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POOH OM SINA KOLLEGOR 

Chief Inspector Christopher Robin 
Pooh har mycket stor respekt för sin chef och vän. Trots att 

Christopher Robin är ett par år yngre än honom vet Pooh att 
Christopher Robins kunskap och omdöme är att lita på. Chief 
Inspector Christopher Robin tvekar aldrig att säga vad han 
tycker och är samtidigt beredd att försvara sina mannar ialla lägen och detta gör att Inspector Pooh är honom belt lojal 

Inspector Piglet 
Poohs närmsta kollega och bästa vän. Inspector Piglet är en [i- 
ten och smal man med lätt sluttande axlar. Han gör ibland ett 
lätt nervöst mt ck men Pooh Vet att han är en av Shires mo- 
digaste oliser och har sett honom utföra stordåd. Pooh och Piglet 
bar jobbat ihop sedan de började inom polisen och är helt på 
samma våglängd. 

Inspector Rabbit 
Samnel Rabbit är en mycket energisk kollega som trots sina ib- 
land vassa kommentarer är en mycket 900 vän. Rabbit har ett 
stort och många gånger mycket nyttigt kontaktnät av släktingar 
och vänner då han är vä digt aktiv i Shires judiska församling. 
Det är inte alltid lätt att hänga med i alla Rabbits balsbrytande 
idéer och planer, tycker Pooh, men till och från så fungerar de 
precis som han lovat. 

Sergeant Kanga 

Kanga är en ensamstående mor som nyss flyttat till shire från 
Australien. Kanga är en kvinna med stor handlingskraft, snabba 
reflexer och stoiskt lugn - någotsom Pooh tror att hon utvecklat 
genom att ta hand om sin vilda dotter Roo. Efter att inlednings- 
vis varit lite osäker på Kangas kvaliteter har Pooh uu kommit 
att se Kanga som en mycket duglig kvinna med ett välfyllt skaf- 
feri och frikostiga portioner 

Constable Tigger 
Tigger är det senaste tillskottet till arbetsgemenskapen Den unge 
balo-indiern är en vältränad man med energi nog att trötta ut 
till och med Rabbit och en vilja att visa vad lan går för som är 
lika stor. Tigger backar inte för någon ting och det är just det 
som gör P (ite vervös. 

    

    

POOHS 5 VIKTIGA... 

slipsar 
Den med bin 

Den med den söta Disney-flickan på 
Den med får (eller kanske det är [amm) 

Den l[ångrandiga som får mig att se smal ut 
Den andra med bin 

Vänner 

Ne 

Rabbit 

Kanga 
Tigger 

Christopher Robbin         
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PERSONEN POOH 

Inspector Pooh är en man i sina bästa år. Lagom lång, lagom 
tjock och med precis rätt mängd gråa hår vid tinningarna — om 
än får säga det själv. Han bor i ett litet, gammalt enVånings- 
bus med tudelad ekdörr under namnet Winnie Sanders, en bit 
utanför Shire, åt Sjumilaskogen till 
Pooh är un arl, något som inte bekymrar bonom nämnvärt. 
Han fördelar sin lediga tid, när han inte jobbar wid shire 

Constabulary, mellan avslappning (med mat och kanske en god 
bok — även om det sistnämnda inte är nödvändigt), en liten 

Piglet bor en bit bort. 
Pooh är över huvud taget inte den som bekymrar sig särskilt 
mycket. Han är fullt tillfreds med sig själv och sin omvärld och 
han har inte bittills stött på ett problem som inte gått att lösa 
enom en lång promenad och lite gnolande. Detta är också en 

kvala som gjort Pooh m cket omtyckt bland sina kollegor, och 
särskilt då hans chef Chie Inspector Christopher Robin som har 
ett särskilt gott öga till honom. 
Förutom att vara glad i mat, promenaden och guolande är Pooh 
[ite av en bobbyfilosof som gillar att betrakta sin omgivning och 
tänka djupa tankar — i alla fall tycker han det. Pooh är ju en 
självgod person, men lätt att tycka om. 

POLISEN POOH 

Inspector Pooh är en kriminalare många brottslingar gjort miss- 
taget att underskatta. Genom sin dfreytävgänp, sitt ibland 
långsamma tal och ett lätt excentriska beteende har allt för 
många dragit slutsatsen att Pooh varit korkad och lättlurad. Ett 
mycket stort misstag. Inspector Pool är inte dum. Långt ifrån. 
Pooh är en polis som tänker sig för innan han agerar och som 
många gånger ser de enkla lösningarna när andra försöker 
krångla till det. Pooh löser brott för att ban är genuint intresse- 
rad av vad han gör för att han har en stor n fikenber och för att 
tar sitt ansvar mot Shires medborgare på allvar. 
Tillsammans med sina kollegor Inspector Piglet, Inspector Rabbit 
Sergeant Kanga och constalle Tigger fortsätter Inspector roch 
att göra gatorna säkra. 

biodling och att umgås med sina kollegor, varav bästa vännen 

  
  

POOHS 35 VIKTIGA... 

käpphästar 

Stressa inte 
Krångla inte till det 
Sov på saken 

Jobba inte på fastande mage 

Ha tålamod 

arbetsredskap 
anteckningsblock 
en välvässad penna 
en termos hett the 
en extra penna för säkerhets skull 

ett paraply           
  

35 

Och så började Det... 

. lg f2SS 03 TOÖRDEN rdr 3 Dem lig 3 SN Cyg? fr ana. anföra KRrföp på 
& kaiG gr.nz, är 
Ce ORsADeh fj, Be SO" NEG: Ile 

  

5 JUTAN Ä pe 
Ni NG 2 fo TESS 
Gun na 

 



Inledning 

Hallå på er och välkomna till ”Inspector Pooh och Eotnoten 
som försvann” på BSK 18. I handen håller ni den första av 
scenariots tre delar — själva manuset. Andra delen innehåller 
kartor, skisser och andra handouts och dessa (en mycker li- 
ten mängd, inget att direkt läsa igenom) finns till hands i 
receptionen tillsammans med tredje delen som består av ka- 
raktärer och en spelarintroduktion. För att ni skall få en 
uppfattning om hur karaktärerna ser ut är Inspector Poohs 
karaktär bifogad längst bak i denna del. Har ni några frågor 
eller kommentarer så är ni givetvis välkomna att ta kontak: 
med mig tidigare. Mycket nöje. 

Christoffer Krämer 

0920 — 232524 

c.kramerCtelia.com 

Varför Pooh 

Varför skriver man ett scenario med Nalle Puh och hans vän- 
ner i rollen som mänskliga detektiver och varför envisas man 
med art kalla dem vid deras engelska namn? Jag har länge 
velat skriva ett engelskt deckarscenario av ”modern” Morse/ 
Frost/Tennyson-stil och då jag är en stor älskare av Nalle 
Puh slogs jag av vilka lämpliga karaktärer de är. Nästan alla 
känner till deras respektive personligheter och kan snabbt 
komma in i rollen (eftertänksamma Puh, nervöse Nasse, 
organisatoriske Kanin, studsiga Tiger och den lite morsiga 
Kängu). Det är dessutom ett mysigt gäng som tycker om 
varandra — något som kan vara trevligt i en tid där var och 
varannan uppsättning karaktärer inget hellre vill än att mörda 
varandra. Att jag väljer att kalla dem vid deras engelska namn 
hänger ihop med försöken att ge spelarna den typiskt brirt- 
tiska stämningen och har också mycket att göra med att jag 
vill använda de brittiska yrkestitlarna — Constable, Inspector 
och så vidare (Constable Nasse skulle låta lite löjligt...). 

Om scenariot 

Inspector Pooh och fotnoten som försvann är tredje delen i 
en trilogi scenarion som kretsar kring Inspector Pooh och 
hans poliskollegor på Shire New Constabulary. Scenariot är ” 
ett traditionellt och ganska lågmält whodunnit. Problemlös- 
ning utan sataniska konspirationer, skottdueller i gryningen 
eller traumatiska incestuösa förhållanden. Då det första sce- 
nariot avhandlade det mest klassiska av deckarämnen - mord 
och den andra delen utforskade en annan traditionell dec- 
karfavorit - sex och makt, så tar detta scenario avstamp i ett 
sista klassiskt ämne - utpressning. Vidare använder jag i 
detta scenario en ständigt återkommande kliché - osympa- 
tiska offer och en sympatisk bov samt ett slut där utredarna 
har löst fallet men inte kan få fram de avgörande bevisen för 
art få fast brottslingen. Det slutar med andra ord lyckligt. 

Deckarscenarion är svårskrivna av ett par anledningar. Dels 
har de en tendens att ta alldeles för lång tid på grund av det 

INSPECTOR POOH 

Han ogillade gymnastik så här tidigt på morgonen och 
grymtade till innan han till slut nådde källan till oljudet. 

En metallisk röst smattrade fram en uppsjö meningar i en takt 
Pooh tyckte verkade onyttigt stressad. 

- — Abhå på det viset, sa han. 
Och sedan sa han: Jasså” och kort därefter: ”ser man på”. Han 
avslutade med: "Ja men då så” och lade på luren. 
Efter att först ha betraktat de [udd som bildas i naveln ett tag 
rullade Pooh sedan ned för sängen och ställde si framför spe- 
fen och gjorde sin avmagringsgymnastik. Tralala gnolande 

Tin ringde och Inspector Pooh trevade efter [uren. 

an och sträckte Siq Så mycket han kunde och så Tra-la-La, Tra- 
la-o-bjälp-la när ban försökte nå ned till tårna Efter att ha 
gjort detta ett par gånger gick Pooh ut i köket f att bre sig en 
rejäl honungsmacka. I sista ögonblicket nöjde han sig dock med 
ett par rejäla slickar honung och ett stort glas mjölk. Chief 
lan Christopher Robin hade ju som vanligt bett honom 

SRYnda på. 
Håbhå-jaja, suckade han och tänkte på all brådska i världen sam- 
tidigt som han började sin dagliga påklädningsritual. Höger 
strumpa — haha, och en liknande på vänster fot — tjoho. Skjorta, 

x0r och en väst och Sedan det han gillade mest — en slips 1 
glada färger. Efter att långsamt ha gått igenom alla alternativ 
valde han en bred slips med bin på— för bin betyder honung och 
det är ju aldrig fel. När han knöt slipsen tänkte han på att Vicf 
Inspector Christopher Robin säkert skulle skratta åt hans va 
Christopher Robin brukade säga att Pooh var en Inspector med 
mycket [ite klädsmak. 
Pooh var dock mycket nöjd när han såg sig själv i spegeln innan 
han med, förvånansvärd kvickhet, snappade upp sin kappa, 
sina nycklar och, på väg ut, sitt paraply. 
- Nu är det brått, tänkte han och myste över ordet dubbeltydig- 
bet och sin egen fyrdöigber. 

Nu är det brått 

Piddeli-pått. 
Så Pooh sätter fart 

Piddeli-part. 

Nynnande han när han [unkade ut i trädgården och tänkte på 
den publik hans senaste trall skulle på [unchen. 
Fast mest tänkte han nog på lunchen. 

  
  

          
  

 



Och så slutade det med en seger till sist... 
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rutinartade polisarbetet (en massa intervjuer/förhör följt av 
spånande, avslöjande, mer förhör, nya teorier och så vidare) 
och dels har de en tendens att bli antingen-eller. Lite för 

mycket information och spelarna knäcker fallet på en se- 
kund eller lite för lite information och spelarna har inte en 
chans i helvete att fatta vad som hände. Endast en påläst och 
improviserande spelledare klarar den balansen och därför syf- 
tar scenariot mycker till att ge en grundlig beskrivning av 
vad som hänt och varför, samt noggranna beskrivningar av 
de viktigaste spelledarkaraktärerna och vad som driver dessa. 
Dessa problem har gjort att Inspector Pooh och fotnoten 
som försvann är ett ganska enkelt och lätctklurat scenario. 
Om spelarna inte klanrar till det utan rar sig fram sakta och 
metodiskt så har de inga problem med art lösa fallet. För- 
hoppningsvis kommer bristen på våldsamt tempo och ac- 
tion (Bruckheimersyndromet) och likaledes bristen på den 

känslomässiga bergochdalbanan (incest/krigstrauma/tidlös, 

homoerotisk kärleksyndromet)att uppvägas av ett myspysigt 
gäng och en intressant historia. 

Manuset är uppdelat i tre huvuddelar. En första som inne- 
håller en bakgrund till brottet samt en uppstrukturerad sy- 
nopsis som beskriver hur scenariot borde funka om allt går 
som det skulle. Denna del är ganska lång men den innehål- 

ler också i princip all fakta. Den mycker stressade spelledaren 
kanske skulle komma undan med att bara läsa den delen 

och sedan manipulera spelarna att följa detta manus men 

det är givetvis inget jag rekommenderar. Den andra delen 

problematiserar scenariot och pekar på var de stora svårig- 
heterna ligger och var scenariot kan gå väldigt fel. En spel- 
ledare som läser denna bit bör var förberedd på det mesta. 
Den tredje delen består av ren fakta. Här beskrivs alla före- 
teelser i scenariot. Här presenteras också alla inblandade med 
instruktioner om vad de kan tänkas göra och vad de aldrig 
skulle göra. Slutligen finns här beskrivningar av rum och 
ledtrådar. En spelledare som har denna del tillgänglig under 
själva spelledandet kommer nog finna art det är en god re- 

Surs. 
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Synopsisdelen 

Utpressningshistoriens miljö 

Thurlow College är det allra äldsta och allra mest prestige- 
fyllda av skolorna vid Shire Isle University, med anor från 

1600-talet. På detta College har många av Storbritanniens 
makrchavare och kända kulturpersonligheter utbildats. På 
Thurlow College ges pojkar, och sedan 30-talet även flickor, 
en klassisk bildning med snobbism, pennalism och uppmunt 
rad ohälsosam konkurrens på dagordningen. Det hårda kli- 

marer existerar inte bara bland eleverna utan gäller i än hö- 

gre grad kollegiet. Här råder en skoningslös kamp om resur? 
ser, stipendier, forskarplatser, kontor, lägenheter, status, po- 

sition och kaffeprivilegier. I denna kamp är alla medel til- 

låtna, från ryktesspridning och bakraleri till laxermedel och 
mystiska trapphalkarolyckor. 

Utpressaren 

Der är i denna kamp som detta scenarios huvudperson - den 
alldeles för snälle och timide /Voah Benjamin Stenwick - miss- 
lyckas skändligen. Under sin karriär, både som student och 
som lärare och administratör, har han ständigt blivit lurad 
och förbigången. Stipendier han förtjänar har tillfalligt an- 
dra och positioner vid Thurlow College som i all rimlighet 
borde tilldelats honom har i sista sekund getts till andra och 
duktigare intrigmakare. När Stenwick, som dessutom alltid 
varit någor av en outsider, ett flertal gånger blivit förlöjligad 

av sina likar, både avsikligt och oavsikligt, är han på sin ål- 
ders höst en ganska dyster gammal man. : 

De utpressade 
De likar Stenwick känner att han blivit mest förlöjligad av 
är den nuvarande professorn Eugene Warden, den nuvarande 
kyrkoherden Mark Hollingsworth och den nuvarande politi- 
kern Margaret Knowles. Alla tre har vid något tillfälle snuvat 
Stenwick på framgång och position och alla har de nått de 
positioner de innehar idag genom att slicka uppåt och sparka 
neråt. 

Utpressningens huvudsakliga orsak 
I slutändan är det inte att han blivit förbigången som irrite- 
rar Stenwick mest. Han har trots allt tillbringar sitt liv med 
att göra det han tycker allra mest om, att studera, även om 
det inte gett den berömmelse och de postioner han en gång 
hoppats uppnå. Nej, det som smärtat Stenwick allra djupast 
är att de tre utpekade skrattar åt och förlöjligat hans allra 
ärligaste försök att delge världen sina känslor. 

Historien har sin upprinnelse under det tidiga åttiotalet då 
ett fristående bokförlag bildas på Thurlow College för act 
publicera lyrik som inte ges chansen på något av landets större 
förlag. I styrelsen för detta ideella företag som har det pas- 
sande namnet Poetic Licence sitter de tre lärarna och 
doktoranderna Warden, Hollingsworth och Knowles, inte 

för att de är några större lyrikälskare utan för att positio- 
nerna i styrelsen räknas som en fjäder i hatten. Stenwick, 
som givetvis misslyckats att komma med i styrelsen trots att 
han försökt, glädjs ändå åt förlaget då han är en stor lyrik- 
vän, och han bestämmer sig för att skicka in en samling av 
sina egna dikter under pseudonym. Föga anar han art detta 

Resurslista med namn och företag 

Titt som tätt försvinner spelarna iväg i en riktning man inte 
kunnat förutse och om man då tvekar på namn och dylikt så 

kommer spelarna act genast att inse att deras nuvarande 

utredningslinje är oviktig. Den så kallade "follow che 
handouts”-principen. Av denna anledning finns der ett par 
extra Jane och John Does bland handoutsen och här kom- 
mer nu en lachund med namn och annat att bara plocka av 

för den segtänkte. 

Pojknamn 
Paul Reston 

Douglas R.. Meadows 
Mark Smith 
Stan Lowry 

Bill Simmons 

Gregory Bateson 

Charles H. Cooley 

Flicknamn 

Ruth Benedict 

Lynette Barnes 

Joan Lasswell 

Deborah Lifton 

Agnes Parson 

Ann-Margareth Talcott 

Företag 

Meadow Park Industries 

Fenwick & Miller Lid. 

Gatunamn och adresser 

Portman street 

High street 
Oaksbridge avenue 

Queens acres 

Market square 
Marlbury Terrace 
Bronsing alley 

Marker sqare 

Southgate passage 
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Rollista 

Noah Benjamin Stenwick - Utpressaren. Kropp på bårhuset. 

Beatrice Spence - Stenwicks medurtpressare. 

Tommy Kwan — Beatrice pojkvän. 

Professor Eugene Warden — Utpressningsoffer nurimer 1. 

Kyrkoherde Mark Hollingsworth — Utpressningsoffer num- 
mer 2. 

Riksförbundsordförande Margaret Knowles — Utpressnings- 
offer nummer 3. 

Konrad Lutzenbach — Dean på Thurlow College. Misstänkt 

utpressare. 

John Turner — Fårfarmare på Nya Zeeland. Eventuellt miss- 
tänkt ucpressare. 

Gareth Henley — Avliden studentkamrart. Ej misstänkt ur- 
preSssare. 

Biskop Simon Dayly — Biktfader för Hollingsworth. Ej mis- 
stänkrt utpressare. 

Florence Freeman — Ordförande för den lokala Greenpeace- 

gruppen. 

Rector Dante Sterling — Rektor på Thurlow College. 

Bursar Henley - Skattmästare på Thurlow College. 

Porter Baskins - Förste vaktmästare på Thurlow College. 

Chaplain Finnegan - Kaplan på Thurlow College. 

Poetic License - Poetisk Frihet. Poesiförlag på Thurlow Col- 
lege. 

+ diverse Jagularer, Heffaklumpar och Tesslor 
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kommer att ge upphov till hans största förödmjukelse. De 
"tre styrelsemedlemmarna, som inte har någon känsla för den 

möda en känslig amatörpoer lägger ned i sina verk, finner 

det inskickade bidrager så hejdlöst komiskt att de, efter att 
först ha skickar författaren ett uppmuntrande brev där han 
uppmanas fortsätta sina ”begåvade försök”, under ett helt år 

tar med samlingen till de fakultetsmöten som hålls på 
Thurlow College och, till allas stora nöje, läser högt ur de 
passager som de finner allra mest pretentiösa och patetiska. 
Stenwick, som under denna tid undervisar i medeltida eng- 
elsk historia sitter med och vågar inget annat göra än att 
skratta med. 

Utpressningshistoriens katalysator 

När livet i januari 2000 slutligen ger Stenwick en sista känga 

genom besked från hans läkare att han har en terminal form 

av cancer bestämmer sig den gamle akademikern för art av- 

sluta sitt liv genom art sätta ge några av sina plågoandar en 

ordentlig näsbränna. 

Tillsammans med Beatrice Spence, en ung, kvinnlig dokto- 

rand i litteraturhistoria som den överkvalificerade Stenwick 

handleder, och som han blivit god vän med, kokar han ihop 
en lämplig hämnd med hjälp av kunskaper han samlat på 

sig i alla år utan att någonsin använda dem för att främja 

sina egna intressen. När Stenwicks sjukdom närmar sitt slut- 
giltiga stadium sätter de två sin plan i verket och räknar med 
att planens själva kärna - Noah Benjamin Stenwicks själv- 

mord - skall göra att misstankarna aldrig faller på dem. 

Utpressningsplanens första steg 

I sin stora enkelhet innebär planen att Stenwick och Beatrice 
skickar ut utpressningsbrev till den elaka trion. Utpressnings- 
breven innehåller information som rejält kan skada de tre 
personernas karriärer och säkerligen kommer art få de tre att 
ligga vakna i många sömnlösa nätter. I stort sett är detta allt 
som Stenwick vill åstadkomma. När denna del av planen är 
satt i verket ägnar sig Stenwick år att i hemlighet förfölja 
sina offer i två dagar bara för att njuta av deras härjade an- 
sikten. Väl tillfredsställd på detta sätt lägger sig Stenwick i 
sin av böcker överbelamrade lägenhet inne på universitets- 
området och undflyr den otroliga smärta som cancern åsam- 
kar honom genom att ta en dödlig dos sömntabletter. 

När polisens utredning börjar, om de utpressade över huvud 
taget vågar gå till polisen, kommer Stenwicks namn säkerli- 
gen dyka upp på en lista över personer som har haft möjlig- 
het att känna till den information som utpressaren använder 
sig av och om de försöker söka upp honom kommer de art 
finna att han tagit liver efter sig och efterlämnat en dikt som 
antyder att något ur det förflutna pressat honom. Ett ex- 
tremr säkert alibi med andra ord. 

Utpressningsplanens andra steg 
Huruvida det över huvud tager blir ett andra steg i planen är 
helt och hållet upp till Beatrice. Stenwick och Beatrice pla- 
nerade för en uppföljning av breven men Beatrice fick också 
lova att hon inte skulle genomföra den utan att vara helt 
säker på att hon kunde komma undan med det. I planens 
andra steg skickar Beatrice en ny omgång brev som kräver



var och en av de utpressade på £50.000. Överlämnander av 
den specificerade summan skall ske under den årliga 
Thurlowrodden då Shire Isle är fylld av tusentals och åter 
tusentals människor. En polis mardröm med andra ord. Då 
pengarna i sig dessutom inte är så viktiga för Beatrice är pla- 
nen art låra minst en av penningöverlämnandena vara en 
avledande manöver som knyter upp resurser, och om endast 
en av penningöverlämnandena går som planerat är Bearrice 
nöjd. Huvudsaken är att inger kan leda polisen tillbaks till 
henne. Till sin hjälp för att utföra denna avancerade plan 
har hon sin elektronikstuderande pojkvän Tommy Kwan och 
en mycket revolutionär cell av Greenpeace. 

Målet med utpressningen 

Målet med urtpressningen är ju i grunden att få Stenwicks 
gamla plågoandar art svettas lite men om den i ett senare 
skede resulterar i act Beatrice får händerna på en stor summa 
pengar så är det givetvis ingenting hon tänker behålla. 
Bearrice är inte med i utpressningen av girighet utan på grund 
av den orättvisa hon tycker vännen Noah råkar ur för. Skulle 
hon få händerna på en stor summa pengar så finns der alltid 
andra orättvisor att bekämpa - genom Greenpeace till exem- 
pel. 

Utredningen i lätt strukturerad form (med 
ledtrådar och lösningar i den takt som de 

troligtvis kommer att dyka upp). 

Fallet landar i knät på utredarna 

Inspector Pooh och hans mannar kallas den 21 maj 2000 in -- 
till Chief Inspector Christopher Robins konrcor efter der att 
Inspector Badger, Inspector Weasel och Inspector Toad plöcs- 
lige fått förhinder efter det att Christopher Robin presente- 
rat fallet för dem. I korthet förklarar Christopher Robin för 
ucredarna att en professor Warden på Thurlow College urt- 
satts för utpressning och att de mycker diskret bör påbörja 
en utredning för att avslöja utpressaren. 

Brevet 

Diskret tar karaktärerna kontakt med nämnde professor och 
får där ett stramt mottagande. Professor Warden har i sitt 
tycke fått vänta för länge på polisens reaktion på hans an- 
mälan och han är inte van vid att få vänta. Efter att ha gruffat 
lite påbörjar professorn dock sin berättelse. Den 15 maj mot- 
tog Warden ett brev med följande ordalydelse: 

"Professor Warden har en hemlighet. 

Ni har byggt er akademiska karriär på skakig grund. 
Er doktorsavhandling bestod nästan uteslutande av den avlidna 
Professor Gunnarssons opublicerade verk — det måsta varit en 
fotnot som försvann... 
Dumt.” 

Professorn kräver att polisen genast agerar och sätter P för 
den lede utpressaren samtidigt som han på ett ganska miss- 
lyckat sätt försöker tona ner utpressarens budskap. Utpressa- 
ren tar fasta på ”en bagatell” och enda anledningen till att - 
professor Warden över huvud taget reagerar är att det kan 
finnas andra i den akademiska världen som skulle kunna 
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Kronologi 

Samtliga personer inblandade i scena- 
riot går nu på Thurlow College 
Eugene Warden lägger beslag på ett 
stipendium ursprungligen tänkt för 
Stenwick. 
Margaret Knowles får en forskarplats 
i engelsk litteratur som alla trodde 
skulle gå till Stenwick. 
Warden får en forskarplats i teologi 
som Stenwick trodde han hade som i 
en ask. 

Hollingsworth blir kassör i Thurlows 
teologiska förening. Motkandidat - 
Stenwick. 
Hollingsworth svindlar Thurlows teo- 
logiska förening på pengar. 
Eugene Warden publicerar en banbry- 
tande och ”snodd” doktorsavhandling 
i termodynamik. 
Warden får lärartjänst på Thurlow 
College. Stenwick får därför vänta 
ytterligare. 
Knowles får lärartjänst. Stenwick får 
vänta ytterligare. 
Hollingsworth upprepar bravaden ett 
par månader senare. 
Stenwick blir till slut en del av 
kollegiet. 
Förlaget Poetic Licence bildas. 
Stenwick väljs inte in i styrelsen trots 
att idén ursprungligen var hans. 
Stenwicks bok ”Mörka vålnader” 
refuseras. Warden, Knowles och 
Hollingsworth läser högt ur den un- 
der kollegiemörtena. 
Hollingsworth vigs till präst och slu- 
tar på Thurlow. 
Knowles väljs till Prefect. Posten var 
tänkt för Stenwick. 
Knowles slutar och ger sig in i politi- 
ken. Warden tar över hennes plats. 
Professuren i engelsk litteratur läggs 
på is. Istället bildas en i termodyna- 
mik. 

Den nya professuren kräver större ut 
rymme. Stenwick tvingas lämna sitt 
kontor. 

Warden byter College. 
Stenwick diagnostiseras med terminal 
cancer. Planer smids. 
Utpressningsbrev 1 skickas ut. 
Eugene Warden tar kontakt med Shire 
New Constabulary. 
Utpressningsbrev 2 skickas ut. 
Den årliga kapprodden. Penning- 
överlämnandet. 
Den ondskefulla trion överger utred- 
ningen. Stimningar är överhängande. 
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fingeravtryck. Inte heller på kuverten eller frimärkena. 

DNA-analyser 

DNA-analyser är knepiga grejer som inte är gjorda i en hand- 
vändning. Om der finns någon utpekad person att jämföra 
proverna med tar det cirka fem dagar. Varken Stenwick eller 
Bearrice har slickat på några frimärken så utpressningsbreven 
lär inte gå att analysera. Det är ju dock möjligt att karaktä- 
rerna vill cesta något annat någon annanstans. 

Extravaganta analyser 

Alla andra sorters analyser med konstiga namn och under- 
liga effekter som spelarna bestämt hävdar används på VARJE 
polisstation i den kända världen tar, beroende på hur irrite- 
rande spelarna som framför det är, en timme eller en må- 
nad. 

Obduktioner, kemiska analyser och dylikt 
Eeyore och hans outtröctliga stab står till tjänst med alla dy- 
lika efterforskningar. Hur länge resultaten dröjer beror på 
hur omfattande du som SL anser att uppgiften är eller på 
hur mycket du vill att informationen skall komma i spelarnas 
händer. Det är också beroende av hur trevlig man är mot 
Eeyore (som kan vara lite stingslig ibland). 

Kollandet av olika personuppgifter 

Inga sorters personuppgifter tar mer än en timme att på tag 
i för Pooh och hans kollegor. Detta inberäknar brottsregister, 
ekonomiska rapporter, olika former av register och annar. 

Det enda undantaget är militära uppgifter som dröjer ytter- 
ligare någon timme. 

Jämförelser av Modus Operandi och andra liknande brott 
Det finns visserligen ett antal kända och registrerade utpres- 
sare i Shireområdet och ännu fler i hela Storbritannien. Dessa 
utpressare har dock inte visat några tendeser att använda högst 
känslig universitetsinformation från Thurlow College och 
därför ger en analys och en jämförelse inte mycket. 

Psykiska profiler 

Om någon spelare skulle vilja göra en psykologisk profil över 
mördaren så ta dem i örat och berätta för dem act de ser för 
myckert amerikanska serier. Brottslingen är en utpressare. Han 
eller hon eller de är bittra och hämndlystna. Alternativt så är 

de bara giriga. 

FAST 
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tänkas att utnyttja denna bagatell mot honom. För utredarna 
"bör det stå klart att utpressarens brev skulle kunna innebära 
slutet på Wardens karriär om det kom ut. Anledningen till 
att det dröjt nästan en vecka innan Warden anmält brevet är 
enligt honom själv att han inte riktigt kunde bestämma sig 
för om det överhuvudtaget var värt en anmälan men det 
framgår för karaktärerna att Warden troligtvis fruktat för 
konsekvenserna. 

Warden har ingen aning om vem som skickat brevet men 
han konstaterar att endast ett mycker litet antal människor 
över huvud taget kunnar känna till informationen i brevet. 
På utredarnas begäran gör han dock en lista: 

1) Prefect Noah Benjamin Stenwick 
2) Reverend Mark Hollingsworth 

3) Professor Gareth Henley 
4) John Turner 

5) Margaret Knowles 
6) Dean Konrad Lutzenbach 

Gareth Henley och John Turner har Warden ingen koll på 
men resten av personerna på listan bor i Shire. Noah och 
Konrad jobbar fortfarande kvar på Thurlow College. 

Utpressningsbrever i sig är av standardformat med urtklippta 
och inklistrade bokstäver och brevet är poststämplar i Shire. 
Warden låter givetvis polisen ta hand om brevet och karak- 
tärerna ilar vidare. 

Besök hos Stenwick 
När karaktärerna dyker upp i Noah Benjamin Stenwicks lya 
på Thurlow Colleges område hittar de en ung flicka i färd 
med art sortera bland hans enorma högar med papper och 
böcker. Flickan verkar lätt förvånad över polisens besök men 
är mycket tillmötesgående. Hon presenterar sig som Beatrice 
Spence, en av Stenwicks elever, och förklarar att hon var den 
enda som verkade intresserad av att bringa ordning i 
Stenwicks kvarlåtenskap. Hon verkar mycket förvånad över 
att polisen inte kände till att Stenwick dog fyra dagar tidi- 
gare och att han upptäcktes av Bearrice i förrgår. Det är ju 
meddelar till polisen och en konstapel har varit där och gjort 
anteckningar. Karaktärerna vill givetvis ha reda på hur 
Stenwick dog och Beatrice säger att hon tror att han hamnat 
på Shire New Constabulary för obduktion. Hon berättar 
också att hon tror att han tagit livet av sig eftersom han upp- 
trätt bedrövat den sista tiden och efterlämnat en lätt kryp- 
tisk dikt som antyder att han varit under press. Givetvis läm- 
nar Beatrice över dikten till polisen: 

"Mörka vålnader” rider igen. 

De jagar mig i natten, 

ger mig ingen sömn, ingen vila. 
Jag är ett villebråd utan fristad. 
Mitt förgångna har hunnit ikapp, 

och framtiden är oviss. 

Poetisk Frihet faller, 

när mina handlingar frigörs med dödens bojor.” 

Karaktärerna inser nu att det troligtvis har varit mer perso- 
ner än Eugene Warden som varit utpressade och ber därför 
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Beatrice att hålla utkik efter ett utpressningsbrev. Hon lovar 
att göra detta. En konstapel sätts att hjälpa Beatrice med 
hennes sorterande medan de andra karaktärerna jagar vi- 
dare. 

Ledtrådar och slutsatser 

Så här långt i utredningen kan karaktärerna slå fast act Eugene 
Warden är utpressad och att Noah Benjamin Scenwick tro- 
ligtvis också var det. Ett samtal till Eyore nere på rättsmedicin- 
ska avdelningen, som precis har avslutat obduktionen, visar 
också att Bearrices gissning varit riktig. Stenwick dog av en 
överdos sömntabletter. Karaktärerna kan också få tag i de 
anteckningar som den första konstapeln på plats i Stenwicks 
lägenhet gjorde, även om de bara bekräftar vad Beatrice sagt. 
Inventeringen av Stenwicks lägenhet dröjer då den är smock- 
full med böcker och dokument och polisen från tekniska 
roteln säger att det kan ta en hel vecka. 

De övriga namnen på Wardens lista blir nu högaktuella och 
alla undersöks. 

Mark Hollingsworth 

Reverend Mark Hollingsworth jobbar som kyrkoherde för 
Grenill Parish i Shires största medelklassområde Mootsville. 
Mark kan man få tag i på två ställen. Hemma i ”the Vicarage” 
och i kyrkan. I Hollingsworths hem finns hans söta fru Emma 
Hollingsworth och i kyrkan finns ungdomsledaren Peter 
Saunders. Oavsett var poliserna letar efter Mark så möts de 
av beskedet act Mark är någon annanstans, dock framfört 
med viss tvekan eftersom både Emma och Peter är ganska 
dåliga lögnare. Detta fortgår i minst två dagar hur mycket > 
karaktärerna än letar och frågar. Det är uppenbart act Mark 
vill hålla sig borta. 

När polisen väl får tag på Mark är det för att han bestämt sig 
för att hittas. När karaktärerna väl kommer till tals med 
Hollingsworth är han en sur och tvär rackare. Han klagar på 
polisen och menar att de trakasserat honom och försökt svärta 
ner hans rykte. Han är mycket osamarbetsvillig. När karak- 
tärerna börjar tala utpressning blir Mark myckert orolig och 
kommer först med ett gäng dåliga lögner innan han till slut 
börjar tala. Mark har givetvis inget med utpressningen av 
Warden att göra utan är själv utsatt för utpressning av samma 
utpressare. Den 21 maj mottog han ett liknande brev (samma 

sorts urklipp, samma papper, poststämplat i Shire, inga fing- 

eravtryck) som Warden, med följande ordalydelse: 

"Kyrkoherde Hollingsworth har en hemlighet. 

Ni är en skenhelig syndare i en herdes skepnad. 

Som kassör för Thurlows teologiska förening stal ni ur förening- 

skassan för att betala era spelskulder — ett brott mot sjunde bu- 

det. 

Dumt.” 

Även Hollingsworth gör sitt bästa för att tona ner bertydel- 
sen av utpressningsbrevet och den information det innehål- 
ler men han förnekar det inte. Hollingsworth kan också göra 
en lista på personer som skulle kunna tänkas känna till hans 
mörka hemlighet. Hans lista lyder som följer: 
l) Bishop Simon Dayly 

2)Dean Konrad Lutzenbach 
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Felställda klockor 

" För att hedra minner av en av Thurlows stora söner går samt- 
liga klockor på Collegeområdet två och en halv timme före. 
Professor Furgesson, eller valrossen Furgesson som han också 
kallades, var under hela sin föreläsartid på Thurlow College 
en otroligt omständig tankspridd och långsam person. Då 
hans kurs ”vetenskaplig grundkurs 101” var obligatorisk för 
samtliga studenter fann man der för gort att ställa fram alla 
klockor för att han överhuvdrtaget skulle komma i tid till 
sina egna föreläsningar. Numera har valrossen pensionerat 
sig men för att hedra honom låter man klockorna vara som 
de är. Erfarna studenter känner givetvis till decta men nollo- 
rna brukar bli lite förvirrade. 

Oxfordskammen 

Sedan ect särdeles smärtsamt nederlag i den årliga kapprodden 
för ett par årtionden sedan talar man aldrig om Oxford på 
Thurlow College. Om man av någon underlig anledning 
måste hänvisa till Oxford så talar man om ”the other 
university”. 

Den årliga kapprodden 
Den finaste av gamla fina Thurlowtraditioner är den årliga 
kapprodden mot Cambridge och... che other university. Från 
act i början av tiotalet ha varit en sak mellan svettiga 
universitetspojkar har det förvandlass till en sak mellan svet- 
tiga universitetspojkar, 4/5 av Shires befolkning, resten av 
England samt delar av den engelsktalande världen. Loppet 
går från klubbhuset Little Shirerow och runt hela ön tillbaks 
till klubbhuset. En svag medström hjälper roddarna första 
halvan och en svag motström gör finishen extra diabolisk. 

Längst öns alla sidor står publik i flera led och marknads- 
månglare, currystånd och studentspexare fyller alla grön- 

områden med stånd och upptåg. 

Vad polisen än gör för arrangemang kring penningöver- 
lämnande så är trängseln, kaoset, och de ständiga folkmas- 
sorna i rörelse något som inte går att räkna med och alltid 
kommer att komma i vägen. Art ta sig in med pejlingsbussar 
och annar är ett äventyr i sig om man inte gör det i jättegod 
tid. Stämningen på Shire Isle är på topp men kan man sätta 
krokben på karaktärerna med hjälp av tio limbodansande 
clowner så är ju det alltid kul... 

Lista på polismetoder 

Spelarna kan tänkas dra in alla tänkbara och otänkbara 
polisiära metoder i utredningen. Här kommer en liten 
uppställning med var jag tror kan komma i fråga och på 
vilka ställen de kan tänkas användas. 

Fingeravtryck 

Detta är någonting som spelarna genast kommer att leta ef- 
ter i alla lägen. Med ett bra fingeravtryck kan en säker iden- 
tifikation vara gjord på en timme eller två. Är kvalitén sämre 
tar det längre tid. På utpressningsbreven finns det dock inga 

28



Den fantasifulla spelledaren kommer givetvis på en hurv egna 
och än mer traditionsfyllda lokaler att använda och kan då 
känna sig trygg att den konstnärliga scenarioförfattaren inte 
kommer art bli allt för upprörd. Så länge spelarna får vada 
fram i en uppsjö av meningslös akademia så är allt bra. 

Stenwicks lägenhet 
I en dragig lägenhet, som ligger i vinkeln mellan Doyleflygeln 
och Sheshireflygeln, och som egentligen var två förråd och 
en toalett innan den förvandlades till en lägenhet 1947, 
bodde Noah Benjamin Stenwick. Lägenheten är i korthet 
ect bibliotek och en papperssamling där någon slumpmäs- 
sigt har placerat ut personliga affekter, typ en säng, en del 
kläder och liknande. Möbler och annan inredning är en 
blandning av stilar som varit populära de sista 200 åren och 
mycker är slitet och lagat. I pappershögarna kan man finna 
vad som helst och en tillfällig besökare kan lätt finna sig 
stirrandes på en the Guardian från 1972. 

Då Stenwick och Beatrice har planerat sin utpressnings- 
historia väl finns det ingenting att finna i Stenwicks lägen- 
het hur mycket man än letar. Det har aldrig funnits något 
utpressningsbrev riktat mot Stenwick och allt som användes 
för act tillverka de andra breven är givetvis bortstädat. Den 
information som Stenwick använde mot sina offer finns inte 
i skrifdig form utan är sådant Stenwick hade i sitt huvud. 

Tanken är att Beatrice mer eller mindre alltid skall finnas i 
Stenwicks lägenhet oavsett när karaktärerna kommer dir. 
Hon städar, sorterar och röjer och eventuellt jobbar hon rtill- 

sammans med någon annan polis som karaktärerna har satt = 
där i jakt på bevismarerial. På detta sätt hoppas jag att 
Stenwick lägenhet kan bli ett sorts lite kaotiskt men mysigt 
centrum i utredningen. I fönstret till Stenwicks lägenhet ly- 
ser det alltid och Beatrice tar sig alltid tid act sätta på tepannan 
varje gång någon kommer förbi. Eventuellt kan hon plocka 
fram lite kakor också. Det allra bästa vore om det avgörande 
samtalet mellan karaktärerna, Bea och eventuellt hennes 
pojkvän skedde här. Bland Stenwicks alla böcker kan karak- 
tärerna få klart för sig hans tragiska livsöde och troligtvis 
även Beatrices del i det hela, och trots att de säkert blir på 
der klara med att hon är skyldig så hoppas jag att de vandrar 
ifrån lägenheten nöjda med sin dag. 

Thurlows underliga traditioner 

Ett engelskt snobbuniversitet skall givetvis ha en mängd 
underliga traditioner. För att skapa en sann (läs falsk) Col- 

lege-stämning följer här några underliga Thurlowtraditioner 
som spelledaren kan låta spelarna stöta på efter behov. 

Thurlow picknick 
Att gå på picknick blev så populärt bland studnterna i slutet 
på 1800-talet att det socialt drivna kollegiet lade det på sche- 
mat. Numera skolkar de flesta från de dötrista, formaliserade 
picknickrillställningarna och sitter i gröngräset och lunchar 
istället, något som väcker mycket ont blod i kollegiet. 
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3)Noah Benjamin Stenwick. 
"4)John Turner. 

Gareth Henley 

Gareth Henley visar sig efter en kort undersökning ha avli- 
dit två år tidigare i sitt hem i Wales. 

John Turner 

John Turner lever och mår bra och han driver en fårfarm i en 
avlägsen del av Nya Zeeland. Der är inte det lättaste att få 
tag på honom då han tillbringar mycket tid utomhus. 
Utfrågningar av John Turner kan ge en hel del. Han gick på 
Thurlow College tillsammans med de andra och han job- 
bade där som lärare ett tag. Han minns Konrad Lutzenbach 
väl och beskriver honom som otäck. Han minns även de 
andra och kan beskriva dem med en eller två träffande me- 
ningar. 

Margaret Knowles 

Margareth Knowles är en torypolitiker som är ordförande 
för brittiska brottsoffers riksförbund och hon är i London 
när karaktärerna börjar söka henne. När de väl får tag på 
henne har hon ingenting emot att tala med dem. Margaret 
gör ett mycker affärsmässigt intryck och hon känner inte till 
någon utpressningshistoria. Hon kan inte berätta någor sär- 
skilt om de andra personerna på listan och dodgar smidigt 
alla frågor. Det är uppenbart att hon säger så lite hon kan 
och anstränger sig för att hålla sig utanför. När karaktärerna 
pressar henne blir hon mest förnärmad och antyder att hon 
har politiska kontakter och inte bör behandlas som en ligist. 
Till slut måste karaktärerna släppa henne. 

Konrad Lutzenbach 

Konrad Lutzenbach är numera Dekan (Dean) vid Thurlow 

College och en person som man inte kan vandra in och få 
tag på hur som helst. När karaktärerna söker upp honom 
går de rakt in i en vägg av underliga traditioner och bisarra 
universitetspraxisar. När de väl får tag på Konrad så finner 
de en mycket avvikande person. Konrad är trots sin tyska 
bakgrund och sin distinkta tyska accent en mycker brittisk 
person och han är ut i fingerspetsarna en akademiker. Han 
framstår i samtalen med karaktärerna som direkt känslokall. 
Han känner inte till någon utpressningshistoria men har inget 
alibi själv. Han kan ge en mycket exakt, ironisk och negativ 
bild av de andra på listan. Ingen av dem når uppenbarligen 
upp till hans höga intellektuella nivå. 

Nya ledtrådar och slutsatser 
Karaktärerna summerar: ett antal personer är under utpress- 
ning. Det är minst två men der kan vara fler. Speciellt trolig 
är i så fall Margaret som verkar distansera sig från hela affä- 
ren. De personer som finns på Wardens lista finns i viss mån 
även på Hollingsworths lista. Om man på denna lista stry- 
ker de som är döda eller lever på andra sidan jordklotet åter- 
står: | 

Konrad Lutzenbach 
Mark Hollingsworth 
Margaret Knowles 
När andra namn kollats upp (såsom biskop Dayly) återstår



egentligen bara dessa och de sätts under hårdare bevakning. 

Tanken är att der förr eller senare måste komma fram någor 

kring dessa som kan vara användbart. 

Nya brev 

Den 25 maj anländer en ny omgång brev som genast för- 

medlas till polisen av professor Eugene Warden och Mark 

Hollingsworth. Innehållet är detsamma i båda breven: 

”Det finns ett straff för dumt beteende. 

Lägg £50.000 i omärkta småsedlar i en Wirzheimerväska av 

Alpine-modell. 

Befinn dig vid Thurlow College under kapprodden. 

Ha din mobiltelefon påslagen.” 

Då kapprodden är den 27 maj är det knappt med tid för 
både offer och polis. 

Margaret Knowles träder fram 

Strax efter det art Warden och Hollingsworth levererat sina 

nya utpressningsbrev dyker Margaret Knowles upp med två 
egna. Hon berättar även hon mottagit ett utpressningsbrev 
den 21 maj och ett uppföljningsbrev under morgonen. Hon 
hävdar att hon inte velat dela med sig av informationen till 

polisen eftersom innehållet var otroligt överdrivet och lögn- 

aktigt. Hon presenterar eventuellt breven om karaktärerna 

pressar henne: 

”Riksförbundsordförande Knowles har en hemlighet. 

Ni skapar brottsoffer i samma takt som ni hjälper dem. 

Er vind är full med stöldgods från era snatterirundor och i er - 

trädgård växer ondskans blommor — rektor Sterlings rosenbuske 

minsann. 

Dumt.” 

Förberedelser för penningöverlämnandena 
Trots att två av offren bestämt hävdar att utpressnings- 
informationen är felaktig uppger alla för karaktärerna att de 
ämnar betala och inget karaktärerna gör kan övertala dem 
att inte betala. Detta gör att karaktärerna tvingas förbereda 
tre separata penningöverlämnanden på en överfull ö, mict 
under en kapprodd som i Shire är samma sak som gatufest 
och karneval. Ett omöjligt uppdrag redan från början. Ka- 
raktärerna gör dock så gott de kan och mobiliserar alla tänk- 
bara resurser i form av manskap, bilar, eventuella helikop- 
trar samt elektroniska leksaker i stil med sändare, sökare,- 
spårare och sedelfärgningskapslar. 

Penningöverlämnandena 

Den 27 maj, tidpunkten för den stora kapprodden mellan 
Shire Isle, Oxford och Cambridge, förvandlas hela Shire Isle 
till ett stort, överfyllt nöjesfält med tusentals och åter tusen- 
tals människor. Inga bilar kan köra på Shire Isle under denna 
dag så karaktärerna och alla deras utposterade poliser tvingas 
sprida på sig och parrullera till fot. 

Strax innan kapprodden ringer Mark Hollingsworths mo- 
biltelefon och en förvrängd röst uppmanar honom att vandra 
till floden Pimes kant och lägga väskan på den radiostyrda 
båt som ligger där. Bara sekunder efter de att Mark (och 

Merrywither med vilkorer att den skall användas för att bygga 
"upp karaktären hos Thurlows frälse. Då adeln inte längre 

dominerar den högre utbildningen på samma sätt som då 
har för närvarande endast 12 studenter vid Thurlow College 
tillgång till marken och då der inte räcker för ett rugbylag 
används marken aldrig. Thurlow Colleges fyra trädgårds- 
mästare håller dock planen, som vann andra pris i Storbri- 

tanniens årliga rugbyplantävling, i perfekt skick. 

3) Little Shirerow. Namnet som den studentikosa humorn 

gett Thurlow Colleges roddstuga, belägen på Shire Isles ab- 
soluta nordspets. Här samlas de främsta roddarna på hela 

Shire Ilse oavsett vilket College de kommer ifrån, men for- 

mellr tillhör stugan Thurlow College. Der är från Little 
Shirerow som den årliga kapprodden utgår och området är 
centrum för hysteriska publikmassor. 

4) Armoury Square. Ligger utanför valvet och är en av 
Thurlow Colleges två centrala gårdar. Här sker den dagliga 
ritualen art ta ut och visa upp Thurlow Colleges får då, en- 

ligt ett dekret från James II från 1687, inget högre lärosäte 

skulle stå utan möjligher act själva försörja sig med kläder till 
sina lärare. En gång om året hålls ceremonin ”the dressing 

ofthe sheep” då det nyrakade fåret ikläds Thurlow Colleges 
blåa kappa för nyss inskrivna. 

5) Neptune Square. Thurlow College andra centrala gård. 

Domineras av den stora neptunfontänen som alltid är en 
samlingsplats för Thurlows studenter. Det sociala centrumet 
på Thurlow College. De omgivande byggnaderna domine- 
ras av the Doyle Dorms, döpta efter Charles Doyle, den 
återanvändbara glödtrådens uppfinnare. 

6) The Stables. I detta gamla stall och vagnsstall finns kollegiet 
samlar när de inte föreläser eller forskar. Enorma, välvda, 
kyrkliknande fönster vetter ut mot Queens acres där akade- 
mikerna kan njuta av studenternas arletiska försök. Inne i 
che Stables härskar Michelle Atwood, en 77-årig hushåller- 
ska som fick sparken 1989 men som ingen har hjärta att 
avvisa från vare sig lägenhet eller jobb. Atwood hör mycket 
illa, eller åtminstone mycket illa när det passar henne, och 
hon har fascistoid koll på alla personer och deras tillhörighe- 
ter. 

7) The Dorms. På Thurlow College område finns det ett 

antal internacflyglar där studenter bor i olika små lägenhe- 
ter. Dessa internatflyglar bär ofta namn efter kända fd. elever. 
Följaktligen finns det utöver Doyleflygen en Busswardflygel 
(Efter Leonard Bussward, det extra mjuka toalettpapprets 
fader), en Prentisflygel (Efter Adam Prentis som nästan fick 

Nobels litteraturpris 1913 för sitt futuristiska författarskap 
omfattande bland annat det kända diktverket ”Gaga gogo 
pling”) samt Sheshireflygeln (efter en excentrisk kattälskare). 

I varje flygel finns en internatvaktmästare. Detta är ofta en 
lärare eller forskare som tillåts bo gratis i flygeln förutsatt att 
han eller hon (beroende på vilken flygel det är) ser till lägen- 
heterna och deras invånare. I praktiken handlar det om att 
byta glödlampor, fixa avlopp och att hindra eleverna från att 
smyga upp på rummen med medlemmar av det motsatta 
könet. 
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hur personen ifråga skört sig på området. Stenwick är rill 

exempel ”den förbålda sumprunkaren som alltid använde 

förkromade mängder varmvatten” 

I stort sett är Baskins Thurlow Colleges egen kapten 

Haddock. 

Kaplan Finnegan 

Finnegan är Thurlow Colleges egen kaplan och han rår om 
der lilla medeltida kapellet inne på området. Finnegan är 

tillmötesgående och trevlig men vet ingenting om någon 

annan än Hollingsworth då han är ganska ny i Shire. 

Hollingsworth anser han vara en rejäl karl och en god kris- 

ten. 

Lokaler 

Scenariot domineras helt av två lokaler eller om man skall 

hårddra det egentligen bara en. Förutsättningen för en god 

stämning i Inspector Pooh och fotnoten som försvann är att 

Thurlow College blir levande. Därför är det också där tyng- 

den i beskrivningen ligger. Utöver detta finns det också en 

lite mer detaljerad beskrivning av Stenwicks lägenhet som ju 

ligger på en del av collegeområdet. 

Thurlow College (karta medföljer handoutsen) 
Av alla colleges på Shire Isle University är Thurlow. College 
det äldsta och mest prestigefyllda. Som det mesta som är 

gammalt och prestigefyllt i Shire är der följaktligen döpt ef- .. 
ter stadens store son Thurlow. Colleget ligger, likt de flesta 
andra Colleges, inbäddad i lummig grönska där unga stu- 
denter ligger på gräsmartor och låtsas vara djupa medan de- 
ras libidos löper amok. Överallt ser man medeltidsbyggnader, 
valv, mystiska passager och falliska fontäner donerade av 
gamla elever till sitt alma marer i ett försök att uppnå odöd- 
lighet. 

Över huvud taget hänger skuggan av gamla elever och gamla 
värden och traditioner tung över Thurlow College. Varje 
byggnad har ett namn som knyter an till en gammal sed 
eller person; Elminster Hall, Marlbury Passage, Fenton 
Fountain, the Stables, Armoury square och så vidare. Några 
lokaler är mer traditionsfyllda än andra och några kommer 
framförallt act ligga mer i vägen för spelarna. Följaktligen 
kommer här en kort lista på några goda lokaler. 

1) Valvet. I Valvet finns Thurlow Colleges administration. 

Den har legat på samma plats sedan 1622. Sedan 1894 har 
lokalen varit helt förstörd av fukt och mögel och därför hål- 

ler Rector Sterling, Dean Lutzenbach, Bursarn och de andra 

till i en nybyggd luftkonditionerad byggnad bakom gamla 
gymnastikhallen MEN administrationen ligger i valvet och 
det är dit man blir visad om man frågar elever eller personal. 
Sedan att ingen som vill få någor uträttar går dit är en annan 
sak. 

2) Sirs Rugby Ground. Tämligen centralt belägen rugby- 
plan. Marken och planen skänktes 1831 av Sir Bernard 
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diverse konstaplar) givit sig iväg ringer Eugene Wardens och 
"Margaret Knowles mobiltelefoner simultant. Warden beor- 

dras gå till Thurlowstatyn dryga hundra meter bort och över- 
lämna väskan till den cykelkurir som står där och Knowles 

beordras att vandra drygt femtio meter och sedan släppa ner 

väskan genom ett avloppsgaller som redan är lösgjort. Allt 

detta sker samtidigt. 

Karaktärerna och poliserna gör sitt bästa för att hålla koll på 
alla tre väskor samtidigt men der går av förståeliga skäl inte. 

Den radiostyrda båten kör nedströms och verkar efter ett 
par hundra meter övergå till att driva nedåt floden Pime. 
Efter en halv kilometer kör den fast i ett avloppsgaller och 

de konstaplar som desperat kämpar för att hålla jämna steg 
med den kan bara iaktta hur båten ligger och guppar utan 

att någon närmar sig den. Uppenbarligen har utpressarna 

skrämts på flykt eller så var båten en avledande manöver. 
Cykelkuriren cyklar iväg från Shire Isle och ur i resten av 

staden. Om karakrärerna och polisen gör ett superbt jobb i 

sin övervakning levererar budet slutligen väskan till Shire 
New Constabulary och berättar att beskedet om slut- 

destinationen kom på hans walkie-talkie på hans arbetsgivares 

frekvens, även om han inte kände igen rösten. Om karaktä- 

rerna och polisen gör ett dåligt jobb med att övervaka 

cyeklbudet försvinner väskan och budet meddelar senare när 
polisen sökt upp honom art han lämnade väskan i en pap- 
perskorg enligt instruktioner han fick på sin walkie-talkie på 
arbetsgivarens frekvens, även om han inte kände igen rös- 

ten. Väskan som släpps i avloppsbrunnen försvinner bara 

och ingen elektronisk sökning fungerar. Detta kanske delvis 

beror på att Shires vattenverk startar sin årliga urspolning av 

avloppen bara några minuter efter det act väskan kastas ner. 

Något som polisen inser inte gärna kan ha varit en slump. 

Misslyckande 
Oavsett om en eller två väskor återbördas anser alla att poli- 
sens insats varit misslyckad. Särskilt besk är kritiken från de 
tre offren som beskyller polisen för än det ena, än det andra. 
Det är snack om stämning från Warden, om avskedanden 
och politiska påtryckningar från Knowles och antydningar 
om evighetslång pina från Hollingsworth. 

Utredningen fortsätter 

Trots de försvunna pengarna fortsätter karaktärerna givetvis 

sina undersökningar. Troligtvis koncentreras undersökningen 

till ect antal punkter: 

1) Konrad Lutzenbach. 

2) De utpressade, de på listan och deras inbördes förhållan- 
den. 

3) Vattenverket och avloppstunnlarna. 

Vidare fortsätter man nog art försöka utröna huruvida även 
Stenwick var ett av utpressarens offer. Undersökningen av 
hans lägenhet forsätter med hjälp av Beatrice Spence. 

Konrad Lutzenbach 
Konrad fortsätter art vara sitt hala jag och utredningen kring 
honom går mycket trögt. Självklart hade Konrad alibi för 
den tid då penningöverlämnandet skedde och mobiltelefone- 
rna ringde, då var han en av höjdarna som satt på heder- 
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släktaren under kapprodden. Jakt på eventuella kompanjoner 

och dylikt kommer ingen vart. 

De utpressade och listan 

Undersöker man namnen på de urtpressade och de på listan 
lite noggrannare och börjar gräva i deras förflutna på Thurlow 

College kan man så småningom urskilja ett svagt mönster. 
Detta tar dock ett par dagar. Vad som antyds är följande: 

1) Warden, Hollingsworth och Knowles var hyfsat fram- 
gångsrika under sin tid på Thurlow College. Stenwick pas- 

sar inte riktigt in i detta mönster då han aldrig uppnådde 

några höga positioner. 

2) Warden, Hollingsworth och Knwles hade styrelseuppdrag 
i förlaget Poetic Licence. 

Vattenverket och avloppstunnlarna 

Ert besök på vattenverket ger besked om att urspolningen av 

rören sker varje år vid samma tid och att detta alltid sam- 
manfaller med den årliga rodden. Detta är ingen hemlighet 

även om der inte heller är allmän kännedom. Vidare förkla- 

ras att alla Shires avloppstunnlar finns utmärkta på kartor 

och diagram på stadskontoret. 

Ett besök på stadskontoret ger också mycket viktig informa- 
tion. Det visar sig nämligen act det inte bara är polisen som 
varit intresserad av avloppssystemet i Shire. En ung Green- 
peaceflicka var inne och kopierade ritningar för en knapp 
vecka sedan. En avgörande ledrråd. 

Eeyores överaskning 
I ganska mycket samma ögonblick som karaktärernas utred- | 

ning börjar lossna så kommer Eeyore med en mycket intres- 
sant iakttagelse. När karaktärerna träffar på honom i 
cafeterian på Shire New Constabulary förs Stenwick på ral 
och Eeyore konstaterar act ”man kunde förstå att den stack- 
ars Stenwick tog liver av sig då smärtan måste ha varit ourt- 
härdlig”. När karaktärerna undrar över detta berättar Eeyore 
att Stenwick led av cancer i ett terminalt stadium och act 
han hade oerhörda smärtor. Han kunde högst haft en må- 
nad kvar att leva. Frågan uppstår givetvis genast - varför fruk- 
tar en döende man en utpressarens smädelser? Troligtvis upp- 
står det här en massa teorier kring Stenwick och fokuset flyt- 
tas helt och hållet över på honom och på Beatrice Spence. 

Beatrice Spence 
Beatrice Spence fortsätter act vara mycket hjälpsam mor po- 
lisen och svarar på alla deras frågor utan act erkänna någon 
kunskap om utpressning och dylikt. Hon tillstår dock att 
hon myckert riktigt varit på stadskontoret och kopierar rit- 

ningar över stadens avloppssystem men hon hävdar att hen- 
nes Greenpeace-grupp gör en kartläggning av utsläpp. En 
undersökning av Beatrice ger vid handen att hon är en 23 år 

gammal Shireflicka med ett starkt engagemang i diverse ide- 
ella enfrågerörelser av typen Greenpeace, Amnesty, WWF 
och så vidare. Hon studerar litteraturhistoria och skriver med 
Stenwicks hjälp en uppsats på ämnet ”Dystopier i den eng- 
elska litteraturen”. Hon är tillsammans med den brittisk- 
asiatiska elektronikstudenten och trekkien Tommy Kwan och 

medlem i den lokala Greenpeace-styrelsen. 
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Florence Freeman 

"Ordförande i den lokala Greenpeacegrupp där Beatrice 
Spence är medlem. Freeman är en bastant kvinna med kort 

brunt hår, bruna ögon och klarröda naglar. När det begav 

sig var Freeman minsann med i studentrevolten och hon har 

sin bild av polisen och etablissemanget klart för sig. När 

Beatrice kommer och säger att hon behöver ert alibi tillsam- 

mans med sin pojkvän är hon genast beredd art ställa upp. 
Hon vet att Bearrice är en tjej med skinn på näsan och stort 
rättspatos och att hon inte skulle be om ett alibi om det inte 
fanns en god mening med det. Följaktligen berättar hon rak- 
ryggar för polisen om Beatrice och Tommys medverkan på 
det senaste Green peacemötet. Act sedan ingen Shirebo skulle 
lägga ect tråkigt styrelsemöte mitt i den årliga rodden är en 

helt annan sak. Der går inte att på någor säct lura eller pressa 
Freeman. Är man tuff mor henne riskerar man att få höra 

”We shall overcome”. Är man däremot charmerande som 

Inspector Pooh så upptäcker man act Freeman också är full 
av charm, även om detta givetvis inte får henne act säga nå- 

got. 

Dante Sterling 
Sterling är Thurlow Colleges Rector. Liksom Dean 
Lutzenbach är han inte helt lätt att få tag på och man hittar 
honom lättast hemma ansandes sina prisbelönta begonior. 
Rector Sterling har lärt sig att Thurlow Colleges sköts bäst 
om han håller sig borta. Trots sin frånvaro är herr Sterling en 
charmig figur som kan föra intelligenta samtal om det mesta 
och gärna bjuder in folk på te och kakor. 

Om polisen talar med Sterling om de personer som urtpressas 
eller finns på listan så minns han de flesta. Han beskriver 
Knowles och Warden som duktigt folk med höga ambitio- 
ner och Hollingsworth som den med allra högst ambitio- 
ner... fniss, fniss. Stenwick beskriver han inte som en karriä- 
rist utan som en snäll man med fantastiska kunskaper i med- 
eltida litteraturhistoria och fransk 1700-talspolitik. 

Skattmästare Thomas Henley 
Bursar Henley är Thurlows verkliga administratör. Han är 
inte 40 år fyllda och är mycket oakademisk. Han driver 
colleget med samma effektivitet som ett företag och så länge 
han försiktigt trippar runt underliga traditioner och kollegiets 
privilegier kan han göra ungefär vad som helst. Henley har 
inga kunskaper om personerna på listan men han vet en fan- 
tastisk massa om Thurlow College och dess byggnader. 

Vaktmästare Lawrence Baskins 
Porter Baskins är en folkilsk vaktmästare som har huvud- 

ansvaret för Thurlow College alla byggnader. Studenterna 
kallar honom kärleksfullt för Pain. Detta relaterar både till 
det faktum att han anses vara en pain in the ass och till det 
att han är duktig på att, med hjälp av sitt rottingspö, över- 
raska de elever som tror sig kunna smyga in i sina internat- 
flyglar efter stängningsdags. 

Baskins tycker att Thurlow College skulle vara mycket bättre 
utan elever och personal och han tvekar inte att uttrycka 
denna åsikt på sin akademiska rotvälska. Särskilt illa tycker 
Baskins om snokande utbölingar. Om Baskins tillfrågas om 
någon särskild person kommer han art relatera sitt svar till 
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Simon Dayly 

Simon Dayly är biskopen av Monmouth. Han kan nås per 
telefon eller om karaktärerna gör sig besväret att åka till 
Monmouth och söka upp honom. Biskop Dayly är en mycket 
reslig man, till utseendet mer lik en rugbyspelare än en präst, 
och han skrattar mycket. Simon Dayly finns på 
Hollingsworths lista över de som kan känna till hans för- 
fluctna eftersom Hollingsworth berättar för polisen att Dayly 

mottagit hans bikt på den tiden Dayly var kyrkoherde i Shire. = 

Eftersom en biskop rimligvis bör stå över misstanke i 

utpressningsaffären söker de troligtvis upp honom mest för 

act få ledtrådar kring Hollingsworths studietid. I detta avse- 

ende är dock biskopen till klen hjälp. Han gick mycker få år 
på Shire Isle tillsammans med de övriga karaktärerna i sce- 
nariot och känner till myckert lite om dem. Den ende han 

har någor att säga om är Margaret Knowles som han en gång 
hånglade med bakom roddarnas skjul i Little Shirerow. 

John Turner 

Turner är en basröstad man med lätt kiwi-accent som karak- 
tärerna rimligtvis bara talar med i telefon då han sedan tjugo 
år bor på andra sidan jordklotet och föder upp får. I första 
hand kan Turner vara svår att få tag på då han är ute på 
ägorna i sin jeep ett par dagar i sträck och märker tackor. 
När polisen väl får tag på honom kan han kanske vara till en 

"viss hjälp. Han minns mycker från sin studietid på Thurlow 
College och kan berätta en del om de personer som gick där 
samtidigt med honom. Några korta utdrag: 

Stenwick: En jäctesnäll karl som nog inte var gjord för ett liv 
i stan eller i hård konkurrens med andra. Alltid lite för god- | 
trogen och naiv. 

Knowles: En underlig flicka. Reaktionär och med en vurm 
för kyrkan trots att hon samtidigt var känd för att vara lärt 
att få omkull. Stal en gång en gräddsnipa från en café när 
hon och Turner var ute. 
Gareth: En ung man med problem med spriten. Gillade att 
experimentera både med musik, livsstil och droger. 
Warden: Har han inga direkta minnen av. Var inte det den 
där grabben som alltid hade massa resttentor hängande över 
sig och alltid klagade en massa? | 
Hollingsworth: En juste snubbe med en rackarns läshuvud. 
Spelade en gång av Turner hans ärvda galoscher men gav 
någon dag senare tillbaks dem. 
Lutzenbach: Gamla järnspiken. Kallad så på grund av den 
tiotumsspik han alltid verkade ha uppkörd i röven. 

Turner är givetvis svår att misstänka som urtpressaren enbart 
genom der logistiska problemen. För att han skall kunna 
vara utpressaren krävs det åtminstone en medhjälpare i Shire 
och då är der väl kanske lättare act hålla ögonen öppna efter 
den personen. 

Gareth Henley 
När man söker efter Gareth finner man att han dött två år 
tidigare, under våren 1998. Söker man upp dödsorsaken får 
man reda på att Gareth söp ihjäl sig efter att hans investe- 
ringar i IT-branchen gjort honom relativt välställd. 
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Dikten 

"När karaktärerna nu ånyo lägger sina krafter på Stenwick får 
den dikt han lämnade efter sig förnyad uppmärksamhet. 
Läser man den utan art utgå från att der rör sig om en dikt 
från en utpressad man får man en helt ny syn på den: 

"Mörka vålnader” rider igen. 

De jagar mig i natten, 

ger mig ingen sömn, ingen vila. 
: Jag är ett villebråd utan fristad. 

Mitt förgångna har hunnit ikapp, 

och framtiden är oviss. 

Poetisk Frihet faller, 

när mina handlingar frigörs med dödens bojor.” 

De två sista raderna är särskilt avslöjande. De kan ju tänkas 

. innebära att Stenwicks insikt om sin egen död ger honom 

frihet att handla som han vill och Poetisk Frihet (Poetic 
Licence) är ju faktiskt skrivet som ett namn och inte ert ut- 
tryck. Der råkar ju också vara namnet på det förlag som 
Warden, Hollingsworth och Knowles satt i styrelsen för. 
Fortsätter man sin undersökning av dikten finner man att 

öppningsfrasen ”Mörka vålnader” också särskiljs. Om man 

undersöker förlagets arkiv finner man att en diktsamling med 
namnet ”Mörka vålnader” skriven av initialerna B.S. fak- 

tiskt refuserats av förlaget. 

Ett avslutande samtal med Beatrice 
När spelarna nårt så här långt kan de få Beatrice act berätta. 
Om de konfronterar henne med uppgifterna om Stenwicks 
troliga del i utpressningshistorien avslöjar hon att hon hela 
tiden känt till den men hållit tyst för sin gamle väns skull. 
Hon berättar även Stenwicks tragiska historia och försvarar 
hans handlande. Hon förnekar dock själv all inblandning 
och ges ett vattentätt alibi för penningöverlämnandetiden 
av ordföranden i den lokala Greenpeacegruppen - den par- 
anta damen Florence Freeman. 

I slutändan finns det väldigt mycket indicier mot Beatrice. 
Hon har enligt egen utsago känt till utpressningshistorien 
men erkänner inte att hon medverkat. Hon har hämtat ut 
ritningar över Shires avloppssystem ett par dagar innan 
penningöverlämnandet. Hon har en mycket begåvad pojk- 
vän som är expert på elektronik och följakligen skolad i att 
bygga störsändare, röstförvrängare och annat som utpressa- 
ren använde. Under penningöverlämnandet ringde två tele- 
foner samtidigt vilket antyder åtminstone två utpressare och 
så vidare. I slutändan är det dock bara indicier och stads- 
åklagaren underkänner alla försök att åtala Beatrice och 
Tommy som båda har alibin som karaktärerna säkert inte 
tror på. 

Slutet gott allting gott 
Det är dock tveksamt om karaktärerna hänger läpp för detta 
slut. Utpressningsoffrena är osympatiska och Beatrice är en 
charmig typ. När nyheten sedan landar att Greenpeace 
mottagit en rekordstor donation på £50.000 (alternativt 
£100.000) så framkallar det nog bara leenden på 
karaktärernas läppar. Om inte annar så får man väl hoppas 
act karaktärerna åtminstone inte går bärsärkargång för att 
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en ung flicka lurat dem utan tar det med en axelryckning. 

Här i ligger en av utmaninarna för spelledaren i detta scena- 

rio. 

FOS 
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lade nu, vad skulle hindra utpressaren från art fortsätta ställa 

"krav. Efter att ha konsulterat sin f.d. partikamrat, Sir An- 

chony Clarke, som har en viss erfarenhet av Shire New 
Constabulary och där fått rådet att lita på dem, tar hon med 
viss tvekan kontakt. I mötet med polisen håller hon benhårt 
på att hela utpressningsbrevet är lögn och förbannad dikt 
men att hon måste spela med för att inte hennes karriär skall 
spolieras, något som Pooh och hans mannar troligtvis inte 
köper då utpressaren ju haft mer eller mindre rätt dittills. 
När polisen sjabblar bort penningöverlämnandet tappar 
Margaret tålamoder. Polisen är inte ens i närheten av att 
gripa någon, hon har eventuellt förlorat £50.000 och hotet 
mot hennes karriär kvarstår. Efter en stunds kalkylerande 
bestämmer hon sig för att satsa på act lansera att hon är ut- 
satt för en smurskastningskampanj, alternativt en konspira- 
tion, och för act der skall hålla måste hon distansera sig från 
polisen och gömma sig bakom en mur av advokater. Följ- 
aktligen drar Margaret igång der politiska maskineriet (med 
allt vad det innebär av politiska påtryckningar på polisled- 
ningen, utredningar av hur Inspector Pooh och hans man- 
nar skört hela historien och så vidare) och antyder att en 
stämning av Shire New Constabulary kan vara på gång. 

Konrad Lutzenbach 

Lurtzenbach är en drygt sextioårig höknäst utan någor hår. 
Han kom till Storbritannien från Tyskland som femåring i 

sluter på kriget då han och hans far, som var en duktig ve- 
tenskapsman, och hans mor fick plats i ett särskilt allierar 
program. Då familjen talat tyska hemma talar Lutzenbach 
fortfarande, efter femtio år i det brittiska skolväsendet, med 
en distinkt tysk accent. 

Lurtzenbach har tillbringat hela sin vuxna liv på Thurlow 
College och han har anammar det som sin egen familj. Han 
har tagit det mycket akademiska språket och alla de gamla 
brittiska anorna till sig och försvarar dem rigoröst mor alla 
försök till förändring. Lutzenbachs grundläggande inställning 
är att alla utanför akademian, eller egentligen utanför 
Thurlow College, är ociviliserade idioter vars samlade 
bildning och uppfostran troligtvis skulle rymmas i en valnöt 
och då skulle det troligtvis fortfarande skramla! 
Lutzenbachs odrägliga snobberi märks väl när polisen först 
söker upp honom. Lutzenbach är först mycket svår att få tag 
på med hänvisning till diverse obskyra universitetstraditioner. 
Självklart kan ni inte besöka Dean Lutzenbach nu. Nu är 
det ju besökstid och det vet väl alla att besökstiden är the 
Deans enda sovmorgon i veckan. Om ni vill träffa Dean 

Lutzenbach skall 'ni givetvis söka honom under 
morgonbönen.” När poliserna väl får tag på honom träffar 
de en knastertorr person som uppenbarligen gillar att ”testa” 
karaktärerna för att se hur bildade de är. För Lutzenbach är 
der hela en stor lek, som allt utanför universitetets murar, 
och han ser inga konsekvenser av att missleda eller springa 
ringar runt polisen eftersom det i hans värld är omöjligt act 
en så upphöjd människa som honom själv kan bli arresterad 
av polisen. 

Lutzenbach ger gärna polisen sin egen bild av alla perso- 
nerna på listan. I samtliga fall är det nidbilder då ingen av 
dem når upp till Lutzenbachs höga standard. 
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ler, numera kända som Hollingswrch Hall. När utpressnings- 

brevet kommer känner Hollingsworth hur hans förflutna 
hinner ikapp honom. Han har personligen lärt sig act leva 
med sitt felsteg och även biktar sig för sin kollega Simon 
Daylu som numera är biskop i Monmourh. Han känner dock 
act hans förtroende i Grennils församling där han jobbat i i 
tjugo år skulle försvinna och detta är någor han helt enkelt 
inte är beredd art riskera. 

När polisen söker Hollingsworht bestämmer han sig först 

för att helt enkelt undvika problemet. Han instruerar sin fru 

och sin ungdomsledare Peter att dra valser för polisen när de ' 

frågar efter honom, något de givetvis gör men finner besvä- 
rande. När polisen envisas hamnar Hollingsworth i en kne- 

pig sits och tillslut inser han act han måste tala med polisen. 
Jagad av sitt dåliga samvete tar han ur sin frustration över 

situationen på polisen. Han är sur och tvär och anklagar 
dem för att svärta ner hans rykte (egentligen en anklagelse 

mot honom själv) och vill först inte riktigt svara på polisens 

frågor. När de börjar pressa honom inser han att lögner inte 
längre räcker till och erkänner. Han hjälper också polisen 

genom act ge dem namn på de han tror skulle kunn känna 
till hans hemliget. Mest rör det sig om sådana personer som 
satt med i Thurlows teologiska förenings styrelse när det begav 
sig - däribland Konrad Lutzenbach och Stenwick. 

Efter detta är Hollingsworht bara en surmulen skugga av sitt 
forna jag. Han sammarbetar med polisen och kontaktar dem 
genast när han får nästa utpressningsbrev. 

När poliserna sedan sjabblar bort penningöverlämnandetr 
övergår Hollingsworhrt mest till att svära tyst och act antyda 
för poliserna vad bibeln säger om självbefläckare som dem. 

Margareth Knowles 
Margarech Knowles är en lång, stram och gråhårig kvinna 
med en röst man kan slipa knivar på. Hon är en respekterad 
torypolitiker vars främsta uppdrag är ordförandeskapet i det 
brittiska brottsoffrenas riksförbund. I den befattningen hjäl- 
per hon brottsoffer på en daglig basis. Hon ser också 
postionen som ett gott trappsteg mot en MP-post. 

Knowles har dock ett litet problem. Hon lider nämligen av 
kleptomani och har hela sitt liv inpulssnott saker. Knowles 

vind är ett fullkomligt museum över meningslösa prylar. 
Under de sista åren har hennes kleptomani inskränkt sig till 
trädgårdsstölder. Allt ifrån små trädgårdstomtar och rosa 
flamingos till hela buskar och småträd. 

När Knowles får utpressningsbrevet raseras hela hennes väl- 
ordnade lilla liv. Hon ser sin politiska karriär försvinna och 
inser givevis hur ironiskt det skulle se ut om hennes hemlig- 
het kom ut. Knowles bestämmer sig därför att avvakta 
utpressarens nästa drag och betala om några sådana krav höjs. 
Av denna anledning håller hon extremt god min när polisen 
söker upp henne angående Wardens lista. Hon är kylig och 
politikeraktigt undanglidande. Hon har ingen avsikt att be- 
rätta någonting för dem. 

När sedan utrpressningsbrev två dyker upp och summar är 
så hög som £50.000 börjar hon tveka. Även om hon beta- 
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Problemområden. 

Art skriva deckarscenario är aldrig lätt. Det är en balansgång 
mellan det uppenbara och det obskyra. Genom speltester av 
scenariot har jag isolerat följande större problem: 

Deckarsyndromet 

Att spela deckare i ett scenario är en kombination av den 

kunskap och de erfarenheter karaktären har och den kun- 

skap och erfarenheter man själv som spelare har. Inspector 
Pooh vet act de flesta försvinnanden har en fullt naturlig 

orsak MEN spelaren Arne har minsann sect ett antal deck- 

are i sina dagar och ver att det inte kan vara så lätt. Han 

misstänker genast fult spel och börjar skärskåda den pastor/ 
trädgårdsmästare/stins/annan karaktär som du som spelledare 

bara nämnt flyktigt och improviserar vid et tillfälle just PÅ 
GRUND AV art han är så synbart oskyldig. 

I denna del av Poohrtrilogin kan detta vara både en fördel 

och en nackdel. Om spelarna sätter iväg längst varje akade- 
miskt sickspår och gör en fullskalig utredning kring varje 
bifigur som råkar dyka upp så blir scenariot givetvis ospelbart 

långsmamt men å andra sidan är denna del av Poohrrilogin 

mer kompakt än de övriga med ett mindre persongallri, så 

några stickspår är bara av godo för att det inte skall bli för 
enkelt eller enkelspårigt. 

I slutändan är det spelledarens uppgift att försöka bibehålla 

denna känsliga balans. Act fiska med red herrings när det 

behövs och act sålla bort det ovesäntliga när det behövs. 

Många gånger kommer spelarna att agera mer på vad de vet 
om hur saker brukar vara i deckare än på vad deras karaktä- 
rer skulle göra. Försök hänga med i svängarna och parera. 
Blir det för extremt gör antingen en liten anmärkning kring 
det eller rocka loss totalt. Är det peruanska spioner de vill ha 
så ge dem det! De har ändå glömt vad roll- i rollspel står för. 

Stenwick eller Beatrice som utpressare 
Ett tänkbart problem i scenariot, som skulle kunna uppstå 
men som hittils aldrig gjort det under speltesterna, är att 
spelarna genast antar att Stenwick är utpressaren och därför- 
börjar undersöka hans dikt, hans umgänge med utpressnings- 
offrena och hans vänner direkt. Ett kanske lite troligare sce- 
nario är act Beatrice genast blir misstänkt för att vara utpressa- 
ren. I båda fallen leder det till samma sak. En noggrann skär- 
skådning av Beatrice skulle i princip leda till att hon inte 
skulle kunna genomföra fas två av utpressningen och däri- 
genom skulle scenariot tappa sin enda egentliga actionsekvens 
och dessutom hela överaskningsmomentet - att utpressaren 
är en redan död person. Ett totalt sömnpiller till scenario 
med andra ord. 

För att undvika detta, och jag betonar igen att detta nog inte 
är så svårt, så bör man ta fasta på följande detaljer som man 
får se till att spelarna inte missar eller feluppfattar. 

1) Beatrice är en charmig och hjälpsam tjej. Hon talar in- 
ledningsvis sanning i alla detaljer som spelarna kan kontrol- 
lera och får därför ett förtroende. Beatrice berättar att 
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Stenwick varit orolig och spänd den sista veckan och att hon 

varit orolig för"horrom. Beatrice berättar om den konstiga 

dikten som hon inte förstod men som fick henne att undra 

om der kan ha varit ett självmord. Det är viktigt att Beatrice 

aldrig drar några slutsatser och att hon aldrig skriver spela- 

rna på näsan. Det är hela tiden deras tolkningar som leder 

till act de tror att Scenwick varit utpressad. De tolkar dikten 

och de kollar med med Eeyore. 
9. 

2) När de kollar med Eeyore vill man genom Beatrices bete- 
ende ovan locka dem art vilja ha svar på frågan ”Begick: 
Scenwick självmord eller inte?” och inget mera. Man vill inte: 
acc de skall fråga om hans hälsa eller annat för på sådana 
frågor måste man ge dem der avslöjande svaret att Stenwick 

var dödligt sjuk och därigenom sätta sporlighten på Beatrice. 

Som mest kan man dra ut på denna rapport från Eeyore ect 

par två dagar med hög arbetsbelastning som ursäkt. 

Skörer man bara detta ordentligt bör scenariot kunna rinna 

på riktigt smidigt en lång period. 

Penningöverlämnandet 

Scenariots stora actionsekvens innehåller ect antal svårighe- 

ter som man måste ha tänkt igenom innan man spelleder 
den. Dessa svårigheter kretsar mycket kring polisens resur- 
ser och befogenheter. Min erfarenhet är att spelarna kom- 

mer act övervärdera Shire New Constabularys resurser och 
det gäller följaktligen att neka spelarna en hel massa utan att 
det verkar som att det på förhand är bestämt att spelarna 

skall misslyckas (vilket der ju till viss del är). Här kommer 

följaktligen lite riktlinjer kring detta: 

1) Pengarna. Karaktärerna kommer att vilja ha alla de 

omärkta sedlarnas serienummer eller dylikt. Bankerna med- 

delar act de kan fixa pengar men det finns ingen chans att 
hinna räkna alla serienummer, möjligtvis ett litet antal. 
Karraktärerna kommer kanske också vilja ha olika former av 
färgpatroner och dessa får de tillgång till. 

2) Väskorna. Karaktärerna kommer art vilja sy in sändare 

och dylikt i varje väska. Detta är möjligt men man bör också 
klargöra att sändarna inte kommer att vara allt för supermo- 
dern hi-tech och ha en begränsad räckvidd. Shire New 
Constabulary är ju inte che Met. 

3) Karaktärerna kommer att vilja ha spårning på 
mobiltelefonerna. Detta går att ordna med hjälp av en spe- 
ciell radiovan. Det kräver dock en viss tid för att kunna spåra. 

4) Karaktärerna kommer att vilja ha helikopterstöd. Detta 
kan de få av Shires enda helikopter. 

5) Karaktärerna kommer art vilja ha hordvis med konstaplar 

och bilar utplacerade överallt. Chief Inspector Christopher 
Robin kan på sin höjd få loss etc tjugotal. 

6) Karaktärerna kommer art vilja ha vittgående befogenhe- 
ter. De tre utpressningsoffrena, karaktärernas chefer och de 

ansvariga för Shire Isles årliga kapprodd tillåter inte vad som 
helst. Tävlingarna får inte avbrytas, uppskjutas eller stop- 
pas. Väskorna får inte stoppas eller hindras förrän utpressa- 

15 

Eugene Warden 

"Eugene Warden är en mörkhårig 58-årig professor i termo- 

dynamik som har sin professur på Queens College en bit 
ifrån Thurlow College. Under de senaste 15 åren har War- 

den skapat ett eget namn i forskarvärlden men den forsk- 

ning som först gav honom. en ställning på Thurlow College 
snodde han helt samvetslöst från en svensk forskare som han 

jobbade med (som avled innan han hann publicera det). 

Skulle denna hemlighet komma ur skulle hela Wardens kar- 
riär vara körd i botten. Troligtvis skulle han förlora sin ställ- 
ning på Queens College och det är tveksamt om han skulle 
få en ny. Följaktligen blir Eugene Warden skräckslagen när 
han får utpressningsbrever. En hel vecka ligger han sömnlös 
och funderar på vad han skall göra och till slut bestämmer 
han sig för act gå till polisen. Han ver inte vad utpressaren 
vill ha men han gissar att der rör sig om pengar. Han miss- 

tänker också att utpressaren finns i en ganska snäv akade- 

misk krets (ett gäng vänner och kollegor som han drack all- 

deles för mycket med under en fest, och där han senare vak- 
nade upp och misstänkte att han talat för mycket) och bedö- 
mer chanserna som goda att polisen kan nå resultat. Följakt- 
ligen går han till polisen och förväntar sig att bli trodd och 
mycker gott bemött eftersom han är professor. Han förvän- 

tar sig dessutom arr polisen skall vara effektiv och artig som 
den amerikanska polis han ser i tv. Vad han inte förväntar 
sig är att en polis skall ifrågasätta honom och ställa besvär- 

liga frågor. Han lämnar över brever och ger en lista över de 
människor han tror kan vara utpressaren. Han förväntar sig 

att detta skall räcka. Efter detta blir han stingslig. Att svara 
på en massa frågor kring sina gamla bekanra från universitets- 
tiden är verkligen ingenting han gör utan art kvida en massa. 

När urtpressningsbrev nummer två kommer blir han ännu 
mera stingslig. Han stör sig på bristen på resultat och irrite- 
rar sig på polisens ständiga inblandning. Han bestämmer 
sig för att betala utpressaren och vill inte att polisen skall 
strula till det. 

När polisen sedan strular till det och eventuellt tappar bort 
Wardens pengar smäller han ett topplock, upphör att tala 
med polisen och tar kontakt med en advokat för att stämma 
dem. 

Mark Hollingsworth 
Kyrkoherde Hollingsworth är en glasögonprydd 56-åring 
med ganska tunt, vitt hår. Hollingsworth är kyrkoherde för 
Grenills församling i medelklassområdet Mootsville i Shires 

västra delar. 

I sin ungdom var Hollingsworth en hängiven spelare. Vad 
som från början började som ett oskyldigt nöje utvecklades 
under ett par stormiga år till en besatthet. Under dessa 
universitetsår pendlade Hollingsworth mellan relativt väl- 
stånd och desperat skuldsättning. Det var i en av dessa des- 
perata tider han förskingrade pengar från Thurlows teolo- 

giska förening. I slutet av sin akademiska karriär fick 
Hollingsworth bukt med sitt spelmissbruk och sedan han 
vigts som präst i Church of England har han levt ett heder- 
ligt liv. För att sona sina felsteg och för att döva sitt samvete 
har han också donerat en ganska stor summa till Thurlows 
teologiska förening som med pengarna restaurerat sina loka-- 
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Stenwicks tragiska historia. Då hon aldrig tvekar att ge sig in 
i en rättmätig kamp, oavsett konsekvenserna, erbjuder hon 

sig genast att hjälpa till med hans planerade hämd. 

När karaktärerna för första gången träffar på Beatrice sitter 
hon lite trött och sorterar igenom Stenwicks massiva högar 

med papper och böcker. Hon förklarar att Stenwick dött 
och att hon ombetts att röja i hans kvarlåtenskap såsom 
varandes hans goda vän.Hon redogör för alla sirra möten 
med Stenwick på sistone och antyder act han verkat nervös 
och pressad. Vidare berättar hon om dikten och hur hon 
hittade Stenwick när hon kom till honom för att ha ett ' 

handledarsamrtal. Hon säger att hon misstänker att han tagit 
livet av sig även om hon inte förstår varför han skulle vilja 
göra någor sådant - "han som älskade livet så myckert...” 
Utöver detta berättar hon att samrliga dessa uppgifter redan 
lämnars till en konstapel vid Shire PD och att Stenwick nog 
finns på rättsmedicinska avdelningen vid der här laget. 

När karaktärerna vill vända upp och ner på Stenwicks 
lägenher för act hitta ect eventuellt utpressningsbrev erbjuder 
sig Beatrice att stanna kvar och hjälpa till. 

Varje gång spelarna söker upp Stenwicks lya efter det, eller 
varje gång spelarna söker upp Bearrice fortsätter hon art vara 

hjälpsam och trevlig. 

När spelarna i scenariots slutskede har kommit på att 
Stenwick högst troligen varit ansvarig för utpressningen är 
Beatrice beredd att över en stor kopp thé berätta sanningen 
om hur Stenwick på detta sätt tog sin lilla hämnd på de som 
behandlat honom så illa. Genom art vara så ärlig mot polisen 
gör hon ju genast sig själv till första. misstänkt eftersom 
uppföljningsbreven och penningöverlämnander skett efter 
Stenwicks död och Beatrice rimligtvis kunnat vara den ende 
som hade kunskap nog art fortsätta utpressningen. Dessa 
misstankar tar Beatrice med stort lugn och fattning. Hon 
förstår givetvis polisens misstankar men hänvisar till alibin 
som friar henne för den nämnda tidpunkten. Hon erkänner 
dock glatt att det varit hon som skaffar ritningar över Shires 
avloppssystem men hänvisar till undersökningar, som hon 
driver tillsammans med den lokala Greenpeacegruppen vars 
äldre ordförande stöder henne i allt hon säger. 

Tommy Kwan 
Tommy Kwan är Beatrice Spence pojkvän. Tommy är en. ” 
22-årig trekkie som är född och uppvuxen i Shire men har 
kinesiskt påbrå. Tommy läser till elektronikingenjör och an- 
ses av de flesta vara ett geni med allt som har med manicker 
att göra. Han är van vid att Beatrice kämpar för olika saker 
och han har av erfarenhet lärt sig att lita på henne. När hon 
således kastar sig in i en utpressningshistoria, tillsammans 
med sin handledare som tänker ta livet av sig, ställer Tommy 
lojalt upp och börjar snickra på störsändare och annat som 
Beatrice säger att hon behöver. 

De gånger Tommy är tillsammans med Beatrice när polisen 
dyker upp är han en artig och trevlig typ; lite åt det tystlåtna 
slaget. Oftast är han klädd i sin trekkietröja, åtminstone har 
han på sig sitt federationsmärke. 
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ren lägger beslag på honom eller henne och först då får ett 
gripande ske. 

Med dessa ganska logiska begränsningar bör penning- 
överlämnander ske ungefär som jag förutsatt i synopsisdelen. 

En viktig detalj i detta sammanhang är att Tommy Kwan 

förutsäcts kunna störa eller manipulera all elektronik som 
polisen använder. Jag är personligen ingen expert på det elek- 
troniska området men jag utgår ifrån act allt man kan göra 
kan man också störa. Tommy kan följaktligen förse både sig 
själv och Beatrice med sändare som slår ut de spårsändare 

som finns i väskorna. Han kan dessutom desarmera 

sedelpatroner samt göra talförvrängda och krypterade 

mobiltelefonisändningar. 

Teknologifällan i största allmänhet 

Detta är överhucud tager ett problem som kan uppstå när 
spelarna ser mer TV än du, alternativt läser mer deckare el- 

ler har en far som är kriminalare. Innan du har hunnit be- 

skriva hur utpressningsbrevet ser ut är de igång och kräver 

DNA-analyser och spektromagnetogram av papperssorten. 
Förr eller senare kommer de på någonting verkligt smart 

som sänker hela scenariot (eller så är de bara irriterande). 

Lösning: Hänvisa antingen till att Shire New Constabulary 
inte är lika stort som the Met i London eller låt dem förstå 
att deras begäran är god men att det kan ta en månad eller så 
innan labbet i Hempelton är klar med analyserna. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att man inte avsikrligt skall vil- 
seföra Pooh och hans mannar. Har de kommir på något verk- 
ligt smart så är det klart att det fungerar. I faktadelen av 
scenariot finns lite info om olika polisiära metoder och ana- 
lyser samt hur lång tid de kan tänkas ta i Shire. 

Spelare som vägrar ge upp 
I sluter på scenariot hamnar karaktärerna i en för polisen 
obehaglig position. De ”vet” mer eller mindre hur brottet 
gått till och vem som utfört det men brist på faktiska bevis 
gör att de inte kan binda någon till brottet. I detta scenario 
är det meningen art spelarna då skall resignera i någon sorts 
”you win some and you lose some”-arttityd. Min erfarenhet 
av spelare är dock att de miycket sällan är beredda att accep- 
tera en förlust på detta sätt. De anser art de är satta att lösa 
ett scenario och då skall de banne mig lösa det också varpå 
scenariot förlorar sitt slut. Karaktärerna harvar vidare och 
kanske till och med är beredda art ta till fula metoder mot 
den söta Beatrice. Som spelledare gäller der att se till att denna 
situation inte uppstår eftersom den enda möjliga lösningen 
då är act forcera fram ett slut med hjälp av karaktärernas 
överordnade och det är inget kul. Några punkter att ta fasta 
på således: 

1) De utpressade är sura och Beatrice är snäll. Det kan tän- 

kas vara en enkel formel men det funkar oftast. Visserligen 
kan man inte göra de utpressade hur otrevliga som helst ef- 
tersom onyanserade karaktärer lätt blir löjliga men man kan 
åtminstone göra det till ett irriterande gnälligt gäng. 

2) Ett alibi är ect alibi är ett alibi. Även om man som polis är 

ganska säker på att ett alibi är falskt så är det ruskigt svårt att 
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komma runt. Detta faktum lär räcka för att hålla spelarna 

på plats. 

3) Christopher Robin bedömer chanserna som små. Han 

beordrar dem inte att lägga ner utredningen utan ger helt 

enkelt sin ärliga åsikt. Eftersom Christopher Robin står högt 
i kurs kommer nog karaktärerna att lyssna på honom utan 

att känna sig pressade. | 

4) Den likaledes sympatiska stadsåklagaren konstaterar skrat? ) 
tande att de nog får komma dragande med något mer än, 
indicier om de vill att hon skall anhålla någon. s.å 

Timing 

Som de övriga scenariona i Poohtrilogin, och som deckare i 
största allmänhet om man tillåts generalisera lite, så bygger 

Inspector Pooh och fotnoten som försvann på att utredarna 
råkar ur för en ketchupeffekt. Först sliter karaktärerna med 
en utredning som inte riktigt tycks röra på sig och sedan så 
faller plöcsligt alla bitarna på plats. För act detta skall bli en 
lyckad dramatisk effekt krävs det en god timing. Det är 
viktigt act Eeyores avslöjande skall komma innan spelarna 
redan räknar ut allt men samtidigt så får Eeyores uttalande 
inte komma vid ett tillfälle då spelarna fortfarande inte har 
fattat någonting alls. Der är inte meningen att Eeyores utta- 
lande skall GE spelarna scenariot, det är meningen art spela- 
rna ska gå och grubbla över varför pusselbitarna inte verkar 
passa ihop och då skall Eeyores uttalande öppna ögonen på 
de och ge en ”Jaaaa, der är så det måste ligga till”. 
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sv Faktadelen 

Persongalleri 

Noah Benjamin Stenwick 
Noah Benjamin Stenwick var en snäll gammal man som 
bodde på Thurlow College och jobbade som en lågavlönad 
internatvaktmästare och gick genom livet med en önskan att 
syssla med det han gillade allra mest, nämligen litteratur och 
högre studier, samtidigt som han hoppades att uppnå någon 
form av status eller berömmelse. Denna andra önskan upp- 

nådde Stenwick aldrig eftersom han. inte var utrustad för en 
miljö där vassa armbågar och bakraleri var grundläggande 
krav för framgång. Gång på gång fick han se sina kollegor ta 

den ära och berömmelse som rätteligen tillhörde honom. 

När Stenwick dessutom blottade sitt innersta i sin diktsam- 

ling ”Mörka vålnader” och denna på det grymmaste sätt re- 

fuserades och sedan dessutom skrattades ut under ett helt 

års tid, förvandlades han till en knäckt och sorgsen figur. 

När han dessutom drabbas av en terminal form av cancer 

bestämmer han sig för att hämnas på de tre som han anser 

personifiera allt han ogillar och allt han råkat ut för. Den 
information som han använder sig av i sina utpressnings- 

brev har han samlat på sig över åren men aldrig avsett act 

använda på någor elakt sätt. 

Tillsammans med en uppsatsskrivande student som han 
handleder och blivit god vän med, den engagerade Beatrice 
Spence, planerar han en utpressning som i första hand har 
till avsikt att skrämma upp de tre offren och som först i an- 
dra hand kan leda till pengar. Grundpelaren i planen och 
det som gör att de två är ganska säkra på att lyckas är 
Stenwicks självmord som skall leda polisen att tro act även 
han varit utpressad. När Stenwicks cancer går in i ett mycket 
smärtsamt slutstadium sätts planen igång. Breven skickas, 
offren blir vederbörligen slagna, Stenwick njuter en dag el- 
ler två och låter sedan en överdos sömntabletter göra slut på 
smärtorna. Efter sig lämnar han en dikt som på ytan antyder 
act han varit utsatt för någon form av press men som när 
man gräver lite djupare visar sig betyda något helt annat. 

Beatrice Spence 

Bearrice Spence är en 23-årig kvinna med skinn på näsan 
och glitter i ögonen. Hon har långt mörkblont hår i en 
hästsvans och bruna ögon. Oftast är hon klädd i jeans och 
en sliten svart anorak täckt med märken och knappar som 
visar på hennes stora engagemang för och mot olika saker. 
Bland dessa märks: "Vegan på stan”, "Krossa nazismen”, 
Greenpeace, WWF samt en liten lila knapp som upplyser 
alla och envar om act "Biblioteket är ditt”. 

Ibland ses Beatrice tillsammans med sin brittisk-asiatiska 
pojkvän Tommy Kwan vars trekkieuniform ibland till och 
med väcker mer uppmärksamhet än Beatrice anorak. 

Beatrice håller på att doktorera med en uppsats i 
litteraturhistoria med titeln: "Dystopier i den engelska 
litteraturen” och Stenwick var hennes handledare. De två 
blev goda vänner och hon var den första som fick höra 
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