln och då särskilt i det gamla tornet. Det är en ond plats där det syns ljus och
gestalter om nätterna, den gamle skogsvaktaren säger sig själv ha sett det flera gånger.
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Vinkällaren
Vid det här laget har rollpersonerna förhoppningsvis blivit intresserade av det gamla tornet, och börjar
sålunda leta efter ingången dit. Till sist kommer de fram till dörren till den gamla vinkällaren under
östra flygeln. Bakom den skraltiga dörren leder en brant trappa ner i mörkret. En oljelykta hänger på en
krok i taket och kan tas med för att lysa upp. Trappstegen i gammalt murket trä knarrar oroväckande
men verkar hålla. Väl nere breder ett stort rum ut sig. Golvet är belagt med gamla plankor som här och
var har spruckit och visar jordgolvet under. Väggar och tak består av murade källarvalv i form av
halvbågar som går in i varandra. Rader av hyllor, ekfat och vinställ täcker väggarna samt separerar
källaren i mindre delar med trånga gångar. Flertalet av vinställen innehåller tomma flaskor täckta av
damm och spindelväv, men vissa sektioner har ett litet sortiment förnämliga viner.
Längst in i källaren finns inga viner. Ett lager damm täcker golvet, förutom ett visst parti där någon
uppenbarligen gått eller arbetat nyligen. Passagen slutar vid en del av väggen som inte är lika dammig
som resten av källaren. En bit av muren, som vetter in mot huset, ser vid närmare undersökning
nymurad ut. Murbruket har knappt torkat.
Befinner sig rollpersonerna i vinkällaren på dagen så dyker plötsligt Butlern O’Reilly upp. Han fäller
några syrliga kommentarer om att om herrarna önskar ett glas vin eller sherry så skall han med glädje
servera dem detta i salongen och ber dem vänligt men bestämt att lämna källaren.
Han säger sig inte veta något om muren eller att någon skulle ha arbetat i vinkällaren, och av hans
förvånade min att döma så talar han också sanning.
Pressar de butlern angående hans nervösa reaktion när de förde nattens händelser i östra flygeln på tal
så erkänner han till sist att han själv råkade ut för samma sak för många år sedan och blev attackerad av
en blodtörstig ande.
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Kapitel 4 -  Tornet på Stokesley Manor
Andra natten
Framåt kvällningen mojnar vinden något och det ter sig som om natten skall bli relativt lugn. Vid
tiotiden på kvällen tilltar regnet dock allt mer, och i samband med det ökar också vinden i styrka.
Regnet smattrar mot fönstren när de sitter i den måttligt upplysta salongen. De kan då och då höra det
avlägsna mullret av åska i fjärran.

Efter middagen drar sig systern och modern in salongen en stund och samtalar, man förväntar sig
givetvis rollpersonernas närvaro. Modern talar ömsom lite för sig själv och ömsom med den rollperson
som sitter närmast om hur sorgligt det är på hösten när växter och de vackra fjärilarna dör. Hon kan dra
sig till minnes sina barndomsår och hur somrarna verkade längre och varmare då, samt om hur
vintrarna var vitare och vackrare. Modern drar sig sedan tillbaka för kvällen och butlern frågar diskret
systern om det passar att även han drar sig tillbaka.

Emelie har uppfattat rollpersonernas undersökningar och frågar nyfiket vad de haft för sig under dagen.
Pressar de henne så erkänner hon att det var hon som sköt nyckeln under dörren. Moderns beteende har
skrämt henne och hon känner att hon behöver en fast axel att luta sig mot.

Letar rollpersonerna efter verktyg att riva ner muren med så kan de hitta detta i antingen stallet eller i
redskapsskjulet i trädgården. Är de indiskreta när de tar in verktygen kommer tjänstefolket och då i
synnerhet butlern O’Reilly ifrågasätta vad herrarna sysslar med.

Tornet
Om rollpersonerna river ner muren öppnar sig en passage
in under huset. Den når strax en brant spiraltrappa som
leder uppåt. Vakna personer kan även notera att det finns
ett flertal avlagringar murbruk på stenarna de rivit, vilket
tyder på att muren har rivits och återuppbyggts ett antal
gånger genom åren. Den smala slingrande spiraltrappan
leder brant uppåt tills den mynnar ut i ett runt rum, den
andre Earlens gamla arbetsrum. Detta är det tornrum som
syns utifrån gården men ”inte har” någon ingång. På
golvet kan man tydligt se spår efter fotavtryck i dammet.
Rummet har ett enda gammalt och mycket smutsigt
fönster vars ram är gjutet i udda stil, och det vetter mot
framsidan på huset. Rollpersonerna kan tydligt se
månskenet lysa genom fönstret trots att det regnade och
var oväder nyss.
Mitt i rummet står vad som liknar en tom dubbelsidig
spegel eller tavelram. Den gamla ramen bär ett flertal
uppenbara ockulta inskriptioner och snidade symboler.
Vid en noggrannare undersökning finner man spår som
tyder på att det suttit en tavelduk eller något liknande i
ramen tidigare.

Fönstret
Vid första anblick ser fönstret ut som vilket annat fönster
som helst, men vid närmare granskning ser man att det
inte är av samma slag som resten av fönstren i huset.
Tjockleken på glaset varierar mer än brukligt vilket

sannolikt tyder på att det är handgjort enligt äldre metoder och åtminstone fyra till fem hundra år
gammalt. De olika glasrutorna är infattade i handgjorda ramar av en järn/blylegering. En kunnig man
inser att fönstret är relativt gammalt, och av några små inskriptioner att döma, inte är tillverkat i
England.
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Om man tittar ut genom fönstret väntar en vacker syn. Den engelska landsbygden sträcker sig ut i när
och fjärran, lummiga träd och buskar, dimslöjor som drar genom trädkronorna, etc. Men det är någon
som inte stämmer... fönstret vetter ut mot framsidan av huset men det finns ingen skymt av stallet.
Denna stora byggnad verkar vara borta helt oförklarligt. Istället ser man en mindre stallplan med
inhägnader och ett mindre stall. De skymtar även en gestalt i en modern sportrock som är mycket lik Sir
Edward på stallplan. I bakgrunden syns skogen och vad som ser ut att vara kyrkan i byn. I fjärran kan
de ana en gestalt med lykta som kommer gående på en stig bortifrån kyrkan, de skymtar också en stuga
i fjärran.
Fönstret visar en bild av den andra dimensionen; en dimension som är fast i det förgångna. Därför är
inte stallet byggt utan man ser istället ända bort till den gamla kyrkan i byn.

På andra sidan
På väg tillbaka ner för den smala spiraltrappan till vinkällaren märker rollpersonerna efter ett tag att
trappan förändrats. Stenarna i den gamla trappan ser plötsligt yngre och renare ut, samt på väggen en
bit längre ner hänger en brinnande fackla.

Rollpersonerna har temporärt förflyttats in i Leanders dimensionsficka och kan nu skada och skadas
av dess invånare.

Vinkällaren är inte längre dammig och spindelväven hänger inte på samma spöklika sätt. Hyllorna är
fyllda med fulla eller på sina ställen tomma vinflaskor av äldre modell, en modell som användes för
sisådär tvåhundra år sedan.
Längst bort i vinkällaren bredvid trappan upp skymtar de plötsligt en gestalt som gömmer sig i
skuggorna. Gestalten visar sig vara en äldre man klädd i en ålderdomlig och ovårdad prästklädnad, som
om han bar maskerad kostym. Han frigör sig från skuggorna och närmar sig försiktigt sällskapet.
Mannen är lång och något rangligt byggd i sextioårsåldern, med grånande hår i en krans kring den nära
på kala hjässan. Hans blick är genomträngande och de insjunkna ögonen speglar ett sinne som fallit
över gränsen till galenskap.

Mannen rollpersonerna träffar är den förvirrade gamle pastorn Samuel Widhe. Rollpersonerna känner
varken igen eller har sett honom förut. Se mer i kapitlet ”Spelledarpersoner”.

Samuel Widhe stirrar med stora förvånade ögon på
rollpersonerna samtidigt som han försiktigt närmar sig dem.
Anfaller rollpersonerna honom eller gör något annat som kan
uppfattas som ett angrepp så springer han skrikande uppför
trappan upp till östra flygeln. Springer rollpersonerna efter
jagar de honom halvvägs genom korridoren mot hallen tills
han plötsligt tvärstannar. Efter ungefär en halv sekunds
tvekande vänder han tvärt och kommer springande allt vad
han orkar mot rollpersonerna med ett panikartat
ansiktsuttryck.

Står rollpersonerna kvar och stirrar eller är passiva går
Samuel Widhe sakta fram mot dom. Han stirrar storögt på
dom och frågar om dom är där eller om dom är på andra
sidan. Utan närmare förklaringar går han fram och sniffar
lite misstänksamt på rollpersonerna.
Det går till viss mån att kommunicera med pastorn om man
inte ställer allt för komplicerade frågor, helst rena ja eller nej
frågor. Hans tal blir dock lätt invecklat och han byter snabbt
ämnen och utgångspunkter utan förvarning. Rollpersonerna
kan få ur honom att en yngre man dök upp i går, ytterligare
en Earl av Stokesley. Han byter sedan raskt ämne och
svamlar något osammanhängande om farliga män i skogen bortom stallet och om hur de bara dyker upp
ur skuggorna som spöken. Han ber rollpersonerna att de skall släppa honom fri.
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Helt plötsligt utan förvarning vänder han på klacken och börjar gå iväg bort mot trappan upp. Följer
rollpersonerna inte med så tittar han förvånat på dom när han når trappan och frågar rollpersonerna om
de inte vill se det han skall visa dem. Han går sedan i väg uppför trappan vare sig rollpersonerna följer
honom eller ej.
Samuel Widhe leder rollpersonerna upp till den gamla salongen, han tittar sig hela tiden nervöst
omkring och ger intrycket av att vara fruktansvärt rädd för något. Rollpersonerna uppmärksammar att
den nyligen helt mörka korridoren nu är upplyst av ett par slarvigt handstöpta och blekgula ljus. Mattan
på golvet är annorlunda och överallt syns vissnade blommor och växter.
Väl inne i salongen plockar han fram en bok med titeln ”Magiska Cirklar och Ritualer”. Gömt i denna
finns ett pappersark. Stor leende visar han sedan det för rollpersonerna.

Spelledaren skall här dela ut Handout 2 till spelarna. Detta är Samuel Widhes egna sista
dagboksanteckningar. Dessa försvinner ur rollpersonernas händer när de lämnar den andra
dimensionen (se nedan). Söker de åter upp boken i verkligheten så finner de den samt pappersarket
ånyo, fast åldrat.

Den gamle mannen blir sedan med ens väldigt
stressad och stammar panikslaget åt
rollpersonerna att gömma sig, eller springa
iväg, eller göra något annat. Man kan uppfatta
röster någonstans ifrån, det låter som grova
mansröster.
Några sekunder senare dyker tre storvuxna
och ovårdade karlar upp i korridoren utanför
salongen. De är beväpnade med klubbor och
klädda i omoderna, skitiga paltor. En av dom,
Sergeant Gray, bär en tjock läderjacka av den
typ som soldater hade som skydd för ungefär
hundra år sedan. Gray skriker åt de andra att
klå upp utbölingarna och kastar sig sedan
handlöst över den störste av rollpersonerna,
vilket råkar vara Gordon Fenwick. En häftig
strid utbryter och hinner pågå några sekunder,
två ”rundor”.
Ingen på någondera av sidorna skall dö eller
skadas allvarligt, ge rollpersonerna bara lite
action att bita i och en omgång om så önskas.

Efter de två ”rundorna” hörs plötsligt något
som liknar en kraftig åskknall och ljusen fladdrar till som av en vindpust. Det blir i samma ögonblick
beckmörkt omkring rollpersonerna. Har de en egen ljuskälla så fladdrar denna till kraftigt och de
känner en kall vind dra som en kall kår längst ryggraden. När rollpersonerna samlat sig märker de att
männen är borta och det åter regnar ute.

Går rollpersonerna av någon anledning in till brodern under denna period (så länge det är månklart)
är sängen tom och varken säng, fönster eller rummet i övrigt är draperat i svart.
Inga föremål från den andra dimensionen följer med rollpersonerna tillbaka till verkligheten.
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Kapitel 5 - Minnesgudstjänst i Stokesley kyrka
Den andra dagen
Vid frukosten anländer Emelie lite senare än
sällskapet. Hon verkar lite ansträngd och
medtagen. Efter en kopp te förklarar hon att hon
övertalat modern att låta föra Sir Edwards kropp
till kyrkan i byn som planerat, där en
minnesstund kommer att hållas. Själva
begravningen skall dock inte ske förrän imorgon,
men Sir Edwards kropp skall visas upp en sista
gång liggandes i sin kista i kyrkan så att
släktingar och vänner kan säga farväl.
Emelie ber rollpersonerna att vara kistbärare,
samt att deltaga på ceremonin i kyrkan. Modern
och hon själv skall snygga till kroppen under
förmiddagen, så processionen till byn beräknas
börja klockan två ungefär.

Förutom att engagera sig i kistbärandet och sammankomsten i kyrkan kan rollpersonerna ta sig tid att
undersöka stugan i skogen. Detta kan ske på förmiddagen innan kyrkan, eller senare på eftermiddagen
efteråt.

Skogsvaktarstugan
Stugan ligger en bra bit in i skogen söder om herrgården. Det är en mycket kraftig skog som växer här,
med undervegetation och mossklädda stenblock här och var. Ett snårverk av små stigar leder igenom
skogen, men efter några chansartade val befinner sig rollpersonerna på en stig som leder söderut mot
stugan.
Stigen leder sent omsider ut i en glänta som är omgiven av ett gammalt mossbeklätt trästaket. En bred
grind leder in mot en liten stuga som är byggt på ett rustikt sätt med ihopfogade stockar. Ovanför
grinden sitter en välkomnande träskylt med texten ”Stokesley Lodge”. Förutom stigen de kom ifrån, går
det en mer välanvänd stig bort mot byn. Ingen är hemma i stugan när rollpersonerna kommer fram.

Dörren är dock olåst så de kan gå in om de vill. Stugan består av två enkla
rum samt ett litet kök. Allting är väldigt välordnat, och det känns lite
underligt att en sådan här stuga skulle vara så ren. Den ser nästan oanvänd
ut, men alla möbler och föremål tyder på att någon bor här.
Köket verkar gammalt och slitet med sin vedspis, men inga tecken på
matrester eller disk finns. Sängen i sovrummet är bäddad men överkastet är
ganska dammigt. I vardagsrummet finns ett enkelt träbord och några stolar,
samt några skåp och kistor.

Garderoben
I den stora garderoben vid ytterdörren hänger en stor rock. Den är sydd i
mörk oljeduk och verkar vara gjord för att motstå vädrets makter. Om man
tittar lite närmre på den så hittar man en inbränd signatur i kragen, R von
Rosenkreutz. I garderoben står även en oljelykta.

Ceremonin i kyrkan
Strax efter två anländer en begravningsvagn med en kista. Rollpersonerna ombeds bära upp kistan till
Sir Edwards rum, och med försiktiga grepp läggs kroppen ner i den. De bär tillbaka den till vagnen, och
så beger sig en liten procession av vagnar i sakta mak ner mot kyrkan i byn. Modern är ännu uppriven
och gråter hela vägen in till byn.
På vägen dit stöter de på diverse bybor som respektfullt kliver ur vägen. Männen tar av sig hatten, och
kvinnor niger artigt men skjuter samtidigt in sina barn bakom sig i beskyddande rädsla. Ryktena om
förbannelsen som ligger över Earlarna tas på allvar. När processionen åkt förbi görs det korstecken, och
någon till och med spottar tre gånger skrockfullt.
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De kommer efter en timme fram till kyrkan i byn. Det är en mycket gammal byggnad, ytterligare ett
exempel på Stokesleys medeltida anor. Rollpersonerna får återigen bära kistan; nu in i kyrkan där
prästen ber dem sätta ner den längst fram. Emelie och hennes mor bär sorgeflor och svarta klänningar.
De sätter sig längst fram på en bänk. Modern är upprörd och Emelie försöker trösta henne.
Under tiden talar prästen med dem och tackar dem för hjälpen. Han frågar lite om hur de kände Sir
Edward och beklagar hans tidiga bortgång. Sen kommer han på att han glömde sitt prästdok hemma i
sitt hus, och skyndar iväg för att hämta dem innan folk anländer.

Rollpersonerna har nu en stund över till att titta runt i kyrkan. Någon av dem bör då notera ingången till
kryptan som ligger i en alkov längre in i kyrkan. En gammal svartmålad järndörr med grova nitar sitter
inmurad i väggen, och stenplattan ovanför proklamerar att här vilar ätten Islington, innehavare av titeln
Earl av Stokesley. Vid sidan finns en inskription med en lång radda namn och årtal, de olika Earlarna
som ligger begravda där inne.
Vad de även noterar är ett par fotspår som leder fram till kryptan. Torkad lera från ett par kraftiga
stövlar syns svagt på ett par ställen, bl.a. ett som är halvvägs in under själva dörren.
Dörren är låst. En gissning är dock att man skulle kunna bryta sig in relativt diskret genom att bräcka
loss en bit av murbruket där låset sitter. Till det behöver man förstås lite verktyg. Charles vet att ingen
präst i världen skulle tillåta att de öppnade en grav. Eftersom prästen är i kyrkan på dagen så måste de i
så fall ta sig in på natten.

Prästen rationaliserar bort fotavtrycket, det är alla gånger den gamle kyrkovaktmästaren som glömt
skrapa av stövlarna, för vem skulle det annars vara? Någon av de gamla Earlarna kanske?
Prästen minns att skogsvaktaren Mr Black använder sig av stigen bakom kyrkan de fåtal gånger han
tar sig in till byn, och kan inte påminna sig om att han sett någon annan använda den förutom några
hjon och zigenare som slår läger borta vid bron ibland. Läger platsen är tom om de tar sig förbi för att
kontrollera.

Prästen kommer strax tillbaka, och snart börjar kyrkan fyllas med gäster. Rollpersonerna får slå sig ner
på en bänk, och prästen börjar hålla ett långt tal. Psalmer sjungs och folk gråter. Prästen frågar om det
finns någon som vill säga några ord. (Kanske någon rollperson vill?)
Sen spelar kantorn en sorglig psalm på orgeln och folk går sakta fram i små grupper till kistan och
säger några sista ord till Sir Edward.

När kyrkan återigen är tom på folk tar prästen försiktigt upp
begravningen med modern. Prästen föreslår att Sir Edwards kropp
placeras i kryptan enligt traditionen. Modern får ett utbrott och
argumenterar hetsigt med prästen. Hon vill att kroppen skall
kremeras och begravas på annan ort. ”Han måste få frid i himlen,
inte dömas av den förbannade släkten Islingtons öde i denna
Gudsglömda håla” vräker hon ur sig. Prästen försöker lugna ner
henne och bortförklara allt skrock, men modern har tappat
besinningen och kastar anklagelser åt höger och vänster. Emelie
börjar gråta, och det är allmänt kaos.

Till slut fogar sig prästen efter hennes önskningar, och säger att han
skall låta föra kroppen till krematoriet nästa dag. Han stänger till
kistan efter att familjen sagt farväl en sista gång. Hela sällskapet
lämnar kyrkan, och prästen låser efter dem och beger sig hemåt.
På Stokesley Manor serveras kyrkkaffe och många bybor är också
bjudna hit. Vid tiotiden lämnar de sista gästerna herrgården, och alla
går till sängs.
(Ingen av dom vet särskilt mycket om Mr Black förutom hans vanor
i byn, man kan nästan ställa klockan efter karln. Ingen vet
egentligen hur gammal han är, han tycks bara ha varit där och sett
ut ungefär som han gör nu.)
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Kapitel 6 - Nattlig utflykt till Stokesley kyrka
Regnet har upphört och månen tittar fram över skogen, när
sällskapet gör sig redo för att ta sig ner till kyrkan igen för
att undersöka kryptan. Kyrkan ligger nedsläckt och öde i
natten, stora porten är låst men dörren till sakristian är till
allas förvåning bara haspad med en enkel krok. Nere vid
dörren in i kryptan kan de i lyktskenet se spår efter att någon
brukat dörren mer än vad som är naturligt. Lite diskret våld
öppnar dörren...

En kort trappa i sten leder ner till kryptan. Ett mindre rum
öppnar sig och längs väggarna finns kvadratiska
halvmeterstora stenplattor infästa. Åtta stycken Earlar finns
begravda här av plaketterna att döma. Allt ifrån den förste
Earlen som grundade Stokesley Manor, och den andre Earlen
som genomförde ritualen, till Sir Edwards far den åttonde
Earlen. Ett antal tomma plaketter finns också monterade här.

Den Andre Earlen
Om de öppnar plaketten till den andre Earlen så hittar de dennes kropp därinne. Liksom Sir Edward
visar den inga tecken på att förmultna. Det hela känns mycket obehagligt. Hans kläder vilka är av
gammalt snitt, visar spår av förmultning men hela graven känns ”välstädad” på något sätt.
(Leander ser till kropparna så att inget händer dem. Han behöver ju dem i ”frisk” form för att behålla
själen, om kroppen skadas av ohyra eller likande så vore det ju irriterande.)
Dödar de Earlen känner de en kall vind plötsligt dra fram, och kroppen förmultnar snabbt och faller
efter några sekunder ihop i en hög stoft.

Leanders gömma
Om de undersöker de tomma plaketterna noggrannare så upptäcker de att en av dem visar tecken på att
ha öppnats ett flertal gånger. Innanför denna finner de en samling böcker, pergament, papper och
dylikt. De verkar alla behandla ämnen som andevärldar, evigt liv, gudomlighet, demonologi, ritualmagi,
mm. Noterbart är dock en stor röd anteckningsbok med en text inbränd på framsidan: Collectiona a Dei
Leander. Vart tjocka pergamentsblad i den beskriver en person; hela boken är en förteckning över folk.
 (se Handout 3).
(Leander använder denna grav som förvaringsplats för all forskning om ritualen som de olika
Earlarna gjort. Det är även här han gömmer tavlan från tornrummet.)

Bland sakerna hittar de en väl ihopknuten kanvassäck, innehållande en ihoprullad märklig tavla. Tavlan
verkar vara en oljemålning, men det ligger en svag metallisk glans i bakgrunden. Motivet är en man
som är avbildad mot en landskapsbakgrund. Mannens anlete verkar vara en blandning av förvåning och
skräck. Det underliga med tavlan är dessutom att den verkar vara ”dubbelexponerad” ett antal gånger,
dvs. det ser ut som konstnären har målat en ny bild över den gamla ett flertal gånger. Det är svårt att
uttyda vem mannen/männen på tavlan är eftersom de blandas in i varandra. Landskapet bakom inser
man efter lite granskande att det motsvarar vyn utanför fönstret i tornrummet. Baksidan på tavlan har
en grådaskig metallisk yta som stundtals glimmar till med en gyllene färg.

(Varje gång Leander har lurat någon att stå emellan fönstret och tavlan, och utföra ritualen, så har
denne person sugits över till Leanders fängelsedimension och en avbild har präntats in i tavlan. Tavlan
fungerar faktiskt som ett slags övernaturligt lås mellan dimensionerna.)
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Kapitel 7 - Uppgörelse på Stokesley Manor
Tillbakavägen mot tornrummet
Vid det här laget förstår rollpersonerna att de måste tillbaka med tavlan till tornrummet i herrgården.
Det är där som lösningen på mysteriet finns; där finns fönstret, de har själva tavlan och dessutom är det
månklart i natt...

Vägen tillbaka är fylld av otäcka ljud och rörelser i mörkret. Den som bär tavlan snavar säkert någon
gång och tappar den tillfälligt. Om de tar vägen förbi skogsvaktarstugan märker de att någon har varit
där sedan sist, men den är fortfarande öde.

Leander har varit i stugan och upptäckt att någon har varit där. Han blir orolig över tavlans gömställe
och skyndar mot kapellet. Han kommer fram till kryptan och ser att tavlan saknas. Han skyndar mot
herrgården för att hindra rollpersonerna, och skickar en mental order till Sergeant Gray att stoppa
dem om han själv inte hinner ifatt dem...

När rollpersonerna kommer tillbaka till herrgården skiner fullmånens ljus över nejden. Tunna dimslöjor
slingrar sig över gårdsplanen. Framför dörren till herrgården står två män iklädda svarta kåpor, och när
de uppmärksammar rollpersonerna anfaller de och kacklar hysteriskt något om ”fler själar till
mästaren”.

Om rollpersonerna lyckas kämpa ner dessa och tar sig in i herrgården går färden vidare mot
tornrummet. Ett alternativ till dörren är ju den hemliga gången från stallet upp till salongen. I så fall
noterar den siste som klättrar ner i brunnen att när han kastar en sista blick upp så ser han natthimlen -
stallet verkar ha försvunnit!
(Omgivningen slog över till ”den andra sidan” där stallet inte existerar.)

Vägen till tornrummet leder dem ner i vinkällaren. Där konfronteras de med Sergeant Gray som
försöker stoppa dem, vilket var Leanders order. Han är klädd i en uniform från 1700-talet och Gordon
känner igen hans rank som Sergeant. Gray är en svår motståndare att ta sig förbi eller skada.
Förhoppningen ligger i att Gordon Fenwick skall lyckas övertala honom att han fortfarande är trogen
den kungliga kronan och skall lyda order från en högre officer. Lyckas inte detta blir det till att slåss.

Slutscenen i Tornrummet
Rollpersonerna kommer till sist upp i det gamla
tornrummet åter igen. Fullmånen lyser klart på himlen
utanför, in genom det antika fönstret och ger rummet
en kall vit nyans. Den stora tavelramen glimmar svagt
i ljuset på väggen.

Att sätta in tavelduken i ramen tar några stressade
minuter. Innan de är klara hörs fotsteg i trappan. Det
är Leander som har hunnit ikapp dem. Han kliver in i
rummet och hans ansikte är fyllt av ilska. Han
betraktar dem kallt några ögonblick, och beordrar dem
sedan att ge honom tavlan. Om de inte lyder försöker
han ta den handgripligen. Rummet är trångt och ett par
av rollpersonerna kan hålla honom borta en kort stund.
Leander utnyttjar dock sina förstärkta krafter vilka han
har då månen skiner genom fönstret, och skickar iväg
dem smärtsamt in i väggar, alternativt bryter några ben
här och var.
Episkt och sceniskt riktigt så lyckas dock
rollpersonerna få dit tavlan i sista ögonblicket, och
vänder förhoppningsvis den blyguldsbestrykta sidan
mot fönstret...
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Om de inte skulle ha fattat poängen och sätter i tavlan på normalt sätt så briserar ett skärande ljus ut
från tavlan och de känner ett enormt sug in mot den. Till Leanders ekande skratt dras de en efter en in
i den andra dimensionen... den siste av dem ser dock Sir Edward inne i tavlan som ropar åt honom att
”vända tavlan!!”. Den siste rollpersonen lyckas såklart vända tavelramen och...

Tavlan börjar i några korta sekunder att buckla sig fram och tillbaka. Ett skärande ljud genomsyrar
rummet och sen exploderar en kaskad av färger ur baksidan på tavlan. Ur denna kaskad rusar det
plötsligt ut en dimliknande man, följt av en annan, följt av en annan... Det är alla de själar som Leander
fängslat som nu tar ut sin hämnd. De själar vars kroppar borde ha dött av hög ålder inser att deras
kroppar kommer att åldras och förmultna på några sekunder nu när de är fria, så de ägnar sina sista
sekunder på jorden med att skada Leander. De klöser, river, sliter och biter stycken ur ”den fallne
ängeln” som vrålar i smärta och förtvivlan. Rollpersonerna ser Sergeant Gray göra honnör åt dem kort
innan han sliter ut Leanders struphuvud och sedan dimmas bort. De ser pastor Samuel Widhe maniskt
bita stora stycken ur Leanders nyckelben, och de ser till sist den enorma kroppshyddan av den Andre
Earlen brutalt slita bort några av Leanders revben.
Anstormningen av själar slutar, allt eftersom de en efter en löses upp i dimma. Alla utom en; de ser Sir
Edwards ”ande” glida iväg genom luften mot den plats där hans kropp befinner sig för närvarande...

Leander ligger nu i stycken på golvet. Han börjar skimra så smått och löses sedan upp i dimma och
försvinner för gott. Kvar av tavlan finns bara ramen som ser svedd ut som om den brandhärjats.

The Happy Ending
Sir Edwards ande var den enda av de själar som var fängslade i tavlan, vars kropp fortfarande kunde
återfå livet. När hans själ hittar tillbaka till kroppen, vaknar Sir Edward och söker snarast upp sina
vänner igen. Scenariot slutar sålunda lyckligt med att rollpersonerna får se sin gode vän Sir Edward i
livet igen.
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Spelledarpersoner
Sir Edward Islington, den nionde Earlen av Stokesley
Sir Edward är utseendemässigt en mycket stilig ung man med rågblont halvlångt hår och en prydligt
välansad ”tango-rabatt”. En ung adelsmannen, som skickats till fina skolor för att bilda sig och sedan ta
över skötsel av godset och ägorna. Dessa framtidsutsikter lockade dock aldrig Sir Edward, han gjorde
det mer av lojalitet mot modern och systern. Han lockades mer av det ockulta och de nymysticistiska
rörelserna och fortsatte läsa och studera också efter händelsen på Cambridge. Han hoppades att finna
möjligheten till ett bättre och intressantare liv i världens stora städer istället för fängslad på ett tråkigt
landsgods.

Fröken Emelie Islington, Sir Edwards syster
En mycket vacker ung kvinna i tjugofemårsåldern som trots detta är ogift och lever med sin mor ute på
familjens gamla lantegendomen. Emelie har blek hy enligt senaste mode och ett vackert ansikte med
rena mjuka drag, som ramas in av ett långt blont aning självlockigt hår.
Hon är enligt gammalt snitt utbildad i hemmet av äldre strikta guvernanter i språk, poesi och litteratur.
Hon har en dröm om att få se den vida världen men är blyg och har ångest över att lämna sin gamla mor
ensam.
Emelie tror inte på spöken eller det ockulta, men är mycket rädd och orolig för vad som händer på
godset. Hon tror att det finns en naturlig förklaring, må vara antingen mord eller slaganfall, och att
modern och den gamle butler börjat få ålderskrämpor som ligger bakom allt tjat om spöken och
förbannelser.

Eufalia Islington, Änkeearlskan av Stokesley
Änkeearlskan är en äldre dam i sextioårsåldern som bär några extra kilon för mycket, och har grånande
hår stiligt uppsatt i en knut i nacken. Hon har varit med om en del genom åren och balanserar på
gränsen till ett totalt sammanbrott. Hennes minne är det inget fel på, men syner i den östra flygeln och
chocken i och med sonen död har gjort henne aning hispig och labil. Hon tror fullt ut på att det spökar
och att det verkligen finns en förbannelse över släkten.

Pastor Samuel Widhe
Samuel Widhe är en lång och något rangligt byggd man i sextioårsåldern med grånande hår i en krans
kring den nära på kala hjässan. Hans blick är genomträngande och de insjunkna ögonen speglar ett
sinne som fallit över gränsen till totalt vansinne. Han är slarvigt klädd i en omodern och ovårdad
prästklädnad från sent sextonhundratal.
Kyrkoherden är hyfsat tokig och kan göra allt från att försöka byta plats med alla "levande" han
kommer i kontakt med, till att slita i deras kläder, skrika åt dom eller att bara stilla tala med dom som
om det vore det mest naturliga som skedde. Det är möjligt att temporärt lugna ner honom så mycket att
det hjälpligt går att kommunicera. Han kan inte att beskriva händelseförlopp eller svara på
komplicerade frågor utan endast klara och raka ja eller nej frågor. Han är alltid sanningsenlig och blir
förhållandevis hjälpsam om han lovas hjälp på något övertygande sätt.

Sergeant Gray
Sergeant är en kraftig muskulös man i trettioårsåldern med långt självkrulligt rödaktigt hår. Han talar
korthugget och med en tydlig bitterhet i rösten. Hans starka psyke står emot den eviga natten, men han
har efter nära åttio år gett upp hoppet om att någonsin bli fri.
Sergeant Gray är född och uppvuxen i Stokesley, han tog värvning vid sextonårsålder och lyckades
överleva Napoleon krigen och slaget vid Waterloo. Han återvände sedan för att uppvakta sin
ungdomskärlek den nuvarande Butlern O'Reillys farfars faster. Familjen O’Reilly accepterade dock inte
honom och han gavs ett erbjudande av Leander som han inte kunde motstå
Gray har trots sin bitterhet kvar en del av den militärdisciplinen och sin trohet mot kronan. Han kan
efter övertalning fås att hjälpa till om Fernwick åberopar sin rang, en order är trots alltid en order.
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Mr Black; The fallen angel Leander
Mr Black är godsets skogsvaktare. Han bor i en timrad liten stuga, Stokesley Lodge, en bit in i skogen
vid stigen som mynnar ut vid kyrkan i byn. Han är en medelålders muskulöst byggd man med mörkt
grånande hår och ett välansat skägg med gråa strimmor. Rösten är aningen bullrande och han har
ovanan att alltid le ett skevt leende när han talar med sina "offer".
Mr Black syns inte så ofta till nere i byn Stokesley, han besöker handelsmannen och puben var
fjortonde dag men är tystlåten och håller sig för sig själv.
Den övernaturliga entitet som lystrar till namnet Leander, kallar sig gärna för "Den fallne ängeln
Leander" för att uppnå en viss skrämmande effekt på sina offer. Om huruvida det ligger någon
sanningshalt i detta påstående är svårt att sia i, men dess ursprungliga hemvist verkar vara mellanöstern
om det nu kan ses som ett bevis för nåt.
Den populäraste legenden förtäljer att Ängeln Leander kastats ner från himmelriket av Gud för sin
ambition av styra över andra själar. Liksom Lucifer är han bannlyst, men till skillnad från honom har
Leander ingen domän likt Helvetet att styra över.

O'Reilly, familjens butler
Någon ur familjen O’Reilly har under nära 150 år tjänstgjort som butler åt släkten Stokesley. Den
nuvarande butlern heter egentligen Bert, men ingen förutom den närmaste familjen kallar honom för
det. Han är en något överviktig medelålders man, strikt klädd med blont välskött hår och ett ständigt
välrakat ansikte.
O’Reilly har sett ett och annat i sina dar och fått än mer återberättat av sin far och farfar. Han är
fullkomligt övertygad om att den andre Earlen pga av sina gärningar spökar på godset, de andra
gestalterna han sett är antigen demoner från helvetet eller själar Earlen lockat till sig. O’Reilly vägrar
kategoriskt att beträda det gamla salongen, samt den östra flygeln nattetid.
O’Reilly har visst motstånd mot Leanders magi och är en av de få personer som lagt märke till att Mr
Black är osannolikt lik sin far.
Frågar man O'Reilly så kan han dra sig till minnes att skogsvaktaren hade en hustru som gick bort
tragiskt för ett tiotal år sedan och en son som stack till sjöss tidigt. Han kommer dock inte ihåg vad frun
eller sonen hette. O'Reilly är aningens nedsättande i sina utlåtanden om Mr Black, men håller tyst om
sin skräck för honom.

Nu börjar det bli lite tajt med passande bilder, men denna är rätt snygg… �
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Karaktärer
Sir Ralph Cavendish
Självklart skulle paret Cavendishs duktige son gå på någon av landets finare internatskolor, så vid tio
årsålder skickades Ralph hemifrån till St Bosworth’s Boardingschool. Släkten Cavendish var ju
respektabel med adelsblod i ådrorna och en ansenlig förmögenhet. Ralphs uppväxt var strikt men då
han var av adelsbörd kom han undan de värsta tillrättavisningarna på internatskolan. Han var en glad
och nyfiken pojke, om än lite klumpig.

När Ralph var arton år dog hans föräldrar i en fartygsolycka på väg till USA. Ralph sörjde dem trots att
han aldrig kommit dem så nära som han velat. Större delen av faderns förmögenhet föll nu över till
hans faster Ordelia som var bosatt i Boston i USA. Trots att Ralph hade ärvt en hel del pengar insåg
han att han i det långa loppet skulle vara beroende av den ”månadspeng” faster Ordelia sände honom.
Med denna kunde han leva ett liv i relativ lyx. Dock hade hon som krav att han skötte sig och visade sig
idog med studier och arbete. Han var tvungen att ansöka till Cambridge Universitet, och valde då den
inriktning som han tyckte verkade lättast,  litteratur.
Det var på Cambridge som han träffade sina bästa vänner. Charles var en prästson som hade börjat
rebellera mot sin far, och för att döda tristessen började de bägge leka med det ockulta och mystiska.
Snart värvade de fler till sin cirkel; Tobias var en bokmal väl påläst i ämnet, Sir Edward en ung
adelsman likt Sir Ralph, samt Gordon en högljudd ung man som siktade på en karriär som officer.
Tillsammans grundade de ett hemligt sällskap där de studerade det ockulta, provade på ritualer, seanser
och dylikt.

De fem började umgås och blev med tiden ett sammansvetsat kamratgäng som läste, festade och
slappade i parken tillsammans. När sommaren närmade sig kom Sir Edward med ett förslag. Då de
flesta andra skulle tvingas stanna på Cambridge över lovet så kunde de ju följa med honom till
Stokesley Manor. Sir Ralph kände sig som hemma och njöt av uppassningen samt av den omgivande
miljön, skogen och inte minst den gamla herrgården med sin fascinerande historia.
Sir Edwards två år yngre syster Emelie umgicks med pojkarna. Men även om Sir Ralph tyckte hon var
trevlig och vacker så var han inte intresserad på ett mer romantiskt plan. Dock märkte han att de
tindrade desto mer i ögonen på sina kamrater.

Tillbaka i Cambridge gick studierna vidare. Men så kom den ödesdigra dagen då en vaktmästare råkade
hitta gömstället i deras studentkvarter där de gömt sina ockulta böcker och ceremoniella utrustning.
Rektorn som var en övertygad anhängare av den mer konservativa kristendomen svor att gå till botten
med det hela och började fråga ut studenterna.
De fem vännerna insåg att de inte kunde komma undan, samt att ett avslöjande skulle vara ödesdigert
för deras framtid. Sir Ralph skulle förlora sina pengar från faster Ordelia, Gordon skulle omöjligt
kunna göra karriär i armén, Charles skulle bli bannlyst från sina religiösa släktingar och vara
blottställd, och Sir Edward skulle mista sin arvsrätt till hans fars stora ägor. Kvar fanns bara Tobias...
Tobias tog på sig hela skulden för sällskapets aktiviteter och blev reglerad från universitetet. De andra
fyra samlade ihop så mycket pengar de kunde avvara och gav till honom, samt lovade att stå i hans
skuld då han lämnade Cambridge.

Vid tjugotre års ålder tog Sir Ralph examen med nöd och näppe och svor att aldrig mer utsätta sin
stackars hjärna för en sådan tortyr. Hans faster fortsatte att ”donera” pengar till honom så länge han
verkade sköta sig, så han hittade på en lögn om att han fått anställning på ett framstående förlag i
London. Dock fick han börja från botten så det var ju lite ont om pengar...
Istället för att smutsa ner händerna med arbete skaffade han sig en flott lägenhet på Regent Street och
en butler som skötte allt bök. Ett liv i sparsam lyx påbörjades och Sir Ralph umgicks med allsköns
playboys och dilettanter. Han började även frekventera gentlemannaklubbar och andra vattenhål för
rika och bortskämda. Han kunde dock inte släppa sitt intresse för det ockulta, utan började söka sig till
mer spännande klubbar. De närmaste åren lyckades han bli medlem i ett dussintal olika sällskap;
Frimurarorden, Odd Fellows, olika ockulta föreningar, spiritistsamfund, antik-egyptiska sekter,
satanister och annat smått och gott. Ofta var det svårt att komma i kontakt med sällskapen och ännu
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lurigare att få vara med, men då han förklarat vem han var så verkade de acceptera hans
meritförteckning. Eller var det kanske hans bankbok de uppskattade?
Sir Ralph har även hållit kontakten med sina vänner från Cambridge. Mest har han träffat och
brevväxlat med Tobias som numera skötte ett antikvariat i London och liksom Sir Ralph själv studerade
det ockulta, samt med Sir Edward som vid olika tillfällen bett Ralph om hjälp med att få kontakt med
vissa celebriteter på det ockulta området.
Han har även träffat Charles emellanåt då även han är bosatt i London. Charles har öppnat sin egen
läkarpraktik på Baker Street och Sir Ralph har varit där med olika åkommor som skulle kunna vara
förbannelser utstötta av konkurrenter.
För en vecka sedan fick Sir Ralph ett brev från Sir Edward. Det innehöll en inbjudan till hans
familjesäte i Stokesley samt lite mystisk information som fick Sir Ralphs entusiasm att sprudla igen.
Tänk att återigen få träffa de gamla grabbarna från Cambridge och få reda på vad Sir Edward har i
rockärmen!

Sir Ralph som person
Sir Ralph är en glad och positiv människa som visar ett hälsosamt intresse för allting han stöter på.
Denna nyfikenhet svalnar dock fort då hans intellekt inte är lika påfallande som hans entusiasm. Vissa
skulle till och med kalla honom lite korkad eller naiv, något som skulle kunna komma av den relativt
bekymmersfria uppväxt han har haft.
Han är barnsligt förtjust i mysterier och allt övernaturligt och spännande. Denna entusiasm lägger ofta
ett rosa skimmer över hans ögon och han är sällan rädd för något eftersom han är så obotligt nyfiken.
Sir Ralph har en djup övertygelse om att det finns mer i världen än vad gemene man vill tro. Han har
själv haft kontakt med andeplanet samt bevittnat oförklarliga händelser i samband med olika ritualer.
Han har genom åren samlat på sig en gedigen samling amuletter, trollformler och föremål, vilka han
tror besitter magisk kraft.

Detta tycker Sir Ralph om sina kamrater:

•  Tobias Cillies
En snäll och mycket hjälpsam kamrat, som verkligen ställer upp för sina vänner. Tyvärr är han lite
för snäll för sitt eget bästa ibland, och blir då utnyttjad av andra. Tobias är väldigt kunnig och
påläst på ett flertal områden, behärskar minst fyra olika språk och har förmågan att arbeta dygnet
runt om han fastnar för något som han finner fascinerande. De ockulta experimenten på Cambridge
blev mycket seriösare och gav mer påtagliga resultat då Tobias anslöt sig till sällskapet.

•  Charles Wingate-Smyth
En hygglig prick som alltid är positivt inställd och faktiskt verkar ligga på samma våglängd som
jag. Kanske inte lika klyftig som Tobias men är stundtals riktigt finurlig och kan kläcka ur sig de
sinnrikaste planerna.
Som doktor är han en mycket duktig och vågar se på läkarkunskapen med nya ögon. Han tar sig
alltid tid att undersöka mina åkommor och söka ett botemedel.

•  Sir Edward Islington
Gamle Eddie är en mycket god och lojal vän, även om vi glidit ifrån varandra efter Cambridge. Jag
antar att allt pyssel med godset och familjen tar mycket tid.
Det märks dock att Edward är av den gamla aristokratiska skolan, att bo på landet har satt sina spår.
Han kan ha lite svårt att slappna av och njuta av livet ibland, och tar allting på aningens för stort
allvar.

•  Gordon Fenwick
Gordon kan vara lite påfrestande ibland med sitt bestämmande sätt och burdusa ton. Han menar
säkert väl men karln borde lära sig att slappna av och våga öppna öronen för andras åsikter.
Officersutbildningen har väl satt sina spår.
Han ställer dock alltid upp för sina vänner och är en klippa att ha bredvid sig när det hettar till. Han
är kanske den som har haft svårast att acceptera det mystiska i världen, men hans kriticism har ofta
varit värdefull då nya infallsvinklar provats.
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Gordon Fenwick
Gordons far var överste i den förnämliga brittiska armén, något som genomsyrade hela Gordons
uppväxt. Då Gordon föddes var hans föräldrar stationerade i Indien, där de stannade tills deras son var
tolv. Under denna tid umgicks Gordon bara med andra militärfamiljer samt med de indiska tjänarna på
regementet. Han unga dagar och världsbild blev således väldigt fokuserad på det militära och han hade
klart för sig att han ville bli överste, precis som sin far, då han blev stor.
Vid arton års ålder ansökte Gordon till universitetet i Cambridge där han ämnade studera historia och
geografi. En äkta officer skulle ha en bra utbildning, sade hans far och det höll Gordon med om. På
universitetet fanns dessutom en frivillig kadettkår, där studenter med militära ambitioner hade sin
inkörsport till armén. Denna deltog Gordon så klart i.
Han längtan efter spänning och äventyr gjorde dock att han klättrade på väggarna i den trista
universitetsmiljön. Han började då läsa böcker och artiklar om andra källor till spänning, och hamnade
snart bland de böcker som behandlade ockultism och mysticism. Hans intresse och nyfikenhet växte då
det förbjudna kittlade hans nerver.

Det var så han träffade sina bästa vänner. Sir Ralph, en ung blåblodig playboy hade tillsammans med
några ynglingar startat en cirkel som i hemlighet studerade det ockulta. Gordon träffade Charles, en
prästson som hade börjat rebellera mot sin far; Tobias, som var en bokmal väl påläst i ämnet; samt Sir
Edward, en ung landägande adelsman. Tillsammans grundade de ett hemligt sällskap där de studerade
det ockulta, provade på ritualer, seanser och dylikt.

De fem började umgås och blev med tiden ett sammansvetsat kamratgäng som läste, festade och
slappade i parken tillsammans. När sommaren närmade sig kom Sir Edward med ett förslag. Då de
flesta andra skulle tvingas stanna på Cambridge över lovet så kunde de ju följa med honom till
Stokesley Manor. Gordon tyckte om att komma bort från stadslivet och njöt av den omgivande miljön,
skogen och inte minst den gamla herrgården med sin fascinerande historia.
Sir Edwards hade en två år yngre syster Emelie som började umgås med pojkarna. Gordon fann henne
otroligt vacker och fascinerande, och blev med tiden kär i henne. Mot slutet av sommaren började han
uppvakta henne med brev, blommor och promenader. Emelie lät honom hållas men avböjde till sist
hans inviter och föredrog att vara ensam. Gordon var förkrossad men lät det bero med hoppet om att
vinna henne när de bägge mognat mer och han var färdig officer.

Tillbaka i Cambridge gick studierna vidare. Men så kom den ödesdigra dagen då en vaktmästare råkade
hitta gömstället i deras studentkvarter där de gömt sina ockulta böcker och ceremoniella utrustning.
Rektorn som var en övertygad anhängare av den mer konservativa kristendomen svor att gå till botten
med det hela och började fråga ut studenterna.
De fem vännerna insåg att de inte kunde komma undan, samt att ett avslöjande skulle vara ödesdigert
för deras framtid. Gordon skulle omöjligt kunna göra karriär i armén, Charles skulle bli bannlyst från
sina religiösa släktingar och vara blottställd, Sir Ralph skulle förlora sina pengar från sin faster, och Sir
Edward skulle mista sin arvsrätt till hans fars stora ägor. Kvar fanns bara Tobias...
Tobias tog på sig hela skulden för sällskapets aktiviteter och blev reglerad från universitetet. De andra
fyra samlade ihop så mycket pengar de kunde avvara och gav till honom, samt lovade att stå i hans
skuld då han lämnade Cambridge.

Vid tjugotre års ålder tog Gordon examen från Cambridge, och trädde genast i tjänst hos den Brittiska
armén. Han tog avsked från sina Cambridgevänner, och intresset för det ockulta svalnade sakta med
åren. Han deltog i några seanser och dylikt, men armén gav honom all den spänning han behövde.
Under sin militära utbildning höll Gordon kontakten så smått med sina vänner från Cambridge. Främst
med Sir Edward som han brevväxlat med ett antal gånger. Gordon funderade även på att återuppta sin
uppvaktning av Emelie som han inte riktigt kunnat släppa ut tankarna, men han kunde inte uppbringa
modet.
Strax fick han aktiv tjänst som löjtnant i ett skytteregemente och reste tillbaka till Indien i ett par år.
Där fick han vara med om både häftiga stridigheter vid den norra gränsen, samt det monotona livet på
regementet. Vid en konfrontation med bergsguerillan ådrog han sig även en karaktärsskapande
skottskada i det vänstra låret. Läkaren lagade honom fint, men Gordon haltar nu lätt och använder sig
gärna av en käpp. Vid regnigt väder värker benet en smula.
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Efter ett par år i Indien stationerades Gordon i England, med ansvar för utbildningen av rekryter till
arméns skytteförband. Han var nu tjugonio år gammal och hade förskansat sig rangen kapten.
För en vecka sedan fick Gordon ett brev från Sir Edward. Det innehöll en inbjudan till hans familjesäte
i Stokesley samt lite mystisk information som fick Gordon att bli nyfiken. Tänk att återigen få träffa de
gamla grabbarna från Cambridge samt att få träffa Emelie igen! Och vad har egentligen Sir Edward i
rockärmen?

Gordon Fenwick som person
Gordon är en självsäker man som inte skäms för att tala om vad han tycker. Han har en miltär pondus
som han har en tendens att använda lite för mycket, något som kan få människor att bli stötta av hans
lätt burdusa och överlägsna sätt. Han är dock väluppfostrad och har fina manér på ytan.

Liksom resten av släkten Fenwick så är Gordon full av anekdoter om militära stordåd, och han tycker
om att berätta dem. Han vägrar dessutom att bli behandlad som en krympling och erbjuder sig därför
gärna att utföra fysiska aktiviteter för att bevisa sin funktionsduglighet och starka vilja.
Han har inte tänkt så mycket på det mystiska och övernaturliga de senaste åren, men någonstans i
bakhuvudet lurar den nyfikenhet som han hade i sina universitetsdagar.

Detta tycker Gordon om sina kamrater:

•  Tobias Cillies
En snäll och mycket hjälpsam kamrat, som verkligen ställer upp för sina vänner. Tyvärr är han ofta
lite för mesig, och blir då inte sällan utnyttjad av andra. Tobias är väldigt kunnig och påläst på ett
flertal områden och besitter kunskap i minst fyra olika språk.
Tobias är även väldigt seriös då det kommer till det ockulta, men han saknar lite distans och
självkritik ibland. Insnöad för mycket i sina böcker kan tänkas. Dock gav de ockulta experimenten
på Cambridge mer påtagliga resultat då Tobias lade sig i utförandet.

•  Charles Wingate-Smyth
En något lismande och inställsam man som mest springer efter de som kan vara honom till nytta.
Han skulle inte klara sig en vecka i armén. Han verkar dock ha huvudet på skaft för han uppvisar
stundtals en slug intelligens.
Som doktor ryktas han vara duglig vilket talar till hans fördel. Kanske en tjänsteperiod som fältskär
i Indien skulle sätta lite råg i ryggen på karln.

•  Sir Edward Islington
Gamle Eddie är en god vän, kanske den i sällskapet som mest delade mina intressen för jakt och
sport. Det märks dock att Edward är av den gamla aristokratiska skolan, att bo på landet har satt
sina spår då han är lite gammalmodig.
Han verkade inte ta illa upp då jag uppvaktade hans syster, och jag såg fram emot att få honom till
svåger. Kanske är det inte för sent ännu.

•  Sir Ralph Cavendish
Sir Ralph är en hygglig karl som ställer upp för sina vänner. Han kan dock vara lite ansträngande
med sina vilda utsvävningar och bekymmerslösa manér. För det mesta är han underhållande men
ibland går det för långt.
Sir Ralph är den av vännerna som är mest övertygad om det övernaturligas existens. Under
Cambridgetiden var han den mest pådrivande i sällskapet och kunde vara väldigt medryckande.
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Tobias Cillies
Tobias växte upp i utkanterna av Londons mer förnäma kvarter, West End. Familjen Cillies var en
etablerad borgerlig släkt bestående av köpmän, läkare, kapitalister och framstående entreprenörer.
Tobias far var något av släktens svarta får med en synnerligen avstannad och misslyckad karriär som
banktjänsteman, undanskuffad på en föga glamorös post som ansvarig för mindre inlåningsärenden.
Faderns frustration över sin situation gick ut över familjen, och relationen till modern och de två äldre
systrarna förvärrades för var dag som gick. När Tobias var åtta år stod fadern inte ur längre och började
ta till opium och andra droger för att döva sin ångest och frustration. Modern försköt mer och mer sin
make tills de knappt talade med varandra längre, all kommunikation gick via tjänstefolket. Fadern
misskötte sitt arbete och började förskingra medel från banken för att finansiera sina turer till East Ends
opiumhålor.
Släkten som sent omsider insåg vad som pågick tog mått och steg för att namnet Cillies åtminstone inte
skulle dras alltför djupt i smutsen. Man "övertalade" fadern att ta konsekvenserna av sitt handlade, och
lämnade honom i sitt arbetsrum, ensam med en revolver. Barnen skickades till lagom förnäma
internatskolor för ingen skulle få kunna anklaga släkten Cillies för att inte ta hand om sina egna.
Tobias tog faderns död mycket hårt även fastän de aldrig stått varandra särskilt nära. De första åren på
internatskola var hemska och den klenväxte Tobias blev skolans hackkyckling. Han var långt från sin
familj och längtade efter att återförenas med sina systrar och modern. Tobias höll sig för sig själv så
mycket det var möjligt i fruktan för sina plågoandar. Han gjorde skolans bibliotek till ett andra hem och
njöt av att fly in i böckernas värld. Undanskuffad på en hylla fann han en liten samling böcker med
inriktning mot det ockulta. Lockad av denna förbjudna kunskap studerade han intresserat de dammiga
gamla luntorna och började så smått nära en dröm om att kunna hämnas på sina belackare.
Tobias hade läshuvud och ett brinnande intresse för kunskap. Tack vare släktens välvilja och hans fina
studieresultat antogs han till det fina universitetet vid Cambridge. Där blandade han studier av mest
skiftande slag, grekiska, latin och litteraturhistoria varvades med kurser i teologi och filosofi. Sin fritid
spenderade han mestadels läsandes i sitt lilla vindskrypin eller på universitets bibliotek djupt
försjunken i någon dammig lunta. Han studerade med hängivenhet allt han kunde komma över som
anknöt till det ockulta, men behöll alltid en sann forskares saklighet och källkritik.
På Cambridge träffade Tobias av en händelse på en ung snobb vid namn Sir Ralph Cavendish. Denne
unge adelsman var även han intresserad av mysticism, det ockulta och övernaturliga fenomen. Sir
Ralph var dock Tobias raka motsats och lät sig med glädje dras med på allt möjligt nytt, bara det hade
minsta anknytning till det ockulta. Tobias besatt vid detta laget en avsevärd kunskap om ockultism och
Sir Ralph drogs till honom som en fluga till socker. Tillsammans med sin rumskamrat, den något
lismande och efterhängsna läkarstudenten Charles Wingate-Smyth övertalade Sir Ralph efter många
om och men Tobias att ansluta sig till dennes ockulta cirkel för att genomföra en rituell seans som den
unge adelsmannen "hittat".
Sir Ralph värvade även två andra ynglingar till sin lilla cirkel, den unge landägande adelsmannen Sir
Edward Islington och hans vän Gordon Fenwick från Indien, som suktade efter en karriär inom det
militära. De fem började umgås och blev med tiden ett sammansvetsat kamratgäng som läste, festade
och slappade i parken tillsammans. Tobias kände för första gången på länge sann vänskap. När
sommaren närmade sig kom Sir Edward med ett förslag. Då de flesta andra skulle tvingas stanna på
Cambridge över lovet så kunde de ju följa med honom till Stokesley Manor. Tobias njöt av vistelsen på
landet och av den omgivande miljön, skogen och inte minst den gamla herrgården med sin fascinerande
historia. Tobias träffade här Sir Edward två år yngre syster Emelie, och han förälskade sig djupt. Till
hans stora sorg och förtret drogs den unga Emelie känslomässigt mot Gordon Fenwick, den blonde
atletiske officerssonen från Indien. Trots sin blyghet gjorde Tobias några tafatta försök att brevväxla
med den sköna Emelie när han återvänt till Cambridge på hösten. Emelies moder satte dock abrupt
stopp för det, för det passade sig inte alls att en vanlig ofrälse på något sätt uppvaktade hennes dotter.

Tidigt på våren året därpå drabbade katastrofen de fem vännerna. En natt då de genomfört en seans
slarvade de med att ställa i ordning efter sig och skolans sura gamla vaktmästare Higgins hittade deras
gömsle med ockulta böcker och ceremoniella utrustning. Rektorn Sir Dawson, som var en övertygad
anhängare av den mer konservativa kristendomen, såg inte med blida ögon på det inträffade. Vännerna
insåg stundens allvar och i desperat panik försökte man finna en lösning. Prästsonen Charles, livrädd
för sin fars reaktion, såg snabbt en möjlig utväg. Alla utom Tobias hade av släkten utstakade karriärer
och utlagda framtidsplaner som skulle grusas om de blev reglerade från universitet. Planen var enkel,



Fönster mot det förgångna 29 av 38

Tobias tog ensam på sig skulden för det inträffade och de övriga fyra svor att stödja honom ekonomiskt
i framtiden. Rektorns dom blev hårdare än vad de i sina vildaste fantasier kunnat tro och med ens stod
Tobias ensam och utstött, då även släkten tagit sin hand från "avfällingen". Djupt deprimerad stod han
handfallen inför sin nya situation, i allt sitt elände kläckte Sir Edward iden att de andra skulle hjälpa
honom starta sitt eget antikvariat. Tobias lät sig lockas av iden, även om hans kärlek till böckerna gör
det svårt för honom att skiljas från dom.

Tobias Cillies som person
Tobias är en något tillbakadragen man som till största delen lever ett stillsamt liv tillsammans med sina
böcker i det lilla antikvariatet på Hanway Street. Han har få vänner, men brevväxlar med Sir Edward
och hjälper vänligt Sir Ralph med dennes för stunden senaste projekt när han behöver hjälp. För Tobias
är en vänlig själ som har svårt att neka när någon ber honom om hjälp. Det är mycket tack vare sin
vänlighet och förmåga att inte ge upp som han fått ett rykte om sig att driva ett av Londons bästa och
seriösaste antikvariat. Tobias är noggrann och besitter en bred kunskapsbas, detta har lett till att ett
antal forskare med mer breda samveten emellanåt använder sig av honom för tråkig källforskning och
rapportskrivning. Han saknar det akademiska livet på universitet även om han med åren funnit sig till
rätta bland sina böcker. Tobias när ännu känslor för Emelie som han träffat några gånger sen den där
sommaren på Stokesley Manor.
Gentemot de övriga fyra har han emellanåt blandade känslor då han får ångest anfall och ångrar att just
han tog på sig skulden för deras ockulta cirkel. Han hade alla gånger kunnat göra en strålande
akademisk karriär och sluppit sitta i ett litet antikvariat på en bakgata till Oxford Street.

Detta tycker Tobias om sina kamrater:

•  Sir Ralph Cavendish
Sir Ralph är en sann vän som ställer upp för sina vänner. Han menar alltid väl med det han gör,
även om hans bekymmerslösa och impulsiva sätt kan vara riskabelt
Sir Ralph är den av vännerna som är lika övertygad om det övernaturligas existens som jag. Under
Cambridgetiden var han den mest pådrivande i sällskapet och kunde vara väldigt medryckande.
Tyvärr är han alltför rastös och ombytlig vilket medför att han ibland kan tyckas vara oseriös och
hafsig.

•  Charles Wingate-Smyth
En något lismande och inställsam man som mest springer efter de som kan vara honom till nytta. Vi
kom aldrig riktigt överens på Cambridge, kanske mest beroende på att jag inte hade några pengar
eller skrev uppsatser i samma ämnen som honom. Han är dock relativt skarp, och uppvisar
stundtals en slug intelligens. Som doktor ryktas han vara duglig vilket talar till hans fördel.

•  Sir Edward Islington
Sir Edward är en mycket god och lojal vän, som alltid varit uppriktig och rättvis. Han ställde
helhjärtat upp för mig efter den olycksaliga händelsen med rektorn.
Han har hela tiden hållit kontakten med mig brevledes, och verkar ha bibehållit sitt intresse för det
övernaturliga. Sir Edward har vid ett flertal tillfällen konsulterat mig rörande ockulta verk och
teorier. Till skillnad från Sir Ralph är han både noggrann och metodisk i sina studier.

•  Gordon Fenwick
Gordon kan vara lite påfrestande ibland med sitt bestämmande sätt och burdusa ton. Han menar
säkert väl men karln borde lära sig att slappna av och våga öppna öronen för andras åsikter.
Officersutbildningen har väl satt sina spår.
Han ställer dock alltid upp för sina vänner och är en klippa att ha bredvid sig när det hettar till. Han
är kanske den som har haft svårast att acceptera det mystiska i världen.
Gordon är mycket mer utåtriktad än jag, och var väldigt intresserad av Emelie. Det är svårt att
konkurrera med hans utseende och karisma.
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Charles Wingate-Smyth :
Charles växte upp i en medelstor by en bit ut på den engelska landsbygden som äldste sonen till byns
drakoniske kyrkoherde. Fadern hade genom sitt utstuderade och fördömande sätt, samt sin högljudhet
kommit på kant med de flesta i grannskapet. Bybor och bönder från omgivningen kom givetvis på
gudstjänster men undvek i övrigt kyrkoherden och dennes familj.
När Charles var sju år skickades han till en förnäm internatskola med ett rykte om sig att ge unga
pojkar en strikt och gudsfruktig uppfostran. Miljön på skolan var hård och den vilsne Charles lärde sig
snabbt att om man gjorde äldre pojkarna till lags så klarade man sig från stryk. Charles hade inget
läshuvud och hans enda verkliga motivation var att slippa stryk. Van vid faderns dominanta
personlighet var han rädd och vilsen utan någon att fjäska för och få beröm ifrån. Han blev med tiden
lärarnas favorit, inte för att han var duktigast utan för att han var hjälpsam och lydig.

Åren gick och trots fadern misstycke blev det Cambridge för den unge Charles och studier i medicin,
då teologi hade aldrig tilltalat honom. Han träffade här sin raka motsats i den något excentriske och
snobbige adelsmannen Sir Ralph Cavendish. De blev snabbt vänner, mycket tack vare att Charles kom
till insikt om den makt som pengar för med sig. Via Sir Ralph kom han också för första gången i
kontakt med mysticism, det ockulta och övernaturliga fenomen. Som ett uppror mot sin far lät Charles
sig påverkas av Sir Ralphs optimism och upptäckarlust. De lät sig dras med på alla möjliga nya upptåg,
bara det hade minsta anknytning till det ockulta. Charles solade sig i glansen från Sir Ralphs pengar
och började få en smak för det goda i livet.
På Cambridge hittade Sir Ralph en ung man vid namn Tobias Cillies, han var otroligt intelligent och
besatt kunskaper om det mesta, men då framförallt om ockultism. Sir Ralph drogs till honom som en
fluga till socker och såg här en möjlighet att förverkliga sin dröm om att genomföra riktiga magiska
ritualer. Med viss hjälp från Charles övertalade Sir Ralph efter många turer Tobias Cillies att ansluta
sig till dennes nybildade ockulta cirkel för att genomföra en rituell seans.
Sir Ralph värvade även två andra ynglingar till den lilla kabbalan, den unge landägande adelsmannen
Sir Edward Islington, samt dennes vän, Gordon Fenwick, en officersson från Indien, som suktade efter
en karriär inom armén.
De fem började umgås och blev med tiden ett sammansvetsat kamratgäng som läste, festade och
slappade i parken tillsammans. När sommaren närmade sig kom Sir Edward med ett förslag. Då de
flesta andra skulle tvingas stanna på Cambridge över lovet så kunde de ju följa med honom till
Stokesley Manor. De njöt alla av vistelsen hos Sir Edwards familj, tjänare som gjorde livet bekvämt,
ritter, strövtåg och jakt i skogen. Sir Edwards två år yngre syster Emelie umgicks med pojkarna och
Charles fattade visst tycke för den mycket vackra flickan. Det var inte utan att han lade märke till att
andra i sällskapet också fallit känslomässigt för Emelie.
Tidigt på våren året därpå drabbade katastrofen de fem vännerna, en natt då de genomfört en seans
slarvade de med att ställa i ordning efter sig och skolans sura gamla vaktmästare Higgins hittade deras
gömsle med ockult utrustning. Rektorn Sir Dawson, som var en övertygad anhängare av den mer
konservativa kristendomen, såg inte med blida ögon på det inträffade. Vännerna insåg stundens allvar
och i desperat panik försökte man finna en rimlig undanflykt. Charles var fullkomligt skräckslagen
inför sin fars reaktion och drabbades av fullkomlig panik. Den enda utväg han såg var att få någon av
de andra att ensam ta på sig skulden för alltihop, eller så skulle fadern säkerligen döda honom om han
fick reda på vad som hänt. De flesta andra i sällskapet hade dock också de fäder och familjer som
skulle bli mycket upprörda.
Den ende som möjligen skulle kunna vara övertalbar var den snälle och naive Tobias Cillies. I ren
desperation lyckades Charles övertyga de tre andra att de skulle ge Tobias ekonomisk kompensation i
utbyte mot att han tog på sig skulden. Rektorns dom blev hårdare än vad de kunnat tro och med ens
stod Tobias ensam och utstöt, då även släkten tagit sin hand från "avfällingen". Djupt deprimerad stod
den stackarn handfallen inför sin nya situation, i allt elände kläckte Sir Edward iden att de andra skulle
hjälpa honom starta sitt eget antikvariat.
Med sin examen i medicin från Cambridge i baggaget flyttade Charles till världsmetropolen London.
Han fick en underbetald och slitsamt tjänst som läkare på Charing Cross sjukhuset. Det var långa
arbetstimmar, men det gav erfarenhet och vana att praktisera läkarkonsten. Charles träffade nu även sin
blivande hustru, Amanda, hennes släkt hade det gott och var hyfsat rik. De gifte sig och Amandas fader
var inte svår att övertalas om att svärsonen skulle ha en egen läkarmottagning. Så efter sex år som
läkare på ett flertal av Londons olika sjukhus öppnade han egen praktik på Baker Street
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Charles Wingate-Smyth som person
Charles Wingate-Smyth är en lång och smal herre i trettioårsåldern, med glesnande mellanblont hår och
en välansad mustasch.
Han är en något känslokall och inställsam person som har en tendens att uppfattas som egoistisk,
beräknande och aningen lismande. Han är utan att tänka på det övervänlig och hjälpsam mot personer
som står högre på den sociala skalan.
Charles har endast behållit kontakten med Sir Ralph och Sir Edward, kanske mest för att deras sociala
ställning och kontakter hjälpt honom. Sir Ralph har varit på praktiken med olika åkommor som kanske
skulle kunna vara förbannelser utstötta av konkurrenter.
Vid något tillfälle har han träffat Tobias Cillies i London, och han vet att Tobias driver ett antikvariat
på Hanway Street.

Detta tycker Charles om sina kamrater:

•  Tobias Cillies
En snäll och naiv person som alltid ställer upp för folk. Han är ofta lite blyg och mesig, och blir då
inte sällan utnyttjad av andra. Det var inte underligt att han tog på sig skulden för incidenten på
Cambridge.
Tobias är kunnig och besitter kunskap i minst fyra olika språk, samt ett otal andra luddiga ämnen.
Tobias är även väldigt seriös då det kommer till det ockulta, men han saknar lite distans och
självkritik ibland. För insnöad i sina böcker kan tänkas?
Dock gav de ockulta experimenten på Cambridge mer påtagliga resultat då Tobias lade sig i
utförandet.

•  Gordon Fenwick
Gordon kan vara mycket påfrestande med sitt bestämmande sätt och burdusa ton. Han borde lära
sig att inte lägga sig i andras angelägenheter. Officersutbildningen har väl satt sina spår.
Han är dock en klippa att ha bredvid sig när det hettar till, då han har bägge fötterna på jorden. Han
är kanske den som har haft svårast att acceptera det mystiska i världen.

•  Sir Edward Islington
Sir Edward är en handlingskraftig och ambitiös man, som står högt på den adliga stegen. Det märks
dock att Edward är av den gamla aristokratiska skolan, att bo på landet har satt sina spår då han är
lite gammalmodig. Han är inte lika öppen och hjälpsam som Sir Ralph utan ifrågasätter och
kritiserar betydligt mer.

•  Sir Ralph Cavendish
Sir Ralph är en aningens excentrisk och impulsiv man, som alltid ställer upp för sina vänner. Han
kan dock vara lite ansträngande med sina vilda utsvävningar och bekymmerslösa manér. För det
mesta är han underhållande men ibland går det för långt. Han är ofta öppen för nya förslag och
satsar gärna tid och pengar på oprövade koncept. Han är en av mina bästa patienter, för han tror sig
frekvent lida av åkommor av övernaturlig art.
Sir Ralph är den av vännerna som är mest övertygad om det övernaturligas existens. Under
Cambridgetiden var han den mest pådrivande i sällskapet och kunde vara väldigt medryckande.



Fönster mot det förgångna32 av 38

Handouts och minnesanteckningar.
Handout 1 - Sir Edwards dagbok
2:de oktober 1889.
De dagboksanteckningar jag funnit från pastor Samuel Widhe talar om en form av ritual eller ceremoni. Widhes
sista anteckning talar närmast extatiskt om en ritual som skall genomföras samma kväll, detta datum
korresponderar med datumet för pastorns, den andre earlens och resten av medlemmarna i ockulta sällskapets död.
Det ter sig därför högst troligt att männen dog under ritualen.

5:de oktober 1889.
De utdrag ur den gamla domsboken jag lyckats rekvirera gör mig dock tyvärr inte mycket klokare. Samuel Widhes
anteckningar och den gamla ritualen hänvisar till sex deltagare i ritualen, en ledare som agerar knutpunkt och fem
följeslagare, åtminstone om min översättning är riktig.
Undersökningsdomarens protokoll visar att fem, alla namngivna, män avled i sömnen på sina respektive rum
liggande till sängs. Varför skulle den annars så flitige dagboksskrivaren Samuel Widhe ha låtit bli att skriva ned
resultatet av ritualen? Och varför figurerar inte von Rosenkreutzs namn i utredningen; han nämns varken av
undersökningsdomaren, familjen eller av tjänstefolket.
Kan ritualens lyckande eller misslyckande ha något med spökerierna i östra flygeln att göra? Tornet ligger ju i
denna flygel.

8:de oktober 1889.
Under kvällen fann jag ett flertal äldre pergament i den gamla salongen, de är dock samtliga på latin och aningen
svåra att tyda. Det ter sig dock som om det bland annat är ritualen jag funnit, flera ord stämmer ihop med fönstret,
tavlan, symbolen på golvet, ledaren i centrum för ritualen och de fem följeslagarna. Något som slår mig är de sista
orden, som enligt mitt tycke borde tolkas som ”givande av evigt liv”. Hur passar detta ihop med de fem männens
död och von Rosenkreutz försvinnande, har de eller han uppnått någon form av högre existens?

Handout 1 - Den andre Earlens dagbok
Under Sir Edwards dagboksanteckningar ligger ett antal äldre papper. En diskret vattentryckt vapensköld på
pappret tyder på att det var den Andre Earlen som skrev dem.

Den 23:e augusti anno 1678
Markisen av Ponte Corvos var sannerligen en noggrann magiker. Hans teckningar längs ramen är felfria och
exakta. Tavelduken är preparerad och klar, särskild vikt har tagits vid att bestryka framsidan med absorberande
silvergryn samt att bestryka dess baksida med tungt blyguld för att repellera allt störande ljus. När månens ljus
skiner skall våra själar fly till säkerhet från både Lucifers och Herrens händer, och evigt liv blir vårt.

Den 2:e september anno 1678
Fönstret från kyrkan i La Trieste har äntligen anlänt. Rosenkreutz analyser visar att fönstret kommer att
omvandla månens ljus till det paracelestiella spektrat och sålunda aktivera spänningarna i tavlan. Dess framsida
kommer att öppna dörren till vår egna sfär där våra själar kan motstå tiden själv.

Den 5:e september anno 1678
Ikväll skall det ske, evigt liv skall bli mitt. Synd tyckes dock att von Rosenkreutz blir den som leder ritualen från
pentagramets mitt, då den positionen rätterligen torde vara min egen. Min sviktande hälsa gör dock att jag icke
vågar riskera ett snedsteg utan tvingas överlåta positionen till den lismande stroppen. Jag känner mitt liv rinna ur
mig med varje droppe blod som lämnar mina läppar. Snart skall jag icke behöva bekymra mig om min kropps
fortlevnad. Kom natten, kom månen, kom odödlighet. Brinn ni djävlar och gudar, jag lyder er icke!
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Handout 2 - Pastor Samuel Widhes dagboksanteckningar från salongen
28:de augusti 1678.
Övervägande mulet väder med några enstaka skurar plågar vår dag. Molntäcket spricker upp vad det lider mot
kvällning. Åtta dagar kvar till fullmåne och hans nåds tillstånd försämras för var timme som fortlöper. Anländer
inte fönstret inom fem dagar så hinner vi inte färdigställa tornkammaren inför ritualen. Von Rosenkreutz sitter
nedstämd försjunken i sina digra luntor, vårt biblioteks storlek har mångdubblats med den gode friherrens
anslutning till vår Kabbala. Hans nåd Earlens dova sinnesstämning har smittat av sig på tjänstefolket så som pesten
och deras rädsla för hans vredesutbrott avspeglar sig i matens färglöshet.

29:de augusti 1678.
Dagen är förmörkad av moln och ett stilla regn faller till och från över oss. Bud anländer från Mr Prescott i
London, intet nytt om ”Winds of Neptune”. Von Rosenkreutz är synbart oroad inför möjligheten att det oersättliga
fönstret från kapellet i La Trieste gått förlorat. Hans nåd Earlen plågas av sin gikt, spottar blod, och är
svårmodigare än på länge. Hans nåds livmedikus tror inte att hans nåd kan hålla döden stången mycket längre nu.

30:de augusti 1678.
Efter en ljum dag med växlande molnighet drar ett regnoväder förbi nu framåt kvällen. Ännu intet nytt om ”Winds
of Neptune”.  Von Rosenkreutz och baronetten är inbegripna i en något upphettande debatt före middagen om
huruvida von Rosenkreutz eller hans nåd Earlen skall stå i pentagrammet och leda ritualen. Efter modiga
överväganden beslutar vi oss för att von Rosenkreutz skall leda ritualen.

31:de augusti 1678.
Tackar nobla gudar var ni än må husera, vår lycka äro gjord. Mr Prescott anlände strax efter lunch i egen hög
person med lysande nyheter, ”Winds of Neptune” siktades tidigt i morse utanför Plymouth och beräknas angöra
Newcastle senast i övermorgon.
Von Rosenkreutz begav sig i största hast mot London när han fått de glädjande nyheterna, ty den ovärderliga
tavelramen från Markisen av Ponte Corvos arbetsrum måste installeras och helgas åt våra ändamål innan fönstret
kan sättas in. Vädret klarnar i fjärran och vi har goda förutsättningar att få en strålande fullmåne.

1:ste september 1678.
Himlen klarnar efter en kort regnskur i gryningen, dagen blir varm och skön av kvarvarande sommarvärme. Framåt
kvällningen anländer Von Rosenkreutz med tavelramen, den är mycket vackrare och större än vad jag föreställt
mig, nästan lika stor som en av godsets innedörrar. Trots sin gikt och feber är hans nåd Earlen vid gott mod, det vi
gemensamt kämpat för under så många år går nu i lås inför våra ögon.
Vi samlas efter solnedgången i tornkammaren och ägnar flertalet nattliga timmar åt att helga tavelramen.

2:dre september 1678.
Himlen är klar och en varm bris leker bland träden denna strålande dag. Efter middagen nås vi av nyheten att
”Winds of Neptune” angjort Newcastle och att fönstret skyndsamt transporteras till oss på vagn med beväpnad
eskort. I kvällningen samlas vi i kammaren och läser där i mången timma över tavlan och de inskriptioner som von
Rosenkreutz med stort tålamod egenhändigt tecknat på golvet. Mången timme efter midnatt äro vi så färdiga med
vårt värv.

3:dje september 1678.
Ännu en varm och vacker sensommardag skänker hopp och stärker våra själar. Vid middagstid anländer vagnen
med fönstret och dess eskort. Von Rosenkreutz tar själva på sig uppgiften att sätta det på plats så att vi sedan under
morgondagens natt kan helga det åt ritualen. Hans nåd Earlen plågas åter av feberfrosta och spottar blod, men trots
detta är han vid gott humör och gör oss andra sällskap i salongen under kvällen. Från tornkammaren hörs
emellanåt von Rosenkreutz mässande, det är inte utan att jag stundom kommer på mig själv med att tvivla på den
mystiske mannens verkliga uppsåt. Men då vår givmilde värd hans nåd Earlen givit karln sin tillit så skall inte jag
vara den som sätter mig upp mot hans nåds omdöme.

4:dje september 1678.
Inte ett moln så långt ögat kan skåda och det strålande sommarvädret håller i sig. Dagen fortlöper under spänd
förväntan från oss alla inblandade, baronetten vankar fram och tillbaks i salongen och Mr Barton bläddrar nervös i
en av von Rosenkreutz luntor.
Enligt von Rosenkreutz måste vi alla samlas ännu en gång efter solnedgången för att i månens klara sken mässa
över fönstret för att inge det den kraft som behövs för att vi skall kunna gå vidare.

5:te september 1678.
Dagen är varmare än på länge, så som en strålande sommardag. Karlarna på gården svettas ymnigt och klagar
högljutt på värmen, må de drar sig detta till minnes när snön yr över heden och isen lagt sitt täcke över bäcken.
Så är äntligen den stora natten här och jag skriver nu mina sista ord som vanlig dödlig, må lycka och välstånd stå
oss bi. Ty vi är väl förbereda och skall då solen passerat horisonten samlas i kammaren för att slutföra vårt värv.
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Handout 3 - Leanders dokument från kryptan
Ett tjugotal böcker med olika ockulta teman ligger i graven. De verkar alla behandla ämnen som andevärldar,
gudomlighet, demonologi, ritualmagi, mm. Noterbart är dock en stor röd anteckningsbok med en text inbränd på
framsida: Collectiona a Dei Leander.  Vart tjocka pergamentsblad i den beskriver en person; hela boken är en
förteckning över folk.

Jacob Islington - 2nd Earl of Stokesley
Den 5:e september 1678
Förbanne gudarna för deras svek mot mig. Pris ske gudarna för deras skapelse - människan. Föga finns det något
så patetiskt, ett kvalster som så panikartat jagar genom sitt liv sökande efter mening och fruktandes döden. Pris
ske alla makter för Jacob Islington och hans naiva sinne. Du har gett mig liv. Du har gett mig odödlighet.
Jacob Islingtons rikedom och inflytande gjorde det möjligt för mig, Leander av de upphöjda, att återigen ta min
plats bland de eviga. Bara en man med sådant hat och förakt mot sin egna ras gjorde det möjligt att samla in alla
de instrument och ingredienser som krävdes för att öppna porten till den evigt stilla världen, där tiden står still,
där jag härskar, där alla andra själar är fängslade och ger mig näring.
Aldrig har jag skådat något så vackert som mitt konstverk, min tavla, min kraft. Synen av Jacob och de fyra andra
när de förvånat drogs in i dess silverpläterade yta är för evigt etsad i mitt minne. Tack Jacob. Min skatt.
Se mig som din räddare Jacob. Se mig som svaret på dina problem. Du skall aldrig komma till smärtans nedre
våning, jag skall hålla dig trygg. Ty liksom jag vårdar din själ lovar jag även vårda din lekamen i kryptans
mörker.

Samuel Widhe
John Prescott
Sgt Mathew Gray
. . .

Edward Islington - 9th Earl of Stokesley
Jag blev smått oroad över att 1800-talets nymodigheter skulle bryta de fina traditionerna som släkten Islington är
kända för. När Edwards far olyckligtvis bröt nacken då hans riddjur inte hade mod nog att stå emot de små
fluktuationer mellan dimensionerna som inträffar, trodde jag att det kanske var slut med Earlar som sökte sig till
min vård. Men som en äkta Earl av Stokesley sig bör, började Edward att lägga sin näsa i blöt och undersöka de
mystiska skrifterna jag tillhandahöll. Vad finns bakom muren? Vad har hänt i tornrummet? Evigt liv? Aha...
Liksom de tidigare fick han sin nyfikenhet stillad, och kan spendera en evighet att diskutera sin upptäckt med
likatänkande. Om hans sinne inte går sönder som stackars pastor Widhe förstås.

Charles Wingate-Smyth, Ralph Cavendish, Gordon Fenwick, Tobias Cillies
Nyfikenhet tog död på katten, men i dessa gentlemäns fall lär den snarare ge dem odödlighet. Återigen tackar jag
ödmjukast min lyckliga stjärna och måne för släkten Islington. Edwards själ var ett värdigt pris för mig, men att
han skulle bjuda på ytterligare fyra färska själar kunde jag aldrig tro. De torde ge mig näring i flera
århundraden. Fem feta själar på mindre än en vecka; snart blir jag tvingad att bättra på blyguldet på tavlans
baksida och till varje pris hålla den från att träffas av månens sken. Än finns dock gott om plats i den stilla natten.
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Personliga brev och minnen
Brevet från Sir Edward till Sir Ralph Cavendish
Min käre Sir Ralph

Det har gått lång tid sen vi sågs senast och det skulle glädja mig att träffa dig igen. Jag skulle önska att
du ville göra mig äran att komma på besök hit till Stokesley Manor den 11 Oktober. Jag har även tagit
mig friheten att skicka liknande inbjudningar till våra tre gemensamma vänner från Cambridgetiden.
Syftet med detta är inte endast att åstadkomma en vänskaplig återförening efter alla dessa år. Jag har
nämligen kommit en mörk hemlighet på spåren, en hemlighet vars fulla omfattning jag inte kan
överblicka, men jag önskar er hjälp att avtäcka den.
Närmare specifikationer om restider kommer senare.

Din vän Sir Edward,  Earl of Stokesley.

Sir Ralph Cavendish minnen från Stokesley Manor
Du minns att Edward bodde i ett halvstort lantgods i en gudsförgäten håla som hette Stockley eller nåt
liknande. Det var en riktigt gammal huvudbyggnad med lite tornliknande utbyggnader, slingrande
trappor och korridorer kors och tvärs. Ni spenderade ju nära en månad där ett sommarlov för, ja gud vet
hur länge sedan, men minst tio år.
Om du inte minns fel så fanns det gamla legender om att det spökade där. Det var någon förfader till
Edward eller nåt sånt som gick igen där på grund av någon illgärning. Konstigt sånt händer så sällan nu
för tiden, folk går inte igen, dom går inte på vatten, fixar bröd eller gör andra underverk och mirakel.
Det måste alltså av någon anledning varit bättre förutsättningar för sånt förr, frågan är bara vad det är?
Edward hade en mycket vacker syster också drar du dig till minnes, Edvina, Emelie, Emma eller nåt
liknande. Om du inte minns fel så drogs hon visst lite till Gordon Fenwick, han har ju alltid varit
atletisk den gamle pojken. Och så den stackars Tobias, otur följer honom som en skugga, han försökte
visst brevväxla med henne, fast hennes mor satte stopp för det.

Brevet från Sir Edward till Gordon Fenwick
Min käre Kapten Fenwick

Det har gått lång tid sen vi sågs senast och det skulle glädja mig att få träffa dig igen. Jag skulle önska
att du ville göra mig äran att komma på besök hit till Stokesley Manor den 11 Oktober. Jag har även
tagit mig friheten att skicka liknande inbjudningar till våra tre gemensamma vänner från Cambridge
tiden. Syftet med detta är inte endast att åstadkomma en vänskaplig återförening efter alla dessa år. Jag
har nämligen kommit en mörk hemlighet på spåren, vars fulla omfattning jag inte kan överblicka, men
jag behöver er handfasta hjälp att avstyra ytterligare skada. Var vänlig och ta med ert tjänstevapen för
säkerhets skull.
Närmare specifikationer om restider kommer senare.

Din vän Sir Edward,  Earl of Stokesley.

Gordon Fenwicks minnen från Stokesley Manor
Du minns att Edward bodde i ett halvstort lantgods i den lilla orten Stokesley. Det var en riktigt
gammal huvudbyggnad med tornliknande utbyggnader, slingrande trappor och korridorer kors och
tvärs. Den hade sitt ursprung från den senare medeltiden och påminde därför lite om en borg med sina
murade stenväggar.
Ni spenderade ju nära en månad där ett underbart sommarlov. Om du inte minns fel så fanns det en
gammal legend om att det spökade där, någon gammal Earl som inte fått ro sades det visst. Du märkte
då aldrig av några spökerier, förutom att du blev förhäxad av Sir Edwards vackra lillasyster Emelie. Du
minns än idag hur du tappade andan när du först såg henne, och tillbakablickarna på promenaderna ni
senare tog ensamma värmer i bröstet. Tyvärr tackade hon nej till ett seriösare förhållande, ett beslut
som du respekterar som en officer och gentleman. Men kanske går det att få henne på andra tankar nu
nästan tio år senare... om hon inte är gift förstås!
Du hörde även att stackars Tobias försökt brevväxla med henne, men utan framgång. Ganska väntat
efter att hon låtit dig passera förbi.
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Brevet från Sir Edward till Tobias Cillies
Käre Vän

Det har gått lång tid sen vi sågs senast och det skulle glädja mig att få träffa dig igen. Jag skulle önska
att du ville göra mig äran att komma på besök hit till Stokesley Manor den 11 Oktober. Jag har även
tagit mig friheten att skicka liknande inbjudningar till våra tre gemensamma vänner från Cambridge-
tiden.
Syftet med detta är inte endast att åstadkomma en vänskaplig återförening efter alla dessa år. Jag har
nämligen kommit en mörk hemlighet på spåren, en hemlighet vars fulla omfattning jag inte kan
överblicka, men jag önskar er hjälp att avtäcka denna förbannelse som tycks vila över min släkt.
Jag har ytterligare en tjänst jag skulle vilja be dig om min vän. Jag har i mina efterforskningar funnit
namnen på två personer. Jag skulle vilja att du tog fram så mycket information som det går om dessa
individer. De är en Pastor Samuel Widhe från London och en sydpreussisk friherre vid namn Rudolf
von Rosenkreutz och torde vara födda kring år 1610 till 1630, båda dog med största sannolikhet den 5
september år 1678 här på Stokesley Manor.
Biljett och närmare specifikationer om restider kommer senare.

Din vän Sir Edward,  Earl of Stokesley.

Uppgifter om en viss Pastor Samuel Widhe som Sir Edward bad Tobias Cillies söka.
Pastor Samuel Widhe, född den 19 mars 1621 i Sevenoaks söder om London. Sonen till en framstående
teolog och präst som till en början följde i faderns fotspår. Läste teologi vid Oxford och tjänstgjorde
sedan som fartygspräst under ett antal år och senare som präst på olika platser i Wales.
Återvände till Oxford som lärare och blev senare kyrkoherde i en församling strax utanför London.
Hamnade med tiden i blåsväder på grund av inblandning i en skandal med seanser för rika damer och
annat ockult. Förflyttas sen och hamnade som kyrkoherde i en avlägsen by i norra Wales, inga
referenser finns om tiden där.
Pastor Widhe dyker åter upp i London nära tio år senare, är åter involverad i ockultverksamhet, men
verkar inte ha någon församling. Tvingas två gånger fly landet och lever ett par år i exil i Paris, är där
inblandad i ytterligare skandaler med rika damer, seanser, ritualer och själaskådning osv
Samuel Widhe publicerar under sina Paris vistelser två ockulta verk av viss signifikans, ” Själens
krafter” och ”Magiska cirklar och ritualer”. Vid femtiofyra års ålder återvänder han till England och tar
någon form av tjänst hos den dåvarande Earlen av Stokesley, den andre för att vara exakt.

Uppgifter om friherre Rudolf Von Rosenkreutz som Sir Edward bad Tobias Cillies söka.
Efter många om och men lyckas du hitta korta referenser till en ätt von Rosenkreutz från sydöstra
Preussen. Släkten är inblandad i den teutoniska riddarordens korståg mot hedningar kring östersjön.
Ätten verkar försvinna i början av sextonhundratalet för därefter finns inga fler referenser.

Tobias Cillies minnen från Stokesley Manor
Du minns vistelsen på Stokesley Manor som om det vore igår, fast med något blandade känslor. Det var
en befrielse att få spendera sommarlovet på ett lantgods i sällskap av dina bästa vänner. Den gamla
herrgården med sina legender, gamla myter och sin fascinerande historia med spöklika korridorer var
en dröm. Du minns den gamle skogsvaktaren, vad var det han hette, Mr Blacks historier om den andre
earlen som spökade i godset på grund av en förbannelse som utstötts av en häxa han lät bränna på bål.
Äventyren i skogen, ritter runt om i grannskapet och fiskeutflykterna till ån nere vid byn var rena
himmelriket i jämförelse med de tidigare somrarna hos de rika släktingarna som öppet såg ner på
honom och hans familj.
Du minns även Sir Edward två år yngre syster Emelie, hon var så otroligt vacker med sitt blonda lite
krulliga hår och de djup blå ögonen. Till din stora sorg så drogs hon känslomässigt till Gordon
Fenwick, den blonde atletiske officerssonen från Indien. Han var en av dina bästa vänner och en person
som för omväxlingsskull behandlade dig rättvist, men ändå kan du inte rå för den svartsjuka som du än
i denna dag känner. Du försökte brevväxla med Emelie när ni återvänt till Cambridge, men hennes mor
satte stopp för det. Earlskan tyckte absolut inte det passade sig att en vanlig ofrälse på något sätt
uppvaktade henne dotter.
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Brevet från Sir Edward till Charles Wingate-Smyth
Käre Dr Wingate-Smyth

Det har gått lång tid sen vi sågs senast och det skulle glädja mig att få träffa dig igen. Jag skulle önska
att du ville göra mig äran att komma på besök hit till Stokesley Manor den 11 Oktober. Jag har även
tagit mig friheten att skicka liknande inbjudningar till våra tre gemensamma vänner från Cambridge
tiden.
Syftet med detta är inte endast att åstadkomma en vänskaplig återförening efter alla dessa år. Jag har
nämligen kommit en mörk hemlighet på spåren, en hemlighet var fulla omfattning jag inte kan
överblicka, men jag önskar er hjälp att avtäcka denna förbannelse som tycks vila över min släkt.
Närmare specifikationer om restider kommer senare.

Din vän Sir Edward,  Earl of Stokesley.

Charles Wingate-Smyths minnen från Stokesley Manor
Du minns väl Stokesley Manor där Sir Edward bodde, det var ett vackert traditionellt lantgods om än i
den gudsförgätna lilla hålan Stokesley, men ändock ett ombyte i jämförelse med faderns mörka
puritanska prästgård.
Huvudbyggnaden var ett riktigt gammalt gods i sten tornliknande utbyggnader, slingrande trappor och
korridorer kors och tvärs. Ni fem kamrater spenderade nära en månad av sommarlovet där, ni jagade i
skogen, red runt i grannskapet, samt fiskade och badade i ån nere vid byn.
Om du inte minns fel så fanns det gamla legender om att det spökade på Stokesley Manor, det var en
gammal tjänare som berättade om det. Det var någon förfader till Sir Edward som gick igen där på
grund av någon illgärning, han hade låtit bränna eller halshugga en oskyldig person eller nåt liknande.
Sir Edward hade en mycket vacker syster drar du dig till minnes, Emelie hette hon. Om du inte minns
fel så drogs hon visst lite till Gordon Fenwick, han har ju alltid varit atletisk den gamle pojken. Och så
den dumme Tobias, otur följer honom som en skugga, han försökte visst brevväxla med henne, fast
hennes mor satte stopp för det.
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Regler
Reglerna till detta scenario är valfria. Om du som spelledare vill ha något att hålla i handen en mörk
konventsnatt så är du välkommen att prova det enkla systemet här nedan. Om du hellre vill använda ditt
favoritsystem så gör du så, men scenariokonstuktörerna tar inget ansvar för eventuella skador som kan
uppkomma. Vad du än väljer så tänk dock på att spelglädjen är viktigare än regeltekniska detaljer.

Vårt förslag på system är enkelt: Rulla två T6:or och lägg till karaktärens färdighetsvärde. Om det rör
sig om en vanlig handling så jämför resultatet med tabellen nedan. Om det gäller strid så jämför de
stridande parternas resultat – högst vinner. Om en person blir träffad av ett slag eller skott så tar denne
lämplig skada.

Enkelt: 6
Normalt: 9
Svårt: 12
Jättesvårt: 15

Sir Ralph
Slagsmål: 2
Smyga: 3
Klättra: 1
Rida: 4
Skjuta: 3

Gordon Fenwick
Slagsmål: 5
Smyga: 2
Klättra: 2
Rida: 4
Skjuta: 5

Tobias Cillies
Slagsmål: 1
Smyga: 5
Klättra: 2
Rida: 2
Skjuta: 2

Charles Wingate-Smyth
Slagsmål: 3
Smyga: 3
Klättra: 2
Rida: 3
Skjuta: 2

Leander
Slagsmål: 8
Smyga: 2
Klättra: 3
Rida: 0
Skjuta: 0

Sgt Gray
Slagsmål: 5
Smyga: 3
Klättra: 3
Rida: 2
Skjuta: 3

Goon
Slagsmål: 3
Smyga: 3
Klättra: 2
Rida: 3
Skjuta: 1

O’Reilly
Slagsmål: 3
Smyga: 2
Klättra: 2
Rida: 4
Skjuta: 3




