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1. INLEDNING 

Hej och välkommen, kära spelledare, till årets Dystopia-äventyr! Då vi vet att de flesta av 
er är vana spelledare och dessutom spelat Dystopia förut, har vi i år beslutat att hålla vad- 
bör-du-tänka-på-som-spelledare-bluddret nere till ett minimum. Det här är vad som 
gäller: 

1. Läs igenom äventyret och karaktärerna så många gånger som du vill. 
2. Improvisera. 
3. Ha kul (OBS! Viktigt!). 

Det var väl det hela. Om du fortfarande känner dig osäker, och/eller inte har spelat 
Dystopia tidigare, läs igenom Introduktion till den dystopiska verkligheten (medföljer). 
Om dina spelare inte har spelat Dystopia innan kan du ju läsa upp den högt för dem 
också innan ni börjar spela. Om du oroar dig över regler och regelfrågor, sluta med det. 
Ett litet regelkompendium kommer (förhoppningsvis) att medfölja äventyret, och vi 
kommer att ha en liten regel- och äventyrsgenomgång innan första spelpasset. 

Frågor? Det har vi väl alla. 

1.1. Miljö och inramning 

Årets äventyr utspelar sig under den Sjätte Biennala Koordinations-, Kommunikations- 
och Kontrollkonferensen, förkortad B4K-6, och hädanefter kort och gott kallad 
Konferensen. Det är en veckoslutslång konferens som avhålls vartannat år, och vars 
ungefärliga syfte är att bringa samman byråkrater från den dystopiska verklighetens tre 
maktsfärer (Stat, Kyrka och Marknad) och genom seminarier, arbetsgrupper, 
föreläsningar och allmän social samvaro bidra till att förståelsen för och kunskapen om 
de olika maktsfärerna ska öka sinsemellan. 

Konferensen samlar varje år ett hundratal särskilt utvalda byråkrater, och det ses av, de 
flesta som en särskild ära att bli utvald att representera just sin administrativa avdelning 
på Konferensen. Varje konferens har ett speciellt tema och/eller en hedersgäst. I år är den 
berömde byråkratiteoretikern professor George von Fridh hedersgäst, och Konferensen 
är centrerad kring hans upptäckter och teorier. Konferensens höjdpunkt väntas bli 
professorns föredrag i slutet på Konferensen, där han ämnar lägga fram sin senaste 
byråkratiska teori, med det kryptiska namnet ”Triaden”. Många spekulerar i vad geniets 
nya teori kommer att gå ut på, men hemlighetsfullheten från professorn själv och 
konferensledningen har varit stor. Det är känt att man kommer att ägna tid åt att i 
arbetsgrupper diskutera professor George von Fridhs teser och teorier. 

Detta år avhålls Konferensen på det toppmoderna konferenscentret Lusthuset, beläget på 
den lilla ön Brösön. Brösön är en några kvadratmil stor ö som domineras av ett högt 
berg. På toppen av detta berg ligger Lusthuset, med en vidunderlig utsikt över det 
omgivande havet. På Brösön finns även ett litet samhälle, fabriker, hamnkvarter och 

annat. Lusthuset är dock beläget tämligen isolerat från det lilla samhället. 
Konferenscentret var från början ett sjukhus och ett vilohem men är nu ombyggt. 
Sjukhusarkitekturen gör sig fortfarande påmind i form av stora öppna vita salar, långa 
korridorer och rum med vilohemsutrustning som har glömts bort. Konferenscentret är 
toppmodernt; det finns ett högtalarsystem så att man kan ropa ut saker över hela centret, 
en ny fin telefonväxel, en stor matsal, flera arbetsrum och gamla sjukhussalar inredda 

som sovrum och sovsalar. Dessutom finns en mindre rekreationsavdelning med



gymnastikredskap och en squashbana, samt ett dansgolv i anslutning till matsalen. 
Utifrån ser konferenscentret mycket pampigt ut där det ligger precis på bergskrönet, med 
många tinnar och torn, överlappande våningsplan och svalgångar och terasser på utsidan. 
Det högsta tornet har platt tak och tjänstgör som landnings- och förtöjningsplats för 
zeppelinare.



1.2. Bakgrund 

Naturligtvis kommer spelarna inte få gå omkring på Konferensen i lugn och ro. De 
kommer att inblandas i en intrig lika rörig som djävulsk. I Konferensens inledningsskede 
kommer spelarna bevittna mordet på Konferensens hedersgäst, George von Fridh, bara 
för att snart därefter upptäcka att professorn tycks leva i all högönsklig välmåga. Ingen 
kommer att tro på spelarnas panikartade berättelser, så det kommer helt enkelt att under 
äventyrets gång bli upp till dem att ta reda på sanningen om George von Fridhs 
förmodade dödsfall... 

För att förstå händelserna som kommer att tima under Konferensen måste vi börja med 
att berätta om äventyrets huvudfigur vid sidan av spelarna: professor George von Fridh. 

George von Fridh växte upp tillsammans med sin (två tummar yngre) tvillingbror Hugo i 
en överklassfamilj. Tvillingbrödernas barndom präglades av en viss inbördes rivalitet. 
Hugo kom ofta till korta inför föräldrarnas hårda krav medan den mer anpasslige George 
klarade sig bättre i livet. När tiden kom för bröderna att välja yrke valde George en mer 
socialt accepterad bana och började utbilda sig till chefsbyråkrat vid Statens 
Byråkratiuniversitet. Hugo, som i brist på verklig kärlek från sina föräldrar tidigt 
fascinerats av religiöst svärmeri, valde även han en akademisk-byråkratisk karriär inom 
en mer ortodox del av Kyrkan. Detta accepterades aldrig riktigt av den övriga familjen, 
och allteftersom det gick bättre och bättre för George, reagerade Hugo genom att bli mer 
och mer extrem i sin religiösa övertygelse. Till slut gick han med i den extrema St Klas 
av den heliga benstommens samfund, och försköts då slutgiltigt av familjen. St Klas- 
samfundet hade (och har) rykte om sig att vara asociala fanatiker. 

George gjorde kometkarriär och skrev avhandling efter avhandling om blanketthantering. 
Hugos karriär brydde sig ingen längre om. Ibland, när George hade med den kyrkliga 
byråkratin att göra, försökte Hugo försvåra hans blankettarbete så gott han kunde, 
egentligen mest för att få sin brors uppmärksamhet. Detta irriterade George och gjorde 
istället att han ännu mindre ville kännas vid sin bror. Hugo blev en mer och mer hämmad 
person och grävde ner sig djupare i St Klas-samfundets ritualer, till synes för evigt 
präglad av att han förskjutits av sin familj. Hugo har trots sin ångestfyllda fromhet inte 
lyckats avancera inom St Klas samfund i någon nämnvärd utsträckning, eftersom han 
undermedvetet är rädd för framgång. Varje gång han ställts inför möjligheten att ta ett 
kliv uppåt i karriären har han drabbats av någon sorts blockering och befodran har gått till 
någon annan. 

George von Fridh steg slutligen till professors grad och började undervisa och forska på 
sin gamla läroanstalt, Statens Byråkratiuniversitet. Där genomförde han flera lyckade 
byråkratiska projekt, främst rationaliseringar av olika slag, och blev såsmåningom en 
mycket aktad person i byråkratkretsar. Men så fort han hade med kyrkans byråkrati att 
göra var det alltid någon blankett som försvann och ett svar som blev försenat någon dag, 
allt p g a Hugos egentligen ganska patetiska och halvhjärtade försök att sabotera för sin 
bror. 

Så en dag fick George uppdraget att rationalisera en del av kyrkobyråkratin, och han 
märker förvånat att St Klas samfund ingår i denna del (en av tre avdelningar, varav en 
måste rationaliseras bort). Då faller saker på plats i byråkratiprofessorns hjärnvindlingar. 
Om han kan spräcka samfundet och se till att det rationaliseras bort, kanske han kan 
rädda sin bror ur fanatikernas klor och föra honom tillbaka till ett mer normalt leverne. 
Samtidigt kan bortrationaliserandet få lära Hugo en läxa. George börjar planera och fylla i 
blanketter och skriva sin rapport, som han ämnar lägga fram i offentlighetens ljus i



samband med sin medverkan på den Sjätte Biennala Koordinations-, Kommunikations- 
och Kontroll-konferensen. 

Genom kontakter inom den kyrkliga underrättelsetjänsten får dock St Klas samfund en 
föraning om vad som komma skall. Sekten börjar planera för att röja George von Fridh 
ur vägen för att hindra bortrationaliseringen. Sektledningen upptäcker då till sin 
förtjusning att de i sina egna led har det perfekta vapnet mot George von Fridh: hans 
dubbelgångare, Hugo! Sektledningen anar dock inte att det faktiskt är Hugos närvaro 
som gör att George över huvud taget vill rationalisera bort St Klas samfund. 
Sektledningen kläcker en plan som går ut på att George ska röjas ur vägen i samband 
med den konferens där resultaten från bortrationaliseringsplanen ska offentliggöras. 
Därefter ska George omärkligt ersättas av Hugo, som istället kommer offentliggöra en 
rekommendation om kraftigt ökad resurstilldelning till St Klas samfund. 

Hugo ställer med glädje upp på planen, ty de listiga sektledarna berättar minsann inte hela 
sanningen. Hugo är visserligen besatt av sin brors framgångar och sina egna 
tillkortakommanden, men han skulle ändå absolut inte gå med på att medverka i en plan 
som skulle innebära att hans bror får sätta livet till. Innerst inne vill han ju helst av allt 
försonas med sin bror och få återvända till sin familj. Till Hugo säger således samfundets 
ledning att planen är att man tillfälligt ska kidnappa George och att Hugo ska ta hans plats 
tills dess att allt papperarbete kring den ökade resurstilldelningen är klart och inte kan 
stoppas. Då ska omärkligt George släppas och Hugo återgå till en högre position i 
samfundet. Summa summarum har då Hugo lärt sin bror en läxa, samfundet får leva 

vidare, och ingen kan bevisa att samfundet gjort något skumt. Den ångestfyllde och 
revanschistiske Hugo blir ett utmärkt verktyg för sekten, som inte alls tänker ta risken att 
låta en levande George von Fridh komma tillbaka och kanske rationalisera bort 
samfundet ändå. Samfundets ledare har heller inga planer på att låta Hugo leva efter att 
operationen är genomförd, en sådan patetisk och neurotisk nolla kan man klara sig utan. 
Två av samfundets inkvisitorer, Leif och Laban, kallas in för att genomföra operationen 
och samarbeta med Hugo von Fridh. Leif och Laban får nördtorftigt falska identiteter 
som byråkrater vid Jourdbruksadministrationen och man ordnar en inbjudan till 
Konferensen. Dit ska de smuggla in Hugo och sedan sätta planen i verket. 

Så enkelt kommer det dock inte att bli. Genom sitt omfattande byråkratiska kontaktnät får 
George von Fridh reda på sektledningens plan: de tänker kidnappa honom och ersätta 
honom med hans bror! Sektledningens sanna, väl dolda plan, kommer dock inte fram: 

George von Fridh har ingen aning om att sekten tänker gå så långt som att döda honom. 
Han formulerar utifrån sina kunskaper en kontraplan. Om George kan få Leif och Laban 
att tro att han är Hugo, och att de av misstag kidnappar Hugo i tron att det är George, 
kommer George att kunna spela Hugo spelandes George utan att sekten vet någonting. 
Han kommer att ha situationen under kontroll och vid lämpligt tillfälle framlägga sin 
bortrationaliseringsplan, tillse att Leif och Laban arresteras, och befria sin kidnappade 
bror. Kort sagt, en plan som inte kan misslyckas. 

Eller...? 

1.3 Det Stående Skämtet (Skämten?) 

Som alltid finns ett Stående Skämt i äventyret. Årets Stående Skämt är Frukt. Genom ett 
stort byråkratiskt misstag i konferenscentrets matförberedelser har all lax, rostbiff, 

potatissallad och marängsviss kommit på avvägar. Istället har i sista sekunden två 

lastbilslaster frukt levererats till Lusthuset. Allt kökspersonalen har att bjuda på till 
frukost, lunch och middag under helgen är alltså frukt i olika modeller. Någon annan mat



har inte gått att få tag på med så kort varsel. Köksmästaren har inte vågat berätta detta för 
Janosch Biörck, konferenskoordinatorn (se Biroller nedan), eftersom han är säker på att 
han då skulle avskedas. I ett krismöte med kökspersonalen beslutar man att göra det 
bästa av situationen och improvisera sig fram. Detta leder till att så fort spelarna ska äta 
någonting är frukt det enda som finns att tillgå. På varje rum har en fruktkorg ställts i 
ordning som välkomstgåva, i varje arbetsrum finns en fruktskål som ständigt fylls på, 
som välkomstmåltid blir det fruktsallad följt av fruktkompott etc. Allt eftersom tiden går 
blir kökspersonalen alltmer fantsifull och desperat; man skär till mango och färgar den 
med vattenmelon för att få det att se ut som biff, granatäpplen maskeras som tomater o s 
v. Kökspersonalen kommer att försöka få fruktens ständiga återkomst på menyn att 
verka helt planerad och man kommer att in i det längsta förneka att någonting skulle vara 
fel. Dignande fat och extremt konsfulla uppläggningar får kompensera bristen på 
variation. Alltså - vill spelarna äta något, ta en nattmacka, ett mellanmål etc, så blir det 
frukt. Basta. Enda sättet att få någonting annat är att ta sig ner till samhället på Brösön 
och köpa mat där. Om spelarna blir så desperata har du verkligen lyckats. Vad som 
kommer att hända på Brösöns torgmarknad är helt upp till dig. 

Dessutom bör noteras att samtliga spelare och nästan samtliga biroller har ett efternamn 
som slutar på bokstaven ”h”. Se till att alla som presenterar sig för spelarna är noggranna 
med att påpeka att deras namn stavas med ett ”h” på slutet. Detta kommer nämligen att 
göra spelarna förvirrade när de väl stöter på någon som inte har ett namn som slutar på 
”h”. Samtliga ”h”-lösa biroller har naturligtvis ingenting gemensamt förutom att deras 
namn saknar ett ”h” på slutet, och inte heller de med ”h” på slutet ingår i någon särskild 
konspiration. Men rollspelare tenderar att hitta mönster även där inga mönster finns, så se 
till att betona för spelarna när de stöter på någon vars namn inte slutar med ”h”. 

2. BIROLLER 

Spelarna är förstås äventyrets huvudrollsinnehavare. Under äventyrets gång kommer de 
att stöta på ett antal mer eller mindre viktiga birollsinnehavare som de kan interagera 
med. Här följet således en beskrivning av de biroller spelarna sannolikt kommer att träffa 
på. Om saker och ting i birollernas karaktärsbeskrivningar verkar kryptiska beror det bara 
på att du inte läst äventyret än. När varje birollsinnehavare kommer in i handlingen 
kommer det att stå en liten snutt om personen, men de mer kompletta 
rollbeskrivningarna står alltså att finna här. Föst presenteras de större birollerna, därefter 
de mindre, 

2.1 Större biroller 

Janosch Biörck, 55, Konferenskoordinator 

Janosch är en utpräglad biroll. Han har ingenting med själva intrigen att göra, han har 
ingen aning om vare sig Plumpen eller dubbelgångare eller St Klas samfund. Hans 
främsta mål under konferensen är förstås att se till att alla arrangemang löper smidigt och 
att ingenting stör konferensens hedersgäst, professor George von Fridh, i onödan. Detta 
naturligtvis föra honom på kollisionskurs med spelarna. Eftersom Janosch är 
konfeenskoordinator och därmed konferensens högste chef” kan han göra livet ganska 
surt för spelarna om de stör konferensen för mycket. Att hosta för högt under en 
föreläsning kan räknas som "för mycket” om Janosch är på dåligt humör. 

Janosch är byråkrat i karriären och angelägen om att göra ett så gott intryck på alla som 
möjligt. I Janosch värld är det aldrig han som gör fel, han hittar istället någon 
underhuggare att skylla på. Han är inte heller sen att ta åt sig äran för bra saker som andra



har gjort. Däremot är Janosch absolut ingen odugling; det som gör honom kanske ännu 
mer irriterande är att han faktiskt är ganska bra på sitt jobb. Men att vara förberedd på vad 
ett gäng galna spelare kan hitta på är förstås alltid svårt. 

Janosch går alltid omkring med ett paket finska pinnar i bröstfickan. Han ses ofta med en 
finsk pinne i mungipan (utom när han står i talarstolar och i andra officiella sammanhang 
förstås). När han är irriterad (ofta) knaprar han i sig finsk pinne efter finsk pinne så att 
smulorna yr. Han lider också av hundskräck. 

Notera också att Janocsh är en av birollsinnehavarna vars namn inte slutar på ”h"'. Se till 
att spelarna märker detta. De kommer att bli förvirrade. 

Anselm Brunh, 50, kommissarie vid byråkratiroteln 

Kommissarie Brunh är en utpräglad skrivbordspolis; på byråkratiroteln krävs kännedom 
om blanketter snarare än brottsplatsundersöking. Han är mäkta stolt över sitt arbete som 
utredare av byråkratiska brott och ser sig själv som en slags blanketterna Sherlock 
Holmes. Han är också en duktig utredare och han har personligen sett till att flera 
blankettmissbrukare och frilansare har hamnat bakom lås och bom. Sedan två år tillbaka 
utreder han fallet ”Plumpen”. Plumpen är en mystisk byråkratfrilansare och enligt 
kommissarie Brunh samhällets fiende nr 1. Ännu har han inte gjort några större 
framsteg, vilket gjort honom frustrerad och han har med tiden kommit att bli mer och 
mer besatt av att ta fast Plumpen. Ingen har tidigare gäckat kommissarie Brunh! Han 
hyser en bisarr hatkärlek till Plumpen och ser honom som sin nemesis. Man skulle 
faktiskt kunna säga att han är sjukligt besatt av att fånga Plumpen. Under äventyret 
kommer han också att skylla allt konstigt som händer på Plumpen, vilket turligt nog för 
Göte (alias Plumpen) innebär att kommissarie Brunh inte är så koncentrerad som han 
brukar vara; han kommer följdaktligen inte direkt att misstänka spelarna. Men det vet de 
förstås inte om; kommissarie Brunh får gärna framstå som en hyperlistig deckarräv med 
en närmast magisk förmåga att avslöja lögner. Att han egentligen är lite knäpp torde inte 
gå upp för spelarna förrän mot slutet av äventyret. 

Kommissarie Brunh är på konferensen eftersom han vid en analys av Plumpens 
efterlämnade blanketter hittat paralleller med George von Fridhs arbete och teorier. 
Kommissarie Brunh har dragit den korrekta slutsatsen att Plumpen uppenbarligen 
beundrar och är inspirerad av George von Fridh (möjligheten att George von Fridh skulle 
kunna vara Plumpen har kommissarie Brunh, fullständigt korrekt, uteslutit). Denna 
kvalificerade gissning från kommissariens sida kommer ungefär samtidigt som 
kommissarie Brunhs överordnade tröttnat på hans resultatlösa Plumpjakt och gett honom 
en vecka att lösa fallet, annars läggs utredningen ned. Kommissarie Brunh är därför inte 
så lite desperat och ser sitt deltagande på konferensen som sista chansen att fånga 
Plumpen. Officiellt är han med som representant för polisbyråkratin, men han talar 
tämligen öppet om sitt uppdrag att fånga Plumpen och att han är övertygad om att 
Plumpen finns på Konferensen eftersom Plumpen uppenbrligen är en stor beundrare av 
professor von Fridh. Han kommer t ex att prata om sitt utreningasbete med Göte under 
middagen...svettigt! 

Inger Schtich, 35, konferensvärdinna och polisspion 

Inger är en kompetent och rättvis byråkratpolis med en gedigen karriär bakom sig. För 
tillfället arbetar hon under den legendariske kommissarie Brunh, och hjälper denne i hans 

uppdrag att ta fast byråkratfrilansaren Plumpen (alias Göte Svenssonh). Brunh har listat 
ut att Plumpen kommer att närvara på konferensen. Brunh bevistar konferensen i egen



hög person, som representant för polisbyråkratin (se beskrivning av kommissarien 
ovan). Inger Schtich är polisens äss i rockärmen: under konferensen uppträder hon 
undercover som konferensvärdinna. De enda som känner till detta är kommissarien och 
Janosch Biörck. Naturligtvis kommer Inger Schtich att bli just spelarnas särskilda 
konferensvärdinna. 

Inger är en kompetent och affärsmässig kvinna. Hon har ett ganska högt dystvärde och 
vet att bästa sättet att stiga i graderna i den dystopiska verkligheten är att visa sig duktig 
men inte för duktig, och att göra detta vid rätt tillfälle. I sin roll som konferensvärdinna är 
hon lika effektiv som vanligt, och har inga problem med att spela stressad trovärdigt. 
Spelarna kommer sannolikt att uppfatta henne som ett övereffektivt irritationsmoment. 
Detta är också Ingers målsättning. 

Inger har god iakttagelseförmåga och är inte besatt av att ta fast Plumpen, som 
kommissarie Brunh är. Av lojalitet kommer hon in i det längsta att hålla sig till 
kommissarie Brunhs teorier om att det är Plumpen som ligger bakom allt konstigt på 
konferensen, men till slut kommer hon att inse att det som händer inte beror på Plumpen 
utan på någonting annat. Att övertyga Inger är enda sättet för spelarna att få över 
kommissarie Brunh på sin sida; han är själv för besatt för att lyssna på någon annan än 
sin pålitliga medarbetare. Inger är alltså nyckeln till kommissarie Brunh. 

Anita Bergenstråleh, kallskänka, 25 

Anita bor nere på ön i underklasskvarteren och arbetar som kallskänka och ibland 
servitris på konferenscentret Lusthuset. Hon är intressant eftersom hon bevittnar 
mordet” på George von Fridh, och ser mördarnas ansikten (hon står på en balkong mitt 
emot spelarna och röker). Efraim är den ende av spelarna som ser Anita, men han ser i 
gengäld inte mordet. Efter lite koordination från spelarnas sida kan de inse att det finns ett 
vittne till till den bisarra händelsen och att detta vittne skulle kunna stödja deras berättelse. 
Därför kommer spelarna att vilja få tag på Anita. På balkongen tappar Anita sin cigarett 
innan hon förskräckt smiter hem - detta kan bli en liten ledtråd för spelarna. 

När Anita bevittnar mordet blir hon rädd och vågar inte säga till någon vad hon sett, av 
rädsla för att bli inblandad. När hon bevittnade mordet var hon på väg hem, och hon 
kommer inte att dyka upp i äventyret igen förrän mot slutet. Är det inte märkligt hur 
saker och ting slumpar sig? När spelarna försöker få tag på henne blir hon rädd och 
försöker fly (hon tror att de tänker slänga ned henne från konferenscentret också), och 
spelarna måste både ta fast henne och övertyga henne om att de inte vill henne något illa. 
Anita är mest rädd och orolig och vill inte förlora sitt arbete, men kan övertygas att ställa 
upp som vittne. 

Laban Dröningh, 39, inkvisitor i St Klas av den Heliga Benstommens Samfund 
(alias under Konferensen: Leif Källh, Jordbruksadministrationen) 

Laban är en av inkvistorerna utskickade av St Klas samfund för att sätta stopp för George 
von Fridhs planer. Han liten och råttlik, har svårt att ta egna intiativ och föredrar att lyda 
order. Hans order för närvarade är att eliminera George von Fridh, ersätta honom med 
dubblegångaren tillika brodern Hugo von Fridh, låta Hugo spela George och lägga fram 
ett förslag som leder till mer pengar för samfundet, och när detta är klart eliminera även 
Hugo. Till Hugo ska han säga att George von Fridh bara har kidnappats och befinner sig 
i tryggt förvar. Laban kan inget om blanketter och har under hela konferensen mycket 
svårt att smälta in som byråkrat. Laban bär med sig en byråkratihandbok som han slår i 
så fort han stöter på problem (Boken är för övrigt skiven av Sten-Zingo Torkelsson, se



nedan), men slår för det mesta fel.. Labans kompanjon Leif är hans bäste vän. Labans 
fungerar som en slags ledare för operationen och är dessutom safundets tekniske 
specialist. Han ansvarar för radiokontakten med samfundsledningen via den radio som 
han och Leif har gömt i zeppeliarlandningstornets topp. Han kan dyrka lås, knäcka 
kassaskåp och gillra enklare försåtfällor. 

Leif El-Fayedh, 33, inkvisitor i St Klas av den Heliga Benstommens Samfund 
(alias under Konferensen: Laban Wallquisth, J ordbruksadministrationen) 

Leif är välbyggd och stark. Han sköter de delar av operationen då handgripligt våld kan 
behövas. Han bär också en liten pistol, som han kan använda om det skulle behövas. Han 
har i sin packning också en liten batong, och ett fullängds inkvisitorsvärd. Leif kan till 
skillnad från Laban lite om blanketter (främst Kyrkans) men inte tillräckligt för att smälta 
in. Han och Laban ska ju föreställa statliga byråkrater. Han försöker ändå hjälpa sin vän 
och partner Laban när denna hamnar i byråkratiskt trängmål, främst genom att säga 
"Ursäkta oss” och dra iväg med Laban. 

Leif har en hård skolning på inkvisitorakademin bakom sig där han gick ut med 
toppbetyg i boxning och förhörsteknik. Leif gillar att stirra in i ögonen på folk som 
irriterar honom, och samtidigt le överlägset. Liksom Laban är Leif ganska enkelspårig 
och har svårt att hantera nya situationer. Mot slutet av äventyret, när saker och ting börjar 
balla ur, kommer Leif att vara benägen att lösa uppkommande problem med nävarna 
och/eller pistolen. 

George von Fridh, 47, byråkratiprofessor och rationaliseringsexpert 

George von Fridhs bakgrund ovan gör att man kan dra vissa slutsatser om hans 
persolnighet. Han är intelligent, målinriktad, analyserande och rationell. Han är professor 
i blankettvetenskap och det han inte vet om blanketter och rationaliseringar är inte värt att 
veta. 

Spelarna kommer sannolikt inte att ha så mycket personlig kontakt med George under 
äventyret, men om de pratar med honom om hans eget försvinnande kommer han att 
hålla sig försiktigt avvaktande. Se vidare nedan. 

Hugo von Fridh, 47, religiös fanatiker och vandrande neuros 

Som framgår av bakgrundshistorien är Hugo en ganska sorglig figur. Han har gått med 
på sektlednigens plan fast han egentligen inte vill, bara för att få en möjlighet att träffa sin 
bror. Han kommer onekligen att bli mycket förvånad och knäckt när Leif och Laban 
försöker mörda honom. Denna händelse kommer dock att tända en gnista av aktivitet i 
den annars så passive Hugo, och han kommer helhjärtat gå in för att rädda sin bror och 
istället hämnas på samfundet. Hans nyvunna självkänsla är dock ännu så länge ganska 
bräcklig, och det är sannolikt att han kommer att bryta ihop i ett avgörande ögonblick. 

2.2. - Mindre biroller 

I äventyret kommer spelarna förstås att stöta på en del mindre roller. För att besvara dig 
besväret att improvisera fram varenda en av Konferensens 100 deltagare och Lusthusets 
30 anställda presenterar vi här korta beskrivningar på några personer som spelarna kan 
tänkas komma i kontakt med. En del av dem sitter faktiskt inne med information som är 
åtminstone semi-relevant för ävetyret. Om spelarna inte råkar prata med någon av de här 
personerna får du låta dem få ledtrådarna på något annat sätt.



Lucia Bergvalh, 63, receptionist 

Lucia är en typisk sekreterare och receptionist. Hon ser ut som någons mormor och har 
stora glasögon och smaklösa örhängen. Hon har i receptionen register över samtliga 
konferensdeltagare och samtliga anställda på Lusthuset. Under vissa skeden av äventyret 
är det något spelarna kan tänkas vilja åt. Om spelarna är vänliga, komplimenterar hennes 
örhängen och har en bra historia kan hon tänkas hjälpa dem att leta i registret fast det 
egentligen inte är tillåtet. Om spelarna däremot flexar sina byråkratiska muskler 
(sannolikt) och börjar kasta paragrafer i ansiktet på Lucia kommer hon att sätta sig på 
tvären och, om spelarna blir mycket jobbiga, tillkalla Janosch Biörck. JAnosch kommr 
naturligtvis att ställa sig på Lucias sida. Så går det. 

Lucia är också ansvarig för telefonväxeln. Hon är bekymrad över att den har fungerat 
dåligt ända sedan Konferensen började. Med jämna mellanrum (en gång varannan timme 
ungefär) utsätts växeln för störningar av något slag, och ibland bryter andra röster in i 
pågående samtal. Vaktmästaren Pavel (se nedan) har undersökt telfonväxeln noggrant 
men inte hittat något fel. Anledningen till detta är förstås att Leif och Labans radiotrafik 
från taket stör telefonväxeln, och det är deras röster som ibland poppar upp i andras 
samtal. Kanske när spelarna försöker ringa ut? 

Pavel, 52, vaktmästare 

Den godmodige Pavel är Lusthusets vaktmästare och allt-i-allo. Han byter glödlampor, 
lagar rör och utför allehanda små reparationer och behövligt underhåll. Han är glad och 
positiv och har ett lågt dystvärde. Han är imponerad av att så många framgångsrika 
byråkrater har valt just Lusthuset för sin Konferens, och han är angelägen om att allt ska 
vara i toppskick. Om spelarna behöver hjälp med något tekniskt är det Pavel de ska 
vända sig till, och behandlar de honom bara med ett modikum av respekt så kommer han 
att vara mycket tillmötesgående. 

Pavel har under Konferensen en del problem med att ordna telefonväxeln. Efter 
noggranna undersökningar har han konstaterat att det absolut inte är något fel på 
telefonväxeln; det måste vara fråga om yttre störningar av något slag. Om spelarna kör 
fast eller beter sig allmänt trögt kan Pavel föreslå att störningarna förmodligen kommer 
sig av att någon använder en radiosändare i närheten, och att den måste befinna sig fritt 
och öppet (läs:taket) eftersom störningarna blir så kraftiga. 

Utöver detta har Pavel också en mycket god lokalkännedom och kan alla Lusthusets 
bortglömda vrår och korridorer. Han kan t ex ge förslag på var cirkussällskapet gömmer 
sig (se äventyret), om spelarna frågar. Pavel bor nere i det lilla samhället på Brösön och 
känner naturligtvis till cirkusen. Om han befinner sig i matsalen när trolleritricket sker 
förstår han att det måste vara samma cirkussällskap som det står om i lokaltidningen och 
blir mycket glad; han har nämligen inte haft tid att gå och se den ordinarie föreställnigen. 

Bertram Adielssonh, 23, sanitetsföreståndare 

Bertram är chef för Lusthusets städarstyrka. Som sådan har han tillgång till 
huvudnyckeln, som ger tillträde till alla rum i hela Lusthuset. Det är också någonting 
spelarna kan tänkas vilja lägga beslag på. Vill de ha nyckeln av Bertram måste de lura 
honom på något sätt, han kommer inte på villkors vis att släppa ifrån sig huvudnyckeln 
frivilligt (med reservation för mycket påhittiga spelare).



  

Bertram är ung och nervös och mycket orolig för sin position, han har blivit befordrad till 
städchef relativt nyligen. Han svettas ymnigt och beordrar sina underhuggare med gäll 
stämma. Omsom skäller han hysteriskt på dem för imaginära fel och ömsom ber han 
dem gråtande om ursäkt för att han brusat upp. Eftersom majoriteten av städpersonalen 
är emotionellt stabil underklass med jättelåga dystvärden tar de sin chefs beteende med 
jämnmod; de är övertygade om att han kommer bli en bra chef bara han "växer till sig”. 
Många av städtanterna hyser faktiskt varma moderskänslor för Bertram och är mycket 
lojala mot honom. Om spelarna bråkar med Bertram och städtanterna får reda på det kan 
de plötsligt finna sig utan toapapper eller med papperskorgarna tömda i kuddvaret. 

Gusten, 33, kock 

Om spelarna ger sig in i köksregionerna kommer de att träffa kocken Gusten. Gusten är 
två meter lång och en och en halv meter bred. Han är tystlåten, något burdus och en 
mycket bra kock. Han har visat sig vara mycket fantasifull när det gäller att maskera frukt 
som annan mat, och han kommer att bli förolämpad om någon klagar på det enahanda 
matutbudet. Hur han kommer att reagera på denna förolämpning beror på vem som 
säger till honom. Om det är Janosch Biörck kommer han surmulet och tyst förklara att 
det minsann är så attman måste arbeta med de råvaror man har till hands, men om 
däremot spelarna börjar skälla på honom kommer han att snäsa av dem och kanske vifta 
hotfullt med sin stora köttyxa. 

Köttyxan kommer han garanterat att börja vifta med när spelarna tränger in i 
köksregionen på jakt efter Anita (se ovan och nedan). Gusten kommer att missförstå 
spelarnas avsikter och försvara Anita från deras angrepp. Han lugnar ner sig endast om 
Anita ber honom sluta eller om han blir slagen medvetslös (vilket i och för sig kommer 
att resultera i att spelarna kommer att få resten av den uppröda kökspersonalen efter sig). 

Jean-Louis Garniteauxh, 37, köksmästare AA 
407 gr Si ov ; 

Jean-Louis är högste chef för kökspersonalen och följadaktligen liksom Gusten en figur 
spelarna träffar om de tar sig in i köket. Han ser ut som en karikatyr på en fransk kypare 
och beter sig också som en sådan, d v s är arrogant mot personer med lägre status än han 
själv och fjäskar för personer med högre status. Han pratar med en fånig fransk brytning 
och har absolut ingen lust att förklara för spelarna varför det bara serveras frukt (det är 
ytterst han som är ansvarig för detta misstag). 

Om spelarna bråkar ropar han på Gusten. Han är däremot rädd för att tillkalla Janosch 
Biörck eftersom han då är rädd att hans blunder ska uppdagas. Om spelarna hotar med 
det kommer han genast att bli mer tillmötesgående (t ex beordra Anita att följa med 
spelarna, tala om vem som röker Poll Moll-cigaretter (Anita), ge spelarna lite frysta 
köttbullar från sitt privata förråd etc). 

Generiska byråkrater 

Olaus Janesnonh, 26, byråkrat (spelar ukulele i tid och otid) 

Olaus Janesnonh är en ung byråkrat med den irriterande ovanan att spela ukulele i tid och 
otid. Under middag, frukost och andra samlingar kommer han att försöka lätta upp 
stämningen med lite egenkomponerande låtar (Olaus favoritmusik är atonal jazz). Olaus 
är dessutom vegetarian och mycket belåten med att det bara serveras frukt. Mot slutet av 
Konferensen kommer han att driva alla till vansinne med sitt ständiga prisande av 
matvalet på Konferensen.



Henry Rörbeningh, 24, byråkrat 

Henry är också en ung byråkrat med irriterande ovanor. Han är mycket högljudd och 
pratar ofta och gärna fast han inte har någonting att säga. Han kastar sig gärna in i samtal 
han inte har någonting med att göra och dränker all annan konversation. Under middagen 
i slutet på Konferensen kommer han dessutom att bli mycket berusad och högljuddare än 
vanligt betyga sin eviga vänskap till människor han aldrig har sett och kalla Konferensens 
kvinnliga deltagare för lösaktiga stycken. 

Sten-Zingo Torkelsonh, 56, byråkrat 

Sten-Zingo är en byråkratveteran som har skrivit ett antal mindre handledningar och 
manualer för blankettifyllande och administrationsteknik. Dessa framgångar ligger dock 
bakom honom; nu skulle Sten-Zingo bäst beskrivas som en föredetting. Han är stor, fet 
och skallig som en biljardboll och rör sig klumpigt. Detta beror på att han för det mesta 
är lätt berusad. Sten-Zingo är begynnande alkoholist och smuttar (och bjuder) gärna från 
sin Hlla äppelmäskfyllda fickplunta. Dessutom har han en störande kroppslukt. 

Gary Nilssonh, 28, byråkrat = sv Af för 

Gary är en ung glidarbyråkrat i karriären vars främsta mål under Konferensen är att få 
ihop det med så många kvinnliga Konferensdeltagare som möjligt. Hittills har han inte 
lyckats något vidare eftersom han inte är den världsvane förförare han själv tror. En bit in 
på Konferensen kommer han att bli mer och mer desperat och till slut i förtäckta ordalag 
börja utge sig själv för att vara den eftersökte byråkratfrilansaren Plumpen, allt för att 
verka intressant. Detta kan leda till intressanta komplikationer - företagsamma spelare 
kan säkert se till att sätta kommissarie Bruhn på spåret för att hålla honom sysselsatt. 

Anna-Lotta Noreliusson, 35, byråkrat 

Anna-Lotta är byråkrat inom skoladministrationen och gravid i femte månaden. Hon är 
mest intresserad av att prata med alla och envar om vad underbart det ska bli att bli 
mamma, hur underbar far hennes älskade make kommer att bli. Oavsett vad man pratar 
med henne om kommer hon att på något långsökt sätt att associera till barn, graviditet 
eller familjeliv. Gröt i huvudet, helt enkelt (Aaahrgh! Jag skrev det! Uölgh!). 

Mary Riädowh, 44, byråkrat 

Efter 24 år på avdelningen för kvalitetskontroll, vidareutbildning och sprittillstånd har 
Mary Riidowh sett det mesta. Hon vet att ingenting fungerar i den dystopiska 
verkligheten, att ingen har det bra och att ingen vet vem som egentligen är ansvarig för de 
idiotiska bestämmelser som alla ändå följer. Hon har ett dystvärde på +35 och är 
fullständigt desillusionerad och deprimerad. Om spelarna pratar med henne om mordet 
eller försöker få hennes hjälp kommer hon att reagera med fraser som "Vad spelar det 
för roll?”, "Varför då?” och "Det är ändå ingen idé”. Om spelledaren behöver en 
panicbutton kan Mary under någon måltid klättra upp på bordet, slita av sig blusen och 

avslöja tolv kilo sprängämnen, vråla "Det är skit med hela jävelsamhället!” och spränga 
hela konferenscentret i luften. 

Melvin Crisp, 40, byråkrat



Melvin är gästbyråkrat från Bordurien (ett pseudo-öst/orientaliskt land) på studiebesök på 
Konferensen för att lära sig allt som är värt att veta om den civiliserade värdens byråkrati. 
Han är glad, vänlig och nyfiken och har mycket bristfälliga språkkunkskaper. Tänk 
Manuel i "Pang i bygget”. Trots att Melvin inte riktigt förstå allt som sägs är han mycket 
entusiastisk och är inte rädd för att fråga om det är någonting han inte begriper, d v s det 
mesta. Melvin bär också en stor portfölj med borduriska blanketter som han delar ut som 
souvernirer. 

3. KONFERENSEN BÖRJAR 

3.1 — Första scenen - Ankomst och Registrering 

Spelarna, liksom de flesta andra konferensdeltagare, anländer till Konferensen via färja 
som anlägger i Brösöns hamn. Det är fredag eftermiddag och alla byråkrater skvallrar 
försiktigt med varandra om vad som komma skall. När färjan anlänt går en trång buss i 
skytteltrafik upp till konferenscentret, där deltagarna ska registrera sig. Under färjefärden 
har spelarna suttit bredvid varandra och fått tillfälle att bekanta sig med varandra 
(naturligtvis ovetande om att de längre fram kommer att ingå i samma arbetsgrupp). När 
färjan stannar och spelarna stiger i land och slussas på bussen ser de det majestätiska 
konferenscentret på Brösöbergets topp, och de noterar också hur en zeppelinare förtöjs 
vid det stora tornet. Det måste vara med den som hedersgästen och de allra högst 
uppsatta byråkraterna kommer med! 

Ett lämpligt tillfälle att låta spelarna börja spela är när de sitter ihopträngda på ett säte för 
tre i bussen på väg upp mot konferenscentret. De kan presentera sig igen, spekulera i vad 
som kommer att hända, och se det lilla samhället på Brösön avlägsna sig och 
konferenscentret Lusthuset närma sig. 

Väl anlända kommer deltagarna att slussas in i en stor foajé. Ett hundratal byråkrater och 
deras packning trängs samman på en begränsa yta. De trevande samtal som påbörjats 
under färden upp mot Lusthuset fortsätter, nu något mindre trevande. Spelarna kanske 
konfronteras med Olaus Janesnonh, Henry Rörbeningh eller någon annan generisk 
byråkrat. Efter en stund bryts alla samtal av ett ihållande, gällt pipande och allas 
uppmärksamhet dras till en man i fin kostym som står på en stol bakom 
receptionsdisken med en stor mikrofon i handen. Pipandet var naturligtvis ett 
rundgångsljud. Mannen tar till orda: 

Hjärtligt välkomna, vänner byråkrater, till Den Sjätte Biennala Koordinations-, 
Kommunikations- och Kontrollkonferensen! Mitt namn är Janosch Biörck, och jag är, 
som ni vet, Konferenskoordinator. Vi kommer nu att påbörja registreringen av alla 
deltagare. Vänta till ert namn ropas upp och gå då fram till receptionen och fyll i 
registreringshandlingarna. Vänta på er tur, alla kommer att tas om hand. Därefter 
kommer genom lottdragning arbetsgruppsindelningen för morgondagen att ske. 
Arbetsgruppsmedlemmarna kommer att inkvarteras tillsammans och tilldelas en 
konferensvärd eller konferensvärdinna. När indelningen är klar kommer arbetsgrupperna 
visas till sina sovrum, därefter sker återsamling i foajén för indelning i större grupper, 
kallade kluster, och därefter klustervis visas runt på konferenscentret. Efter detta ges varje 
arbetsgrupp 15 minuter fri tid för att klä om inför kvällens middag, då vår hedersgäst 
(entusiastiskt mummel från konferensdeltagarna) kommer att presentera sig! År allt 
klart? Inga frågor? Bra! Återigen hjärtligt välkomna och väl mött på middagen!” 

Janosch Biörck kliver ned från stolan och orsakar då ännu ett gällt pipande, som dock 
snabbt åtgärdas av vaktmästaren Pavel. Lucia Bergvalh börjar ropa upp



konferensdeltagare (givetvis utan någon fattbar ordning) som får koma fram för 
registrering. Spelarna kommer att ropas upp med ojämna mellanrum. Under tiden kan de 
pratamed andra byråkrater. Här är det också dags att introducera komissarie Brunh. Göte 
ser naturligtvis den kände byråkratpolisen, som just då tittar åt spelarnas håli och skyndar 
över för att presentera sig. Han berättar i förtroende om sitt uppdrag att infånga Plumpen 
och säger att han i princip är säker på Plumpens verkliga identitet. Göte kanske blir 
nervös, spelarna samtalar med andra byråkrater och är allmänt sociala. Någon gång ropas 
Ewert Mariposas namn upp, dock utan att någon ger sig tillkänna. Efter ytterligare några 
utrop kommer någon fram och meddelar att Ewert Mariposa fått förhinder i sista stund, 
han var visst tvungen att vara med på någon filminspelning (Detta är ett skamlöst 
internskämt. Ewert Mariposa var en av karaktärerna i det första officiella 
Dystopiaäventyret Bron). Inregistreringen med tillhörande mingling fortgår så länge det 
är roligt. 

När alla är registrerade kliver Lucia Bergvalh upp på stolen med mikrofonen, och Pavel 
justerar högtalarsystemet. När Lucia talat blir det inte rundgång. 

"Ärade Konferensdeltagare! Registreringen är nu klar. Vi kommer nu medelst lottens 
hjälp avgöra arbetsgruppsindelning. Ur denna skål (en glasskål med varje deltagares 
registreringskort) kommer jag att dra fyra kort åt gången, dessa fyra bildar en 
arbetsgrupp, tilldelas en konferensvärd eller konferensvärdinna och visas till sina rum. 
Därefter sker återsamling här i foajén för en liten rundtur på vårt toppmoderna 
konferenscenter!” 

Lucia börjar lottningsproceduren. Den fjärde arbetsgruppen är förstås spelarna, som helt 
slumpmässigt kommer att hamna i samma grupp. Lucia ropar ut "Ni är alltså 
arbetsgrupp 4. Er konferensvärdinna blir Inger Schtich!” Inger banar sig vär fram mot 
spelarna, presenterar sig kort och visar dem till deras rum. Inger svarar på enklare frågor 
som spelarna kan tänkas har, och ställer de någon svår fråga lovar hon serviceinriktat att 
ta reda på svaret till efter middagen. Spelarnas gemensamma sovrum, svit nr 44) ligger 
på fjärde våningen, och påminner om en sjukhussal med fyra sängar. Detta är också vad 
det har varit - på en av sängarna sitter en journal med deprimerande kurvor kvar. 

Efter att spelarna installerat sig på sina rum står en rundur på Lusthuset på schemat. 
Spelarna delas vid återsamlingen i foajén in i tjugomannakluster (fem arbetsgrupper i 
varje) och visas runt på det toppmoderna centret. Spelarna hamnar förstås i samma 
kluster som komissarie B om fortsätter sina samtal om Plumpen och dennes 
illdåd. Ansvarig för rundvisningenvav det kluster spelarna ingår i är förstås Inger. 
Spelarna kommer att visas arbetsrummen, rekreationsanläggningen (i källaren) och när 
spelarna visas förbi den toppmoderna telefonväxeln är den tillfälligtvis utsatt för 
atmosfäriska störningar. Detta beror som sagt på att Leif och Laban sänder 
radiomeddelanden till sina överordnade från taket, och detta stör telefonväxeln. Efter detta 
Lilla interludium, då en bekymrad Lucia pratar med Inger och Pavel tillkallas, kommer 
klustret att bege sig uppåt i de på utsidan belägna hissarna för rundturens sista anhalt: 
zeppelinartornet, ”För den fantastiska utsikten”. När spelarna är på väg ned märker den 
numerologiskt bevandrade Efraim att 21 personer gick upp på taket, men 24 personer 
kommer ner. Den tankspridde Efraim har dock inga möjligheter att komma på vilka som 
är de tre extra” personerna eftersom Efraim bara lägger märke till tal, inte personer. De 
övriga spelarna märker inget. De tre extra är förstås Leif och Laban, som avslutat en 
radiosändning till sektledningen, och Hugo von Fridh (förklädd), som legat gömd i 
passagerarzeppelinarens lastutrymme och nu hämtats av Leif och Laban. 

  

   



Efter dessa märkliga men knappast allvarliga incidenter förs spelarna tillbaka till sina rum 
för att byta om inför middagen. Inger Schtäch påminner alla vänligt men bestämt att 
tänka på tidsschemat, det är för allas bästa. 

3.2 — Andra scenen - Spelarna bevittnar ett mord 

Spelarna åker alltså hiss upp till sina rum för att byta om inför middagen. När spelarna 
sedan åker ner igen, knakar det till och hissen stannar mellan fjärde och tredje våningen. 
Det knastrar i den lilla högtalaren i hissen, men inget mer hörs. Skicka ut Efraim- 
spelaren ur rummet. > 

Övriga spelare ser plötsligt genom hissens stora fönster mot utsidan hur Konferensens 
hedersgäst George von Fridh kommer springande längs en svalgång och plötsligt stiger 
två mystiska figurer ut ur skuggorna. De är klädda i något slags mörka, vinröda kåpor 
med huvor. De har ryggen mot spelarna och det är mörkt, så det är svårt att se något 
annat än att det är en storväxt och en småväxt person. George von Fridh stannar när han 
får se männen och verkar inte märkbart förvånad. Mycket målmedvetet tar de två 
männen tag i George von Fridh som förvånat försöker värja sig. Med ett resolut "Å ett å 
två å tre” så kastar de honom över svalgångskanten, ner för stupet! Gärningsmännen 
försvinner återigen in i skuggorna. Hissen startar igen med ett pling och en förinspelad 
röst meddelar: ”Konfernscentret Lusthuset beklagar å de uppriktigaste dröjsmålet .” 

Gå därefter ut till Efraim och berätta för honom att han får syn på hur en ung kvinna står 
och röker på en liten balkong , snett mittemot spelarnas position. Hon ser lugn ut, men 
verkar sedan förvånat följa någon med blicken. Kvinnan ser sedan mycket förfärad ut, 
utstöter ett litet skrik, tappar cigaretten och kastar sig in genom balkongdörren. Hon 
verkar ha bevittnat något alldelels fruktansvärt, konstaterar Efraim lugnt. 

Kort sagt. När hissen, långsammare än förut, är på väg ned och de hysteriska spelarna 
skriker i munnen på varandra är läget alltså som följer: spelarna har bevittnat mordet på 
George von Fridh, utom Efraim, som istället har bevittnat Anita Bergenstråleh bevittna 
mordet. Enkelt va? 

När spelarna kommer ner på bottenplanet möts de vid hissen av en irriterad och stressad 
Ingé&fSchtöch. "Ni är försenade, George von Fridh kommer snart att hålla sitt 
inledningstal.”, säger hon stressat och börjar beledsaga spelarna mot matsalen. Replikerar 
spelarna att George von Fridh faktsit blivit mördad, eller någonting liknande, svarar hon 
stressat "Ja, ja, ja han börjar tala snart, ni måste gå in och sätta er nu.” Inger Schtäch och 
andra konferensvärdar kommer med milt våld försöka få spelarna (som troligen 
protesterar vilt och pratar i munnen på varandra) att följa med in till matsalen. 

En tråkig sak som skulle kunna hända nu är att spelarna nödvändigtvis ska ta sig till 
brottsplatsen, eller försöker larma någon mer receptiv part än Inger och hennes 
konferensvärdskollegor, och helt enkelt struntar i middagen. Om du absolut inte kans 
toppa dem, eller tycker att det verkar tråkigt att göra det, låt dem för all del skämma ut 
sig. De kommer förr eller senare höra att George von Fridh faktiskt dök upp på 
middagen, Janosch Biörck kommer att fråga spelarna varför de inte ansåg det passande 
att vara på middagen etc. Ingen kommer naturligtvis att tro på deras dillerier om att 
George von Fridh har blivit mördad eftersom han alldeles uppenbarligen höll sitt tal 
under middagen. 

Nå. Förhoppningsvis följer spelarna Inger och kommer in i matsalen. Tre lååånga 
långbord står uppställda parallellt med varandra, och ett långbord är placerat vinkelrätt



mot de tre övriga framme vid den lilla scenen. Alla har redan satt sig. Alla tittar på de 
försenade spelarna och börjar mumla sinsemellan. Spelarnas platser gapar tomt i mitten 
på det mittersta långbordet, så spelarna kommer att behöva tränga sig fram mellan 
borden för att komma fram till sina platser. Övriga byråkrater stirrar ännu mer, och om 
de börjar gorma om mord hyschar de övriga deltagarna irriterat. När alla väl har satt sig 
(och Göte Svenssonh inser att han blivit placerad bredvid kommissarie Brunh) går 
Janosch Biörck upp på scenen och hälsar alla välkomna. 

"Och nu, konferensens hedersgäst, mannen som väl knappast behöver någon närmare 
presentation, vinnaren av Stora Byråkratipriset förra året, mannen vi alla väntar på, etc 
etc: professor George von Fridh!” 

Paus. George von Fridh dyker inte upp från scenkanten. Allt blir tyst. Spelarna vrålar 
unisont: "Vad var det vi sa! Han är MÖRDAD!” 

George von Fridh kliver fram i rampljuset och upp i talarstolen. Alla applåderar. Alla 
tittar elakt på spelarna. Ingen tror dem. George håller ett kort inledningsanförande där han 
förklarar att arbetsgrupperna under konferensen kommer att få olika uppgifter att lösa och 
redovisa i ett kollokvium. Dessa lösningar kommer sedan att bilda underlag för Georges 
avslutningstal. "Ni kommer alla att lämna ett värdefullt bidrag tili byråkrativetenskapen!” 
säger George von Fridh och ler pillemariskt. Skavller och mummel och allmän 
bordskonversation börjar och middagen (fruktsallad) bärs in. Om spelarna har betett sig 
dumt och skrikit kommer inte många att vilja prata med dem och de kommer att 
behandlas som spetälska under resten av konferensen. Kommissarie Brunh kommer 
dock inte att kunna hålla käften och börjar prata med Göte Svenssonh om att hans 
egentliga uppdrag är att leta rätt på den samhällsfarlige byråkratfrilansaren Plumpen och 
att han har tunga indikationer på att Plumpen befinner sig på konferensen, etc, etc. 
Komissarien är naturligtvis också intresserad av att veta vad det var som orsakade deras 
försening och kommer att ställa obehagliga frågor. Om spelarna försöker övertyga 
honom om att George von Fridh både har blivit mördad och hållit inledningtalet kommer 
han att nicka med spelat intresse och fortsätta sina frågor om Plumpen. Från och med 
middagen kommer kommissarien att misstänka att någon av spelarna är Plumpen, och 
ber Inger Schtiich hålla ett extra öga på spelarna. Göte blir nervös och de andra spelarna 
försöker desperat konversera med andra asociala byråkrater. Middagen tar så småningom 
slut. 

3.3. — Vad har egentligen hänt? 

George von Fridh har med ett falskt meddelande skrivet på hotellets brevpapper lurat 
Hugo von Fridh i händerna på Leif och Laban i tron att han då kommer att kidnappas. I 
själva verket kastar Leif och Laban resolut Hugo ner mot en säker död, dock planenligt i 
tron att det är George de tar kål på. Hugo faller ner över kanten, rispar sig mot en 
flaggstång (och byxfickan med George von Fridhs meddelande i slits av) och ramlar 
dock mirakulöst nog ned i ett cirkustält och räddar med sitt uppdykande en ganska dålig 
show från fiasko. Alla ovetande överlever alltså Hugo von Fridh mordförsöket, och 
lyckas övertyga cirkussällskapet att hjälpa honom. De ser sig som skyldiga honom en 
tjänst eftersom Hugo von Fridhs fall genom tälttaket rakt ned i skyddsnätet och upp igen 
i trapetsen uppfattades som en spektakulär del av föreställningen. Den lokala 
kvällstidningen omnämner den fantastiska föreställningen och ger den mycket goda 
recensioner, komplett med ett suddigt ögonbicksfoto på Hugo von Fridh på väg ned 
genom tältduken. Denna tidning sitter Lucia Bergvalh och läser någon gång när spelarna 
kommer till växeln för att ringa.
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Hugo von Fridh kommer alltså tillbaka senare med cirkussällskapet. Han har insett att 
sekten hela tiden tänkt döda både honom och hans bror. Han förstår att han inte har 
någon chans att övertyga sin bror utan iscensätter en plan för att byta tillbaka sig själv 
mot brodern och dra Leif och Laban vid näsan, med George von Fridh i säkert förvar hos 
cirkussällskapet. 

3.4. — Tredje scenen - Efter middagen 

Spelarna kommer nu att vilja göra en massa konstiga och improduktiva saker, precis 
som spelare alltid gör. Här följer en lista över några sannolika handlingsalternativ. 

3.4.1. Spelarna försöker prata mer med kommissarie Brunh 
Det går inte så bra. Han kommer att försöka styra in samtalet på vad spelarna vet om 
Plumpen på alla tänkbara sätt. "Tror ni det är Plumpen som ligger bakom mordet? Vad 
gjorde ni själv när mordet begicks? Berätta allt en gång till och utelämna inga detaljer! 
Vad känner ni till om Plumpens arbetsmetoder? Vad vet ni om gärningsmännen? Kan 
kvinnan ha varit Plumpen i förklädnad? ”Etc. Kommissarie Brunh är mest intresserad av 
Plumpen, vilket snart kommer att framgå med all önskvärd tydlighet. Däremot är det 
viktigt att inte framställa Kommissarie Brunh som den idiot han faktiskt är - han verkar 
mycket skarpsinnig och kommer att ställa avslöjande frågor till spelarna om de motsäger 
varandra (vilket de kommer att göra - de kommer också att prata i munnen på varandra 
och generellt sett inte vara överens). Om spelarna fortfarande instisterar på att försöka få 
kommissarie Brunh att förstå situationens allvar, kan han på klassiskt förhörsmaner börja 
fråga spelarna samma fråga om och om igen: - Berätta nu vad ni såg. En i taget. Och nu 
berättar ni. Och nu berättar ni. Och nu berättar ni. Och nu berättar ni igen etc etc. 
Kommissarie Brunh är en mycket metodisk man. 

3.4.2. Spelarna försöker prata med professorn 
Det går inte heller så bra. Professorn vill nog inte ens prata med de som under middagen 
påstått att han är mördad. Det troliga är att spelarna snarare vill träffa professorn (eller 
göra ett diskret inbrott på hans rum) för att luska ut vem han egentligen är. George von 
Fridh kommer av den anledningen inte att vara så benägen att ge spelarna audiens. 
George von Fridh är nämligen orolig över att spelarnas efterforskningar ska leda till att 
Leif och Laban fattar misstankar om hans rätta identitet och att hans bror Hugo då 
kommer att skadas. Om spelarna faktiskt lyckas få en pratstund med George von Fridh 
kommer han diskret försöka ta reda på vad de vet och vad de tänker göra, samtidigt som 
han försöker lugna dem och övertyga dem om att ingenting har hänt. Om spelarna påstår 
att George von Fridh (eller någon som liknar honom) blivit mördad, kommer George 
von Fridh att naturligtvis bli orolig för sin bror. Han kommer då att försöka kontakta Leif 
och Laban för att få ur dem om de har dödat Hugo von Fridh (eller, som de tror, George 
von Fridh). Eftersom det ingår i deras order att inte avslöja för Hugo von Fridh (i det här 
fallet George von Fridh) att hans bror mördats, kommer de att förklara bort händelsen 
och säga något i stil med att George von Fridh (Hugo von Fridh) slängdes ned i en 
väntande fångstsäck och nu finns i tryggt förvar. George von Fridh kanske insisterar på 
att träffa Hugo von Fridh, men Leif och Laban påminner honom då vänligt men bestämt 
att det går emot planen: Hugo von Fridh ska visa sig för sin bror först när allt är över och 
det är försent att stoppa sektens planer. På så sätt blir ju förödmjukelsen så mycket större. 
George von Fridh kommer dock fortsättningsvis att vara orolig och besvärad, och 
kommer med visst intresse följa spelarnas efterforskningar i hopp om att de kan bringa 
klarhet i vad som hänt med hans bror. 

3.4.3. Spelarna undersöker brottsplatsen



Här finns ingenting, om inte spelarna kommer på tanken att titta ut över kanten. På en 
flaggstångsknopp fem meter längre ner hänger en avriven ficka som ett papper stiger upp 
ur. Det förefaller som om det inte hängt där så länge, och inte kommer att hänga där så 
länge till heller. Det fladdrar betänkligt i vinden. Om spelarna på något sätt klättrar ned/får 
tag på papperslappen står där följande: "Ändring av tidsplanen. Kom till Platsen genast 
för verkställande av Plan Kranium.”. Papperslappen är märkt med konferenscentrets 
namn och adress. Mystiskt! 

När spelarna kommer dit på kvällenär det också hemskt dimmigt och mörkt, vilket gör 
att spelarna inte kan se ända ner till marken (de kan m a o inte upptäcka att Hugo von 
Fridh sannolikt har landat på/i ett cirkustält.) Om de däremot återvänder till brottsplatsen 
senare under nästa dag och tittar ut över kanten kan de se att långt där nere håller en 
samling människor på att ta ner ett cirkustält... 

3.4.4. Spelarna försöker prata med någon annan (personal, Jansoch Biörck etc) 
Det går inte så bra. 

3.4.5. Spelarna letar efter mördarna 
Det går ännu sämre. Det går inte alls, än så länge. Spelarna kan inse att väldigt många av 
konferensdeltagarna passar in på signalementet stor” och liten”. Efraim kan inse (om 
han får mördarnas uniformer beskrivna för sig, vill säga) att uniformerna tillhör 
Kyrkohierarkin på något sätt. Om de övriga i sällskapet skulle rita bilder av uniformerna 
skulle han nog, med hjälp av lite hjälpande littratur, kunna lista ut vilken kyrka de tillhört. 

3.4.6. Spelarna letar efter Anita 
De har ingen aning om vem hon är, de vet inte ens om hon är anställd eller deltagare. Om 
spelarna lyckas ta sig till balkongen där anita stog och rökte kan de hitta en fimp av 
märket Poll Moll. Anita själv har blivit livrädd och skyndat hem. Hon kommer tillbaka 
till middagen dagen därpå. Så var det med det. 

Spelarna kommer antagligen att försöka göra så mycket som möjligt av detta. Det 
kommer förstås och ta tid och det börjar bli sent. Spelarna börjar bli trötta och folk som 
spelarna vill prata med börjar dra sig tillbaka på kvällen. Obs! Hinta inte ihjäl spelarna 
och kräv att de går och lägger sig, men om de envisas med att stanna uppe: ge dem 
KRAFTIGA minus på allt de tar sig för under morgondagen p g a trötthet. 

4. KONFERENSENS ANDRA DAG 

Efter en mer eller mindre sömnlös natt är det dags att fortsätta med konferensen. 
Spelarna väcks av ett konstigt alarmljud och en blinkande röd siren ovanför dörren. En 
vänlig, knastrande röst hörs i högtalarna: 
- God morgon, konferensdeltagare! Frukost serveras nu i Stora Matsalen. Klockan 09.00 
börjar arbetsgrupperna med sina uppgifter i respektive grupprum. Ha en trevlig dag, och 
kom ihåg: Kom i tid! 
Frukostscenen kan man lägga ner så mycket, eller så litet, tid man vill på. Spelarna kan 
konfronteras med några birollsinnehavare. Hur andra konferensdeltagare reagerar på dem 
beror mycket på hur mycket de gjort bort sig under gårdagen. Kanske får de sitta 
ensamma vid ett för trångt bord i hörnet? Frukosten består naturligtvis av fruktkompott 
med hackad frukt och fruktskålar med tilltugg. Janosch Biörck och George von Fridh, 
samt några andra höga byråkrater äter inte i Stora Matsalen utan i Lilla VIP-matsalen, 
varför spelarna sannolikt inhte kommer att träffa dem här. Kommissarie Brunh, däremot, 
finns med vid frukosten, och han kommer naturligtvis fram för att prata med spelarna.



Inger Schtich agerar konferensvärdinna, ser till att alla sitter på rätt plats och får 
påfyllning i fruktskålarna. 

4.1 — Arbete eller nöjen? 

Efter frukosten kommer Inger Schtöch att ledsaga spelarna till grupprummet. Även Inger 
kommer att bete sig mot spelarna i enlighet med hur de betett sig tidigare. Om de klantat 
sig kommer hon att vara besvärad och korthuggen och för dem till grupprummet och ger 
dem mappen med uppgifter så snabbt och effektivt som möjligt för att kunna ägna sig åt 
viktigare ting. Om spelarna agerat på något misstänkt sätt kommer hon att titta till dem 
under dagen, ”för att fylla på deras fruktskålar”, "se till att de har alla papper och pennor 
de behöver” etc. Grupprummet, som sagt, är ett litet fönsterlöst rum med ett bord, fyra 
stolar, en kaffebryggare som inte fungerar och en stor fruktskål på bordet. 

Vitsen är nu alltså att spelarna just inte ska ägna sig åt sina arbetsgruppuppgifter utan 
under förmiddagen leta ledtrådar och skaffa information om vad som har hänt. En knuff 
i rätt riktning är arbetsuppgifternas själva natur. Spelarnas beteende och intresse för det 
mord endast de bevittnat har gjort George von Fridh uppmärksam på deras 
undersökningar. Eftersom han gärna vill veta vart hans bror har tagit vägen har han 
beslutat att underlätta för spelarna i deras förfrågningar genom att se till att just 
arbetsgrupp 4 (d vs spelarna, minns ni) får en packe fullständigt meningslösa och/eller 
omöjliga arbetsuppgifter. George von Fridh räknar med att detta ska få spelarna att tappa 
intresset för arbetsuppgifterna och istället ägna sig åt sina efterforskningar. Fast spelare är 
ju alltid spelare, så man kan aldrig så noga veta. 

Den första uppgiften är en komplett töntig ”lära-känna-varandra”-uppgift ungefär enligt 
följande: 

"För att kunna samarbeta i en grupp och säkra resultatets kvalitet är det viktigt att lära 
känna varandra ordentligt. Sätt Er runt bordet. Börja klappa händerna i takt. Presentera Er 
därpå i tur och ordning i takt med klappandet. Exempel: "Jag-he-ter-E-rik” eller "Jag-he- 
ter-Max-i-mil-i-an”. Efter att alla ha gjort detta, börja nu klappa händerna i fyra 
fjärdedelstakt och presentera kortfattat den avdelning ni arbetar på. Exempel: "Jag-ar-bet- 
ar-som-för-ste-hand-läg-gar-e-på-luft-farts-ver-kets-in-tern-re-vi-sions-av-del-ning”. 
Upphör inte att klappa och berätta därefter i tur och ordning vilken er favoritblankett är, 
samt motivera varför ni tycker om just denna blankett. Exempel: "Jag-ty-cker-my-cket- 
om-blan-kett-tre-fy-ra-åt-ta-åt-ta-ett-streck-be-ce-ett-två-fy-ra-kom-ma-fem-ef-ter-som- 
den-är-tyd-lig-och-väl-kom-po-ne-rad-och-har-ett-fjä-der-lätt-lin-je-spel”. Fyra 
tättskrivna sidor med likartade instruktuioner följer. De andra uppgifterna är 
blankettifyllningsproblem, räkneövningar och organisationsproblem som samtliga visar 
sig vara omöjliga att lösa eftersom de refererar till blanketter som inte existerar eller 
paragrafer som upphört att gälla sedan länge. Om spelarna envisas med att plikttroget 
utföra sina uppgifter, har du vår tillåtelse att strunta i vår punkt 3 under spelledar- 
instruktionerna ovan. Efter att de förhoppningsvis fattar beslute om att lämna 
gruppuppgifterna och bege sig ut för att lösa mysteriet behöver spelarna en gnista som 
tänder deras upptäckarlust. 

4.2 — Jakt på ledtrådar 

Spelarna smyger ut från arbetsgruppsrummet och böjar antingen planlöst irra kring eller 
ge sig på en av de löst hängande ledtrådarna. Då ser de Sten-Zingo och Gary (se Biroller) 
stå och röka under en skylt där det står "Rökning förbjuden” och diskutera de två 
absoluta pundhuvuden de tvingats arbeta medi sin arbetsgrupp. Pundhuvudena är



naturligtvis Leif och Laban, vars bristfälliga blankettkunskaper snabbt kommit i dager 
under arbetet med uppgifterna (alla andra har förstås fått vettiga uppgifter som behandlar 
ett rationaliseringsproblem inom kyrkobyråkratin). Istället för att blåsa sin täckmantel har 
de bestämt sig för att överge arbetet och har begett sig upp på taket för att kontakta sin 
ledare. De lämnade Sten-Zingo och Gary med ursäkten att de ätit dålig frukt och måste 
bege sig till sina rum. Beroende på hur uppmärksamma och nykfikna spelarna är så kan 
spelledaren i princip skriva i pannan på spelarna att detta är just de killar de letar efter. 
Sten-Zingo och Gary kan undslippa sig någon kommentar om "Helan och Halvan” eller 
"Fyrtornet och Släpvagnen” i relation till det omaka paret Leif och Laban. Sten-Zingo 
och Gary kan berätta många roliga byråkrathistorier om deras totalt stupida förslag till 
lösningar på George von Fridhs uppgifter. De kan till och med med akompanjerande 
hästflabb berätta att det fanns något religöst över deras juvenila kommentarer. Sten-Zingo 
och Gary har tyvärr inga fullständiga personuppgifter på Leif och Laban men de 
försäkrar spelarna om att deras konferensvärdinna kan bistå dem med dessa uppgifter. 

Sten-Zingos och Garys konferensvärdinna som heter Britta Bister är mycket riktigt bister 
och vill inte utan att rätt stämplar blivit placerade på rätt blankett lämna ut uppgifter om 
gruppdeltagarna. Detta lär spelarna på ett fiffigt sätt kunna lösa och när de övertalat henne 
så lämnar hon motvilligt ut bara deras rumsnummer så att de, som hon utrycker det, 
"Kan lösa det med personerna i fråga”. Tydligare än så kan man väl knappast säga "bryt 
er in i deras rum” till spelarna utan att använda just de orden.. 

4.2.1. Leif och Labans rum 
Detta rum är lika sparsamt inrett i samma sparsmakade sjukhusmaner som resten av 
rummen. Leif och Laban har fixat speciellt tillstånd för ett dubbelrum för att slippa sova 
tillsammans med de någon av de övriga konferensdeltagarna. Detta har lett till att helt 
grundlösa rykten om att de är homosexuella spritts i sanitetsenheten (Bertram Adielssonh 
(se Biroller) kanske kan förmedla detta rykte till spelarna). Rummet är självfallet låst och 
eftersom de inte har varken armkraft eller dyrkar så får de försöka ta ig in på något annat 
sätt. Leif och Laban är inte dår om spelarna går dit direkt men om de tar långt tid på sig 
kan de tänkas sitta där och häcka för att vänta på kvällen. I sina garderober har de hängt in 
sina inkvisitorkåpor med St Klas emblem på (en stiliserad bröstkorg med ett kors 
bakom). I en av byrålådorna ligger en bruksanvisning för fältradiostation modell 182- 
QUQ. Skumma typer, inte sant? 

Om spelarna träffar dem och börjar ställa obehagliga frågor så förnekar de allt och om de 
pressas ytterligare så hotar de med att rapportera till kommisarie Brunh. Om spelarna 
skulle bli ännu mer hotfulla så tvingas de faktiskt att ta i med hårdhanskarna. Ingen av 
spelarna har någon direkt stridserfarenhet så de torde bli en lätt match för de två erfarna 
inkvisitorerna. Leif och Laban kommer i sådana fall att föröka tillfångata spelarna och 
gömma undan dem i något rum i Lusthusets inre medan de kontaktar sektledningen för 
nya order. Medan spelarna ligger bundna i ett rum kan t ex vaktmästaren Pavel komma 
förbi och befria dem. 

4.2.2. George von Fridhs rum 
Spelarna kan tänkas vilja veta mer om George von Fridh och av den anledningen vill de 
kanske prata mer med honom, eller ta sig en illegal titt in på hans rum. Under 
förmiddagen kommer George von Fridh att sitta och prata med Janosch Biörck, eller 
vara ute och försöka ta reda på vad som egentligen hänt med hans bror (om han via 
spelarna fattat misstankar om att Hugo är någonting annat än kidnappad.). Kort sagt 
kommer det att vara rätt svårt att få sig en pratstund med George von Fridh, men om de 
alyckas kommer det sannolikt inte att gestalta sig särskilt mycket annorlunda än förut. 
George von Fridh kommer fortsatt förhålla sig försiktigt avvaktande, ta reda på vad



spelarna vet utan att avslöja sig själv. Om spelarna ställer honom mot väggen (Erkänn, 
usla dubbelgångare!) kommer han att låtsas förnärmad och seriöst försöka tillse att 
spelarna spärras in under resten av Konferensen. Han larmar kommissarie Brunh och 
konferensledningen. Om spelarna faktiskt blir inlåsta i någon städskrubb kan äventyret ta 
en intressant vändning; då kommer de ju att bli tvungna att ta sig ut och är hänvisade till 
att dolskt smyga omkring och livnära sig på frukt som andra har tappat. 

Det faktum att George von Fridh inte finns tillgänglig innebär dock en annan, mer positiv 
sak: han är inte på sitt rum. Det är alltså ett ganska bra läge för någon form av inbrott. 
Fantasifulla spelare hittar säkert på något bra sätt att ta sig in. George von Fridhs rum är 
ingen klinisk sjukhussal, det påminner mer om en lyxig hotellsvit (med välsorterad 
fruktskål förstås). I hans packning finns inget speciellt förutom kläder och en snygg 
smoking för middagen, men på skrivbodet ligger en bunt papper. Det är George von 
Fridh.s egna anteckningar kring förläsningen han ska hålla. Går man igenom dem fattar 
man att George von Fridh ska rationalisera bort en bit av kyrkobyråkratin, närmare 
bestämt St Klas sekt! I papperskorgen har George von Fridh slängt Hugo von Fridh:s 
”ersättningsanteckningar”, vilka man kan konstatera är mer amatörmässigt utförda och 
går ut på att St Klas sekt ska få mer pengar istället för att rationaliseras bort. 

Naturligtvis finns också en möjlighet för spelarna att utföra det klassiska kalkerings- 
tricket. Ett tomt anteckningsblock med konferenscentrets namn och adress tryckt i ena 
hörnet ligger på skrivbordet. Om spelarna med en blyertspenna försiktigt kalkerar på det 
översta bladet framträder snart samma meddelande som spelarna (kanske) hittat i 
närheten av brottsplatsen! Wow! Perry Mason-feeling, liksom. 

4.2.3. Spelarnas kontakter 
Något som kanske inte är lika uppenbart är att spelarna kan använda sig av sina kontakter 
(beskrivna på rollformuläret) för att få bakgrundsinformation om George von Fridh och 
hans planer. Exakt vad spelarna får veta beror förstås på vad de frågar efter. Beroende på 
hur spelarna ligger till kan deras kontakter spontant berätta allt de vet med en gång, eller 
också kan de be att få återkomma med information. Om du väljer den senare metoden får 
det den intressanta följden att spelarna någon gång under äventyret hör sitt/sina namn 
ropas ut i högtalarsystemet: "Telefon till Göte Svenssonh! Göte Svenssonh, var vänlig 
kom till receptionen!”. Helst bör detta hända när spelaren/spelarna håller på med något 
annat som de absolut inte kan avbryta. 

Efriams kontakt kommer att kunna erbjuda information om St Klas av Den Heliga 
Benstommens Samfund. Ryktet går att St Klas samfund hänger lite löst i 
kyrkobyråkratin. De har gång på gång visat att de inte är något annat en konservativ 
stoppkloss och att de dessutom är notoriska antimystiker (vilket torde reta Efraim). St 
Klas samfund går under smeknamnet ”muskelkyrkan” och har en grupp egna 
inkvisitorer, som går klädda i vinröda kåpor. 

Anaximanders kontakt erbjuder information om George von Fridhs tidigare verksamhet. 
Det George von Fridh är allra bäst på är bortrationaliseringar och effektiviseringar. "Nu 
har han visst fått något uppdrag för kyrkan och då är det väl något som kommer att åka 
igen.” 

Påls kontakt, den frilansande journalisten, lyckas inte gräva fram något utöver vad 
spelarna redan vet om George von Fridh eller St Klas samfund. Däremot kan han dra sig 
till minnes att George kommer från en rik överklassfamilj och att det för 20 år sedan var 
någon skandal i George von Fridhs familj som visst tystades ned.



Götes kontakt kan inte erbjuda någon direkt intrigrelaterad information, men däremot 
informationer om kommissarie Brunh, vilket ju Göte också torde vara intresserad av. 
Götes förtrogne inom polisbyråkratin vet att berätta att kommissarien har fått sin sista 
chans att fånga Plumpen. om han inte har tagit fast någon när Konferensen : är slut läggs 
fallet ned. Om Göte bara lyckas hålla sig undan så.. 

Kontakterna kan nås via telefon och ringa ut måste man göra via receptionen (och Lucia 
Bergvalh) och den toppmoderna telefonväxeln. Detta är ett gyllene tillfälle för någon av 
spelarna att höra otydliga bitar av Leifs och Labans radiokommunikation med sina 
överordnade. 

4.2.4. Andra tänkbara ledtrådar 

Det finns naturligtvis en hel drös andra tänkbara trådar som spelarna skulle kunna börja 
nysta i. Improvisera i så fall och ge spelarna tillräckligt med ledtrådar för att de ska känna 
sig smarta. Spelarna kanske t ex noterar att just deras arbetsgruppsuppgifter är totalt 
meningslösa och försöker samla ihop kopior på de andra gruppernas uppgifter för att 
lista ut vad George von Fridh egentligen har i kikaren. Sammanställer man samtliga 
gruppers uppgifter kan man pussla ihop att det tycks vara någon slags bortrationalisering 
i faggorna, och att det har att göra med kyrkobyråkratin. 

Spelarna kanske försöker sig på någon annan innovativ metod för att leta rätt på Leif och 
Laban. Om spelarna går igenom alla konferensdeltagare kan de hitta ett antal som 
stämmer in på beskrivningen ”stor” och "”liten”, och sedan använda sig av 
uteslutningsmetoden. Om spelarna använder denna (eller motsvarande) metod är det ju 
ett utmärkt tillfälle att använda sig av några av birolls-byråkraterna. Melvin Crisp är ju 
ganska småväxt, och Sten-Zingo är rätt stor... 

I äventyret finns ganska gott om ledtrådar till Leifs och Labans fältradiostation på i 
zeppelinartornet. Det är mycket möjligt att spelarna hakar på den ledtråden snabbt, och 
kanske går upp på taket och hittar radion där den står i ett verktygsskåp. Sedan kanske de 
lurpassar på Leif och Laban på taket och försöker knuffa dem över kanten, eller bara 
förfölja dem. Et tidigt uppsnappande av radio-ledtråden kan alltså leda till att äventyret får 
en något annorlunda utveckling. Tänk bara på att inte neutralisera Leif och Laban innan 
middagsscenen. Därefter kan t ex kännedom om radion användas för att tilsammans med 
Inger Schtich och kommissarie Brunh gillra en fälla på zeppelinartaket för Leif och 
Laban. 

Glöm för all del inte bort att introducera cirkussällskapet under förmiddagens 
ledtrådsletande. Som ni kanske minns överlevde Hugo och tar nu cirkussällskapet till 
hjälp för att iscensätta sin plan att byta tillbaka sig själv mot sin bror. Under dagen 
kommer spelarna då och då att se en clown åka förbi på en enhjuling långt bort i någon 
korridor, en kvinna som går omkring med en orm ringlad runt sig, en knivkastare som 
övar etc. Låt spelarna skymta medlemmar i det undflyende cirkussällskapet två-tre 
gånger, inte mer. Deras plötsliga uppdykande och lika plötsliga försvinnande ska ha en 
mystifierande, nästan sinister prägel. Cirkusartisterna är alltid för långt bort för att 
infångas, om nu någon skulle vilja göra det, och de kan följdaktligen inte heller frågas ut. 
Beroende på om spelarna har besökt brottsplatsen på dagen och sett cirkustältet tas ned, 
eller om de sett Lucia Bergvalh läsa lokaltidningen, kommer de kanske att koppla vad 
som håller på att hända. 

5, BÖRJAN TILL SLUTET



Spelarna har förhoppningsvis nu hela förmiddagen ägnat sig åt allt annat än de aktiviteter 
som är schemalagda, och kanske t o m kommit några stapplande steg på väg mot en 
lösning på mysteriet med George von Fridhs försvinnande. När ledtrådsjakten inte är 
rolig längre, eller börjar urarta, är det dags att gå vidare till nästa moment: middagen. Det 
knastrar till och så hörs Lucia Bergvalhs röst i högtalarsystemet över hela Lusthuset: 

"Ärade konferensdeltagare! Förmiddagens arbetsgruppstid är nu slut. Var vänliga lämna 
in delrapporten på arbetsuppgifterna i receptionen. Middagen serveras om tjogo minuter. 
Kom ihåg: kom i tid!” 

Spelledaren bör poängtera om inte spelarna själva märker det att det skulle vara mycket 
misstänkt att utebli från ett evenmang där alla deltar. De börjar dessutom känna sig 
hungriga. Hur som helst börjar de övriga konferens deltagarna glida ur sin små 
arbetsrum, vilt gestikulerande, pratandes om hur de löst de olika uppgifterna. Alla verkar 
ha olika teorier om vad George von Fridh egentligen menat och vad uppgifterna har för 
samband med föreläsningen som kommer avsluta dagen. Spelarna kommer sannolikt 
inte att kunna lämna in någon delrapport. Hur de väljer att lösa den situationen är upp till 
dem, men vi rekommenderar i alla fall att du inte gör det alltför svårt för spelarna. Ett 
vänligt samtal med Lucia kanske räcker för att få anstånd med inlämnandet. 

Väl inne i matsalen placeras de där de tidigare suttit, i mitten av mittenbordet. Om 
spelarna återigen kommer för sent av någon anledning kan detta naturligtvis ge upphov 
till ytterligare pinsamheter. Strax efter alla satt sig bär de smått generade servitörerna in 
brickorna med frukt, upplagt på ett sätt så att det vid första anblicken ser ut som delikata 
kötträtter. Muttrande börjar konferensdeltagarna peta i sig fruktmiddagen. Olaus 
Janesnon är dock entusiastisk. Kommissarie Bruhn, som återigen sitter brevid spelarna, 
meddelar att han nu är helt säker på att Plumpen befinner sig på Konferensen och att han 
är honom på spåren. Han tillägger att det bara krävs några få bindande bevis för att få 
honom arresterad. Allt detta är naturligtvis rent önsketänkande från kommissariens sida. 
Kommissarie Bruhn har inte en aning om vem Plumpen är och har ägnat hela morgonen 
att ta itu med arbetsuppgifterna hans grupp blivit tilldelade. 

5.1 Anita upptäcks 

En bit in i middagen får Efraim plötsligt syn på Anita (mordvittnet, ni minns - den enda 
förutom spelarna som sett Leif och Laban ”mörda” George von Fridh) som passerar 
förbi det lilla cirkelrunda fönster som sitter i svängdörrarna in till köket. Hon ser inte 
Efraim. Spelarna torde bli upprymda - ett vittne till, förutom de själva, skulle onekligen 
få deras historia att framstå som trovärdigare. Dessutom kan Anita peka ut Leif och 
Laban eftersom hon faktiskt har sett deras ansikten. 

Kommissarie Bruhn är mitt upp i en högstämd berättelse om hur han fångade en 
blankettförfalskare förra året eller något liknande och blir mycket förnärmad om 
sällskapet plötsligt lämnar bordet. Om spelarna bestämmer sig för att gå ut i köket för att 
leta reda på Anita måste de ha en god anledning att komma in. Köksmästaren Jean-Louis 
skäms oerhört över att behöva servera frukt till deltagarna är mycket pressad och 
försöker sig på lite amatörbyråkrati för att hindra dem. Om spelarna är hårda mot honom 
så kommer de store kocken Gusten för att mota ut dem, är de däremot vänligt inställda 
släpper han in dem. Anita befinner sig längre in lokalen skärandes persikor och bananer.



Hon är mycket rädd och skärrad efter att hon bevittnat den fruktansvärda händelsen så 
blotta åsynen av spelarna får henne i vild panik fly från köket. Hon är mycket vig och kan 
trots sin korta kjol göra volter över kokheta grytor och brinnande gasspisar. Blir spelarna 
aggresiva och försöker med armkraft fånga henne gömmer hon sig till slut bakaom 
Gusten. Om man spelar lugnt och fint kan hon till slut lugnas och övertygas att följa med 
och avge sitt vittnesmål. Köksmästarn kommer hela tiden att vilja lägga sig i och hotar 
avskeda henne för den uppståndelse hon orsakat. Spelarna kan säkert reda ut alltihopa 
och Anita kommer till slut ge med sig och ställa upp som vittne. 

5.2 Kaos är granne med Gud 

När spelarna lämnar köket med (eller utan) Anita märker de till sin stora förskräckelse 
hur Leif och Laban står och pratar med kommissarie Brunh. De gör stora vilda gester 
och spelarna ser mer än hör hur de två bovarna falskeligen anklagar spelarna för att 
allihopa vara Plumpen. Leif och Laban får syn på sällskapet och pekar med darrande 
pekfingrar på dem. Kommisarie Bruhn rättar till sin fluga och plockar nöjt fram sina 
handklovar och börjar bestämt gå över golvet fram till spelarna. Anita skriker till och 
svimmar när hon får se Leif och Laban. Kort konstpaus. 

Boompuff. På den lilla scenen i matsalen sker det en klassisk teaterexplosion och ljuset i 
matsalen släcks ned. När röken från den lilla explosionen lagt sig tänds en liten spotlight 
riktad mot scenen. Mitt i ljuskäglan står en cirkusdirektör som leende hälsar alla 
välkomna till Cirkus Benevolents specialkonferensföreställning. Alla reser sig upp och 
applåderar, vilket förstås medför att kommissarie Brunh får svårt att ta sig fram till 
spelarna (och vice versa) och att spelarna förlorar Leif och Laban ur sikte. Anita fortsätter 
att vara avsvimmad. Publiken mumlar förväntansfullt. Kommissarien märker dessutom 
till sin förskräckelse att han satt handklovarna på kocken Gusten, som kommit ut ur 
köket för att se vad som står på, istället för att sätta dem på spelarna. 

Vad gör spelarna? Ge dem ungefär tre sekunder att hitta på något kreativt innan du 
fortsätter med föreställningen. 

Ormkvinnan cyklar in på en enhjuling samtidigt som hon jonglerar med brinnande 
facklor och två clowner rullar in en blå låda med stjärnor på. Cirkusdirektören tystar den 
vilt applådernade publiken med en enkel handrörelse och förklarar att till nästa nummer 
krävs assistans från någon i publiken. Utan att publiken hinner andas in så fortsätter han: 
"Kanske ni min herre?” och ormkvinnan drar upp en mycket förvirrad och generad 
George von Fridh upp på scen. George anar förstås oråd och vill helst inte ställa upp på 
några trolleritrix, men samtliga konferensdeltagare hjälper entusiastiskt ormkvinnan att få 
upp George von Fridh på scenen. Han ombeds förflytta sig in i lådan vilket han 
motvilligt gör. Direktören tar fram en liten trollstav och snurrar lådan snabbt tre varv 
motsols. Han skriker till och slår på lådan med staven. Lådan fäller ihop sig och George 
von Fridh är försvunnen. Publiken är helt förbluffad. Direktören drar ett litet skämt om 
att alla kan ta sina portföljer och packa ihop sina blanketter för nu är Konferensen slut. 
Han gör en kort paus. Ovanför honom hissas så en röd sammetssäck ned. Han spelar 
helt oförstående och när den nått marken lossar han på knuten och George von Fridh 
klättrar ut och sträcker ut armarna. Direktören ler och blir överöst med applåder. 

Vad som egentligen har hänt är förstås att Hugo von Fridh med cirkussällskapets hjälp 
tagit över sin brors roll som huvudattraktion. Hans plan är nu att fortsätta enligt 
samfundets plan fram tills dess att det är dags för George von Fridhs avslutningstal. Då 
ämnar Hugo istället lägga fram Georges ursprungliga förslag och se till att St Klas 
amfund rationaliseras bort i alla fall. Han har insett att han blivit dragen vid näsan av sina



överordnade och att de tänkt döda George, inte kidnappa honom. Han har också dragit 
slutsatsen att han själv också riskerar att bli undanröjd varför han efter sitt avslutningstal 
tänker befria sin bror och tillse att Leif och Laban arresteras. 

Leif och Laban blir förvirrade av trolleritricket och de beger sig genast upp på taket för att 
försöka få radiokontakt med sin ledare. Om de begriper att Anita bevittnat mordet 
kommer de sannolikt att försöka eliminera henne på något sätt. Deltagarna trängs kring 
Janosch Biörck för att gratulera honom till en genialiskt planerad konferensunderhållning. 
Han ler och tar emot det oförtjänta berömmet. Den riktige George von Fridh har av 
cirkussällskapet forlsats till en glömd del av Lusthuset, ett rum innehållande gammal 
vilohemsutrustning, och stängts in i en liten sittbastu. Kommissarie Brunh håller på att 
förklara för Gusten att det inte alls var meningen att handklova Gusten. Hugo von Fridh 
kommer att försöka återgå till sitt/Georges rum, och om spelarna försöker prata med 
honom igen kommer ännu mer förvirring att bli resultatet. Hugo har ju ingen aning om 
vad som har hänt på Konferensen under hans bortovaro, och vet ingenting om spelarnas 
detektivarbete. Om spelarna träffat George förut torde det nu vara uppenbart att han nu 
inte känner igen dem, även om han snart börjar försöka låtsas om det och spela med. På 
en punkt kommer dock Hugos beteende vara identiskt med Georges: om spelarna blir för 
påstridiga kommer han att tillkalla Janosch Biörck och föröka få spelarna inspärrade så 
att han kan fortsätta med sin maskerad i lugn och ro. 

6. UPPLÖSNING - ELLER? 

Vad kommer att hända nu? Härifrån finns tyvärr ingen spikrak väg fram mot äventyrets 
slut. En redogörelse för några möjliga händelseutvecklingar följer dock. 

6.1 — Ettidealtypiskt slut 

Varje Dystopiaäventyr bör ha ett lyckligt slut. Det idealtypiska slut som är 
eftersträvansvärt i detta scenario innehåller ett antal komponenter. 

(1) Hugo och George försonas på något sätt, gärna genom spelarnas ingripande och 
övertalning. 
(2) St Klas av den Heliga Benstommens Samfund rationaliseras bort som planerat och 
Leif och Laban får vad de förtjänar (tillfångatas och ställs inför rätta är att föredra, men 
rollspelare är ett våldsamt släkte). 
(3) Spelarnas rykte återupprättas och de får åtminstone en del av äran för att ha räddat 
George och/eller Hugo och avslöjat St Klas samfunds plan. 
(4) Göte avslöjas inte som Plumpen. 

Det mest rationella sättet att uppnå dessa punkter är förmodligen att ta med Anita och de 
bevis man har samlat ibop till kommissarie Brunh, som då kommer att börja vackla i sin 
besatthet att skylla allt på Plumpen. Om Inger är närvarande kommer hon att bryta sin 
täckmantel och ställa sig på spelarnas sida. Med kommissarien och Inger på sin sida kan 
sedan spelarna gillra någon sorts fälla för Leif och Laban och ta fast dem. Därefter kan 
man leta upp Hugo och befria George. Bröderna försonas och håller avslutningstalet 
gemensamt. Spelarna får beröm. 

Detta hänger förstås på att spelarna faktiskt har fått en bild av vad det är som har hänt och 
att de har skaffat fram bevis och indicier så att det räcker för att stödja deras historia. 

6.2 — Vad gör alla andra?



6.2.1 Hugo von Fridh 
Hugo kommer att försöka hålla sig undan under resten av Konferensen för att lättare 
kunna upprätthålla illusionen av att han är George. Hans plan i slutskedet av äventyret är 
helt enkelt att genomföra sin plan enligt ovan. Om spelarna ställer honom mot väggen 
kommer han att blåneka, hota med att hämta Janosch och sedan sannolikt bryta ihop och 
berätta allt och bönfalla spelarna att hjälpa honom. Om han får reda på att spelarna 
försöker ta reda på hur det ligger till kommer han att bli orolig och kanske avslöja sig för 
spelarna. Hugo vet ju hela planen och vet allt om Leif och Labans radio och om att de är 
beväpnade (pistol, batong och inkvisitorsvärd. 

6.2.2 George von Fridh 
George kan inte göra så mycket om han sitter bunden i bastuaggregatet. En rolig 
händelseutveckling är att när spelarna kommer för att befria honom är han inte där! 
Vaktmästaren Pavel, som försökte leta rätt på cirkussällskapet för att be om deras 
autografer, har hittat George och släppt ut honom. George skyndar omedelbart till sitt 
rum och hittar Hugo där. Denna scen är egentligen för bra för att vara utan. När spelarna 
komer till Georges/Hugos rum för att prata med honom (enl ovan) konfonteras de med 
två identikska personer som står mitt uppe i ett familjegräl. Kanske de t o m börjar slåss, 
och när spelarna försöker skilja dem åt kommer båda att utge sig för att vara George, 
med avsikten att skydda den andre brodern. Det här skulle kunna övergå i en 
spelarinducerad försoning av tårdrypande karaktär. 

6.2.3 Cirkussällskapet 
Cirkussällskapet drar sig efter föreställningen tillbaka till Lusthusets mer avlägsna och 
bortglömda delar. Där är det meningen att de ska vänta till Hugo kommer tillbaka efter 
fullgjort uppdrag, och då ska de släppa George. Cirkusartisterna börjar dock fundera på 
vad det är de egentligen givit sig in på. Kidnappning är förenligt med digra straff, och de 
tycker nog att de mer än väl återbetalat sin skuld till Hugo. Med lite vandrande i gamla 
korridorer kan spelarna hitta cirkussällskapet där de sitter och trycker, och det kommer 
inte att vara så svårt att få dem att berätta historien om hur Hugo trillade ner i deras tält 
igår och räddade förställningen, och att han bad dem om hjälp med en bisarr plan. Nu 
börjar de tröttna ochber spelarna se genom fingrarna med deras inblandning. När de går 
för att befria George har han dock försvunnit, enligt ovan! Cirkussällskapet kanske kan 
övertygas att hjälpa till att leta rätt på honom och låna sina förmågor till en eventuell anti- 
Leif-och-Laban-plan, framförallt om spelarna erbjuder sig att inte berätta något om 
cirkussällskapets roll i kidnappningen av George von Fridh. 

6.2.4 Inger Schtich 
Efter de kaotiska händelserna efter middagen kommer Inger att bli ännu mer övertygad 
om att kommissarien är inne på fel spår. Beroende på hur spelarna och Leif och Laban 
agerar kommer hon kanske att börja förstå en del om hur det verkligen ligger till. Hon 
kan tänkas tjuvlyssna på spelarnas diskussioner, och kanske skugga Leif och Laban och 
få reda på deras plan. Om Inger bedömer att spelarna har rätt kommer hon att försöka 
övertala kommissarien om detta, dock helst diskret. Hon måste ju prata med 
kommissarien i enrum för att hennes täckmantel ska hålla. Om hon är verkligt säker på 
sin sak är diskretion inte så viktigt, och hon kan t o m då avslöja sig direkt för spelarna 
och erbjuda dem att hjälpa till att övertala kommissarien. Detta trix rekommenderas dock 
endast om spelarna är alldeles exceptionellt tröga. Det roliga alternativet är förstås att 
Inger inte avslöjar sig förrän under en slutgiltig konfrontation med Leif och Laban; när 
läget ser som hopplösast ut för spelarna dyker Inger fram ur skuggorna med en 
polisbricka, vrålar "Frys! Byråkratpolisen"” och kastar en välriktad nätmelon på Laban 
(Inger är inte beväpnad, men hon har ett par handklovar och är bra på att kasta frukt).



6.2.5 Kommissarie Brunh 
Kommissariens första åtgärd är förstås att efter Leif och Labans beskyllningar försöka 
arrestera spelarna. Som sagts ovan kommer han inte att vara lättövertalad, även om 
spelarna har Anita och andra bevis. Kommissarien kommer att komma till sans först 
efter att ha pratat med Inger. 

6.2.6 Leif och Laban 
Till och med Leif och Laban fattar att det är något skumt med trolleritricket, men den 
hastiga konversation de hinner ha med Hugo innan han försvinner till sitt rum ger dem 
ingen anledning att misstänka något (Hugo känner ju till alla kodfraser, och, ja, det är ju 
faktiskt meningen att det ska vara Hugo som spelar George.). De är dock fortfarande 
osäkra, särskilt om de förstår att spelarna är dem på spåret, och kommer så snart tillfälle 
ges ta sig upp till sin kära radiosändare för vidare instruktioner. Om de får det utan 
ingripanden kommer de sedan ner med uppdraget att eliminera alla som kan tänkas 
äventyra uppdraget. Huga! Om det går så långt kommer alltså Leif och Laban börja agera 
mer aktivt mot spelarna. Om spelarna förekommer deras vidare order kommer de istället 
inrikta sig på att försvara sig om de blir angripna, vilket i och för sig kommer att få 
ungefär samma följder (våld). 

6.3 Slutet gott... 

Om spelarna tar fast Leif och Laban, avslöjar intrigen och ser till att bröderna von Fridh 
försonas kommer de att belönas med Byråkratiska Granskningskommitténs 
Hedersmedalj av 2:a klassen vid en ståtlig ceremoni i slutet av Konferensen. Resten av 
Konferensen kommer att avlöpa enligt planerna, komplett med ytterligare ett 
överraskande framträdande av cirkussällskapet vid den stora avslutningen (denna gång 
utan trolleri). St Klas samfund rationaliseras bort. 

När Konferensen är avslutad ser spelarna hur George vinkar adjö till sin bror, som 
beslutat sig för att resa vidare med cirkussällskapet och överge religionen. 

Eller är det i själva verket George som ger sig iväg, trött på rationaliseringar och byråkrati 
och med hopp om ett fritt och bekymmersfritt liv, och i hemlighet låter Hugo ta hans 
plats som professor på Statens Byråkratiuniversitet...?


