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1Bakgrund

Det Blå Scenariot

The only freedom left to my people is the freedom to starve. The 
freedom to die, the freedom to live in a world of chaos.

-The Leader i V for Vendetta

Bakgrund

För länge sedan bröt av någon anledning ett världskrig ut och den massiva an
vändningen av kärnvapen rev illusionen i stycken. Efter katastrofen fortsatte  
människorna att slåss mot varandra och mot de stora krigsmaskinerna. 

Huruvida kriget egentligen stod mellan människorna eller människorna och maski-
nerna är inte helt klart.

Under det här kriget samlades en grupp krigströtta 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 sådan 
plats utan de fann istället det svarta tornet och i den maskinen.

Maskinen i det svarta tornet var den som uppehöll den ursprungliga illusionen, men 
av någon outgrundlig anledning hade den stannat. Frihetssökarna lyckades få igång 
maskinen och illusionen började åter breda ut sig över den krigshärjade verkligheten. 
Det enda problemet var att maskinen drevs med mänsklig livskraft, dvs för att den 
skulle fungera var de tvungna att koppla in en levande människa till den, som ett 
batteri. Maskinen sög livskraft ur det mänskliga batteriet vilket naturligtvis ledde till 
att personen ifråga så småningom tynade bort och dog. Det var alltså nödvändigt med 
byte av batterier med jämna mellanrum.

Så småningom blev det ett accepterat faktum att någon måste offras för att illusionen 
därutanför skulle kunna växa och så småningom sätta stopp för alla krigen. Där il-
lusionen drog fram upphörde alla stridigheter och människorna började leva normala 
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 reflekterat över 
avsaknaden av vapen.

Det fanns dock en grupp i tornet som inte var beredda att offra sina liv för att andra 
skulle få det bra. En av dem upptäckte att det fanns ett gränsland mellan illusionen 
och verkligheten där man kunde existera utan att synas. Där kunde man göra precis 
vad som föll en in utan att riskera att behöva ta konsekvenserna av det. Så småningom 
hade det samlats en falang, fribrytarna, som ville ge sig iväg från tornet och söka sin 
frihet i gränslandet. 

De maskintrogna såg naturligtvis fribrytarna som ett hot mot illusionen och motsatte 
sig deras utbrytning. Det hela slutade i en mindre strid och fribrytarna slog sig ut ur 
tornet. Fribrytarnas handlingar i gränslandet resulterade i att illusionen blev instabil 
och mer kraft behövdes för att upprätthålla och utöka den. De maskintrogna började 
decimeras kraftigt och snart var det inte lång tid kvar innan illusionen åter skulle 
rämna. Den äldste bland dem, Malkolm, insåg problemet och utarbetade en plan. De 
sista som togs upp av illusionen innan den slutade växa var fem resande från ett av de 
många krigen i verkligheten och det var dem som Malkolm siktade in sig på. Genom 
att sammanföra 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 kvar i tornet. Illusionen krymper långsamt 
och den har börjat rämna på sina ställen...
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Scenariot är indelat i tre delar, var och en distinkt skiljd från de andra. I den 
första delen handlar berättelsen i stort sett om Lionel Jones och hans jakt på  
en mystisk kvinna. Efter hand som första delen fortskrider träffar han män-

niskor han känner en påtaglig tillhörighet med.

Varje scen beskrivs med ett antal biroller och vad de vet, det som står med kursiv stil 
måste delges Lionel i scenen. Gör detta klart för alla innan spelet börjar. De karaktä-
rer med bilder på rollbeskrivningen är huvudkaraktärer och de ska hänga på Lionel 
i hans fortsatta sökande. Det kan ibland vara lite trixigt att få ihop det, men det är 
spelledarens jobb att se till att det fungerar. Poängtera gärna kraftigt den samhörighet 
huvudkaraktärerna känner när de träffas.

Första delen syftar alltså  till att få karaktärerna samlade, samt att få dem att inse att 
det är något konstigt och skrämmande som pågår. De drabbas av bisarra minnesbilder 
(minnessekvens 1 till 4) allt eftersom de jagar en kvinna de alla känner, fast ändå inte.

Hela del 1 bygger på railroading med stort R. Varje scen syftar till att leda Lionel vidare 
till nästa scen och det bör inte finnas mycket som kan gå fel. Scenerna inleds med 
en kort beskrivning av den miljö där den utspelas och sedan följer en beskrivning av 
alla de personer som är närvarande i scenen (utom huvudkaraktärerna). Dessa rol-
ler ska alltså delas ut till spelarna enligt rollschemat. Dela ut karaktärerna en scen i 
förväg, så att spelaren har en chans att läsa igenom den. Flytet i scenariot bygger på 
att spelledearen är väl förberedd och har full kontroll på vem som ska ha vilka roller 
i de kommande scenerna, det kan inte nog poängteras hur viktigt det är för äventyret 
att karaktärsutdelningen fungerar perfekt. 

I del två är gruppen samlad och befinner sig i en något besynnerlig situation. Det visar 
sig att världen inte alls är beskaffad som de tidigare har trott. Den verkar vara en värld 
i sönderfall där ett fåtal utnyttjar flertalet till sina privata nöjen. 

Del 2 bör inte ta allt för mycket tid i anspråk, det blir lätt enformigt och ointressant 
att springa omkring i ett tillstånd där ingen ser en. När du känner att du fått fram 
känslan av det gränsland där spelarna befinner sig och de har fattat ungefär vad som 
hänt driver du in de till del 3.

Del 3, upplösningen, där spelarna återigen träffar Malkolm och får berättat för sig vad 
det hela handlar om och ställs inför valet att skänka människorna full frihet, men i 
en sönderkrigad värld. Alternativet är inte mer lockande det, att uppehålla illusionen 
av ett bra och lyckligt liv.

SynopSiS

Lost forever from the earth
Descending downwards. Is this our re-birth?

Can you feel it? His cruelty glows
This terrible Journey, oh, that no-one knows

-My Dying Bride
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del i

Scen 1: Lionels kontor
Lionel Jones har en trerumslägenhet. Ett av 
rummen använder han som kontor till sin 
detektivbyrå, ett rum är sovrum och ett an-
vänder han som vardagsrum. Man behöver 
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 bästa skick och det ligger 
flaskor lite varstans. En doft av mögel sprider 
sig från köket där de senaste månadernas 
disk tornar upp sig. Askfaten i lägenheten är 
överfulla och kläder ligger spridda överallt. På 
kontoret är ordningen dock något bättre. Inte 
för att Lionel bemödar sig om att hålla ord-
ning där utan för att det så sällan används.

Klockan nio ringer det plötsligt på dörren. 
När Lionel öppnar står det en gammal man utanför som presenterar sig som Malkolm 
Sedrani. Om han blir visad in i själva lägenheten kommer han att titta sig sorgset 
omkring, men inte kommentera oredan.

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

-Jag har ett uppdrag åt dig. Jag vill att du skall hitta en kvinna och det brådskar, jag 
betalar vad du begär. Om du accepterar vill jag att vi träffas här i morgon.

Kvinnan som söks heter Amanda Ormond och är runt 30 år gammal. Han presenterar 
ett foto på henne, på baksidan står hennes senast kända arbetsplats, Memorialsjuk-
huset. Lionel känner igen kvinnan på fotot mycket väl, han träffade henne på någon 
nattklubb för några dagar sedan och han minns att hon hette Julie.

Om Lionel undrar varför Malkolm vill hitta henne svarar han bara kryptiskt:

-Nej, nej, du missförstår mig. Jag vill inte hitta henne, jag vill att du skall hitta henne. 
Jag är en upptagen man, accepterar du uppdraget eller inte?

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

- Du kontaktar inte mig. Jag kontaktar dig. 

Pray for the day
This city’s wall

Concrete for chains
Will crumble and fall

Pray for the day
- Magnum
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Scen 2: Memorial Sjukhuset
Memorialsjukhuset är ett stort och modernt sjukhus, byggt i tung stalinistisk stil. I 
centralreceptionen går det att få reda på att Julie Streiber arbetade på psykakuten, 
att hon anställdes för två år sedan och att hon arbetade här i fem månader. De har ett 
gammalt telefonnummer som inte är aktuellt samt hennes adress på Bleaker Street 23. 

Det är inget problem att hitta till psykavdelningen. När Lionel kommer dit så är det 
fikapaus, så han får gå till fikarummet och prata med de anställda där.

Robert (pondus, överlägsen, lättretad):
Du är läkare här och du och Julie hade ett förhållande, inte sexuellt, som varade i 
tre månader. Du hade gärna sett att det blivit ett sexuellt förhållande. Du misstänker 
att hon inte kunde hantera en riktig mans känslor för henne. 

Du avskyr intensivt syster Sally, översköterskan, som jämt envisas med att kalla dig 
Bob, ett smeknamn du verkligen avskyr.

Om Jonas, avdelningens psykolog, tycker du att han är en kompetent men något 
butter man.

Vad du vet:

Julie hade det jobbigt med alla mardrömmar och sitt ibland häftiga humör.
Anledningen till att Julie slutade var att hon och hennes väninna Sara Heist skulle börja på vårdskolan för 
att läsa psykologi.
Julie var väldigt oroad av en patient som fortfarande är här ibland och heter John Gardner, som har behandlats 
för depressioner och vanföreställningar. 
Herr Gardner verkar väldigt labil och det är tveksamt om sådana individer bör få vistas ute bland hederligt 
folk (du är lite svartsjuk).

Sally (glad, retsam, vass tunga):
Du är översköterska på Memorial Hospital. Det bästa du vet är att reta Läkaren Bob 
(han heter egentligen Robert och avskyr att kallas för Bob) för att han alltid sitter på 
sina höga hästar.

Du varken gillar eller ogillar Jonas, avdelningens psykolog. Han är duktig men fruk-
tansvärt torr och tråkig, han fattar aldrig en bra vits.

Vad du vet:

Du kände Julie, men bara på ett professionellt 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 förhållande ett tag.
Julie var väldigt orolig för en av patienterna, konstnären John Gardner. Hon verkade dock inte vilja vara för 
mycket i närheten av honom efter det att de mötts några gånger.
Det var svårt att få riktigt personlig kontakt med Julie, trots att du försökte. Enda gången det lyckades var 
när ni under en paus samtalade och hon talade om att hon var attraherad av Mr. Gardners ”själ”.
Julies bästa kamrat här, Sara, slutade i samma veva som hon för att de  skulle börja studera.
Gardner satt i väntrummet när du gick förbi för ca fem minuter sedan. Du kan följa med och peka ut honom.
Gardner är inte för närvarande patient på sjukhuset.
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Jonas (obetänksam, humorlös, trygg men tråkig):
Du är psykolog. Du avskyr när någon ifrågasätter din kompetens. Du kan inte förstå 
att alla skall skämta om allting.

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 förfärligt snobbig.

Översköterskan, Sally, är också duktig, men du är orolig för att hon skall säga något 
olämpligt till patienterna så flamsig och skämtsam 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 mycket väl ihåg Julie. Hon verkade alltid så plågad och vilsen, det blev dock mycket bättre efter 
att hon mött Herr Gardner. Din uppfattning om henne är att hon inte klarade av nära relationer och att hon 
hela tiden kämpade mot depressioner.
Herr Gardner verkar ha tagit starkt intryck av Julie för han kommer hit nästan dagligen och sitter några 
timmar och verkar leta efter henne.
Om någon frågar om herr Gardners tillstånd: Han lider av tillfälliga depressioner, kombinerade med svåra 
vanföreställningar ibland  och verkar ibland ha paranoida drag. Han är en tillfällig, men återkommande patient. 
Frågar de mer så hänvisa till sekretess och att du sagt alldeles för mycket redan. Gardner är dock inte intagen 
för närvarande.

Scen 3: Mr Gardner
Lionel blir visad till väntrummet av någon (Sally?). Där sitter Mr Gardner, klädd i 
jeans och en sliten kavaj. När Gardner och Lionel rör vid varandra kommer Minnes-
sekvens 1 att inträffa, därefter gäller det att få spelarna att fatta att Mr. Gardner är 
en av karaktärerna. En stark känsla av samhörighet genomströmmar både Lionel 
och Mr. Gardner när deras blickar möts.

Före Minnessekvensen delas följande ut till Gardner:

John Gardner

Vad du vet:

Du känner igen mannen som kommer in med sköterskan och vet att han är viktig för 
din Julie. Du vet att han har rört vid och känner henne. 

Du måste röra vid Lionel, det skulle vara som att röra henne.
Efter Minnessekvensen delas följande ut till Gardner:

John Gardner

Vad du vet:

Samma känsla som du fick när du rörde Lionel, fick du första gången du rörde vid Julie och fick din vision.
Du måste få följa med Lionel och hitta Julie. Du litar inte på att Lionel skulle kontakta dig när han hittar 
henne och utan henne får inte din själ ro, utan henne kan du inte avsluta 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 Julies klasskamrater går kvar här.

Den första de träffar är Angela som sedan kan visa dem till Niels Sandersen, läraren.

Angela (nyfiken, skvallrig 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:

Julie Streiber blev inskriven på skolan för 1 1/2 år sedan och var inskriven i nio månader, dvs inte hela kursens 
längd. Hon läste beteendevetenskap. Du har även hennes adress och telefonnummer.
Du vet att Julie hade något ihop med Niels Sandersen, en lärare. Du minns att han var alldeles förstörd efter 
att det hade tagit slut, men nu har han ju hittat en annan flicka, Sara heter hon visst. Du kan även visa dem 
till salen där 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 och Julie hade ett förhållande som i backspegeln var ganska misslyckat. Du saknade henne mycket i början 
men nu har du hittat en annan kvinna och livet känns mycket bättre. Den nya kvinnan i ditt liv är Julies före 
detta bästa vän Sara Heist. Hon bor fortfarande kvar i samma lägenhet som hon delade med Julie när de 
studerade här.
Julie gick hos en psykolog för att få bukt med sina mardrömmar och sin kroniska depression.
Ni brukade gå till Atomic Café där Julie efter ett tag började hänga med en mängd väldigt udda typer. Ja, efter 
ett tag slutade du gå dit för du märkte att Julie tyckte att du var i vägen. Kort därefter rann ert förhållande 
ut i sanden. Du var helt förstörd i flera månader efter det...  konstigt vilken hypnotisk effekt den kvinnan 
hade på dig.

Scen 5: Sara Heist
Sara bor i en tvåa fem minuters gångväg från skolan. Lägenheten är typiskt kvinnligt 
inredd med ljusa pastellfärger och mycket blommor.

Sara Heist (trött men hjälpsam):
Du är sköterska. Du har arbetat jour i nästan en vecka och är helt slut.

Vad du vet:

Du är för närvarande ihop med Julies förra pojkvän Niels Sandersen. Det var dock inte på grund av det som 
din och Julies vänskap gick i kras.
Du kände Julie bra, men egentligen bara ytligt. Ni pluggade ihop och var vänner tills hon började gå på det 
där caféet (Atomic), efter det blev hon som en helt annan person. Du konfronterade henne med det och då 
blev det ett jättegräl som slutade med att hon blev helt vild och slog dig medvetslös, det var inte någon 
misshandel, det sa bara pang. När du vaknade var hon och hennes saker borta, du har inte hört av henne sen.

Scen 6: Universal Family of Love
I en källarlokal i de mindre väl ansedda kvarteren ligger UFLs café, Atomic Café. Vid 
första anblick kan det tyckas vara ett dyster och deprimerande ställe, men så är icke 
fallet. Väggar, tak och golv är svartmålande och alla möbler är blodröda. Det är ett 
budgetcafé och man kan få en macka och kaffe för en billig peng, personalen är trev-
lig och gästerna lugna. Längst inne finns en liten scen med ett rött sammetsdraperi 
framför. På scenen kan det vara allt från föredrag till brandtal, men vanligtvis är det 
någon poet som läser upp sina verk eller någon musiker som testar sina senaste al-
ster. 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 så gott som varje dag. När Jones och 
Gardner anländer sitter två stamgäster, Erik och Stephanie, vid ett bord och hänger. 
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Mark dyker upp när Jones och Gardner pratat en stund med de två stamgästerna. 
Så fort Jones och Gardner får syn på Mark inträffar minnessekvens 2.

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 tvil-
lingsjäl. 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 för, 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 tvillingsjäl. 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” lite tillsammans med henne, men förgäves... djävla Mark.

Stephanie är ett gammalt luder och en av de få du inte skulle vilja dra över. Hon kan 
ju ha AIDS eller vad fan för skit som helst, säkrast är att inte ens röra henne.

Mark är en av UFLs förgrundsgestalter och caféets primus motor.

Vad du vet:

Du hittade ett telefonnummer till Julie i din plånbok, du vet i fan hur det kom dit, som du provade att ringa, 
men det var en snubbe som svarade. Han blev nästan hysterisk och frågade hela tiden var Julie var någonstans.

Stephanie (flummig, utsvävande och förälskad i Mark):
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 tvil-
lingsjäl. Naturligtvis är det inte riktigt så enkelt att bara hitta sin andra halva, det 
krävs månader, kanske år, av sexuella ritualer och meditation.

Universal Family of Love är den enda familj du har och den enda du behöver. Här 
får du den ömhet och det moraliska stöd du så väl behöver. Hade det inte varit för 
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 caféet. Han är en 
ärbar man värd all respekt.

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

Vad du vet:

Visst minns du Julie, det var hon som tog Mark ifrån dig. 
Du tyckte inte om henne, men det var svårt att inte känna empati för henne. Hon påminde dig för mycket 
om dig själv. 
Trots att hon hade utbildning och hela kläder verkade hon långt mer plågad än du någonsin varit. 
Mark påstår 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.
När du såg på Julie, kunde du ibland, inte alltid, se ett mörker i henne, något självdestruktivt och skrämmande.
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Scen 7: Familjen
I ett litet radhus någonstans i staden bor Daniel Green och hans dotter Amanda. Det 
är ett medelklassområde, relativt lugnt och städat. 

Daniel Green (bitter och nostalgisk):
Du är Julies pojkvän, eller snarare var, och far till er dotter Amanda. Just nu är 
Amanda sjuk och du har fått ta ledigt från arbetet.

Om du någon gång har älskat någon så är det Julie. Ni träffades på en parkbänk i 
staden och du förälskade dig i henne. Det fanns någonting oerhört sårbart omkring 
henne, hennes sorgsna ögon, det lite nervösa fnittret. I början var hon lite motsträvig, 
men kunde inte motstå din ivriga uppvaktning. Amanda blev till en sommarnatt på 
samma parkbänk som ni möttes vid. 

I början var ert förhållande närmast utopiskt, allt var perfekt, nästan för perfekt. Efter 
det att Amanda föddes började ert förhållande 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 bestämde hon sig för att flytta, du fick ta hand 
om Amanda. 

Efter det att hon flyttade har ni haft sporadisk kontakt med varandra. Hon hör av 
sig mer och mer sällan. Hon har ringt hem ett par gånger och varit närmast förkros-
sad, berättat att hon haft ett förhållande 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 familj. Du har slutat försöka få 
hem henne, det fungerar ändå inte. Du vet inte alls var hon finns nu, det var ett tag 
sedan du hörde av henne. 

Ni var väldigt lyckliga innan Amanda föddes.
Ända sedan Amanda föddes, för dryga tre år sedan, har Julie uppfört sig underligt. Det verkar som om hon 
är emotionellt störd. Hon verkar näst intill manodepressiv och lider av våldsamma mardrömmar. Det är up-
penbart att hon inte ska ta hand om psykiskt sjuka människor och ändå arbetar hon på Gordons Sjukhus för 
psykiskt störda.

Scen 8: Gordons Sjukhus för psykiskt störda
Receptionisten på sjukhuset kan naturligtvis inte lämna ut några som helst uppgifter 
på telefon. Om de vill veta 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 gal-
lerförsedda fönster. Byggnaden genomkorsas av långa korridorer målade i ljust grönt 
med fladdrande lysrör i taken. Cellerna där patienterna bor är spartanskt inredda. 
En träsäng, 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 tyst, skrik 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, Amitai Etzioni. När de ser honom inträf-
far minnessekvens 3.

Överläkare Manson (pondus, högröstad och överviktig): 
Julie arbetar inte längre här. Hon var inte här längre än kanske två månader eller så. Hon gjorde ett fantastiskt 
jobb med Amitai Etzioni, en schizofren paranoid man. Hon sa faktiskt upp sig en kort tid efter det att han 
togs in. De verkade komma väldigt bra överens, hon tillbringade lite för mycket tid med patienten. Men som 
sagt hon gjorde ett bra jobb med honom. Han ska förresten försöksutskrivas idag, de kan ju tala med honom 
om de hinner - han borde vara på väg ut nu.

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 Inferno. De får absolut inte komma in i huset, 
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fyra främmande karlar, nä vet ni vad!

Scen 10: Club Inferno
Club Inferno gör skäl för sitt namn. Det är en plats som genomsyras av sin närhet till 
verkligheten. Inredningen är cyberockult med postholocaustiska inslag och personalen 
är cybergotiskt klädda. Musiken varierar från den tyngsta doommetallen till den mest 
monotona och suggestiva technon. Stroboskopen blinkar i epileptisk MTV-hastighet 
och folket tar droger mitt på dansgolvet. Kaos och desperation präglar atmosfären 
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. Så småningom kommer Julie och väninnan insläntrande, 
oavsett vad spelarna gör för tillfället kommer de att se när de två kommer in. Inträdet 
sker nästan i slow motion och musiken hörs avlägset samtidigt som det karakteris-
tiska ljudet av kuggar som nöts mot varandra, det varar en kort sekund bara. Om 
de bestämmer sig för att konfrontera Julie känner hon naturligtvis igen dem allihop. 
Hon är chockad och besvärad över sammankomsten, men ser inte sambanden - de 
är bara några gamla bekanta, ingenting annat. 

Efter en stund bryter dock verkligheten igenom, se minnessekvens 4.

Dela ut Julies karaktär innan scenen, men låt inte spelaren spela henne förrän efter 
scenen när de andra fått sina riktiga karaktärer.
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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 tillstånd har en  
del lite märkliga konsekvenser som vi listat här:

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

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 framför näsan på någon. Ex. Spelarna kommer in på ett café och går fram till 
ett bord där det sitter några och dricker kaffe. En av spelarna tar en av personernas 
kaffekopp och väntar för att se vad som händer. Personen kommer då t.ex att undra 
varför servitrisen tagit hans kopp och ett mindre gräl att uppstå innan han får en ny 
kopp eller reser sig och går.

Eftersom att folk inte kan se spelarna kommer livet på gatorna att bli ganska farligt, 
så 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 interagera med 
dem på ett synnerligen obehagligt sätt.

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 ensamma om att befinna sig i. De som förr 
var väktare och de som flydde tornet under revolutionen befinner sig i samma till-
stånd, tillsammans med en del andra personer som av skilda orsaker vaknat upp. 
De uppvaknade kan uppdelas i två kategorier: 

Fribrytarna, de som utnyttjar 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 dödar utan respekt för dem som lever i illusionen. De jagar hänsynslöst 
dem de ser som ett hot mot deras ”frihet”, och ibland även dem som inte är det för 
att det är skoj. 

De som är vilse och de som motstått frestelsen att ge efter för sina lustar. Dessa hål-
ler 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 presen-
tera i den ordning han själv tycker passar. Funktionen är att ge spelarna tillräckligt 
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 oerhört viktigt att 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 fribrytarna som utnyttjar situationen, världens förfall (illusionen är 
ju på väg att falla samman) och ge dem känslan av att invånarna egentligen inte har 
något val.

Här följer scenerna...

Om du inte kan ta dig tillbaka till din plats i maskinen, så är dina 
chanser dåliga, grabben. Genom att vara smart och aldrig göra ett 
misstag, kan du kanske hålla dig vid liv. Men det är ett ensamt 
slit, även om du har en vän...

- Fritz Leiber
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Fribrytarna
Första gången som spelarna möter på dem är när två av dem håller på att våldta en 
flicka mitt på öppen gata. Ingen av människorna som passerar verkar lägga märke 
till vad som försigår utan går helt sonika runt spektaklet. Troligen kommer spelarna 
att ingripa vilket kommer att chocka fribrytarna, dom är ju inte vana att möta mot-
stånd. Dock är det så att om spelarna ingriper blir fribrytarna varse att de existerar 
och kommer således att jaga dem. Efter denna scen kan SL slänga in dem lite var som 
helst för att jaga upp spelarna, få dem att känna sig hotade. De sysslar oftast med 
någon otäck aktivitet som inbegriper våld eller löfte därom i någon form. Spelarnas 
lägenheter kommer ett par timmar efter händelsen att vara bevakade. 

Skulle de vara så dumma att de försöker ta till strid mot ett större antal av fribrytarna 
så är det upp till dig, SL, att bestämma om de varit så klantiga att de 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 försökte stoppa dem från att skada folk. Nu har han hållit sig 
undan så länge utan att prata med någon att han blivit smått galen, ingen ser honom, 
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 fribrytarna och tornet. 
Han känner till att maskinen finns där, om han berättar om den så är det dock väl-
digt luddigt och kryptiskt. Använd Theodore som du vill, t.ex som ”panic-button” om 
spelarna hamnar helt fel.

Sinnessjukhuset
Amitai känner till att det var på samma sjukhus som han var inlagd på som de fördes 
när de först kom in till illusionen. Det är därför högst sannolikt att spelarna söker 
sig dit för att undersöka det. Om de inte gör det kan man ju låta Theodore berätta 
lite om vad som försegår där. 

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 bryr sig längre men installationerna finns kvar. För att nå 
hit måste man ta sig genom en del säkerhetsarrangemang, de flesta är inget problem 
då ingen kan se spelarna men låsta dörrar kan bli ett. Väl inne bland avdelningarna 
är det en kuslig och ödslig 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 olikfärgade lösningar inkörda. En del av de som ligger här lever 
fortfarande men de flesta är döda, mumifierade i den torra luften. De som lever finns 
inte så mycket att göra åt, spelarna vet inte tillräckligt om vad som händer för att 
kunna ingripa. Denna scenen är till för att ge spelarna en känsla av maktlöshet och 
ilskaoch kan göras hur lång och vidrig som helst. 

Om SL känner för det är detta även en bra shortcut till del III. Låt i så fall spelarna hitta 
en väg som leder till verkligheten. När de kommer ut i den tysta världen står i så fall 
Malkolm och väntar på att föra dem till tornet som ligger en bit bort. Se vidare del III.



12Del 3

Det Blå Scenariot

Malkolm
Dagen efter återvänder Malkolm till Lionels lägenhet för att föra dem till tornet. Han 
visar in spelarna i en hiss och när hissdörrarna öppnas så befinner de sig i verklig-
heten, en stunds promenad från tornet. 

Det Svarta Tornet
Tornet är uthugget ur någon marmorliknande svart sten och reser sig åtskilliga hundra 
meter över marken, längst uppe kan man se ett svagt elektriskt skimmer. Det finns 
inga fönster någonstans och bara en ingång, en stålport som numera är uppbruten 
inifrån. Innanför porten öppnar sig en enorm hall där spåren efter stridigheter tydligt 
kan skönjas. Hisschakt sträcker sig uppåt i tornet och trappor leder uppåt. Överallt 
är det öde och tyst förutom det envetna elektriska surrandet.

Längst uppe i tornet finns den del av maskinen där människan kopplas in. En ut-
märglad gammal man hänger i en härva av kablar. Han har inte långt kvar innan 
hans sista krafter är uttömda. Det är på vägen hit som Malkolm berättar varför han 
fört dem hit. Han berättar om den döende illusionen, om inbördeskriget coh om sin 
förhoppning att spelarna skall hjälpa honom att bevara och reparera illusionen. Han 
berättar kort sagt allt som spelarna vill veta för att de skall kunna fatta ett beslut ba-
serat på fakta. Till slut kommer de upp till toppen där spelarna får se vad det innebär 
att föda illusionen och inser att en av dem måste ta den döende mannens plats. Valet 
de nu måste göra skall de göra själva, utan Malkolms inblandning.

Malkolm vet att illusionen påverkas av den som sitter uppkopplad i maskinen och 
dennes själsliv, det är därför viktigt att den som kopplas in gör det av egen fri vilja. 
Det är därför Malkolm inte bara kidnappat någon och hängt dit denne. Det går heller  
inte att koppla ur någon när han väl koppplats in.

Ju större illusionen blir och ju mer fribrytarna stör ordningen ju kortare tid räcker 
en människas kraft att hålla liv i illusionen. I det stadiet illusionen befinner sig just 
nu räcker en av spelarna högst fem år, totalt blir det alltså tjugofem år som Malkolm 
har på sig att hitta en långsiktig lösning på problemet.

Om de väljer att bevara eller att krossa illusionen har ingen betydelse, bara för hur 
man avslutar scenariot. Om ni tycker att konsekvenserna skall bli tragiska eller lyckliga 
är upp till SL. Tänk dock på att valet de gör är essensen av scenariot. Är det bättre 
att vara fri i en krigshärjad och grym värld än att vara styrd och lycklig?

del iii

You who stand there now
I will not tell you not to cry

Without fail my purpose
Will be fulfilled
-My Dying Bride
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MinneSSekvenSerna

I sense there’s something in the wind
That feels like tragedy’s at hand

And though I’d like to stand by him
Can’t shake this feeling that I have
The worst is just around the bend

-The Nightmare Before Christmas: Sally’s Song

Minnessekvens 1: Flykten
Mörkret omsluter er. Ekot av fotsteg bakom er, lukten av bränt kött framför er. Ett 
rödgult sken i slutet av kulverten. Flåsande, ansträngda, värkande. Johns stadiga 
hand på Lionels axel. Skuggfigurer i ögonvrån, suddiga ord bildar meningar utan 
innehåll. Kugghjul nöter mot kugghjul, metall mot metall i en aldrig avstannande 
cykel. Tårarna från tusen barn manar er framåt, snart är sökandet över. Peters fot 
bar honom inte. Mikes starka hand på Peters axel, tillsammans, aldrig ensamma. 
Äntligen på väg...

Minnessekvens 2: Skyddsrummet
Luften fylld av optimism, det här frihet. Det kalla skyddsutrymmet, så bekant för 
Mark. Fyllt av män, kvinnor och barns röster, ljudet som balsam. Golvet är hårt, elden 
varm och närheten välgörande. Plötsligt explosioner, luften fylld med doften av vapen, 
munnen med metallsmak. Atmosfären mättad med död, ekorrhjulet stannar aldrig...

Minnessekvens 3: Sammanbrottet
Luften fylld av rädslans sötaktiga stank. Just bortom den raserade celldörren, en trygg 
gestalt, spanande ut i den eviga natten. Det monotona mullret hörs närmre, cellens 
löfte om trygghet... falskt. Samlade runt Gordon - hans ångest er egen... dödens kalla 
grepp, allt hårdare.   

- Det spelar ingen djävla roll nu när deras sensorer fått 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 stroboskopljuset och den pumpande musiken. An-
sikten med tomma blickar, ständigt ryckande kroppar, doften av svett och sexuell 
upphetsning. Illamående, yrsel, knäsvag. I ögonvrån en man med solglasögon, ett 
exploderande huvud, mullret från de stora krigsmaskinerna. Larvfötterna som krälar 
över de fallna krigarna, skriken från de hundratals söndertrasade själarna. Kuggar 
griper in i kuggar, nävar griper in i kött, krossar ben. Rött ljus 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 
stannar aldrig. Döda eller dödas, det finns inget annat, döda, döda, krossa dem. De 
är för många, långt borta mot den blodröda himlen avtecknar sig det svarta tornet, 
vart var ni på väg, varför var ni på väg, döda, döda. Måste leva, måste älska, måste, 
måste, måste vidare...

Långsamt lättar röken, skriken tystnar. Omskakade och förvirrade står ni inne på 
klubben och betraktar varandra medan minnen av en svunnen tid sakta letar sig upp 
ur era själars mörkaste rum. 

Efter minnessekvens fyra delas de riktiga karaktärerna ut.
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karaktärerna

Din mor offrade din lillebror till den onde guden 
när du var i tioårsåldern. Ni bodde i ett högt svart 
torn och alla var klädda i kåpor. Ibland kan du 
höra skriken. Ibland kan du se blodet på väggarna. 
Tre är det heliga talet, allt måste göras tre gånger, 
rubba mönstret och världen faller samman.

Du bor i ett litet rum i ett hus där vaktmästarna 
har vita kläder. Dina grannar skriker hela nätterna 
och du trivs inte särskilt bra. Du har försökt säga 
upp hyreskontraktet flera gånger, men uppsäg-

ningstiden är lång, mycket lång.
För någon månad sedan dök en kvinnlig 
vaktmästare upp, en som du faktiskt fat-
tade tycke för. Hon tog sig tid att prata 
med dig och tittade ofta in till dig för att 

se att lägenheten var i ordning. Hon verkade lite underlig emellanåt, hon sa att du var 
Schizofren, men du talade lugnt om för henne att hon blandade ihop dig med någon 
annan och att ditt namn var Etzioni.

Julie, som vaktmästaren hette, tipsade dig om hur du skulle skriva din uppsägning 
av hyreskontraktet och vad du skulle säga till hyresvärden när han frågade varför du 
ville flytta. Hon gav dig också en adress där du skulle söka upp henne när du flyttat. 
Hennes tips visade sig fungera alldeles utmärkt och nu ska du bara skriva under upp-
sägningskontraktet. Sedan kan du ta din resväska och bege dig hem till trollpackan 
Segerstedt, ja vaktmästaren Julie bor där. Ah, det ska bli skönt att komma ut, gnnhhh-
ggnn... måste, måste hålla igen, får inte skrika...

So tear me open, but beware
There’s things inside without a care

And the dirt still stains me
-Metallica
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Du har så länge du kan minnas sökt efter en förklaring 
till din existens. Ju fler frågor du ställt ju mindre svar har 
du fått. Ditt sökande efter ditt inre jag har intensifierats 
under åren och för närvarande är du en av de drivande 
krafterna bakom Universal Family of Love (UFL). UFL 
är en liten sektliknande kyrka där tantric yoga, hallu-
cinogena droger och själsfränder är nyckelbegrepp. Er 
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 själsfrände. Sekten driver ett café 
som heter Atomic. Det ligger i en källarlokal och i direkt 

anslutning ligger ett gammalt skyddsrum som ni 
brutit er in i och använder för ritualerna inom UFL.

Nu är det inte riktigt så enkelt att bara hitta sin 
andra halva, det krävs månader, kanske år, av sexuella ritualer, meditation och i vissa 
fall inmundigandet av kosmiska kärleksbrygder. Du har flera gånger träffat både män 
och kvinnor du trott vara din själsfrände, men alltid funnit att ni inte varit på samma 
våglängd. En kväll på ert café dök en kvinna upp, Julie. Du kände direkt att det fanns 
någon form av band mellan er och du tog kontakt. Det visade sig att hon förstod precis 
vad du menade med sökandet efter sig själv och hon blev väldigt intresserad av UFL. 

Du tog henne som din lärjunge och initierade henne i de grundläggande meditations-
teknikerna och ni mediterade tillsammans flera nätter. Så småningom visste du att 
det var din andra halva du funnit. Du initierade Julie i steg två, den sexuella magin, 
och hon tvekade inte en sekund. Efter åtta timmars rituellt samlag nådde ni ett till-
stånd av total klimax. Det var inte bara en simpel orgasm, det var mer. Ni delade en 
uppenbarelse, en värld där kärleken band er tillsammans och förödelsen omkring er 
var total. Visionen varade bara några korta sekunder, men var så överväldigande att 
du förlorade medvetandet. När du vaknade var Julie borta. Dagen efter träffades ni på 
caféet och Julie sa att hon var tvungen att lämna dig, hon sa inte varför. Din despera-
tion var total, din själsfrände lämnade dig, den enda som kunde väcka din gudomlighet, 
den enda du någonsin älskat. Ditt liv har varit ett helvete allt sedan dess, fast du har 
lyckats hålla masken utåt. Du skulle göra vad som helst för att få träffa henne igen, 
VAD SOM HELST, annars blir du aldrig hel igen.
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Du är Lionel Jones, en lätt alkoholiserad privatdeckare. 
Du stack hemifrån tidigt på grund av att du inte pallade 
med dina föräldrar och flyttade till den här staden. Du 
hankade dig i början fram som fabriksarbetare på ett 
lokalt förpackningsföretag, men tröttnade efter ett tag 
och sökte in på polishögskolan. Du kom in, men det 
kändes fel från början och efter ett år kände du dig så 
obehaglig till mods att du hoppade av, började supa 
och startade eget.  

Du har nu mer en egen firma med kontor i din lilla tre-
rummare. Normalt sett jobbar du ensam, men ibland 

tar du hjälp av Paul, en kompis som är fotograf.  
På sistone har affärerna inte gått så lysande 
och du har jäkligt ont om pengar. Nu är det ju 
dock inte så illa ställt att du inte har råd att gå 

ut och ta några öl och Whiskys en sex-sju kvällar i veckan. 
Att alltid ta ett allvarligt snack med din polare Jim Beam innan du går och lägger dig 
har blivit en nödvändig åtgärd för att du skall kunna somna och trots det vaknar du 
varje natt av mardrömmen som du har haft ända sedan du började på skolan: Du 
går genom ett öde landskap, vid horisonten skymtar tornet. Plötsligt hörs ett avlägset 
skrik, du vänder dig om och precis bakom dig ligger ett barn, skrikande. Plötsligt har 
du en gigantisk nål i din hand, du pålar barnet medan luften fylls av ångestladdade 
kvidande. Precis när du kastar ansiktet bakåt för att utstöta ditt triumfvrål, vaknar 
du med ett skrik, badande i svett.
För några dagar sedan träffade du en kvinna, Julie Streiber, på en nattklubb någon 
stans i sta’n. Det var väl i och för sig ingenting märkvärdigt med det, om det inte hade 
varit för det faktum att du nästan inte gjort annat än tänkt på henne sedan dess. Du  
känner en intensiv saknad, men ändå ett lugn i din själ du aldrig känt tidigare. För-
älskad? Du? Ni fann varandra i alla fall, det var en välbekant känsla i hennes omfam-
ning, som om hennes kropp passade i din. Mitt i alla dessa starka känslor glömde du 
att be om hennes telefonnummer.
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Du är John Gardner, en rätt misslyckad konstnär. 
Sen den där dagen då du lämnade föräldrahemmet 
och sökte dig hit har du försökt fånga dina visioner 
på duken, men det är som att  försöka fånga en 
dröm. Att det inte gått så bra bekräftas av det svala 
intresset från allmänheten, det är precis som om 
folk inte vågar ge sin fantasi spelrum. Ja, ibland 
undrar du om folk överhuvudtaget har någon för-
måga att drömma om andra tider, andra världar. 
Men vänta bara, förr eller senare skall du lyckas 

skapa det perfekta konstverket, det där 
som fångar dina inre visioner och proji-
cerar dem så att andra kan förstå.

Du har inte många vänner, faktiskt inga 
alls när du tänker efter. Förutom Julie 

förstås, hon som jobbar på en psykiatrisk akutmottagning dit du vänt dig de gånger 
du hållit på att drunkna i din inre värld. Första gången som du träffade henne slogs 
du av en blixt glasklar inspiration. Du fick en vision av en mörk värld, där livsviljan 
och kärleken trots mörkret levde och lystes upp av Julie. Sedan dess har du ofta up-
pehållit dig nära kliniken eller i väntrummet för att få en skymt av henne och visionen. 
Nu är det länge sedan du träffade henne, men förr eller senare kommer hon tillbaka... 
det måste hon göra.
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Så länge du kan minnas har du sökt, efter kärleken, efter 
tryggheten, efter själslig ro. Du sökte dig till psykvården 
för du trodde att du skulle lära dig något om din egen 
själ, så fel man kan ha. När du träffade Daniel kändes det 
som du hittat rätt. Han gjorde allt för dig och tillsammans 
fick ni din dotter Amanda, som nu är tre år gammal. Men 
ditt sökande var inte över för det, du sjönk återigen in 
i depressioner. Det var då du började flörta med andra 
män för att försöka få Daniel svartsjuk, du hade fått för 
dig att han inte älskade dig.  Den förste, Robert, kirurgen 

på sjukhuset, var du aldrig ens förälskad i... du 
har alltid varit bra på att lura dig själv och skylla 
misstagen på andra.

John Gardner var den förste man som rörde vid 
din själ. Du kände dig på något underligt sätt dra-

gen till honom, han såg lika förvirrad och sorgsen ut som du kände dig. Det skrämde 
dig och du intalade dig att det aldrig kunde inleda ett förhållande med en psykiskt 
sjuk person. Gardner brukade sitta i mottagningsrummet och stirra på dig varje kväll, 
hans blickar fick dig att längta tillbaka. Du orkade snart inte med ditt arbete på akut-
mottagningen och tog tjänstledigt för att läsa en grundkurs i psykologi. I samma veva 
började du gå i terapi för att försöka få klarhet i varför din själ kändes så orolig och 
vad dina drömmar kunde betyda.
Niels, en av lärarna på skolan, brukade hänga på ett café och det var där du träffade 
Mark. Han berättade om Universal Family of Love (UFL) och deras filosofi. Du kände 
nästan ögonblickligen en samhörighet med Mark och du träffade honom så gott som 
varje kväll efter det. Enda smolket i bägaren var det där svinet Erik som försökte få dig 
i säng. Du avfärdade honom, du gav honom inte ens ditt telefonnummer. Sara var ir-
riterad på att du struntade i dina studier och ni grälade ofta och länge. Det hela ledde 
till att du tog ditt pick och pack för att flytta in till Mark. Han initierade dig i UFL och 
ni mediterade tillsammans. Mark var uppenbarligen din själsfrände och tillsammans 
skulle ni väcka den gudomliga entitet ni båda var vars en halva av. Tillsammans fick ni 
en vision av en sönderkrigad värld där endast kärleken band er tillsammans. Känslan 
av hopplöshet och ångest var så överväldigande att du nästan inte kunde andas, det 
var samma vision du haft i dina mardrömmar och naturligtvis flydde du.. 
Du sökte och fick jobb som sköterska på ett sinnesjukhus. Du hoppades att patienternas 
ångest och smärta skulle kunna döva dina egna smärtor. En kväll anlände en patient 
som förflyttats från en öppen anstalt, hans namn var Amitai Etzioni. Hans sorgsna 
ögon stirrade på dig oavbrutet medan ni bar in honom till hans cell, han sa ingenting, 
han bara stirrade. Återigen kände du en stark attraktion till en vilt främmande män-
niska, men den här gången hade du full kontroll över situationen och du tog kontakt. 
Etzioni visade sig vara en mycket belevad herre, lugn och sansad så länge du var hos 
honom. Ingen annan på avdelningen kunde prata eller få kontakt med honom förutom 
du. Ni spenderade timmar tillsammans och han berättade om sin värld, en mörk och 
fasansfull värld där han växt upp. Han berättade om demoner som jagade honom och 
om blodiga offer utförda av hans föräldrar.
Han berättade om ett svart torn och hans beskrivning av det stämde exakt överens med 
dina drömmar. Insikten om att han sett dina drömmar skrämde dig, men du insåg också 
att det inte längre var du som påverkade andra med dina drömmar. Du var tvungen 
att få ut Etzioni från sjukhuset. Efter några veckors samtalande med honom förhörde 
du dig hos ledningen om det fanns någon chans till permission. Du gav Etzioni klara 
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instruktioner om hur han skulle bete sig, svara på frågor och hur han skulle fylla i 
permissionsansökningen. Sedan sa du upp dig och innan du lämnade sjukhuset gav 
du Etzioni din adress och sa att han skulle söka upp dig när han kom ut.

Ditt riktiga namn är Amanda Ormond. 
Du har så länge du kan minnas varit den av er som sökt sig själv intensivast. Det är 
dock inte så att du slutit dig inom dig själv, utan du har alltid varit först med att prova 
allt. Det var innan du hamnade i den andra världen förstås, där verkar det som ditt 
sökande förändrades till att söka efter vem du egentligen var. Nu kan du se tillbaks 
och se vilken idiot du varit som svikit så många, inte minst din dotter som du näst 
intill förskjutit av rädsla

Du minns att du och de andra för länge sedan tillhörde en av klanerna som kämpar 
bland ruinerna för överlevnad. Det var ett krig där den starke överlevde, utan plats för 
de svaga. För att överleva var man tvingad att äta kött från fallna fiender och kamrater, 
i kampen för överlevnad var ingenting heligt. Att odla saker var bara möjligt i väldigt 
begränsad skala då det var ont om odlingsbar mark som dessutom måste vara lättför-
svarad. Det du minns bäst är kamratskapen mellan dig och de andra, ni var oskiljak-
tiga. Ni kämpade, blödde, skrattade och grät tillsammans, allt med samma intensitet. 
När du tänker efter var ni nog lyckliga i allt elände, en liten familj. Peter var din bäste 
vän och älskare, ni var gjorda för varandra. Det märktes att de andra var förtjusta i 
dig och du tyckte om det, det var du som höll gruppen tillsammans.

Så kom dagen då ni träffade den gamle som talade om ett högt torn dit kriget inte 
nådde, en plats där man kunde vara säker. Han kallade det för Friheten och sa att 
den stod att finna söderut. Mike var den som mest tog till sig hans budskap och hans 
entusiasm smittade sakta av sig. Så när ni en dag kom hem efter en räd mot en av 
de andra klanernas förråd och fann er klan slaktad till siste man, insåg ni att ni inte 
hade något att förlora, så ni gav er av för att finna Friheten. 
Efter en lång och mödosam resa siktade ni så till slut tornet, majestätiskt reste det sig 
ur ruinerna, som ett löfte om en bättre tillvaro och ni ökade farten. Plötsligt ändrades 
landskapet och ni befann er på ett stort fält, bortom vilket ni kunde skönja en stad, 
men tornet var borta. Ni var totalt förvirrade när några mörklädda figurer dök upp och 
förde er till staden och ner i ett underjordiskt komplex. 

Det sista du minns då nålen trängde in i din tinning är tanken: Nej, nej, inte oss...

Namnlista
John ----- Mike

Mark ---- Tom

Amitai -- Gordon

Lionel --- Peter
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de riktiga karaktärerna
John

Welcome my son, welcome to the machine.
Where have you been?  It’s alright we know where you’ve been. 

-Pink Floyd: Welcome To the Machine

Ditt riktiga namn är Mike Bison.
Du minns att du och de andra för länge sedan tillhörde en av klanerna som kämpar 
bland ruinerna för överlevnad. Det var ett krig där den starke överlevde, utan plats för 
de svaga. För att överleva var man tvingad att äta kött från fallna fiender och kamrater, 
i kampen för överlevnad var ingenting heligt. Att odla saker var bara möjligt i väldigt 
begränsad skala då det var ont om odlingsbar mark som dessutom måste vara lättför-
svarad. Det du minns bäst är kamratskapen mellan dig och de andra, ni var oskiljak-
tiga. Ni kämpade, blödde, skrattade och grät tillsammans, allt med samma intensitet. 
När du tänker efter var ni nog lyckliga i allt elände, en liten familj. Julie var den som 
band er tillsammans, hon var en god kamrat och alla var väl smått förälskade i henne. 
Peter och Julie var tillsamman och ni andra var väl lite avundsjuka, men det märktes 
att de var gjorda för varandra.
Så kom dagen då ni träffade den gamle som talade om ett högt torn dit kriget inte nådde, 
en plats där man kunde vara säker. Han kallade det för Friheten och sa att den stod 
att finna söderut. Du var den som mest tog till sig hans budskap och din entusiasm 
smittade sakta av sig. Så när ni en dag kom hem efter en räd mot en av de andra kla-
nernas förråd och fann er klan slaktad till siste man, insåg ni att ni inte hade något 
att förlora, så ni gav er av för att finna Friheten. 

Efter en lång och mödosam resa siktade ni så till slut tornet, majestätiskt reste det sig 
ur ruinerna, som ett löfte om en bättre tillvaro och ni ökade farten. Plötsligt ändrades 
landskapet och ni befann er på ett stort fält, bortom vilket ni kunde skönja en stad, 
men tornet var borta. Ni var totalt förvirrade när några mörklädda figurer dök upp och 
förde er till staden och ner i ett underjordiskt komplex. 
Det sista du minns då nålen trängde in i din tinning är tanken: Lögn.lögn,lögn...

Namnlista
Julie ---- Amanda
Mark ---- Tom
Amitai -- Gordon
Lionel --- Peter
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Mark
Ditt riktiga namn är Tom Fraser.

Du minns att du och de andra för länge sedan tillhörde en av klanerna som kämpar 
bland ruinerna för överlevnad. Det var ett krig där den starke överlevde, utan plats för 
de svaga. För att överleva var man tvingad att äta kött från fallna fiender och kamrater, 
i kampen för överlevnad var ingenting heligt. Att odla saker var bara möjligt i väldigt 
begränsad skala då det var ont om odlingsbar mark som dessutom måste vara lättför-
svarad. Det du minns bäst är kamratskapen mellan dig och de andra, ni var oskiljak-
tiga. Ni kämpade, blödde, skrattade och grät tillsammans, allt med samma intensitet. 
När du tänker efter var ni nog lyckliga i allt elände, en liten familj. Julie var den som 
band er tillsammans, hon var en god kamrat och alla var väl smått förälskade i henne. 
Peter och Julie var tillsamman och ni andra var väl lite avundsjuka, men det märktes 
att de var gjorda för varandra.
Så kom dagen då ni träffade den gamle som talade om ett högt torn dit kriget inte 
nådde, en plats där man kunde vara säker. Han kallade det för Friheten och sa att 
den stod att finna söderut. Mike var den som mest tog till sig hans budskap och hans 
entusiasm smittade sakta av sig. Så när ni en dag kom hem efter en räd mot en av 
de andra klanernas förråd och fann er klan slaktad till siste man, insåg ni att ni inte 
hade något att förlora, så ni gav er av för att finna Friheten. 

Efter en lång och mödosam resa siktade ni så till slut tornet, majestätiskt reste det sig 
ur ruinerna, som ett löfte om en bättre tillvaro och ni ökade farten. Plötsligt ändrades 
landskapet och ni befann er på ett stort fält, bortom vilket ni kunde skönja en stad, 
men tornet var borta. Ni var totalt förvirrade när några mörklädda figurer dök upp och 
förde er till staden och ner i ett underjordiskt komplex. 
Det sista du minns då nålen trängde in i din tinning är tanken: Satan, satan, satan...

Namnlista
Julie ---- Amanda
John ----- Mike
Amitai -- Gordon
Lionel --- Peter



22Rollbeskrivningar

Det Blå Scenariot

Amitai
Ditt riktiga namn är Gordon Cramer.

Du minns att du och de andra för länge sedan tillhörde en av klanerna som kämpar 
bland ruinerna för överlevnad. Det var ett krig där den starke överlevde, utan plats för 
de svaga. För att överleva var man tvingad att äta kött från fallna fiender och kamrater, 
i kampen för överlevnad var ingenting heligt. Att odla saker var bara möjligt i väldigt 
begränsad skala då det var ont om odlingsbar mark som dessutom måste vara lättför-
svarad. Det du minns bäst är kamratskapen mellan dig och de andra, ni var oskiljak-
tiga. Ni kämpade, blödde, skrattade och grät tillsammans, allt med samma intensitet. 
När du tänker efter var ni nog lyckliga i allt elände, en liten familj. Julie var den som 
band er tillsammans, hon var en god kamrat och alla var väl smått förälskade i henne. 
Peter och Julie var tillsamman och ni andra var väl lite avundsjuka, men det märktes 
att de var gjorda för varandra.
Så kom dagen då ni träffade den gamle som talade om ett högt torn dit kriget inte 
nådde, en plats där man kunde vara säker. Han kallade det för Friheten och sa att 
den stod att finna söderut. Mike var den som mest tog till sig hans budskap och hans 
entusiasm smittade sakta av sig. Så när ni en dag kom hem efter en räd mot en av 
de andra klanernas förråd och fann er klan slaktad till siste man, insåg ni att ni inte 
hade något att förlora, så ni gav er av för att finna Friheten. 

Efter en lång och mödosam resa siktade ni så till slut tornet, majestätiskt reste det sig 
ur ruinerna, som ett löfte om en bättre tillvaro och ni ökade farten. Plötsligt ändrades 
landskapet och ni befann er på ett stort fält, bortom vilket ni kunde skönja en stad, 
men tornet var borta. Ni var totalt förvirrade när några mörklädda figurer dök upp och 
förde er till staden och ner i ett underjordiskt komplex. 
Det sista du minns då nålen trängde in i din tinning är tanken: Inte ge sig, inte ge 
efter... och det gjorde du aldrig. 
Du vet att det ställe ni fördes till var Gordons Sjukhus för Psykiskt störda där du suttit 
inspärrad hela tiden för att du vägrade anpassa dig. 

Namnlista
Julie ---- Amanda
John ----- Mike
Mark ---- Tom
Lionel --- Peter
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Lionel
Ditt riktiga namn är Peter Dash.

Du minns att du och de andra för länge sedan tillhörde en av klanerna som kämpar 
bland ruinerna för överlevnad. Det var ett krig där den starke överlevde, utan plats 
för de svaga. För att överleva var man tvingad att äta kött från fallna fiender och kam-
rater, i kampen för överlevnad var ingenting heligt. Att odla saker var bara möjligt i 
väldigt begränsad skala då det var ont om odlingsbar mark som dessutom måste vara 
lättförsvarad. Det du minns bäst är kamratskapen mellan dig och de andra, ni var 
oskiljaktiga. Ni kämpade, blödde, skrattade och grät tillsammans, allt med samma 
intensitet. När du tänker efter var ni nog lyckliga i allt elände, en liten familj. Julie var 
den som band er tillsammans, hon var en god kamrat och alla var väl smått förälskade 
i henne. Du och Julie var tillsamman och de andra var väl lite avundsjuka, men det 
var ni som var gjorda för varandra.
Så kom dagen då ni träffade den gamle som talade om ett högt torn dit kriget inte 
nådde, en plats där man kunde vara säker. Han kallade det för Friheten och sa att 
den stod att finna söderut. Mike var den som mest tog till sig hans budskap och hans 
entusiasm smittade sakta av sig. Så när ni en dag kom hem efter en räd mot en av 
de andra klanernas förråd och fann er klan slaktad till siste man, insåg ni att ni inte 
hade något att förlora, så ni gav er av för att finna Friheten. 

Efter en lång och mödosam resa siktade ni så till slut tornet, majestätiskt reste det sig 
ur ruinerna, som ett löfte om en bättre tillvaro och ni ökade farten. Plötsligt ändrades 
landskapet och ni befann er på ett stort fält, bortom vilket ni kunde skönja en stad, 
men tornet var borta. Ni var totalt förvirrade när några mörklädda figurer dök upp och 
förde er till staden och ner i ett underjordiskt komplex. 
Det sista du minns då nålen trängde in i din tinning är tanken: Amanda, dom får inte, 
AMANDA...

Namnlista
Julie ---- Amanda
John ----- Mike
Mark ---- Tom
Amitai -- Gordon
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rollScheMa

SPELARE
1 2 3 4 5

1 Lionel - - - -

2 Lionel - Robert Sally Jonas

3 Lionel Mr Gardner - Sally -

4 Lionel Mr Gardner Niels - Angela

5 Lionel Mr Gardner - Sara -

6 Lionel Mr Gardner Mark Erik Stephanie

7 Lionel Mr Gardner Mark - Daniel

8 Lionel Mr Gardner Mark Amitai Manson

9 Lionel Mr Gardner Mark Amitai -

10 Lionel Mr Gardner Mark Amitai Julie

I’m half a crazy man
Waiting for confirmation
Signs keep changing and

I need som more information
-Mike Oldfield

Rollschemat visar i vilken scen vilken roll som spelas av vem. Se till att ha god kontroll 
över schemat och att dela ut rollerna en scen i förväg.

Det är viktigt att spelet inte stannar av mellan scenerna. Som spelledare har du få 
andra uppgifter i det här scenariot så det borde inte innebära några problem med 
rollutdelningarna.

Det är också viktigt att scenerna inte tar alldeles för mycket tid i anspråk eftersom 
det nästan alltid är en spelare som får titta på i varje scen.

SC
EN


