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lntroduktion
Scenariot utspelar sig sommaren 1943 på den'
västgötska Iandsbygden. Handlingen kretsar kring
en mystisk substans sprungen ur Cthulhu-myto-
login. Rollpersonerna är hemvärnsmän som skickas

ut på ett lite udda uppdrag. De kommer att stöta på

en bygd där samtliga invånare står under påverkan

av detta hallucinogena ämne. En nazistmagiker
ingår samt mötet med en Yttre Gud. Stämningen

skall (åtminstone till en borjan) präglas av mycket

humor (Typ som en 91:an Karlsson-film eller

liknande). Eftersom karaktärerna är gamla
hemvärnsgubbar och inga unga, starka Call of
Cthulhuinvestigators saknas alla halsbrytande
actionmoment. Scenariot bygger i stället mer på

stämning och rolltolkning. Karaktärerna är isole-

rade och det är omöjligt att "fly'' från handelsernas

centrum. Slutet på scenariot är mobilt och bör

laggas in när ca 1 timmas speltid återstår. Tanken är

att dven en spelledare och spelare som inte är

bekanta med Cthulhu-mytologin skall kiara av och

fiirstå scenariot. Betoningen kommer att ligga på

Rollspel och Historieberättande och p g a detta

bifogas inga siffror eller procentchanser.

Bakgrund
Enligt urgamla bisarra legender avlades lor mycket

länge sedan embryon av gudomlig och enormt
kraftfull karaktdr. Denna gudomliga vätska place-

rades i pyramidformade behållare av glasiiknande

material. Vem eller vad som uclorde denna hand-

ling, iiksom skälet till detta, är okänt. I uråldriga

skrifter och papyrusrullar anryds am subsransen på

något sätt skulle härstamma från den mäktige

guden Yog Sothoth och att denne någon gång

skulle återkomma for at återkräva denna. Under
årens lopp förstördes eller lorsvann skrifterna Den
sista kända volymen förvarades i biblioteket i
Alexandria då detta brändes ned år 389. Under de

kommande 600 åren lorloll de mystiska behållar-

nas syfte och berydelse i glömska.

År 989 har den turkiske köpmannen Beichad A1i

Ibn Fadhlan från Konstantinopei behållarna i sin

ägo men råkar r-rt for vikingahovdingen Ragnar

Björndräper på våldsamt plundringståg. I tron att
substansen hc;r til1 de övriga dyrbarheterna i köp-
mannens skattkammare rövar han även dessa och

återvände till Norden och till det som idag är

Västergötland. Nar en av behåilarna öppnas under

midvinterblot blir hövdingen galen från substans-

ens ångor och tar i sällan skådad bärsärkagång kål
på hela sin familj och ytterligare ett tiotal personer.

Han dräps dock och begravs i en kulle på vilken
man reser en enorm runsten täckt med runor och
extremt kraftfulla slqrddstecken ftir att slcydda gra-
ven från plundring, att stänga inne denna åsans-
fulla substans och lorhindra den dcide från att gå

igen. Ett antal stentavlor tillverkas och sprids ut frr
att dokumentera händelsen.

Nästan tusen år senare, 1935 finner man skrifter
vid en utgrävning i Mellanöstern vilka omnämner
substansen. Expeditionen leds av en tysk arkeolog,
ockultist och nazistofficer vid namn Hans Jtirgen
von Schleicher. Han lyckas efter vissa problem
spåra substansen till Norden dit han flyttar 1938
fu r att fortsätta efterforskningarna.

Substansen har blivit liggande i graven under årens

lopp och jäst sig allt mäktigare. Den natursköna
trakten borjar påverkas av gasen som börjat sippra

ut genom de nu nästan söndervitrade behållarna.

Folk i den lilla byn Björkhaga börjar drömma
konstigt och blir alltmer lättpåverkade av substan-

sen yars mål ar att återforenas med sitt ursprung.
Invånarna ger sig ut ensamma och i grupper ftjr att
försöka befria behållarna på de mest spektakulära

sätt. Rykten går i byn om BondenJönsson, som för
nägraär sedan råkat spränga sig och hela sin familj
i luften på toppen av kullen eller om den galna

tjuren Frasse som flertalet gånger slitit sig för att
boija stånga sig medvetslös mor runstenen. S§dds-
symbolerna skyddar dock stenen och grav-
kammaren från all sorts åverkan.

Aret 1942 blir Henry Karlsson, som nyligen köpt
torpet Kajero, vid vilkens tomt runstenen står,

påverkad av drömmar och visioner och börjar
gräva i sin jordkällare, men ångorna från substan-

sen driver honom till vansinne.

Bonden Svensson finner vären 1942 en märklig
srentavla, som skildrar hövdingens galenskap och

dess orsak, då han plojer sin åker. Han visar $rndet
fur en tjänsteman i Herrljunga som i sin tur kon-
taktar Borås Tidning. Fyndet uppmärksammas

och skickas till Stockholm for analys av historiker
och arkeologer. Därefter arkiveras fyndet.

Henry Karlsson lyckas nästan gräva gången fram
till vikingagraven men glömmer i sin galna och
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maniska iver att stötta upp taket ordentligt och

avlider i ett ras den 12 oktober 1942 dä endast ett
par spadtag återstår. Polisen förklarar honom död

trots att de aidrig himar hans kropp, och avlägsna

släktingar i Stockholm sätter ut torpet till försälj-

ning utan att ens tömma det gamla huset. Torpet
köps av överste Gyllenswäärd i Göteborg.

Nyheten om bonden Svenssons stentavla når om-
sider den tyske arkeologen rzon Schleicher som nu
under alias Hans Meier, bokforlaggare, bosatt sig i
Stockholm. Denne kopplar $,ndet till sin tidigare
utgrävning och beger genast sig till Bjorkhaga. I
rna11943 bosätter han sig i ett ödetorp och påbarjar

dechiffrering av s§ddssymbolerna på runs tenen,

medfc;ljd av några rejäla nationalsocialistgossar

bevdpnade till tänderna. Dessa unga svenska Nazi-
wannabees tycker att de är väldigt tuffa när de

kallar honom for "Herr Oberst", överste är nu
också hans militära rang. Hans mål är att finna
substansen, som han tror är någon form av mäktig
artefakt som eventuellt kan (miss)brukas av nazis-

terna. Han studerar i medbragta böcke r for att häva

stenens s§ddsformler. De forft;ls dock av wå

mannar från hemliga polisen. Dessa blir brutalt
mördade och deras bil sänks i Bjorksjon.

Synopsis
GruppbePJl i Hemvärnet C-G Magnusson blir i

)uli L943 inkallad till Överste Gyllenswäärd på ett
regemente i Goteborg. Denne forklarar att ett
mycket delikat uppdrag vänt"t. Ö,re.tten har kom-
mit över ett torp strax utanför Herrljunga och han

vill att karaktärerna skail fdrdas dit for att rusta upp

detta. "sommarnöjet" skall nämligen bli en över-

raskning till hans fru. (Torpet ägdes tidigare av den

vansinnige Henry Karlsson men det känner inte
översten till...)

Karaktäre rna fdrdas med tåg tiii Herrljunga. Två av

herr Obersts mannar åker med tåget och alstrar

taskiga vibbar.

Nar de kommit fram till Herrljunga och tagit sig

till ett Mob-forråd väntar en fanjunkare. De kvit-
terar ut diverse utrustning. Ammunitionen som de

erhåller är av någon anledning obrukbar. En av

cyklarna är av dammodell.

De cyklar på små grusvägar genom ett naturskönt
iandskap. De blir brutalt prejade aven svart bil. De

kan s§mta de otrevliga typerna från tågkupdn som

flinar i baksätet.

De kommer fram till byn och kanske tråffar någon

bybo. De tar sig till huset som är ett gammalt torp
med enorm trädgård med jordkallare. På baksidan
ieder en stig upp till en kulle på vilken man kan se

en stor runsten/monolit. På andra sidan kullen
ligger den lilla Björksjön med brygga och en mur-
ken eka. Två nationalsocialister finns i huset, men
blir skrämda och flyr när de är syn på de sv-enska

.soldaterna.

Huset är i ganska dåligt skick. Karaktärerna påbörjar
arbetet med huset. De kan hitta spår från
nationalsocialisterna. De borjar påverkas av sub-

stansen och ser efter ett tag konstiga saker. De kan

hitta fragment av anteckningar från Henry och
andra märkliga spår som han lämnat efter sig. En
påbörjad rnen genom ras avslutad kort gång i
riktning mor graveri finns i husets källare. Den
riktiga gången finns bakom en välkamouflerad
väggpanel i jordkällaren. Snokande karaktärer kan
hitta gången och ta sig in i graven "bakvägeri'.

De kan lokalisera Herr Obersts välbevakade HQ
som består av ett litet övergivet torp mitt ute i
skogen och se att man har förberett ett primitivt
flygftilt på en närliggande äng.

De kan hälsapå bönder i trakten. Bonden Svensson

som plojde upp Stentavlan har ritat en klåparskiss

på hur han tror sig minnas att den såg ut.

De kan undersöka Bjc;rksjon. Vid den finner de

bilspår och i den himar de polisernas bil, och lite
bevismaterial om vem herr Oberst är. Någonstans
i närheten är också poiisernas kroppar nedgrävda.

De kan möta tjr-rren Frasse som Itir närvarande står

tjudrad på granntomten med dubbla kedjor. (Som

senare klipps av en illvillig nationalsocialist...)

Herr Oberst (som ju också är i viss mån påverkad

av substansen) anländer efter några timmar till
sommarnöjet tillsammans med några stöddiga
nationalsocialister. Han är otrevlig och drar en vals

om att han äger marken. Herr Oberst lämnar dock
ägorna efter en srunds argumentation. "Det här
kommer ni att få ångra".

2 Sommarnöje



På nätterna borjar kusliga saker att handa. De får'
konstiga drömmar och ser syner. De saboterar som

sömngångare omedvetet sitt arbete nattetid.

Ett litet transportflygplan kommer att landa på

flygplatsen precis innan Herr Oberst tänker spränga

stenen, förberett att frakta substansen till Tysk-

land.

När Herr Oberst har funnit ett sätt att häva

s§ddsbesvärjelsen (när typ 1 timmas speltid åter-

står) kommer han med beväpnad eskort att bestiga

kullen och påbörja en kortare ritual. Stenen explo-

derar. Karaktärerna biir utslagna ftir en tid. Nar de

vaknar är det gryning och knäpptyst. Herr Oberst

är borta. Bybor kommer vandrande ikladda natt-
särkar och pyjamas och börjar iikt zombies vandra

ner i hålet efter stenen. Där nere finns ett stort
välbevarat långskepp, en massa vikingaskatter och

en vikingamumie. Behållarna har öppnats av Herr
Oberst. Folk bc;rjar d'rta av substansen och blir
galna. Herr Oberst börjar skrikande och skrat-

tande "rulla" uppfor trappan och sugs upp avYog-

Sothoth som väntar i luften utanför. Samma öde

väntar åtminstone nationalsocialisterna och okänt

antal vilt skrartande bybor, såvida inte karaktä-

rerna gör något lor att stoppa dem. Enda chansen

att komma undan med livet i behålI är att hitta
Henrys igenrasade gång, där hans vanstä1lda lik
ligger, och fly den vägen.

Tidslinje
2057fKr Substdnsen extralteras under okAnda

omständigheter

989 e.Kr Ragnar Björndräper stjdl behåiltrnd

99A Under Miduinterblot öppnas en au

behållarna. Ragnar begraus i kullen,

sten€ru reses.

1555 haktens kyrkaf)rstörs under mystisba

omstärudigheter

1876 Björkhaga Säteri brinner ner till grun'
den, ingen öuerleuer.

1901 Sommarnöjet Kajero uppfors au

snickaren Jörn Sahlin

1903 Mjölnaren i Björkhaga dränker sig i
öJorQron

I92B Jörn Sahlin aulider under mystiska om-

strindigheter

1935 Herr Oberst finner under €ru ttryäu'
ning fabta om substansen

1938 Herr Oberst reser till Stockholm, Bon-
den Jönsson spränger sig i lufien

1941 Henry Karlsson köper Kajero ochflyttar
dit.

1942 Stentaulan hittas au bonden Suensson,

Henry Karlsson aulider i ett ras

1943 maj Herr Oberst bosätter sig i BjArkhaga

194j juli Poliserna mördas au lterr Oberst

1943 juli Ouerste Gyllensutäärd köper Kajero,

/temuärnsmännen kopplas in '

Karaktärer
Carl-Gustav Magnusson är 58 år och Gruppchef
i hemvärnet. Han är lektor på en skola i Goteborg
i det civila och som sådan en tråkig och torr
pedant. Han anses dock vara en god ledare och

noggrannt befäI. Denne änkeman var med och

startade upp Hemvärnet.

C-G ar rygraden i gruppen. Han kommerf)rmod-
ligen attf)rbli lugn till det bittra slutet. Stressa inte C-

G s sp e lare utan låt d enn e fi go d ti d p å s ig dtt fdtta s ind
beslut.

Gösta Lund.qvist ar en 65 årig något överviktig,
förtidspensionerad slaktare. Han är vänlig, lugn
och hjälpsam. Han har familj i Göteborg, är

mycket stark men har dålig kondition, något som

kommer avhans hjärtbesvär som han äter medicin
mot. Han har tidigare varit lantbrukare och har ett
fijrfl utet som framgångsrik fribrottare.

Gösta är snäll och oforarglig, Hans roll är att hålla de

andra lugna och bibehålla en positiu stämning i
gruP?en.

Birger Mohlin d,r 49 är och övertalades av Carl-
Gustav Magnusson att börja i hemvärnet 1942 dä

han var med och startade hemvärnets musikkår i

Göteborg, Han är musiklärare i der civila, något

som tillsammans med frimärken är hans stora

intresse. Birger är smal och klen och en veritabel

gnällspik. Birger är en efterklok, negativ och bitter
ungkarl.

Birger är den som kommer dtt Protestera mot oclt

fi)rsöha firhala gruppens ahtiuiteter Haru har ex

tämligen suagt ?$tke. Snasa spelaren mycket och

f;rsakfi honom till att bli den som btyter ihop f;r*.
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Eskil Andreasson är 46 är och äger en liten pant-
aff;r iHaga, Göreborg. Han är urgöteborgare och

som sådan en positiv och glad skamtare. Eskil är till
ftiljd av sitt yrke mycket uppmärksam och noterar

ofta små detaljer som andra missar. Han har fru och

barn och älskar att se Blåvitts hemmamatclter i
fotboll.

Eskil är en glad gamäng. Hans roll är till stor de I att

brto "pp 
stämningen med glada sktimt. Han är

dessutom den som albidf)rst ser eller hör saber. Han

kommer direkt att genomskåda Herr Obersts falsba
ägarbeais. Han kommer noligtuis att bråka med

Oruar om Blåuitt-ÖIS

Orvar Björck, 53 är ar är trots sin ålder välbyggd

och vältränad. Han arbetar nu som varvsarbetare i
Göteborg, men har i många år varit på sjön. Orvar
är tuff, orädd och i viss mån impulsiv. Han brukar
alkohol och har ingen familj. Under sina resor över

världen har han sett märkliga saker och det skall

mycket till for att skrämma elier forvåna honom.

Oruar är gängets hårding och den ende som kan agera

handgripligen mot euentuella hot. Hans uppleuelser i
utlandet gör ltonom till den som euentuellt hanf;rmå
de andra att ttt drömmar oclt uisioner på alluar.

Risken finns att han fir tag På sprit och super sig

redlös. ()ppmuntra gärna detta. Han kommer trolig-
uis att bråba med Eskil om Blåuitt-ÖIS

Världen 1943
1943 var året då krigsläget klart forändrades till de

allierades ftirdel. Siaget vid El Alamein i Nordaf-
rika oktober 1942 blev en stor brittisk seger, och

engelska och amerikanska styrkor har landstigit i
Marocko, Algeriet och Siciiien. Tyskatna har just

gjort en sista misslyckad offensiv mot Sovjet, ope-

ration Citadell, som avbröts den 15 juli 1943.

Sverige 1943
Kaffe, te, bensin, klader och nu även tobak är

ransonerat. Sverige är på väg att säga upp avtalet

som ger Tyskland rätt att transitera ryska per-

mittenter från och till Norge på våra järnvägar.

Kung är GustavV, statsminister är Per-Albin Hans-

son som ieder en samlingsrege ring med Höge rpar-

tiet, Folkpartiet, Bondeltjrbundet och Socialde-

mokraterna. Stora samtalsämnen är medeldistans-

löparen Gunder Haggs framgångar i Amerika och

medeldistanslöparen ArneAndersson som slog fl era

i,ärldsrekord. Övriga tidsrypiska företeelser är

motboken, vänstertrafik, gengasaggregat på bi-
iarna samt pension vid 67 års ålder.

Hemvärnet 1943
Hemvärnet bildas 29 mq1940 eftersom grannlän-
derna Danmark, Norge och Finland blivit in-
dragna i kriget. Den flirste Hemvärnschefen kom
att bli GustafVilhelm Petri och hemvärnet räkpas

nu också som en del av armdn. Vid den här tiden
ägnar sig hemvärnet mestadels åt att omhänderta
nödlandade/störtade flygplan och spärrballonger.
Hemvärnet går också som högvakter vid slottet.
Hösten 1940 bildas forsta musikkåren (i Leksand).

De flesta inom hemvärnet är över 47 år, eftersom

man då inte längre räknas som värnpliktig.

Yog Sothoth
För den som inte är välbekant med Lovecrafts

universum kan vi berätta att Yog Sothoth är en

varelse (gud) som vistas mellan olika dimensioner
och plan och som uppenbarar sig som en enorm
samling stora ballongliknande glober som hela

tiden skiftar form och färg. Yog Sothoths ursprung,

krafter eller ftrnktion i Cthulhu-mytologin är till
stor del okänd, men i urgamla skrifter antyds att
han skall ha funktionen som en slags nyckel till och

väktare for olika existerande plan. Blotta åsynen av

denne abnorme gud kan driva den mest garvade

investigator till vansinne...

Till spelledaren
Spelriden är satt tiil sex timrnar. Det kan hända att
spelgruppen av olika orsaker tar längre tid på sig.

Vår rekommendation är att ni (om möjlig| fort-
sätter efter att ordinarie speltid tagir slut. Om du
bedömer att detta inte är möjligt kan du fcirsöka

snabba upp spelet under vissa partier. Då händel-

sernas centrum ju är Sommarnöjet kan t ex resan

dit kortas eller forceras. Det är dock viktigt att
spelarna får en stund på sig att bekanra sig med

varandra och med sina karaktärer i tågkupdn. Nar
de vä1 kommit ti11 platsen kan handlingen ta lite
olika vändningar. Det finns mycket att undersöka
(om de vil1). Det står dig fritt att ändra, Iagga till
eller ta bort händelser eller personer.

tnken är att fijrsta delen av scenariot skall präglas

av humor ä la 40-ralsfilmer såsom 91:an Karlsson,
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Åsa-Nisse eller Soldat Bom. Försök sedan att grad-
vis bygga upp skräckstämning med det tomma'
gamla huset och den avbefolkade trakten med

fornlämningar och ruiner, den mystiska gången i
käilaren, Henry Karlssons "spöke" och substansens

effekter. Du kan alltid använda substansen som en

ursäkt for att styra handlingen eller skapa märkliga
och skrämmande händelser (Mystiska personer

som dyker upp och fiirsvinner, märkliga ljud och

lukter.) Tänken är att spelarna inte skall hitta
gången i jordkäliaren utan i slutet kunna använda

denna som err oväntad flykwäg. Hindra dem dock
inte om de hittar den utan låt dem vandra in i
gravkammaren och påverkas fullt ut avsubstansen.

Om du märker att tiden rinner iväg eller att scena-

riot spårar ur kan du lagga in slutet (när Herr
Oberst spränger runstenen) en natt tidigare eller t
o m dagtid. Tankpå att ammunitionen de erhåller

är obrukbar. Detta kan skapa intressanta situatio-
ner...

Episod 1. På regementet
Scenariot tar sin bc;rjan på LV6 Lufrvärnsrege-

mente i Göteborg klockan 07 .30, måndagen den

26 juli 1943. Der är varmt och nästan molnfritt.
Karaktärerna har blivit underrättade att de skall

deltaga i någon form av mobiliseringsövning och

skall sammanstråla på Göteborgs Centralstation k1

09.15.

Gruppbefålet Magnusson väntar i en ödslig korri-
dor utanfor Overste Gyllenswäärds kontorsdörr.
Efter en stund anmodas han stiga på. Överstens

kontor är överdådigt inrett med stora tavlor fore-

stäilande gamla befal och kungar. Stora fönster

visar kaserngården utanför. Oversten själv är kort
och smal med flint och en liten grå mustasch. Han
ber Magnusson att slå sig ner frarnför sitt monu-
mentala skrivbord, erbjuder honom en cigarr och

tar till orda. Han lorklarar med nasal röst att han

inforskaffat ett torp på landsbygden, i Björkhaga,

en by strax utanför Herrljunga "Hrzr Magnusson

uarit i Herrljunga?". Sommarnöjet skall bli en

överraskning till hans frus fodelsedag(318). Natur-
ligtvis är det avytterstavikt att huset iordningställs.
'Magnusson uet säkert hurdana funtimmer är ..,"
Oversten överlämnar nycklarna till torpet och tur
och returbiijetter (10.00-tåget 2617 Gbg-Herr-
ljunga/ 1 5.30-tåget Herrrljunga -Gbg2l B) för fem

personer. En lång lista medföljer också (Handout)

över saker som skall ordnas. Staket skall spikas,

Dörrar skall fixas, land skall rensas, gångar skall
krattas, gräs skall klippas o s v. En ordonnans har

varit på plats och tillsett att nödvändiga redskap

skall finnas i urhuset. Ö,r.rsten förklarar art årgär-

derna måste göras tills nästa måndag och anryder

att det vore tråkigt for alla inblandade om så icke

sker... 500 meter från HerrljungaTågstation finns
ett Mobiliseringsforråd. Där kommer Fanjunkare
Bprtilsson att befinna sig klockan 12.00 lor att
forse dem med transportmedel och övrig utrust-
ning.

Episod 2. Tågresan
Magnusson kan sammanstråia med de övriga utan-
lor tågstationen. Han kan välja att lägga fram
informationen Itjr de övriga karaktärerna efter eget

tycke . De är alla kladda i den reglementsenliga grå

filtuniformen med tillhörande keps och solen bör-
jar gassa.

På stationen kan de raskt lokalisera sitt tåg. Ett
ånglok med kolvagn foljt av en godsvagn, 3:e

klassvagn, 2-a klassvagn och 1:e klassvagn
(Handout). En massa unga rekryter vimlar på

stationen påväg mot okänt mål och de får knö sig

fram. 3:e klass-bänkarna är hårda och knotiga
(Handout). Den fullpackade tågkupdn är som en

bastu. En dagsfärsk tidning ligger och skräpar
(Handout). När tåget satts i rullning kommer wå

skumma ryper rusande från en svart bil. I sista

sekunden lyckas de komma ombord och efter att
burdust ha trängt sig genom vagnen slår de sig ner

i närheten av karaktärerna. Den ene är storvuxen,

blond och kladd i svart kosqym, den andre kort,
sjukligt blek svettig och vesslelik. Hans skägg ser

konstigt ut och han "rättar till det" hela tiden. De
stirrar misstänksamt på de övriga passagerarna och

tänder illaluktande cigaretter. Den store, Oskar

Nordenskiöld är en våldsbenägen nationalsocia-

list. Den lille, Nils Nilsson en krimineli dynamit-
ard eftersökt av polisen for fem sprängdåd i södra

Sverige. De är efterskickade av Herr Oberst och

kommer hogljutt att provocera karaktärerna och

andra passagerare med gliringar under resan till
Herrijunga. Efter 1,5 h och några stopp i bl a

Alingsås ochVårgårda rullar tåget in på Herrljunga
station. De kan, om de tittar efter se hur de

ljusslcygga qFperna från tågkupdn kliver av och

försvinner iväg på banområdet.
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De kan snabbt hima Mob-forrådet (En stor ladu-

gård) och Fanjunkare Bertilsson, en storväxt, fet-
iagd man i 5O-års-åldern som svettas kopiost i den

olidliga hettan anländer i ett moln av rök på en

Husqvarna'moped efter några minuter. Flinande
välkomnar han karaktärerna på bred västgötska (Ä

la Roy & Roger). 'Ja, uälkomna då sa i ua te

Herrjonga."Han fiskar upp en rejä1 nyckelknippa
och låser upp ladugårdsdörren. "Allt i behöver
finns härinne". Han förser karaktärerna med

standardutrustningen: Hjalm, gevär modell 96, en

låda ammunition, gasmask, en veckas proviant
bestående av konserver med bruna bönor med

flask, lapskojs, ärtsoppa och några paket (sten-

hårda) kex. lJtrustningen packas tillsammans med

sovsäckar i stora och otympliga ryggsäckar. "Söcklera

hittar ipå bakseda. "flinar han, låser porten, hoppar
upp på sadeln och vinglar darifrån.. "Tatfiirsektit

mä den röe, dä äfugans!" ropar han samtidigt som
han lorsvinner i ett stinkande avgasmoln bakorn en

kåk. Vad karaktärerna inte känner till är att samtlig
ammunition i Mo b-forrådet av någon anledning är

obrukbar. På baksidan hittar de fyra militärcyklar
och en röd av dammodell. Efter att karaktärerna

kivats en stund kan de sätta av mot sommarnöjet.

Episod 3 Cykelturen
Cyklarna är trögtrampade (florutom damrykeln)
och värmen är olidlig. De färdas på en grusväg i ett
naturskönt landskap. De passerar till en borjan
boljande åkrar och kommer snart in i skogen.

Plotsligt kommer en svart Mercedes störtande runt
en kurva, rakt mot dem i hc;g hastighet. Det är en

av herr Obersts mannar som något forsenad kom-
mer ltir att hämta de kriminella tågresenärerna.

Fordonet tutar ilsket och karaktärerna wingas vdja

för att undvika kollision. Efter att ha passerat några

idylliska sjöar blir skogen mörkare och då de rullar
över en bro kan de höra hur samma bi1 korrrmer

dånande, fast nu bakifrån. Karaktärerna wingas

kasta sig ner i diket. Någon kanske n'ingas vdja ner

i ån. Nar bilen passerat kan de se den lille vesslan

Nils Nilsson dyka upp med ett hånflin i bakrutan.

Han saknar nu skägg. Om karaktärerna får for sig

att på något sätt stoppa biien (t ex köra ut en rykel
framför den) kommer den skicklige chaufforen

enkelt atr väja undan, eller kollidera med föremålet

som slungas iväg, och fortsätta i ett dammoln.
Åtminstone Orvar Björk kör vält och skrapar upp

ett knä eller arm. Beskriv den flinande dynamitarden

i bilens bakruta och reta upp Orvar lite.

De närmar sig Björkhaga och ser uppodlad mark,
utspridda bondgårdar och ett och annat torp bland
kullarna . Byns "cenrrum" består av $rra gårdar och
en medeltida llFrkoruin med tillhorande kyrko-
gård. En och annan bonde är ute på sin gårdsplan
och trötta kor blänger från ängarna. Folk är om de

blir tilifrågade rystlåtna och tillbakadragna. Åt-
minstone Eskil känner en kvaljande sötaktigblom-
doft,i eftermiddagshettan. Om de följer kartan
hittar de den igenvuxna stigen mot sommarnöjet.

Björkhaga
Björkhaga är en liten samling hus i ett naturskönt
bondelandskap. På i8O0-talet dominerades trak-
ten arr Bjorkhaga Säteri ägt av familjen Sinclair.
Här fanns också en kvarn och ett sågverk. Substan-
sen har i alla år hållit invånarna i ett järngrepp med

visioner och drömmar. Folk som bosatt sig här har

aldrigkunnat lämna bygd"r. Å.. 1876 tände majors-
kan Sinclair eld på sig själv till ft;ljd av galenskap

och ändade därmed säteriets dominans i den om-
talade säteribranden. Faktum är att bygden lång-
samt hålier på att avfolkas då den ena makabra

olyckan efter den andra inträffat.

Bokelid, Svenssons Gård
I utkanten av byn ligger Svenssons gård. En sam-

ling rödmålade ladugårdar och en stor gårdsplan

med brunn, Yra höns rusar -runt en tjurig getabock
som stirrar stint på karaktärerna. Den rundlagda
rödkindade bondmoranAgda Svensson klädd i en

enornl klanning med lorklade och håret uppsatt i
knut traskar över gårdsplanen med wå hinkar
mjölk. 'Jalta, uem söker lteruar militärera?". 'Ja,

Folke han ä i stallet. '1 I stallet träffar de bonden

Svensson. En smal, senig och väderbiten man med

en spade mellan hästspiltorna. Ladugårdsstanken
slår mot dem och feta flugor surrar kring deras

ansikten. 'Ja dendZringa taulan, den gräudeja upp

ur åkern å sen uisa ja den /br enna tjänsteman i
Herrjonga å sen kom de en reporter/iån Borås Tining
å så skicba dom han till Stocbholm... Ja stenen allså.

Å sen har jrt inte hört nåt mer, men ä i intresserade så

har jafaktist ritat au den åt den drir Henry i Kajero,

han uille ju ha en sbiss, fast hanfi)rsuann ju sen. Agda

u€t nog uar ltan fnns. Ja teckningen albså...". I
boningshuset kan Agda plocka fram Bondens klå-
parskiss och en tidningsartikel (Handottt)
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Kyrkoruinen
En samling mossiga stenblock som sticker upp ur'
det hc;ga gräset minner om en medeltida §rka. En

Iiten §rkogård med övervdxta gravstenar och några

rejäla ekar finns här också. Kyrkan furstördes under
mystiska omständigheter (läs: substansen)1555,

och då den var katolsk byggdes den aldrig upp igen.

Varpet (Ruin)
Ett raserat torp, vars namn minner om att det finns
ett s k varp intill vägen. Ett varp är ett litet röse som

tillkommit genom seden att vägfarande kastade

små stenar elier pinnar på platsen dar det hade hant
en olycka. Rykten gör gällande att den fiirste
säteriägaren Clemens Sinclair blevmördad på denna

plats år 1725 av ett antal okända gärningsmän.

Jamte vägen kan man urskilja den mossiga sten-

hc;gen i vegerationen. Här bodde mjölnaren till sin

död 1903.

Kärret (Ruin)
Denna nedbrända ruin beboddes 1800 av den

fattige torparen Bernt Svensson som intogs sinnes-

sjuk 1 B 1 3 på Vänersborgs Hospital, där han senar€

avled under mystiska omständigheter. Då hela

torpet befunnits nedklottrat med mystiska symbo-

ler (arabiska skrivtecken) brändes torpet ner arr

familjen Sinclair, då ingen gudfruktig människa

ansågs kunna bo i ett sådant \yffe.

Säteriet
En fc;rfallen och nedbrunnen ruin av flera byggna-

der som nu långsamt uppslukas av växtligheten.

Här dog sammanlagt tolv personer i den omtalade

säteribranden 1876 då hela åmiljen Sinclair fijr-
olyckades. Platsen anses yara hemsökt och bringa

olycka. Den undviks därför av bybefolkningen.

Jöntorp
(Tiansformerat till Herr

Obersts otreuliga nazi-HQ)
Här levde åmiljen ]önsson tiils de omkom i en

explosionsolycka 1 93 8 . Ett grått ruckel med delvis

inrasat tak rejälr övervuxet av en grön matta av gräs,

ogräs, buskar och träd. Ett rekorderligt taggtråds-

stängsel är uppsatt runt gårdsplanen. En nytillver-
kad slq,lt med texten "Obehöriga äga ej tillträde"

srår vid gårdsplanen. Två Lugerbeväpnade national-

socialister patrullerar området dygnet runt. Den

svarta Mercan står parkerad jamte en stor Lastbil

med kapell, även den stockholmsplåtad. I huset

finns flirutom sovrum och kok och ett rum $rllt
med utrustning, Herr Obersts arbetsrum. Här
förvarar han sina dokument rörande operationen.
Här fi nns han och ytterli gare lyra nationalsocialister

på plats i princip dygnet runt. Hans arbete består

till större delen av dechiffrering av runorna och

skapandet av en fungerande hävningsritual.

Om karaktärerna konfronterar vakterna kommer
de ovänligen att ombedas att aviägsna sig. De svarar

inte på frägor och hävdar att de befinner sig på

privat mark. Om karaktärerna börjar bråka kom-
mer ett stort antal storväxta och k-pistbeväpnade

vakter störtande som från ingenstans och de blir
handgripligen avhysta. Om de är extremt listiga
kan de kanske komma in i huset och får ryvd.rc

konstatera att Herr Oberst ständigt bar de viktiga
papperen på sig.

På en närbelägen äng har man röjt ett provisoriskt
flygfalt. Storr nog för att ett mindre flygplan skall

kunna landa.

Hans Jiirgen von Schleicher alias Hans
Meier alias Herr Oberst

49 är gammal har denne ryske arkeolog raskt

ayancerat i den Nazistiska hierarkin. Hans karrriär
har gått spikrakt uppåt de senaste åren då han

färdats över olika kontinenter som en sorts

skattletare åt Nazisterna. Han är professor i arkeo-

logi och antropologi men har också god kunskap i
ocliultism. Under 2}-alet deltog han i flera

utgrävningar i Egypten och har under lång tid varit
bosatt i Kairo där han spenderat tid ftir att dechiff-
rera de pergament och skriftrullar han funnit. Det
var här som han första gången kom i kontakt med

Cthulhu-myterna i form av skrifter från de

legendomspunna Odlemännen. Han har sedan

spenderat några år i Sydamerika och i Mellanöstern
där han 1935 som ledare for en expedition grdvde

fram texter som berättade om en mycket potent
gudasänd artefakt som rövats bort av "Den Brin-
nande Mannen Från Norr".
Efter år av e fterforskningar leds han till Sverige och

Stockholm dit han flyttar 1938 under alias. Han

utger sig lor att vara en bokforlaggare från Hrry-
burg. Efter fruktlösa studier i Stockholm, Uppsala

och Malmö nås han 1942 av nyheten om att en

bonde plojt upp en stentavla i sin åker utanfljr
Herrljunga. Han kopplar händelsen till sitt arbete

och reser t rr'aj 1943 med en grupp svenska
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nationalsocilalister som han värvat tili Bjorkhaga.

Här finner han bonden Jönssons gamla torp och

erablerar sin bas där. Efter att ha snokat runt och

foljt gamla kartor lokaliserar han runstenen vid
Bjc;rksjon. Efter att ha fc;rsc;kt penetrera kullen
inser han dock att någon form av mäktig s§dds-
besvärjelse är kastad. Han drar sig tillbaka tili sitt
torp och borjar studera i sina medbragta volymer
efter ett sätt att häva slryddet. Rikspolisen har dock
haft honom under uppsikt. Två polismän har

skuggat gruppen men missbedömt Herr Obersts

kompetens. De blir upptäckta och brutalt
nedmejade i juli. Detta gör honom mycket stres-

sad. Han ve t att polisen i Stockholm snart kommer
att undra över de uteblivna rapporterna. Hans plan

är att flytta verksamheten till det övergivna torpet
Kajero där han placerat ut wå vakter...

När karaktärerna kommer inklampande och sabo-

terar hans plan blir han irriterad. Han tänker inte
låta några okunniga svenska hemvärnsgubbar for-
störa hans viktiga arbete. Efter att ha tillbringat en

tid i Björkhagaborjar även han påverkas av sub-

stansen och lider av mardrömmar och syner. Efter-

som han vet att han är nära en lösning kommer han

att försöka ligga lågt och forsöka dra uppmärksam-

heten ifrån sig. Om karaktärerna lägger näsan

alltfor mycket i blöt kommer han inte att weka på

att lära dem en iäxa. Han är inte riktigt säker på

vad som finns i graven men är beredd att gå över iik
för att få tag på det.

Skogslätt
Tiaktens största bondgård där den gäswänliga fa-

miljen Fransson lever med pigor och drängar. Klas

och hr-rstrun Lotta hälsar besökarna välkomna.

Vakthunden Sebastian skäller på gården. På

Franssons ängstår den skräckinjagande tjuren Frasse

tjudrad med dubbla kraftiga kedjor. Han ser lc;msk

ut och frustar aggressivt och skrapar hotfullt med

framklöven. Kreaturer står under kraftig kontroli
från substansen och kommer ta alla chanser att ta
sig loss [ör arr försröra runstenen.

Rotes
Här bcr Erik Roth. En sur enstöring som s§r
främlingar och ogillar inkräktare. Han bodde först

bredvid Skogslätt men kom i bråk med Klas Frans-

son och rev ner sin timmerstuga, bar iväg stockarna

in i skogen och byggde upp torpet igen.

Kaneslätt, Grönelid,
' och Lilla Korsväga
Vanliga torp med vanliga hederliga människor.
Här kan karaktärerna uppsnappa rykten eller kan-
ske be om hjalp med hanwerk elier liknande.

Kvarnen och sågen
Vid den stilla flytande ån finner man ruiner av

gaml.a kvarnen o ch sågen. Mj ölnaren Johan Bengts-

son som tidigare bodde i Varpet fdste 1903 ett
kvarnhjul runt halsen och vandrade neri Bjorksjon
i ett patetiskt ltjrsök att befria substansen. Hans

kropp har aldrig återfunnits. SnickarenJörn Sahlin
som uppförde och levde i sommarnöjet (Kajero)

avled 1928. Hans lemlästade kropp hittades i sko-

gen, alldeles i närheten av sommarnöjet och man
tror att han råkat i vägen lor en vargflock.

Rykten
Bonden Jönsson sprängde hela sin familj och sig

själv i lufren vid runstenen ftir fem år sedan 'Till å

me huruderu hitta man sprärugd i bitar."Torpet står

fortfarande obebott...

Bonden Svensson grävde upp en konstig stentavla

i sin åker. Tidningen var där och tavlan skickades

till Stockholm.

Henry Karlsson, en stadsbo som köpt det gamla
ödetorpet Kajero fiir några år sedan. Huset sägs

fbrresten vara hemsökt. Med åren blev han alltmer
egen, -oöh hc;ll sig for sig själv. En mörk natt
försvann han. Samma natr kunde man höra fruk-
tansvdrda skrik från huset. Landsfiskalen från Ftrerr-

ljunga var där och undersökte och dodftrklarade
honom trots att man aldrig fann någon kropp.
Sedan dess har det varit till salu av hans släkt.

Familjen Sinclair omkom i den storasäteribranden

for sjuttio år sedan. 'Ja de ua la dendAringa majors-

kan som ble heb galen au se. Gamla Rumms-K/ara ho

ua den eruda att se elärudet då ho ua ute på nattlig
promenad. Ho berrltta att ho så mamsell dansd rurut

i huset alldeles öuertrickt au eld å när ho sprungit ejler

hjalp ua de järsent. Då sto hela gården i lågor. Inget

å göra Rumms-Klara berätta s€ndre på sin egen

dadsbadd att de all som om Satan själu klättra på
uägera, ltett som i heluetet."

Kajero uppfördes av snickaren Jörn Sahlin i seklets

bc;rjan. "snickaren yälu ble daad au € mdsst udrgar
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på tjugetalet. De fanns ju €n mdssd sånt o4tg har på
den tin. Dom hitta hans trasia lekamen i skogen'

alldles breui där i bor nu..."

"Erik Roth är en sur fan. Han kom i bråk me Klas

Frarusson å reu ner sin timmerstuga å bar stockarna

igenom skogen å bygde upp hela rasket igen."

"Den gamle mjölnarn , y'tan to en kuarnsten han, å

band me dubbla knopar runt sin egen hals å hoppa i
BjArksjOn så de skuätte om ett. De ua lanästan samma

år som Jörn bygd, Kajero de..."

Skumma biiar har synts i trakten, dels He rr Obersts

Mercedes. "De dAr sat1tg€t till bil kommer albid
shjuten som fån en kanon.", hans lastbil och

polisernas Volvo. Ingen vet dock något om var

bilarna tagit vägen. Ingen har heller brytt sig om
vem som kört bilarna. "Hur i tusan sA mdn kunna

se uem som kör när di gasar på som om di uajagade

au själuaste Hin Håle"

Episod 4. Sommarnöjet (Kaiero)
Huset är i tämligen dåligt skick. Det är i wå

våningar uppfort av snickaren Jörn Sahlin år 1901 .

Den gula färgen flagar och fonsterluckorna hänger

på trekvart. Gräset är vildvuxet och ogräs växer

tilisammans med tistlar och vild murgröna som

ringlar likt ormar mot husfasaden. Flertalet frukt-
träd står i den stora trädgården som också rymmer
en jordkällare , ett litet gistet uthus,ett utedass, en

flaggstång och en brunn. Ägorna omgärdas av ett
forållet vitt trästaket på framsidan och en halvt
raserad gärdesgård på baksidan. Från baksidan

leder en övervuxen stig som om man fc;ljer den

leder upp till en kulle dar en svärtad runsten står

upprest. På andra sidan kullen finns en liten sjö

med en l:rygga och en gisten träeka.

Var noga med att notera var karaktärerna placerar

sina cyklar...

Bottenvåningen
Verandan knakar oroväckande när de går för att

1åsa upp. De finner att dör-ren är uppbruten, bak-

dörren står på vid gavel. På insidan är huse t i något

bättre skick. De kan hitta diverse spår från herr

Obersts mannar. Det iuktar syagt av cigarettrök.

Cigarettfimpar och konservburkar ligger på köks-

golvet. Huset är möblerat och ett tjockt lager

damm och lite råttskit täcker allting. På bottenvå-

ningen ser man tydliga spår i dammer.

Hallen
Gröna tapeter hänger flagnande från väggarna.

Matsalen
Ett litet bord med fyravälsnickrade stolar. En tjock
matta ligger på golvet. En kamin står mot väggen.

Biliiga reproduktioner (ryp Grindslanten) hanger

pä våggarna. Blekta gardiner s§mmer fiinstren i
vilka flertalet döda insekter ligger.

Köket
En gammal järnspis och ett litet skafferi. En rejal

trave ved ligger i en stapel. Tomma konservburkar
ligger slängda i ett hörn.

Vardagsrummet
Har satt nationaisocialisterna på post.
Cigarettfimpar ligger överallt och på det avtorkade

bordet står en glasflaska halvfull medvatten och wå
flaskor Renat. En öppen spis och en nedsutten

soffa finns här rillsammans med wå byråer, en liten
bokhylla innehållandes diverse ointressant skräp-

litteratur, en bibel och iite tingel-tangel. Har ligger

också wå fotografier som Henry Karlsson hittade
och kollade upp innan substansen forvred hans

förnuft. (Handout)

Övervåningen
Här hittar man Henry Karlssons dammtäckta sov-

rutn (Sovrum2).Har finns en garderob med hans

klader. På hans nattduksbord ligger ett odaterat

och oadresserat brev skrivet av Henry, ämnat för en

god vän i Srockholm. (Handout) Här nämns lite
om hans iiv och om konstiga händeiser. Hans

misstro mot övriga invånare, tjuren Frasse som blev

galen, Bonden Jönssons tragiska död, Bonden

Svensson som grävde upp en stentavla ur sin åker

o s v. På nattduksbordet står också ett foto på han

sjäIv (Handout). De andra rummen är mycket
dammiga och innehåller var sin nedgången säng.

Kdllaren
Här kan karaktärerna hitta en grdvd gång, ordent-
ligt uppstöttad med stockar i väggar och tak.

Gången ar ca 1,20 m hc;g och löper 10 meter åt

norr och slutar med ett ras. Fortsatt utgrdvning
visar sig mycket svår, då det rasar hela tiden. Här
iigger wåstora jordhögar med mörkt brunrödaktig
jord. När de går ner i källaren ftirsta gången händer
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något kusligt. Då de nått änden av gången hor de

hur någon bankar på ytterdörren, men ingen finns
där när de öppnar. Detta är substansens sätt att visa

att de är fel ute. (Bygg upp lämpligskräckstämning
i källargången och banka sedan hårt några gånger

i bordet så spelarna hoppar i taket.)

Uthuset
I Uthuset hittar man diverse utrustning, såsom t ex

hammare, spik, spade, hacka, lie, kratta, räfsa,

borste,lxa, slägga, spänneq målarPirgo sv (dvs allt
de behöver för reparationen). Här finns också åror

och några gamia merspön

Jordkällaren

Jordkällaren är till brädden S,lld med säckar och

matbehållare. Bakom en extremt väikamouflerad
väggpanel finns Henrys riktiga gång. Endast efter

en mycket grundlig genomsökning kan de hirta
gången. Den leder i rät vinkel mot gravkammaren

och är till en borjan väi uppstöttad med piankor
och stockar. Ju närmre kullen man kommer desto

märkligare firnd kan man göra. Gången har stöttats

med märkliga fliremål såsom t ex sammanflätade

grässtrån eller sammanfogade pappersark och till
sist inte alis. Vid gångens ände, under ett massivt

ras sticker Henrys doda kropp upp , uppsvullen

och vanställd men balsamerad och välbevarad p g
a ångorna från substansen.

Brunnen
I Brunnen har den vansinnige Henry tippat jorden

från jordkallar-gången. Smarta karaktärer kan räkna

ut att jorden i brunnen skiljer sig i flirg från den från

huskällar-gången. Naturligwis är brunnen oan-

vändbar. Brunnen täcks avett tungt eklock. Repet

från hissanordningen iöper rätt ner i den kompakta
jorden, ca två meter ner. Om de undersöker

noggrannt kan de se spår från nakna flitter som

stampat på jorden.

Utedasset
Ett litet rangligt rrädass som luktar fruktansvärt i

värmen. Stora svarta flugor surrar runt karaktä-

rerna. Resterna av ett sönderslaget getingbo ligger

på marken bredvid dasset som har används av

nationalsocialisrerna. En vidrig latrintunna står

fardig att tömmas av någon olycksalig karaktär.

Runstenen
En smal överväxt stig leder upp till den gräsbevuxna

kullen på vilken runstenen står. När man tagit sig

upp på roppen tillåter utsikren arr man härifrån ser

stora delar av bygden. På andra sidan kullen fort-
sätter stigen till den lilla sjcin. Stenen ar ca 4 meter
hog och svärtad.och den täcks av mystiska inskrip-
tioner och runor. Texten lyder "Frode och Gotte reste

dennp sten efier Ragnar Björndräper somfiiruäruade
rikedom öst€rut i Gårdarike. Trgo man dräpte han
innan han togs au daga" Följt av en urgammal
besvärjelse som hindrar all fi,sisk åverkan på stenen

och kullen. (Handout).Ingen som helst åverkan

kan urskiljas på stenen eller i marken runtomkring.
Gräset växer högt och frodigt.

Björksjön
Den lilla sjön ligger stilla och mörk. Några änder

simmar långsamt runt i vassen. Då och då kan man
se fiskar som slår. En halvrutten brygga leder ut i
vattnet. Vid denna ligger en gisten eka ftirtöjd. På

bortre sidan av sjön finns en liten strand. Om man
tar sig dit kan man urskilja märkliga spår i sanden.

Det är spår från polisernas bil som sänkts har for två

veckor sedan. Om man sirpmar ut eller använder

båten kan man hitta biien på några meters djup.
Med hjalp av rep och kanske en häst kan fordonet
bärgas. Det är en syart stockholmss§ltad Vrlvo. I
bilen kan man hitta ett vattenskadat dokument
som behandlar Herr Oberst (Handont) och hans

mellanhavanden den senaste tiden.

Ett tjugotal meter från stranden har poiisernas
kroppar grävts ned i en taskigt igenskottad grav. På

de illa åtgångna kropparna kan man inte hima

några identitetshandlingar.

Tidslinje för händelser
Måndag kväll och natt

Det är s§mning när de anländer till sommarnöjet.
De båda nationalsocialisterna som vaktar i huset

drabbas av panik när de får syn på de svenska

soldaterna genom ett funster. Hals över huvud
kastar de sig ut genom bakdörren och fiirsvinner
rusande in i ett ormbunkssnår. Eskil Andreasson

kan slqrmta en av dem innan han uppslukas av

vegetationen. Om de fc;ljer Andreassons instruk-
tioner kan de hitra spår arr grova kängor, som snart

upphor. Fortsätter de i samma riktning kommer de

till Björksjön.
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Det bästa de kan göraar att låsa till stället och hitta
sovplatser för natten. De kan utforska sommar-'
nöjet och dess omgivningar men inget anmärk-

ningsvärt eller spektakulärt inträffar denna afton.

På natten vaknar Birger Mohlin då han hör kus-

liga, nästan monstruösa "vrålanden" som ekar över

nejden. Om han väcker Gösta Lundqvist kan

denne dock konstatera att det är ljuden från en

brunstig tjur. (I själva verket den galne tjuren
Frasse som tjudrats med dubbla kedjor på grann-
tomten).

Under natten drömmer de konstigt (Handouts

Natt 1)

Tisdag morgon
På morgonen dagen efter ligger en tunn dimsloja
över trädgården. Några rådjur betar gräs på gran-

nens äng. Tid finns nu ftjr karaktärerna att ut-
forska omgivningarna samt påbörja arbetet. Nå-
gon gång på förmiddagen (ca kl 1 1.00) hör någon

av karaktärerna, Eskil, om han är i närheten,

motorljud och de kan strax se en svart Mercedes

Iångsamt rulla upp på gårdsplanen. De kan snabbt

konstatera att det är fordonet som under gårdagen

prejande dem av vägen som nu parkerar framfor
farstukvisten. lJr hoppar en reslig herre i 50-års

åldern. Mannen är mörkhårig med en liten pryd-
ligt ansad mustasch, ansiktet är smalt och ögonen

mörka med genomträngande blick. Han ar kladd
i eleganta mossgröna jaktklader med ridstövlar,
jägarhatt, ridpiska och monokel. Efter honom
foljer rre stabila gossar dven de kladda i jaktklader

med kraftiga kängor fast kläderna är grådaskiga

och med dålig passform. Samtliga är blonda,

storvuxna och håller sig rysta i bakgrunden där de

stirrar stint på karaktärerna. En av. dem a.r Oskar

Nordenskjöld från tågkupdn. Kvar i bilen sitter en

rystlåten prydligt kladd chaufftjr.

Mannen tar till orda och de märker att han forgä-

ves forsöker dolja sin tyska brytning. Han talar tili
en början lugnt och belevat men kommer om han

blir avbruten elier emotsagd alltmer att tappa

fattningen.
"GodTagmina herrar, mittnamn är Hans Meier och

jag uill uetn uad ni har på min mark dtt görul. "Herr

Oberst kommer med illa spelad vänlighet att
lorklara att han är den rättmätige ägare till mar-
ken. Han försöker samtidigt att försöka ta reda på

vilka karaktärerna är och varfor de är här. Om de

framhärdar kommer han att fiska upp etr papper
som han viftar med. Ber de att fä studera dokumen-
tet öyerlämnar han mowilligt detta. (Handout).
Papperet är en dålig forfalskning som karaktärerna

och framför allt den skärpte Eskil enkelt kan ge-

nomskåda.

Om karaktärerna köper hans torftiga historia eller

spelar med förklarar han kort att han ärligen infor-
skaffat torpet flir att rusta upp det. Han ger dem

dagen på sig att packa sina saker och bege sig

darifrån. Sedan åker han darifrån.

Om de på något sätt protesterar eller käftar emot
kommer herr Oberst att vredgas på ett otrevligt
och oberäkneligt (galet?) sätt. Högröd i ansiktet
skriker utan förvarning (skräm karaktärerna), vilt
gestikuleran de: "Torpet är mitt, har ni det, MITT!!!
Ge er iuäg omedelbart. Raus!!!" Om karaktärerna

fortfarande inte gör som han säger sansar han sig

tillf:llligr och väser med ögonen ondskefullt stir-
rande "Det här kommer att stå er dyrt...". lrJ.an

vänder på kiacken och stegar in i bilen fuljd av sina

gorillor. Därefter beordrar han rivstart och om
möjligt mejar han ner något föremåI, forslagsvis en

rykel, på vägen ut.

Tisdag eftermiddag
Karaktärerna har nu tid på sig att smälta Herr
Obersts besök. Någon gång när de befinner sig vid
torpet hor de ett frustande och dånande som av

turiga klövar. Det är den galne tjuren Frasse som

kommer rusande längs uppfarten som skjuten ur
en kanon. Dekan se hur wå tjockatremeters kedjor
hänger och slänger bakom honom. Gnistor slår

upp då de slår emot stenar och övriga föremål. På

väg över gårdsplanen mejar han, om möjligt, ner en

eller flera av karaktärernas ryklar. Han Fortsätter

dock i ett rökmoln forbi huset påväg mot runstenen

mot vilken han slutligen stångar sig med ett enormt
dån medvetslös och blir liggande . Karaktärerna ser

att kedjorna biivit avklippta. Ingen åverkan kan ses

på stenen. Efter några minuter dyker bonde n Frans-

son tillsammans med tre drängar upp på en vagn.

Fransson är en kraftig, solbränd och vänlig karl i

f,rrtioårsåldern"Ja sa bara himta Frasse. För han ä

la här som uanlit. "Om karaktärerna undrar fc;rkla-

rar han att samma sak har hänt fem gånger tidigare.
Tjuren har slitit sig och bindgalen rusat tili
runsrenen flir att där stånga sig medvetslos. Med
hjalp av karaktärerna kan de snabbt baxa upp den
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trötta tjuren på flaket. Kreaturet kommer under

resten av detta scenario apatiskt stirra framfor sig

på Franssons äng.

De känner sig iakttagna och någon eller några av

dem rycker sig flertaiet gånger se en blek, ovårdad

man kladd i trasor spionera på dem från en skogs-

dunge eller ett snår. Det är en effekt från substansen

som får karaktärerna att se denna illusion. (Använd

Henry Karlssons "spöke" ftir att bygg" upp skräck-

stämning, få spelarna att känna sig. iaknagna och

osäkra)

Tisdag natt
Eskil Andreasson känner en konstig sötaktig stank

som tycks komma från källaren.

Karaktärerna börjar nu påverkas av ångorna. Alla
eventuella forsök att hålla vakt omintetgörs och de

kommer obonhorligen att somna. Påverkade av

märkliga drömmar (Handouts Natt 2) korr,rr,er de

likt sömngångare att traska runt och sabotera sitt
eget arbete : välta staket, gömma verkryg, förstöra

cyklar, halla farg i en rensad brunn o s v. En del av

de drömmar de har är kopplade till personer och

händelser från Björkhagas bisarra historia.

Onsdag
Fler effekter från ångorna. Den karaktär som be-

döms vara i sämst psykisk kondition (Förslagsvis

Birger) kommer att drabbas av en märklig halluci-
nation någongång då han är isolerad från de andra.

Plc;tsligt hör han hur någon med viskande otäck

stämma kallar på honom med hans namn. (Från ett
dr-rnkelt snår i skogen elier från ett mörkt rum i
huset) Om karaktären lyder s§mtar han en kort-
växt blek man i femtioårsåldern med.skäggsrubb

och vildvuxet hår kladd i trasor. Hela kroppen
darrar och han stirrar vilr och nervöst omkring sig.

En kraftig sötaktig stank kommer från mannen.
' Jag rir Henry Karlsson, o ch ui har inte mycket tid. . . "

Om karaktären tillkallar de övrigas uppmärksam-

het rusar mannen iväg och försvinner spårlöst. "Å/i

arbetar med mitt hus...". Han borjar långsamt och

hotfullt att närma sig karaktären (som troligwis
backar). "G\öm detfor'bannade buser! ...Ni kommer

ändå att gå nnder om ni inte lyder HONOM!" Han

gör ett plotsligt utfall och lorsöker hugga tag i
karaktären samtidigt som han ropar "Gräu!För att
rädda era sirilaa grriu! ...Hitta sanningen den lilla

byrån i uardagsrummet!". Sedan flyr han och fur-
ivinner spårlöst. (Spela denna illusion på ett skräm-
mande och hotfullt sätt, Skräm spelaren genom att
plotsligt kasta dig emot denne och ropa hogt...)

I ett hemligt fack i byrån kan man hitta anteck-

ningar av mer kaotisk natur där han på etr gale t sätt

skildrar sitt arbete med gången och dven sitt mål.
(Handout).

Onsdag natt
Under natten fortsätter karaktärernas sabotage.

Karaktärerna påverkas alltmer av ångorna och dröm-
mer bisarra drömmar (Dela ut handout Natt 3).
Plötsligt yaknar Eskil och känner sig olustig till
mods. Det är, kolmörkt och knäppryst. Efter en

halv minut hör han ett metalliskt ijud någonstans

ifrån. Om han väcker de övriga upptäcker han att
Orvar saknas. De kan konstatera ått ett lågmält
mumlande samt ljud som från spadtag kommer
från källaren. Därnere i den gamla gången står

någon kladd I Henrys trasor. De ser ryggtavlan på

honom och han gräver frenedskt, utan att lyssna på

tiiltal. Det är Orvar. Bara ögonvitorna syns och han

mumlar med satanisk röst for varje spadtag ett
mantra.'Yaj i As h - S h ut h at h, Yaj i fu h - S h ut h at h".

("Den abnorme ar pävåg" på arabiska) Med smärre

besvär kan de väcka den chockade Orvar som inte
minns något av vad som hänt.

Torsdag eftermiddag
- (eventuellt tidigare)

Vid tretiden hör karaktarerna ett flygplan som på

låg höjd sveper in över landskapet. De ser det lilla
frakdygplanet utan beteckningar som dånar över

sommarnöjet påväg mot Herr Obersts primitiva
{lygfak. Två piloter hoppar ut och förklarar på

ryska att ett onaturiigt stort åskvader ar pävag.

Svarta åskmoln kommer drivande från horisonten
och tornar upp sig över byn. Vid mörkrets inbrott
borjar regn att falla och kraftiga åskknallar ekar

över grannskaper.

Torsdag kväll och natt
(eventuellt tidigare)

Nu har Herr Oberst dechiffrerat runorna och han

kommer vid elvatiden tillsammans med sina man-
nar att bestiga kullen. Karaktärerna kan se deras

ficklampor skymra genom skogen. Förutom herr
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Oberst är det sex nationalsocialister (varav en är

Oskar), chauffloren, dynamitarden Nils Nilsson.

De har samtliga svetsarglasögon och horsels§dd
hängande runt halsen och bär på tunga lådor. Herr
Oberst ar kiadd i rituell utsryrsel bestående av en

purpurfdrgad kåpa. Hantlangarna håller utkik med

SchmeiBer-k-pistar och Nils Nilsson placerar ut
dynamiten runt stenen. Herr Oberst påbörjar med

hög röst e n mässa bestående av obegripliga stavelser.

Om karaktärerna försöker störa ritualen kommer
de att beskj utas avvälflirskansade nationalsocialister.

Vid midnatt avslutas mässandet och Nils Nilsson

tänder på dynamiten. Stenen exploderar i märkliga

FJrger som lyser upp himlen och ett frul.;iansvärt

skärande ljud uppstår. Karaktd-rerna blir, oavsett

var de befinner sig, utslagna ftir en tid. I och med

att s§ddssymbolerna fljrstörts skickar substansen

ut ett fodelseskrik i rymden till sin fader, Yog

Sothoth. Efter 4.000 års väntan står stjärnorna

äntligen rätt. Med pervers lusta anländer Den
Abnorme ftir att återkräva vad som en eång var

hans.

Den sista morgonen
Nar de vaknar är det gryning och knäppryst. De
befinner sig, oavsett var cle var under natten, lig-

gandes i det fuktiga gräset vid foten av kuile n. Herr
Oberst och hans mannar är borta. Konstiga skif-
tande diffusa färger syns på himlen. Stenen är

spårlöst lorsvunnen och där den tidigare stod gapar

nu ett mörkt håI. De kan känna den sötaktiga

stanken som rycks bilda en sorts rosafdrgad dimma
kring dem. Alla klockor har stannat på 12.00.

Bybor som blivit kallade genom sina drömmar
kommer vandrande ikiadda natrsärkar och pyja-

mas och borjar likt zombies vandra ner i hålet efter

stenen. De är fullständigt döva och blinda för

omvärlden. Om karaktärerna går efter ser de en

stor stentrappa som de kan folja ett tiotal meter

under jorden.

Där öppnar sig en jättelik grottsal, upplyst av Herr

Obersts utplacerade ficklampor. I graven finns ett

enormt väibevarat långsk epp (Handozr). Runt skep-

pet står ett tiotal träfigurer fureställande männis-

kor. I sittande ställning på en tron i mitten av

ske ppe t sitter en ! ättrad viking, enorm, rödskäggig

i praktfuila klader och omgiven av tio stora behål-

lare av svärtat grönaktigt glas. Toppen på varje

behållare går anlyfzbort och så har också gjorts på

några av dem.

På olika ställen i salen hittar man också en harpa,

en dod hund, på ett makabert sätt kluven i wå
delar. Dessutom finns har wå hästar, wå oxar, en

rupp och en höna jämte en med kniv offrad kvinna
kladd i vikingadräkt. (Dessafiremål har ingen som

häkt funhtion i scenariot utan är hämtade fån
b es kriuningar fån autentis kd ui h inga b egrauningar

oclt kommer kanske attf)ruirra de stressade spelarna

något "Vi spelar på harpan samtidigt som ui sätter

ihop hunden,,,') Ängorna har på ett häpnadsväck-
ande sätt bevarat kropparna . En sövande sötaktig
stank ligger i luften.

Behållarna har redan öppnats av Herr Oberst. Folk
bc;rjar skrattande sätta i sig av substansen och blir
galna. Herr Oberst och hans mannar är redan

fullständigt ko-ko-bang, och deras kroppar har
svällt som vidriga ballonger. Herr Oberst börjar
skrikande och skrattande "rulla" upplor trappan

och sugs upp avYog-Sothoth som nu otåligt väntar
i luften utanfur. Samma öde väntar åtminstone
nazisterna och ett stort antal vilt skrattande bybor,

såvida inte karaktärerna gör något för att stoppa

dem. Kaos råder.

K-pistarna ligger slängda i ett hörn. Om någon

använder dessa märker denne att de är verknings-
.lösa mot de svällande ballongkropparna. I själva

verket är det nästindll omöjligt att hindra folk när

de väl borjat sätta i sig av substansen. En otrevlig
öyerraskning är också att substansen verkar frä-

tande på huden. Substansen i sig är en slemmig
delvis transparent massa fylld av märkliga pulse-

rade organ, som smidigt delar sig när folk sliter i
den.

Om de letar kan de hitta Henrys igenrasade gång,

där hans vanställda lik ligger, och rädda sig själva

samt eventuellt några bybor den vägen. Substansen

börjar efter en stund att verka även på karaktär€rna.

så det är bråttom.

Om de väntar fcir länge med att agera (stressa

spelarna!) kommer de att känna en stark dragning
från substansen och slutligen vilt skrattande kasta

sig fram för att ta del av godsakerna.
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Om karaktärerna kommer levande från platsen

med sinnet i behåll kan de anses ha lyckats. Har de

dessutom räddat några bybor från att bli ballonger

känns det dessutom kanske lite bättre.

End Of Story

Om de väntar utanför
Om de inte går ner i kullen, kan de efter någon

timma se hurYog Sothoth aniander och frossar i sig

forst nationalsocialisterna och sedan byborna. De
panikslagna piloterna försöker fly och kraschar rätt
i den otrevlige guden. Detta är mer än nog for att
driva dem till vansinne...

Om de tar bakvägen
Om karaktärerna trots allt hittar Henry Karlssons

gång i jordkaliaren. Låt dem då finna att raset

under vilket Henrys iik ligger begravt är svår-

forcerat och kräver viss utgrävning. Om de fram-
härdar så iåt dem komma in i den ödsliga grav-
kammaren och finna de eftersökta behållarna. Här
påverkas de på märkliga sätt av substansen. Om de

i ett tidigt skede av scenariot kommit hit kan du av

barmhärtighet låta dem förvirrade vandra ut igen

utan minne av var de varit. Ett annat alternativ är

att låta Herr Oberst spränga runstenen något tidi-
gare än pianerat (när de befinner sig här ne re). En

glymmare avslutning är att låta dem öppna behål-

larna (Detta är tillslut oundvikligt när man befun-
nit sig i kammare n e tt tag), sätta i sig av substansen,

förvandlas till ballonger och från en plats svdvande

i taket se hur furst Herr Oberst och sedan byborna
efter några dagar kommer ner i kammaren. De
sätter också i sie och sedan svävar karaktärer och

bybor tillsammans upp och förenas med Yog

Sothoth (Happy End)

Om karaktärerna flyr
Om de under någon gång under scenariots lopp
florsöker fly eller lämna Björkhaga kommer de

snart att bli varse att det är svårt, ja till och med

omöjligt. Substansen kommer inte att iåta dessa

potentiella befriare 1ämna bygden. De inbiliar sig

att de cyklar/traskar darifrån och kommer en bra

bit på vägen (tror de). Men plc;tsligt vaknar de ur
transen och befinner sig i full färd att försöka

frigöra substansen. Beskriv på ett levande sätt hur
de cyklar fridfullt för att i nästa sekund befinna sig

med en spade eller hacka i husets källare eiler
iramfor runstenen, förgäves grd.vandes. När sub-
stansen frigjorts är det möjligt att ta sig härifrån.

Drömmar
Eskil Natt 1

Det röda ljuset stack till i ögonen på dig men det

gröna var nästan ange nämt. Nejl Skrek du. Inte det

gula igenl Obarmhärtigt slog det över till det gula.

Hela din kropp värkte när helavärlden blevgul. Du
räknade sekunderna. En, tuå, tre. Sedan visste du
att det gröna Ijuset skulle komma igen och ta bort
all smärta, men bara for en kort stund. Sedan kom
det gula igen. Smärtan blev nästan olidiig. En, tuå,

rrr. Nu kom det röda och smärtan avstannade, men

den fanns dar fortfarande, det är bara det gröna
som är riktigt bra. Nejl Inte det gula igen En, tuå

Du vaknar, fortfarande trött och känner dig inte
speciellt utsövd.

Farklaring: Eru märklig uision au ett trafikljus. Sub-

stdnsen håller på att trängd in i Eskik meduetande.

Gösta Natt 1
Du känner hur svetten fladar längs din rygg.

Sammanbitet greppar du den grova åran. Vattnet
skummar kring relingen på detväldiga drakskeppet.

I loren står den reslige och rödskäggige hovdingen
och vrålar i triumf. Alla årorna går hårt i vattnet och

båteni fart ökar. Du sneglar pa d.r, dyrbara lasten.

Ni lyckades med räden och du kan till slut slappna
av och sjunka in i dimmornas värld.

Förklaring: Detta är en ögonuittnesskildringfrån en

au besättningsmrinnen på Ragnar Björndräpers drak-
skepp.

Orvar natt 1
Det svaga mumlandet blir allt kraftigare när du tar
dig fram i den becksvarta gången. Någonstans

1ångt framför dig se r du det svaga Ijuset brinna. Du
snubblar fram i mörkret och det montona
mumlandet vixer sig allt kraftigare. Du viker runt
en krök och då står Den Luggslitne Mannen, dagen

till ara iklädd en söndertrasad kosrym, framför dig.

Hans knotiga händer fattar tag runt din hals. Med
skräck stirrar du in i hans tomma ögonhålor. En
sötaktig stank av ruttnande blommor slår emot dig
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när han skriker "Ni kommer aldrig leuande bar ifån
om ni inte fortsätter det jag påbörjdd€" Sedan

svartnar allting lor dina ögon.

Nar du vaknar upp slås du av den sötaktiga lukt
som omger dig, din ömmande hals och orden som

ekar i ditt huvud...

Farklaring: Substansen forsöker fi Oruar att fi)rstå
uad han måste göra. Den Luggslitne Mannen är
naturligtuis Henry Karlsson. Mrirkena på haken har
han själu tillftgat sig.

C-G Natt 1
Du sitter åst.
En kraftig lampa riktas mot ögonl

Du ser inte rummet.
'tVarfor inte som ui säger" frägar den ene

Du vill gå men de slår dig hårt. Igen och igen och

igen...
Du tappar andan.
"Varfir" frägar den andre.
"Förstår inte" frägar båda samtidigt.
"Vi berättarflera gånger" säger en tredje
"Fortsiitt... " Den fl;rste blir ryst.

Först slocknar lampan, sedan allt...

F a r k lari ng: Ett s u årfi rs tå e li g dr ö m, m en C - G h ar go d
motståndskrafi mot substansens krafi och därJi;rfam-
triider bara fagment fåru denna f;rhAlss c€n.

Birger Natt 1
Tågvisslan tjöt högt. Du sjönk ner i ditt säte och

drog en lättnadens suck. Du hade kommit undan,

men det kändes inre bra ända. På något sätt kände

du dig inte fri, det var något som gnagde dig men

du visste inte riktigt vad. Kanske var det alla de

os§ldiga som hade dött eller...

Ja du visste inte riktigt men snart skulle du få din

beloning. Han väntade på dig vid ändstationen

med utsträckra armar. Ett sådant erbjudande kunde

man ju inte tacka nej till. Plötsligt saktade råget in
och stannade. Sedan borjar det långsamt röra sig

igen fast bakåt. Förftirat reser du dig upp. Men

trycks hårt ned i sätet av en man kladd i en trasig

smutsig kostym. En sötaktig Iukt slår emot dig när

han ropar "Nifir e n chans till men gör det riitt denna

gången - Ni måstefortsätta.., "Sedan timar han sig

om axeln och springer där ifrån.

Du vaknar upp och orden ekar i ditt huvud...

FArklaring: Substansen antyder att 0m de inte

befiar den kommer otreuliga saker att handa.

Orvar natt 2
Med raska steg går du in i gruvgången. Spaden

vilar tungt i din hand. Du vet att det inte kan vara

mycket kvar nu och denna kunskap vederkvicker

dig. Kanske kan arbetet bli färdigt redan i kvall.
Oljelampan lyser upp den trånga och provisoriskr
uppstöttade gången i viiken du närmar dig slutet.
Med stor iver börjar du grä,va. Långsamt äter sig

spaden genom den nattsvarta jorden. Meter for
merer.... Ett genombrott? Bladet skär genom
kammarens vägg. I eufori vrålar du och lorbereder

nästa spadtag då ditt arbete avbryts av ett jordens

dova vrålande. Med skräck i ögonen tittar du upp
och ser hur den mörka jorden uppslukar dig.

Du vaknar upp kallsvettig och finner spår av jord
omkring dig...

Förklaring: Detta är en ögonuittnesskildring fiån
Henry Karlsszns sistd stund i liuet. Oruar ltar denna

natt uarit ute och i sömnen gräut eru grop i trägården
eller på något annat lampligt stAlle

C-G Magnusson Natt 2
Solen skiner och himlen är blå. Du står och rensar

e n rabam vid överstens sommarnöje. plotsligt och

utan {tjrvarning känner du en hård knuff i ryggen
och faller handlöst framåt, rätt ner i en törnbuske.

Förgrymmad forsöker du vända dig om, liggande

i busken. Djupa rivsår uppståröverhela din kropp
när rörnen likt små vassa knivar skär in i din hud.
Du fiirsöker resa dig upp men känner med vdx-

ande panik hur grenarna slingrar sig runt dina
lemmar. Forwivlad stirrar du mot himlen och ser

att den totalt förmörkats av svartgrå regnmoln.
Plotsligt bryts allt av en stor blixt som slår ner

bredvid dig och regnet borjar ösa ner.

Febrilt kämpar du for att komma loss, men gre-

narna dras åt hårdare och hårdare for varje försök.

Du ser ditt eget blod droppa tillsammans med

tunga regndroppar. Dripp dropp, dripp dropp.
Du kan höra dig själv skrika när du överraskas av

en arm dyker upp på var sida om din snärjda

kropp uppskjutna ur den svarta jorden. Dessa

lemmar följs av ett likblekt ansikte utan anletsdrag
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och en kropp kladd i svart SS-uniform som tränger

upp precis mellan dina särade ben. . Armarna
greppar tag i dig och bc;rjar långsamt att dra ner din
kropp i den mjuka jorden. Du skriker, men inser

att ingen kan höra dig. Snart qFstnar dina nödrop
på grund av jorden som strömmar in i munnen...

Du vaknar, svettig med ett skrik och med en

metallisk, jordaktig smak i munnen...

Farklaring: En kuslig dröm, dock utan direkt bud-

skap från substdnsen, sndrutr€ en uarning till den

psykiskt starke C-G Magnusson f)r herr Oberst och

hans anhang.

Eskils dröm natt 2
Monstren omger digl Inte ens i ditt eget hem går du
säker fiir de dreglande bestarna. Du kan icke låta

dem leva så att de dc;dar oskyldigalMed din trogna

stridsp<a går du till anfall mot de sovande monstren.

Med ett enda mäktigt hugg skilje r du huvudet från
kroppen på det ena monstret efter det andra. När
ditt makabra värv är fullbordat skingras dimmorna
från ditt huvud. Du kan se klart igen. Till din stora

fasa upptäcker du att det är din fru Helene och dina
barn Josefin och Andreas som ligger där utan
huvuden.

Du vaknar skrikande och kallsvettig...

Farhlaring: Detta är en ögonuittnesskildring /iån
Ragnar Bj örndräp er sj ri lu.

Gösta natt 2
Kvarnhjulet qFnger dig och du når snart den diupa
sjöns botten. Febrilt kämpar du for att ta dig loss

men någonting annat håller dig fast i ett järngrepp.

Med växande panik skådar du nedåt och ser ett
halvt förrr-rttnac rödskäggigt ansikte grina emot
dtg. "M leommer aldrig leuande harifån!", skrattar

han.

Du vaknar dyngsur och med sjögräs virat runt
vänsterarmen. De ödesdigra orden ekar fortfa-
rande i ditt huvud...

Farklaring: Detta rir en ögonuittnessbildring fån
mjölnaren som dränkte sig i tjön. Gösta har gått i
sömnen och hämtat sjögräset f)r egen masbin.

. Birger natt 2
Du stårpå toppen avkullen, alldeles intill runstenen,
och tittar ut öve r den vackra naturen. I väster håller
solen på att gå ner och himlen fdrgas röd. Du tittar
bort emot huset och $rlls av en enorm rokänsla.

Något får dig attvända blicken bort mot sjön. mitt
i sjön stirrar wå stora vita ögon upp mot dig. De
lyse r någon sekund och sedan slocknar de. Chockad
står du kvar och tittar några minuter. Sedan sugs du
in i sömnens underbara värld.

Förklaring: "Ögonen" är polismännens bil som är
. ^... , ...

§dnkt t öJorks|on.

C-G Magnusson Natt 3
Runt, runt går karusellen.

Skrartande kisar du mot solen som dränker
marknadsplatsen i ljus. Du vinkar och ropar till din
familj, men de hor dig inte. Du far talar med en

ballongförsäljare och de andra lyssnar andaktigt på

deras konversation. "Nej" ropar du "Köp inte au

honom!"Men de hör dig inte.
Du tänker hoppa av karusellen men den snurrar
bara snabbare och snabbare. Leende tar de emot
sina ballonger och till din stora förskräckelse ser du
hur de en efter en lyfte r från marken och skrattande

svdver upp i luften tills de forsvinner som små

prickar hogt uppe i det blå.

Försäljaren skrattar hånfullt, rättar till den svarta

SS-uniformen och fiirsvinner i folkvimlet.
Runt.runt går karusellen.

Farklaring: Änruu en uarningf)r Herr Oberst ochfor
dtt man skall passa sig f;r ballonger.. .

Orvar Natt 3
Yaji Ash Shuthath Yaji Ash Shuthath Yaji Ash
Shuthath Yaj i Ash Sh u thath Yaj i Ash S huthath Yaj i
Ash Shuthath Ya.i i Ash Shuthath Yaj i Ash Sh uthath
Yaji Ash Shuthath Yaji Ash Shuthath Yaji Ash
Shuthath Yaj i Ash S h uthath Yaj i Ash Shuthath Yaj i
Ash Shuthath Yaji Ash Shuthath Yaji Ash Shuthath
Yaji Ash Shuthath Yaji Ash Shuthath Yaji Ash
Shuthath Yaj i As h S huthath Yaj i Ash S h uthath Yaj i
As h Sh uthath Yaj i Ash Shuthath Yaj i Ash Shuthath
Yaji Ash Shuthath

Farklaring: Tbxten betyder "Den Abnorme ärpåuäg."
och mumlas au Oruar när de andra hinar honom i
källargången.
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Gösta Natt 3
Inte kunde du väl ftirestälia dig att det skulle vara

så vackert. Hela huset får en annan lyster. Väggarna

och taken skiner med regnbågens alla firger. Du
stämmer upp i sång då du dansar nedför trappan,

genom korridoren och in i salongen, aldrig förr så

storslagen och magnifik.
Med ett leende spelande på dina lappar lagger du
dig på den tjocka orientaliska mattan som genast

tar del av din gnistrande kropp och flammar upp i
ett underbart gyllene fyrverkeri.

Du kunde inte låta bii att skratta när du slöt dina
ögon. Inte ens när det övertända taket rasade in
över dig slutade du skratta...

Farklaring: Detta är en ögonuittnuskildring fån
majorskan Sinclair som ju 1876 tände eldpå säteriet

Eskil Natt 3
Med tung andhämtning rusar du ge nom den dunkla
skogen. Bakom dig hors ett omänskliga vrål. Dina
forfuljare närmar sig hastigt. 'Jag skulle aldrig ha

§ort det..,"tänker du och {tirbannar din girighet.
Grenar piskar hårt mot ansiktet och river upp
djupa sår. Du hör stora träd vältas bakom dig när

de tar sig fram och hör frustande andhämtning när

de knappar in på dig. Till din fasa trampar du snett

och faller med ett brak tili den lövtäckta marken.

Du känner den kalla jorden mot din kropp och ser

dim eget varma rykande blod floda.

"Den som ger sig in i leken..."tänkte du innan de

lrysste bort ditt liv...

Du vaknar med ett ryck, kallsvettig och hittar ett
eklc;v jamte dig.

Förklaring: Detta är en ögoruuittnaskildring fån
Jarn Sahlin som byggde Sommarnöjet.

Birger natt 3
Du vaknar upp av att något sticker dig i ryggen.
Nar du forsöker resa dig upp slår du i huvudet i
någon plåt. Förvånad och nu betydligt piggare

tittar du dig rr-rntom och märker att det är helt
kolmörkt dar du ligger, hopklamd i fosterställning.

Du försöker sträcka ut benen men det tar stopp

efter några centimeter. Samtidigt som du åmiar

runt med händerna borjar panikkänslorna byggas

upp inom dig.

Plotsligt avbryts rystnaden av röster. Du stannar
upp i ditt trevande och uppfirlls genast av lite hopp.

Du ropar men personerna utanför verkar inte ta
någon notis om dig. Istället känner du hur allt
långsamt borjar röra på sig. 'Hugg i då', säger en av

rösterna. Då rör sig allt mycket snabbare och det

skakar till väldigt, lor att med ett ryck nästan

stanna upp och flyta framåt väldigt långsamt. Med
forfäran kdnner du hur isande kallt vatten flodar
över dina ben. Paniken har nu tagit överhanden

och frenetiskt borjar du banka på plåten över dig
men ingenting hjälper. Vatten har nu borjat
strömma in från alla håll och kanter. Du skriker för
allt du är värd men dina skrik dränks när vartner

rinner in i din mun...

Du vaknar upp med ett ryck, genomblöt av svett.

Du har en ömmande bula i pannan och dånande

huvudvärk.

Farklaring: En märklig uision som kan fi karaktä-
r€rna dtt börja undersöka sjön. Den har dock inget

med uerkligheteru dtt göra. Poliserna bleu nedskjutna

o c lt s e dan n edgräu da...

Handouts:
Runstenen, Polisens dokument, Bonden Svens-

s oqp skiss, Karto r, D römmar, Diverse fo to n, Ö,rets t-
ens lista, Tidningsartikel (Borås Tidning), Henry
Karlssons ryå brev, Tidningsartikel (Svenska Dag-
b ladet), Herr Ob ersts forfalskade ägardokument.
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