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i!-1X{"-'D 
OF CHAOS

För länge sedan bröt av någon anledning ettvärldskrig ut och den massiva använd-
ningen av kärnvapen rev illusionen i s§cken. Efter katastrofun fortsatte männis-
korna att slåss mot varandra och mot de stora l«igsmaskinerna. Hurwida kriget
egentligen stod mellan människorna eller människorna och maskinerna är inte helt
klart.

Under det här kiget samlades en grupp krigshötta och frihetslängtande individer.
De enades om att lämna kriget bakom sig för att leta reda på en plats där de kunde
existera i harmoni med varandra och resten av universum. Nu fanns det ingen så-
dan plats uän de fann isället det warta tornet och i den maskinen.

Maskinen i det warta tornet var den som uppehöll den ursprungliga illusionen, men
av någon outgrundlig anledning hade den stannat. Frihetssökarna lyckades å igång
maskinen och illusionen började åter breda ut sig över den krigshärjade verklighe-
ten. Det enda problemet var att maskinen drevs med mänsklig livskaft, dvs för att
den skulle fungera var de tvungna att koppla in en Ievande människa till den, som
ett batteri. Maskinen sog iivskaft ur det mänskliga batterietvilket naturligwis ledde
till att personen ifråga så småningom §nade bort och dog. Det var alltså nodvändigt
med byte av batterier med jåimna mellanrum.

Så småningom blev det ett arcepterat faktum att någon måste offras For att illusio-
nen därutanför skulle kunna växa och så småningom sätta stopp för alla kigen. Där
illusionen drog fram upphörde alla stridigheter och människorna började leva nor-
mala liv. I den nya illusionen finns inga vapen. Det är absolut ingenting konstigt
med det, ingen har någonsin haft några vapen, hört talas om vapen eller ens reflek-
terat över avsaknaden av vapen.

Det funns dock en grupp i tornet som inte var beredda att offra sina liv flor att andra
skulle få det bra. En av dem upptäckte att det funns ett gränsland mellan illusionen
och verkligheten där man kunde existera utan att synas. Där kunde man göra precis
vad som föll en in uän att riskera att behöva ta konselcvenserna av det. Så små-
ningom hade det samlats en falang, fribqrtarna, som ville ge sig iväg Fån tornet och
söka sin frihet igränslandet.

De maskintrogna såg naturligwis fribrytarna som ett hot mot iilusionen och mot-
satte sig deras utbqrtning. Det hela slutade i en mindre strid och fribqrtarna slog sig
ut ur tornet. Fribqrtarnas handlingar i gränslandet resulterade i att illusionen blev
instabil och mer kaft behövdes för att upprätthålla och utoka den. De maskintrogna
började decimeras kraftigt och snart var det inte Iång tid kvar innan illusionen åter
skulle rämna.

Den äldste bland dem, Malkolm, insåg problemet och utarbetacle en plan. De sista
som togs upP av illusionen innan den slutade växa var fem resande från ett av de
många krigen iverkligheten och det var dem som Malkolm siktade in sig på. Cre-
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nom att satrlman6ra dem hoppas han på att deras minnen av det krig de flytt från
ska återvända och motivera dem till att hjälpa honom hålla maskinen igång ett litet
tag till.

Det finns nu bara Malkolm och en inkopplad huar i tornet. Illusionen krymper lång-
samt och den har böriat rämna på sina ställen...

SceNnnror

LOSTFOREVER FRIOM THE EARTI.T
DEs CENDING DoWNWARDS, Is THI5 oUR RE.BIRTH?

CAN YoU FEEL Ifl HIs CRUELTY GLoWs
THIS TERRIBLEJOURNil, OH, THATNOONE KNOWS

.MY DYING BRIDE.. FR)M DARI€ST SI«ES

Del l:

Denna delen qyftar till att få karaktärerna samlade, samt att få dem att inse att det är
något konstigt och skråimmande som pågår. De drabbas av bizzara minnesbilder allt
eftersom de jagar en hrinna de alla känner, fast ändå inte.

En kommentar är på sin plats, vi har funnit att det är låimpligt att Iämna ut spelar-
karaktärerna en scen i forväg, så att spelaren har en chans att läsa igenom den. Se
schema.

Del ll:

Nu är par$t samlat odr befinner sig i en något besynerlig situation. Det visar sig att
världen inte alls iir beskaffad som de tidigare har trott. Den verkar vara en värld i
sonderfall där ett fåtal utnyttjar flertalet till sina privata nöjen.

Del lll:

Upplösningen, där spelarna ställs in6rvalet att skänka människorna full frihet, men
i en sönderMgad värld. Alternativet är inte mer lockande det, art uppehålla illusie
nen av ett bra och §ckligt liv.
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Scen 1: Uonels kontor

Lionel Jones har en trerumslägenhet. Ett av rummen använder han som kontor till
sin detektivbyrå, ett rum är sovrum och ett använder han som vardagsrum. Man
behover inte gå genom något av de andra rummen, eller köket, för att komma till
kontoret.

Lionel har just vaknat och är något bakfull. Lägenheten är inte i båista skick och det
ligger flaskor lite varstans. En doft av mdgel sprider sig från köket där de senaste
månadernas disk tornar upp sig. AsKaten i lägenheten är överfulla och kläder Iigger
spridda dverallt. På kontoret är ordningen dock något bättre. Inte fdr att Lionel
bemddar sig om att hålla ordning där utan för att det sa sällan används.

Det ringer plötsligt på dönen. Nåir Lionel öppnar står det en gammat man utan$r
som presenterar sig som Malkolm Sedran. Om han blir visad in i själva lägenheten
kommer han att titta sig sorgset omking, men inte kommentera oredan.

Malkolm presenterar snart det uppdrag han vill hyra Lionel för. Han är upptagen och
villvidare så fort som mojligt.

-/ag har ett uppdrag åt dig. /ag uill att du skall hitta en kvinna och det brådskaa jag
betalar vad du begeh Om du a«epterar vill jag att ui träffas här om exakt ftm dagac
varken mer eller mindre.

Kvinnan som söks heter Amanda Ormond och är runt 30 år gammal. Han presente-
rar ett foto på henne, på baksidan står hennes senast kända arbetsplats, Memorial-
sjukhuset. Lionel känner igen kvinnan på fotot mycket väI, han träffade henne på
någon nattklubb för några dagar sedan och han minns att hon hette Julie.
Om Lionel undrar varfor Malkolm vill hitta henne svarar han bara kryptiskt:

'Nej, nej, du missftirstår mig. Jag uill inte hitta henne, jag uilt att du skatt hitta henne.
l.g åir en upptagen man, a@pterar du uppdraget eller inte?

Om Lionel frågar om hur han skall kontakta Malkolm warar han:

- Du kontakkr inte mig, /ag kontaktar dig.

Scen 2: Memorial Sjukhuset

Memorialsiukhuset är ett stort och modernt sjukhus, byggt i tung stalinistisk stil. I
centralreceptionen går det att få reda på att Julie Streiber arbetade på pqykakuten,
att hon ansälldes för två år sedan och att hon arbetade här i fum månader. De-har ett
gammalt telefonnummer som inte är aktuellt samt hennes adress på Bleaker Skeet
23.

Det är inget problem att hitta till pqykavdelningen. Nåir Lionel kommer dit så är det
fikapaus, så han får gå till fikarummet o<ir prata med de anställda där.

Robert (pondus, överlägsen, lätfretad):

Du är läkare här och du och fulie hade ett förhållande, inte sexuellt, som varade i tre
månader. Du hade gärna sett att det blMt ett sexuellt 6rhållande. Du misstänker att
hon inte kunde hantera en riktig mans känslor för henne.
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Du avs§r intensivt qyster Sally, oversköterskan, som jämt envisas med att kalla dig
Bob, ett smeknamn du verkligen avs§r.

om Jonas, avdelningens pqykolog, §cker du att han är en kompetent men något
butter man.

Vad du vet:

/ulie hade det jobbigt med alla mardrömmar och sitt ibland häftiga
humör

Anledningen till attJulie slutade uar att hon och henne uäninna Sara
Heist skulle bc5rja på vårdskolan ftilr att läsa prykologi.

/ulie var uiildigt oroad av en patient som br{arande är häi ibland xty
heter /ohn Grdner som har behandlats ftir depressioner xh vanbre-
sällningat

Hen Gardner verkar uåildigt labil odt det åir tvel<samt om sådana indi-
uider btir fr uistas ute bland hederligt folk (du åir lite svatujuk).

Sally (glad, retsam, vass tunga):

Du är overskoterska på Memorial Hospital. Det bästa du vet är att reta Läkaren Bob
(han heter egentligen Robert och avs§r att kallas 6r Bob) för atr han alltid sitter på
sina höga hästar.

Du varken gillar eller ogillarJonas, avdelningens psykolog. Han är duktig men fruk-
tanwärt ton och tråkig, han fattar aldrig en bra vits.

Vad du vet:
Du kände Julie, men bara på ett profiessionellt plan.

Mr Gardner brukade sitta och titta, bara titta på Julie. Han håller sig
fortfarande i krokarna och brukar sitta i väntrummet, han gör ju ingen
skada.

Bob och Julie hade ett 6rhållande ett tag.

/ulie uar uåildigt orolig ftir en av ptientern4 konstnären /ohn Cnrdner.
Hon verkade dock inte uilja uara ftilr myd<et i närheten av honom efter
det att de mötis några gångil

Det var suårt att få riktigt personlig kontakt med /ulie, to9 ax du
fursölde. Enda gången det lyckades uar näi ni under en paus sanklade
och hon talade om att hon uar attaherad av MtGardners 'sjä|".

/ulix biista katnrat här, sara slutade i smma veva som hon ftir att de
skulle k)rja studera.

&rdner satt i väntrwzmet när du gick ftirbi ft5r ca fem minuter sedan.
Du kan filja med odt pel<a ut honom.

Grdner äi inte frr näruarande ptient på sjulöuset.

fonrc (obetänksam, humorlös, trygg men tråkig):

Du är pqykolog. Du avs§n när någon ifrågasätter din kompetens. Du kan inte 6rstå
att alla skall skämta om allting.
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Avdelningens Läkare, Robert, är en kompetent herre. Han vore nog bra att ha att
göra med om det inte vore för att han var så förftirligt snobbig.

Överskoterskan, Sal§, är också duktig, men du är orolig för att hon skall säga något
olåimpligt till patienterna så ffamsig och skämtsarn som hon är.

Vad du vet:

Julie slutade inte utan tog tjänstledigt för att studera (du känner någon
på administrationen), tillsammans med väninnan Sara. Hon sade upp sig
för ett och ett halvt år sedan.

Du kommer myd<et vail ihåg /ulie. Hon verkade alltid så plågad och
uilsen, det blev dxk myd<et bätte efter att hon mött Hen Gardnet: Din
uppfathing om henne äi att hon inte klarade av näia relationer och att
hon hela tiden kämpade mot depr*sioner.

Herr Gardner verkar ha ta§t starkt intyd< av/ulie för han kommer hit
näskn dadisen oclt sitter några timmar och verkar leta efter henne.

Om någon frågar om hen Grdners tillstånd: Han tider av tiltfrilliga
depressi onet; kom bi nerade m ed suåra vanfrreställni ngar i bland och ver-
kar ibland ha paranoida drag. Han äi en tillfiillig, men återkommande
patient. Frågar de mer så hänuisa till sekreiess och att du sagt atldetes ftir
mycket redan. Gardner iir dock inte intagen fur när,tarande.

Scen 3: Mr Gardner [Minnessekvens 1J

Lionel blir visad till väntrummet av någon (Sally?). Där sitter Mr Crardnec klädd i
jeans oö en sliten kavaj. När Gardner och Lionel rdr vid varandra kommer Minnes-
sekvens 1 att inträffa, därefter gäller det att få spelarna att fatta art Mr. Gardner är en
av karaktärerna.

För. e Minn esselarcn s en :

fohn Gardner

Vad du vet:

Du känner igen mannen som kommer in med sköterskari.och vet att han åirviktig for
din julie. Du vet att han har rort vid och känner henne.

Du måste röra vid Lionel, det skulle vara som att röra henne.

Efter Minn e s s ekven s en :

fohn Crardner

Vad du vet:
Samma kähsla som du fid< nåir du rörde Lionel, fid< du ftirsta gången

du rörde vid/ulie Nh frck din vision.

Du måste få filja med Lionel odt hiru Julie. Du litar inte på att Lionel
skulle konatkata dig nåir han hittar henne oclt utan henne far inte din sjäI
ro, utan henne kan du inte ausluta dina konstverk.
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Scen 4: Skolan

Spelarna åker ut till skolan som ligger i utkanten av staden. Det är en stor, gulmålad
herrgård som blivit omgjord till skola. Inga av fulies klasskamrater går hyar här.

Den 6rsta de träffar är Angela som sedan kan visa dem till Niels Sandersen, Iäraren.

Angela (nyfiken, shuallrig och flörtig):

Du är kanslist på vårdskolan. Det är du som bestämmer på kansliet. Du är oerhört
mottaglig för smicker och är lätt övertalningsbar.

Vad du vet:

/ulie Steiber blev inslaiven fi skolan ftir I 1/2 ar*dan och uar inskriven
i nio månadet; dus inte hela kursens ltingd. Hon läste beteendeveten-
skap. Du har även hennes adr*s odt telefonnunmer

Du vet att/ulie hade något ihop med Mels Sandersen, en läiare. Du
minns att han uar alldeles ftirstörd efter att det hade tagit slul meD nu
har han ju hittat en annan flicka, Sara heter hon uisst. Du kan även uis
dem till salen däi han håller lektion.

Niels Sandersen (hjälpsam och trevlig):

Du är lärare på vårdskolan. Du är ganska ovillig att prata om Julie.

Vad du vet:
Du odt /ulie hade ett ftirhållande som i backspegeln uarganska miss-

lyckat. Du saknade henne myd<et i början men nu har du hittat en annan
kuinna och livet känns mycJ<et bättre. Den nya kuinnan i ditt liv åir/ulies
före detk båisb vän Sara Heist. Hon bor fortfarande kvar i sarnma lägen-
het som hon delade med /ulie när de studerade här

/ulie gick hos en psykolog ftir att få bukt med sina mardrömmar och sin
kroniska depresion.

Ni brukade gå till Atomic Gf€ deir/ulie efter ett tag Nirjade hdnga med
en mängd väldigt udda Sper /a efter ett tag slutade du gå dit ftir du
märkte att /ulie tyd<te att du uar i vägen. Kort därefter rann ert ftirhåt-
lande ut i sanden. Du var helt ftirstörd i frera månåder efter det... kon-
stigt uilken h;pnotisk effekt den lcuinnan hade på dig.

Scen 5: Sara Heist

Sara bor i en tvåa fiem minuters gångväg från skolan. Lägenheten är spiskt lcvinnligt
inredd med ljusa pastellfärger och mycket blommor.

Sara Heist (trött men hjälpsam):

Du åir sköterska. Du har arbetat jour i nästan en vecka och är helt slut.

Vad du vet:
Du åir för närvarande ihop med Julies föna pojhvän Niels Sandersen.

Detvar dock inte på grund av det som din ochJulies vänskap gick i kas.
Du kähdeJulie bra men egentligen baraytltst. Ni pluggade ihop xh

uar vänner tills hon började gå på det diir cf€et (Atomic), efter det blev
hon som en helt annan person. Du konfronterade henne md det oclt då
blev det ettiättegräl som slutade med att hon blev hett vild ocJt slog dig 
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medvetslös, det var inte någon misshandel, det sa bara pang. När du
vaknade var hon oclt hennes saker bofta, du har inte hört av henne sen.

Scen 6: Universal Family of Love

I en källarlokal i de mindre väl ansedda hvarteren ligger UFLs caf6, Atomic CaE. Vid
6rsta anblick kan det §ckas vara ett dyster och deprimerande ställe, men så är icke
fallet. Vägga6 tak och golv är wartmålande och alla möbler är blodroda. Det är ett
budgetcaE och man kan få en macka och kaffu ör en billig peng, personalen är
trevlig och gästerna lugna..Längst inne finns en liten scen med ert rött sammetsdra-
peri framför. På scenen kan detvara allt fran föredrag till brandtal, men vanligtvis är
det någon poet som läser upp sinaverk eller någon musiker som testar sina senaste
alster. Om man ger stället en chans kommer man att finna en gemytlig stämning om
än något udda.

Mark Ratner, en av UFLs, eldsjälar finns i lokalen sa gott som varje dag. När fones
och Crardner anländer sitter två stamgäster, Erik och Stephanie, vid ett bord och
hänger. Mark dyker upp närJones och C.nrdner prataren stund med de två stamgäste-
rna. Så fort Jones och Gardner får syn på Mark inträffar minnessekvens 2.

Mark Rafirer, karahär.

Erik (nonchalant, tillgjord) :

Universal Family of Loves, UFL, tro grundar sig på att alla människor är ena halvan av
en gudomlig entitet och nyckeln till att uppnå denna gudom är att hitta sin tvilling-
sjäI. Naturligtvis är det inte riktigt så enkelt att bara hitta sin andra halva, det krävs
månader, kanske år, av sexuella ritualer och meditation.

Du tror inte riktigt på det UFL står for, men det är spännande att vara med i en kult
och det är väldigt lätt att få tjejer i säng eftersom alla letar efter sin tvillingsjäI. Lite
empati och "ja, jag också" så ligger de på rygg. Det fanns en tjej, Julie, som brukade
hänga här tillsammans med Mark, en av dem som driver UFL. Hon var en riktig babe
och du försökte få "söka" Iite tillsammans med henne, men fdrgäves... djävla Mark.

Stephanie åir ettgammalt luder och en av de ä du inte skulle vilja dra over. Hon kan
ju ha AIDS eller vad fan 6r skit som helst, säkast är att inte ens röra henne.

Mark är en av UFLs 6rgrundsgestalter och caEets primus motor.

Vad du vet:
Du hittade ett telebnnummer till Julie i din plånbok, du vet i fan hur

det kom dit som du provade att ringa, men det uar en snubb som
svarade. Han blev nästan hysterisk odt frågade hela tiden var lulie uar
någonstans.

Stephanie (flummig, utsvävande och 6rälskad iMar§:

Universal Fami§ of Loves, UFL, tro grundar sig på att alla människor är ena halvan av
en gudomlig entitet och nyckeln till att uppnå denna gudom är att hitta sin tvilling-
sjäI. Naturligwis är det inte riktigt så enkelt att bara hitta sin andra halva, det krävs
månader, kanske år, av sexuella ritualer och meditation.
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Universal Family of Love är den enda familjdu har och den enda du behöver. Här år
du den ömhet och det moraliska stod du så väl behover. Hade det inte varit 6r Mark
och UFL hade du förmodligen fortfarande varit en nerknarkad hora på någon av
bakgatorna.

Mark är en av UFLs förgrundsgestalter och det är han som driver ca€et. Han är en
ärbar man värd all respekt.

Erik åir en liten skit som bara har en sak i huvudet. Du vet att han ser ner på dig ör
din bakgrund och att han är rädd för atc röra vid dig.

Vad du vet:
Visst minns du Julie, det var hon som tog Mark iFån dig.
Du §ckte inte om henne, men det var wårt att inte känna empati 6r

henne. Hon pårninde dig 6r mycket om dig själv.

Trots att hon hade utbildning och hela kläder verkade hon långt mer
plågad än du någonsin varit.

Mark pastar att hon är hans själsfrände och att hans sökande nu är
över. Skitsnack, det är naturligtvis inte så att man bara har en själsfrände.
Funkar det inte med en funkar det med någon annan.

Näi du såg på /ulie, kunde du ibland, inte allrid, se ett mörker i henne,
något sjäfudestruktivt och skrämmande.

Scen 7: Familjen

I ett litet radhus någonstans i staden bor Daniel Green och hans dotter Amanda. Det
är ett medelklassområde, relativt lugnt och sädat.

Daniel Green (bitter och nostalgisk):

Du är Julies pojhuän, eller snarare var, och far till er dotter Amanda. just nu är Amanda
sjuk odr du har fått ta ledigt från arbetet.

Om du någon gång har älskat någon sa ä det Julie. Ni träffades på en parkbänk i
staden och du örälskade dig i henne. Det fanns någonting oerhört sarbart omking
henne, hennes sorgsna ögon, det lite nervösa frrittret. t La4an var hon lite motsträ-
vig, men kunde inte motstå din iwiga uppvaktning. Amanda biev till en sommar-
natt på sarnma parkbänk som ni möttes vid.

I början var ert Brhållande närmast utopiskt, allt var perfukt, nästan ör perfiekt. Efter
det att Amanda foddes började ert forhållande gradvis falla sönder. Julie blev mer
och mer introvert. När er dotter var ungefär ett år fick Julie jobb som sköterska på
Memorial Hospital och något senare bestiimde hon sig för art fly'tta, du fick ta hand
om Amanda.

Efter det att hon flyttade har ni haft sporadisk kontakt med varandra. Hon hör av sig
mer octt mer sällan. Hon har ringt hem ett par gånger och varit närmast Erkrossad,
berättat att hon haft ett forhållande med någon man och bett dig om förlåtelse. Hon
har sårat dig djupt, men ändå älskar du henne och förlåter henne. Dock har du gett
upp hoppet om att ni någonsin ska bli en riktig famili. Du har slutat forsoka få hem
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henne, det fungerar ändå inte. Du vet inte alls var hon finns nu, det var ett tag sedan
du hörde av henne.

Ni varuiildigt lyckliga innan Amanda bdd*.
Ända sedan Amanda ftiddes, för d4tga tre år sedan, harJulie uppft5ft

sig underligt. Det verkar som om hon äi emotionellt stö.rd. Hon verkar
näit intill manodepresiv och lider av uåldsamma mardrömman Det äi
uppenbart att hon inte ska ta hand om prykiskt sjuka mähniskor och
iindå arbetar hon fi &rdons Sjukhus ftir psykisl<t störda.

Scen 8: Gordons Sjukhus för psykiskt steirda

Receptionisten på skukhuset kan naturligtvis inte lämna ut några som helst uppgif-
ter på telefon. Om de villveta någonting får de tala med överläkare Manson och i så
fall på avtalad tid in persona.

Sjukhuset ligger i en stor park med en hög stenmur runtomkring. TV-kameror finns
uppsatta längs hela muren. Sjukhusbyggnaden är ett vackert rött tegelhus med
gallerörsedda fonster. Byggnaden genomkorsas av iånga korridorer målade i ljust
gront med fladdrande §sror i taken. Cellerna där patienterna bor är spartanskt in-
redda. En tråisäng, en toalettstol, handfat och ett litet bord är vad som finns. De
patienter som bedöms vara suicidala eller är så sjuka att de kan skada sig själva är
inhysta i madrasserade celler utan något möblemang. Det är aldrig sst, skik och
klagorop hörs oavbrutet. En svag doft av desinficeringsmedel sticker i näsan.

När spelarna är på väg ut ur receptionen uppmärksammar de en man som står vid
disken med några papper och en resväska. När de ser honom inträffar minnes-
sekvens 3.

överläkare Manson (pondus, högrostad och överviktig):

/ulie arbetar inte längre här Hon var inte här längre än kanske tuå
månader eller så. Hon gjorde ett kntastiskt jobb med Amitai Eaioni, en
schizofren paranoid man. Hon sa faktisl<t upp sig en kort tid efter det att
han togs in. De verkade komma väldigt bra överens, hon iillbringade lite
ftir mycket tid med patienten. Men som sagt hon gjorde ett bra jobb
med honom. Han ska ftSnesten ftLrsöksutskrivas idag, de kan ju tala med
honom om de hinner - han borde vara på väg ut nu.

Amitai Etzioni, karakär.

Scen 9: Julies hyresvärdinna

Det enda de kan få ut av Fru Segerstedt är att Julie inte är inne. Hon och en väninna
brukar gå på en nattklubb som heter Infierno. De får absolut inte komma in i huset,
[rra fråimmande karlar, nä vet ni vad!

Scen 1O: Club lnferno

Oub Infierno gör skil for sitt namn, Det är en plats som genomsyras av sin närhet till
verkligheten. Inredningen är ryberockult med postholocaustisi<a inslag och perso-
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nalen är rybergotiskt klädda. Musiken varierar från den lngsta doommetallen till
den mest monotona odt suggestiva technon. Stroboskopen blinkar i epileptisk MTV-
hastighet och folket tar droger mitt på dansgolvet. Kaos och desperation präglar
atnosfären och det är sällan någon går härifrån ensam.

När spelarna anländer har inte Julie och hennes väninna anlänt än, åtminstone kan
de inte se dem i folkmassan. Såsmåningom kommerJulie och väninnan insläntrande,
oavsett vad spelarna gör för tillälet kommer de att se när de wå kommer in. Inträ-
det sker nästan i slow motion och musiken hörs avlägset samtidigt som det karakte-
ristiska ljudet av kuggar som nöts motvarandra, det varar en kort sekund bara. Om
de bestämmer sig för att konfontera Julie känner hon naturligtvis igen dem allihop.
Hon är chockad och besvärad dver sammankomsten, men ser inte sambanden - de
är bara några gamla bekanta, ingenting annat.

Efter en stund bryrter dock verldigheten igenom, se rninnesseh,uens 4.

DeL II
Efter händelsen på klubb inferno har spelarna nått det stadium av uppvaknande där
de kan se illusionen, men illusionen kan inte se dem. Detta tillsiånd har en del lite
märkliga konsekvenser som vi listat här:

i) De som Iever i illusionen kan på intet sätt uppfatta spelarna. Om spelarna t.ex
griper tag i någon så kommer denna person att forsöka fortsätta med det som han/
hon höll på med.

ii) Om spelarna tar och flyttar eller förstör något föremål så kommer människorna att
uppfatta det som om de tappat bort det eller dyl. Detta gäller även om man gör
något rakt framfor näsan på någon. Ex. Spelarna kommer in på ett caE och går fram
till ett bord där det sitter några och dricker kaffu. En av spelarna ta: en av personernas
kaffiekopp och väntar 6r att se vad som händer. Personen kom::qer då t.ex att undra
var6r servitrisen tagit hans kopp och ett mindre gräl att uppstå innan han får en ny
kopp eller reser sig och går.

iii) Eftersom att folk inte kan se spelarna kommer livet på gatorna att bli ganska
farligt, sa det gäller att se upp. Busschauffören kommer.ju t.ex inte att se dem om
de går över gatan, men även om inte han kan se dem så kommer bussen att intera-
gera med dem på ett slrnnerligen obehagligt sätt.

iiii) Man kan inte genom att bara titta på någon avgöra om han/hon är uppvaknad.

Nu är detta är ett stadie de dock inte är ensalnma om att befinra sig i. De som forr
var väktare och de som flydde tornet under revolutionen befinner sig i samma till-
stånd, tillsammans med en del andra personer som av skilda orsakervaknat upp. De
uppvaknade kan uppdelas itvå kategorier:

i) Fribrytarna, de som utnlrttjar detta tillstånd av ultimat frihet och gör vad de vill
utan moraliska betänkligheter. De låter sina innersta, mörkaste lustar få utlopp, de
våldtar, plundrar och dddar utan respekt för dem som lever i illusionen. De jagar
hänslrnslost dem de ser som ett hot mot deras "frihet", och ibland även dem som
inte är det fdr att det är skoj.
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ii) De som är vilse och de som motstått frestelsen att ge efter för sina lustar. Dessa
håller sig undan av rädsla för de som tillhör den första kategorin då de är i minoritet.

Andra delen av scenariot består av ett antal scener och händelser som SL kan pre-
sentera i den ordning han själv §cker passar. Funktionen är att ge spelarna tillräck-
ligt med information för att de skall kunna göra sitt val i del III. Det är viktigt att
spelarna får en stund på sig efter sista minnessekvensen att samla sig och prata
igenom vad som hänt. Efter det är det oerhörtviktigt art påpeka. att ingen längre ser
eller hör dem, de kunde lika gärna varit döda. Försök ge dem olika insikter i hur
världen egentligen är inrättad med fribqrtarna som utnyttjar situationen, världens
6rfall (illusionen är ju på väg att falla samman) och ge dem känslan av att invånarna
egentligen inte har något val.

Här foljer scenerna...

Fribrytarna

Fdrsta gången som spelarna möter på dem är när två av dem håiler på attvåldta en
flicka mitt på öppen gata. Ingen av människorna som passerar verkar lägga märke
tillvad som försigår utan går helt sonika runt spektaklet. Troligen kommer spelarna
att ingripa vilket kommer att chocka fribryrtarna, dom är ju inte..zana att möta mot-
stånd. Dock är det så art om spelarna ingriper blir fribrytarna varse att de existerar
och kommer säedes att jaga dem. Efter denna scen kan SL slänga in dem lite var
som helst fdr att jaga upp spelarna, få dem att känna sig hotade. De qysslar oftast
med någon otäck aktMtet som inbegriper våld eller löfte därom i någon form. Spe-
Iarnas lägenheter kommer ett par timmar efter händelsen att vara bevakade.

Skulle de vara så dumma att de försöker ta till strid mot etr stdrre antal av fribrytarna
så är det upp till dig, SL, att besämma om de varit så klantiga att cie skall gå hädan.

Theodore

Han var en av fribrytarna, men ogillade de andras sätt att utnyttja situationen. Theo-
dore är en fluktare, han gör aldrig någon illa och ingriper aldrig. De andra stötte ut
honom pga att han 6rsökte stoppa dem från att skada folk. I.lu har han hållit sig
undan sa länge utan att prata med någon art han blivit smått galen, ingen ser ho-
nom, ingen hör honom. Han ser ut som en lodis, orakad och skitiga kläder. Spelarna
kan träffa på honom i princip var som helst. Han kan berätta om fribqrtarna och
tornet. Han känner till att maskinen finns där, om han berättar om den sa är det dock
väldigt luddigt och kryptiskt. Använd Theodore som du vill, t.ex som "panic-button"
om spelarna hamnar helt fuI.

Sinnessjukhuset

Amitai känner till att det var på samma sjukhus som han var inlagd på som de fördes
när de forst kom in till illusionen. Det är därför högst sannolikt ac spelarna söker sig
dit för att undersöka det. Om de inte gdr det kan man ju låta Theodore berärta lite
om vad som florsegår där.
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Nere i källaren på det annars fullt normala sinnessjukhuset finns de avdelningar där
man programmerade om de som trädde in i illusionen. Nu har man slutat med det
för det finns nästan ingen som bryrr sig längre men installationerna finns hvar. För att
nå hit måste man ta sig genom en del säkerhetsarangemang, de flesta är inget
problem då ingen kan se spelarna men låsta dönar kan bli ett. Väl inne bland avdel-
ningarna är det en kuslig och ddslig stämning. Människor ligger stilla på britsar som
hänger från taket i stålvajrar, stilla, så stilla. Inkört i huvudet har alla nålar och i
armarna sitter slangar med oliKärgade Iösningar inkdrda. En del av de som ligger
här lever fortfurande men de flesta är diida, mumifierade i den torra luften. De som
Iever finns inte så mycket att göra åt, spelarna vet inte tillräckligt om vad som
händer 6r att kunna ingripa. Denna scenen är till ör att ge spelarna en känsla av
maktlöshet och ilskaoch kan göras hur lång och vidrig som helsi.

Om SL känner för det är detta även en bra shoncut till del III. Låt i sa fall spetarna
hitta en väg som leder till verkligheten. När de kommer ut i den ssta världen sär i
sa fallMalkolm och väntar på att 6ra dem till tornet som ligger en bit bort. Se vidare
del III.

DeI III

Malkolm

På den femte dagen återvänder Malkolm till Lionels lägenhet for att föra dem till
tornet. Den här scenen kan bli lite klurig men ett tips är att spela Malkolm som en
ärlig och rättfram man. Han visar in spelarna i en hiss och när hissdörrarna öppnas så
befinner de sig i verkligheten, en stunds promenad från tornet.

Det Svarta Tornet

Tornet är uthugget ur någon marmorliknande wart sten och reser sig åtskittsa hundra
meter över marken, längst uppe kan man se ett svagt elektriskt skimmer. Det finns
inga fönster någonstans och bara en ingång, en ståiport som numera är uppbruren
inifrån. Innanfor porten öppnar sig en enorm hall där spåren efter stridigheter tydlist
kan skonjas. Hisschakt sträcker sig uppåt i tornet och trappor leder uppåt. Överallt
är det dde och §st forutom det envetna eiektriska surrandet.

Låingst uPPe i tornet finns den del av maskinen där männisi<an kopplas in. En ut-
märglad gammal man hänger i en härva av kablar. Han har inte Iångt h.rar innan hans
sista krafter är uttömda. Det åir på vägen hit som Malkoim berättar varör han 6rt
dem hit. Han berättar om den doende illusionen, om inbördeskriget coh om sin
6rhoppning att spelarna skall hjälpa honom att bevara och reparera illusionen. Han
berättar kort sagt allt som spelarna vill veta för atr de skali kunna fatta ett beslut
grundat på fakta. Till slut kommer de upp till toppen dä spelarna får se vad det
innebär att bda illusionen och inser att en av dem måste ta den döende mannens
plats. Valet de nu måste gdra skall de göra själva, utan Malkolrns inblandning.

Om de väjer att bevara eller att kros-sa illusionen har ingen berydelse, bara för hur
man avslutar scenariot. Om ni §cker att konsehvenserna skall bli tragiska eller sck-
liga är upp tiil SL. Tåink dock på att valet de gör är essensen av scenariot. Är det
bättre att vara fri i en krigshåirjad och gryrn värld än aff vara ssrd och scklig?
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minnE))E«tEnlE?nÅ
I SENSE Tr]ERE'S SOMETHING IN THE WIND

THAT FEEI-S LIKE TRAGEDY,S AT HAND
AND TH)UGH I,D LTKE To STAND BY HIM
CAN'TSHAIG THI9 FEELING THAT I HAVE
THE WORST IS JUSTAR2UND THE BEAID

.TH E N I GHTMAR E B EFOR E C H RISTMAS.. SAL, Y's S oN G

Minnessekvens 1 : Flykten

Mörkret omsluter er. Ekot av fotsteg bakom er, Iukten av bränt kött framfor er. Ett
rddgult sken i slutet av kulverten. Flasande, anskängda, rrärkande. Johns stadiga
hand på Lionels a<el. Skuggfigurer i dgonv,-ån, suddiga ord bildar meningar utan
innehåll. Kugghjul nöter mot kugghjul, metall mot metall i e:r aldrig avstannande
qykel. Tårarna från tusen barn manar er framåt, snart är sökandet over. Peters fot bar
honom inte. Mikes starka hand på Peters orel, tillsarnmans, aldrlg ensarnma. Äntli-
gen på väg...

Minnessekvens 2: Skyddsrunnrnet

Luften fflld av optimism, det här frihet. Det kalla s§dosutry'rnmet, så bekant för
Mark. Fyllt av män, kvinnor och barns roster, Ijudet som baisam. Golvet är hårt,
elden varm och närheten välgörande. Plötsligt explosioner, Iuften rylld med doften
avvapen, munnenmed metallsmak. Atnosfären mättad med död, ekonhjuletstannar
aldrig...

Minnessekvens 3: Sammanbrotlet

Luften Slld av rädslans sötaktiga stank. Just bortom den raserade celldönen, en
trygs gestalt, spanande ut i cien eviga natten. Det monorona mullret hörs närmre,
cellens Iöfte om §gghet... fulskt. Samlade runt Gordon - hans ångest er egen...
dödens kalla grepp, allt hårdare.
- Det spelar ingen djävla roll nu när deras sensorer fåft upp spåret, det är kört, så
djävla kört...
-Fan också Tom (tittar upp på Mark)...
-Jag pallar det inte, inte mer! .

Minnessekvens 4: Striden

Röken ligger tät, det blinkande sfoboskopljuset och den pumpande musiken. An-
sikten med tomma blickar, sändigt ryckande kroppar, doften av wett och sexuell
upphetsning. Illamående, yrsel, knåisvag. I ogonvrån en man med solglasögon, ett
exploderande huvud, mullret fran de stora krigsmaskinerna. Larvfötterna som krälar
över de fallna krigarna, skiken från de hundratals söndertrasade själarna. Kuggar
griPer in i kuggar, nävar griper in i kött, krossar ben. Rött Ijus skär genom röken,
skiljer kött från ben, metall krossar hopp och knäcker tro. Blinkande blå ljus, blixtar
från de stora karbinerna, stanken av bränt kött. Skriken upphör aldrig, maskinerna
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stannar aldrig. Diicla eller dödas, det finns inget annat, döda, döda, krossa dem. De
är ör många, långt borta mot den blodrirda himlen avtecknar s§ det warta tornet,
vartvarni påväg, varbrvar nl påväg, döda, dirda. Måste leva, måste älska, måste,
måste, måsteMdare...

Lltngsamt Iättar iöken, skriken tystmr. Ornskakade octr forvirrade står ni inne på
klubben och betraktarvarandra medan minnen av en svunnen tid sakta letar sig upp
ur era sJäars mörkaste.rum.

freh ut de fullständlga karaktärerna nu.
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