
Burkbäraren 
 
"- Akta er! Bort från vägen! skrek Bror. De kastade sig ner från vägen och tog skydd 
under ett träd. Sakta började marken skaka, och ett dånande ljud fick dem att nästan 
hålla för öronen. Pim-Pim kikade upp och såg en stor motorcykel komma dånande. 
Den saktade in. På den satt en muskulös man med vita jeans och en vit T-shirt. På 
T-shirten fanns tryckt Coca Cola Lights emblem. Han gick av motorcykeln och såg 
sig omkring. Hans ögon doldes av solglasögon. Han gick fram till kanten av vägen, 
och de fem höll sig absolut blick stilla. Bror skakade, och kände att han började 
fingra på burken i sin hand. Men precis innan han fört den till munnen, vände 
mannen tillbaka till sin motorcykel, hoppade upp och körde iväg. Inte förrän efter en 
lång stund vågade de gå upp på vägen igen. - VAD var det där... viskade Pim-Pim. - 
Det var en av dem. The Light Riders, viskade Bror till svar." 
 
 
 
Kapitel 1 – En fest i Svanesund 
Där rollpersonerna går på ett födelsedagskalas som oväntat kastar dem ut i ett 
äventyr. 
 
Svanesund, rollpersonernas hemmaby, är ett litet landsbygdssamhälle med strax 
över 100 invånare. De flesta här är bönder, men det pågår knappt någon aktivitet då 
de flesta låter åkrarna ligga i träda i utbyte mot jordbruksstöd från EU.  
Största huset i byn ägs av farbror Bill… 
 
Födelsedagsfesten 
Nästan hela byn har dykt upp på farbror Bills födelsedagsfest… 
Brors farbror Bill skall ha en stor fest för att fira sin födelsedag (ingen vet hur gammal 
han blir, inräknat honom själv). 
Det blir en enorm fest och alla roar sig kungligt, inklusive spelarna naturligtvis. Det 
dricks mycket alkohol, och Terry har det trevligt tillsammans med traktens kvinnor. 
Då det är dags för Bills tacktal är alla samlade runt de enorma långborden. 
Under tacktalet tar Bill farväl, fiskar upp en burk Cola-light, öppnar den och dricker 
en slurk. I samma ögonblick förvandlas hans kläder till shorts, t-shirt och pannband. 
Han är smal och utstrålar en aura av hälsa. Med fantastisk fart och spänst joggar 
snabbt utom synhåll. 
Alla chockas eftersom Bill är mycket fet och otränad. Men de lugnar snabbt ner sig 
genom kopiösa mängder alkohol, och festen fortsätter. 
 
Bror ärver en gård och en burk 
I Bills villa finns hans och Brors ”vän”, den gamle Alf Grådask, mycket medioker 
hobbytrollkarl som sysslar med korttrick o.dyl. Efter att med stor svårighet lämnat 
ifrån sig burken så ger sig Bill av mot Hisingen, Bror får burken av Alf. Terry, Pim-
Pim och Dan tjuvlyssnar utanför fönstret. 
Alf berättar att burken är mycket farlig och måste föras till Hisingen, men han kunde 
inte längre lita på att Bill inte drack för mycket av det farliga innehållet. Bror måste nu 
ta den med sig. Men han måste ha sällskap på den farliga, varvid de tre andra invigs 
(eftersom de gömt sig så dåligt så vet både Bror och Alf att de hört allt…) 
De ger sig av. På vägen får de för första gången syn på The Light Riders, men 



lyckas gömma sig, varvid motorcykeln bränner vidare.
 
 
Kapitel 2 – Resans början 
Där rollpersonerna möter Vidar, mannen med de många namnen, övernattar på 
kullen i Jörlanda och Bror skadas svårt. 
 
Vidar 
I byn Stenungsund. Spelarna är trötta, de tar in på motell under falska namn. På 
kvällen går de ut på disco på innestället Sjökanten. Bror får syn på en mystisk man 
som sitter i ett hörn. Med tydligt teckenspråk visar mannen Bror att han vill prata med 
honom. Alla runt omkring ser och gissar vilt på vad de tror är charader. Mannen 
heter Vidar men har många namn (Bengt, Gösta, Carl, Olof, Märta...). Han visar ett 
brev från Alf… 
 
Alfs brev 
Kära vänner! 
Detta brevet får ni förmodligen när ni befinner er på Sjökanten i Stenungsund, 
eftersom jag bad Vidar ge det till er innan ni lämnade Svanesund. Jag skall förtrolla 
honom till en låda julkort en dag, om jag bara lär mig den där jobbiga formeln… 
Ni kommer snart att märka att Vidar är den absolut klantigaste, osmidigaste och 
mest indiskreta människa ni träffat (och jag vet, ni har träffat mig, haha, mycket 
lustigt). 
Han kommer förmodligen inte göra annat än att upplysa er om hans många namn, 
men kalla honom Vidar för enkelhetens skull. Hans föräldrar hade svårt att komma 
överens. 
Ni kan dock vara säkra på att han kommer att vara lojal mot er. Han är väldigt snäll 
innerst inne, även om han kan vara fruktansvärt enerverande. 
Ni kan lita till 100% på att han inte kommer berätta en enda av de hemligheter ni 
anförtror honom… i alla fall inte avsiktligt. 
Jag själv beger mig nu till Hisingen i Göteborg, och hoppas återse er där. I annat fall 
skall jag sörja er som mina käraste vänner. 
Farväl. 
Alf 
Ps. Oroa er inte, Vidar kan inte läsa. Ds 
Pps. Förresten, det kan vara dags att börja tänka på att skriva sina testamenten 
någon gång snart. Dds 
 
The Light Riders 
När de läst färdigt berättar Vidar mer om The Light Riders. 
The Light Riders är fruktansvärda motståndare som knappast kan kallas levande 
längre. De är alla forna stora hårdrockare som blivit besatta av Cola Lighten och 
svurit att tjäna den onde läskmästaren (om spelarna frågar vem detta är skakar Vidar 
bara på huvudet och säger ”ni får veta det i sinom tid…”). De har nu slutat med 
hårdrocken för att istället lyssna till DiLeva, och lämnade därmed sitt sista vett och 
sans bakom sig. Det är med detta gift de slåss, så spelarna måste till varje pris 
undvika dem! De är ute efter burken… de känner lukten av den… 
 
Under natten får de besök av The Light Riders, de vrålar runt i Stenungsund på sina 



mc och letar.  Då Vidar skall visa sitt mod och anfalla den som kommer in och letar 
på deras motell lyckas han bryta av sin käpp, snubbla på sin läderrock (varvid han 
tar av den och vägrar ha den på sig mer), slå till sig själv i huvudet med resterna av 
sin käpp samt helt vira in sig i en gardin och slutligen hamna som ett kolli på golvet. 
Detta leder till så våldsamma skrattattacker från Ridern att de lyckas fly obemärkta 
till ett annat rum, och The Light Riders åker vidare utan att hitta dem. 
Nästa dag ger spelarna sig snabbt av med en något mer dämpad Vidar. 
 
Sammandrabbning i Jörlanda 
I Jörlanda sover de ute på ett berg som Vidar visar dem. Han hittar en inristning av 
en dödskalle och Alfs underskrift, och menar att det nog är säkert. Under natten 
kommer The Light Riders, de omringar sällskapet och kommer långsamt närmare 
(om Bror dricker av burken får han på sig shorts och pannband, men The Light 
Riders verkar inte skrämmas av hans nya styrka utan tvärtom, de koncentrerar sig 
på honom!), och plötsligt höjer de upp en bandspelare mot Bror och ut strömmar en 
fruktansvärd musik på högsta volym! Bror faller avsvimmad ner. Lyckligtvis har Vidar 
äntligen fått fram sin miniradio som han vilt letat efter, och sätter nu på Ebba Grön 
som motattack, och The Light Riders flyr. De väcker Bror och fortsätter. Bror är dock 
mycket sjuk, och blir sjukare för var dag som går. Vidar berättar att det inte var vanlig 
smörmusik som drabbade honom, utan de förgiftade tonerna av den fruktade 
DiLeva… 
 
Mot Hisingen 
I närheten av Hisingen träffar de på en hårdrockare som skall följa dem till Hisingen. 
Bror blir allt sämre. The Light Riders hinner snart upp dem, men hårdrockaren ger 
dem en skinande blank motorcykel med sidovagn, den snabbaste i världen. De får 
göra plats bäst de kan åt alla. Bror är mycket nära döden nu, och har svåra 
hallucinationer om Cola Light och sjungande, långhåriga män i stjärnmönstrad 
pyjamas. 
The Light Riders är mycket nära när de plötsligt svänger runt ett hörn och kommer ut 
på en stor parkeringsplats. Framför dem börjar bostadshusen rada upp sig. Men de 
upptäcker snart att den lilla vägen de skall köra in på blockeras av två jättelika svarta 
bilar. SL låter någon av spelarna upptäcka en liten skejtarramp inte helt illa placerad 
strax framför… 
De stannar motorcykeln för ett ögonblick. Bakom dem kommer The Light Riders 
vrålande på sina guldfärgade hondor. Framför dem tornar skejtarrampen upp sig. 
Vidar (som förhoppningsvis inte kör…) ropar högt ”Må Ozzy Osbourne vara med 
oss!!!” och sedan får föraren (en av spelarna) gasa på för fullt. De vrålar fram i mot 
rampen, och SL får förklara händelsen som om den var i slow motion… 
 
De har just kört upp på rampen då Vidar plötsligt ändrar sig och inser att det är 
livsfarligt. Han skriker i vild panik med ögonen uppspärrade i fasa, och försöker 
klättra över spelarna för att komma av motorcykeln. 
Just då lättar motorcykeln från rampen, varvid Vidar tappar balansen och faller av 
motorcykeln. I sista stund får han tag i Terrys hår och klamrar sig fast där. 
Därefter inser han att dö av The Light Riders musik är snäppet värre än att dö i en 
motorcykelkrasch, och börjar klättra tillbaka i motorcykeln med hjälp av Terrys hår. 
Då de seglar över de två svarta bilarna med motorcykeln är han tillbaka på plats och 
ber för sitt liv att det skall gå snabbt… sedan dör motorn. 
   Det blir plötsligt en öronbedövande tystnad. Vidar hinner pipa fram ett ”förlåt” innan 



alla ser den droppande bensinslangen som är snodd runt hans fot. Den fastnade då 
han hängde under motorcykeln. 
Det är tyst en stund till innan motorcykeln med ett fruktansvärt brak slår i marken och 
allt hopp om dess fortsatta överlevnad försvinner. 
Gruppen hinner kontrollera att de är relativt hela innan de genom bilrutorna på de 
svarta bilarna ser The Light Riders tveka en sekund innan de gasar på sina 
motorcyklar mot rampen de också. 
Men precis då de med högsta fart kör upp på rampen för det dödsföraktande hoppet, 
reser sig plötsligt två figurer som suttit gömda i förarsätena på bilarna. Det hörs ett 
klick… och plötsligt dånar de påkostade bilsteroapparaterna ut Rammsteins Du Hast 
med full ljudstyrka. 
De gyllene motorcyklarna kränger till då The Light Riders med fruktansvärda vrål 
trycker händerna mot öronen. De nio männen faller ner på rampen och på asfalten 
runtomkring och gruppen ser dem kvidande kravla iväg och lämna de till 
oigenkännliga skrothögar förvandlade motorcyklarna. Då svimmar Bror. 
 
 
 
Kapitel 3 – Hårdrockarnas villa 
Där rollpersonerna möter hårdrockarna, sanningen om burken uppdagas och en 
grupp bildas. 
 
De två personerna i bilarna, två vänliga rockare, för gruppen in ibland husen till en 
stor, vacker tvåplansvilla. Där bor ett antal hårdrockare som de får stanna hos, där 
träffar de också Bill och Alf. 
Bror blir nerbäddad i en stor, svart säng i ett stort rum med väggarna tapetserade 
med hårdrocksplanscher, affischer och flaggor. Hårdrockarna låter honom oavbrutet 
i tre dygn lyssna på Judas Priest och Manowar, och slutligen vaknar han upp. Det 
första han får se då han vaknar är Bill och Alf, varvid han ögonblickligen svimmar 
igen. Men en knapp timme senare vaknar han av att en mycket sexig, läderklädd 
hårdrockartjej kommer in i rummet. Hon meddelar att de äldsta hårdrockarna har 
samlats för att diskutera hur det hela skall fortskrida, och sedan bestämma vad som 
måste göras. Nu skall alla samlas för att äntligen få veta den riktiga historien om den 
farliga burken i hans ägo. 
Hon följer honom till rummet, och där sitter redan alla de andra. En mycket gammal 
hårdrockare med långt, grått hår och en sliten Metallicatröja hälsar honom 
välkommen och börjar berätta.  
 
Burkens historia 
I begynnelsen, sent 70-tal, skapade ”Läskmästaren Sören” nio stycken läsksorter. 
Han sålde billigt ut recepten till olika bryggerier som förblindade av sin kommersiella 
girighet började tillverka läsken och fyllde marknaden med den. En tionde läsksort 
skapades i hemlighet, Cola Light. En kraftfull dryck som genom oförklarliga krafter 
styrde över de andra läskerna… 
 
Med hjälp av kraften hade Sören snart ett eget TV-program, ledde gympingpass och 
joggingkurser. Var ledare över sin egen träningssekt ”Frisk&Svettig” som hade 
miljoner medlemmar. Var motionsminister i regeringen och skulle precis bli 
statsminister när han plötsligt försvann från rampljuset. Han hade förlorat burken i en 
träningsrelaterad olycka. Förlorade högra handen när den kom i kläm i en 



träningsmaskin, i handen hade han burken. Burken stals i tumulten. Ingen kraft utan 
burken. Försvagad har han sökt burken i 15 år. 
Sörens egen träningssekt ”Frisk&Svettig” har bara nitton medlemmar kvar, inklusive 
muskelbyggarna ”The Light Riders”. Han har därför ingått en ohelig allians med den 
lilla religiösa sekten ”Johanssons vittnen”. Mot löften om att få bli statsreligion när 
Sören tagit makten över landet hjälper de honom i sökandet efter burken. 
 
Burken är alltid fylld med läsk och försluter sig själv efter att någon druckit från den. 
Ingen vet vilka krafter som ryms innanför dess aluminiumväggar, men den som 
dricker från burken förvandlas för en stund till en 80-tals joggare med spänst och 
hälsa. 
Kraften i ursprungsburken kan endast göras ogjord i cisternen i fabriken där den 
skapades. 
 
Men det finns även en annan person som vill åt burken. Det fanns en gång en 
gammal bonde vid namn Per-Olle, som var en mycket trevlig man, trots sin ganska 
dåliga bonnhumor… Han fann burken då den ännu var försvunnen. Han drack av 
innehållet, och var snart beroende av dess makt. Tack vare burken kunde han både 
gödsla fälten och mocka ur ladan på mindre än en timme. Han blev en riktig 
storbonde… Men ju mer han drack, desto mer beroende blev han, tills han snart var 
ett utmärglat vrak. Han bosatte sig högst uppe på loftet på sin lada, och slutade till 
slut att gå därifrån, han åt av havren som han lagrat där, och tack vare det halsljud 
han utstötte då han drack av burkens innehåll, kallas han nu Gulp. 
Ingen vet var han befinner sig idag, men ända sedan en fet man besökte ladan en 
gång för att köpa lite havre till sin frukostgröt och fann burken uppe på loftet har Gulp 
letat efter den för att ta den tillbaka. 
 
Sällskapet Burkens Brödraskap bildas…. 
Den gamle hårdrockaren avslutar sin berättelse med att förklara att det nu behövs en 
modig skara som vågar bege sig till fabriken, belägen långt bort i fiendeland, 
Stockholms innerstad. De måste bege sig in i byggnaden och upp på cisternen, och 
sedan kasta ner burken där, fylld med sprängämnen. När sprängämnena kommer i 
kontakt med den giftiga Cola Lighten kommer de inom några minuter att explodera i 
ett fruktansvärt eldhav. 
 
När han är klar är det egendomligt tyst i rummet, innan Vidar plötsligt tar till orda: 
- Jag, Vidar, son till Karl, son till Johannes, son till… 
Någon avbryter honom, vilket han ignorerar. 
- Jag, mannen med de många namnen, även känd som Per, även känd som Olof, 
även känd som Ulla… 
Han avbryts igen, men fortsätter: 
- Jag, denne modige, denne mytiske, jag, denne Vidar själv, vet… 
Här gör han en dramatisk paus… 
- …att Bror här gärna åtar sig uppdraget. 
Innan Bror hinner protestera (om han gör det), tittar alla på honom och ler 
uppmuntrande. 
- Jag visste väl att någon skulle vara dum… jag menar modig nog att åta sig 
uppdraget, säger den gamle rockaren. Bra gjort Bror. Men du kan inte gå ensam på 
din färd. 
- Nej, ta Terry, Pim-Pim och Dan med dig, de sa att de gärna ville följa med, det 



hörde jag, säger Vidar glatt. 
Den gamle rockaren nickar belåtet igen och innan de hinner protestera har han 
lovordat dem för deras mod. Om spelarna börjar vägra, får det dyka upp några 
snygga hårdrockartjejer som övertygar dem… 
- Men ni är fortfarande bara fyra, säger den gamle efter en stund eftertänksamt. Det 
är en farlig resa, och ni kan dessutom behöva lite uppmuntran på vägen. Alf får följa 
med er. 
- Jag?? utbrister Alf och river det korthus han varit upptagen med den senaste 
halvtimmen. Aldrig! Tror du jag är alldeles borttappad? 
Hårdrockaren svarar inte direkt på detta. 
- I och för sig börjar du bli gammal, mumlar han istället. Det kanske vore säkrast om 
du stannade… 
- Jag är ung! Pur-ung! morrar Alf. Jag åker med dem till Stockholm. Inget snack. 
Försök hindra mig bara! 
Rockaren ser nöjd ut. 
- Bra. Men då återstår ett problem. Ingen av er hittar. Men det löser vi lätt. Jag låter 
mina två närmaste hårdrockare Egon-Lars och Kim Li följa med er som vägvisare, 
och även som skydd om det skulle bli farligt. 
- Vad?! hörs en röst. En lång och smal hårdrockare med långt, brunt hår samt en 
liten, kort och svarthårig hårdrockare med asiatiskt utseende reser sig så hastigt att 
stolarna faller omkull bakom dem. Den lille säger ingenting men ser mycket rädd ut. 
- Just ni, avbryter den gamle. Egon-Lars (han pekar på den långe), är min mest 
pålitlige vän, och han skulle aldrig svika mig (här ser han bitskt på Egon-Lars som 
ser ner i golvet). Och Kim Li (här pekar han på den korte asiaten), är stum och kan 
inte säga något till sitt försvar, varvid jag tar det som att han inte har något att 
invända. 
Kim Li ser förfärad ut och skakar vilt på huvudet och fäktar med armarna, men ingen 
tar någon notis om honom. 
- Ja, om det var allt så skall väl jag gå då… ha det så trevligt… 
Vidar börjar dra sig mot dörren med oskyldig uppsyn. 
- Åh nej! tjuter Alf. Om jag skall följa med så skall du minsann inte slippa undan! Jag 
är säker på att gruppen behöver en personlighetskluven klant till något! 
Varvid den gamle hårdrockaren reser sig upp med ett belåtet leende. 
- Då är det alltså bestämt. Bror, Terry, Pim-Pim, Dan, Alf, Egon-Lars, Kim Li och 
Vidar. Ni åtta (här tar han en paus och mumlar något om att det borde vara en till, 
men skakar på huvudet och fortsätter), ni åtta har frivilligt åtagit er detta svåra och 
farliga uppdrag. Härmed bildar ni Burkens Brödraskap. Må burken förstöras. Länge 
leve Alice Cooper. 
Därefter går den gamle ut ur rummet, och lämnar gruppen. 
 
 
Kapitel 4 – Resan från Göteborg till Stockholm 
Där sällskapet tvingas genom de fruktansvärda mördarkällarna, förlorar Alf och får 
andrum på en hårdrocksfestival. 
 
Efter en lång och obekväm resa i hårdrockarnas gamla rostiga Amazon når de 
slutligen Jönköping. Under tiden berättar Egon-Lars att de fortfarande måste vara på 
vakt för The Light Riders – de må ha förlorat sina motorcyklar, men de återvände 
förmodligen bara till Stockholm, och har säkerligen fått nya vid det här laget. 
Då de kommit in i staden, hinns de mycket riktigt snart upp av The Light Riders på 



sina skinande nya motorcyklar. De vita Light-T-shirtarna blänker i solskenet. 
Gruppen tvingas köra in bilen i en gränd och där gå ur för att gömma sig i de trånga 
slumkvarteren. 
De går i gränderna, då de plötsligt kommer till en vägkorsning med en skylt, åt 
vänster står det “Trygga Stigen” och åt höger står det “Mördarkällarna, säker död 
väntar här!”. Efter en stunds samtal kommer Alf och Vidar överens om att det nog är 
säkrast att gå mot Mördarkällarna, som i alla fall en av hårdrockarna känner till 
eftersom han bott i det här området. Det är den stumme Kim Li som med 
uppspärrade ögon och förtvivlade gester försöker peka på den andra skylten, men 
ingen bryr sig om honom. 
 
På dörren till Mördarkällarna (som är sammanbyggda källare under fyra stora hus 
och har underliga gångar åt alla håll) står en skylt “knacka tre gånger för att komma 
in”, och Alf står, så länge som spelarna står ut utan att ingripa, och försöker knäcka 
koden. När de kommit in går de i några timmar innan Alf kommer på att de inte vet 
vägen och nu är helt vilse. De sitter ett tag, och viskar för att inte höras, då plötsligt 
Vidar skall smyga sig ut genom en gång för att rekognosera och snubblar och ramlar 
vilt skrikande ner för en trappa (med tre trappsteg). Då hörs plötsligt häftiga 
flåsanden och tunga steg någonstans från gången Vidar hamnat i (trummor från 
djupet! viskar Alf). De börjar springa, men stegen kommer närmare. Och när de tittar 
bakåt får de till sin förfäran se en armé av feta Frisk&Svettigare som joggar efter 
dem med morötter i högsta hugg! De förföljs, men omringas snart och tar till strid. 
Men trots rockarnas hårda elgitarrer och järnrör, och Brors farliga lilla kulspetspenna 
som han vilt anfaller med, lyckas de endast tillfälligt hålla dem tillbaka och snart inser 
de att de är fölorade. Just som de skall ge upp, försvinner alla Frisk&Svettigare med 
ytterst smidiga klamp iväg genom gångarna. Gruppen pustar först ut, men Alf och 
Vidar stirrar in i en av gångarna med vitt uppspärrade ögon. Den lille hårdrockaren 
ligger på knä och skakar. Den långe har gömt sig bakom Alf. De fyra i gruppen bör 
ana oråd... Plötsligt skriker Alf:  
- Spring! Det är Hon!!! 
De börjar springa, och hör nu enorma steg bakom sig. De kommer snart till en trappa 
i källaren, som leder upp mot dagsljuset. De ser nu en enorm kvinna uppenbara sig i 
gången bakom dem, trehundra kilo fett och med en enorm BigMac i ena handen och 
en supermilkshake i den andra. Hon dunsar efter dem och vrålar okvädningsord på 
ryska. Alf ställer sig i trappan och skriker åt de andra att fly. Därefter håller han fram 
sin trollkarlshatt och börjar kasta innehållet på kvinnan (spelkort, kaniner, färgglada 
mjuka bollar och gummiankor). De andra springer upp för trappan, Vidar vänder sig 
om och hugger ett hål i trappan med sin käpp. Alf märker inte detta utan trampar i 
hålet och faller igenom, varvid kvinnan inte hinner få stopp på sin väldiga kropp utan 
faller efter honom i hålet som nu utvidgats. I braket då hon slår i golvet rasar trappan 
och källardörren bommas igen av bråte bakom spelarna som precis hunnit ut. De 
fortsätter efter att ha skänkt en tyst sekund till Alf som mött sitt öde under kvinnan. 
 
Gothbrudens TV 
Hårdrockarna berättar nu om en tillflyktsplats de kan använda, rockfestivalen i 
utkanten av Stockholm, alldeles innan den fruktansvärda staden där Light-fabriken 
ligger. Där kan de få ro, eftersom inga andra än rockare tillåts inne på festivalen. De 
börjar bege sig dit, och väl där träffar de arrangörerna, en vitsminkad gothbrud med 
sin långhåriga svartmetallarpojkvän. Gothbruden, som heter Gabriella, visar spelarna 
till ett litet rum där det står en TV, och nyheterna visar just hur ett litet barn med stort 



leende dricker Cola Light tillsammans med sina lyckliga föräldrar. 
- TV’n visar det som hänt, det som händer just nu eller det som multijättarna vill ska 
hända, berättar Gabriella. Man vet inte alltid vilket det är… 
 Spelarna stannar ett tag, när de skall ge sig av får de var sin present av Gabriella, 
var sin flaska äkta Coca Cola (för svåra tider). Därefter ger de sig av i tre svarta bilar 
med eldsflammor på sidorna, som de också fått. 
 
Sällskapets upplösning 
Samma kväll när de ska ta in på motell tar Egon-Lars Bror åt sidan. Han frågar lite 
diskreta frågor om burken, och föreslår sedan att Bror skall ge den till honom istället 
(om Bror GÖR det får Vidar komma rusande och hindra förloppet!). Därefter blir det 
bråk, och det slutar med att hårdrockaren försöker ta den med våld (genom att 
attackera Bror med en elgitarr). Bror kan nu dricka av burken för att komma undan, 
gör han inte det får han slåss. Fly går inte, eftersom hårdrockaren är snabbare än 
honom. 
Under tiden attackeras de andra av Frisk&Svettigare som plötsligt strömmar in på 
motellet. När de slagits ett tag knackar det på någon dörr någonstans, och den som 
öppnar får syn på ett leende ansikte och får en tidning upptryckt under näsan.  
- Åh nej! skriker Vidar och stannar alldeles upp i fighten. Tidningen… det är 
”Makttornet”!! Det är Johanssons Vittnen!!! 
Johanssons Vittnen drar in i striden, och slåss genom att dunka ihoprullade tidningar 
i huvudet på gruppen. Hög musik med DiLeva plågar spelarna också. Vittnena är tio 
gånger farligare än Frisk&Svettigare! 
En handout till Bror får honom att inse att han måste fly, men att han vet att han inte 
klarar (eller vågar!) gå själv. Han får på något sätt med sig gruppen som lämnar 
Vidar och hårdrockarna inbegripna i striden. 
 
 
Kapitel 5 – Lightfabriken 
Där rollpersonerna på egen hand måste ta sig genom den mörka staden till 
läskfabriken och förstöra burken. 
 
Tunnelbanan 
Nu får spelarna klara sig på egen hand! Väl vid tunnelbanestationen måste de lista 
ut vilken linje som tar dem till fabriken. Vagnen är illorange, det luktar urin och 
väggarna är fyllda av klotter. Bror blir illamående och burken väger tungt i hans 
hand. 
Rätt tunnelbana är linje 666 som plötsligt rullar in på stationen (intressant vore att 
först bara låta Terry och Pim-Pim se vagnen, men de är alldeles för ointelligenta för 
att inse att det är rätt vagn). 
 
Lightfabriken 
Väl där träffar de Gulp på trappan upp till fabriken, en slemmig, äcklig uteliggartyp 
som krälar efter dem. Han har ett svettigt pannband och trasiga, smutsiga shorts på 
sig. Han vägrar släppa dem och kommer hela tiden med usla skämt och ännu uslare 
gåtor. Han följer dem in i fabriken medan de letar sig fram till cisternerna med Cola 
Light (de får slåss eller smyga förbi fabriksarbetare på vägen). 
Om de andra någonsin trott att Dan var irriterande, så möter de plötsligt en helt ny 
dimension av irritation när de möter Gulp (Vad är det som går och går… hur många 
norrmän krävs för att byta en glödlampa… hur får man in tre påvar i en folkvagn… 



den stilen på gåtorna och skämten). 
Dessutom pratar han med en enorm betoning på alla ”L”. 
 
Läskmästarens vrede 
Så kommer de då in i det jättelika rum där cisternen står. Och där, mitt på golvet, 
sitter en man med ett brett, fruktansvärt lugnt leende. 
Han har långt, brunt, lockigt hår, är klädd i något som liknar ett långt, grönt nattlinne 
med stjärnor på, och har mjuka, lila morgontofflor. Det är Sören själv. 
Han tittar på dem med stora, lugna ögon och fortsätter le. 
- Jaså, ni har kommit nu... för att förstöra fabriken? Jag är ledsen, mina kära, kära 
vänner, men det är nog dags att ni får göra en resa, en resa upp i det oändliga 
kossssmossss... (mannen pratar med en dialekt misstänkt lik DiLevas) 
Därefter blir det strid, DiLeva är en fruktansvärd motståndare som i princip kan le 
bort spelarnas slag. De klarar helt enkelt inte att slå honom. 
Han attackerar genom att kasta ett oändligt antal morgontofflor med stjärnor på, på 
spelarna, från en kappsäck han haft med sig. De vinner lättast genom att krossa 
flaskorna med äkta coca cola i huvudet på honom. Slaget bedövar honom, samtidigt 
som den äkta colan sipprar ner över honom och kladdar ner hans hår och kläder, 
samt att den ju är så mycket onyttigare än Light vilket ger DiLeva panik så att han 
flyr. Har spelarna inte kvar någon flaska är enda chansen att några av spelarna lurar 
iväg honom medan de andra spränger cisternerna. Men då finns ju risken att de 
andra inte hinner ut... 
Men medan Sören flyr slår han larm, så snart kommer arbetarna att komma... de 
måste snabbt upp på cisternen, (en smal gång utan räcken finns att gå på ovanför 
den bubblande Lighten) fylla burken med sprängämnen. 
 
Men precis då de ska kasta i burken kommer Gulp rusande och tar den! Han ställer 
sig sedan mitt ute på cisternen och skrattar vansinnigt. 
- Ni får inte ta min lllläsk… kacklar han. Min llllilllla Llllight… 
De inser snabbt att de själva skulle ramla i om de försöker ta burken med våld. Men 
vad säger att bara burken måste kastas i...? 
De skall alltså knuffa i Gulp och burk tillsammans, två problem i en smäll så att säga. 
Detta får gruppen komma på själva, naturligtvis. 
Därefter bör de springa utav bara den. 
Fabriksarbetare börjar nu dyka upp överallt, de ser också hur Lighten börjar bubbla 
ännu mer underligt, det börjar pysa och fräsa... 
En av spelarna får syn på en dörr. De springer förmodligen in, men dörren leder till 
en trappa uppåt och när de inser detta är det för sent, de kan bara fly från arbetarna 
som rusar efter dem. 
Dessa har farliga kofotar, skiftnycklar och hammare som de slåss med, vilket 
spelarnas vapen inte kan mätas med. De får rusa upp för trappan. Den är väldigt 
lång, och de blir tröttare och tröttare... och långt under dem börjar de höra hur 
Lighten exploderar... de kommer till slut upp till ett vindsrum där det finns lite bråte, 
med ett stort takfönster i taket. Det finns ingen väg ut utom den de kom ifrån... Men 
just då det börjar se riktigt illa ut, krossas vindsfönstret ovanför dem och en repstege 
faller ner. När de tittar upp får de se Alfs stora, tandlösa leende! Han ser en aning 
mera platt och oformlig ut än senast de såg honom, och det där med att han inte har 
några tänder kvar vittnar om att det var på håret att han överlevde kvinnan i 
Mördarkällarna. 
När de fått tag om repstegen märker de att den lyfts upp, så de som inte håller i den 



just då får snabbt hugga tag...  
När de tittar upp ser de att det är en helikopter som håller på att lyfta dem. Längs 
med sidan står det med brandgula bokstäver “Eagle Air”. Plötsligt känner den som är 
längst ned på repstegen att någon hugger tag i dess fot. En av arbetarna har hängt 
med på repstegen! Medan de lyfter ser de hur vindsvåningen de nyss var i 
exploderar, och eldsflammor letar sig upp på taket. Arbetaren försöker rycka ner 
spelaren från stegen, men den som är längst ner bör ganska enkelt kunna få honom 
att ramla ner. Arbetaren faller med ett skrik ner mot taket, då de samtidigt ser hur 
hela byggnaden övertänds och sedan exploderar i en slutgiltig explosion. När röken 
lagt sig finns det bara aska kvar av fabriken. 
 
I helikoptern sitter Vidar, Alf och Kim Li. Alf och Vidar berättar att de stred tappert 
och hårt mot enorma arméer av Frisk&Svettigare och Johanssons Vittnen, efter att 
de andra försvunnit, och vann stora segrar. Kim Li bara ler och skriver en lapp till 
spelarna, “när ni inte kom tillbaka åkte de tillbaka till festivalen och söp skallen av 
sig, tills Alf kom med bandage runt hela sig och berättade att han trodde att ni 
befann er i Skåne, så vi åkte åt rakt motsatt håll och hittade er.” 
Att Egon-Lars inte är med i helikoptern beror på att han blev så packad att han 
kollapsade, och lär inte minnas något av vare sig gruppen, burken eller ens sitt namn 
då han vaknar. 
 
Ett sista problem 
RP:na åker tillbaka till Svanesund. Onda byråkrater har krävt tillbaka EU-stöden och 
hela byn har tvingats tillbaka till hårt arbete för att försörja sig. RP:na driver ut 
byråkraterna och allt återgår till sitt slappa normala. Bill, Alf och några hårdrockare 
beger sig i en roddbåt mot det okända och förlovade landet i väster där de avser 
jaga autografer från hårdrocksstjärnor och äta fet mat. 
 
 
 
 


