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De skaggiga dararnas
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"Kvallen var mork i

Norrland.  : det vaga
l manskenet banade fem

l mark‖ ga karaktarer vag
genom snarskogen. Med
hialp av det begttnsade Jus

sonl ficklamporna gav at

natten orlenterade de sig

me‖ an trad,Orrnbunkar och

skagglav.Detenda uud sOm

stOrde tystnaden var det

sansade frasandet fran
pensionaren BOdils tygtOmor

mot den steniga marken.
HOstkylan sved rnot skinnet.

LOsskaggen sonl de a‖ a bar

varrnde nagot rrlen k‖ ade
fruktansvart  Och  var
vansinnigt fula. Fast det

sistnamnda  var  det
naturligtvis ingen som
brydde sig om ien mё rk skog

mitt i natten. Brevbararen

Svante hade inte sagt ett Ord

pう lera minuteL Den svala

nattluften luktade jord.Den

luktade inte fOtsvett.lnte an.

lngen av de fenl kunde saga

vad som var varst.Kanske

var det mё rkret e‖ erdetsOm
lurade darute? Kanske var

det uppdraget de stod infor?
Eller kanske var det rent av
det gnagande och
oundvikliga faktumet att de
allesammans var sldkt som
skrdmde dem mest..."



Bakgrund ti:l hand‖ ngen
Beratta Om bakgrunden t‖ l aventyret lnnan

karaktarsbeskrivningarna delas ut.

Ro‖ personerna,sorn arfem ti‖ antalet,har a‖ a
blivl inbiudna I‖ ett stort slaktkalas.Detar MOster

Greta(SOm de alla ar slakt med)SOm fyller 80

ar. Moster Greta ar fu1 0ch sen‖  och bor
dessutom diuptin l urskogen i ensliga norJand,

sa r。‖personerna vi‖ egentligen inte aka dit.Men

Moster Greta ar aven rik,auktoritar och har fu‖

kontro‖ ёver siakten.sう a‖ a fern hari a‖ a fa‖

hamnat pa slaktkalaset.

Moster Gretas forhatliga kombination av en

slakttraff Och ett fё deisedagskalas boriar pa

efterrniddagen 14.001ordagen den 18 september

1998.

Det ar rninst 50 siaktingar sorn har sarnlats pう

kalaset vid Moster Gretas lilla gard.sialva huset

har tvう vう ningar sarnt ka‖are Och vind.Det ar

spontantinrettrned diverse omoderna saker och

ねrgerna pa vaggama arfttmst Orange och brunt.

Det ar 16 m‖  ti‖  narmaste tatOrt Och
ro‖ personerna har fatt resa itvう dagar for attta

sig hit.

Hand:ingen i korthet

Pう kva‖ en ar det planerat att den aldre skaran

av besokarna(det V‖ I Saga rnaioriteten)Ska‖ se
sasOngsinalen av det populara underha‖ ningS―

prograrnmet Pingo― Bingo.Dessvarre rakar en

berusad gast pう kalaset redan i ett tidigt stadie

ha sOnder TV:n.Underforsё ken att lnna en ny

Tヽ/skadar ro‖ personerna lⅥoster Greta lindrigt

och b‖ r utkastade ur slakten(OCh huset). De

maste snabbt hitta en ny W annars riskerar de

b‖ inlasta l Moster Gretas potatiska‖ are Och
tvingas stanna i norrlands urskog fOr a‖ framtid.

Huset ligger extrernt segregerat och tiden ar

knapp till den stora Pingo‐ Bingo finalen.

Narmaste bebyggelse ar det okanda
pensionarshenlmet"Endstatian"i andra anden

av skogen.Ett herrl speclellt anpassatforlandets

varsta pensionaren under fOrsё ken att hitta en

ny TN/upptacker ro‖ personerna att a‖ tinte star

ratt ti‖ i slakfOrha‖ andena,Vern arslaktrned vem

och verrl ar egentligen MOster Greta?

Kapite1 1‐ Siaktkalaset
Dar々arattarerna tめ″bs, アИη gう r sσ nder ocカ

rOrrpersο nema rごingas υf ρうuppdrag

Ro‖personerna traffas

AIla fem hamnar vid samma bord efter
valkOmstdrinken, sorn fOr ёvrigt smakar rnest

som en sur disktrasa.[)iskuterar rnan med

Moster Greta finner rnan att valkOmstdrinken

faktiskt kom fran en sur disktrasa dう hon sp‖ lde

ut allt nar det sku‖ et‖ lredas och vartvungen"att

ta t‖ lvara pう det"pa nagot satt.

Hursomhelst,nar rO‖ personerna ar sarnlade ar

dettroligt att de bё ttar Samtala och kanske rent

av lar kanna varandra en smula.⊂ )rn inte kan

Moster Greta introducera dem fё r varandra.

Festen
Festen ar vansinnigttrakig ur RPnas perspektiv,

inte ens detrika utbudet av rnat och dryck lattar

pa stamningen.Den aldre skaran har dock en

nagorlunda trev‖ g stund och det pratas rnycket

onl kva‖ ens stOra handelse,sasongslnalen av

Pingo― Bingo.TN/:n star pう hela tiden och maler

ut reprisavsnitt av evighetssapor. l varie

reklampaus stannarrunlmet upp i vantan pう de
valkanda b‖ derna och orden.′'■o′ηiりoοοηηeer
o々mmer yli aF ro″ a υffre gう ηger ttνa■ a′υυυυ

b′わらfeeemm bう raち ηttοοη″ρ fysbοχar Oc力 en
arg.octt sぅ brir der dansbandsmυstt med石わe
Swingers&Pe″er―Niklas Orkesfer S」 iυ rimmar
nOnsfOρ sasο r7gsfinar a1/Pir7gO_3′ ngo. Missa

′nfe der yises′ ソ々a〃 krockar7 79′
′
l Trots att det

ar minst femte gangen samma programilngel

spelas upp sa gar det ett sus av beundran och

forvantan genom runlmet.

Gasterna
En hOgJudd manlig slaklng ifemloう rsaldem gぅ r

omkring i lakarrOck och smapratar rned

slaktingar.Han bηハer starkt pa tyska och ordet
"guld"ar standigt aterkommande(se SLP

Professor HassenO貴 i BsoD).

En ttuvaktig pensionarsdam vid namn Hjordis

Bogren gar omkring vid bOrden och plockar pう



sig mat och kakor dう hOn tЮr at ingen ser(se

SLP Hjёrdis Bogren i grundreglboken).

En nagotgOdse‖ uktande rundlagd bondei blう sta‖

talar hё 9サ utt OCh pう  bred lantdialekt om sin

nyinkё pta blう a trakton Hans forra exploderade i

en genetikrelaterad tillvaxtOlycka(se SLP Lars

Odeldorfi grundregelboken,BSOD samtTR).

Lyckas rnan sarntala rned nagon av dessa e‖ er

nagon annan aldre slakting sa kan man fa nys

orn att slakten har kryrnpt en aning.Ja,faktiskt

har antalet slaktingar minskat stadigt.

Nagon av gasterna kan under kva‖ en Ocksう

namna det ёkanda pensiOnarshenlmet
Endstatian for RPna.Detta pensionarshem

ligger val skyddatfran civ‖ isationen belaget rnitt

ute i skogen bara nagra kilometer fran Moster

Gretas hus.En‖ gt ryktet ar det darlandets varsta

garnlingar sitter skyddade fran omvarlden.

Snacket har gatti siakten att Moster Creta ska

sparras in dar nartiden arinne,sぅ slakten kan

lagga vantarna pう hennes mytomspunna
fё rrnёgenhet=men orn detta ar det naturligtvis

ingen sonl vう gar orda orn oppet.

ゴ さ

TV:n gar sonder
Morbror Lars har suttit och smygsupiti ett hё rn

hela dagen och nar nagon satter pう en kram9o
dansbandslう t rned Yngve Forse‖ s orkester pa

stereon far han fOrsig att han ska upp och dansa.

Han biuder upp vardinnan sialv,MOster Greta.

De bOriardansa och alla som serdet hela bOriar

skratta fё r att det ser sa fanigt ut.Stamningen

b‖ r efter en liten stund ganska rnunter och festen

ser ut att kunna lossna.Ytterligare starkt av sin

framgang att latta pう stamningen forsoker sig

Morbror Lars pう ett avanceratdanssteg som han

lart sig i sln ungdom.Morbor Lars ar dOckingen

ungdom langre Och hamnar ur balans och fa‖ er

ullsammans med Moster Greta in i TVin som

tippar i golvet rned ett hiskligt brak.Glassplitter

och traflisOr ryker fran resterna av den

elektroniska apparaten.Rurrlrrlet b‖ r tyst.

Moster Greta,som tagitstё rre delen av sma‖ en,

ar Orntocknad och forstar inte riktigt vad sOm

hant. MOrbror Lars laser dOck snabbt av

situationen och inser vad detta komrner att fa

fOr konsekvenserfor honom,utё ver att han blir

arvlёs.Han ёppnar snabbt narrnaste fonster och
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hoppar ut.En liten stund senare startar en b‖

med en rivstart ute pa gう rden.

En chockad och aggressiv stamning blossar upp

bland de aldre deltagarna pう festen da de inser

att detta kan kOmma att hOtaう rets httdpunkt.

Den  efterlangtade  sasongsflnalen  i
underhう‖ningsprOgranlmet PingO―BingO.47 st
Pingo― Bingo― 10tter kan ha kёpts in i OnOdan.

Nar TV:n gar sonder ar klockan 15:30.

En stor belё ning
Moster Greta kvicknar strax t‖ 1 0ch utfaster
snabbt en beloning inneha‖ andes a‖ a kakor,
tartor,kaffe och ёl sOrn b‖ vit over pa festen till

de som lyckas laga Tvin innan Pingo― Bingos
sasOngsinal.Belёningen ar naturlig市 is Obelntlig

i varde jamfort med ati b‖ MOster Gretas
favoritslakting. MOster har stOra dyrbara

markagor Och ryktet havdar att hOn dag‖ gen
skriver orn sitt testamente.

Efter MOster Gretas uttalande fylls rummet av

ett sOrl av「 osten A‖a diskuterar o‖ ka losningar
pa problemet. lvrigt paskyndad av sin giriga

hustru bё riar en aldre man montera isar en

brёdrOst i sokandet efter kompOnenter att laga

TVin med.Andra springer ut t‖ l sina b‖ar Och
bOriarriva ut elektronikfran instrumentpanelema.

Mindre stttdigheter utbryter kttng Tv_vraket dar

manga。 lika vlり Or brsoker sortera delarna.

Morbor Lars hustru tar emot ett sarntal pa sin

mobittelefon fran MorbЮ r Lars.Han meddelar
att han ar halvvags ti‖ lnska gransen Och 10var

att skicka ett vykOrt.

Ge HandOutl ti‖ en ro‖ person av ditt val.Det ar

viktigt att RPna nu fbrsOker16sa TV― problemet
som et team.

En gast,mindre senil an GFeta SialV,tЮ r sig veta

att det star en garnrnal svart‐ vit TV ian 50-talet

pう Gretas vind rnen att den varittrasig i 30 ar.

En lV pa vlnden

Detttnns en・ Pv pa vinden och den ar deinitivt

"ゝ
n50-talet(e‖ er annu tidigare).Den arsvar att

hitta bland darllrnめ ttol spindelvav och kartOnger

med a‖ skёn brate.w:n fё refa‖er vara hOpplost

trasig.Efter iite undersOkande kornrner RPna

fram ti‖ att ett par delar武ゝ n den trasiga lRノ:n pa

nedeⅣaningen sku‖ e kunna losa problemet.Men

dessa vaktas noga av de aggressiva fraktioner

av"n/_lagargrupper'sOm b‖ dats.RPna kommer
att behё va lista ut ett satt att hitta och stiala de

nodvandiga kompOnenterna.

Exp:OsiOnen
Narrollpersonerna lyckats rned detta och itriumf

uttalat sin framgang fbr Moster Greta sa b‖ r det

dags att satta pa Tv:n(Om RPna redan har

testatttvn kan du lう ta bりande handa nar MOster



Greta byter kanal).En dov knallinrran w:n bls

av en kort sekunds tystnad varefter en kraftig

explosion sprackerrutan och blう ser utinneha‖ et.

TVins vaggar forb‖ r intakta och den riktade

explosion kastar Moster Greta(SOm starframbr

TVin)刊 era meter ut i kёket.Flera ttaskiga

slaktingar ser sin chans och korTlrner snabbtti‖

hennes undsattn!ng.

Om RPna fё rsOker fly med nagOn av b‖ arna

kornrner de flnna att sarnt‖ ga ar ur funktion ti‖

fё Jd aV Slaktens v‖ da lakt pa elektroniska delar.

Klockan ar nu 16:30.

Moster Greta kommerstrax‖ |l medvetandeigen.

Hon tarincidenten med orovackande ro,trots

att hennes favoritcardigan nu ar sonderbrand och

att hon tva ganger denna dag utsatts fOr harda

fa‖ . Lugnet ar dock kOrtvarigt. Moster Gretas

attttyd mot RPna byts strax ut mot den hos en

i‖asinnad demon.Hon bannlyser RPna fran sitt

hem och svar att brklara oslaktskap(arv10Shet)

med dessa.

RPna har nu giOrt sig sialva aⅣ lё sa och ttskerar

dessutom att bli inlasta i A/1oster Gretas

potatiska‖ are i vantan pa att hennes ilska ska‖

dampas(vilken kan ta ar eftersom som hon ar

la■ senil).Nうgon sympal eller hialp fぬ n ovttga

slaktingar kan de inte rakna rned.

En hialpsam slakting trOtsar oslaktskapet och

hialper RPna med deras sakerti‖ dOrren.Hon

papekar att det inns 47 st Pingo― Bingo lotter

sorn konlmer att ga fOr10rade om ingen ny TV

kan blifunnen.Orn RPna kan inna en ny TV sa

maste Moster Creta ta‖ |lbaks dem islaktenigen.

Hon ger dem en hastigt skissad karta(glord pa

en seⅣett)oCh en kompass.Hon uppmanar
dem attta sig t‖ l pensionarshernrnet pa andra

sidan orn den Ostra skogen.Sedan stanger hOn

dOrren, |う ser a‖ a tre lasen och slacker a‖

ytterbelysning,v‖ ket ar standardfOrfarandet vid

uttalande av osiaktskap.

l den hopplosa situationen gruppen nu befinner

sig i ser inge Ko‖ en mёjlighet.Tiden att

ateruppratta enklaven"De skaggiga dararna"har

kommit.Ge Handout 2 ti‖ spelaren av lnge Ko‖ .

Kapitel 2 - Vandringen
Dar rorrpersο ηema r1/ingas yandra genom

ⅣOrrrands d」 itrpa skOgar ocわ dar de ρa vagen

f酒月br Egon Иむ〃ander

Avstandet t‖ l pensionarshernmet ar nagra

k‖ometen iИ en att anvanda sig av b‖ ar uteslutet

dう ingen pa kalaset ar v‖ liga attlana ut sina b‖ ar

till den bannlysta gruppen.Att fOrsOka stiala en

kornrner att visa sig svう rt dう dea‖a ar urfunktion

fё r tillfa‖et pa grund av slaktens vilda insarnlande

av elektroniska komponenten

Det ar mё rkti norrland en ra hё stkva‖ sOrn denna

och iskogen ar det Om m倒 ligt annu morkare.

Det kan vara klokt av RPna att anvanda sig av

lnge Ko‖ s icklampor orn de inte v‖ l slう huvudet

i en ta‖ e‖er halka pa ett halt hё stlёv vartionde

meter.

Vandringen ar, trOts ljuska‖ a, inte helt

oproblematiskt.Det ga‖ er for RPna att undvika

utplacerade biOrn僣 |10r,nor‖ andska muterade

avarter av skogsekorre och de kva‖ spigga

narsynta algiagarna.

Egon Wa‖ ander
Efter en halvtirllmes vandring genom den

norrlandska urskogen sa kornrner harda kottar

fran Ovan att bё tta Vina kHng RPna.Kottama som

arirnpregnerade rned kう da och spack utgOr ett

mycket fa‖ igt proiekJIVapen.En uppmarksam

RP kornrner att hinna se en ihopkrupen gestalt

sёka skyddiskug9orna uppeigrenverket pa en

gran.Gestalten hoppar sedan omanskllgt vlgt

fぬn trad‖ ll trad.om RPna tar upplakten(vilket

SL bёrtt dem at gOra)kOmmer gestahen att

fortsatta hOppa fortare men mindre graciOst.

Efter en stund hoppar gestalten in i stanlmen

pa enta‖ 。ch fa‖ er orntOcknad neri blう barsriset.

Den orntё cknade aren 50-arig svartharig buskig

man.Han ar valbyggd,luktar otrongt‖ la Och ar

kladd endastl ett hёiskynke av rnossa.Vid fOrsta

asynen av RPna kommer han att utropa"Ni

slakt...".Onl detta inte ar ti‖ rak‖ gt fOr att RPna

inte ska banka ner honom sう avsl倒 ar han ler

detaり erisnabb bり d.



Den rnystiske skogsmannen ar Egon Wa‖ ander

(se SLP).Det ar av hogsta vikt att RPna ttir med

sig Egon under resten av aventyret och att han

fOrser gruppen rned den info de behOverfOr att

aVSI倒a MOster Cretas slaktbedrageH.

siaktbedrageriet

Detinns en mork sanning om Moster Creta.Hon

har genorn fruktansvarda i‖ dad skrivit Om och

fёrvrangt slaktskapsforha‖ andena sa attingen

langre ar riktigt saker pa vern sOrn ar slakt rned

vern och hur a‖t hanger sanlman.Pa tOppen av

detta falska fё rvirrade s:む kttrad har hOn satt sig

sialv Och dattgenom aven giort Sig」 ‖agare av

slaktens rikedomar Det ar egentligen hennes

mor Bod‖ Bengtsson som ar den rattmatige

agaren.Men det ar detingen sorn vet,inte ens

Bod‖ sialv.

Greta har dock inte fu‖  laglig kontrO‖  ёVer

ti‖gangarna annu,fler slaktingar maste bOrt

(bland annat RPna).01yckan med TV:n blev ett
utrnarkt tillfa‖ e att kasta ut dem.

Det ar inte bara makten sorn I‖ talar Moster

Greta,hon har aven ett stort behov av pengarna.

Over tio cigarettpaket om dagen har satt sina

spar aven l ekonornln.

E9on Wa‖ ander ar Gretas ex¨ rnan.Officiellt ar

han fё「klarad fOrsvunnen. E9on var den ende

sOm kande t‖ l sanningen om Moster Gretas

slaktrnanipulation och han rnotsatte sig hennes

korruption och girighet.Efter hot orn att avsloia

henne tog Moster Greta med honom ut pう

barp10ckning diuptin i Norrlands skogardar hon

sedan lurade honorn och lamnade hOnorn kvar.

Moster Greta hade sagt at honom att gう a‖ t

diupareiniskogenfOrattlnnadelnastebaren.

E9on, som har uselt lokalsinne, var snart

hOpplёst v‖ se och tvingades anpassa slg t‖ l ett

liv i skogen.l narrnare tre ar har han sovit under

en gran,atlt rnOssa,jord och skagglav.

Anpassa rnangdeninfo sorn E9on ger gruppenl

fё rhう‖ande t‖ l vad de behOver fё r att fOrstう att

ett bedrageri fё re‖ ggen Ge lngen info t‖ I RPna

om de riktiga slaktskapen, bara att de ar

manipulerade.

E9on Wa‖ ander vet en hernlig genvag ti‖ det

mytomspunna pensionarshemmet.Det ar det

enda hus han har hittat under sina tre ariskogen

och ett par gう nger har han varit dari sokandet

pう fOda.



Kapite1 3

Pensionarshenllnet
"Endstatian"
Dar rO′′ρerSο nerr7a Sf」iar er7 ア1/OCわ r7aSfig:

lyi77gaS fry

Reglera detta kapitels langd och svarighet

beroende pう hur lang tid Ovriga har tagit. Ge

Astma‖ a Handout 3 nar du finner det
underha‖ande.

Endstatian

PensionarsherTlrnet ar en nybyggd och rnodern

anlaggning sorn har allt varstingpensionarerna

behOver.Pa de tva vaningar sorll hernrnet har

finns totalt 46 rurn och en stor sarnlingssal.

Hemmets namn"Endstatian"ar fornnOrdiska

och kan lattast ёversattas t‖ |"Extrem aldring''.

Arkeologiska undersёkningar har visat att rnan

sluttёⅣarade varstingpensionarer pa denna plats

redan pa vikingatiden.Vissa rykten havdar att

nagra av pensionarerna fran den tiden
fottarande bor pa hernrnet.

Vatte rum ar utrustad med en kafFeautomat och

ti‖ hёrande kaffebrё d star utsta‖ tpぅ a‖a bord.|

golvetinns vagmarkeringar utrnalade och i vissa

korridorkorsningarinns aven trankJusen fOr att

undvika olyckor i den v‖ da ro‖ ator― och
ru‖ stolstrafiken. l ett rurn finns specie‖ a
dockningsmoduler sorn gor det nnttligt attladda

eldrivna ru‖ stolar utan att behova lyta ett ingeL

Det finns aven ett Omfattande brandlarrTl

etersom rё kning ar stttngeligen brbiudet.

Det gar at myCket kaffe,mazaHner,rullstolshiul,

gam ochliknandeぬ varor暫 |l hemmets aktiviteten

Pa baksidan lnns en lastbrygga och en budb‖

star parkerad har.

infiitrering och stё ld

Det inns bara en TN/i hernrnet sorn spelarna

kan kommaう t.Det ar den stOra gemensamma

TV:n i sarnlingssalen pa andra vaningen.Den

sitterinte fast pa nagot satt men det kravs tvぅ

persOner att bara den.

Klockan ar nu 18:04.RPna har rnindre an en

lmme pa sig attateⅣ anda med en TV
Tankbara utveck‖ ngar:

1.RPna anvander BOd‖ for attiniltrera hernrllet

genOm att agera besokande famiJ.

2.RPna anvander inge Kolls lё sskagg(!?)fOr

att obemarktta sig in.

3.RPna btter sig in i klassisk agentstil.

Egon Wallander kommerinte at viり a ga medin
utan vantar utanfOn

lnne paう lderdomshemmet inner RPna I‖ sin

foⅣaning att pensionarerna ar ganska trevliga.

Det intas kopiOsa mangder kaffe och virkas

ohygg‖gt mycket rneningslosa ting.

sasOngsfinalen av Pingo―Bingo har annu inte

bёriat.Men dettalas nastan konstant om denna

handelse.Overallt lnne i hemmet ligger

bingobr:ckor och bingopennor. Manga
pensionarer har dock redan bankat sig frarnfOr

TN/1n for att fa t)rsta parkett.TV:n blir sう ledes

minst sagt svar att smussla ut obemarkt.

Tankbara utvecklingar:

1. RPna utlё ser brandlarrTlet och bar i
fOrvirringen ut]Rノ :n.

2.RPna klar ut sig ti‖ w_reparatOrer och blufFar

ut TV:n.

3.RPna byter ut ttVin mot en skokartong i

klassisk agentstil.

Hur RPna an ёvertar TV:n sa ska‖ de anvanda
budb‖ en pう baksidan for att Лy.

Flykten
Strax innan gruppen

ldmnar byggnaden
stoppas de av
henlrnets spannisvakt Ernst Ekman. Ernst ar

fran stockholrn och ar liksOm a‖a spannisar

utseendettxerad och valbyggd(se SLP).

En narbelagen stadvagn inneha‖ er a‖ a vapen
RPna behёverfOr att neutra‖ sera Ernst,sasom
golvmopp, sOpkvast och vaskrensare. om

vaskrensaren anvands sa furnlardenne RP och

satter den i ansiktet pう annan valfri RP(darden

fastnar reia‖).RPna ar underlagsna Ernst och
harinte stor chans rnot honom.

E9on Wa‖ ander korllrller strax ti‖ undsattning



och kastar en valplacerad kotte som trafFar Ernst

i huvudet.Hans perfekta frisyr rubbas aningen

och med ett pip springer han fram ti‖ narrnsta

spegel,drar upp en kam, en tub harge16。 ch

bOriariObba pa skadan.Nu har RPna sin chans

att smyga vldare rrned TN/:n.

Budbilen kornmer att vara svarstartad da den

lnte anvands pa lange. Pensionarerna har nu

upptacktfё rlusten av TV:n och kOrnrner strax att

upptacka den flyende gruppen. De ar nu
fullkomligt brbガa OCh har mordiblicken.Diverse

illegala baionetter har monterats pう kappar Och
ro‖ atore■ Likt zombies stapplar de sig framat

mot bilen mumlandes i kor,"Ge oss TИ η".

B‖en startari absolut sista stund och kastar sig

vralande ut pう den rnё rka skOgsvagen.

En av pensionarerna lyckas dOck kroka pa sin

kapp Och slapar efter b‖ en.Det yr gnistor nar

hennes filttofflor s‖ ts mot asfalten. Samtidigt

korllmer ett par pensionarer sOm mOnterat

bensinmotOrer pa sina rullstolar upp jamsides

med bilen och brsё ker preia den av vagen

sarntidigt sOm de kastar bouleklot pa den. De

flesta traffar i plう ten och ger stOra rnarken men

en delgar ocksa genom rutorna.Den slapande

pensionaren(sOm fOr ёvrigt heter Agda
Schwarzwalder och har en krattig tysk brメ ning)

bёriarlうngsarnt hasa sig upp rnot bakluckan och

lyckas fう  upp den. Om nagOn spelare
handgripligen forsё ker putta av henne kornrner

hOn satta en virknう l genorn handen pう denne.

En kapp(BOd‖ St.ex.)gar dock bra att anvanda

fOr att bliav med Agda.Naturligtvis kOrFnrrler hon

ropa"Jag kOmmer tillbaka"(altemaJvt"lch will

zuruck bekOmmen").

Kort darefter konlmer de tva bensindrivna

rullstolarna att hamn l sladd(kanske genom

preining fran RPnas bil),kOIlidera med varandra

och explodera l ett enorrnt eldklot.

Efterdetta Srdet raka vdgen tillbaka tili Moster
Gretas stuga som gdller.

Kapitel 4 - Aterkomsten
DarrOrrpersο ttema itHumf、 漕ρderう rerllillr ttο sゎr

creras gう

“
c ays′σartte17neS bedrageriοcゎ ser

rilr arr s層 ヵゎη ttr se Pingο -3わ gο_fnaren

Nar ro‖ persOnerna harlyckats erё vra‐
「

V:n kan

de ateⅣ anda i triumf. Fう  minuter aterstar till

starten av prograrnmet och med en fantastisk

samarbetsviり a och efFektivitetinstallerar slakten

Tヽ′:n dar den garnla stod.l sarnrna sekund som

T1/1n satts pa boriar Pingo― Bingos intrOiingel att

spela.Slakten utbη バerien spontan applad innan

defatarsina bingopennoroch brsvinnerin idiup

bingokoma.

弊 準1昴:雌糟悲ui撃拓[i』‖胴零冦恩
som Moster Greta‖gger bakOm.Med slakten i

bingokoma sa tvingas de ensarnrna ta itu med

Moster Greta.



MosterGretakommerbrstattspelaobeめ rd och

lうtsas att hon aldrig sett E9on t)rn Men orn RPna

driver pう Och pressar henne kornrner hon inse

att spelet ar over. Hon drar fram en s‖ pad
smёrkniv och tar en av slaktingama son1 9isslan.

Hon lyckeS ta Sig neri ka‖ aren dar hon slapper

gisslan och fё rsvinner genom en dold dorr.

Dёrren lederJll e■ hemligt arbetsrum.Fぬ n de■a
rum lnns en undettOrdisk gang som mynnaruti

den morka norrlandska skogen.Det ar av stOr

vikt fOr frarntiden att Moster Greta lyckas ly uti

skogen och inte fa‖ er offer fOr rattvisan.

l det hemliga rummet som RPna passerar i
jakten pう moster Greta inns mangder av
dokument uppsatta pa vaggarna.De fOrefa‖ er

innehalla dёtavttkinformalon om slaktingarsom

RPna aldttg hё rt talas om.Pa ett mindre bord

‖gger ett ensarnt papper sorn nagon verkar ha

iObbat med nyligen.Ge RPna Handout 4 att
betrakta gemensarnt.

Lat spelarna sialva upptacka slaktskapen. Ge

Bodil Bengtsson Handout 5 nar Svante insett att

hOn ar hans fOrlorade rnon

sa fOrt det uppdagas att Bod‖ ar slaktens ratta

ёverhuvud kommerlertalet slaklngar(sOm Stttt

OCh ttuvlyssnat utanbr i kallaren)at ёVeЮsa
henne rned ttask och presenter

Avsluta aventyret nar du nnner detlampligt.

Episk avs:utningsmonolog
4sぅ rlile rlid a1/siattkaFaser々 1/aち men sう ′ηうηga
晨igorう rersめ″

Hυr s々as′attη kO″ 7′ηaわe″7nυ nar de tンsめ″

slina b〃 ar?Veη 7 Ska′ηeddera MOrbrorと ars,sο 177

arわ aノ1/ソags tlill fir7Ska gだ nsen, arr力 an kan
κommaわem oeη?yad々ommera″ わanda nar
1770Sわ r Crera uppttcker a″ 力οr7僣′ηnade々 1/ar

sha cligarerrer2 KOmmer″ うgοη F sttkten all
yin″a en fysboχ ρうslir7 Pirlgο―BrirPgο ―rO″ 20cカ
frar77わr att κο177mer De Sttiggむ aDうrama a″

力う〃a ribop...2

Derarden f8 seρ lemberf99a trockan arf9ゴ 5
Deよ うrersめr61immar ocカ イ5mわ aν Pingο―

3′ngοs sasOη gsfi77al″


