
 
 
 
 

 
 
 
 

M som i Mysterie 
En Harry Shlark novell  
av Andre´ & David Nordin 



Hotellet Strömmen ligger i den lilla byn Strömknallen strax väster om Hindenburg. Hotellet ägs 
av Herr och Fru Krångelin. 
 För ett par dagar sedan besöktes hotellet av en Dr. Fenix som med hjälp utav ett fornverktyg 
kunde få hotellets arbetare att ovetandes bli hans tankelösa slavar. Deras uppgift var att utföra 
fruktansvärda dåd nämligen att samla in häjrnor från hotellets kommande besökare, ett spiritist 
sällskap under namnet StudiumCirkeln.  
 Detta sällskap av psioniska spiritister har valt att besöka hotellet för att undersöka om de kan 
få kontakt med de händelserna som skedde på hotellet för åtta år sedan. Tolv personer omkom i 
vad som ännu så länge är byggdens brutalaste mord. Tolv gäster på hotellet blev dekapiterade, 
huvudena är fortfarande inte funna likt den eller de som gjorde dådet. Sällskapet har hört talas 
om hur vissa händelser och fakta ibland har sparats på den stora världsväven likt på sidor i en 
bok, dessa "sidor" hoppas sällskapet på att kunna locka fram med hjälp av sina kunskaper inom 
det spirituella.  
 Under den första natten som sällskapet befinner sig på hotellet överfalls Herr Rogger Mild av 
en tjänare och tappar huvudet, före döden sänder han ut ett rop på hjälp med sina psikrafter. 
Detta psioniska skrik slår in i den tokjossovande privatsnoken Harry Shlarks huvud och får 
honom att skriva ett medelande om hjälp. 
 
StudiumCirkeln 
Herr Hydro & Fru Elvina Walv 
Herr Hydro Walv är en till utseendet människa i sextiors ålder. Han är klädd i en finare ulkulls 
kostym som påminner om 1800-talets snitt och på huvudet har han en hatt av doggskin. Skarpa 
men små ögon stirrar ut på en stor spetsig näsa som vilar på en tjock valross mustage och resten 
av kroppen är välbyggd och påminner mer om en ung Socker spelares välsvarvade kropp.  
 Herr Walv är förutom medlem i StudiumCirkeln även med i Silfverstolpes Duellist sällskap 
och drar sig inte från att utmana eller bli utmanad på duell för att försvara sin och sin frus heder. 
 Fru Elvina Walv är inte lika välsvarvad som sin make utan är snarare att jämnföra med en 
Kutbocks bastanta och massiva hydda trots avsaknaden av egentliga muskler. Hon är klädd i en 
tajt åtsittande högtidsklänning som skulle kunna jämnföras med Ulvrikingarnas taffliga försök att 
efterhärma Pirits eminenta korvmanufakturers stoppningar. 
 Både Herr och Fru Walv är levnadsglada och trevliga personer som gärna talar med nytt folk 
då de har tid och får chansen. 
 
Fröken Märit Kad & Zebu 
Förken Kad är den äldsta levande i StudiumCirkeln och även den som har mest att säga till om 
då det var hon och hennes avlidne pojkvänn Gamle Tenderman som startade sällskapet. Hon har 
börjat närma sig sitt etthundratjugonde år och ser inte en dag yngre ut.  
 Ofta sitter hon i sin hjulstol med benen under en rutigfilt och träskorna på fötterna, hennes 
gråa hår döljs av en svart sjal som även täcker ansiktet och flyter samman med hennes svarta 
kofta. Med huvudet på sne och allmänt avslappnad kropp kan många ta henne som död vid första 
anblicken vilket hennes manlige mutant tjänare Zebu är van vid att förklara att hon inte är.  
 Fröken Kad har inte godtagit att hennes gamle älskare Tenderman gick bort för över fyrtio år 
sedan och sitter gärna och talar med honom då han har tid, " han är ju jämt ute och delar ut 
tonvis med ägg och slickepinnar åt kvinnor och barn, gubbtjyv!" brukar hon säga då han har 
övergett henne för en längre stund. 
 Zebu är den stackars slav som Fröken Kad tog då hon började förlora kraften i sina ben. Han 
har inte tänkt en egen tanke på många år och gör exakt vad hon vill att han ska göra, utan att hon 
behöver säga det högt. Han är stor som en brandbagge men finklädd som att han skulle passa 



som betjänt i det kejserliga hovet. Med den mörkgråa hyn och de uttstående svarta ögonen, 
simhuden mellan fingrarna, sin helt hårfria kropp och gälar att andas så är det inget tvivel om att 
han tillhör världens vattenlevande mutanter. 
 
Herr Ullman Prisse 
Denne Grävlings herre är i sina bästa år och har valt att gå med i sällskapet pågrund av Fru 
Tagander. Tidigare bodde han i Göborg men efter att sällskapet var på besök i hans kvarter och 
han träffade Fru Cylindra Tagander gjorde han allt för att gå med i gruppen. Ännu så länge har 
han inte mycket att säga till om men han bryr sig inte då det bara är Cylindra han är ute efter. 
Dessa två har haft ett kärleksförhållande i snart tre år och har ännu så länge inte blivit påkommna 
utan att de kunnat undanvärja sig anklagelserna.  
 Vad unge Herr Prisse ännu inte vet är att det egentligen är Fru Cylindra Tagander som leker 
med både honom och hennes make med hjälp av sina psioniska krafter, kunskap om detta skulle 
Prisse aldrig godkänna eller tro på, så länge hon orkar hålla leken igång alltså. 
 Herr Prisse är klädd i en fin kavaj av Göborgskt snitt, hög cylinder hatt och vandrings käppen 
i högra tassen. Han har ofta en fickplunta undanstoppad i innerfickan för de stunder då en 
"stärkande Onkel Tinner" kan behövas. 
 
Herr Ivar & Fru Cylindra Tagander 
Herr Tagander är en av sällskapets författare och mer aktiva medlemmar. Han är en helt vanlig 
människa utan någon som helst mutation, vare sig vanlig eller psionisk. Han har däremot skrivit 
en hel del säljande böcker som givit honom en säkerplats i sällskapet.  
 Med titlar som "Det kletiga miraklet i Bodahult", "Sällsamma syner i Gnodaborg" och 
"Världsvävens inflytande över den stora Barrberolyckan -87" är Herr Tagander en person som 
många lyssnar på då han talar, vilket han även är van vid.  
 Under dagen brukar han bära en proper kostym i ett mörkrött fornmaterial även kännt som 
Plastic. Fornplattor i plastic är varvat med mörka mjukplastic slangar och är fastsatta på en finare 
ulkulls kostym med rent Hindenburgskt snitt. Med allt krimskrams får han svårt att röra på sig 
men sånt bekymrar honom inte då han för det mesta sitter och talar med någon ur sällskapet om 
hans kommande bok "En undersökning av de besynnerliga ljuden under Sorktäppan - ett studium 
av Ivar Tagander", ett ämne få har intresse av men detta hindrar honom inte.  
 Fru Tagander är tillskilnad från sin man en öppen och glad person som gärna lyssnar på folks 
problem och frsöker hjälpa dem så gott hon kan. Detta har börjat urarta mer och mer då hon nu 
för tiden inte hindrar sig själv från att använda sina krafter till att plantera starka behov hoss folk, 
behov som hon tror kan hjälpa dem att komma till rätta här i världen. 
 Herr Prisse är en av de många som råkat ut för hennes försök till att vara snäll, han var en man 
på en krog i Göborg som saknade sin flickvän då hon var bortrest, Fru Tagander ville bota den 
stackars mannens sorg och planterade in känslan av kärlek till henne, hon var ju faktist där så 
hon kunde ta hand om honom. Tyvär har denna känsla inte försvunnit ännu och hon har börjat 
bygga upp vad som verkar vara riktiga känslor för stackars Prisse, deras affärer har nu hållit på i 
snart över tre år sedan och de träffas varje kväll på Herr Prisses rum då de är på resa med 
sällskapet, annars så är det var annan kväll hemma hos honom i Karle där de båda bor. 
 Under dessa kvällar låter hon Herr Tagander gå i sömnen genom att använda sig av sina 
speciella krafter som ingen av hennes männ vet något om. 
 Fru Tagander är en dam i gott skick och ser inte ut att vara en dag över trettio trots att hon 
faktiskt är närmare femtio än trettio. Hon har ett rostrött hår som alltid är uppsatt och bär en 
aftonklänning då hon är på resa med sällskapet, en röd klänning som inte döljer hennes kurvor 
för någon. 



 
Herr Frankel Sittlund 
Författare av den femton sidiga boken "Livsrätt utanför samfundets väggar - En undersökning av 
Domherrens revir" och evig fiende till Herr Tagander då han har skrivit fler böcker och även 
vunnit tilltron av så många i sällskapet genom dem.  
 Sittlund är en gamal man med dåligt humör och att tala med honom är som att bli spottad i 
ansiktet av en Våt buskskytt. Egentligen är han en gamal Zonvandrare som saknar sina vänner 
från förr och har utsett StudiumCirkeln till att vara hans nya "gäng". Då hans vandringar har gett 
honom insikt i mycket är han en värdefull person för sällskapet då de är på resa och han kan 
faktiskt underhålla med sällsamma historier, vilket vissa även hittat ut till affärerna i och med 
Herr Taganders bästsäljare "Sällsamma syner i Gnodaborg".  
 Herr Sittlund är en mentalt muterad Skunk som i en olycka för länge sedan tappade sina 
doftkörtlar och i och med dem sin förmåga att avfyra en stank så vidrig att den sades kunna 
skräma självaste Ekoxen på språng. Nu för tiden är han mest nersupen och butter psionisk skunk 
med dödslängtan och några historier kvar att berätta.  
 Han går klädd i en lång Kutbocks rock och ett par fornbrillor med andnings rör på huvudet 
(cyckoper +snorkel), han varvar andnings röret och de Piriska rökkorvarna rätt flitigt då han inte 
har någon att spy ur sig sina berätelser som mest försvinner i en tinner yra som säkerligen pågått 
de senaste tio åren. 
 Hans uppgift i sällskapet är att hinna förmedla de kunksaper om världsväven som han fått 
förtvidare från sina automat kompisar som gick bort för länge sedan, kunskap för dyrbar för att 
kasta bort på tinner och tobakslungor men då Herr Sittlund lätt kan stå emot till och med Fröken 
Kads och Fru Taganders försök via psionisk väg att nycktra honom så är det bara att vänta tills 
han säger det av sig själv. Egentligen är det bara en som kan få honom att nycktra till i 
sällskapet, nämligen Fröken Hyvla Knuse.  
 
Fröken Hyvla Knuse 
Hyvla är en får dam från den södra delen av det Pyriska samfundet, hon tillhör samma folk som 
sin gamle pojkvänn Rogger Mild och kom även in i sällskapet tillsammans med honom. Hon är 
nu en medelålders får kvinna med psioniska krafter som främst riktar sig på att sätta sig själv och 
andra i en sorts trans som kopplar samman mentalt muterade personer med varandra.  
 Sällskapet har som förhoppning att hon ska kunna föra dem alla närmare Världsväven och 
hjälpa dem att lösa dess gåta. Denna uppgift har lett till att hon är den som leder dem i deras 
olika seanser, en uppgift hon gladerligen innehar. 
 Det har nu gått ett par månader sedan hon och Rogger gjorde slut ännu en gång men hon 
hoppas att de kan finna varandra på ett annat sätt än tidigare så att de ska få vara tillsammans 
igen. Att Herr Sittlund brukar braka in i hennes rum då de sover på hotell med sällskapet och att 
Rogger ofta sitter och talar med honom istället för henne nu för tiden är bara jobbigt anser 
Fräken Hyvla då Herr Sittlund ofta kommer med rätt otrevliga förslag, "förmökade Pilsnergubbe 
som aldrig kan hålla svångremen i lås!".  
 Förutom Herr Sittlund irriterar hon sig även på Fru Walv som egentligen inte gör henne något 
dumt men det är något i henne som Fråken Hyvla inte tycker om. Det hela rör sig om dåliga 
minnen från barndommen då även hon var av större vikt och barnen kallade henne för 
"klumpeklossen" ett smeknamn som hon ibland tänker för sig själv om Fru Walv. 
 
 
 
 



Herr Spiroo & Fru Vinkla Krångelin 
ägarna av Hotell Strömmen och dess värdpar. De bor på bottenvåningen tillsammans med deras 
tama dogg Braxmar som de kelar med mest hela dagen. Paret Krångelin är bägge muterade 
Igelkottar som kärleksfullt tar hand om det gamla hotellet som trots händelsen för åtta år sedan är 
ett rätt så populärt besöksmål för vissa personer. 
 De är bägge på väg att bli för gamla för att sköta hotellet och tycker det är trevligt med den 
hjälp de får av deras starka och duktiga sex anstälda.  
 Det är dessa två som med hjälp av tre anstälda som de försöker lära upp tar hand om köket 
och matlagningen på hotellet. 
 De är bägge trötta men mycket trevliga och skulle aldrig kunna göra något ont mot någon. 
 
Zumpfs Orkester 
Zumpfs Orkester består av bröderna Slare, Shezo, Xemel och Yoosh och managern Jaa-Ivar 
Bängsson. De fyra bröderna är från Vättaträskets sumpmarker och har spelat på Strängolin och 
Rivjärn och andra träskinstument så länge de kan minnas.  
 Med sölrök i ögonen sitter de och jammar tills managern Jaa-Ivar säger åt dem att ta det lugnt 
och chilla ett tag. Han har hängt med dem sedan långt innan de blev kända nere i södern och är 
mer än en manager för dem, han är deras bästa och enda vänn utanför träsket. Han är bra emot 
dem och gör inte som andra manager ofta hörs göra, de delar på alla vinster som bröder. 
  Om man talar med bröderna kommer man oftast få ett dovt "yeeaah!" till svar, det ska till 
med mycket innan någon av dem säger något annat och då blir det oftast kortfattat som ett lite 
högre "Jeeah!" eller ett "Neahh!", detta gäller alla utom Yoosh som bara kan yttra ett litet 
"Yush!". Om man ska prata med Orkestern så är det deras mänskliga manager som man ska 
vända sig till, han är gärna hjälpsam men kan behöva mutas med lite pengar för att säga allt "man 
måste ju leva". 
 Till utseende är de fyra bröderna var och en formade som ett päron med smala armar och ben, 
långa kinder hänger ner från munnen på toppen av päronet och nästan hela vägen ner till botten. 
Buskiga ögonbryn står ut ovanför de stora svarta glänsande ögnonen som sticker ut en bit 
ovanför munnen, grå grön fjällig hy och simhud mellan fingar och tår.  
 Det enda de har på sig förutom höftskynken i smuttsigt brunt träsksvins skinn är de instrument 
med tillhörande selar och spännen. Instumenten de spelar är framförallt något som liknar den 
Indiska Sitaren. 
 
Betjänterna 
De sex anstälda allt i allo jobbarna på hotellet heter Jompe, Putte, Wiskas, Sverka, Urka & 
Skibby. De ser ut att vara gjutna i samma form vilket beror på att de är alla automater av samma 
märke och beskrivs därför på samma sätt.  
 De blev anställda för nio år sedan och jobbade alltså på hotellet under den otäcka händelsen 
för åtta år sedan då en grupp personer tappade sina huvuden. Det var aldrig någon som kunde 
bevisa att det var dessa sex män som utfört dådet och ingen funderade ens på om det kunde vara 
dem. Till utseendet är de människor i tjugofem/trettio års åldern och är alla finklädda likt den 
klassiske betjänten. De är hövliga och höjer aldrig rösten till folk, perfekta betjänter. Om man 
tittar inuti dem kan man märka att de egentligen är modifierade och maskerade stridsdroider från 
forntiden som blivit hämtade från Zonen för att lyda Dr. von Fenix minsta befallning.  
 
 
 
 



Världsväven 
Ett totalt missuppfattande av internett som bygger på vad folk hört från automater och vad folk 
säger att de hört automater säga till dem. Någon form av värld som ligger på väg som en hinna 
där starka händelser, ideer och kunskap sätter en synlig för ögat märke som går att likna vid 
sidorna i en bok. Vissa tror att den kommer från forntidens kunskapare och andra tror att 
världsväven alltid har funnits. 
 
Vad var Fenix Projektet?  
Det projekt som startades i en liten vetenskaps bunker strax före katastorfen. Det gick ut på att 
med hjälp av nedfrysta människor, droider och en gigantisk halvt biologisk dator med hjärnorna 
från tolv av rikets smartaste människor. Denna stab av projektledare, tänkare och arbetare skulle 
se till att det gamla riket reste sig likt en Fenix ur dess aska. 
 
Dr. Fenix och vad Fenix Projektet är nu? 
När Dr. Henry Lindgren som var en av de nedfrysta vetenskapsmännen vaknade såg han till sin 
fasa att allt hade gått fel. åtta av de tio nedfrysta människornas kappslar hade gått sönder i vad 
som måste varit ett jordskalv av hög grad, bara han och Dr. Hanna Björk hade klarat sig.  
 De bägge undersökte resten av bunkern och fann snabbt att allt var värre än de tidigare trott, 
hjärnorna var skadade och kunde inte överleva länge till och flera av droiderna var trasiga. De 
började laga så mycket de kunde men porten ut till världen var förseglad på något sätt och de 
kunde inte få kontakt med någon av de många sateliter som svävade där uppe. 
 Så en dag när rummen kändes mindre än vanligt och luften tyngre och maten började ta slut 
hoppade Dr. Lindgren i ett galenskaps rus över Dr. Björk. Han hade länge hört rösterna säga till 
honom att det var hon som smög undan med maten och sänkte luften där han var för att hon 
skulle överleva. Han sökte hennes kropp efter det ID-kort som skulle hjälpa honom ut som han 
försttåt att hon bar utan att säga till honom, han hittade inget. 
 Inte långt där efter hittade Dr. Lindgren en väg ut, om man kröp genom luft trummorna kunde 
man ta sig till ett hål som ledde ut i en grotta och slutligen fram till vad som visade sig efter en 
stunds grävande vara en strand. Dr. Lindgren började sakta men säkert undersöka den nya 
världen som kommit sedan den gamla gått bort, hela tiden kunde han höra röster som bad honom 
att återvända till bunkern med material för att slutföra Projektet. 
 Dr. Lindgren har blivit övertagen av rösterna som kallade sig för Dr. Fenix och startat ett 
hopplöst försök att återuppbygga det gamla projektet som en dag ska leda till en ny värld, en 
bättre värld. Dr. Fenix är klädd i en av de gammla vita laboratorierockarna, svarta byxor och en 
vit skjorta. Han är helt utan kroppsbehåring och bär ett par mörka glasögon som man bäst liknar 
med flygarglasögon. På fötterna har han ett par svarta rejäla armekängor och på händerna har han 
svarta skydds handskar. Ett brett galet flin täcker hans ansikte när han riktar sin Maser mot dig. 
 



Akt 1 Välkomna till Hotell Strömmen 
 
Scen 1 
Det är strax efter middag, Harry Shlark och de andra sitter i en droska på väg till hotellet för att 
undersöka vad som menas med den mystiska lappen Harry vaknade med. Resan går över vad 
som kan jämnföras med en engelsk hed under regnoväder. En grön matta av gräs täcker marken 
som här och där bryts av gråa stenar som sökt sig upp ur myllan och piskas av det ihärdiga 
regnet. Kusken piskar doggarna och droskan skakar då den slår i några större stenar, resan går 
utan problem. Droskan kör genom en liten by med små enkla hus med halm och plåttak, Hotell 
Strömmen tonar upp sig likt en jätte på kullen bortom byn. Man kan se hur det är tänt i fönstrena 
men allt verkar lugnt. 
 
Scen 2 
Då droskan kör upp till Hotellet välkomnas de av två Igelkottar i regnkläder. De blir alla 
förvånade över att någon kommit så fort och att de även förväntade sig att det skulle vara Polisen 
som skulle komma och inte självaste Harry Shlark.  
 De har alla hört talas om Harry och sällskapet men kan inte förklara hur lappen kommit i hans 
ägo då Skibby vare sig kan läsa eller skriva och skulle ta en droska direkt till Polisen i 
Hindenburg. Sanningen är att Skibby inte tog någon droska till Hindenburg utan tog sig direkt 
ner till den bunker där Dr. Fenix förbereder den nya hjärnan, Skibby stannar här hela äventyret. 
 
Scen 3 
Snokbyrån blir alltså insläppta och visade till Herr Milds rum. Hotellrummet ligger på andra 
våningen och är sönderslaget och nerblodat. Det är ingen som har sett eller hört något av det som 
pågått trotts att det ser ut som att en hel del våld har ägt rum. Tussar av nerblodad ull ligger 
utspridda över rummet och det stinker slakthus. Herr Mild ligger på golvet med fötterna vid 
sängen och resten av kroppen pekandes emot dörren.  
Om Harry och de andra har talat med t.ex. Fröken Hyvla Knuse och fått en beskrivning av 
Rogger kan de lätt se att kroppen tillhör baggen trots att huvudet är borttaget av förövaren. Den 
tatuering med hennes initialer som han lät skaffa samma vecka som han och Fröken Knuse 
träffades sitter på axeln. 
Vad som finns att få reda på är: 
 

� Fröken Hyvla Knuse var den som hittade kroppen strax före lunch 

� Herr Ivar Tagander var ute i trädgården och gick omkring och gjorde något, ingen vet vad 
och inte ens han själv då han egentligen bara gick i sömnen. 

� Fröken Märit kan intyga på att hon hörde en dam skrika i vild panik. Detta skrik var 
egentligen Fru Cylindra Tagander som blev lite högljud under sitt möte med Herr Prisse. 

� Sittlund berättar att han såg orkestern smyga in i köket, han såg detta under en av sina 
natt vandringar som han själv hade för att ta sig till köket där han kunde stjäla av den 
sprit som kunde finnas där. Orkestern däremot var inte ute och vandrade utan låg lugnt 
och snällt på rummet och sov. 

 
Scen 4 
Efter att Snokarna tittat runt och hört sig för föreslår makarna Krångelin att alla kan träffas uppe 
i festsalen för lite musik och kvällsmat. Detta är ett utmärkt ställa att introdussera de karaktärer 
som ännu inte fått en chans att träda fram. 
Zumpfs Orkester bjuder på sköna toner, krångelin och betjänterna bär in bröd, ulkost, 



barrbervinsoppa med rikligt av munkost och ister på sidan för den som njuter av sådant. 
Munkosten är gjord av avfallsmunkens krämiga magsubstans, en avfallsmunk är en sorts 
övervuxen kvalster. 
Maten doftar verkligen underbart och alla glömmer för en stund det otäcka som hänt, alla utom 
Fröken Hyvla Knuse som verkigen sörjer sin bortgågne älskling. Det dröjer inte länge innan hon 
ber om att få lämna rummet och man kan se gråten i hallsen på henne. Strax efter att Fröken 
Hyvla får lämna rummet kommer även Herr och Fru Walv, Herr Prisse och Fröken Märit stadigt 
styrd av Zebu att lämna bordet. Kvar blir Herr och Fru Tagander, Herr Sittlund, Herr och Fru 
Krångelin och Orkestern. Betjänterna börjar duka av och bär allt till köket för att ta itu med 
disken och serverar gärna något att dricka t.ex. ölmust, konjak, tinner eller tokjos. 
 
Akt 2 Mord i natten 
Scen 1 
Snokarna sitter och lyssnar på musiken och talar med de få som är kvar i festsalen, Herr och Fru 
Krångelin är självfallet mycket intresserade av att tala med de nyanlända om vad som kan ha 
hänt och vad som hände för åtta år sedan. 
 Herr Tagander lämnar rummet tillslut muttrandes och verkar lite drucken efter all ölmust som 
han har insupit med Herr Sittlund. Allt verkar lugnt på hotellet igen men just före snokarna beger 
sig ut ur rummet stormar en nerblodad Fröken Hyvla in skrikandes om ond bråd död och lugnar 
inte ner sig förän Herr Krångelin anländer med klorofyllnäsdukenoch söver den söta damen för 
att sedan väcka henne igen med luktsaltet. 
 Antingen leder Fröken Hyvla snokarna till trappen eller finner de kroppen av Herr Prisse 
själv, den ligger mitt i den stora trappen riktad neråt. Huvudet är borta och blodet rinner ner på 
bottenvåningen.  
  
Vad man kan få reda på: 
 Fröken Hyvla Knuse hade just varit ut i trädgården för att få lite frisk luft och när hon kom in 

kunde hon se Herr Prisse stå och tala med någon, ryggen var vänd mot trappen och Herr 
Prisse dolde personen som han talade med. Plötsligt föll kroppen bakåt och blod sprutade ut 
över trappen och henne, huvudet stannade kvar i luften som om någon eller något höll i det, 
sedan försvan det bort från hennes syn.  
 

 Någon kanske kan berätta att Herr Prisse hade en affär med Fru Tagander vilket kan peka på 
att Herr Tagander kan ha kommit på dem bägge en gång för alla och gjort processen kort med 
sin konkurent. 
 

 Huvudet saknas och är bortskuret på samma sätt som Herr Milds, nämligen med något väldigt 
vasst och pressitions använt redskap då såret är väldigt rakt och snyggt. 
 

 Fröken Kad kan svära på att det inte var gamle Tenderman då han var med henne på hennes 
rum, däremot kunde hon inte se Zebu där någonstans. Detta på grund av att han stod bakom 
henne som vanligt.  

 
Scen 2 
Natten lägger sig över Hotell Strömmen och de olika gästerna beger sig till sina bäddar. Under 
natten kan den som lyssnar höra hur Herr och Fru Tagander småbråkar om hur Frun ska varit 
otrogen eller ej, detta får sitt slut i att Fru Tagander blir less och söver ner Ivar för att sedan låta 
honom vandra ut i trädgården som vanlig. Om snokarna märker att han vandrar ut och blir 



nyfikna och följder efter så kommer de att se hur han vandrar ut i trädgården tillsynes sovandes 
och ställer sig vid den stora fontänen. 
 Från skuggorna anfaller en av betjänterna den sovande Ivar Tagander, det går väldigt fort och 
kroppen faller ner i fontänen och vattnet färgas rött, huvudet stoppas i en säck som inehåller de 
tidigare två dödade personernas huvuden och betjänten skyndar iväg mot bunkern.om betjänten 
blir anfallen kommer den att bryta sig lös och på alla sätt försöka ta sig till bunkern. 
 Om snokarna inte märker något eller väljer att stanna kvar inomhus under natten kommer de 
att ha sovit gott under natten i hotellets underbart sköna sängar.  
 Till frukost bjuder makarna Krångelin på Ärg-i-panna vilket är en sorts pytt-i-panna gjord på 
bl.a. kraftpäror, fläsk och en varelse kallad Ärghane som kan liknas med en stor flygande manet. 
Bredvid denna läckerhet serveras bröd, ulkost, grågräs te och hummelhåning. 
 Fru Tagander anländer själv till frukosten och vet inte vars hennes make är, hon vet egentligen 
att han har gått i sömnen men när han väl är i gång kan hon inte hålla koll på honom men hon 
erkänner inget. 
 Under frukosten medelar en av betjänterna att de funnit en kropp i fontänen däefter föreslår 
gamle Herr Tanderman till Fröken Märit att en seans för att spana efter märken i världsväven 
skulle vara lämplig då sådana händelser som just inträffat är utmärkta för att sätta ordentliga 
märken i väven, Fröken Märit verkar vara väldigt upplyft av de händelser som inträffat och 
finner det hela väldigt intressant, på ett vetenskapligt plan. 
 
Scen3 
Seansen hålls i matsalen kring lunch och serveras med läckerheter från det Piriska företaget 
Apetito och består av t.ex. Igelguff, Lingonvin och Kollerhånings indränkta syltpärlor. 
 Seansen går till på så sätt att de fikar under tystnad och njuter av läckerheterna för att sedan 
sätta sig i ett sorts söttmakoma som Fröken Hyvla Knuse använder sig av då hon sätter sig själv 
och alla andra i trans. De hummar och ser ansträngda ut och bordet lyfter faktiskt en aning från 
golvet och koppar, sötsaker och dyligt lyfter från bordet och svävar i luften framför sällskapet.  
 Seansen är inte till någon egentlig nytta men alla deltagande känner sig stärkta av upplevelsen, 
alla förutom Fru Cylindra Tagander som inte kunnat fokusera sig tillräkligt och faktiskt 
omedvetet stått emot Fröken Knuses trans krafter och lämnar sällskapet för att gå till sitt rum. På 
grund av avsaknaden av sina båda karlar beslutar hon sig för att ta sitt eget liv genom att hänga 
sig. Denna plan går i stöpen då en av betjänterna kommer på henne och hugger av hennes huvud, 
snaran hänger kvar i taket.  
 Herr Frankel Sittlund dör då de andra utför seansen, han tar sig ner i källaren där han hoppas 
kunna finna allehanda sprit och läckra drycker att prova. Skibby den betjänt som ännu så länge 
varit i bunkern återvänder och kommer på Herr Sittlund och gör processen kort med honom, 
ännu ett huvud rullar. Kroppen gömms i en av de stora tunnorna som hotellets kraftpäror 
förvaras.  
 
Akt 3 En död kväll 
Scen 1 
Under middagen saknas alla utom Fröken Knuse, makarna Walv, Fröken Märit och Zebu från 
sällskapet. Detta oroar Fröken Knuse och Fru Walv men Herr Walv är säker på att snokarna gör 
vad de kan för att finna förövaren och vill inte åka någonstans då han kan missa den stora 
upplösningen av fallet. Fröken Märit är inte särskilt brydd om de händelser som sällskapet råkat 
ut för då hon inte riktigt har förstått vad som händer och är mest upprörd över att Herr 
Tanderman har stuckit iväg någonstans. 
 Orkestern spelar inget denna middag då de ligger döda inne på sitt rum med huvudena borta, 



dessa och de andra döda är det ingen som finner om ingen söker. 
 Maten som serveras är Gyllenrostade ungpumpor med istersyltade kraftpäror och 
Biörnstiernas bästing vilket är ett vin lagrat söder om Pirit. Det är nog få som har matlusten kvar 
förutom möjligtvis snokarna som sett blod och våldsdåd flera gånger tidigare.  
 Efter maten dukar makarna Krångelin och betjänterna bort disken och betjänterna söver ner 
Herr och Fru Krångelin och bär dem ner i källaren och stoppar om dem i deras säng. Uppe i 
matsalen behöver Fröken Hyvla gå på dasset och kommer att dö där om ingen följer med, något 
hon inte frågar om men tackar inte nej om hon blir erbjuden sällskap.  
 Makarna Walv väljer tillslut att dra sig tillbaka till sitt rum för att dricka lite konjak och hålla 
sig undan, självfallet tänker de låsa dörren men vill inte få besökare av vare sig snokarna eller 
mördare. De har som plan att utföra ännu en seans trots att deras transguide inget vet, de 
överrumplas inne på rummet av en betjänt som gömmt sig där för att ta deras huvuden, betjänten 
låser själfallet dörren efter sig då han går. 
 När alla verkar lämna matsalen beger sig Fröken Märit och Zebu upp på fest våningen för att 
lyssna på musiken som Herr Tanderman verkar spela där uppe, självfallet är det ingen musik som 
spelas där men hon tror sig höra toner från gågna dagar och Zebu bär den gamle damen och 
hjulstolen upp för trapporna.  
 
 Vad finns att finna: 
 Herr Sittlunds kropp nere i kraftpäretunnan. 

 
 Orkesterns kroppar inne på rummet. 

 
 Ett par glas med “Onkels Tinner” ståendes på bordet inne på Orkesterns rum, detta kan 

missleda folk eller stärka deras redan felaktiga misstankar om att det är Herr Sittlund som är 
mördaren, glasen har stått på bordet sedan natten då Herr Sittlund vandrade över för att ta sig 
ett glas och spela lite “Mökgubbe”, ett kortspel. 
 

 Fröken Hyvla Knuses kropp och hängsnaran som hänger ovanför. 
 

 Makarna Krångelin som sover i sina sängar. 
 

 Makarna Walv som ligger döda inne på sitt rum. 
 
Scen 2 
Rätt som det är då det passar sig hörs ett skrik och brakande från stora trappen och de som 
springer dit hinner se hur två av betjänterna står böjda över Fröken Märit Kad som ligger i 
trappen på ungefär samma ställe som Herr Prisse låg.  
 Betjänterna är fullt upptagna med att skära av huvudet och stoppa det i en säck. Zebu ligger en 
bit ifrån trappen på andra våningen och saknar även han huvudet. Betjänterna är nu färdiga med 
sitt uppdrag att samla in de resternade huvudena och ska föra dem till bunkern och Dr. Fenix. 
Här är det viktigt att åtminstonde en av betjänterna, de är sex i huset nu, kommer undan med 
huvudena och kan bli spårad till bunkern, han kommer göra allt han kan för att få med sig 
huvudena och går hellre sönder än att bege sig till bunkern utan dem.  
 Följer snokarna inte efter den eller de flyende betjänten/betjäntern av någon anledning 
kommer betjänterna att återvända för att ta itu med snokarna och föra deras hjärnor till Dr. Fenix 
och stor datorn. Om de däremot följer efter kommer de att färdas över den kalla heden som 
omger den lilla byn Strömknallen. 



 Regnet piskar snokarna i ansiktet och det är svårt att se i mörkret. Om de inte tänkt på att ta 
med något som lyser är det möjligt att de tappar spåren och måste söka runt hela natten om inte 
Theofield använder sina krafter.  
 
Scen 3 
 Efter en tids förföljande hör de ljudet från vågorna från Malsjön som slår mot klippväggen i 
Strömbukten här tar spåren slut. 
 Långt där nere kan de se hur vågorna slår in mot de klippor som ligger på den lilla stranden 
som skiljer sjön och klipporna åt. Att ta sig ner är mer än enkelt då inget fast grepp finns på 
klippväggen på grund av regnet men med ögon som är vana att söka finner Alfon en repstege 
som är fastsatt i stenväggen. 
 Klättringen ner för den hala repstegen är inte lätt och det är stor chans att någon är på väg eller 
till och med tappar greppet och faller ner och landar på de hårda klipporna. När snokarna 
äntligen är på botten blir de översköljda av skvittret från vågorna som slår mot klipporna de står 
på.  
 Framför dem i klippväggen finner de en grottöppning som tillslut leder till ett jotter av 
grottgångar som för dem längre och längre in i mörkret. Undliga klapprande och tickande ljud 
kan höras runt om dem, detta är de muterade kräftorna även kallade Morasiter som bor i grottan 
som lever om. Så länge snokarna har något att lysa med kommer Morasiterna att hålla sig borta 
men så fort ljuset försvinner anfaller de.  
 Gången snokarna vandrar längst öppnar tillslut upp sig och bildar ett stort grottrum som i den 
bortre änden har en vägg av metal. Spår i sanden på grott golvet leder dem till ett hål man kan 
krypa in i, en smal gång som en gång i tiden var en lufttrumma tvingar snokarna att krypa genom 
trånga utrymmen och obekväma hörn gör det svårt att veta vad som är framför dem. Tillslut möts 
de av ett dovt ljus från ett hål i trummans vägg och snokarna kan se in i ett tomt rum.  
 
Akt 4  
Fenix bunkern 
 
Rum 1.  
Tomt rum, inte mycket av intresse i detta rum. Rakt över taket i mitten av rummet går den 
gammla lufttrumman, via ett hål i den kan man ta sig in och ut ur bunkern. På var sin sida av 
lufttrumman sitter en lysrörslampa de knastrar och surrar som att de var på väg att gå sönder. 
Väggarna var en gång gråmålad metal men har börjat flagna för länge sedan. En fortfarande 
funktionerande dörr som är i två släta delar som åker in i var sin sida av väggen automatiskt när 
man kommer för nära sitter på den vägg som hamnar framför hålet i lufttrumman. 
 
Rum 2. 
Ett åtta kantigt rum med vardera åtta dörrar. Det luktar rätt ordentligt illa här och brunorange 
färgad avföring ligger på golvet. Det är här Dr. Fenix  satt sin tama Morasit för att vakta. Den 
ligger och sover om snokarna inte väsnats för mycket och de kan kanske klara av att smyga förbi, 
om de lever om kommer den att anfalla och den ger sig inte förän den dör.  
 
Rum 3.A, B, C 
En enkel automatisk skjutdörr öppnar in till en av de gamla bostads rummen, dessa är så gott 
som orörda och då de inte hunnit användas mycket innan Projekt Fenix gick under så finns det 
inget av värde här. En tom säng, en bokhylla och ett skrivbord, allt är tomt och sängen är oskön. 
 



Rum 3.D 
En enkel automatisk skjutdörr öppnar in till en av de gamla bostads rummen, denna ser ut att 
användas. Sängen är obäddad, bokhyllan är full av böcker både nutida och böcker från forntiden. 
Skrivbordet är fyllt av papper med texter från de gamles tid och det ser ut att vara någon sorts 
nyhetstidning som någon har kladdat undliga tecken på. Av de nyare böckerna kan man finna 
“En rundtur i Mozonen  och  dess omnejder av Fido Schaffer”, “ELYSIUM  III och andra 
sällsamma berättelser” och andra böcker rörande kunskap om fortiden. 
 
Rum 4. 
Matsalen, detta rum är fyllt av långa tomma bord med kalla stålstolar. På den ena väggen sticker 
en hylla ut där det står brickor, tallrikar, bestik och glas allt i plastic. Längst ut på ena delen av 
hyllan sitter en liten metalfärgad lucka med en lådabredvid på väggen, lådan har små knappar på 
sig som man kan trycka in och förr i tiden bestälde man mat från de olika menyerna genom att 
trycka de rätta sifferkombinationer, denna funktion är trasig sedan länge. Annars är rummet tomt.  
 
Rum 5. 
En dubbeldörr som öppnar upp då man kommer nära den leder in eller ut ur hissen. För att få 
hissen att röra på sig behöver man bara vänta tills dörrarna stängs av sig själv.  
 
Rum 6. 
Ett rätt stort rum med en staty av någon forntida naken stenkastare står i mitten av rummet, 
självfallet är den en kopia av den grekiske diskuskastaren. Gröna plasticblommor täcker rummts 
fyra hörn och på vardera vägg sitter dubbeldörrar.  
 
Rum 7. 
Tio riktiga fornsängar står uppradade och kopplade till en stor dator, slangar, sladdar och kablar 
hänger ner från taket och pyser ut rök ibland. I en av sängarna ligger en kvinna och sover, detta 
är Dr. Björk som dog för många år sedan men som Dr. Lindgren satte i kryokammaren innan han 
blev helt galen, nu tror han att hon kan vakna till liv och hjälpa honom med projektet. Varje 
kryokammare har ett lock av ett genomskinligt material så att man kan se in i dem, endast Dr. 
Björks kammare verkar vara upptagen. Förutom ett par häftiga sängar finns inget av intresse men 
man kan bygga upp det lite kusligt med undligt färgade lampor som lyser upp mörkret och rök 
som pyser ut ur slangarna nu och då, kanske gömmer det sig något där inne. 
 
Rum 8. 
En stor verkstad för bunkerns automater är vad som gömmer sig i detta rum. Undliga verktyg 
från forntiden och en hel drös av automatkroppar som ligger huller om buller.  
 
Rum 9. 
En gigantiskt stor data skärm lyser upp detta rum. På skärmen syns ett animerat mänskligt lila 
ansikte. Vid skärmens bägge sidor finns två rader på vardera tre glas kappslar innehållande var 
sin hjärna, till vardera hjärna leder flertalet kablar som då och då det slår små blixtrar emellan. 
Framför skärmen är ett stort kontrollbord med blinkande knappar, lysande mätare och undliga 
rattar och spakar. Detta kontrollbord styrs av två automater som är fastsatta i golvet och består 
mest av en pinne med en kikare ovanpå, två långa smala armar sträcker sig ut över bordet och 
fördelar sig slutligen i flertalet fingrar som knappar och donar på kontrollbordet. 
 
 



Korridorerna 
Dessa lysses upp av gamla lysrörslampor som blinkar och surrar. Inget av intresse i någon 
korridor förutom den mittemot hissen på plan 1, den är igen rasad och den korridor som leder till 
hissen på plan 1.  
 Hisskoridoren har ett gammalt försvars torn kvar i taket som börjar skjuta om någon inte 
trycker in den rätta koden för att få tillåtelse att vandra mot hissen för att åka ner, den skjuter inte 
folk i ryggen då de kommer upp. 
 
Scen 1 
När snokarna kliver in i rummet med den stora datorn(9) ser de för första gången Dr. Fenix. Han 
står och dirigerar någon/några av betjänterna i att sätta in en av de hjärnor de tagit ur huvudena 
de stulit. Huvudena ligger i en blodig pöl på golvet och en städautomat har fullt upp med att 
skura golvet från allt blod. De har två hjärnor kvar att sätta in och skärmens ansikte betraktar 
arbetet förnöjt, det tar några sekunder till de märker att snokarna har hittat dem. 
 När det händer beordrar Dr. Fenix betjändterna att ta hand om inkräktarna medans han ställer 
tillbaka kappseln de just blivit färdiga med till dess rätta plats. Betjänterna tvekar inte en sekund 
och strid utbryter. 
 Under stidens gång hastar Dr. Fenix med att sätta i och ställa tillbaka den sista hjärnkappseln 
och stor datorn är i fullt bruk åter igen. Ett skott på någon av kappslarna skadar dem inte men om 
man träffar Dr. Fenix då han bär någon av de två sista kan han tappa den ner i golvet och hjärnan 
kan ta skada i fallet. Dr. Fenix kommer att undsätta sina automat tjänare genom att skjuta med 
sitt fornvapen, en Maserpistol som han kan micra folk med utan att utsätta den omkringliggande 
teknologin för fara. 
 Om man vill kan självfallet fler automater anlända till undsättning, vars de hållit hus tills nu 
vet nog bara dom och dom kommer inte att berätta för någon. Självfallet kommer även 
städautomaten att göra sitt bästa i att sätta stopp för snokarna. 
 Stor datorn kommer att skjuta med sina två Plasmakarbiner mot inkräktarna, detta kan 
självfallet skada teknologin runt omkring men datorn kommer inte att skjuta så att den skadar sig 
själv, den kallar då på fler automater som lättare kan ta kål på snokarna.  
 
Scen 2 
Då Dr. Fenix blivit skjuten eller slagen till en blodig pöl och datorn är trasig, automaterna sönder 
skjutna och allt ser som mörkast ut kommer han att aktivera självförstörelse mekanismen på 
bunkern. Skrattandes om att han kommer att resa sig som en fågel Fenix ur askan och hämnas på 
Shlark. Spelarna har nu femton minuter på sig att ta sig ut ur bunkern och genom grottan om de 
vill undkomma. På vägen ut kommer dörrar att krångla och tidigare döda automater att försöka 
se till att snokarna inte klarar sig ut i friheten.  
Hissen är inte längre fungerande utan snokarna måste få upp luckan i hisstaket och klättra 500m 
upp för den gammla stegen till en låst dörr de måste dyrka upp med mekaniska färdigheter eller 
på något annat sätt lyckas få upp dörren medans hissen snabbt stiger, de kan själklart ta sig ner i 
hissen igen och vänta på att den kommer upp och dörren öppnas men i hissen befinner sig två av 
de trasiga betjänterna redo att hämnas på snokarna. 
Väl tillbaka på plan 1 bör det mesta gå bra om tid finns, någon dörr kan krångla och huvudsaken 
är att spelarna ska känna sig strässade över situationen. När snokarna äntligen tagit sig genom 
lufttrumman och grottorna är de i säkerhet och de kan höra en ordentlig smäll och känna hur 
marken skakar under deras fötter, klippväggen rör på sig och stora stenar faller ner runt våra 
privatsnokar. Klippväggen sjunker ner med ett par meter som att dess bärande pelare har 
försvunnit, regn och dam sköljer över snokarna där de står.  



 
Scen 3 
“Harry Shlark lade upp benen på skrivbordet och tände en cigg. På bordet stod ett glas med 
tinner bland mängder av papper. Harry sträkte ut en hand och plockade upp ett av de mindre 
pappren som låg framför honom, inget särskilt papper alls. En inköpslista han skrev för någon 
vecka sedan då spriten var slut, men det var något han funderade på. Han kände igen handstilen 
från ett annat papper, ett papper som orsakat många frågor de senaste dagarna. Harry fiskade upp 
ett knövligt papper ur rockfickan, slätade ut det en aning och jämförde handstilarna, samma. 
 Utan att egentligen blivit klokare lade han ner de bägge lapparna och plockade upp glaset med 
tinnern, lutade sig tillbaka, rättade till hatten och tog en klunk ur glaset. Allt med ljudet av gatans 
snabeljazz spelande i bakgrunden.” Slut 
 
Innevånare i bunkern 
Det finns inte hur många automater som helst i bunkern trots att Dr. Fenix har samlat ihop från 
världen utanför och hunnit reparera en hel del av de trasiga. I grund finns där sammanlagt tio 
automater med olika ansvarsområden vissa städar, lagar mat, reparerar eller försvarar.  
 Alla automater är styrda så att om någon inkräktare synns kommer de att försöka medela de 
andra genom att sätta igång larmet. Automater kan ha vilken form och stolek som helst men tänk 
Stjärnornas krig då blir det rätt. Förutom de tio automater som hela tiden huserar i bunkern 
kommer även betjänterna från hotellet att vara på plats, dessa är programerade för att vara artiga 
mördare och är det bästa mobila försvar mot inkräktare som bunkern har. 
 
Appendix  
 
Saker du som spelledare kan tänka på 

 Hur reagerar folk på de olika snokarna?  

 Drägglar någon över Djuva?  

 Känner sällskapet av att det finns en automat i gänget och att det finns en psioniker?  

 Att det är Rogger Mild som är den mystiske M och ingen annan! 

 Om Theofield mot förmodan skulle skaka hand med någon av betjänterna kommer han att få 
en syn där betjänten ligger i ett mörkt rum med undliga lampor som lyser, helt klart forntiden. 
Detta är egentligen labbet där Dr.Fenix reparerade och programerade betjäntautomaterna, 
kanske kan Theofield se Dr. Fenix reparera betjäntautomaten. 

 
Handout  
 
Lappen M 
“Skynda mord Hotell Strömen / M” 
 



Harry Shlark – Privatsnoken 
 
Du växte upp i de lite bättre kvarteren i Pyrisamfundets hjärta och själ Hindenburg. Din far var 
högt upp i polisväsendet och var familjens stolthet. Du fick en bra utbildning och var på väg att 
ta dig in i explorator yrket när din far dog, han blev skjuten i ryggen under en utredning i 
närheten av Kopparberget. Det var den olycka som fick dej att fundera och valde tillslut att följa i 
din fars fotspår och tog värvning i Hindenburgs polisväsende. Det var under detta kapitel av ditt 
liv som du träffade Alfon Frick och ni båda började umgås mer och mer och tillslut så var ni 
partners. Det var han som skötte klurandet och du som skötte “snacket” med rackarbusarna och 
nidfarare, vilka tider det var. 
Sedan hände det som inte fick hända, ni satte dit fel person. Det var ett fall med en illsnattare 
(rånare) som hade stulit dyrgriper från en dam i det högre samhälls skicktet. Allt pekade på en 
yngre man i närheten och när ni tog in honom så visade det sig vara självaste manufakturs ägaren 
Sune Norrings brorson Almond Norring. Detta skapade sådant rabalder att ni fick avgå, vilket 
blev en väldigt hård smäll för dej och för ett tag funderade du på att bara ge upp med allt men så 
fick du en snilleblixt “varför inte starta en snokbyrå för oss själva”, vem den egentliga 
lagbrytabusen var är det ännu ingen som vet 
Du införskaffade tidigt en respekt ingivande lång rock och ett par fina kostymer, om man ska 
jaga lagbrytare så måste man se till att man inte ska se ut som en av dem. 
Som person är du rätt lugn och behärskad men du drar dig inte för att ta i med det hårdare 
språket, blodsnackare och rackabös verkar inte förstå annat språk. Bland det värsta som du vet är 
kvinnovåndare och du drar dig inte för att visa dem vars de hör hemma. 
 
 
De andra 
Alfon Frick- En bra mullvad och din bästa vän, skulle inte gå utan honom. Däremot så har ahn 
börja komma till åren. 
Theofield Shell– En underlig kille som är bra att ha, det är något konstigt med att han kan veta 
saker som hänt utan att han varit där eller att de inte ännu inträffat, han måste vara duktig på att 
hitta spår som du inte tänker på. 
Ville– En gatupojke som har hjälpt er i flera fal, nu är han en duktig lärling för Alfon. Men han 
är väldigt stark för sin unga ålder, nu hur gammal han kan vara? 
Djuva– Ditt livs stora kärlek.... fast det har alltid stört dig att hon Skjuter bättre än du. Du 
träffade henne för fem år seddan, i ett fal då hon och några av hennes vänner hadde råkat illa ut, 
ni har aldrig varit långt ifrån varandra sedan dess.



Theofield Shell – Plats utredaren 
 
Du är snokbyråns plats utredare och har jobbat med gänget i snart fem år. Ursprungligen kommer 
du från Svedala men valde att flytta söderut för ett antal år seddan då din mor gick bort. Hela ditt 
liv har du upplevt saker som andra inte gör, du kan ibland bli översköljd av en våg med intryck. 
Oftast är det djupa känslor eller snabba bilder av underliga händelser, till en böjan förstod du inte 
vad det var men du har förståt att du är en PSI-mutant en av dessa hatade och utstöta mutanter.  
Med dina förmågor så kan du känna vart förmål har befunnit sig eller vad de har använts till, 
mestadels är det starka känslor men ibland bilder eller till och med ett helt händelse förlopp. 
Tack vare det här jobbet så har du kunnat använda dej av denna förmåga till att hjälpa andra, 
men ibland önskar du att du inte ägde denna förmåga, det är inte alltid som dina syner är så 
trevliga. 
Till utseende är du en helt vanlig människa med axellångt mörkt hår och ganska mesig kropp. Du 
går ofta klädd i lite förstora kläder i hyffsad kvalite och på huvudet sitter din faaars gammla hatt 
som han hittade i zonen då han var en liten Skåjt. 
Som person är du en vänlig och omtänksam mutant som gärna hjälper andra. Du har svårt för 
lagbrytarbusar och annat patrask som finns där ute på gatorna men känner att många av dem inte 
rår för att de hamnat där. 
 
De andra  
Harry Shlark – Tuff och duktig på det han gör, ibland önskar du att tillslut kommer att bli som 
han, men det är nog länge kvar. 
Alfon Frick – Smart Kille, du och han är nog världens bästa på att klura ut vad som hänt. 

Ville – Bra unge som valt att hjälpa oss med allt möjligt istället för att vara ute och ränna 
med de andra stackars hemlösa ungarna på gatan. Har börjat som lärling för Alfon, han 
lär sig väldigt snabbt. 

Djuva – Träffade henne då hon och några av hennes vänner hade råkat illa ut, vi hjälpte 
henne och sen dess har hon jobbat med oss. Väldigt bra på att skjuta med pistolerna.



Alfon Frick – Sekreteraren 
Det var du och Harry som startade den snokbyrå som ni båda driver nu tillsamans med ett gäng 
andra personer. Du växte upp i en liten by utanför Hindenburg men kände att storstads livet var 
något för ddej. Du begav di dej till staden i ung ålder för att ta värvning i polisväsendet, det var 
där du träffade Harry Shlark och ni båda började umgås mer och mer och tillslut så var ni 
partners. Din förkärlek till snokberätelser och Harrys lite hårdare tag gjorde att ni blev två 
duktiga kriminaljägare. Det var du som skötte klurandet och Harry som skötte snacket med 
rackarbusarna och nidfarare, vilket team ni var. 
Sedan så hände det som inte fick hända, ni satte dit fel person. Det var ett fall med en illsnattare 
(rånare) som hade stulit dyrgriper från en dam i det högre samhälls skicktet. Allt pekade på en 
yngre man i närheten och när ni tog in honom så visade det sig vara självaste manufakturs ägaren 
Sune Norrings brorson Almond Norring. Detta skapade sådant rabalder att ni fick avgå, ni hade 
inget annat val än att starta en egen Snokbyrå, vem den egentliga lagbrytabusen var är det ännu 
ungen som vet. 
Som person så försöker du vara lika optimistisk och glad person som njöt av att jobba med 
snokandet, de senaste fem åren har tärt på dig. Men du håller på att lära upp Ville för ditt jobb så 
du kan vara säker på att någon tar hand om snokbyrån då du har slutat. 
Till utseende är du allt en mullvad kan begära, kort, krumryggad och små tjock. Du ser inte så 
bra men med hjälp av ett starkt förstoringsglas funkar det rätt bra. De kläder du bär är mycket 
ståtliga och ser ut att vara av bästa kvalite, man måste se proper ut i stor stan sade alltid mor din. 
 
De andra 
Harry Shlark– Den bästa vänn som du haft, ni har varit med om väldigt mycket. 
Theofield Shell – En underlig kille som är bra att ha, det är något konstigt med att han kan veta 
saker som hänt utan att han varit där eller att de inte ännu inträffat, han måste vara duktig på att 
hitta spår som du inte tänker på. 
Ville– En muterad pojke som du och Harry tog er ann uppgiften i att lära upp och uppfostra till 
en laglydig men ändå en duktig privatsnok. 
Djuva – Träffade henne då hon och några av hennes vänner hade råkat illa ut, vi hjälpte 

henne och sen dess har hon varit Harrys flickvän och även jobbat med oss. Väldigt bra på 
att skjuta med pistolerna.



Ville – Snok lärling 
 
Ville är en liten muterad människo pojke utan föräldrar eller syskon. Förut brukade han hänga 
kring Harry Shlarks snokbyrå för att kanske få se något häftigt, detta visade sig vara kanske det 
bästa han gjort i hela sitt då åtta åriga liv. Det har nu gått fem år, och du är nu lärling självklart 
utan betalning men det pröjsar ju för mat och husrum och lite skoj nu och då. 
Ville drömmer om att bli lika stor och häftig som Harry, att lösa otäcka fall och bära puffra det 
måste ju vara livet.  
Till utseende är Ville en smal pojke med ett stort huvud, hans hud är mot det brandgula hållet. En 
cool hatt precis som Harrys döljer nästan hans svarta krulliga hår och matchar inte så fint hans 
röd/vitt randiga kortärmade trasiga tröja och de förstora mörk bruna byxorna. På fötterna bär han 
ett par tuffa stora Forntids pjuxs i plastic som han fick av Alfon, de är ju inte så smidiga men de 
är ju förmökat tuffa. 
 
Mutationer 
Stryktålig– Känner ingen smärta och få saker kan ta sig igen hans lädder hårda hud. 
Exakt Precision– Kan lägga saker på rätt plats in i minsta millimetern kanske funkar det med 
puffrorna också. 
Utmärkt minne– Kommer ihåg allt som han finner av intresse för stunden. 
 
De andra 
Harry Shlark– Den tuffaste snubbe som finns, till och med bättre än självaste Kalas Konrad! 
Alfon Frick– Alla hjältar behöver en medhjälpare. Och alla medhjälpare behöver en lärling. Du 
ser upp till honom. 
Theofield Shell – En underlig kille som är bra att ha, det är något konstigt med att han kan veta 
saker som hänt utan att han varit där eller att de inte ännu inträffat, han måste vara duktig på att 
hitta spår som du inte tänker på. 
Djuva – Träffade henne då hon och några av hennes vänner hade råkat illa ut, vi hjälpte henne 
och sen dess har hon varit Harrys flickvän och även jobbat med oss. Väldigt bra på att skjuta 
med pistolerna. 
 
 



Djuva Frisk – Privatsnok och Snabeljazz sångerska 
 
Du växte upp i den taskiga delen av Hundängen i Hindenburg och drömde om att bli en lika stor 
snabeljazz sångerska som Rosa Ra´meo eller kanske till och med större. 
 Dina drömmar fortsatte även då du slog dej ihop med några zonfarare och begav dej ut på 
äventyr. Tillslut fick du äntligen råd med de sånglektioner du behövde och strax sjöng du på små 
krogar här och där i Hindenburg och klättrade mot toppen.  
 Det var under denna tid på väg mot toppen som du uppsökte privatsnoken Harry Shlark för att 
få hjälp att få reda på sanningen om dina gamla zonvandrar vänners plötsliga dödsfall. En och en 
föll de ner döda, brutalt mördade och tillslut fick Harry fast mördaren och kunde sätta ett stop 
innan det var din tur att möta klingan. Ni båda föll varandra och har nästan umgåtts varje dag 
sedan då, nu har det gått fem år. Du slutade sjunga på heltid och gör det mest som en hobby nu 
för tiden, du klättrar fortfarande mot toppen och är poppulärare än någonsin.  
 Till utseende är du en vacker räv kvinna med långa förförande ögonfrasar. Du klär dej ofta i 
tajta klänningar i olika röda nyanser, de gånger du har skor väljer du bekväma och snygga men 
de måste passa klänningen. I din svarta handväska förvarar du bland annat dina två pistoler och 
du bär alltid en extra pistol på insidan av låret, en liten pistol med ett skott, nog för att göra det 
som behövs.   
Som person är du en stark kvinna som vet vad hon vill men är inte rädd för att visa en mildare 
sida, du är hård mot de hårda och mjuk mot de mjuka.  
 
Mutationer 
Snabba reflexer– Duktig på att undvika och ta initiativet i fysiska utmaningar. 
Nattsyn– Ser bra i mörker. 
Sprinter– Uthållig och snabb. 
 
De andra 
Harry Shlark – Duktig på det han gör både i jobbet och i privat livet. Din livs stora kärlek men 
flyger trots detta inte på små moln då ni är tillsamans. 

Alfon Frick – Smart kille och Harrys bäste vän, mycket trevlig. Börjar bli gammal och 
ibland undrar du om han verkligen ska vara med. 

Ville – Bra unge som valt att hjälpa oss med allt möjligt istället för att vara ute och ränna 
med de andra stackars hemlösa ungarna på gatan. Har börjat som lärling för Alfon, han 
lär sig väldigt snabbt. 
Theofield Shell – En underlig kille som är bra att ha, det är något konstigt med att han kan veta 
saker som hänt utan att han varit där eller att de inte ännu inträffat, han måste vara duktig på att 
hitta spår som du inte tänker på. 


