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Inledning
Detta är ett mörkt friformsscience-fictionscenario skrivet för GothCon XXV
- 2001. Det utspelar sig i ett nedgånget London i en inte allt för avlägsen
framtid, fylld av arbetslöshet, kriminalitet och hopplöshet.
I historiens centrum står fyra svenska ungdomar, rollpersonerna, som i
inledningen förs samman i sitt sökande efter sin gemensamma barndomsvän
Sara Yngstedt, som försvunnit i London.

Vi vill framföra ett tack till alla våra speltestare och korrekturläsarna Jenny
Silk, Johannes Svensson och Johan Salomonsson.

Johan Englund och Tom Lindahl
<thoresson.englund@swipnet.se>
<tom.lindahl@swipnet.se>
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Bakgrund
Vår historia tar sin början hemma i Sverige i början av tvåtusentalet, och utspelar sig år 2011.
Fem ungdomar från välbärgade hem och med trygga familjeförhållanden blir bästa vänner. Det
är till en början tre flickor, tvillingarna Sara och Malin Yngstedt, samt deras bästis Mia Edfält.
Tvillingsystrarnas granne Rickard Mörck och dennes kompis Daniel Almhede Kollander sluter
sig senare till gruppen. Det är klassens två bästa killar, både på proven och i idrott.
Deras goda hemförhållanden, flitiga pluggande och andra framgångar blir en nagel i ögat på
vissa klasskamrater. Stämplade som snobbar och plugghästar isolerar sig gruppen allt mer från
sin omgivning.
Med tiden uppstår ljuva känslor några av vännerna emellan. De två tvillingsystrarna, vars
skönhet nu blivit mer påtaglig, blir givetvis ihop med de två killarna: Malin med Rickard och
Sara med Daniel. Den tredje flickan i sällskapet, Mia Edfält, hamnar lite på kant med de andra
då hon uppfattas som lite av en oönskad svans.
För de fem vännerna är gymnasievalet enkelt. De väljer alla samma program, det
naturvetenskapliga med internationell inriktning. Under gymnasietiden gör deras olika
personligheter sig påminda och de börjar alla i viss mån grunna på sin livssituation. Rickard
tröttnar på studierna och hoppar till sina föräldrars förtret av gymnasiet, för att satsa på sin stora
passion, musiken. Kort efter sitt studieavbrott gör han slut med Malin och glider alltmer bort
från sina gamla vänner.
Sara och Mia väljer efter gymnasiet att söka till en mediautbildning, lockade av kändishysterin
kring TV och tidningar. Daniel har siktet spikrakt inställt på karriärstegen och läser parallellt på
både Chalmers och Handels, samt planerar att plugga sitt sista år på ett elituniversitet i Haag.
Malin däremot är mer osäker och hamnar till sist på Juristlinjen utan att egentligen veta vad hon
vill göra av sitt liv.

Sara hoppar av medialinjen och gör ett halvlyckat försök som videojockey i ZTV. Hennes
utseende ger henne några mindre reklamjobb och sporrad av sin framgång lockas hon att söka
sig till London i jakt på modell och reklamjobb.
Sara drömmer om ett liv i rampljuset, men London blir för hennes del en stad full av besvikelser
och tomma löften. Till en början får hon några hyfsat välbetalda jobb, men inget stort
genombrott. Trots otaliga löften, gratis jobbande och några desperata ”nattliga gentjänster”
kommer aldrig det stora genombrottet. Det hårda livet i innesvängens periferi sätter sina spår
och Sara kommer i kontakt med olika ”lättare” partydroger. Först är de givetvis gratis, men då
doserna stadigt ökar blir det snart en kostsam vana. De jobb hon får ger inte tillräckligt för att
försörja hennes allt dyrare livsstil och hon tvingas börjar låna pengar. Först rör det sig mest om
mindre summor av vänner och bekanta. Med tiden blir summorna desto större och då Sara är
alltför fartblind för att inse konsekvenserna av sitt handlande växer skulderna henne över
huvudet. Förutom att hon lånat sammanlagt 45.000 kr av sin gamla bästis Mia, så har hon även
lånat 20.000 euro (ungefär 200.000 kr) av en lokal lånehaj.
Den första örfilen från verkligheten kommer när Sara förlorar sitt hyreskontrakt och finner sig
stående på gatan utan någonstans att bo. För rädd och skamsen för att våga söka hjälp hemifrån
hankar hon sig fram som servitris, nattklubbsvärdinna och dansare mellan de glesa och allt
sämre betalda reklamjobben. Till en början kan hon sova hos olika ”partyvänner” och
”affärsbekanta”, men inser snart att hon blir utnyttjad som en engångartikel och ”kastad i
soporna” när de tröttnat på henne. Ruinerad på sina drömmar faller hon allt längre ner mot
samhällets botten. Sara fixar ett hyfsat välbetalt jobb som ”värdinna” på en ökänd nattklubb,
Krime Zity, djupt in i stadsdelen Brixton i sydöstra London.

En dag stöter Sara av en slump ihop med sin gamla kompis Rickard Mörck. Denne har efter sitt
avhopp från gymnasiet satsat på musiken. Ett flertal underliga projekt har avlöst varandra innan
det som syntes vara genombrottet kom. Ett brittiskt indiepopband med skivkontrakt sökte en ny
gitarrist, så ung och oerfaren begav sig Rickard till London för att förverkliga sina drömmar.
Bandet kastade sig efter sin skivlansering genast ut på turné, men efter knappt ett halvår var
sagan slut då bandets två centralgestalter omkom i en trafikolycka och allt föll samman. Rickard
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vägrade ge upp och kvar i London kämpar han vidare för en ny chans och ett skivkontrakt. Vid
det här laget är gitarrmusik dock riktigt ute och ingen var ens intresserad av att lyssna på hans
alster.
Rickard tvingades med tiden flytta från sin lägenhet, men hittar husrum i ett ”musikerkollektiv”
i de sämre delarna av East End. Omställningen blir tuff, då flera i kollektivet drygar ut sina
skrala kassor genom att sälja ”gräs” och göra småbrott. För att överleva, och underhålla de
beroenden han ådragit sig under livet på turné, tvingas även han snart snatta, sälja ”gräs” och
stöldgods. För rädd för att våga erkänna sin situation för sina närmaste fortsätter han hålla
skenet uppe.

Sara finner trygghet hos sin gamla kompis Rickard och bor, i brist på annat, hos honom ett tag.
Lånehajarna som Sara har skulder till börjar dra åt tumskruvarna och kräver att få betalt.
Desperat söker Sara efter en utväg och kommer via nattklubben hon jobbar på i kontakt med
Patrick Lee, som säger sig leta efter skådespelare till ett nytt koncept som snart skall lanseras.
Den nyhet Patrick Lee letar ”skådespelare” till kallas ”CineSense”, vilket i praktiken är aktivt
känsloprojicerande bio. Det är nämligen så att ett stort filmbolag, för en mycket stor summa
pengar, köpt det revolutionerande patentet för ”CineSense”. Konceptet gör filmupplevelsen
verkligare genom att ge biobesökaren förstärkta signaler av de känslor filmen vill väcka, och
spås en lysande framtid hos en allt mer upplevelsefixerad publik.
Det uppkommer dock ett litet problem som leder till denna något ljusskygga rekrytering av
”skådespelare”. ”CineSense”-filmerna slår nämligen inte så bra som förväntat bland
testpubliken. Tester och analyser visar att de känslor man projicerar blir svaga och dåliga på
grund av de kontrollerade och overkliga former som råder i en inspelningsstudio. Studier visar
också att känslor som spelats in under förhållanden som av inspelningsobjektet upplevs som
verkliga, blir renare och bättre. Absolut bästa resultat får man om känslorna som spelas in
förstärks med stimulerande droger och mediciner. Denna process kan dock medföra grava
skador på inspelningsobjektets hjärna. Filmbolaget, som plöjt ner stora summor pengar i
patentet, börjar bli smått desperata då allt riskerar att bli ett gigantiskt fiasko.
Här träder Patrick Lee in på scenen. Han är en ökänd filmagent och modellmanager med rykte
om sig att blanda sig i diskutabla affärer. På något sätt får Patrick Lee nys om filmbolagets
prekära situation och ger dem ett erbjudande de inte kan motstå. Han säger sig mot passande
betalning kunna ordna fram känslor av den kvalité man behöver, och viktigast av allt ”no
questions asked and full deniability”.
Patrick Lee köper ett havererat TV-studioprojekt i en gammal industrilokal i sydöstra London.
Där sätter han upp en operation där man lurar desperata människor, som hemlösa och utslagna,
att mot en lockande summa pengar skriva på rena slavkontrakt. ”Skådespelarna” drogas och
kastas sedan ovetande in i mycket verklighetstrogna situationer. Efter att inspelningarna är klara
kastas de tillbaks ut på gatan med en liten hög pengar.
Patrick Lee och hans hejdukar, Duncan och Bruno, letar ”skådespelare” på ställen som Krime
Zity, ställen med rykte om att dra åt sig folk som gör nästan vad som helst för pengar.

Sara är pressad både av lånehajarna som hon är skyldig pengar, samt sina återuppväckta känslor
för den gamla kompisen Rickard. Hon är tveksam till om hon skall nappa på Patrick Lees
erbjudande. En kväll när hon har ångest och pressen från omvärlden känns oövervinnelig låter
hon sig tröstas av Rickard. Det ena leder till det andra och efter några oskyldiga kramar hamnar
de i säng med varandra.
På morgonen efteråt är Sara helt förkrossad. Förvirrad och halvdrogad beslutar hon sig för att ta
Patrick Lees erbjudande, ta en paus med Daniel, och bara sticka bort från allt.

Saras pojkvän Daniel och hennes tvillingsyster Malin blir givetvis mycket oroliga när de får
hennes förvirrade och motsägelsefulla försök till avskedsbrev (Se Handouts:”Saras mail till
Malin” och ”Saras mail till Daniel”). De misstänker att allt inte står rätt till och beslutar sig
omgående för att bege sig till London för att hämta hem Sara. De har dock ingen adress och
hennes mobiltelefon är avstängd. Den enda ledtråd de har är den gamle vännen Rickards namn.
Med på resan följer därför också deras gamla kompis Mia, som av någon outgrundlig anledning
lyckats komma över en adress till Rickard i London (Se Mia Edfält).
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Scen 1 - 113 South Kenford Road
Sammanfattning
Daniel, Malin och Mia anländer utanför Rickards lägenhet. De träffar honom och diskuterar
Sara och var hon kan tänkas vara. En av Rickards bekanta dyker upp och pratar lite väl öppet
om deras drog-affärer. Plötsligt stormas huset av kravallpoliser som gör en razzia.
Rollpersonerna fångas in och tas till stationen på förhör.

Avsikt: Rollpersonerna träffas och rollspelar mot varandra. De förstår att Rickards liv inte är
så lyckat. De börjar även inse att Sara inte berättat sanningen för dem utan har levt ett sjaskigt
liv i London.

Ankomsten till London
På grund av ”mailen” de fått från Sara möts rollpersonerna upp på London City Airport för att
leta reda på henne och ta med henne hem till Göteborg (Se och dela ut Handout: ”Saras mail
till Malin”  och ”Saras mail till Daniel”). Daniel möter upp Malin och Mia när de passerat
tullen och sällskapet tar en taxi till hotellet(Se Scen ”The Imperial Saga Hotel”).

113 South Kenford Road
Adressen Daniel, Malin och Mia har leder dem
till ett område som inte är vad de väntat.
Rickard bor i ett riktigt slumområde, där
bilvrak, soptunnor och skräp kantar gatorna.
De hittar port nummer 113 men porttelefonen
är sönderslagen. De har dock tur för en dråsig
pundare stapplar snart ut genom dörren, och de
kan smita in. Fyra trappor upp bor Mr Rick
Dark.

För första gången på flera år träffas de fyra igen, och Rickard torde vara mycket förvånad över
att se de andra utanför dörren. Väl inne i lägenheten diskuterar de troligen varandras liv samt
försöker ta reda på vad som hänt Sara. Rickard döljer förmodligen att han legat med Sara.

En stund senare öppnas dörren
abrupt och en blek kille med
blonda rastaflätor tittar in. Han är
uppenbart stenhög och verkar
inte ha full koll på läget. Det är
en av Rickards bekanta från
kollektivet, Jaffi, som kommer in
och börjar prata med Rickard.
Jaffi och hans vänner säljer
knark, och har stundtals även
övertalat Rickard att hjälpa till
för att få ihop stålar. Det är ett
väldigt flummigt hippie-rasta-
kollektiv, vilket Jaffi
personifierar perfekt.

Han frågar om Rickard fått sålt allt ännu, och om han behöver mer… De har just fått in ett
schysst parti som han borde testa… Det tar ett tag innan han fattar att han borde vara diskret,
och hinner sålunda försätta Rickard i rätt dålig dager. Han frågar även vilka Ricks vänner är,
och nämner någon Sverige så ler han brett och insinuerar glatt något om att det är ett schysst
land med go’a grejer.
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”The Swedish Connection”
Vad rollpersonerna inte vet är att två våningar ner finns en depå med knark som kollektivet
säljer. Kollektivet är bara en av flera ställen som får droger från Estland och säljer dessa vidare
på gatan. Drogerna skeppas dessutom via transitlandet Sverige, något som har lett Londons
myndigheter till att mynta begreppet ”The Swedish Connection”.
Det slumpar sig till och med så att det fanns en kurir med på samma plan som rollpersonerna,
som precis som dessa skulle stanna till vid Rickards address. Det är denna nya sändning som
Jaffi har nosat på. Polisen hade dock fått ett tips om att en kurir skulle befinna sig på planet och
förföljde i smyg kuriren samt rollpersonerna till platsen. Strax efter att den riktiga kuriren
lämnat platsen så anländer polisens insatsstyrka och stormar byggnaden.

Total kaos utbryter när sirener slås på och dörrar sparkas in. Sura poliser bryter brutalt ned alla
som de hittar och släpar dem med sig till stationen. Rollpersonena borde känna sig ambivalenta
huruvida de borde försöka fly eller om de inte har något att dölja. Oavsett vilket så får hårdhänta
poliser tag på dem till slut, och tvingar dem med i sina skåpbilar.



Sweet dreams are made of…

5

Scen 2 - Polisstationen
Sammanfattning
Rollpersonerna släpas med till polisstationen, och sätts i två celler. De tas en i taget in på förhör,
och frågas ut om knarkhandel. När Malin förhörs frågar polisen ut henne om vad hon gjorde på
nattklubben Krime Zity för fyra nätter sedan, de har sett henne där. De släpps fria efter ett par
timmar, då polisen inte har något att arrestera dem för. Polisen beslutar sig då för att skugga
dem och se vem de träffar.

Avsikt: Rollpersonerna blir skrämda av den hårda behandligen, och förvirrade av allt prat om
knarkhandel. De förstår att Sara har setts på nattklubben Krime Zity.

Polisstationen
Med handklovar och hårda ord förs rollpersonerna till en polisstation och sätts bryskt i två
celler: Mia, Malin och Rickard i en, och Daniel och Jaffi i en annan. En efter en tas de in på
förhör med ett par civilklädda poliser från narkotikaroteln. De är övertygade om att
rollpersonerna har någon koppling till ”The Swedish Connection” och försöker få dem att
försäga sig. Frågor som de kan tänkas ställa till alla rollpersonerna är:
- Vad gjorde de på 113 South Kenford Street?
- Vem skulle de träffa där?
- Vad förde de med sig på planet från Gothenburg?
- Vad gör de i London?
- Var bor de i London?
- Har de sett något underligt eller olagligt på Kenford Road?

När Malin tas in på förhör så händer något
intressant. Polisen har genom sina
undersökningar börjat misstänka att en viss
nattklubb, ”Krime Zity”, fungerar som
mötesplats för kurirer inom ligan. En av
detektiverna vid förhöret tycker sig känna igen
Malin, och hittar mycket riktigt ett fotot från
klubben där Sara figurerar i bakgrunden. De
tror därför att det är Malin som varit där, och
frågar sålunda ut henne om vad hon gjorde där
för fyra nätter sedan. Detta blir en ledtråd till
Malin och de andra, om att Sara har varit på
nattklubben.

Om Sara förs på tal så kollar polisen upp henne. Enligt deras datorer har de bara en gammal
adress som inte längre är aktuell. De kollar dock upp rollpersonernas bakgrund via polisen i
Sverige, och får bekräftat att Malin och Sara är systrar. De misstänker dock att även Sara är
inblandad i The Swedish Connection och tror inte direkt på deras historier om försvinnanden
och dylikt. Detta säger de dock inte öppet, utan lovar till slut att undersöka saken samt att höra
av sig om de hittar något.

Så rollpersonerna sätts på fri fot efter ett par timmar. De får ursäkter för deras kvarhållning,
samt löften om att polisen skall börja leta efter Sara och höra av sig om de finner något. I själva
verket börjar polisen att övervaka rollpersonernas aktiviteter och skugga dem i hopp om att de
skall leda dem till någon stor ful fisk.
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Scen 3 - The Imperial Saga Hotel
Sammanfattning
Denna scen kan inträffa när det är lämpligt och har ingen kritisk betydelse för plotten.
Rollpersonerna behöver helt enkelt sova någon gång och tar sig då till sitt hotell. Försök få
igång lite rollspelande mellan spelarna, förslagsvis om var Rickard skall sova. Om Mia vill
undersöka diverse information med hjälp av sin dator så är det lämpligt att hon gör så nu.

Avsikt: Rollspel mellan rollpersonerna. Mias undersökningar om Patrick Lee som leder till RT
Productions.

The Imperial Saga Hotel
London år 2011 är massivt överbefolkat redan av
den inhemska befolkningen. Lägg till en miljon
turister och affärsresande som varje dag rör sig in
eller ut ur staden. Detta har lett till att hotellrum är
betydligt mer svårfunna än idag och mycket dyrare.
Daniel har dock lyckats boka tre singelrum på ett
flott hotell – The Imperial Saga Hotel – med hjälp
av sina ”frequent flyer euro bonus card” poäng som
han har på sitt kreditkort. Rickard har dock
ingenstans att sova, eftersom han vet att polisen har
spärrat av hela hans kåk i sin undersökning.

Hotellet är en inglasad byggnad med åtta våningar. Huvudingången leder in till en elegant lobby
där portiern välkomnar alla anlända gäster och delar ut nyckelkort. Han är mycket artig på ett
engelskt vis.
Om sällskapet vill ha ytterligare ett rum till Rickard så uppstår problem eftersom hotellet är
fullbokat. Om de försöker smyga upp Rickard till något av sina egna rum så blir portiern
misstänksam vilket kan skapa lite förvecklingar.

Avsikten med scenen är dock att spelarna skall göra just detta, för att se vem Rickard sover hos.
Blir det Daniel eftersom han är kille, blir det Mia som förmodligen kommer att försöka sitt bästa
för att få spendera natten med Rickard, eller blir det Malin eftersom de varit tillsammans för ett
par år sedan? Förhoppningsvis uppstår en intressant diskussion mellan spelarna när ämnet förs
på tal.

Mia kanske även vill ta tillfället i akt att sätta sig framför sin dator, koppla upp sig mot nätet och
sina tidningsdatabaser och undersöka fakta de har kommit över. Försök hålla Mias surfande
efter information kortfattad, så att spelet inte stannar upp för de andra.
Om rollpersonerna har hört namnet Patrick Lee (Se Scen 4 ”Nattklubben Krime Zity”) så kan
Mia hitta följande information:
Patrick Lee är en tvivelaktig filmagent/manager som har haft fingrarna med i porrbranshen men
även andra skumraskaffärer. Han har köpt ett litet bolag, RT Productions, och denna firma har
nyligen köpt en stor fd industri/lagerlokal som skall användas som filmstudio. Lokalen ligger i
stadsdelen Rotherhithe i östra London, och har addressen 3 Bridgemont Road. Vilken eller vilka
filmer som skall spelas in där går inte att få reda på.

Personer
Portiern är en liten femtioårig man med grått hår, begynnande flint och en prydlig välvaxad
mustasch. Namnbrickan på hans röda hotelluniform säger ”Quincy Parkhurst – Desk Manager”
vilket betyder att det är han som har det övergripande ansvaret för receptionen och alla
bokningar. Han är mycket noggrann och metodisk till sättet vilket gör honom till en duktig
portier.
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Scen 4 - Nattklubben ”Krime Zity”
Sammanfattning
Rollpersonerna leds till Saras sista kända arbetsplats, nattklubben ”Krime Zity” där hon jobbade
som värdinna. Här konfronteras de på olika sätt med sanningen om Saras liv i London.
De träffar olika personer hon haft kontakt med, män hon haft affärer med, de lånehajar hon lånat
pengar av osv. En annan värdinna på nattklubben kan ge rollpersonerna tillträde till Saras
klädskåp, där de hittar diverse ledtrådar.
Lånehajarna får nys om rollpersonernas koppling till Sara och klämmer på dem för att möjligen
få ut lite pengar ur dem.

Avsikt: Ge rollpersonerna en inblick i sanningen om Saras liv i London. De görs medvetna om
att hon har stora skulder och att hennes karriär inte alls går så bra som hon påstått.
Att via värdinnan Wendy Williams ge rollpersonerna den första dagboken med ledtrådar samt
kvittot till bagageinlämningen.
Rollpersonerna skall även få klart för sig att Sara har varit inblandad i något med Patrick Lee.

Nattklubben “Krime Zity”
I de ruffigare delarna av London, på en bakgata djupt in i stadsdelen Brixton, ligger den ökända
nattklubben ”Krime Zity”. Klubben är belägen i en före detta industrilokal och i taket syns
fortfarande spår efter traversinfästningar och gånglejdare. Lokalen har delats av med halvtaskiga
gipsväggar, som på sina ställen inte går ända upp till taket. Lokalen domineras av en stor
bardisk och ett gigantiskt dansgolv. På sidorna finns små scener där mer eller mindre påkläda
dansare ”visar upp sig”.
”Krime Zity” har fått sitt något tvivelaktiga rykte tack vare att det blivit något av ett tillhåll och
en mötesplats för Londons undre värld. De ”tuffare” killarnas närvaro har gjort att nattklubben
blivit mycket populär bland halvkändisar och
”wannabees”. Den likvida publiken har
medfört att prostituerade, hallickar, langare
och andra element som profiterar på
människors behov av nöjen dragits till
nattklubben. Allt sker givetvis med ägarens
och vakternas goda minne och giriga bifall.
Rickard har en aning om vad för slags ställe
det är, vilket spelledaren bör delge honom.

Inne på nattklubben
Rollpersonerna kan inne på nattklubben möta
flera olika personer/grupper som på varierande
sätt kommit i kontakt med Sara. Spelledaren
kan känna sig fri att utsätta rollpersonerna för
de olika förslag vi angett här under. Ordningen
är inte direkt väsentlig.

•  Frågar rollpersonerna någon av vakterna, bartendrarna eller värdinnorna/servitriserna
om de sett Sara alternativt vet var hon är får de undrande blickar och möjligen trötta
kommentarer om att det finns andra flickor om de är ihärdiga eller irriterande.
Efter att ha och gått runt och blivit trakasserade av en del vakter och/eller bartenders
hänvisas de efter ett tag till en värdinna, Wendy Williams (Se Personer), som jobbade
med Sara. Värdinnan i fråga dansar just för tillfället på en av lokalens små scener.
Rollpersonerna skall efter lite strul vid scenen lyckas får ett ord med Wendy, som ber
dem återkommer när hon slutat vid 02:00.
Om spelarna inte tar kontakt med Wendy på egen hand, så låt henne i förbifarten hälsa
på Malin med ett lite stressat ”Hej Sara”. Förhoppningsvis blir spelarna intresserade.
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•  Om Malin beställer ”det vanliga” från baren får hon en mystisk drink i ett cocktailglas, i
vilket det ligger en liten blå tablett och pyser runt. Den innehåller koffein och lite snälla
uppåt-droger.

•  En riktigt packad kille i moderiktig
kostym kastar sig plötsligt med glada
tillrop över Malin och börjar krama
henne. Han heter Eric Mahouw, eller
något liknande, men är för full för att
man skall kunna hålla en vettig
diskussion med honom. Eric känner
uppenbarligen Sara på något sätt och
dräller över Malin, och flörtar vilt
med Mia om han avspisas av Malin.
Mitt i diskussionen lyckas han samla
tankarna och frågar Malin om någon
”filmpryl” var något att ha och om
den gav bra med stålar. Frågas Eric ut för hårdhänt börjar han skratta och blir förvirrad.
Han verkar inte alls vilja fatta att Malin inte är Sara, samt att Mia inte vill följa med
honom till toaletten. Det rollpersonerna kan få ur honom är att en viss Patrick Lee har
något med den ovannämnda filmprylen att göra.

•  En av Fat Tobys informatörer hör rollpersonerna fråga om Sara och ringer snabbt upp
honom. Fat Toby gillrar en fälla och låter en bartender lura in sällskapet på en av
herrtoaletterna med lögnen om att om de letar efter Sara så finns det någon som kan
snacka med dem där. Väl där inne märker de att toaletten tömts på folk och två
muskelberg i tajt läder kommer in och trycker brutalt upp dem mot väggen. Någon
sekund senare gör lånehajen Fat Toby entré.
Han har hört att sällskapet frågar efter Sara, och Malins utseende säger honom att de
nog är släkt. Det är nämligen så att Sara råkar vara skyldig honom pengar, 20.000 Euro
för att vara exakt. Så eftersom Sara inte är här så får sällskapet ta över hennes skuld och
de bör betala detta inom 48 timmar, annars knäcker han deras ben etc!

•  Under kvällen ringer Malins och Saras mamma upp Malin och förhör henne om
utvecklingen, och är lagom pinsam.

•  Patrick Lees två underhuggare, Duncan och Bruno (Se Personer), är också ute och letar
efter Sara. De gör entré efter någon timme. De är diskreta och försöker så långt som
möjligt undvika våld. De ser direkt Malin som är mycket lik Sara, men frisyr, stil och
kläder är fel så de går varligt fram.
Duncan och Bruno inleder diskret ett samtal med Malin, och utger sig för att vara från
Scotland Yard, vilket de även backar med falska ID-handlingar. De har hand om en
undersökning efter Sara Yngstedt men varför kan de tyvärr inte uppge av
spaningstekniska skäl. De har en bild och tyckte Malin var väldigt lik, antecknar med
spelat intresse personernas namn och mobilnummer. De lovar att höra av sig om de och
finner något och ber rollpersonerna göra det samma. Duncan överlämnar ett par
visitkort med namn, telefonnummer, email och Scotland Yards emblem.

Förvaringsskåpet
När Wendy Williams har slutat vid 02:00 för hon in rollpersonerna i ett omklädningsrum och
besvarar deras frågor om Sara så gott hon kan.
Wendy vet att Sara jobbade för ungefär tre till fyra dagar sedan. Då var hon ganska nojig och
verkade upprörd. Hon snackade om att hon skulle göra en sista grej och sedan dra.
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Sara hade också sagt något om att hon kvartat på olika ställen sen hon förlorade sin lägenhet,
bland annat hos någon gammal kompis från Sverige och före det hos något slem hon kände från
modebranschen.

Wendy vet att Sara hade kontakt med en viss Patrick Lee innan hon ”försvann”. Patrick Lee är
en ökänd ”filmagent” som letade modeller eller skådespelare, Wendy vet inte riktigt. Sara sa att
hon skulle nappa på Patrick Lees erbjudande, men kom tillbaka förtvivlad och förvirrad någon
dag senare. Det var för två dagar sen.

Wendy visar rollpersonerna Saras förvaringsskåp på nattklubben. Hon har lärt sig koden. I
skåpet ligger lite kläder, Saras fullskrivna dagbok (Se Handout: Saras Dagbok 1), lite droger,
samt ett bagageinlämningskvitto (Se Handout: Luggage claim Ticket).
Dagboken avslöjar bland annat att Sara lånat pengar av Mia. Sara är ångerfull och skriver
aningens förvirrat att hon gör filmjobbet åt Patrick Lee för att kunna betala tillbaka Mia, och
avslutar med att skriva att hon kanske skall avsluta sina plågor.

Victoria Station Luggage claim
Kvittot är ett gammalt bagageinlämningskvitto
från ”Victoria Station”, tryckt 1994, men stämplat
och daterat för tre dagar sedan. När
rollpersonerna tar sig till Victoria Station och
söker upp bagageinlämningen där, får de reda på
att kvittosystemet avskaffades för femton år
sedan, nu har man magnetkort. Man har inga
gamla persedlar eller något annat kvar sen den
tiden, och personalen har ingen aning om vem
som kan ha skrivit något på kvittot eller var det
kommer ifrån. Kanske har något rotat i soporna
för femton år sedan och försöker driva med dem.

Personer
Wendy Williams är en snygg blond tjej i tjugoårsåldern, som är både charmig och intelligent.
Hon har varit med i svängen ett tag nu och har sannerligen skinn på näsan. Hon låter sig efter
lite munhuggande övertygas att Malin är Saras tvillingsyster.

Duncan Greene är en man i fyrtioårsåldern med en vältränad kropp, blont snaggat hår och ett
bistert anlete. Han tjänstgjorde tio år inom den Brittiska antiterroriststyrkan Special Air
Services, innan han blev utkastad för rasistiska åsikter och övervåld. Duncan är känslokall och
gillar att leka med sina ”offer” och visa sin överlägsenhet. Han är dessutom hyfsat intelligent,
vilket gör honom till en farlig motståndare. För närvarande arbetar han för Patrick Lee, som
”säkerhetschef”. Han har blivit beordrad att till varje pris leta rätt på Sara Yngstedt.

Bruno började sin yrkesbana som utkastare på en pub, och var fotbollshuligan på sina lediga
stunder. Hans imponerande kroppshydda och brutala rykte ledde snart till att han fick jobba som
benknäckare åt en lokal gangsterboss. Då snuten sydde in Brunos chef letade han nya jobb och
fann sig plötsligt som ”biträdande säkerhetsvakt” hos Patrick Lees RT Productions.
Bruno är ganska kort men kraftigt byggd. Han ser lite tjock och plufsig ut, men det gömmer sig
starka muskler under hans runda yttre. Hans näsa är platt efter ett flertal slagsmål.
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Scen 5 - ”RT Productions Studios”
Sammanfattning
Rollpersonerna har ledtrådar om att Sara nappat på ett erbjudande från en viss Patrick Lee. De
kan via Mias undersökningar spåra hans namn till en f.d. industrilokal, numera filmstudio. Inne
i lokalen möts de av en mörk och surrealistisk miljö, och mitt i allt hör de skrik och mystiska
ljud. De letar sig fram och hamnar till sist i vad som verkar vara ett kombinerat kontor och
läkarmottagning. Där finner de information om vad Sara utsatts för, samt hopp om att hon klarat
sig undan.
Rollpersonerna vandrar sen in i en ”inspelning” och får med sig en skräckslagen tjej. En jakt tar
vid och rollpersonerna flyr. Tjejen de fått med sig tror sig veta vart Sara är och visar vägen ner
till ”Underground”, nästa scen.

Avsikt: Rollpersonerna finner datorn med informationen om REEP teknologin och vad som
hänt Sara. De utsätts även för en nervpirrande scen där de får med sig Lisa Tullman som ger
dem ledtråden att Sara sannolikt är i Underground.

RT Productions lokal i London
RT Productions lokaler ligger i ett delvis övergivet
och nedgånget industriområde i utkanten av
Rotherhithe i östra London. Fasaden är illa medfaren
och utåt sett syns vid en första anblick inga särskilda
tecken som tyder på att lokalen används. Samtliga
fönster är igensatta med plywood och flertalet portar
är igenmurade. Endast två portar används och dessa
är diskret kameraövervakade.

Vägen in
Det finns två vägar in, men spelledaren är fri att godkänna andra vägar om han tycker spelarna
är kreativa. Den första är via taket. I en gränd finns en brandtrappa som leder upp på taket där
flera stora, öppningsbara taklanterniner finns. Andra vägen är via en rörkulvert som leder in
under fastigheten. På ena sidan av RT Productions lokal, under en lastbrygga, finns en manlucka
som leder ner i rörkulverten. Kulverten mynnar ut i ett mörkt apparatrum med stora rör, kors
och tvärs, brummande pumpar och dånande maskiner. Via en lejdare kan rollpersonerna
därifrån ta sig upp i byggnaden.

Inne i lokalen
Väl inne möts rollpersonerna av ett mörkt och surrealistiskt landskap av rum i rummet, lejdare,
gångbroar, konstiga mellanväggar, allt i en labyrintliknande blandning. Ljud ekar genom
lokalen och de hör brummande och surrande från maskiner, antydningar till skränig musik och
tycker sig även för ett ögonblick uppfatta dova skrik.
Rollpersonerna stöter under sin vandring genom lokalen på någon eller några av följande saker:

•  Rollpersonerna befinner sig plötsligt i en serie korridorer med stenimitation på
väggarna. Ett par nakna röda glödlampor lyser hjälpligt upp den labyrintlika
konstruktionen och på golvet syns antydningar till rök. De tycker sig än en gång höra ett
skrik, eller är det stönanden? Allt är öde och inga människor syns till.

•  Rollpersonerna kommer in i en välupplyst och ombonad hall som leder vidare in i en
närmast pittoresk lägenhet . Inga människor syns till, men allt ser ut som om det precis
lämnats av den familj som borde bo där. Hela scenen ger en känsla av ombonad
hemtrevnad och harmoni, lite ”hem till gården” stuk.
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•  Bakom ett stort rött draperi hittar sällskapet ett dovt upplyst rum fullt med plysch och
sammetskuddar, soffor och flera stora vattensängar. I rummet kan de höra svag musik
och ett svagt rytmiskt pulserande dunkande.

•  Bakom en stabil ståldörr hittar de en synnerligen välutrustad S&M lokal. Det påminner
om en blandning mellan en medeltida tortyrkammare och en lädermasochists våtaste
drömmar.

•  Ungefär mitt i lokalen hittar sällskapet en stor välupplyst labyrint av träd och buskar,
samt flortunna draperier i ljust grönt och vitt. Avlägset kan de höra fågelkvitter och barn
som skrattar.

Kontoret
Till sist kommer rollpersonerna fram till en dörr märkt ”Authorized personnel only”. Där bakom
kommer de in i vad som ser ut att vara ett kombinerat kontor och läkarmottagning. Där inne
hittar rollpersonerna en påslagen dator och i denna flera intressanta dokument (Se Handout:
”REEP – Reaction Enhancing Emotion Projector” samt ”REEP Subject: Sara Yngstedt”).
Det är en beskrivning av den process som Sara utsatts för, med konsekvenser och biverkningar
angivna, samt en personbeskrivning där Saras namn nämns och där det lite kryptiskt anges
”processen avbruten, ej slutförd”.

Mobilsamtal
Plötsligt ringer Malins och Saras mamma åter upp Malin och förhör henne om utvecklingen,
och är åter pinsam.

Vägen tillbaka ut
På väg ut från lokalen vandrar
rollpersonerna in i en
”inspelning”. Plötsligt befinner
de sig i en korridor med starkt
blinkande ljus och de hör ljudet
av fotsteg som snabbt närmar
sig bakifrån. En skräckslagen
tjej i tjugofemårsåldern springer
rakt i armarna på sällskapet.
Detta är Lisa Tullman, en
hemlös tjej som nappat på
Patrick Lees erbjudande (Se
Personer).
Lisa stirrar skräckslaget på
rollpersonerna, hennes pupiller
är stora som tefat och hon är
uppenbarligen kraftigt drogad.
Lisa känner igen Malin/Sara och utbrister högt och ljudligt ”Sara! Vad gör du här? Vi måste fly
ut härifrån!”. Hon har några dagar tidigare träffat och talat med Sara. Lisa trodde att Sara flytt
och misstar givetvis Malin för att vara Sara. I paniken försöker hon dra med sig Malin ut, bort
från dom som jagar henne.
Strax efter hör de flera tunga fotsteg som närmar sig från olika håll och de hör även ljudet av en
motorsåg. En svartklädd gestalt med hockeymask och en vrålande motorsåg kommer i full
karriär runt hörnet och stannar tvärt när den får syn på rollpersonerna. Detta är en av
”statisterna” som överrumplas totalt av att hitta rollpersonerna där. Han avvaktar lite, osäker på
vad som händer men går försiktigt framåt och hötter hotfullt med motorsågen. Om
rollpersonerna skulle få för sig att anfalla honom så vänder han på klacken och flyr.
Förhoppningsvis springer rollpersonerna för livet dock…
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Ute i friheten
Efter en stunds jakt genom den konstiga ”filmstudion” kommer rollpersonerna till sist ut på
något sätt, sannolikt samma väg som de kom in. Ett antal vakter eller något liknande är
sällskapet hack i häl, men de skall klara sig ut under förutsättning att de inte gör något klantigt.
Väl ute ur lokalen lugnar Lisa ner sig efter en stund. Hon tittar underligt på Malin och undrar
varför Sara kom tillbaka när hon redan flytt en gång. Hon är drogad och uppträder förvirrat, har
svårt att förstå och koncentrera sig.

Rollpersonerna ser även Duncan och
Bruno (Se Personer i Scen 3) parkera
sin bil utanför lokalen. De båda hälsar
på en beväpnad vakt som kommer ut,
och verkar diskutera Duncans nya bil.
De tar en cigarett tillsammans och ser
vid en närmare anblick ut att känna
varandra väl.

Om Mia får för sig att ta sitt scoop till pressen och media, så bemöts hon med kalla handen. Hon
får några ”snälla” ord om att skicka in sitt material när hon har sammanställt det hela. Om hon
kontaktar sin egen redaktion i Sverige så blir intresset större, men inget konkret mynnar ut av ett
sådant samtal förutom att hon uppmanas att fortsätta undersöka scoopet till dess slut.

Personer
Lisa Tullman är en ganska sliten tjej i tjugofemårsåldern. Hon har brunt tovigt hår och är
synligt undernärd. Hon missbrukar droger och har bott på gatan de senaste tio åren. Lisa är på
väg ur en ganska kraftig tripp och kopplar inte direkt, så hon är svår att tala med. När hon ser
Malin blir hon upprörd och undrar varför hon kommit tillbaka.
Lisa låter sig efter en stund övertygas att Malin är Saras tvillingsyster och går med på att visa
rollpersonerna dit hon tror att Sara gömmer sig. Hon berättar att hon träffade Sara för några
dagar sedan inne i RT Productions lokaler. De lyckades samtala ett par gånger. Sara hjälpte Lisa
och i gengäld berättade hon för Sara om ett säkert ställe i ”Underground” där hon kunde känna
sig trygg.
Lisa säger bara att hon måste hämta sin prylar hos ”Gamle Henry” och rollpersonerna kan
skymta ett skrynkligt baggageinlämningskvitto likt det de hittade i Saras skåp på nattklubben.
(Se Scen 6 – Victoria Station Luggage Claim)
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Scen 6 - The Underground
Sammanfattning
Denna scen skall ge spelarna en surrealistisk upplevelse, nästan som om de kom in i en annan
värld. Ett antal färgstarka personer kommer i kontakt med rollpersonerna på vägen genom
Underground för att ge spelarna något att rollspela emot. De hittar så småningom en slags
bagageförvaring från vilken deras kvitto härrör och kommer över den andra delen av Saras
dagbok. I denna framkommer det att hon legat med Rickard vilket borde tända till lite känslor
hos rollpersonerna. Det står även att hon får sova hos en viss Shasandra, vilket leder dem vidare
och de finner till slut Sara. Knappt har de hittat Sara förän Duncan och Bruno störtar in och en
vild jakt genom Underground påbörjas.

Avsikt: Ge spelarna en surrealistisk upplevelse. Hitta dagboken i bagageförvaringen. Hitta
Sara. Fly från Duncan och Bruno upp till ytan igen.

The London Underground
År 2011 har sprickan mellan fattiga och rika
bara växt. Inflytelserika penningstarka
medborgare har dessutom krävt att uteliggare
och dagdrivare skall hållas borta från gatorna
i innerstan, så att staden kan verka
presentabel för ”vanligt folk”. Många av
samhällets udda barn har därför dragit sig
undan till en egen värld, nere i delar av det
nedlagda tunnelbanenätet, The London
Underground. Där har de skapat sig ett eget
rike som speglar den kaos och
mångfacettering som de fört med sig. Det
bor ca 25.000 människor där nere, vilket gör
det till en ideal plats för den som vill gömma
sig. Myndigheterna bryr sig inte om att
upphålla lagen där, och det är allmänt känt
att man går ner på egen risk.

Vägen ner
På vägen ner genom The Underground så
träffar rollpersonerna på diverse färgstarka
och mystiska personer. Låt dem träffa och
rollspela mot några olika personer för att förstärka den surrealistiska bilden. Exempel kan vara:

•  En grupp New Age Krishnas som svärmar runt dem ett par minuter och sjunger
välsignelser och lovsånger samt vill dela ut broschyrer.

•  De ser en kille på knappt 13 år brutalt sparka ner en alkoholiserad uteliggare och
springa iväg med dennes flaska. Den äldre mannen stönar på marken. Hjälper
rollpersonerna till?

•  De rör sig genom en slags bisarr blandning av gatustånd och basar, där folk försöker
sälja allt mellan himmel och jord; gamla tidningar, mattor, handgjorda smycken, knivar,
pornografi, stenar och kristaller, etc.

•  En vitsminkad Goth-tjej i kråsskjorta, läder och lack sitter och spelar på en gitarr
samtidigt som hon sjunger via ett headset som förmedlar en smärtsam elektronisk sång.
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Victoria Station Luggage Claim
Vid ett mindre torg strax bredvid den nedlagda
tunnelbanestationen Banks ligger ett inhägnat
område med förvaringsboxar. Dessa administreras
och vaktas av Henry Plum, en sjuttiofyra årig
gentleman som tidigare arbetade på Victoria
Station innan han blev pensionerad (se Personer).
Han bemöter alla som kommer artigt men med ett
överdrivet administrativt och stolt tonfall. Mot
uppvisande av ett korrekt kvitto så får de ut de
förvarade föremålen. Det måste först stämplas
och signeras av dem. En smärre avgift måste betalas vilken Henry räknar ut genom att suga på
en gammal blyertspenna och klottra ner en liten ekvation på en papperslapp. Det blir 2½ euro
eller motsvarande belopp i användbara prylar.
Rollpersonerna får ut en väska som innehåller kläder, hygienartiklar, Saras ”bildportfölj”, samt
ytterligare en del av Saras dagbok. Boken är ny och Sara har bara hunnit skriva en sida i denna
(se Handout: Saras dagbok 2).

Dagboken
I dagboken framgår det att Rickard och Sara har legat med varandra. Detta leder oundvikligen
till en känsloladdad scen mellan rollpersonerna som kan leda till hårda ord eller till och med
slagsmål. Låt rollpersonerna leva ut sina känslor så mycket de vill, men försök att hålla samman
sällskapet. Förhoppningsvis så vill Mia och Malin fortfarande att bägge pojkarna skall hjälpa till
att finna Sara. Om någon skulle lösgöra sig från gruppen så finns dock en reservplan (nedan).

Shasandras gäng
Lisa misstänker, och dagboken antyder, att Sara fått härbärge hos en viss Shasandra, vilket leder
rollpersonerna vidare mot deras mål. Både Lisa Tullman och Henry Plum vet var Shasandra och
hennes gäng håller till.
Shasandra leder en grupp ekoterrorister och håller sig undan rättvisans långa arm i The
Underground. Ekoterroristernas aktioner har mest varit att spraya färg i pälsaffärer, kasta sten på
McDonalds eller hälla socker i tanken på lastbilar med kemikalier.
De håller sig gömda i en före detta arbetsbod för tunnelbanearbetare, en rätt stor sak med två
våningar som de inrett i sjukliga pastellfärger och virkade yllebonader.
De är mycket misstänksamma när rollpersonerna knackar på och ber dem försvinna, men om de
får se Malin så fattar de att deras historia kanske är sann. Faktum är att de skulle bli glada om de
blev kvitt Sara som gömmer sig hos dem, eftersom hon beter sig allt mer konstigt. Det säger de
förstås inte högt.

Sara sitter i en soffa på andra våningen och stirrar tomt på golvet. Vid det här laget är hennes
känslocenter tämligen utbränt, och drogerna från CineSense påverkar henne fortfarande. Hon
tittar upp när rollpersonerna kommer upp för trappan och säger aningens likgiltigt ”Hej”, men
visar inga tecken på att bli vare sig glad eller förvånad. Sara reser sig och kramar om dem
allihop och frågar lite avmätt vad de gör där. Rollpersonerna hinner försöka prata med henne i
en minut eller två, innan saker händer igen. Sara förklarar lite lamt vad som hänt men verkar
inte bry sig speciellt mycket.

Plötsligt hörs tumult nedifrån. Det är Duncan och Bruno som har trängt sig in och försöker bana
sig en väg fram till trappan. Ekoterroristerna tänder dock på alla cylindrar i tron att det är snuten
och kastar sig över dem med filtar, träskor och yucca-palmer – allt för att stoppa ”fascisterna”.
Duncan och Bruno värjer sig ganska bra, och till slut tittar Bruno upp för trappan med ansiktet
fullt av blomjord. Rollpersonerna bör nu stressas att fly ut över taket och vidare. En vild jakt
börjar…
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Rollpersonerna stressas nu genom The
Undergrounds märkliga värld: genom
en arabisk basar där folk försöker sälja
allt mellan himmel och jord, genom en
sidotunnel fyllt med sopor, över
tunnelbanespåren, tja, låt fantasin flöda.
Poängen är att de skall känna Duncan
och Bruno i hälarna och tvingas fly upp
mot ytan igen. En igenrostad rulltrappa
leder dem upp mot friheten men deras
väg blockeras av ett gäng skinheads
som flinande undrar varför de har så
bråttom. Efter lite munhuggande godtar
de en saftig muta och låter
rollpersonerna passera.
Till sist kommer de upp, och runt ett hörn får de en doft av friheten då de springer in i en
gallergrind som leder ut på en bakgata. Sekunderna tickar medan de försöker få upp den…

Om någon rollperson avvikit från de andra:
Om Daniel eller Rickard har lämnat de andra i ångest och ilska, så kommer denna att råka på
Duncan & Bruno när de kommer närmare ekoterroristernas tillhåll. De verkar mycket allvarliga
och man kan skymta en enorm automatpistol under Duncans kavaj. Förhoppningsvis lämnar inte
rollpersonen de andra i sticket utan försöker varna dem.

Personer
Henry Plum arbetade fram till 2001 på Victoria Station där han skötte baggageinlämningen.
När han inte kunde hantera det nya datoriserade systemet så pensionerades han, och tog då med
sig alla gamla block med bagagekvitton som inte behövdes längre på grund av de nya
magnetkorten. Hans pension drogs in efter ett par år på grund av en teknikalitet så Henry blev
hemlös. Han fann då ett nytt hem bland den brokiga skaran i London Underground, där han
etablerade en ny roll som värdesaksförvarare bland förvaringsboxarna. Han är något senil och
mycket excentrisk men har örnkoll på sitt yrke. Han klär sig fortfarande i sin slitna och lappade
blåa tåguniform med keps. Han är dessutom beväpnad med sitt gamla hagelgevär om någon
skulle hota honom.

Shasandra är en mörkhyad kvinna i trettioårsåldern. Hon har tjocka dreadlocks sammanbundna
i en enorm tofs där bak. Hon går klädd i ett par pösiga snickarbyxor samt en gul stickad tröja,
och ”buttar” med olika slogans som ”Humans live, cars don’t” eller ”Musicians agains
pollution” pryder hennes klädsel. Hon är en klipsk kvinna, om än med snäva begreppsramar.
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Scen 7 - Showdown

Sammanfattning
Rollpersonerna lyckas fly med Sara upp till gatan. De hinns upp av Duncan och Bruno. Även
Fat Toby anländer och tror sig bli blåst. Skottlossning utbryter och rollpersonerna kan smita
undan. De lyckas fly hela vägen till flygplatsen och hem till Sverige om de så önskar. Sara är
dock helt känslodöd.

Avsikt: Rollpersonerna skall konfronteras med två fraktioner och uppleva en spännande scen
som urartar i våld. Till sist skall det framgå att Sara har tagit permanent skada av händelserna
och inte längre är kapabel att känna någonting för någon.

Showdown
När rollpersonerna panikartat försöker få upp gallergrinden som leder ut, störtar Duncan och
Bruno plötsligt runt hörnet. De pekar med otäcka pistoler på sällskapet, och Duncan håller en
kall monolog om att de vill ha Sara samt att rollpersonerna inte vet vad de har gett sig in på.

Plötsligt hörs en raspig röst bakom dem, och Fat Toby med tre busar kliver fram med dragna
vapen. Fat Toby är inte en kille som låter sig skrämmas. Han har pallat med det mesta i sin
karriär i den undre världen, och tänker inte låta några välklädda kostymkillar sno ”hans” pengar.
Han vet inte vilka Duncan & Bruno är eller varför de befinner sig här just nu, men han ser Sara
och rollpersonerna som är skyldiga honom stora pengar... och ingen kommer undan från en
skuld till Fat Toby.

En hetsig argumentation urbrister mellan Duncan och Fat Toby och adrenalinhalten är hög.
Rollpersonerna utnyttjar förhoppningsvis situationen. Det är nu upp till rollpersonerna hur
situationen löses, men oavsett om de snackar sig ur den eller om det hela urartar i massiv
skottlossning, så bör de lyckas ta sig ut - om än skadade.

Rollpersonerna flyr ut i natten och om de så vill ända till trygga Göteborg. Scenariot avrundas
bäst med en beskrivning av Sara, som bara sitter och stirrar blankt ut genom den
regndroppstäckta flygplansfönstet – helt utan känslor…



Sweet dreams are made of…

17

Rollpersoner
Daniel Almhede Kollander
Du föddes 1989 och är uppväxt i stadsdelen Örgryte i Göteborg, ett välbärgat område med
många välbeställda familjer. Din mor arbetade som överläkare på Sahlgrenska sjukhuset och din
far var VD för en konsultfirma inom IT-branschen.
Dina föräldrars egenskaper har gått i arv och du har alltid varit intelligent och haft lätt för
skolan. Detta ledde till att vissa av dina klasskompisar retades under mellanstadiet och stundtals
handlade det om mobbning. Din fars respons till detta var att intala dig att ignorera dina
plågoandar, och studera ännu hårdare. ”Bli bäst och var stark, då kommer du minsann att skratta
bäst i slutändan. När du kommer in på det bästa programmet på gymnasiet kommer allting att
bli bättre”.

Under högstadiet började du umgås mer med några nya vänner på skolan, och vid avslutningen
av årskurs nio var du även tillsammans med en av dessa, Sara Yngstedt. Ni bägge sökte till
Naturvetenskapliga linjen med Internationell inriktning på gymnasiet, och likaså era tre andra
kompisar: Malin, Mia och Rickard.
Malin var Saras tvillingsyster, som liksom Sara var ganska söt. Malin kanske var lite mer skärpt
än Sara, men Sara var betydligt varmare och mysigare som flickvän.
Systrarnas bästis hette Mia och var en pratglad tjej som gärna delade med sig av sina åsikter.
Hon svansade runt systrarna och försökte hänga med i allt de pratade om. Ibland kunde de vara
lite elaka mot Mia eftersom hon inte var lika skärpt som de andra i gänget, men Mia verkade
inte ta för illa upp.
Den femte i gänget var din bästa kompis Rickard, en klipsk kille som var den ende som hade
högre poäng på proven än du på högstadiet. Irriterande nog så verkade han inte behöva plugga
lika hårt som du, utan det mesta föll sig naturligt för honom. Han var dock inte fullt så
intresserad som du utan drömde sig ofta bort och försökte pilla med musik istället.

Livet blev bättre på gymnasiet och med blicken fäst mot de bästa högskolorna jagade du bra
betyg. Efter tre år tog du examen med högsta betyg i alla ämnen, till dina föräldrars glädje. Din
flickvän Sara lyckades inte lika bra - det märktes att hon inte riktigt hängde med i tempot längre
- men du försökte hjälpa henne så gott det gick. Hon tog examen i varje fall, liksom sin syster
och er kompis Mia. Rickard däremot verkade ha fått en knäpp och hoppade av gymnasiet efter
två år. Han skulle försöka försörja sig på sin musik istället, till sina föräldrars förtvivlan och
vrede. Han och Malin gjorde slut i samma veva.

Efter gymnasiet kom du in på Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola där du läste
till civilingenjör, samtidigt som du parallelläste kurser på Handels. De sista 1½ åren på
utbildningen gör du utomlands, på ett flott elituniversitet i Haag, Nederländerna. Innan du
flyttade dit passade Sara och du på att förlova er.
Sara kom in på en medialinje efter gymnasiet men hoppade av efter ett år då hon fick jobb som
”hallåa” på ZTV. Det höll dock inte mer än ett par månader och efter det hoppade hon mellan
olika modelljobb och värdinnejobb på olika mässor. Till slut fick hon ett erbjudande om ett
modelljobb i London som hon tackade ja till och flyttade dit. Du tycker lite synd om henne, men
du har planerat att fria till henne så fort du är klar med din utbildning. När du fått jobb på någon
bra firma kan du säkert fixa fram ett mer lämpligt jobb åt henne på samma ort.

Just därför blev du chockad när du för en knapp vecka sedan fick ett brev från Sara i London.
Det är lite osammanhängande men hon insinuerar att hon vill bryta förlovningen och göra slut.
Hon skriver något om att hon har problem, men du är inte säker på vad hon menar. Du är
övertygad om att det måste vara något missförstånd, och om du bara får träffa henne så kan ni
säkert reda ut alla eventuella problem.
Då Sara har flyttat runt ganska mycket nyligen så vet du inte var eller hur man bäst får tag på
henne. Därför har du ringt hem till hennes syster i Göteborg för att höra efter om hon vet
någonting. Malin berättade då oroligt att hon också hade fått ett brev från Sara, i vilket hon
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nämner att hon träffat på deras gamle kompis Rickard i London. Er kompis Mia hade visst en
adress till honom men inget telefonnummer. Ni tre koordinerar en omedelbar resa till London
för att leta rätt på Sara och se efter vad som har hänt.

Personlighet/Egenskaper:
De hårda åren på mellanstadiet har satt djupa spår. Du är fast besluten att lyckas med allt du tar
dig för. Det är det enda sättet du har att bevisa både för dig själv och för resten av världen att du
minsann inte har knäckts av mobbningen, utan att du är bättre än dina gamla plågoandar. Din
fobi mot att misslyckas kan ibland gå till överdrift och tar då formen av övermod eller vägran att
se sanningen. Istället för att medge att något gått fel, så kan du hitta på alternativa förklaringar
som placerar dig i bättre dager, och som du själv maniskt tror på.
Du har dock ett mycket bra självförtroende och är inte rädd för att interagera med andra
människor. Du är van att ta för dig och att ta initiativ. Du är stolt över dig själv och presenterar
dig alltid med ditt fulla namn, samt poängterar att Kollander stavas med ett ”K”.

Du är 22 år gammal, 185 cm lång, och ett par regelbundna work-out pass i veckan har hållit dig
vältränad och i bra form. Du har blont kortklippt hår i en välkammad frisyr. Du brukar klä dig i
märkeskläder (undermedvetet för att markera din framgång) och har alltid din fickdator till
hands för att ta anteckningar eller sköta om dina fonder via internet.

Åsikter om:
Dig själv: Kompetent och drivande, men du har kämpat hårt för din framgång och förtjänar
den.
Sara Yngstedt: Du älskar Sara, hon är en del av ditt liv och du vill ha henne bredvid dig
resten av livet. Du skulle kanske klara av att bryta upp med henne om det värsta skulle
komma, men du är hemskt rädd för vad dina vänner och bekanta skulle säga. Att förlora
Sara skulle vara... ett misslyckande!
Malin Yngstedt: Skärpt och handlingskraftig, du önskar att Sara hade lite mer av Malins
kvaliteter, men å andra sidan är Malin lite väl hård och egoistisk ibland.
Mia Edfält: En rolig och trevlig tjej som har en öppenhet och ärlighet som många av dina
nuvarande universitetsvänner saknar. Du tycker lite synd om henne då hon får stå ut med
elaka gliringar från folk ibland, på grund av sin naivitet.
Rickard Mörck: Du är undermedvetet lite avundsjuk på Rickard eftersom han hade så lätt
för att få bra betyg och inte behövde genomlida samma elakheter som du fick. Ibland kan
du även vara avundsjuk på hans mod att strunta i studierna och satsa på något mer
personligt. Denna avundsjuka gör att du undermedvetet fruktar Rickard eftersom hans
framgång skulle kunna påskina att din egen framgång är ytlig och inte äkta. Utåt sett minns
du dock Rickard som en god vän och en schysst kompis.
Världen omkring dig: Du förstår ganska väl krafterna som får världen att fungera. Vissa
lyckas i livet och andra inte. Du känner ett visst medlidande med de svaga i samhället, men
du låter inte det påverka din egen framgång. Om man vill förbättra sin situation så får man
slita hund för det, alla har sina kors att bära.

Ägodelar:
Fickdator, mobiltelefon, visitkort, olika kreditkort, 1000 euro i kontanter (ca 10.000 kronor),
universitets-pin, resväska med kläder.

Mål:
Hitta Sara och reda ut problemen, så att ni kan fortsätta er relation.
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Malin Yngstedt
Du, och din tretton minuter yngre syster Sara, föddes den 12 juli 1989 på ett privatsjukhus i de
fashionablare delarna av Bryssel. Er far var chef på Volvo och för tillfället stationerad i Belgien,
er mor var hemmafru ständigt vid sin makes sida. Knappt ett år gamla flyttade ni ”hem” till
Göteborg. Familjen bosatta sig i stadsdelen Örgryte i Göteborg, ett välbärgat område med
många rika familjer.
Skolan gick bra för dig och din tvillingsyster. Ni var båda nyfikna och hade engagerade
föräldrar som drev er framåt. Veckorna var fyllda av diverse fritidsaktiviteter, såsom var dans,
konståkning, handboll, m.m. Er mor skjutsade runt er vart ni än skulle, medan er far i stort sett
jobbade jämt.
Under mellanstadiet blev din och Saras skönhet allt mer tydlig, och många av klassens tjejer
ville bli bästisar med er. Denna popularitet förbyttes i början av högstadiet mot avundsjuka hos
vissa av era klasskamrater, som retade sig på att ni var så vackra och alltid hade fina
märkeskläder. Detta ledde till att ni började umgås mer med era närmast boende klasskamrater.
Ni blev med tiden en sammansvetsad grupp som till stor del avskärmade er från övriga
klasskamrater. Det var främst du, din tvillingsyster Sara och en lite borttappad tjej som hette
Mia Edfält. Mia var aningens mullig, hade inte din och din systers mer naturliga skönhet och
var lite väl naiv och blåögd. Klassens två superkillar, Rickard och Daniel, föll ju givetvis för dig
och Sara. De båda killarna var ursöta och bäst i klassen på både proven och idrott.
Rickard spelade gitarr som en gud och du förälskade dig snart i honom, och det dröjde inte
länge förrän ni blev ihop. Först senare insåg du att också Mia var förälskad i Rickard, och du
blev otroligt svartsjuk. Rickard tyckte du var tarvlig som hackade på Mia, som var en så schysst
tjej. Sara blev kort efter ihop med Daniel, vilket ansträngde ert förhållande till Mia, som du
alltmer upplevde som en oönskad svans.

Till gymnasiet sökte ni allihop till det Naturvetenskapliga programmet med Internationell
inriktning. Sara och Mia delade ett brinnande intresse för media och engagerade sig i
skoltidningen. För dig blev gymnasietiden mest en plåga. Du behövde slita mer för att hänga
med, särskilt i matten och fysiken, ämnen som du utvecklade en stark avsky för. Du var dock
inte den ende som hade det jobbigt. Det slog ner lite som en bomb när Rickards föräldrar skiljde
sig, och det märktes att han tog det mycket hårt. Luften gick ur hans studieresultat, och han
pratade mer och mer om sin dröm att spela i ett rockband. Du försökte hjälpa Rickard, försökte
vara förstående när han två år in på gymnasiestudierna hoppade av för att satsa på musiken.
Hans föräldrar blev mycket upprörda, men du tyckte att ert förhållande kändes väl rotat. Det
kom därför som en chock för dig när han dagen innan din fars femtioårsdag, gjorde slut.
Du gjorde försök att hålla ihop förhållandet, men Rickard gick igenom någon mörk fas. Han flöt
mellan olika band och projekt, och hamnade till sist i London där han blev gitarrist i ett band
som faktiskt gav ut en platta innan de upplöstes.

På gymnasiet hade du inte riktigt vetat vad du ville med ditt liv. Sara och Mia höll ihop och kom
in på Medialinjen. Mia pratade vitt om att hon ville bli undersökande reporter i TV, t.ex. för
Kalla Fakta, medan Sara verkade mer rådvill och visste inte vad hon ville göra av sitt liv. Hon
hoppade av Medialinjen efter ett år då hon blev erbjuden ett jobb som hallåa på ZTV. Det höll
dock inte mer än ett par månader och efter det hoppade hon mellan olika modelljobb och
värdinnejobb på olika mässor. Till slut fick hon ett erbjudande om ett reklamjobb i London som
hon tackade ja till och flyttade dit. Själv sökte du massa konstiga program, men fastnade till sist
för juristlinjen på Handels. Du tänkte att med en bakgrund som affärsjurist så fanns det säkert
möjligheter, men det har gått lite tungt för dig och det är väl med nöd och näppe du lyckats hålla
dig flytande. Du umgicks en del med Daniel som också pluggade på Handels, parallellt med
sina studier på Chalmers. Han pluggade lika hårt som alltid och flyttade för ungefär ett år sedan
utomlands för att slutföra sina studier där.

För ett par dagar sedan fick du ett något förvirrat brev från Sara. Hon skrev att hon har något
nytt jobb på gång som skulle ge stora pengar, men även att saker och ting är konstiga och
komplicerade. Detta oroar dig enormt. Sara nämner även att hon träffat er gamle vän Rickard,
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din Rickard, i London. Han jobbar med ett konstigt musikerkollektiv eller något, som enligt
Sara säkert skulle slå stort. Rådvill och orolig ringde du Saras fästman Daniel. Även han hade
fått ett konstigt brev från Sara, och verkade mycket orolig, närmast upprörd. Du försökte nå
Sara via de telefonnummer du hade, men de var avstängda allihop. Frustrerad och orolig ringde
du Mia, er gamla kompis. Hon hade inte heller någon adress eller något fungerande nummer till
Sara. Till Rickard däremot hade hon dock en adress, men inget telefonnummer. Tillsammans
med Daniel, som numera pluggade i Haag i Nederländerna, samordnade du snabbt en resa till
London för att leta rätt på Sara och se till att hon är okej.

Personlighet/Egenskaper:
Du är en person som älskar att vara i centrum och verka som den drivande kraften. Blir du
emotsagd eller förbisedd tar du mycket illa upp och försöker alltid få sista ordet i en diskussion.
Det värsta du vet är personer som inte vill förstå dina synpunkter eller utan sakligt resonemang
förkastar dina idéer. Skulle någon köra över dig i en diskussion bli du lätt verbalt aggressiv och
försöker så långt det är möjligt ge igen, ofta mångdubbelt. Dina problem med studierna har fått
dig att tvivla på dig själv. Osäkerheten har gjort dig kort och otrevlig mot personer som inte når
upp till dina förväntningar.
Du är 22 år, 175 cm med långa ben och slank midja. Ditt hår är långt och blont i en aningens
konservativ axellång frisyr, och du skulle aldrig ens överväga att gå ut utan make-up. Du klär
dig i trendriktiga, men lite konservativa, kläder från de bättre boutiquerna. Du går aldrig
någonstans utan din handväska fylld med sånt som kan komma till användning, som make up,
servetter, schweizisk armékniv, kontokort, pepparspray, osv.

Åsikter om:
Dig själv: Du har det senaste året börjat tvivla en aning på din egen kapacitet. Dina studier
har inte gått så bra och du har lyckats krascha fem lovande förhållanden med mycket
attraktiva och välbeställda män. Din slutsats är dock att de inte kunde med en stark kvinna,
som vet vad hon vill och som förstår sig på människor.
Sara Yngstedt: Du tycker verkligen om Sara, hon är ju din enda syster. Hennes karriär i
London verkade ju gå bra, men så kommer det konstiga brevet och du får en känsla av att
något definitivt är fel. Sara är lite för blåögd och har lätt för att ge sig in på lättsinniga
äventyr utan tanke på konsekvenserna.
Mia Edfält: Hon är ju din vän, men har inte alls den klass och stil som du besitter. Mia
behöver, på samma sätt som Sara, någon som vägleder och hjälper dem. I framtiden kan
hon visa sig var en tillgång, särskilt om hon lyckas som reporter, så det är säkrast att vara
vänlig.
Rickard Mörck: Rickard är ett avslutat kapitel i ditt liv, han dumpade ju dig. Det gör
därför ont inom dig att du med sådan glädje minns era somrar tillsammans. Ingen annan
man har väckt såna känslor hos dig som han gjorde, men det får inte ha någon betydelse för
han betedde sig som en gris. Han svek din kärlek och ditt hjärta är ännu brustet.
Daniel Almhede Kollander: Daniel är en trevlig vältalig kille som är en riktig
svärmorsdröm. Sara har tur som fångade honom medan han var lite nördig. Dock är han för
smart och du känner det som om han ser ner på dig när ni träffas, och han nödvändigtvis
måste förklara allt och göra dig till åtlöje. Han är ändå mycket snygg och har karriären
framför sig, sämre män finns det gott om.
Världen omkring dig: Du vet att du är något mer än gemene man. Världen borde ta sitt
förnuft till fånga och se upp till dig och lyssna på dina åsikter.

Ägodelar:
Mobiltelefon, schweizisk armékniv, makeup, servetter, nagelfilar, VISA-kort, 300 euro i
kontanter (ca 3.000 kronor), pepparspray, resväska med kläder och en Palmpilot.

Mål:
Hitta Sara och se till att hon mår bra.
Hitta en rik och framgångsrik man, kanske Daniel inte vore helt fel. Sara får dock inte ens
misstänka att du ens funderar på att knipa honom.
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Mia Edfält
Du föddes 1989 och är uppväxt i stadsdelen Örgryte i Göteborg, ett välbärgat område med
många välbeställda familjer. Din far var försäljningschef på en bilfirma och din mor
författarinna med ett antal publicerade kokböcker.
Din fars talang för att prata och din mors glada humör gick i arv till dig, och i skolan var du
tidigt en av de elever som gärna räckte upp handen och svarade på, samt ställde frågor. Skolan
gick ganska bra för dig eftersom du hade lätt för att komma ihåg text och din nyfikenhet och
genuina intresse gjorde det lätt att plugga. De mer kluriga ämnena som matte och fysik var
svårare, men med tillräckligt många timmar vid böckerna fixade du hyfsade betyg där med.
Du hade flera tillfälliga kompisar under låg- och mellanstadiet. Många tjejer blev bästisar med
dig men gled över till att umgås med de tjejer som var mer ”inne” och populära. Du blev ibland
retad för ditt utseende, och gymnastik avskydde du eftersom du var lite klumpig och inte
klarade av övningarna så bra.

Under högstadiet började du dock umgås med några nya vänner på skolan, och ni blev med
tiden en sammansvetsad grupp. Det var främst tvillingsystrarna Sara och Malin Yngstedt som
du var kompis med, två tjejer som du kunde prata killar med och som var intressanta att lyssna
på. Då de bägge var väldigt söta och ganska populära bland klasskamraterna så var det kul att
hänga med i deras sällskap. Du svansade väl ganska mycket runt i deras släptåg, men det gjorde
dig inget att inte vara så dominant. Sara var väldigt snäll mot dig så det var trevligt att vara i
deras sällskap, även om Malin kunde vara lite elak ibland.
I nian blev Sara tillsammans med Daniel, en av killarna i gänget. Han var en jättesmart kille
som alltid låg på topp på alla prov. Han var dock mobbad av de andra killarna på skolan, så du
tyckte det var underbart att en så söt tjej som Sara föll för honom. Han hade en kompis, Rickard,
som var en ursnygg kille, som spelade gitarr och var minst lika smart som Daniel. Du hade en
jätteförälskelse i honom, och blev förkrossad när han istället blev tillsammans med Malin.

Till gymnasiet sökte ni allihop till Naturvetenskapliga linjen med Internationell inriktning.
Gymnasietiden var underbar för dig. Alla elaka gliringar från dina klasskamrater försvann, och
ert lilla gäng spenderade mycket tid tillsammans. Ämnena var intressanta och du fick chansen
att briljera lite oftare när du höll föredrag och gjorde grupparbeten. Du blev även involverad i
skoltidningen, något du gillade enormt och blev på kuppen lite av kändis på skolan.
Det enda orosmolnet var väl att du fortfarande var olyckligt kär i Rickard. Därför blev du både
glad och ledsen när du fick höra att Malin och han hade gjort slut. Två år in på
gymnasiestudierna hoppade nämligen Rickard av för att istället satsa på musiken. Hans föräldrar
var visst asförbannade. Tydligen passade inte hans nya karriär för den något kräsna Malin tror
du. Kanske fanns det nu en chans att vinna hans hjärta!

Detta gick dock inte så lätt, eftersom Rickard gick igenom någon mörk fas. Han flöt mellan
olika band och projekt, och hamnade till sist i London där han blev gitarrist i ett band som
faktiskt gav ut en platta innan de upplöstes.
Efter gymnasiet kom Sara och du in på Medialinjen eftersom du försökte satsa på din dröm att
bli undersökande reporter i Kalla Fakta. Sara verkade mer rådvill och visste inte vad hon ville
göra av sitt liv. Hon hoppade av efter ett år då hon blev erbjuden ett jobb som hallåa på ZTV.
Det höll dock inte mer än ett par månader och efter det hoppade hon mellan olika modelljobb
och värdinnejobb på olika mässor. Till slut fick hon ett erbjudande om ett modelljobb i London
som hon tackade ja till och flyttade dit. Själv tog du examen och jobbar nu som hjälpreda på
nyhetsredaktionen på TV4 där du letar fram information som underlag till olika reportage.

För ett par dagar sedan ringde Malin dig och berättade oroväckande nyheter. Både hon och
Saras fästman Daniel hade fått brev från Sara, där hon skriver oroväckande saker om att hon
inte orkar mer. Breven var tydligen osammanhängande, men Sara nämner att hon träffat på
deras gamle vän Rickard i London. Malin undrade om du visste hur man får tag på honom, och
du hade mycket riktigt en adress men inget telefonnummer. Daniel som numera pluggade i
Haag, Nederländerna, samordnade snabbt en resa till London för att leta rätt på Sara och se till
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att hon är okej. Du såg genast chansen att få träffa Rickard och insisterade på att följa med för
att hjälpa finna din vän Sara.

Personlighet/Egenskaper:
Du är nästan alltid glad och positiv, och pratar ofta och gärna. Du har åsikter om det mesta i
världen och delar gärna med dig av dina tankar. Tyvärr är du ganska naiv och lite trög, vilket
gör att du ibland får syrliga kommentarer av folk. Men du låter dig inte hämmas utan pratar
vidare.
Du är hjälpsam och känner lätt medlidande med andra. Även om folk kan vara elaka ibland så
har de goda sidor och du försöker vara ett gott föredöme för världen. Du är öppen, ärlig och inte
en direkt dominant person utan faller lätt in i kölvattnet på andra. Självklart deltar du med liv
och lust i diskussioner men faller ofta till föga då du inte hänger med i alla svängar.
Du drömmer om ett stort nyhetsscoop som sen blir ditt genombrott som reporter. Tänk att få
vara med i TV och avslöja en stor härva eller något annat uppseendeväckande!

Du är 22 år, 165 cm lång, lite rundnätt, och har svart färgat hår i en kort trendriktig frisyr och
glasögon. Du klär dig gärna i bekväma men trendriktiga kläder från H&M eller KappAhl. Du
har alltid med dig din handdator för att skriva ner uppslag till artiklar och annat intressant, eller
för att söka efter information.

Åsikter om:
Dig själv: Du är ganska nöjd med dig själv, trots att du märker att du inte är så klyftig
alltid. Du tror att du kan bli en bra reporter och vet att du är duktig trots dina brister. Du
kan bli lite avundsjuk på Sara och Malin ibland på grund av deras skönhet, men det brukar
snart gå över.
Sara Yngstedt: Du tycker verkligen om Sara och hon är utan tvekan din bästa kompis.
Hon är snäll, trevlig och söt, och borde gå långt i världen. Du ser upp till henne lite som en
idol. Hennes karriär i London verkar gå bra, även om hon bett dig om ett antal ganska stora
lån under året som gått. Du har lånat ut 45.000 kronor till henne, eftersom hon behövde
pengar för något jobb någonstans.
Malin Yngstedt: Du gillar Malin även om hon kan säga lite elaka saker ibland. Hon brukar
ju hjälpa dig med olika situationer som uppstår så det är väl bara lite ”mamma-gnäll” tror
du. Malin är liksom sin syster himla snygg och intelligent, så du ser upp till henne också.
Rickard Mörck: Du är kär i Rickard och försöker få honom att gilla dig, till exempel
genom att överösa honom med beröm om hur bra hans platta är och hur begåvad du tycker
han är.
Daniel Almhede Kollander: Daniel är en trevlig vältalig kille som är en riktig
svärmorsdröm. Sara hade tur som fångade honom medan han var lite nördig, nu är han
supersmart och har verkligen självförtroende. Daniel brukade alltid vara snäll mot dig, och
ta sig tid att förklara saker som du inte förstod.
Världen omkring dig: Du ser på världen med öppna ögon, redo att ta in nya intryck och
lära dig nya saker. Du tror gott om alla och att ingen vill andra ont egentligen. Du är lite
naiv och blåögd, men ignorerar detta glatt och följer din nyfikenhet och ”reporterinstinkt”.

Ägodelar:
Fickdator, mobiltelefon, digitalkamera, VISA-kort, 200 euro i kontanter (ca 2.000 kronor),
resväska med kläder och en laptop med uppkoppling mot Internet och diverse tidningsdatabaser.

Mål:
Hitta Sara och se till att hon mår bra.
Få Rickard att bli intresserad av dig.
Hitta ett stort nyhetsscoop.
Få Sara att betala tillbaka pengarna hon lånat.
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Rickard Mörck (alias ”Rick Dark”)
Du föddes vintern 1989 och växte, som äldst av tre syskon, upp i ett välbärgat hem i stadsdelen
Örgryte i Göteborg. Din far, Volvodirektören Torsten Mörck, och hans femton år yngre hustru
Elisabeth hade i minsta detalj planerat sina barns uppfostran. Din mor stannade hemma med er
och noggranna val av skolor och fritidsaktiviteter skulle ge trygghet. Du och dina två syskon,
Philip och Michelle, drevs av er fars förväntningar som tydligt återspeglades i hans uppfostran. I
hans värld fanns inga hedervärda andraplatser, bara tesen att om man inte vann så var man en
förlorare. Du hade goda anlag för sport och dessutom ett gott läshuvud som din far gärna
uttryckte saken. Det var dock något annat som förförde din själ; musiken. Det fanns en känsla
av trygghet och samhörighet som tilltalade dig mer än tävlingstänkandets ensamhet. Efter
påtryckningar från din mor införskaffades ett piano och en lämplig lärare anlitades.

Dina kompisar under högstadietiden bestod främst av din bäste vän Daniel, hans två grannar de
vackra tvillingsystrarna Malin och Sara, samt deras pratglada men lite naiva bästis Mia. Under
skoltiden svetsades ni som kompisgäng tätare samman, mycket på grund av klasskamraternas
avundsjuka. Ni stämplades som aningens nördiga, en samling snobbiga plugghästar, med
pappas pengar som betalade fina kläder och prylar. I slutet av nian hade ni alla bra betyg och
sökte givetvis in på det Naturvetenskapliga programmet med Internationell inriktning på
Göteborgs mest prestigefulla gymnasium.

Med tiden uppstod ömma känslor några av er vänner emellan. Du hade under en länge period
varit hemligt förtjust i Malin, och till din glädje besvarade hon dina känslor. Efter en tids
strulande blev också Daniel och Sara ihop. Ni fyra, de två paren, umgicks än mer intensivt,
vilket snart gick ut över er relation till Mia. Malin hade dessutom fått för sig att Mia hade
känslor för dig, något hon inte tyckte om. Själv gillade du ju att vara med Malin eftersom hon
var snygg, intelligent och rolig, men ibland kändes det som det var lättare att prata avspänt med
Mia.

Du började under ditt första gymnasieår alltmer vantrivas och ifrågasatte ditt tidigare liv och din
studieinriktning. Sprickan mellan dina föräldrar blev nu med ens tydligare och efter ett stormigt
halvår separerade de. Musiken blev ditt medel för att fly från den hårda verkligheten som
trängde sig på. Dina betyg rasade och till sist orkade du inte mer utan hoppade av gymnasiet,
och flyttade till din fars fasa in i ett kollektiv. Uppbrottet från ditt tidigare liv slog en spricka i
förhållandet till Malin. Omvälvningarna blev för stora för er båda och du gjorde på ett
fruktansvärt osmidigt sätt slut med Malin; dagen innan hennes fars femtioårsdag.

Du blandade dig nu vilt in i diverse vansinniga musikprojekt i hopp om att slå igenom. Ett
halvhjärtat försök på musikhögskolan misslyckades då din studiedisciplin tvärdött. Kontakten
med din gamla kompisar blev allt glesare. Det sista du hörde var att Sara och Mia börjat på
någon Medialinje, att Malin läste på Handels, samt att Daniel läste både där och på Chalmers.
Efter nära två år på svältgränsen fick du ett napp, ett brittiskt ”indie-band” sökte ny gitarrist. En
platta släpptes och med den följde en period av spelningar, groupies och det ljuva livet. Allt
detta tog dock plötsligt slut då de två centralgestalterna i bandet omkom i en omtvistad
trafikolycka, och luften gick ur hela projektet. Du blev kvar i London, skrev låtar och
bearbetade de få kontakter du fått, men popvågen hade dött och ingen var intresserad. Pengarna
sinade och du tvingades flytta från din lägenhet, men hittade till sist husrum i ett
”musikerkollektiv” i de sämre delarna av stadsdelen Brixton. Omställningen blev tuff, då flera i
kollektivet drygade ut sina skrala kassor genom att sälja ”gräs” och göra småbrott. För att
överleva tvingades även du med tiden snatta, sälja gräs och stöldgods.

Senast du pratade med din syster Michelle fick du reda på att din mor hastigt gått bort, något du
tog mycket hårt. Det kändes som din sista livlina skurits av och att det nu inte fanns någon
återvändo.
För ett par veckor sedan sprang du av en händelse in i din gamla skolkompis Sara, Malins
tvillingsyrra. Hoppet tändes om att du kanske skulle kunna få hjälp av henne, men du insåg
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snart att även hon hade problem. Sara som inte hade någonstans att bo följde med dig till
kollektivet. Samma kväll bröt hon samman och erkände gråtande att alla hennes drömmar
kraschat bland svikna löften från en skrupelfri värld. Hon stannade hos dig och under de
följande veckorna berättade hon om sina vidriga upplevelser inom modellbranschen. Hennes
fästman Daniel, systern Malin och hennes familj tror fortfarande på lögnerna om framgång. Hon
hade fastnat i drogträsket i innesvängen, samt blivit utnyttjad och lurad till hemska saker. Sara
hade också lånat mycket pengar av lånehajar. I er misär och ensamhet sökte ni tröst och värme
hos varandra. Något gick dock snett och sent en kväll hamnade ni i sängen tillsammans.
Morgonen efter verkade Sara ångra sig och lämnade lägenheten i förtvivlan och mumlande
något om att hon hade en sista öppning hon skulle prova. Sedan dess har du inte hört av henne,
så du antar att hon har återvänt till att spendera nätterna hos någon affärsbekant.

Personlighet/Egenskaper:
Du är en aningens rastlös individ, med en impulsivitet och tanklöshet som mer än en gång
försatt dig i svåra situationer. Människor som träffar dig brukar beskriva dig som en drivande
och framåt person, men innerst inne känner du dig liten, rädd och obeslutsam, vilket ofta fått dig
att hålla dig lite i bakgrunden och hindrat dig från att söka hjälp i Sverige. Nu när din mor är
borta är du livrädd för vad din far skulle säga om du bad om hjälp och berättade sanningen om
din karriär. Trots detta när du en dröm om att ta dig bort från den mardröm du fastnat i.
Du är 22 år, 185 cm lång och är fortfarande hyfsat tränad trots de senaste årens leverne. Du har
långt ganska ovårdat mellanblont hår och oftast veckogammal skäggstubb. Du klär dig i stora,
säckiga plagg, typiska hip-hopkläder. Allt för att smälta in i din ny miljö, några av plaggen är
stulna, andra har du fått av din kompisar i kollektivet.

Åsikter om:
Dig själv: Du ångrar emellanåt din impulsivitet och de val du gjort i livet. Frågan är dock
om du kunnat leva med dig själv om du inte gjort uppror mot din far. Du har många kvällar
förbannat dig själv för din dumhet och naivitet, men du är för rädd och obeslutsam för att
våga söka hjälp. Det finns ju fortfarande möjligheten att det snart är din tur att bli upptäckt.
Sara Yngstedt: Du tycker ganska bra om Sara, och du har den senaste veckan funderat på
om det är som mer än en kompis. Hon är ju trevlig och söt, men du vet ju att det inte skulle
hjälpa vare sig din eller hennes situation. Hennes framtid i London verkade ju mörk, men
så stack hon ju och sa att hon hade en sista chans. Bara hon inte har gjort något dumt.
Malin Yngstedt: Du älskade verkligen Malin en gång i tiden, även om hon var aningens
för egoistisk och elak ibland. Du vet att hon aldrig förlät dig för att du dumpade henne. Den
senaste tiden har du börjat frukta att hon skall dimpa ner och leta efter Sara. Hon var ju
alltid mycket beskyddande över sin ”lillasyster”.
Mia Edfält: Du minns henne som en rolig och trevlig tjej med en öppenhet och ärlighet
som var charmig. Hon var lite mullig och inte alls lika snygg som Malin och Sara, men
hade en charm och glädje som smittade av sig.
Daniel Almhede Kollander: Daniel var en trevlig och vältalig kille, en riktig
svärmorsdröm. Han var riktigt smart, med ett himla självförtroende och en tävlingsinstinkt
som rivaliserade din fars. Han var dock den ärligaste och schysstaste kompis du haft.
Världen omkring dig: Världen omkring dig har i stort endast svikit dig, men någonstans
måste det ändå finnas gott i allt mörker, även om du fallit djupt.

Ägodelar:
Kläderna du har på dig, en gitarr med förstärkare, en tårgasspray, låsdyrkar och en fjäderbatong.

Mål:
Att överleva.
Ta dig ur din situation utan att framstå som en idiot.
Att ta reda på om Sara är okej.
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Handouts
Saras mail till Malin
Hej syrran!
Här i London är allting toppen. Jag har ett nytt jobb på gång som kommer att bli jättebra, du
kommer att bli så stolt över din lillasyster. Jag hör kanske inte av mig på ett tag i och för sig, för
det kan bli lite konstigt efteråt och så, men det borde fixa sig. Så du behöver nog inte vara
orolig, det här är grymt massa pengar så vi kan ta en semester på Kanarieöarna ihop sen hela
familjen! Jag har föresten flyttat igen så min gamla adress stämmer inte längre, och jag vet inte
riktigt min nya än och så. Jag har fått bo hos vår gamla kompis Rickard så länge. Det fixar sig
tror jag.
Kram, hälsa mamma och pappa!
/Sara

Saras mail till Daniel
Hej Daniel,
Det är lite struligt just nu så jag har en del grejer att reda ut. Det borde fixa sig i och för sig för
jag har ett schysst jobb på gång och så. Men det känns lite jobbigt just nu så jag vet inte riktigt
hur jag skall fixa ihop allting. Jag tror det är bäst att vi kanske inte lovar varandra någonting
längre, för det är ju så svårt att säga vad som händer liksom. Jag hoppas du förstår. Men det
verkar bra nu, hoppas jag!
Puss o kram,
/Sara

Saras dagbok 1
Jag vet inte vad jag skall göra längre. Allt jag har tagit mig för det senaste halvåret har bara
blivit skit och jag känner att jag sjunker djupare ner i avgrunden för var dag som går. Jag är så
ledsen, jag ville ju bara lyckas och bli något.
Fat Toby vill ha tillbaka sina pengar och jag tror inte han går på mina lögner längre, snart
händer det nog något. Gud, jag är så rädd. Jag skäms så över vad Daniel och de andra skall tro
om de förstår. Jag måste få tag på pengar snart, så att jag kan betala igen Fat Toby och Mia. Jag
vågar inte be henne om mer pengar nu, jag tror aldrig att jag kan betala igen henne om jag inte
går med på att göra den där grejen för Patrick Lee. Kanske är det bäst att avsluta alltihop och ta
resten av de små blå på en gång.
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Saras dagbok 2
Jag mår så dåligt. Jag träffade vår gamla kompis Rickard härom dagen och vi började prata. Det
var skönt att hitta någon att lita på, någon trygg vän. Jag fick sova i hans lägenhet tills jag hade
hittat något nytt. Så vi började prata och jag vet inte vad som hände men jag bröt ihop totalt till
slut och berättade typ allt skit som hänt, och alla äckliga affärsbekanta som jag bott hos på
sistonde och allt sjukt jag fått göra. Det var så skönt att få det ur mig, men jag vet inte längre.
Jag trodde jag hade kommit över alla konstiga känslor mellan oss från tonåren, men det bara
hände liksom, jag vet inte varför jag hamnade i säng med honom. Gud, det är för mycket och för
komplicerat nu. Jag orkar inte ta itu med det nu, jag måste samla mig och fixa det här. Om jag
får tillräckligt bra betalt så gör jag jobbet för Patrick Lee, jag har bestämt mig nu. Fixar jag det,
kan jag dra sen och börja om på nytt. Jag får lov att kvarta hos Shasandra och hennes gäng tills
allt är klart, så jag har åtminstone tak över huvudet så länge. Hoppas bara att det inte händer
någon skit och sabbar allting nu. Fan, jag vet inte hur jag skall göra med Daniel heller. Han är ju
så snäll.
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REEP - Reaction Enhancing Emotion Projector
Summary:
The REEP technology provides a mean to enhance the emotional response of the
subject in accordance with the projected aestophoresis emissions. This causes the
audience to experience the emotional theme of the film to a much higher degree and
respond in a more reality based sense. In short, the audience experience of the
projected film is more intense and powerful. For more information on how the REEP
Projector works, see chapter 12.
In order to project an emotional particle stream, one has to first record a set of
parameters. Though thorough research has been made in synthesizing a valid set of
emotional parameters, no breakthrough has yet been made. To this date the only
known way of obtaining a valid and functional set of emotional parameters is to
record from a live specimen. The true emotions experienced by the subject can be
assimilated into the REEP parameter matrix and stored for later enhancement and
projection.
This is why the REEP technology can not be implemented. In order for the subject to
display emotional parameters strong and clear enough to be recorded, a number of
synthetic drugs has to be injected, which heightens the signature. This causes a
massive strain on the brain, which may result in severe damages to the emotional
centers of the brainlobes. Until a safe way has been discovered, the REEP technology
is unusable.
Also the calibration of the REEP Recording equipment to a specific subject is
extremely delicate and, thus, costly. The estimated cost of adjusting the device to a
certain individual is estimated at 600.000 euro (see Appendix D “Cost”). Thus safe
experiments and research is quite impossible.
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REEP Subject: Sara Yngstedt

File ID: #2011-880-F03-A
Age: 22
Gender: Female
REEP Recording Date: 2011-10-23
REEP Parameter Matrix: 02Love, 06Friendship, 04Care
Psychiatrist: Dr Josef Wilson.
Log:
2011-10-23
19:01:32 Recording process initiated.
19:02:51 Emotional enhancing drugs injected.
19:04:11 Brainwave stimuli injected.
19:06:30 Hallucinogenic drugs injected.
19:06:57 REEP electrodes activated.
19:07:01 REEP Parameter Matrix on-line.
19:07:22 Recording started.
19:08:00 Psychiatrist verbal contact.
19:26:32 Process interrupted.
<.. Subject in panic. Restraints not properly secured led to subject breaking free and
leaving the recording chamber after overpowering Dr Wilson and leaving him
crippled. Subject managed to find exit from CineSense Rotherhithe facility and
escape without fulfilling the terms of the contract. Agents sent to find her and bring
her in to complete the process. >


