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Ett stort tack till alla er som varit med och speltestat det 
här scenariot, ett särskilt stort tack till Storyteller’s Inn 
i Göteborg.

Tack också till alla er som ställer upp och spelleder under 
SydCon V!

Tack till mamma och pappa, till Sandra, till Kvarnström, 
Krämer och Rembratt (som tecknat karaktärsbilderna och 
Sopletar-Sam), till Gud, till Hin Håle och naturligtvis till 

Tomas Ruzic som lät scenariot vara med på konventet.
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Inledning

Förord
Välkomna till 1996 års Werewolf-äventyr! Scenariot bygger i grunden 
på Richard Corbens historia Den Troende, men är naturligtvis starkt 
influerad av Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas, Batman och 
en rad andra filmer. Förhoppningsvis har ni sett de filmer jag refererar 
till i texten, annars får ni väl helt enkelt improvisera.

Äventyret är ganska rättframt och mycket hänger på spelledaren. Det 
är, som vanligt, fritt fram för er att göra vad ni vill av historien, 
huvudsaken är att ni och era spelare har kul. 

Varje akt inleds med en scen från barnhemmet och de ska alltså läsas. 
Sista akten är lite annorlunda, där är det scen 2 som ska läsas. Detta 
helt enkelt för att de ska få en liten hint om vad de ska göra när de 
kommer tillbaka till Gothicopolis.

Synopsis
Det är jul i Gothicopolis, snön ligger tjock på gator & torg och i varje 
hörn står en jultomte med insamlingsbössa och ett ho-ho-ho på läp-
parna. Överallt hänger god jul-skyltar och varje större varuhus har 
en jultomte som barnen kan sitta hos och önska sig både det ena och 
det andra. De tusentals elektriska ljusen i den enormt stora julgra-
nen på stortorget har ännu inte tänts, det görs på Grantändarafton 
(22:a december) varje år, men det brukar vara körer som sjunger sina 
julvisor redan innan det.

Det är i sanning en glädjens och fridens högtid, men i de sämre kvarteren 
sjunger ingen några julsånger. Nej, där pågår uteliggarnas, horornas 
och missbrukarnas dagliga kamp för överlevnad med oavbruten inten-
sitet. Där är det inga tomtar i gathörnen eller julskyltning eller 
julsånger. Det är just i de kvarteren vi ska uppehålla oss en stund 
och följa tre varelsers öden just den här julen. Det är inga vanliga 
uteliggare utan tre stycken varulvar som inte har något fast hem 
eller ens en säng att sova i. Det är de här tre som kommer att bli 
julens hjältar och återställa alla de problem som en avundsjuk Herr 
Halloween ställer till.

Barnhemmet
Stämningen i Barnhemmet är åt Oliver Twist-hållet, en ondskefull gam-
mal barnhemsföreståndare, Perkins, tvingar de små pojkarna att jobba 
sexton timmar per dag och låter dem aldrig leka eller ha roligt. Maten 
som pojkarna får sig till livs på hemmet är så dålig och näringslös 
att de ibland måste smyga sig ut på gatorna och leta igenom soptun-
nor efter mat.
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Bland pojkarna är det Nicholas som är ledargestalten. Han är lite 
äldre än de flesta och har också bott på hemmet längst. Han fungerar 
som storebror och far till alla de andra pojkarna, det är också han 
som så småningom tar Jultomtens plats. 

Av de tre varulvarna är det två som har bott på barnhemmet och ge-
nomlevt Perkins misshandel. I fem scener följer vi dem och deras grymma 
öden fram till den ödesdigra Julaftonsnatten då Jultomten äntligen 
kommit till barnhemmet med en fin julgran och den bästa julklappen 
av de alla - Perkins död. Olyckligtvis misslyckas tomten i sitt uppsåt 
och skjuts brutalt ner av Perkins, som i sin tur dödas av Nicholas. 
Därefter tar Nicholas på sig tomtens kläder och blir den nya tomten 
och julefriden är räddad.

Gothicopolis
Tänk Gotham City i Batman-filmerna. En enorm stad med ett tydliga 
drag åt det gotiska, stora statyer på varje torg, gargoyler på varje 
skyskrapa och en enorm fullmåne som dränker den i silvervitt ljus om 
natten.

Alla statyer är av öststatproportion, dvs de är gigantiska gråa och 
kraftfulla. Det finns statyer överallt och av allt & alla möjliga.

Det finns vidsträckta parker av Central Park-modell där det är lika 
osäkert att gå som genom ett minfält.

En bra liknelse mellan Gotham City och Metropolis är att Metropolis 
är New York på dagen och Gotham är New York på natten. Naturligtvis 
är Gothicopolis båda, men kanske med ett drag åt att vara New York 
på natten både dag- och nattetid.
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Sagan

Inledning
En enorm silvervit måne avteckna sig bakom massiva snömoln. En gigan-
tisk stad breder ut sig långt nedanför den. Neonljus, gator, gatlyktor 
och skyskrapor - Gothicopolis!

Längs de breda gatorna kryper bilar och den karakteristiska ångan 
ryker ur gatbrunnarna. Ett tjockt snötäcke ligger över hela staden 
och plogbilarna kämpar sig fram för att göra gatorna framkomliga. På 
båda sidor skjuter skyskraporna i höjden, dekorerade med stenstatyer 
och järnbeslag. Stora statyer står utspridda på stadens småtorg och 
människor i tjocka vinterkläder med stora shoppingpåsar i händerna 
vandrar längs de kalla trottoarerna. Den stora julhandeln är i full 
gång. I varje gathörn står en jultomte med en bjällra och en pengabössa.

På stortorget ligger det enorma stadshus med stora stenstatyer på 
varje sida av den stora marmortrappan. Mitt på torget, bredvid statyn 
av stadens grundare George Albion, står en trettio meter hög julgran 
med släckta ljus, den tänds först på Grantändarafton. Runt granen 
står människor med tända lyktor i händerna och sjunger julsånger.

Bakom stadshuset, några kvarter bort, ligger gatorna öde. Ytterligare 
några kvarter bort ligger de mindre respektabla kvarteren - Gothi-
copolis slum. I portuppgångarna står luffarna och häller i sig sin 
vinotinto och enstaka bagladys drar sina vagnar längs trottoarerna 
på jakt efter ett varmt ställe att sova på.

På en liten bakgata, står några raggiga figurer och rotar bland sop-
tunnorna...
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Prolog - Storstadsulvar
Handling: Det är några dagar före julafton i metropolen Gothico-
polis, livet är hårt för Rännstensulvarna. Det har snöat oavbru-
tet i flera dagar och kylan är bitande. Ulvarna vandrar planlöst 
omkring i stadens slumområden för att hitta något ätbart och en 
någorlunda varm plats att sova på. Efter några timmars frukt-
löst sökande stöter de på en gammal uteliggare, Sopletar-Sam. 
Det visar sig att Sam inte är vilken uteliggare som helst, nej han  
är Väktaren av Julen. Han erbjuder ulvarna en varm plats att sova 
på och ett skrovmål. 

Sopletar-Sam
I Gothicopolis sämsta delar kan man hitta 
Sam. Han bor i ett litet krypin bakom 
några kartonger och soptunnor i en 
gränd. Man måste flytta en del skräp 
innan man kommer åt att gå in genom 
det hål i tegelväggen bakom vilket 
det finns en liten stege ner. Där nere, 
i ett pannrum, finns hans hem och hans 
borg. Sam är inte någon vanlig uteliggare, 
han är i själva verket en faerie. Varje jul 
kallar han sig Väktaren av Julfriden, men 
han är också Sökaren efter Graal och Be-
vararen av Traditioner, Förverkligaren av 
Drömmar och Tolkare av Järtecken. Han 
har många funktioner i Gothicopolis 
slum, men hans kanske viktigaste upp-
gift är som en av Jultomtens julklapps-
utdelare. Det är ju så att det finns 
otroligt många hus att besöka under julaftonsnatten 
och tomten skulle aldrig klara det utan hjälp. I Gothicopolis är det 
Sopletar-Sam som är den medhjälparen. Några dagar innan julafton 
brukar tomten komma på besök hos Sam och överlämna en stor säck 
klappar som ska delas ut under julaftonsnatten.

Den är julen känner sam dessutom att någonting hemskt kommer att 
ske, men vet inte alls vad. Han har bara sett några järtecken som att 
Gubben i Månen minsann fällde en tår i går natt och att en sjutaggad 
snöflinga landade på hans rockslag.

Sam dyker upp och bjuder in ulvarna att bryta bröd och sova i hans 
varma krypin. Han är en lite virrig, men ytterst belevad herre. I hans 
krypin kan man hitta ett foto av Sam när han var ung. Fotot visar en 
stilig Sam bredvid en vacker flicka med sneda ögon och spetsiga öron. 
Hon är naken, men hennes behag döljs av ett enormt långt, blont hår. 
Sam har sin gröna hatt på sig. 

Om någon skulle fråga om fotot mumlar Sam bara något ohörbart 
till svar och fortsätter göra vad han gjorde. 
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Ingen förklaring kommer att ges och han undviker vidare frågor om 
det. Skulle spelarna bli för frågvisa kommer han att ta fotot och 
gömma det.

Vidare kan man, på en vägg, finna ett enormt stort och enkelt svärd. 
Sam påstår att detta är Excalibur, vem vet? Under svärdet finns en 
broderad tavla med texten ”Strange women lying in ponds distributing 
swords is no basis for a system of government”.

Prologen slutar när spelarna gått och lagt sig för natten och allt 
verkar vara frid och fröjd.



A Nightmare Before Christmas

7

AKT I - Endast varulven är vaken

Scen 1:Barnhemmet I
I vilken Jack kommer till barnhemmet

Lille Jack, vars föräldrar är gravt alkoholiserade, står förskrämd 
utanför dörren till Barnhemmet. Han håller krampaktigt fru Tomlin i 
handen, han stirrar på dörren - han är rädd, livrädd. 

Den gistna trädörren öppnas och en spinkig gammal man med elakt an-
sikte stirrar ut:

-Ah, fru Tomlin, så trevligt att se er. Kom in vetja.

Jack vill inte gå in, vill stanna kvar härute, vill springa hem, vill inte 
gå in i det mörka huset. Fru Tomlin släpar in honom i en mörk och dam-
mig hall. Det är tyst i hela huset, den gamle mannen har ett stearinljus 
i handen och visar in dem i ett trångt rum med bara ett träbord och 
en fåtölj. Fru Tomlin knuffar fram Jack mot bordet och lägger sina 
händer på hans axlar:

-Det här, mr Perkins, är Jack. Hans föräldrar vanvårdar honom och det 
sociala har beslutat om placering i barnhem. Jag tänkte naturligtvis 
på ert barnhem och att ni kanske har plats åt honom.

Mr Perkins lutar sig ner över Jack och kniper honom i kinden. Jack kän-
ner hans sura andedräkt och ser den illvilliga glimten i hans små, fula 
ögon. Mr Perkins flinar till lite och säger:

-Jodå, visst finns det plats åt en sådan lite rackare. Stackars Daniel 
gick ju bort i lungsot förra månaden och det har liksom varit lite tomt 
utan honom, he, he. Den här kan väl inte vara mer än tio?

Jack svettas, han vill inte vara här, vill inte bo här. Han vrider sig lite 
nervöst, men fru Tomlins händer kramar åt hårdare om hans axlar, så 
hårt att det nästan gör ont. Han gnyr till lite tyst. Mr Perkins öpp-
nar en låda i bordet och plockar fram en bunt sedlar ur vilken han 
tar några stycken och ger till fru Tomlin.

-Här är en liten slant för besväret, fru Tomlin. Kom gärna tillbaks, 
he he.

Fru Tomlin stoppar pengarna i sin handväska och lämnar rummet utan 
att ens se åt lille Jack, som förtvivlat stirrar efter henne. Mr Perkins 
tar ett järnhårt tag om hans lilla arm och väser:

-Nu tillhör du mig. Glöm aldrig att jag äger dig, jag är det enda du 
har. Ingen bryr sig om dig, ingen mer än jag, he he...
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Scen 2 - Röd Snö
I vilken ulvarna vaknar av ett underligt ljud mitt i natten och ser Jultomten mördas.

Handling: Ulvarna har lagt sig för att sova i Sams krypin när de plöts-
ligt vaknar av en underlig känsla i magtrakten, ungefär som när man 
åker nerför den brantaste backen i en bergochdalbana. De får syn på 
Sam där han står överst på stegen och blickar ut genom hålet i väggen. 
Innan de hinner säga något till honom slinker han ut i gränden där snön 
ligger tjock. Det hörs ett distinkt ljud av bjällror, och Sam stirrar 
mot ett hustak ett trettiotal meter bort. När spelarna kryper ut för 
att ta reda på vad det är som är fel ser de en släde med förspända 
renar på hustaket mittemot. En siluett, misstänkt likt jultomtens, är 
precis på väg ner i skorstenen när ett flertal skott brinner av från 
obestämbart håll. Tomtesiluetten ger ifrån sig en halvkvävt skri och 
faller handlöst ner från taket.

 Sam faller ner på knä. Han är omöjlig att konversera med och mumlar 
någonting om att ’Jag visste att det var något galet, jag kände det så 
fort Mångubben grät’. Han nämner också någonting osammanhängande 
om en sjutaggad snöflinga och pumpor. 

En närmare undersökning visar att det mycket riktigt är Jultomten 
som blivit mördad - av tre hagelsvärmar i ryggen. Det är så gott som 
omöjligt att avgöra varifrån skotten föll. Snön runt tomten är röd 
av blod och han tar tag i Jacks hand med ett järngrepp. Tomtens ögon 
visar ett igenkännande och innan hans livslåga släcks hinner han viska 
’Jack, åh Jack. Jag är så ledsen att jag inte hunnit besöka dig...’.

Sam ligger på knä inne i gränden och tårarna strömmar nerför hans 
kinder, hatten har ramlat av, och han gnyr ynkligt. Det går inte att 
prata med honom på minst en timme - allt han säger är bara ’Varför... 
Jag är Väktaren, jag borde sett det, jag borde hindrat det. Mina krafter 
sinar, åh... Eländes elände’.

Spelarna kan hjälpa honom in i hans krypin och bädda ner honom, kon-
jak lugnar honom lite grann, men han fortsätter att gråta och gny.

På taket står fortfarande tomtens uråldriga släde med renarna för-
spända. Till och med de ser sorgsna ut. Tomtesäcken ligger på taket och 
är sprängfylld med julklappar, alla med en liten etikett med ett namn 
på. Så fort spelarna lämnar gatan kommer renarna att flyga iväg med 
släden, vart vet ingen. Tomtens lik kommer att ligga kvar och om inte 
spelarna själva tänker på det kommer Sam att mumla fram ett ’Ta med 
er honom in, han måste begravas... han kan inte ligga där, ta in honom...’.
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Scen 3 - Merry Halloween
I vilken Tomten begravs och underliga saker börjar hända

Handling: När Sam väl kommit till sans talar han om för spelarna att 
’I egenskap som Väktare av Julefriden och Bevarare av Traditionerna 
måste jag nu genomföra mitt livs sorgligaste uppdrag. Jultomtens be-
gravning. Ack, ack, hur går det nu med Julefriden och Julens ande??’.

Sam är inte längre den starke och virile unge man han en gång varit 
och ber därför spelarna om hjälp att begrava Tomten vilket ska ske 
på Gothicopolis gamla kyrkogård. 

Den Gamla Kyrkogården är n vidsträckt och lummig plats med gravar 
daterande ända från 1000-talet. Det finns delar som är otroligt väl-
skötta och andra som är helt igenväxta och vanvårdade. En lika spök-
lik som vacker plats. Bland gravarna kan man hitta berömdheter som 
Hamlet, Jim Morrison, Curt Cobain och Martin Luther King.

Väl framme vid kyrkogården begraver de tomten i en liten dunge, utan 
sten. Sam genomför en kort ceremoni vilken innefattar att han håller 
ett kort tal och att ett ljus ställs på graven och tänds. Det är för 
övrigt den här graven som kommer att leda spelarna in i Halloween-
landet senare i sagan.

På vägen tillbaka till Sams krypin bevittnar sällskapet inte bara hur 
flertalet barn går omkring utklädda till häxor och spöken, utan också 
att så gott som varje fönster har en Jack-o-lantern som prydnad. Män-
niskorna de möter ser sorgsna och nedslagna ut. Det känns råare i 
luften och snön har börjat smälta. Det är blaskigt och fuktigt, blött 
och ruggigt - inte alls som vintrarna i Gothicopolis brukar vara. Inte 
ens stjärnhimlen är klar, månen skymtar fram mellan molnrevorna och 
fladdermössen flyger i flockar. Det är naturligtvis Herr Halloween 
som påbörjat sin inmarsch...
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AKT II - I Jultomtens rike

Scen 1 - Barnhemmet II
I vilken lille John drar sin sista suck

I en hall, upplyst av stearinljus, sitter ett tjugotal barn och sliter 
vid vävstolarna. Det är sent på kvällen och de har knappt ätit någon-
ting idag, de har inte arbetat tillräckligt bra för att förtjäna det 
sa mr Perkins. Deras trötta små ögon fixerar vävstolarna, deras små 
sargade händer jobbar frenetiskt och vant med spolar och trådar. 
Minstingen på barnhemmet, lille John, gör fel och får börja om hela ti-
den, han är så trött att han knappt kan hålla ögonen öppna. Gång på 
gång nickar han till, hans hals är så smal att den ser ut som om den 
skulle brytas av varje gång hans huvud faller ner mot hans bröst. 
Nicholas, barnhemmets äldste, petar honom i sidan hela tiden för att 
hålla honom vaken och viskar:

-Somna inte, John. Snälla, somna inte. Du vet vad som hände Daniel. Håll 
dig vaken, bara en stund till...

Slutligen orkar inte Johns utmärglade kropp längre, han faller ihop 
över vävstolen och går omöjligen att väcka till sans. Nicholas lämnar 
sin vävstol och försöker förtvivlat väcka honom till liv igen, utan 
framgång. De andra barnen vågar inte annat än att fortsätta arbeta, 
snabbare och snabbare. Alla vet vad som kommer att hända med lille 
John om mr Perkins kommer in innan han vaknar.

Plötsligt slås dörren upp och mr Perkins elaka uppenbarelse avteck-
nar sig i dörrhålet:

-Vad är det jag ser? En förbannad latmask! Sätt igång och jobba din 
late lille skit!

Han har sett Johns uttryckslösa ansikte och styr stegen mot honom, i 
handen har han rottingkäppen, den förhatliga rottingkäppen, rotting-
käppen som ändat så många barns liv. Nicholas stirrar på Perkins och 
säger förtvivlat:

-Mr Perkins, snälla ni måste...

Ett slag av rottingkäppen över hans mun tystar honom och kastar 
honom till marken. Ett slag, två, tre träffar lille Johns försvarslösa 
kropp. De andra arbetar, alla sneglar bort mot John, ingen vågar göra 
någonting. John vaknar inte, ännu ett slag, två, tre fyra, slagen haglar 
över lille John som aldrig mer kommer att resa sig.

-Bär ut honom och gräv ner honom, Nicholas. Vi har tydligen fått ett 
fall till av lungsot här! Skriker Perkins innan han fortsätter sin 
inspektionsrunda och kontrollerar att alla gjort mer än de borde...
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Scen 2 - Alla Helgons Blodiga Natt
I vilken ulvarna slåss mot gastar och hittar vägen till Nordpolen

Handling: Det står klart att allt inte är som det ska, ju-
lefriden måste räddas. Egentligen är det Sams uppgift, men 
han är rädd att han tappat stinget och vet inte om han 
vågar bege sig till Nordpolen för att ta reda på vad som 
pågår - han ber ulvarna. Naturligtvis utgår vi från att de 
accepterar erbjudandet och vill ge sig iväg snarast möjligt.

Sam kan visa dem vägen och den börjar vid den stora julgra-
nen på stortorget när någon kör sjunger sina julsånger. Om 
man då klättrar upp i toppen på den 25 meter höga granen 
kommer man att upptäck att den är betydligt högre än så. 
Det tar nästan fyra timmar att nå toppen och då är man 
framme på toppen av den julgran som står utanför Jultom-
tens verkstad. 

Just den här kvällen är det lite besvärligare än vilken 
annan kväll som helst eftersom det är Grantändarafton 
och stortorget kommer att vara smockfullt med glöggför-
friskade människor som ska bevittna årets Fröken Gothico-
polis tända granen och officiellt hälsa julen välkommen. 
Det kryllar även av spiknyktra och stenhårda poliser med 
stora pistoler. Tänk på grantändningen i Batman II.

Borgmästaren kommer att hålla ett kort tal för att sedan 
lämna över till Mr Andrion, ättling till stadens grundare, 
som i sin tur håller ett något längre tal och sedan kommer 
Fröken Gothicopolis (endast iklädd pälskantad bikini) att 
trycka på knappen som tänder julgransljusen. Hela ceremo-
nin tar ca en timme och sedan ska det sjungas julvisor och 
pratas med tomtar och drickas mer glögg och så vidare...

Nu blir det ju naturligtvis inte alls som planerat... mitt i 
grandtändartjofräset dyker en parad upp. Det är nu alls 
ingen julparad, icke, det är en halloweenparad. Döm om gran-
tändarbesökarna blir förvånade och förfärade. Som om det inta var nog 
att en så märklig parad dyker upp så visar det sig raskt att dess illa-
sinnade syfte är att stoppa julfirandet på torget. Deltagarna i paraden 
sprider snabb ut sig längs torgets sidor och börjar slå 
ner tomtar, pryla barn och välta dekorationer. Det 
hela är naturligtvis ett led i Herr Halloweens plan 
att förstöra Julens ande. Om godhet, glädje 
eller kärlek byts ut mot förfäran, sorg och 
skräck finns det ju ingenting Julens ande 
kan leva på - lika en- kelt som genialiskt.

Här kan det då gå till lite hur som helst. 
Om spelarna är den typ som vill ha ul-
travåld och hinkvis med blod - varsågoda... 
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om de inte har lust att slåss, ja då är det bara att skippa det och 
låta dem klara sig hyfsat ostörda fram till granen. I vilket fall som 
helst är det enda viktiga att de på ett eller annat sätt kommer fram 
till den stora granen och kan klättra upp i den. Sam kommer inte under 
några som helst omständigheter att följa med, ty han behövs minnsann 
här som bevarare av julfriden.

När de då klättrar upp i toppen på den 25 meter höga granen kommer 
upptäcker de att den är betydligt högre än så. Det tar nästan fyra 
timmar att nå toppen och då plötsligt ser de att de faktiskt är uppe 
i toppen på den julgran som står utanför Jultomtens verkstad.

Scen 3 - Tomteverkstaden
I vilken ulvarna möter Herr Halloween

Tomteverkstaden är densamma som i Disney-filmen. Den enda skillnaden 
är att Herr Halloween har skickat sina gastar dit för att ta över. 
När ulvarna kommer dit finner de att halva gården brunnit ner och 
att alla tomtenissarna ligger omkringspridda - brutalt mördade och 
lemlästade. Snön runtom gården är rödfläckad och stallet där renarna 
brukade stå är nerbränt till grunden. Det ryker och pyr fortfarande 
i ruinerna.

På baksidan av verkstaden står slädar med skelettrenar förspända. 
Gastar lastar säckar på slädarna och med jämna mellanrum lyfter en 
släde med sin oheliga last för att flyga till Gothicopolis. Gastarna 
fungerar som ondsinta tomtenissar och distribuerar alla Halloween-
prylarna till affärer, hem och allehanda sociala institutioner. Allt 
för att stadfästa en ubikvitös känsla av Halloween och försvaga Ju-
lens ande.

Själva verkstaden och boningshuset är dock intakta. I verkstaden rå-
der febril aktivitet - ett dussintal gastar arbetar och sliter för att 
få färdigt alla Halloween-prydnader. Pumpor skärs till och skelett 
byggs, maskeradkläder sys och dockor av Herr Halloween monteras.

I Jultomtens rum sitter Herr Halloween själv och inspekterar alla 
Halloween-presenter som gastarna tillverkar. Han kontrollerar dem på 
samma sätt som Tomten i Disney-filmen, men med mer Halloweenartade ord.

Här finns nu ännu ett tillfälle att bli riktigt våldsam, låt spelarna 
gå loss och slakta lite gastar, blodet ska flyta (rött är ju trots allt 
julens färg). Gastarna är inte främmande för några som helst strids-
taktiker, de kan mycket väl plocka fram både det ena och det andra 
ur sina trasiga kläder. Tänk på barscenen i Desperado.
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När ulvarna slaktat sig igenom gastarna kommer de att stöta på Herr 
Halloween själv och han kan man inte döda. Man kan dock fördriva 
honom från Nordpolen och det gör man till exempel med Excalibur och 
då genom att förslagsvis kapa av hans stora pumphuvud.

När gastarna är döda och Herr Halloween nedkämpats gäller det att 
hitta hem. Man kan naturligtvis gå, men det är trots allt Nordpolen 
och det är långt till Gothicopolis därifrån. Det enklaste sättet är att 
flyga med en av benrenarna - förhoppningsvis har inte ulvarna slitit 
alla dem i stycken. Skulle det vara så illa är det bara att låta några 
gastar återvända efter förrättat värv i Gothicopolis.

Verkstaden bör förstöras totalt så att inga nya Halloween-prylar 
kan tillverkas. Hur blir det då med julen framöver undrar då natur-
ligtvis vän av ordning... Ingen fara, man skaffar några alver och byg-
ger en ny, modern, tomteverkstad med automatiserade industrirobotar 
och CAD/CAM-datorer så att alla alverna sedan kan lata sig och titta 
på hockey-VM.

Väl hemma kan ulvarna göra lite vad de vill, men låt de märka att 
de verkligen hindrat inflödet av Halloweenprylar. De kommer däremot 
inte att märka några attitydförändringar hos människor eller väder. 
Herr Halloween syns i varje TV-ruta i TV-affärerna och inga julsånger 
spelas eller sjungs längre. Borgmästarens röst hörs på radio i ett tal 
där han förklarar Gothicopolis för Julfri Zon.
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AKT III - I Herr Halloweens Rike

Scen 1 - Barnhemmet III
I vilken Nicholas ordnar jul

Det är julaftonsnatt på barnhemmet. Alla barnen är i sovsalen efter 
sexton timmars hårt arbete. För Perkins är julafton en dag som vilken 
annan och alltså ingenting att fira. I sovsalen är stämningen dämpad 
och några av barnen gråter tyst i sina sängar.

Plötsligt öppnas dörren och en liten figur avtecknar sig, han viskar 
fram ett ”Schhh” och glider in. Det är Nicholas som varit ute och skaf-
fat lite julstämning. Han tänder några ljusstumpar och plockar fram 
en grankvist, placerar den i en flaska och hänger några trasiga röda 
kulor i den. Barnen sätter sig upp i sina sängar och stirrar storögt 
på Nicholas och hans bestyr. Han tar fram en liten påse med julklap-
par och en påse med lite mat han funnit i en soptunna.

-Kom hit och sätt er, killar. God Jul på er, jag har presenter åt er 
allihop!

Barnen smyger försiktigt ur sina sängar och kryper ihop i en ring runt 
grankvisten och snart sjunger de tyst de få julsånger de minns. För 
en gångs skull får de uppleva en del av den glädje och värme julen 
borde föra med sig till alla barn.

Med en smäll slås dörren på nytt upp och Perkins vrålar:

-Vad i helvete håller ni på med? Ett så’nt jävla oväsen!

Han rusar in, med rottingkäppen i handen, och sparkar omkull grank-
visten, stampar sönder klapparna och ljusen. Nicholas får en ordentlig 
omgång av käppen, den förhatliga käppen:

-Ni ska för in i helvete sova! Ni ska upp och jobba klockan fem imorgon, 
satans drönare!

Scen 2 - Nicholas Grav
I vilken vägen till Herr Halloweens rike uppenbarar sig

Frågan är vad de ska göra nu. Julefriden har inte återställts än, nå-
gonting måste göras! När de kommer till Sams ställe finner de honom 
djupt nerbäddad i sängen, svårt sjuk. Han hostar blod och ser likblek 
ut. Han kan knappt prata - hans krafter håller på att sina.

Spelarna måste ta sig till Halloweenlandet på något sätt. Om de inte 
själva kommer på det kan Sam försöka förklara det för dem. De kan 
också försöka ta kontakt med Julens Ande, det är inte lätt, men låt 
de lyckas om de nu försöker. Julens ande är korrupt och blek. Han kan 
berätta att Herr Halloweens inflytande är så stort nu att ingenting 
kan stoppa honom - såvida man inte konfronterar honom på hans tron. 
Sedan försvinner anden. När spelarna fått klart för sig att de måste 
till Halloweenlandet insisterar Sam på att de ska ta med sig Excalibur, 
det är det enda vapen som kan skada herr Halloween. De får sedan syn 
på Sofie som latar sig på en Jack-o-lantern i Sams krypin. Hon tittar 
på Zeke med nyfikna ögon och jamar högt. Om han försöker kela med 
henne eller ta kontakt med henne kommer hon att börja stryka sig 
mot hans ben innan hon klättrar upp på hans axel och jamar i hans 
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öra. Endast Zeke kan höra henne viska: ”Den färskaste graven och de 
mörkaste skuggorna, där börjar vägen”.

Sedan hoppar hon ner och går bort till stegen, sätter sig och stirrar 
på Zeke och jamar högt. Om han går bort till henne klättrar hon raskt 
upp för stegen och slinker ut. Hon försöker helt enkelt leda ulvarna 
till Tomtens grav, som är den färskaste graven. Därifrån går man bara 
mot de mörkaste skuggorna och snart finner man sig gående på en lång 
vindlande grusväg i Halloweenlandet. Så är det och så måste de göra. 
Raskt ner till den gamla kyrkogården och iväg till Halloweenlandet. 

Scen 3 - Korsvägen
I vilken ulvarna stöter på illasinnade älvor

Halloweenlandet är ett öde landskapet befolkat av vilsna själar och 
andarna från våldsamma brottslingar. Det är en karg och ogästvänlig 
plats, vart man än går kan man se små fallfärdiga stugor med oroliga 
ansikten som stirrar ut i natten (det är alltid natt där) bakom pump-
lyktor. Alla skogar är försurnade granskogar och det är kallt, men 
ingen snö. Vart man än tittar ser man hotfulla bergskedjor i fjärr-
ran. Alla sjöar och bäckar är bottenfrusna och det enda som hörs är 
vargars ylande och ugglors hoande, emellanåt kan man se röda ögon 
blinka åt en ur mörkret. 

Om ulvarna frågar någon efter var Herr Halloween finns är svaret: 
”i sin borg”. Om de frågar efter vägen är svaret: ”det är bara att gå 
dit”. Dit i det här fallet är en referens till vägskyltarna de snart 
ska stöta på.

När ulvarna spatserat längs grusvägen ett tag kommer de fram till 
en korsväg med en stor ek i mitten. På eken sitter det vägskyltar fast-
spikade vilka visar åt vilket håll Nu, Dit, Hit, Då, Rom och Sedan ligger. 
Vid eken sitter också en liten figur med hög hatt och en pipa i munnen 
- det är Själhämtar-Sam. Han är Hämtaren av Själar och Väktaren av 
Döden. Han plirar lite åt spelarna och undrar vart de är på väg då. 
Han har ingen lust att delge dem någon som helst information, men om 
han får klart för sig vad de gör här kommer han att vissla högljutt 
varvid en mindre armé illasinnade älvor kommer flygande och attack-
erar spelarna. Det bör inte bli några större problem för ulvarna att 
röja sig väg genom älvstimmet, de är inte särskilt stora eller starka.

Efter striden är Själhämtar-Sam försvunnen och spelarna får försöka 
välja en väg. Rom leder naturligtvis till Rom och är inget bra val. Då 
leder till sekunden innan Tomten blev skjuten i Scen 2, Akt I. Nu leder 
till Gothicopolis sekunden efter det att de gått in i Halloweenlandet. 
Sedan leder till juldagen och är inte heller ett bra val, då är allt 
förlorat. Hit leder de till korsvägen, de får gå någon timme, men åter-
vänder slutligen till korsvägen. Dit leder till Herr Halloweens borg 
och är naturligtvis den väg de ska ta, de ska ju Dit, eller hur?

När de nu valt att gå Dit följer en händelselös färd genom samma 
karga landskap, upp i ogästvänliga berg och så småningom kan de se 
ett spöklikt slott på en klipptopp - dit ska de. Väl framme finner de 
sig utanför en stor vindbrygga, obevakad. Väl inne i slottet kommer de 
att slås ner och tillfångatas av Herr Halloweens pumpvakter.
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AKT IV - DEN NYE JULTOMTEN 

Scen 1 - Uppgörelsen 
I vilken de äntligen får tag i Herr Halloween                                      
De har nu förts in framför Herr Hall owe ens tron, själv sitter han 
där med sitt elaka grin inskuret i sitt pump an sik te. Med dånande 
röst frågar han vad de vill. Vad de än säger kommer han att skrat 
ta åt dem så att tårarna rinner. Spe la rna är inte fjät tra de på 
något sätt och kan alltså agera fritt. Me ning en är att de ska an-
gripa Herr Hal lo ween med Excalibur (helst) och en episk fäkt nings 
scen ut spe lar sig längs slottets korridorer och rum. Herr Hal-
loween är naturligtvis beväpnad med ett svärd han ock så.  Viktigt 
är att den här striden inte går för fort, använd gärna tärningar, 
vilket system är mindre viktigt. När striden väl är över och Herr 
Hal lo ween är nedkämpad be hö ver spe la rna bara ta sig tillbaka 
till kors vä gen. På vägen tillbaka, som känns längre och krokigare 
nu, ska scen 2 läsas upp.  Väl tillbaka vid korsvägen får de ånyo 
välja väg. Om de väljer Då kom mer de att an län da till sina krop 
par lagom för att se tomten mör das och någon av ulvarna kan då 
bli den nye tomten di rekt och jule fri den är räddad (det ta är den 
fi nas te lös ning en). Om de is täl let väl jer Nu är det värre, då 
måste de ta sig till Nordpolen igen och häm ta slä den och re na 
rna. Årets jul blir helt miss lyck ad, men fram ti da jular är räd 
da de. Väljer de Sedan kommer de till ba ka till Go thico po lis till 
våren och sta den har befäst sin position som Julfri zon och julen är 
för alltid för lo rad i Go thico po lis. Ingen tomte finns längre och 
eländet kom mer att spri da sig i staden, ingen bra va ri ant. 

Scen 2 - Barnhemmet IV 
I vilken Jultomten kommer på besök 
Det är julaftonsnatt i barnhemmet, strax efter det att Perkins för 
stört den lilla jul barnen nå gon sin haft. Nic ho las vaknar av att 
någon går om kring i barnhemmet. Han hör ett låg mält mumlande 
från bot ten vå ning en och beger sig ner för att ta reda på vad 
som står på. När han kommit till trap pan får han syn på en knotig 
liten fi gur som van kar omkring och pratar för sig själv. Han är 
klädd i mörkrött och har någonting som ser ut som en tom te mös 
sa på hu vu det. Plötsligt får han syn på Nicholas och tittar ny-
fiket på honom. Nicholas re ser sig upp och stammar fram: -V-v-vem 
är du? Här f-f-finns inget att stjäla! Figuren vänder sig mot honom 
och säger: -Lille Nicholas Celery, men inte är du så liten läng re. Åh 
Nicholas, jag är så ledsen! Du hann bli stor innan jag hann hit. Nicho-
las ser förbryllat på när figuren drar fram en enorm julgrann, fär 
dig klädd, ur sin säck och hur han dukar upp ett dignande jul bord, 
allt me dan han förklarar: -Jag heter alltså Barke Trädklättre 
och jag är... tja, Nic ho las, jag är Julen. Det finns bara jag numera, 
ensam. Gub ben själv lämnade in och alla de an dra små tom ta rna, 
de stack eller dog. Men jag stan na de. Någon måste ju stanna eller 
hur? Så det blev jag ensam som fick se till att julen fortsatte år 
efter år... det är mycket svårt, att göra det en sam. Och det finns 
massor av barn varje år jag inte hinner med. Men förr eller senare 
hälsar jag på hos var en da en... på något vis. Tillsammans dekorerar 
de matsalen med gir lan der, mistlar, jul bo na der och jul klap par. 
I vad som ver kar vara tim mar håller de på. Till sam mans släpper 
de in julen i det elän di ga barnhemmet och slut li gen är de klara. 
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Det är änt li gen jul på barn hem met! Det finns bara en sak kvar 
för Barke Trädklättre att göra, nämligen att ge mr Perkins hans jul 
klapp. Tillsammans går Nicholas och Barke upp till Per kins sovrum 
och öppnar försiktigt dör ren. Barke smyger in och önskar Per kins 
en riktigt god jul samtidigt som han lägger den tomma säcken över 
hans ansikte och kväver honom. -Till er på barnhemmet kommer ju-
len med frihet, från det här kräket åt mins to ne. Barke går ut ur 
rummet och ut ur huset för att till sam mans med Nic ho las klät-
tra upp på taket där slä den står. Till sam mans står de där och 
tittar ut över det snö täck ta landskapet inn an Barke tar upp en 
jul stjär na av guldgul metall och ger till Nicholas: -Om du sätter 
den på julgranens topp har ni all tid jul i huset. Nerifrån gården 
hörs ett klick och där står plöts ligt Per kins med ett ha gel ge 
vär och skriker: -Tjuv! Mördare! Sedan smäller två skott och Barke 
faller död till marken. Nicholas stirrar förfärad på scenen  och 
kastar jul stjär nan mot Perkins och skriker: -Ditt as! Varför är du 
inte död? Du har mördat julen! Stjärnan träffar Perkins i hjärtat, 
han rosslar till och hinner precis titta upp mot Nicholas innan han 
faller ner i snön och dör. Lille Nicholas stirrar länge upp mot den 
silvervita månen medan tå rar na rinner längs hans kinder. För vir 
rad och för tviv lad står han där och allt han kan tänka är att 
julen får inte dö, får inte dö, får inte... Så torkar han sina tårar 
och tar be slut samt Barkes rock, mössa och sna bel for ma de skor, 
iklär sig dem och flyger iväg med släden. Han har insett att han 
måste axla det ansvar som Barke axlade för så många år sedan, han 
måste bli den nye jul tom ten... ju len får bara inte dö! 
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Scen 3 - Den nye Jultomten 
I vilken en ny tomte föds 
 

Utgången av scenariot är helt be ro en de på vil ken väg de valt 
hem från Halloweenlandet. Om de valt Då an län der de till sina 
kroppar lagom för att se tomten mördas och någon av ulvarna kan 
då bli den nye tomten direkt och julefriden är räddad (det ta är den 
finaste lösningen). Om de is täl let valt Nu är det värre, då måste 
de ta sig till Nordpolen igen och häm ta släden och re na rna. Årets 
jul blir helt misslyckad, men framtida jular är räd da de. Valde de 
Sedan kommer de till ba ka till Gothicopolis till vå ren och sta den 
har befäst sin po si tion som Julfri zon och julen är för alltid för 
lo rad i Go thico po lis. Ingen tomte finns längre och elän det kom-
mer att sprida sig i sta den, ingen bra variant. Förhoppningsvis valde 
de Då... 

EPILOG - Julefrid 
Om spelarna klarade scenariot lä ser du följande för dem: ”Stack-
ars ensamme lille Nicholas var död. Jack hann inte ens säga far väl... 
eller säga åt honom hur myck et han be tytt för Jack. Han kände sig 
så hjälplös. Julen helt enkelt dog i hans armar den där kalla de cem 
ber nat ten. Men plötsligt visste han! Han kän de hur Nicholas ma gis 
ka kraft träng de in i hans hjärta. Han vis ste vad han måste göra. 
Kanske magin fanns i hans sna bel for ma de alv skor el ler i hans 
mös sa. Eller kan ske magin fanns där uppe vid Nord po len... eller 
kanske den fanns i julen själv. Det var bara en sak  Jack verk li gen 
för stod... och det var samma sak som Barke Trädklättre hade trott 
på un der alla ensamma år. Julen får bara inte dö! Det var den job-
bigaste natten i Jacks liv. Men han kla ra de den. Han gav inte upp... 
flög den ur åld ri ga slä den ut och in mellan klock ans tick an den 
ända tills dess att jul tomt ens säck äntligen var tom... Därefter 
flög han släden hem... och han be grav de alla alverna som dött på 
Nordpolen och han sat te en jul stjär na på varje grav. Så länge 
Jack fick leva glömde han ald rig Nic ho las eller det han sade: ”Så 
länge jag tror att det kan gö ras, så länge det finns män nis kor 
som tror att julen alltid ska fin nas, så länge jul käns lans magi 
finns kvar... så länge ska jag se till att julen blir av”. Och sam ma 
sak gällde för Jack....                    
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Bedömningsmall
Bedömningen av scenariot är ganska enkel. Bedömningsgrunderna är 
Identifikation, Interaktion och Anpassning. Skalan är 0 till 5, där 0 är 
så djävla uruselt att du bara vill gå därifrån och 5 är så in i hel-
vete bra att du vill gifta dig med hela laget. Var sparsam med både 
nollor och femmor!

Identifikation: Förmågan att sätta sig in sin roll och levandegöra den. 
Hur väl rollspelade spelaren, det behöver inte nödvändigtvis vara 
hans teatraliska förmåga. Skulle rollpersonen handlat som spelaren 
gjorde? Skulle rollpersonen uttryckt sig på det sätt spelaren gjorde? 
Det är naturligtvis viktigt att du som spelledare har läst igenom ka-
raktärerna och har en känsla för dem.

Interaktion: Samspelet mellan spelare & spelledare samt spelarna sinse-
mellan. Spelade de amatörteater utan att lyssna på spelledaren? Lågt 
interaktionsvärde! Det är viktigt för varje berättelse att spelarna är 
lyhörda för spelledarens presentationer av miljöer och situationer. 
Om de bara rollspelar utan att ta notis om spelledaren är det inte 
längre rollspel utan teater och det är inte det vi ska premiera.

Anpassning: Hur väl anpassar spelarna sig efter den stämning spelle-
daren försöker förmedla? Låter de spelarmentaliteten ta överhanden, 
dvs låter de rollpersonen handla olika i olika situationer beroende 
på vilket som är mest fördelaktikt?

Lagnamn:.........................................................................................................

Spelledare:...................................................................................................

Jack med Ögat  Identifikation:.............. 

Interaktion:..................... Anpassning:...........................

Louie Underkäken  Identifikation:....................

Interaktion:..............  Anpassning:...............

Zeke    Identifikation:............... 

Interaktion:.................. Anpassning:..............

Sally    Identifikation:.................... 

Interaktion:................ Anpassning:...........................

Slutade sagan lyckligt eller olyckligt? På vilket sätt?

Om du bedömmer att laget bör hamna på prisplats, ge en motivering på 
några rader....


