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Bakgrund 

I början på 1800-talet lät en person vid namn Erik Höök uppföra en herrgårdsliknande byggnad ett par mil söder 

om Göteborg. Erik Höök var dock bara ett alias, som djävulen själv begagnade sig av, och i vanlig ordning hade 

han en lömsk plan. Genom att uppträda som fastighetsmäklare lyckades han få en familj att flytta in i huset. 

Därefter tog han brutalt livet av dem och lade en förbannelse på huset: Detta skulle för evigt vara hemsökt och 

enda sättet för ett spöke att komma därifrån var att finna en ersättare, det vill säga ta livet av någon. Detta innebar 

i förlängningen att för att bli fri dömde man sig själv till evig pina i Helvetet. En utmärkt plan, tyckte djävulen 

och håvade in själ efter själ. En ängel uppmärksammade dock djävulens göromål och protesterade. Ängeln 

menade att de stackars spökena inte hade något val. Om de inte skaffade ersättare till sig själva, var de ju dömda 

till evig pina i huset istället för i Helvetet. Huset blev bara en utpost till Helvetet och det var djävulen som hade 

placerat själarna där, utan att de hade gjort något orätt. Efter långa diskussioner nådde man en kompromiss: De 

själar som förstod vad de hade råkat ut för, såg djävulens verk i det hela samt valde att inte ta den lätta vägen 

skulle bli fria. Decennierna gick och husets invånare slaktade varandra på löpande band. Djävulen gratulerade sig 

själv till sin mest lyckade plan hittills och ängeln blev allt mer uppgiven. Människorna verkade allt för svaga för 

att kunna bryta den onda cirkeln. 

Första delen 

Första delen är en rak historia, där scenerna följer på varandra i den ordning som de presenteras nedan. 

Inledning 

Spelarkaraktärerna är alla styrelsemedlemmar i ”Gyllene logen”. Detta är en adelsmannaklubb, grundad i början 

på 1900-talet för att verka för bevarandet av adelns privilegier och traditioner. Den är inte direkt hemlig men man 

skyltar inte med sin existens. Idag fungerar den huvudsakligen som en klubb för intern beundran, men man 

utbyter även tjänster och gentjänster sinsemellan. Direktör Grip har varit klubbens ordförande de senaste åren 

sedan hans far avled. Nordenskiöld är sekreterare, Klint är kassör sedan många år och de övriga två 

spelarkaraktärerna är styrelseledamoter. Klubbens gamla lokaler är ganska slitna och ligger inte så bra till mitt 

inne i staden, så man har börjat se sig omkring efter nya lokaler, som ligger lite mer avskilt. En fastighetsmäklare 

vid namn Erik Höök från ”Hööks fastigheter” har tipsat om en byggnad två mil söder om Göteborg. Dit är nu 

spelarna på väg. Erik Höök kör före i sin Citroên, efter följer af Lilja i sin Porsche och sist följer de övriga i 

Grips Mercedes. Det är en ganska mörk hösteftermiddag med tunga moln. 

Ankomsten till huset 

Bilarna kör upp på grusplanen framför huset. Visa spelarna bilderna på huset! Spelarna stiger ur bilarna och 

mäklaren börjar berätta om husets arkitektur och liknande. De går upp mot husets entré och efter lite fumlande 

med en stor nyckelknippa får mäklaren upp dörren. Han ber dem stiga på och säger att de är fria att se sig 

omkring i huset. 

Ett tunt dammlager kan skönjas på alla horisontella ytor men det är förmodligen inte så länge sedan huset 

städades. I många rum finns möbler övertäckta med vita skynken, andra rum är helt tomma. En och annan 

takkrona och väggprydnad hänger kvar, men annars ger huset ett öde intryck. Beskriv rummen ett efter ett allt 

eftersom de går in i dem. OBS! Den beskrivning som finns av huset längre bak i detta kompendium gäller först 

senare, då familjen har flyttat in. 

Spelarkaraktärernas död 

Försök få spelarna att dela på sig och undersöka olika delar av huset. När de blir ensamma, mörknar skuggorna 

omkring dem och huset börjar kännas hotfullt. Sedan börjar plötsligt attackerna mot dem. Improvisera och 

utnyttja alla tillhyggen som står till buds. Här följer några exempel på dödssätt: 

 En spelare provar att tända ljuset i ett rum, varvid han får en dödande elchock genom kroppen. 

 När en spelare vrider på en vattenkran i köket, hörs först bara dunkningar i rören. Sedan lossnar hela kranen 

från sitt fäste, far iväg som en projektil och spräcker skallen på spelaren. 

 När någon passerar ett uppstoppat älghuvud, hör han ett kort råmande. Stannar han till och undersöker älgen, 

blinkar denne mot honom. Sedan lossnar huvudet med ett knakande, far mot spelaren och genomborrar 

bröstkorgen med den tolvtaggiga kronan. 
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 Någon, som får bråttom utför en trappa, halkar till på en isfläck, far genom luften och landar med huvudet 

före vid trappans fot. 

 En spelare, som passerar en spegel, märker något underligt i spegelbilden. När han undersöker spegeln 

närmare, spricker den från kant till kant, spegelbitar far mot offret och en vass bit genomborrar halsen. 

 En takkrona lossnar från sitt fäste och faller över en spelare. 

 Någon trampar på en golvbräda, som tippar upp och trycker näsbenet upp i hjärnan på personen ifråga. 

 Någon, som har bråttom, springer med huvudet före in i en snara, som plötsligt dyker upp. Sedan dras snaran 

upp i taket och stackaren stryps sakta. 

 Någon blir inlåst i ett rum. Sedan börjar en gulaktig gas sakta sjunka ner från taket. Spelaren får allt svårare 

att andas och drabbas av spasmer. Det hela är över på några minuter. 

 Ett skrapande ljud hörs från en garderob. Den som öppnar får ett brinnande skynke över sig, som snärjer in 

offret. Snart står denne i ljusan låga. 

 En spelare, som undersöker en redan död spelare, upptäcker plötsligt att den döde tar struptag på honom och 

vägrar släppa förrän hjälparen också är död. 

 En spelare tycker sig märka att något rör sig under ett möbelskynke. När han ska undersöka saken, sveps han 

in av skynket, som virar sig runt hans hals och stryper honom. 

Stressa gärna upp spelarna med någon halvfarlig attack först innan den dödande attacken kommer. Låt dem höra 

när de andra spelarna utsätts för saker i andra delar av huset. Försöker de hinna till undsättning, kommer de 

lagom till dödsögonblicket, gärna utan att se den direkta dödsorsaken. 

Försöker spelarna fly från huset, upptäcker de att alla dörrar är låsta. Om de närmar sig fönstren, slås 

fönsterluckor igen. Tar de till våld, leder det bara till en snabbare död. 

Uppvaknandet 

Spelarna vet inte hur länge de har varit borta, när de vaknar till liggande på en gammal himmelssäng (det har gått 

cirka en vecka). De befinner sig i ett litet rum (rum 15 på andra våningen), tomt så när som på sängen och 

spetsgardiner för fönstren. Ute är det mörkt. 

När spelarna tar sig en närmare titt på varandra, upptäcker de att vissa ser något underliga ut. Alla som fick 

synliga skador vid sin död har kvar dessa skador utom af Lilja. 

När de undersöker rummet, upptäcker de att de inte kan ta i någonting och allra minst öppna dörren ut. 

Lucas besök 

Plötsligt hörs en harkling bortifrån fönstren. Det är Lucas, som har dykt upp ur intet. Han presenterar sig inte utan 

börjar omedelbart berätta för spelarna om deras belägenhet på sitt vanliga uppgivna sätt. Följande bör nämnas: 

 Spelarna har dött, i förtid dessutom. 

 De är fast i huset tills de har utrönt orsaken till sin död. De har begränsat tid för detta (varför säger han ej). 

 De bör akta sig för solljus, eftersom den materia de numera består av är mycket känslig. 

 På direkt fråga presenterar han sig som Lucas och föklarar att han är här för att informera dem. För övrigt 

yppar han inget om sitt ursprung och han svarar mycket kortfattat på alla frågor spelarna kan tänkas ha utom 

sådana som har med deras död eller himmel och helvete att göra. Dessa svarar han inte alls på. 

 Precis innan han ska till att ge sig av kommer han på en sak och överlämnar varsitt litet kort till dem 

(handout). Det är de förmågor som de har fått och som kan vara dem till hjälp. 

När han är klar, tar han adjö och går rakt igenom dörren utan att lämna minsta spår efter sig. 

Första dagen och kvällen 

Precis när Lucas har försvunnit syns en svag, rödaktig rodnad vid horisonten. Solen håller på att gå upp. 

Antingen så gömmer spelarna sig under sängen eller så tar de sig ut ur huset med sina spökförmågor. Väl ute ur 

rummet har de bara tillräckligt med tid för att springa och gömma sig i till exempel källaren. 

Under dagen är de fast här och kan bara sitta och vänta. De hör ljud från övriga delar av huset. Det verkar 

som om folk håller på att flytta in. Spelarna kan inte gå ut från sitt gömställe, eftersom solen ligger på alldeles 

utanför. 

När väl solen har gått ner, kan de börja röra sig fritt i huset. De stöter på diverse flyttlådor här och var och ser 

att huset är avsevärt mycker mer möblerat och beboeligt än tidigare. Familjen har flyttat in och är utspridd över 

huset. Här kan det vara lämpligt att låta spelarna se på kartan över herrgården. 

Spelarna ska i det här stadiet av historien inte hinna genomsöka huset särskilt noggrant utan bara titta igenom 

det litet snabbt och upptäcka vilka som har flyttat in. Eventuella försök att påverka eller kontakta familjen leder 

huvudsakligen till patetiska misslyckanden och missförstånd. 
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Ernst von Sydows besök 

En bit in på kvällen hör spelarna en röst bakom dem säga ”Ni verkar ha problem, mitt herrskap!” Det är Ernst 

von Sydow. Han bugar och presenterar sig. Under samtalet bör följande framkomma: 

 von Sydow hyser medkänsla med spelarnas belägenhet. 

 Han känner till ett sätt att ta sig ifrån huset. Han är först mycket ovillig att nämna hur, men efter mycket tjat 

berättar han i förtrolig ton att en förbannelse vilar över huset. Detta ska alltid vara hemsökt av fem själar. 

Enda sättet att befrias är att ersätta sig själv med en annan persons själ, det vill säga att döda någon. (Han 

säger helst inte detta själv utan ger spelarna tillräckligt med tid för att själva dra rätt slutsats.) Detta är 

naturligtvis fruktansvärt och von Sydow vill verkligen inte att spelarna gör något överilat. 

 von Sydow försöker aldrig tvinga spelarna in i något, tvärtom uppmanar han dem att noga tänker över sin 

situation. Allt de gör är deras eget ansvar och de har en fri vilja. Vill de stanna kvar i huset för evigt, så 

varsågoda! 

 Om spelarna är oroliga för repressalier på grund av mord, förklarar han att förbannelsen inte är deras fel. 

Varför ska de lida på grund av den? 

 Han känner inte till något om tidigare spöken i huset. 

 Lucas? Ingen aning! 

 von Sydow bara råkade ha vägarna förbi. Förbannelsen var något han läste om i någon gammal lunta och han 

tänkte att de skulle få veta sanningen om sin belägenhet. 

Till slut tar han upp en klocka ur sin väst, tar en snabb titt och säger att han måste ge sig av. Han tar adjö och 

glider igenom närmaste vägg. 

Andra delen 

Till skillnad från första delen finns i denna del ingen bestämd följdordning på händelserna utan allt hänger på vad 

spelarna tar sig för. Framför allt hänger det på om spelarna lyder Lucas eller von Sydows råd, det vill säga om de 

söker efter orsaken till sin död eller försöker mörda folk i huset. Nedan följer översikter över de två vägarna och 

därefter beskrivningar av olika händelser, som kan tänkas inträffa under spelandets gång. 

Sökandets väg 

Bestämmer sig spelarna för att finna orsaken till sin död, har de en lång och frustrerande väg framför sig. Framför 

allt kommer familjen att springa ivägen för allt spelarna gör och driva dem till vansinne, allt för att locka dem till 

att börja ta familjemedlemmar av daga. Är spelarna bara tillräckligt ihärdiga dock, kommer de så småningom att 

stöta på ledtrådar och med lite list kan de till och med locka vissa familjemedlemmar att hjälpa dem i sitt 

sökande. De flesta ledtrådar har inga fasta platser som de måste dyka upp på, utan spelarna hittar dem när tiden är 

mogen och spelarna har ansträngt sig tillräckligt mycket och skött sig bra. En lämplig upptäcktsordning följer: 

 Små ektoplasmiska ting, typ vinflaskor, kammar, smycken med mera, kvarglömda av tidigare spöken. De ger 

ingen direkt information om de tidigare ägarna. Fyndplats: Mörka ställen, där solen aldrig kommer åt. 

 Dikt (handout). Fyndplats: Antingen ett ektoplasmiskt ark på ett mörkt ställe eller ektoplasmisk skrift, som 

bara dyker upp på natten, på en vägg, spegel eller tavla. 

 Gamla tidningsartiklar från trettiotalet, som berättar om den hemsökta herrgården söder om Göteborg och 

historier om fasansfulla mord. Artiklarna är väldigt spekulativa och dåligt underbyggda. Fyndplats: Bland en 

hög av gamla tidningar eller i en gammal klippbok. 

 Om de frågar illvätten om när han kom hit, säger han att han kom hit ”samtidigt som den där tråkmånsen ni 

pratade med förut. Han är här lite då och då”. Försöker de få ur honom vem tråkmånsen är, kan han inte 

beskriva honom eller säga exakt när de pratade med honom. Sådana detaljer lägger han inte på minnet. Tjatar 

de, blir han grinig. 

 En ektoplasmisk dagbok (handout) gömd av ett tidigare spöke. Fyndplats: Bakom en gammal möbel, i ett hål i 

väggen eller något som de byter till sig från illvätten. 

 Under samtal med illvätten kanske de undrar om andra övernaturliga väsen i huset. Han kan då nämna, att det 

fanns en fånig tomte, men honom har han minsann satt på plats. Han verkar riktigt nöjd med sig själv. Först 

vägrar han att tala om var tomten finns, men om de gör ett bra byte med honom, blir han mer positiv. 

 Tomten på vinden sitter på gamla köpekontrakt, de äldsta från början av 1800-talet, som alla har handhavits 

av Erik Höök. Tomten vet också var originalritningarna till huset finns. 

 Gamla byggritningar på huset (handout). Visar en nedgång utanför huset, som de inte har sett förut. 

Fyndplats: Bakom en gammal tapet i bostadsdelen. 

 En lucka vid sidan av kökstrappan, täckt av en slingerväxt. Med lite besvär kan denna flyttas och där bakom 

finns en smal trappa, som leder ned under huset till ett hemligt utrymme. Detta är djävulens omklädningsrum. 
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Dödandets väg 

Bestämmer sig spelarna för att döda fem personer i huset, har de en lång och frustrerande väg framför sig. Till att 

börja med kommer folk att visa sig väldigt svårdödade. Än vilka planer spelarna gör upp, kommer de att slå slint 

på diverse olika otroliga sätt och mordoffren undkommer hela tiden, antingen på olika mirakulösa sätt eller helt 

enkelt genom att spelarnas spökförmågor inte får avsedd effekt. Detta strul ger spelarna lite tid att omvärdera sitt 

beslut innan de har gått för långt. Är spelarna bara tillräckligt ihärdiga dock, så kommer de så småningom faktiskt 

att lyckas i sitt uppsåt och den ene efter den andre invånaren i huset faller offer för deras framfart tills de har tagit 

livet av fem personer. 

Familjen (inklusive husan) 

Från det att solen har gått ner kommer familjen att befinna sig i huset. För det mesta är de utspridda på olika 

ställen. 

Familjen utgör spelarnas främsta möjligheter till interaktion genom att spelarna använder sina spökförmågor. 

Det är helt upp till spelarna att ta initiativ. Till att börja med bör de inte lyckas med alltför grova spökerier. Det är 

bättre om familjens nervositet sakta byggs upp. 

Spelarnas kontakter med familjen kommer än hur de beter sig att bli väldigt struliga. Familjemedlemmarna 

missförstår spelarnas aktiviteter, de blir skrämda och så vidare. Dessutom har de fullt upp med sina inre 

motsättningar, som tydligt bör framgå och bli värre allt eftersom. Framhåll familjemedlemmarnas osympatiska 

eller svaga sidor. På så sätt kan spelarna luras att tycka att det inte är så farligt att ta dem av daga. 

Familjen lägger sig i normal tid, om de inte har blivit allt för uppjagade. Joakim läggs tidigare än övriga 

familjen av husan. 

Spökjägarna 

När spelarna har jagat upp Gerda tillräckligt mycket, kommer hon att kontakta en ockult förening (Spiritus), som 

hon är medlem i. Dessa skickar sina två skickligaste spirituella experter, Mikael Andersson och Patrick 

Lindqvist. De kommer oväntat att storma in i huset med buller och bång och börja rigga upp en massa utrustning 

i det rum som mormodern pekar ut som det mest hemsökta. Utrustningen de har med sig består bland annat av: 

 En mätare av elektromagnetiska fält. Denna består av en en meter lång plastpanel (solpanelsliknande) med ett 

handtag mitt på. I anslutning till handtaget finns en display med några knappar och rattar under. Panelen är 

kopplad till en dator från vilken en massa löst hängande kretskort sticker ut. Detta får den att se ut som ett 

ormbo. På skärmen kan de få upp en grovt digitaliserad elektromagnetisk avbild av det som de riktar panelen 

mot. De kommer alltså att se alla elektriska källor. Dessutom kan de under rätt omständigheter (detta kräver 

mycket rattande på utrustningen och knåpande med kretskorten) få en knappt skönjbar siluett av de spöken, 

som står framför panelen. 

 En stor otymplig hjälm med diverse påbyggd elektronik och IR-”glasögon”, som kan skjutas ned framför 

hjälmbärarens ögon. Hjälmen är via en slang kopplad till ett otympligt gasaggregat på hjul. De kan inte 

upptäcka några spöken med denna manick, såvida inte af Stenvinkel börjar mistra med temperaturen. 

 En geigermätare. Den gör ingen nytta. 

 Ett grönt pulver i en läderpung. Om de bränner detta i en oljelampa i ett för övrigt mörkt rum, kommer 

eventuella närvarande spöken att synas. Tyvärr har de väldigt lite pulver. 

 Ett antal ockulta böcker med symboler och pentagram, som de börjar rita runt om i huset. De gör ingen nytta. 

 Ett antal ockulta böcker med lustiga och obskyra ramsor. Någon av dessa kan faktiskt tvinga närvarande 

spöken att till varje pris lämna rummet. 

 En gammal piska, som kan åsamka spöken smärta. Tar rappen riktigt illa, kan det träffade spöket bli i det 

närmaste paralyserat av smärtan. Denne tar dock ingen skada. 

Med sin utrustning kan spökjägarna ställa till med en massa problem för spelarna och sätta igång en rejäl cirkus i 

huset. De har dock inga egentliga möjligheter att skada spelarna, förutom att tvinga ut dem i solljuset eller stänga 

dem ute ur huset. 

Illvätten 

Illvätten kommer till att börja med bara skymta förbi lite snabbt utan att spelarna hinner reagera. De ser bara en 

konstig liten figur försvinna runt något hörn med något obskyrt föremål i famnen. Till slut, när det behövs lite 

fart, dyker han omärkt upp bredvid någon av spelarna, rycker denne i byxbenet och proklamerar tjurigt att än 

vilket föremål spelaren kan tänkas vara upptagen med att studera så är det illvättens. Sedan lär en vild diskussion 

utbryta. 

Smyger spelarna efter illvätten, får de se honom klättra upp i spisen inne i stora hallen och försvinna. 

Undersöker de skorstensgången, upptäcker de en lucka in till illvättens boning. Denna kan de med lite 
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uppfinningsrikedom öppna och krypa igenom. Är illvätten inne, kommer han att drabbas av raseri och göra allt 

för att köra ut dem. Är han ute, kan de gå igenom samlingen av bråte. Om det är läge för det, så kan de finna 

någon av ledtrådarna här. 

Fortsätt slänga illvätten på spelarna så fort de behöver livas upp. Låt honom gärna sno någon ledtråd ifrån 

dem. Pratar de med honom, kan han ge dem en del intressant information, se ”Sökandets väg”.  

Maran 

På ett undangömt ställe i huset finns en kork inpluggad i ett litet hål i väggen. Retar spelarna upp illvätten, eller 

om illvätten är på bushumör, springer han iväg hit och drar ur korken med ett ljudligt ”plopp”. I nästa ögonblick 

kommer maran inflygande med sitt hysteriska skratt och sätter igång med att skapa mardrömmar hos de av husets 

levande invånare som ligger och sover. Hon bryr sig inte om spelarna i någon större utsträckning. Möjligtvis 

flyger hon några varv runt dem. 

Tomten 

Tomten bör inte bli funnen förrän ganska sent i scenariot. Han blir först skrämd av spelarna, men om de är 

vänliga mot honom, börjar han berätta om sin eländiga tillvaro i kistan. Det kan bli en lång utläggning. Av 

intresse för spelarna är följande: 

 Han tillfångatogs och sattes här av illvätten strax efter det att huset var färdigbyggt. 

 Han tror att illvätten skickades till huset av samma person som jämt ger illvätten en massa dokument, som 

denne stoppar ned i kistan för kopiering. Dokumenten är de gamla köpekontrakten, se ”Sökandets väg”. 

 Innan han blev tillfångatagen hittade han husets originalritningar (sådana tycker tomtar om, för det går så 

mycket fortare att lära sig husets skrymslen och vrår) utbredda på ett bord. Efter att ha studerat dem noga 

gömde han dem bakom tapeten i ett av rummen. Se vidare ”Sökandets väg”. 

Att lämna huset 

Försöker spelarna att lämna huset, får de en otrevlig överraskning. De hinner inte komma långt förrän djupa, 

mullrande andetag hörs från skogsbrynet och ett rött öga syns glimta till. Plötsligt dyker väktaren upp och far i 

rasande hastighet mot de dumdristiga spelarna. Dessa bör genast springa tillbaks till huset och kommer att hinna 

precis (de kan känna vidundrets andedräkt i nacken). 

Ibland är väktaren på lekhumör, lämpligtvis när bara en spelare är utomhus. Han närmar sig då sakta sitt byte 

och hypnotiserar denne med sin blick. En bit från bytet stannar han till, rullar ut sin tunga och vickar på 

tungspetsen, som om han lockar på bytet. Spelaren vaknar då till ur hypnosen och kan springa tillbaks till huset. 

Den spelare som inte springer ifrån väktaren blir uppslukad och hans existens tar en ände med förskräckelse. 

Detta bör inte hända. 

Nya besök av Lucas 

Är spelarna sega och dåliga på att företa sig saker, kan ett nytt besök av Lucas behövas. Han dyker som vanligt 

upp oväntat och påkallar uppmärksamhet med en harkling. Spelarna upptäcker honom då stå lutad mot en vägg, 

titta på sitt armbandsur och otåligt skaka på huvudet. Sedan börjar han banna spelarna för deras långsamhet. 

Kontentan av vad han säger är att de inte har en evighet på sig och att det nog är bäst för dem själva att de börjar 

agera och visar vad de går för (var gärna lite tvetydig, så att spelarna blir osäkra på exakt hur de förväntas agera). 

Nya besök av von Sydow 

Om spelarna inte alls verkar vara inne på idén med att ta kål på folk i huset, kommer von Sydow att bli otålig och 

dyka upp igen. Han kommer dock inte att visa någon otålighet utan vara sitt vanliga hjälpsamma och faderliga 

jag. Han fortsätter att försiktigt plantera idén om att mord är enda utvägen. Envisas spelarna med att inte tro på 

honom, börjar han att ge dem tips om andra möjliga utvägar, som naturligtvis är helt dödfödda och bara kommer 

att strula till det för dem. Han kan till exempel föreslå att spelarna försöker kontakta ansvariga personer ovan 

(själv får han inte kontakta dem, eftersom det vore ett avsteg från reglementet) genom att samla ihop alla biblar i 

huset och bygga ett kors. När det misslyckas, dyker han upp igen, skakar på huvudet och säger ”Ja, jag har aldrig 

varit med om att något sådant skulle fungera”. 

Upplösning 1: Himmel 

När spelarna inser att de har blivit lurade in i en fälla, sätter likhetstecken mellan Höök, von Sydow och djävulen 

samt inser att djävulen försöker få dem att sända sig själva till evig fördömelse, dyker Lucas upp och riktigt 

strålar mot spelarna. Han berömmer dem för att de har brutit den onda cirkeln och förklarar bakgrunden till 
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förbannelsen. Därefter höjer han armarna framför sig och ser upp med något heligt i blicken. Ett bländande 

ljussken ovanifrån lyser upp en ljuscirkel framför Lucas och han vinkar på spelarna att träda in i ljuset. 

Tillsammans med Lucas stiger de sedan upp genom taket mot en himmel full av guldkantade moln och under sig 

ser de en liten illvätte bli utkastad ur huset och få en boja i huvudet. 

Upplösning 2: Helvete 

När spelarna har mördat fem personer, dyker von Sydow och Lucas upp samtidigt (men ej tillsammans). Lucas 

ser djupt missnöjd ut men von Sydow strålar av glädje. Han berömmer spelarna för väl utfört värv, nämner i 

förbigående att det var väl ett trevligt hus han såg ut åt dem och ber dem sedan följa med honom. Han knäpper 

med fingrarna och närmaste vägg far upp som en garageport. En blänkande gul Cadillac cabriolet rullar ut, von 

Sydow öppnar bakdörren för dem och, när de har klivit in, hoppar han själv in bakom ratten. En annan vägg far 

upp och von Sydow styr ut på en bred motorväg mot en fjärran, mörk horisont där Helvetet väntar spelarna. Eldar 

syns lysa upp molnen underifrån. Det sista de ser inne i huset är sina offer vilset se sig omkring. 

Upplösning 3: Pannkaka 

Det kan hända att spelarna vid speltidens slut vare sig har genomskådat den djävulska fällan eller mördat någon i 

huset. Då dyker Lucas upp och ser något otålig ut. Han förklarar att spelarnas personakter inte kan hållas öppna 

längre, för det finns fler fall som måste skötas och för tillfället är viktigare. Kanske kan deras akter öppnas på 

nytt någon gång i framtiden, men det är inget han kan sia om nu. Han beklagar det hela, men det är verkligen inte 

hans fel. Sedan vänder han sig om och kliver rätt igenom närmaste vägg. För spelarna återstår en lång, tråkig 

evighet i huset. 

Upplösning 4: Himmel, helvete och pannkaka 

Som ett resultat av oenigheter inom gruppen kan en kombination av upplösningarna ovan behövas. Det kanske 

bara är några av spelarna som har utfört alla morden och de andra har gjort allt för att stoppa dem (det krävs dock 

att de verkligen har ansträngt sig och inte på minsta sätt bidragit eller samtyckt till morden). Då sänds mördarna 

till Helvetet och de andra till Himlen, om de har insett djävulens spel, eller förblir i huset, om de inte har insett 

något. De som stannar kvar i huset får naturligtvis umgås med de nya spökena. Det lär bädda för en trevlig 

samvaro. 
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Tomas Segerstedt (Familjefader) 

Tomas, stackaren, var en gång i tiden en framgångsrik organisationskonsult med eget företag och allt som hör ett 

sådant till. Han var också högt aktad inom de finare kretsarna, eftersom han har en del adligt blod i ådrorna 

(någon av spelarna kan ha sett honom förut och erinra sig den adliga kopplingen). Men tiderna försämrades och 

så även hans konsultverksamhet, tills den dag hans hela värld föll samman, konsultfirman gick i konkurs och hans 

nerver tog semester. Efter ett halvårs fruktlös psykoterapibehandling beslöt hans driftiga fru att ett miljöombyte 

vore bra för honom. Nu har han bytt storstadsstressen mot en mera lantlig ”frid”, och kanske hade det hjälpt om 

inte svärmor av någon outgrundlig anledning följde med på köpet. Istället framlever han numera större delen av 

sina dagar sittande framför tv:n och tycker synd om sig själv med svärmors röst ständigt ekande i öronen från 

övervåningen och det eviga oket över sig att han borde göra något åt husets något medfarna utseende, något som 

hans fru också brukar finna nöje i att påpeka för honom. 

Eventuella tecken på onaturligheter tolkar hans mycket medfarna och bräckliga sinne som tecken från någon 

gudomlig makt. Riktigt vilken beror naturligtvis på vad för tecken det rör sig om. Kort kan sägas att han gläds åt 

alla goda gudomligheters vägvisning samtidigt som han, i alla möjliga kval, kommer att böna och be alla onda 

gudomligheter om att skona honom, trots att han är en så usel far och egentligen inte förtjänar någon sådan nåd. 

Utseende: Han ser ut att vara dryga fyrtio och har ett ganska stiligt utseende. Detta förstörs dock av påsarna 

under ögonen och det okammade håret. Han går klädd i skjorta och välstrukna byxor och på kläderna finns inget 

att anmärka. 

Ylva Segerstedt (Familjemoder) 

Ylva är en kvinna i karriären. Hon jobbar som nybliven delägare (sen drygt ett halvår tillbaka) på en advokatbyrå 

i centrala Göteborg. Hennes mål i livet har, så länge någon kan minnas, varit karriären. Till karriären hör 

emellertid även en välartad familj, vilket har fått den naturliga följden att hon gjort två korta avbrott i sin 

karriärklättring med anledning härav. Att sen familjen inte blev lika välartad som den borde är nog den enda 

mörka fläcken på karriärhimlen. Att hennes make är arbetslös är bara att beklaga, men nog kunde han rycka upp 

sig lite. Det finns faktiskt en hel del att göra på det nya huset och barnen skulle nog, om sanningen skall fram, 

bara må bra av en fast fadershand. Men vad gör han? Sitter som en träbock framför tv:n hela dagarna och lämnar 

både hus och ungar vind för våg. Själv sitter hon oftast på sitt arbetsrum och arbetar vid datorn. Hon har inte tid 

med barnen, men det är ju trots allt hon som drar in pengar till hushållet, så vem kan klandra henne? 

Eventuella tecken på onaturligheter har antingen en helt naturlig förklaring eller så är det sinnena som bedrar 

en på grund av stress och/eller utmattning. Som alla normala människor vet så är ju spöken, tomtar, varulvar och 

annat trams bara sagor, som är till för att roa och skrämma små barn. Denna fasta övertygelse gör att spökerier 

fungerar sämre i hennes närhet. 

Utseende: Ylva är omkring fyrtio, vilket de fina linjerna i hennes ansikte avslöjar, men då får man titta noga 

eftersom hon använder skönhetskrämer flitigt. Hon ser bra ut men har sitt blonda hår uppsatt i en hård knut, vilket 

ger henne ett hårt och kallt utseende. Hon klär sig alltid mycket strikt i mörka affärsdresser. 

Gerda Johansson (Gnällkärring, Tomas svärmor och Ylvas mor) 

Gerda är en svärmor värd namnet och alla skällsord hörande därtill. Ylva är hennes enda barn och ögonsten, som 

naturligtvis är alldeles för god för den där slöa soffliggaren till make. Den enda nytta han har gjort var när de 

gifte sig och Ylva blev en Segerstedt. Men nu när de flyttade ut till det stora huset, ordnade naturligtvis hennes 

eget lilla hjärtegull så att hon fick följa med tillsammans med hemhjälpen och husan Gina. Så nu skall det nog bli 

lite ordning en gång för alla, om det så är det sista hon gör. Om bara inte lederna värkte så förbenat och benen 

blivit så dåliga att hon måste sitta i rullstol eller ligga i sin säng hela dagarna, så skulle hon nog redan ha fått fart 

på den oduglingen till karlslok. Det värsta är naturligtvis att han har mage att glädjas åt hennes olycka. Hon har 

nog sett hur han har gjort miner åt henne, när han inte trott att hon sett på. Men vänta bara, endera dagen får han 

vad han förtjänar. 

Gerda har varit med förr, så hon vet att spöken finns, om än inte i den rikliga mängd som alla spökhistorier 

kan ge sken av. Av anledningar vi inte skall gå närmare in på här är hon emellertid övertygad om att eventuella 

osaliga andar som korsar hennes väg är onda varelser på jakt efter hennes själ. Därför måste sådana snarast 

fördrivas med alla befintliga medel (exempelvis spökjägare). Skulle någon angripa henne med resonemang om 

”snälla” spöken försvarar hon sig med att de i så fall inget annat borde önska än att äntligen få ro. Det är inget 

hon egentligen tror på själv, men vad spelar det för roll när det ändå inte finns några spöken som är ”snälla”. Det 
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vet ju alla att det bara är onda själar som inte får ro. Hon är begåvad med vissa mediala krafter, som ibland gör 

det möjligt för henne att känna närvaron av spöken. 

Utseende: Gerda är omkring sjuttio år och ser ut därefter med sitt vita hår, rynkiga ansikte och skröpliga kropp. I 

hennes ögon glimmar dock en benhård vilja. 

Camilla Segerstedt (Familjedotter) 

Femton år och fast med världens hemskaste föräldrar! En morsa som inte tänker på annat än jobbet och en farsa 

som är värdelös på allt. Som om det inte vore nog ska dessutom den där gaggiga kärringen Gerda bo hos dem nu 

när de flyttat till ett hus PÅ LANDET!!!! Varför är det ingen som fattar att man inte kan bo på landet när man är 

femton år och alla kompisar bor i stan? Som tur är har hon gott om kompisar (mest killar) som är över arton och 

har både körkort och bil. Annars kunde man ju bli fast med familjen en fredags- eller lördagskväll. Det enda man 

kan roa sig med när man är hemma är att lyssna på musik, speciellt som ingen annan i huset har samma förkärlek 

för den lite tyngre rockmusik som allt som oftast strömmar ur stereohögtalarna på en volym enbart behaglig för 

de som älskar sådan musik och varit allt för nära högtalarna på alltför många konserter. Bäst är Kurt Cobain. Att 

han tog livet av sig så där? Men det är väl så man blir en riktigt stor stjärna. 

Finns det spöken? Kul. Då kanske man kan lära sin hopplösa familj en läxa en gång för alla. Slår vad om att 

de blir förvånade. 

Utseende: Hennes mellanblonda hår är färgat svart och hon använder gärna mycket ögonskugga och mörkt 

läppstift. Svart nackellack är häftigt också, för att inte tala om svarta kläder! 

Joakim Segerstedt (Familjeson) 

Är man sex år och inte får någon uppmärksamhet från sina föräldrar så har man inte mycket annat val än att bli en 

plåga för sin omgivning, när man tröttnat på alla de tv-spel och plastfigurer som föräldrars plågade samveten kan 

förse ett kärlekskrankt förskolebarn med. De tre egenskaper som tydligast beskriver detta förlorade barn är 

gnällig, grym och elak. När fantasin inte är tillräcklig för att komma på nya grymheter mot sin omgivning, nöjer 

han sig med att ”bara” gnälla och gny på allt och alla. Då kommer åtminstone någon att bry sig om vad han gör 

och märka att han finns till. Allt som oftast får han en örfil av sin mor och blir inlåst på rummet. Vid dessa 

tillfällen kan han gå ganska hårt åt sina leksaker. 

Joakim vet att det inte finns några spöken, det har hans föräldrar sagt. Tyvärr är han inte riktigt säker på om 

hans föräldrar har rätt, eller om det bara är så att de aldrig sett något. Det är hur som helst inget man vill tänka på, 

eftersom alla spöken är elaka och vill döda alla levande människor de hittar. Speciellt mycket tycker de om att 

döda familjer med sexåriga pojkar som heter Joakim. Men kanske, om man blundar riktigt hårt och drar täcket 

över huvudet, så ser de inte att man är där. 

Utseende: Joakim är normalstor för sin ålder och har en ostyrig, blond kalufs och allt som oftast en trumpen 

uppsyn. Hans vilda lekar ger honom åtskilligt med blåmärken över hela kroppen (inte minst när hans mor är i 

närheten). 

Gina Marco (Husa) 

Gina är motsvarigheten till den i amerikanska skräckfilmer mycket vanliga spansktalande husan. Hon är av 

spansk, inte latinamerikansk, härkomst och är i allra högsta grad vidskeplig. Spöken skall man skydda sig emot 

och om möjligt fördriva. Skulle andarna ifråga vilja ta kontakt, ska man emellertid lyssna. Kan man slutföra 

något den döde har ogjort är det bästa sättet att ge den frid. Dessutom är det mycket oklokt att reta upp ett spöke i 

onödan. För övrigt är hon en mycket strävsam och arbetsvillig person och klagar aldrig när Gerda för fyrtioelfte 

gången samma dag skriker efter sina läsglasögon, Joakim vänder upp och ned på sitt rum, Camilla spelar Nirvana 

på maxvolym och Ylva ber om att få en osynlig smutsfläck borttorkad. 

Utseende: Gina ser ut att vara en bit över trettio. Hon har axellångt, korpsvart hår, höga kindkotor och en bred 

mun. Hon är ganska kort. 

Lukas (Ängel) 

Lukas är, tro det eller ej, en äkta ängel. Hans uppgift är att bryta djävulens grepp om huset. Tyvärr är han bunden 

av det faktum att människan måste välja att göra gott av sin egen fria vilja. Han får därför inte säga något som 

kan leda dom in på den smala vägen bara på grund av begäret att komma till himlen. Detta faktum har naturligtvis 

satt sina spår i hans uppträdande, eftersom han i snart tvåhundra år har tvingats se människor vandra den breda 

vägen till sin undergång. Han är numera något butter och uppgiven till sättet och även om han inte är direkt 

otrevlig mot husets olyckliga själar, så försöker han i alla fall inte vara särskilt tillmötesgående. Han fjärmar sig 

också något från deras lidande, vilket tar sig uttryck i att han alltid korsar sina armar, när han talar med dem. 
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Utseende: Han har ett skarpskuret ansikte med mörka, djupt liggande ögon och en kritvit hy. Hans långa svarta 

hår är samlat i en hårpiska. Han går klädd i en lång svart rock. Åldersmässigt är han svårplacerad. Trettio? 

Femtio? Hmm... 

Erik Höök (Djävulen) 

Erik Höök är den vänlige fastighetsmäklaren som visar de hugade spekulanterna runt i huset innan han försvinner 

spårlöst och låter husets egna invånare ta hand om de nytillkomna gästerna. Han är mycket tillmötesgående och 

svarar gärna på alla frågor. Hans huvudsyfte som mäklare är ju att få spekulanterna att känna sig hemma. Kan han 

dessutom få dem att dela på sig gör ju inte det saken sämre. 

Utseende: Han verkar vara i femtioårsåldern och har ett gråsprängt, välansat skägg samt guldbågade glasögon. 

Han går klädd i en beige rock med en snygg, brun kostym under. I ena handen bär han en attachéväska. Han är 

verklig. 

Ernst von Sydow (Djävulen) 

von Sydow är den mycket vänlige mannen som berättar för de stackars vilsna själarna om förbannelsen och 

genvägen från huset. Tyvärr glömmer han att berätta vart genvägen leder och att de platser han och Lukas 

berättar om inte är desamma. (Vissa skulle nog påstå att denna glömska är avsiktlig, inte minst som han skickligt 

undviker eventuella frågor om saken.) Han är emellertid noga med att inte verka övertalande, inte därför att han 

är begränsad på samma sätt som ängeln utan därför att allt för stark övertalning, speciellt om den är klumpigt 

utförd, kan väcka misstankar. Han är mycket tillmötesgående och svarar villigt på spelarnas alla frågor och 

funderingar. Det mesta han säger är naturligtvis lögner, som är till för att snärja in spelarna och få dem att tro att 

deras enda hopp ligger i att följa förbannelsen. 

Utseende: Han verkar vara i sextioårsåldern och har ett gråsprängt, nästan vitt skägg. Hans näsa tyder på en del 

portvinssmakande. Han är klädd i en rutig, brun tweedkavaj med väst under och på huvudet sitter en typisk 

engelsk slokhatt. I ena handen har han en enkel promenadkäpp. Han är ektoplasmisk (djävulen gör som han vill). 

Garm (Illvätte) 

Har ni någon gång varit med om att saker och ting inte ligger där de borde eller plötsligt försvunnit trots att ni är 

säkra på var ni har lagt dem? Då är det en illvätte som har varit i farten. Till skillnad från andra illvättar, som 

oftast kommer på hastiga besök för att ställa till förtret för alla hustomtar, så är denna illvätte faktiskt ensam 

härskare över hela huset sedan han för många år sedan spärrade in tomten i kistan på vinden. Han är som alla 

illvättar hagalen och älskar att ställa till förtret. Det är för övrigt han som i en av husets väggar har borrat ett hål, 

som han har pluggat igen med en kork. Då och då, när andan faller på, drar han ur korken och släpper in maran i 

huset. Att han är hagalen medför naturligtvis att han inte tänker dela med sig av sin kunskap till någon, men som 

alla andra illvättar älskar han att berätta om sina illdåd, vilket ibland kan få till följd att han försäger sig om 

sådant han inte har tänkt säga. Detta gör honom alltid mycket irriterad. Han bor i det tillbommade rummet vid 

trappavsatsen mellan första och andra våningen. 

Illvätten kom till huset då det var alldeles nytt, eftersom han blev ditlockad av djävulen. Han vet dock inte att 

denne är djävulen. Anledningen till att djävulen ville ha illvätten där var att tomten i ett obevakat ögonblick hade 

flyttat in i huset, och djävulen ville absolut inte ha en god och präktig tomte, som sprang runt och ställde allt till 

rätta. 

Utseende: Han är mager och senig med en spretig skepparkrans och kortklippt, svart hår. Han har mörka plirande 

ögon och ett elakt leende, som avslöjar en elak rad av rovdjurständer. Från hans spetsiga nästipp hänger alltid en 

snordroppe. Han är iklädd en mörkgrå vadmalsdräkt med ett brett svart skärp och svarta handskar. Hans 

flygarluva i läder avviker något från den övriga klädseln. Han är både verklig och ektoplasmisk. 

Tobias (fd Hustomte) 

Tobias är en sorglig syn. Han sitter inspärrad i en kista på vinden och snyftar hjärtskärande. Här tvingas han av 

illvätten att skriva kopior på alla köpekontrakt för arkivering. Han är vid spelarnas inträde inne på de 

trettiosjunde kopiorna. Han är mycket sorgsen och uppgiven för att han spärrats in i kistan och inte kan sköta sina 

sysslor som hustomte. Att dessutom en illvätte har tagit hans plats gör ju knappast saken bättre. 

Tomten kom till huset då det var alldeles nytt. Han skulle bara gå en vända i skogen för att se till att allt stod 

rätt till då han plötsligt upptäckte ett nybyggt hus i den tidigare tomma gläntan. En utmärkt öppning till ett jobb, 

tyckte tomten och flyttade in. Han hade dessutom turen att hitta husets originalritningar, som han studerade noga 

innan han gömde dem bakom en tapet (tomtar är otroliga på att tapetsera). Tyvärr upptäckte djävulen honom vid 

sitt nästa besök, tomten ovetandes. Snart dök illvätten upp och innan tomten visste ordet av hade hans värld 

begränsats till en trång kista. 
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Utseende: En gång i tiden var nog detta en alldeles vanlig hustomte men åren i kistan och illvättens illdåd har satt 

sina tydliga spår. I kistan sitter en utmärglad varelse med ett långt, vitt men alldeles för tovigt skägg och likaledes 

alldeles för långt och tovigt vitt hår som nästan når ner över halva ryggen. Hans grå vadmalsklädsel som en gång 

i tiden satt som gjuten på den rundlagde hustomten hänger nu som en säck över hans tunna kropp. Som om detta 

inte vore nog, så kom illvätten på att när han ändå skulle låsa in tomten i kistan, så kunde ju denne lika gärna se 

ut som en fånge också. Därför har han målat vita ränder på tomtens grå klädnad. För att vara extra elak har han 

dessutom försett tomten med fotkedjor, som under årtiondena skavt in i den stackars tomtens vrister, och en stor 

fotboja, som hindrar tomten från att lämna kistan. Han är både verklig och ektoplasmisk. 

Maran (Mara) 

Det här är en klassisk (nåja) mara, som kommer insvepande så fort korken nattetid dras ut ur hålet i en av husets 

väggar. Hon kommer då att hysteriskt skrattande flyga runt i rummet som hon kom in i, för att sedan, lika 

hysterisk, flyga upp till närmaste sovrum och rida valfritt sovande offer (att ridas av maran är det samma som att 

ha mardrömmar). 

Utseende: Maran ser ut som ett förtorkat lik av en gammal kvinna med långt, böljande, vitt hår och små vassa 

tänder. Hennes ögon är mjölkigt vita, men hon verkar inte ha några synproblem. Förutom håret är hon klädd i 

vita, halvt genomskinliga trasor, som fladdrar omkring och bakom henne. Hon är ektoplasmisk. 

Väktaren (Slukare av spöken som inte stannar hemma) 

Väktaren är en ofantlig, svartfjällig lindorm med rödglimmande ögon, stora som skyltfönster, och ett gap större 

än en garageinfart.Väktarens enda syfte är att hålla spökena inomhus genom att hota sluka dem om de går utanför 

dörren. Skulle spelarna verkligen besluta sig att gå ut, annat än för att springa ner till djävulens omklädningsrum, 

så bör de emellertid i konsekvensernas namn bli uppslukade och fråntas sin spöklika existens. 

Utseende: Skräckinjagande. Han är ektoplasmisk. 

Mikael Andersson (Spökjägare) 

Mikael är den utåtriktade spökjägaren. Han är trevlig, tillmötesgående och för alla intresserade drar han sig inte 

för att hålla långa utläggningar om vad de gör, kan göra, har gjort osv. Han älskar att informera om spökens 

sanna natur och hur man bekämpar dem, något som han, om sanningen skall fram, inte har någon större aning 

om. 

Utseende: Han verkar vara mellan tjugo och trettio år. Han har ljust, kortklippt hår, Armaniglasögon och ser bra 

ut. Han går klädd i någon märkeströja och jeans. 

Patrick Lindquist (Spökjägare) 

Patrick är teknikern. Han håller sig mest i bakgrunden och pillar och plockar med deras elektroniska utrustning 

och andra prylar. Han verkar mycket kompetent och ser verkligen ut att veta vad han sysslar med. Eventuella 

direkta frågor, som inte Mikael hinner uppfatta och svara på i Patricks ställe, besvaras mycket kort och gärna med 

någon helt obegriplig spökjägarterm. I själva verket har Patrick börjat tvivla på sina prylars användbarhet men 

det är ingenting han ämnar säga högt, allra minst till Mikael. 

Utseende: Han verkar vara en bit över tjugo år. Han har halvlångt, brunt hår, som hänger ner i ansiktet och 

omöjliggör en närmare granskning. Han är klädd i en enkel skjorta och slitna jeans. 
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Huset beskrivs översiktligt i det skick som det befinner sig i då familjen har flyttat in. Förutom det som nämns 

nedan finns det ett antal flyttlådor, som står kvar lite här och var och ännu inte är uppackade. 

Källaren 

En trappa ned till källaren finns i hallen utanför köket. I källaren finns en välförsedd vinsamling, en 

potatiskällare, en uttjänt frys, en värmepanna och diverse bråte. 

Första våningen 

1. WC. 

2. Kolförråd. Lite kol finns kvar, annars upptas rummet mest av gamla tidningar i osorterade högar. 

3. Korv- och köttskafferi. Välförsett. 

4. Diskrum. Här finns en massa disk i torkställ och handdukar. 

5. Kök. Här finns all tänkbar utrustning i form av hushållsmaskiner, gjutjärnspannor och skarpslipade knivar. En 

serveringsvagn står nära dörren till korridoren. 

6. Tjänstematsal. 

7. Linneförråd. 

8. Matsal. Här finns ett stort, vällackerat matsalsbord med kandelabrar på. Längs en vägg finns ett lågt porslins- 

och bestickskåp och mot en annan vägg en högt skåp med glas. 

9. Stora hallen. Denna är öppen upp till andra våningen och en trappa leder upp. Här finns ett biljardbord, 

diverse vaser och konstföremål samt tavlor och speglar på väggarna. 

10. Vardagsrum. Här finns en soffgrupp i läder, glasbord, TV och video, ett mindre tebord med vitmålade 

trästolar, en bokhylla med prydnadsföremål och några stackars böcker samt ett piano. 

11. Tjänaringången. 

12. Skafferi. Välförsett. 

13. WC. 

14. Kapprum. 

15. Stora ingången. 

16. Trappnedgång. Över denna ligger en tung stenlucka, som nästan är helt täckt av mossa och klängväxter. 

Trappan är smal och unken och slutar framför en gisten trädörr. Innanför dörren finns ett litet rum med ett 

bord och en stol. Detta är djävulens omklädningsrum. På ena väggen sitter några krokar med Erik Hööks och 

Ernst von Sydows kläder, och Hööks attachéväska står på golvet. I väggen mittemot den gistna trädörren finns 

en stor, tung stendörr, som under inga omständigheter går att ta sig igenom. Lägger man örat emot, kan man 

höra svaga skrik eka långt bortifrån. Detta är en nedgång till Helvetet. 

Andra våningen 

1. Gästrum. 

2. Gästrum. 

3. Husans sovrum. Ett ombonat rum med inramade affischer med motiv från Barcelona och spanska sydkusten, 

en välförsedd bokhylla med ett inte oansenligt antal ockulta böcker samt en bibel på nattduksbordet. 

4. Städförvaring. 

5. Skänk. 

6. Bad. 

7. WC. 

8. Gerdas sovrum. Här finns en rullstol, löständer i ett glas på nattduksbordet, extra kuddar samt Carl Larsson-

bilder på väggarna 

9. Klädkammare. Kvinnliga, strikta affärsdresser och högklackade skor dominerar. 

10. Föräldrarnas sovrum. Här finns, förutom en dubbelsäng, ett sminkbord med smyckeskrin samt två 

nattduksbord, ett med klockradio, planeringskalender och ett exemplar av Veckans Affärer på och ett med en 

bok om trädgårdsskötsel och TV-Journalen på. 

11. Joakims sovrum. Leksaker är strödda över golvet, allt från bilbanor och legobitar till Power Rangers-gubbar 

och plastpistoler. En TV med tillhörande Sega-utrustning finns också. På väggarna sitter affischer med Power 

Rangers och Formel 1-bilar. 

12. Illvättens rum. Dörren vid trappavsatsen är tillbommad men i skorstensgången från den öppna spisen i stora 

hallen finns en liten lucka, som illvätten begagnar sig av. Rummet är fyllt till bredden med paraplyer, 

tavelramar, smycken, solstolar, telefoner, cykelhjul, årgångssamlingar av Allers, porslinskatter, träskor, 

blyertspennor, ostar (guäh!), kikare, ljudband med Snoddas, julkrubbor med mera med mera. (Någon har 

plockat bort Jesus ur julkrubban och ersatt honom med en liten docka med flygarluva.) 
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13. Camillas sovrum. Här finns en rejäl stereoanläggning och en stor CD-samling med punk och grunge. Nirvana 

har en framstående plats i samlingen. Framför en spegel på ett lågt bord ligger svart läppstift, svart 

ögonskugga, puder och svart hårfärgning. På väggarna finns affischer med Kurt Cobain. 

14. Klädkammare med ett otal svarta klädesplagg. 

15. Gästrum. Det rum som spelarna vaknar upp i efter sitt frånfälle. 

Tredje våningen 

1. Vind. Här finns diverse bråte i form av gamla tidningar, mattor, en spinnrock med mera. 

2. Biblioteket. Detta består dels av en läsdel med gamla länsfåtöljer och ett lågt bord med tidningar på, dels av 

en något högre belägen förvaringsdel med åtskilliga välpackade bokhyllor. Delarna är avdelade av en 

balustrad.  

3. Vind. Här finns diverse bråte i form av gamla möbler, en mangel, en massa lådor och en kista med en 

snyftande tomte. 

4. Ylvas arbetsrum. Här finns ett påkostat skrivbord, bestrött med pappershögar. Bredvid står ett datorbord med 

det senaste i datorväg. Bokhyllan vid ena väggen är full av juridisk litteratur och olika upplagor av Sveriges 

Rikes Lag. På en annan vägg hänger mängder av diplom, advokatlicenser och liknande. 

5. Förrum till Ylvas arbetsrum. Här finns bara en ensam stol, ditsatt av någon familjemedlem, eftersom de 

tvingas vänta i förrummet tills Ylva säger att de kan komma in. 

6. Tomas arbetsrum. Här finns ett skrivbord, tomt så när som på några pennor och ett porträtt, som ligger ned på 

bordsskivan (det föreställer Ylva). I bokhyllan vid ena väggen finns pärmar med sedan länge avslutade 

räkenskaper. På motsatta väggen hänger åtskilliga inramade foton, som föreställer Tomas med vänner på 

golfbanan, i Jaguaren, på segelbåten, på lyxig invigning och så vidare. 

7. Vind. Här finns diverse bråte i form av malätna kläder, bortglömda leksaker, oöppnade färgburkar, 

tapetrullar, längdskidor med mera. 
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Grundregel 

Om det är kul att något lyckas, så lyckas det. Om det är kul att något misslyckas, så misslyckas det. I annat fall är 

det upp till spelledaren att slumpa fram ett resultat. 

Ektoplasma 

Spöken består av ektoplasma. Ektoplasma kan liknas vid en materia med mycket låg densitet, som med svårhet 

interagerar med annan materia. Detta leder bland annat till följande: 

 Verklig materia passerar obehindrat ”genom” ektoplasma men ektoplasma kan inte passera genom verklig 

materia. 

 Verklig materia och ektoplasma kan inte uppta samma utrymme utan ektoplasman trycks undan av den 

verkliga materian eller tvingas att forma sig runt den. 

 Ektoplasmiska varelser kan inte skadas av verklig materia och vice versa. Om en verklig pistolkula träffar ett 

spöke, kommer den bara att gå rätt igenom och göra ett hål, som genast sluter sig. Om ett spöke försöker slå 

till en verklig person, kommer spökets näve eller tillhygge bara att tryckas ihop, varefter det omedelbart 

återtar sin ursprungliga form. Spöket skadas inte av detta. 

 Vissa magiska varelser är både verkliga och ektoplasmiska och kan påverka båda slagen av materia. 

 Ektoplasmiska varelser kan inte omforma sig själva genom ren vilja. 

Ljus och solljus 

Om ektoplasma utsätts för solljus, kommer den att sakta upplösas. Detta tar någon till några minuter beroende på 

föremålets storlek (ett par minuter för spöken). För spöken är solljus bländande och nästan omöjligt att se i. Även 

elektriskt ljus kan vara otrevligt men åsamkar ingen skada. Levande ljus uppskattas av spöken, men bäst är totalt 

mörker i vilket de ser mycket bra. 

Död 

Det finns två sätt som spelarna kan dö på i scenariot (jaja, de är redan döda och Nangilima och så vidare), men 

inget av dem bör inträffa. Det ena är ifall de utsätter sig själva för solljus under för lång tid. De kommer dock att 

känna hur de blir allt mer utmattade ju längre de befinner sig i solljuset och bör då inse att de ska ta skydd. Det 

andra är ifall en ektoplasmisk eller magisk varelse ger sig på dem. Framför allt gäller detta väktaren, som faktiskt 

kan lyckas sluka en riktigt dumdristig spelare (men då får han allt vara bra dumdristig). Illvätten kan, om han blir 

sur, skada spelarna men knappast döda dem. Spelarna kan dessutom skada varandra och ger de sig den på det, så 

ska de nog lyckas slå ihjäl varandra. 

Spökförmågor 

De spökförmågor, som spelarna har begåvats med, är deras enda möjlighet att påverka den icke-ektoplasmiska 

verkligheten. De flesta av dessa varar under mycket kort tid, från bara några få sekunder upp till några minuter. 

Spelledaren avgör själv när de upphör (förmodligen vid sämsta möjliga tillfälle för spelarna). Några förmågor 

varar längre eller ger ett permanent resultat, vilket anges i dessa fall. 

Använda apparatur 

Gör det möjligt att använda en maskin eller apparat. Till exempel kan användaren spela på en orgel, använda en 

dator, köra en bil och så vidare. Tidsbegränsad. 

Befalla 

Offret måste utföra en befallning sådom ”Släpp vapnet!”, ”Spotta på din chef!” eller ”Hoppa från bron”. Offret 

utför ordern under kraftens varaktighet. Offret kan inte fås att döda sig självt och befallningen får inte vara mer 

än fyra ord. Tidsbegränsad. 

Besätta föremål 

Användaren besätter ett föremål och ger det liv. Föremålet, som inte får vara större än en människa, antar ett 

ondskefullt utseende och rör sig i enlighet med sin natur. Exempelvis skulle en matta hasa sig fram och strypa 
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sina offer, en lampa skulle vagga fram och så vidare. Om föremålet förstörs, bryts kontrollen över det. 

Tidsbegränsad. 

Bu! 

Användaren sätter skräck i ett offer genom att plötsligt framträda och högljutt skrika Bu! Offret flyr så länge 

kraften varar. Kan användas på både levande och spöken. Ingen levande person utom offret kan se eller höra 

användaren. Tidsbegränsad. 

Dematerialisera 

Förvandlar ett objekts materia till ett tillstånd där det är både fysiskt och ektoplasmiskt. Vikt högst 5 kg. 

Tidsbegränsad. 

Dimma 

En tjock dimma fyller närområdet. Dimman skyddar spöken från solljus. Användaren kan forma den och ge den 

vilken färg som helst. Starka vindar skingrar dimman. I dagsljus minskar dimmans varaktighet. Tidsbegränsad. 

Dödssömn 

Verkar enbart på levande varelser. Då användaren vidrör offret, kommer denne att ge ifrån sig ett fruktansvärt 

skrik och sedan kollapsa. Offret verkar vara dött så länge kraften varar. Varaktighet några timmar. 

Framträda 

Användaren framträder inför en levande varelse. Kroppen är halvt genomskinlig. Användaren kan inte prata utan 

bara gestikulera. Vanligtvis framträder spöken i levande ljus eller månljus. I klart upplysta rum är det svårare och 

i dagsljus omöjligt. Användaren försvinner, om en levande varelse vidrör denne. Tidsbegränsad. 

Förföra 

Får en människa att bli kär i användaren. Användaren måste på något sätt visa sig för offret eller passa på när 

offret ser en bild av användaren eller dennes personliga ägodelar. Om offret fås att utföra saker, som denne 

normalt inte skulle göra, kommer denne att hata användaren, när kraften upphör. Varaktighet några timmar. 

Hallucination 

Skapar en hallucination, som påverkar alla sinnen. Hallucinationen kan var hur stor som helst (till exempel kan 

man skapa en illusion av en armé av skelett, som marscherar mot offret). Offret kan inte skadas av 

hallucinationen och endast offret ser den. Tidsbegränsad. 

Hela 

Botar skador och sjukdomar. Fungerar på både levande och spöken. 

Kaos 

Användaren får alla föremål i ett rum att flyga omkring, slungas mot väggar och skada de levande varelser, som 

befinner sig i rummet. 

Ljud 

Användaren kan skapa ljud i form av stönanden, skrik, rasslande kedjor med mera men inte tal. Ljudet kan ha sitt 

ursprung från vilken plats som helst inom 100 meter från användaren. Tidsbegränsad. 

Medial konversation 

Offret måste vara en levande varelse. Så länge kraften varar kan användaren tala genom offret. Offret talar med 

användarens röst, om inte användaren försöker härma offrets röst. Offret kommer efteråt inte att veta vad han har 

sagt. Tidsbegränsad. 

Munterhet 

Alla i närområdet drabbas av ett sprudlande gott humör och uppträder som glada fyllon. Tidsbegränsad. 

Onaturlig nederbörd 

Användaren orsakar lokal nederbörd, som dock ej är vatten. Det kan röra sig om kackerlackor, blod, döda fiskar, 

grodor, likdelar, stenar etc. Regnet följer användaren. Oavsett vad regnet består av, så försvinner det fullständigt 

då regnet upphör. Tidsbegränsad. 
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Passage 

Användaren kan passera genom alla fysiska objekt såsom väggar, golv, människor etc. Tidsbegränsad. 

Reflektion 

Användarens spegelbild syns i en reflektiv yta. Användaren kan även förändra spegelbilden till att efterlikna 

offret, som ser den. Användaren har då full kontroll över spegelbilden. Tidsbegränsad. 

Rutten stank 

En motbjudande rutten stank breder ut sig i närområdet och får alla utom upphovsmannen att må illa. 

Tidsbegränsad. 

Sjukdom 

Genom att vidröra en person kan denne fås att bli sjuk. Inom fem minuter börjar offret drabbas av diarré, 

illamående, feber, huvudvärk och andra influensaliknande symptom. Sjukdomstillståndet kan vara från några få 

timmar till något dygn. 

Skriva 

Användaren styr en levande persons hand, så att den skriver vad användaren vill. Offret måste redan hålla på med 

att skriva. Tidsbegränsad. 

Slingerväxt 

Får växter i närområdet att snärja in användarens fiender. Insnärjda personer kan inte röra sig så länge kraften 

varar, om de inte har ett vasst föremål att skära sig loss med. Tidsbegränsad. 

Telekinesi 

Användaren kan flytta ett litet föremål, som väger högst ett halvkilo. Föremålet måste vara inom synhåll hela 

tiden. Tidsbegränsad. 

Ändra temperatur 

Användaren sänker eller höjer temperaturen i närområdet, så länge kraften varar. När kraften upphör att verka, 

återgår temperaturen snabbt till det normala. Tidsbegränsad. 

Öppna 

Användaren kan öppna till exempel en dörr eller ett fönster och även en byrålåda eller liknande. Låsta dörrar 

måste låsas upp först. Levande personer känner ett isande drag, när denna kraft används. 



 

 

Karl Axel Grip, direktör 

 

Bakgrund 

Du är 53 år och andreson till Gustaf Grip, en rik godsherre. Eftersom din äldre bror skulle ta över godset, fick du 

bege dig till den stora staden (Göteborg). Här läste du ekonomi och din far introducerade dig på 

adelsmannaklubben ”Gyllene logen”, som din farfars far hade varit med om att grunda. Med de kontakter du 

byggde upp där och din driftighet avancerade du snabbt inom affärsvärlden. Du är nu VD för ett stort 

handelsbolag och har diverse styrelseuppdrag inom olika företag. Dessutom har du övertagit ordförandeposten i 

”Gyllene logen” från din far. Du är gift och har en son, som jobbar på handelsbolaget, samt en ogift dotter. 

 

Personlighet 

Du är en född ledargestalt. En del anklagar dig för översitteri men det är trams. Du tycker inte om att förspilla tid 

och blir upprörd, när folk säger emot dina uppenbart goda idéer. Det är få som är skickligare när det gäller att 

göra upp strategier och tjäna pengar. Du spenderar det mesta av din tid i olika styrelserum eller på privata 

klubbar och gör upp affärer. Så ofta du kommer åt röker du en god cigarr och njuter av ett glas whiskey. Du är en 

stor cigarrfantast och importerar direkt från de bästa leverantörerna. Du har alltid med dig en ask med cigarrer 

och en cigarrsnoppare i form av ett silverlejon. Du är inte mycket för familjeliv men håller ett vakande öga över 

dina två barn, som minsann ska se till att göra dig stolt. De stora familjesammankomsterna på godset är 

outhärdliga så när som på kyrkobesöken, som är en fin tradition. Du är dock inte mer kristen än att du kan göra 

upp affärer även på vilodagen. 

 

Utseende 

 
Du är ganska kort men med en imponerande kroppshydda. Framför allt magen är framträdande. Oftast är du 

klädd i mörka kostymer och väst med en guldklocka. 

 

Åsikter om övriga karaktärer 

Ragnar Nordenskiöld: En medelålders utrikeskorrespondent. Han är trevlig men gör han något vettigt? Han 

verkar mest frottera sig med en massa politiska högdjur, dricka cocktails och sedan rapa upp allt skvaller i GP. 

Den tidningen är inte vad den en gång var! När du vid ett tillfälle träffade Ragnar i Hong Kong, hade han någon 

diplomatfru i släptåg. Undrar hur många vänsterprassel han har haft under sina resor? Nå, han sköter sin uppgift 

som sekreterare i ”Gyllene logen”. 

Alfred Klint: Statsråd på högerkanten. Han har en hel del vettiga åsikter; han kommer ju från en militärsläkt. Men 

nog har han verkat lite förvirrad på senare år? Han börjar nog bli senil. Gubben är trots allt pensionerad. Hans 

politiska inflytande är inte speciellt stort längre men det verkar han inte ha insett själv. Han är kassör i ”Gyllene 

logen” och lär väl så förbli, tills han tappar bort kassaboken. 

Jonas af Lilja: En pojkspoling till läkare som skär i en massa käringar och gör pengar på det. Otroligt! Han 

verkar dessutom engagera sig mer i en massa fritidssysslor och kvinnor än själva jobbet. Bäst att hålla dottern 

borta från honom! Han är styrelseledamot i ”Gyllene logen”. 

Frans af Stenvinkel: Ung civilingenjör och teknikeridiot. Han har någon liten firma, vars omsättning mest liknar 

en flugskit i Medelhavet. Han verkar lite mjäkig och bär inte upp sitt adliga arv särskilt väl. Varför engagerar han 

sig i klubben egentligen? Det är nog snart dags att avsätta honom som styrelseledamot. 



 

 

Ragnar Nordenskiöld, utrikeskorrespondent 

 

Bakgrund 

Du är 45 år och enda barnet. Du ville tidigt bli diplomat precis som din far och studerade därför flitigt språk och 

statsvetenskap på universitet. Nu behärskar du fem språk. Efter studierna upptäckte du, att det inte var så lätt att 

få in en fot i diplomatvärlden, och du fick istället ta anställning som politisk skribent på GP. Du arbetar numera 

som utrikeskorrespondent och åker runtom i världen på både årslånga uppdrag och snabbvisiter. Du har självklart 

lärt känna åtskilligt med folk, framför allt i Mellanöstern och Sydostasien. Då du har lämnat familjen hemma i 

Sverige, har du vid tillfällen haft en och annan kärleksaffär. En affär med en tysk diplomatfru i Hong Kong kunde 

ha blivit uppdagad, när du sprang ihop med Karl Axel Grip på en lyxrestaurang. Han anade som tur var inget. Du 

anser dig trots dina små snedsprång lyckligt gift och har två välartade döttrar. Du är sekreterare i den anrika 

adelsmannaklubben ”Gyllene logen”. 

 

Personlighet 

Du har mycket gott självförtroende. Du är världsvan och tycker om att umgås med folk. Till det yttre är du 

ödmjuk men du anser dig lite förmer än vanliga människor. Vissa förfinade överklassmanér kan ibland märkas, 

när du medvetet plockar fram dem för att imponera på folk. Du ser alltid till att behålla ditt lugn, eftersom ilskna 

utbrott kan förstöra de bästa relationer. Däremot kan du vara ganska manipulativ och göra dina drag bakom 

ryggen på folk. Du har under dina resor sett många av de orättvisor, som finns runt om i världen. Klasskillnader 

upprör dig i och för sig inte, eftersom du anser att total jämlikhet leder till samhällsstagnation. Däremot tycker du 

att alla ska vara lika inför lagen och du har vid flera tillfällen avslöjat folk, som har missbrukat sina ämbeten. Fast 

det bästa är ju inte att rättvisa skipas utan deras ansikten, när de inser att de är avslöjade. 

 

Utseende 

 
Du är en lång och stilig person. Oftast går du klädd i skräddarsydda kostymer, som du vet hur du ska bära upp. 

 

Åsikter om övriga karaktärer 

Karl Axel Grip: Medelålders VD för ett handelsbolag och en utpräglad streber. Han tänker bara på att tjäna 

pengar. Något av en översittare men du vet hur du ska få honom att lyssna. Ett bra skämt, en whiskey och en 

cigarr samt de senaste ryktena från politik- och affärsvärlden, så har man hans uppmärksamhet. Han är 

ordförande i ”Gyllene logen”. 

Alfred Klint: Statsråd och politisk veteran. Sedan länge engagerad i svensk säkerhetspolitik och har haft ett finger 

med i mycket, som har stärkt Sveriges ställning. Du berättar ofta om dina politiska analyser för honom. Han 

börjar visserligen bli till åren men hans politiska erfarenhet gör honom till en skarpsynt person, väl värd att lyssna 

på. Han är kassör i ”Gyllene logen”. 

Jonas af Lilja: En ung framgångsrik plastikkirurg och en mycket trevlig person, som vet hur livet ska levas. Att 

han dessutom gör världens kvinnor vackrare skadar inte. Han verkar veta hur kvinnor ska tas och överträffar till 

och med dina bravader. Han smusslar väldigt mycket med det faktum, att han har linser. Det är nog inte värt att 

nämna. Han är styrelseledamot i ”Gyllene logen”. 

Frans af Stenvinkel: Civilingenjör från Chalmers. Du har aldrig förstått dig på honom. Han verkar lite tråkig. 

Utvecklar mobiltelefoner eller något. Ibland har han frågat lite konstiga frågor om vad du anser om människors 

värde och varför vissa skulle vara förmer än andra. Han verkar ha en del kommunistiska tankar vad gäller 

resursfördelning. Inte särskilt adligt men det kanske beror på hans ganska låga ålder (runt 30). Han är 

styrelseledamot i ”Gyllene logen”. 



 

 

Alfred Klint, statsråd 

 

Bakgrund 

Du är 67 år och föddes i Stockholm som andra barnet av tre. Din far var en hög officer och din mor en f.d. firad 

teateraktris. Din far ville naturligtvis att även du skulle ge dig in i det militära men en fotskada, som du ådrog dig 

som ung i det militära, hindrade detta. Din far blev oerhört besviken men du lovade dig själv att du minsann 

skulle göra honom stolt ändå. Du började studera statsvetenskap och nationalekonomi och blev under studietiden 

politiskt engagerad i studenthögern. Snart kom du med på partilistan och du har under din karriär suttit med i 

åtskilliga utskott och haft flera politiska uppdrag. Framför allt är det den svenska säkerhetspolitiken som du har 

intresserat dig för. Idag har du så sakteliga börjat trappa ner på dina politiska engagemang. Du är dock 

fortfarande kassör i adelsmannaklubben ”Gyllene logen”. 

 

Personlighet 

Du är en disträ person, som ofta går runt och nickar lite förstrött och kan vara väldigt frånvarande. Ibland avbryts 

detta av ljusa, klara ögonblick av engagemang och energi. Framför allt är du en engagerad talare med ett patos. 

Du har dock med åren fått allt svårare för att koncentrera dig på vad andra säger till dig och tänker ofta på annat 

istället. Du har också svårt att hålla isär namn och ansikten men det bekymrar dig inte särskilt mycket. Det finns 

alldeles för mycket folk här i världen (de där japanerna till exempel). Ofta börjar du berätta små vardagliga 

anekdoter om dina barnbarn och liknande men av någon anledning lyckas du sällan komma till slutet utan börjar 

fundera på annat. 

 

Utseende 

 
Du är ganska lång och något ranglig. Oftast går du klädd i en omodern tweedkostym och keps. 

 

Åsikter om övriga karaktärer 

Karl Axel Grip: Medelålders direktör för något stort bolag och en man av den gamla goda skolan. Jobbar idogt 

istället för att leva loppan som många yngre. Men de där cigarrerna han bolmar på ställer till dina luftrör. Han 

borde visa lite hänsyn, även om han är ordförande för ”Gyllene logen” och får klubba igenom alla förslag. 

Ragnar Nordenskiöld: Medelålders författare eller något. Du har aldrig förstått vad den mannen pratar om. En 

massa historier om folk över hela världen, som sade det ena och det andra. Han påstår att han har inflytande på 

den svenska utrikespolitiken. Du brukar bara nicka och le, när han pratar med dig. Eftersom han skriver så 

snabbt, är han sekreterare i ”Gyllene logen”.  

Jonas af Lilja: Kirurg av något slag. Han verkar mest operera på kvinnor av någon anledning. Han kanske gör 

många kejsarsnitt. Nog verkar han lite för ung för att ha ett sådant ansvar, rena pojkspolingen? Han är något 

påträngande, så du försöker ofta ignorera honom. Han är styrelseledamot i ”Gyllene logen”. 

Frans af Stenvinkel: En ung man, som jobbar på Televerket med att sälja telefoner eller något. Verkligen tragiskt 

hur det har gått utför med adeln. Han tillhör helt klart fattigadeln. Du brukar ge honom en uppmuntrande klapp 

då och då samt ett hjälpande ord på vägen. Han är styrelseledamot i ”Gyllene logen” och det är ju trevligt att 

även de mindre lyckligt lottade har något att säga till om. 



 

 

Jonas af Lilja, läkare 

 

Bakgrund 

Du är 31 år och äldsta barnet. Dina föräldrar är båda framstående läkare. Din far är överläkare på ett sjukhus och 

din mor forskare på ett läkemedelsföretag. Dina föräldrar förväntade sig naturligtvis att även du skulle välja att 

studera medicin, vilket du gjorde, men större delen av tiden var du ute och festade, åkte på semesterresor, surfade 

i Tylösand m.m. Som tur var hade du lätt för att snabbt läsa in saker dagen före en tentamen, så studierna gick bra 

ändå. Din inriktning var något annorlunda än dina föräldrars och du arbetar idag som plastikkirurg på ett 

privatsjukhus. Du ser till att hålla så många förhållanden som möjligt igång samtidigt och startar varje dag med 

att överskrida hastighetsgränser i din röda Porsche. Polisen har inte hunnit ikapp dig ännu! Du är styrelseledamot 

i adelsmannaklubben ”Gyllene logen”. 

 

Personlighet 

Du vill leva snabbt och skryter gärna om dina förhållanden och liknande. Du har inget emot att överdriva för att 

göra historierna bättre. En del beskyller dig för att vara fixerad vid ditt yttre men de är bara avundsjuka. Du är ju 

faktiskt väldigt snygg, charmig och sexig. Däremot påpekar du ofta andras utseendemässiga brister. Du har vid 

flera tillfällen fått en del av dina flickvänner att operera sig för din skull. Klart smart: De blir snyggare och du 

tjänar mer pengar. Det händer också att du inleder förhållanden med dina patienter. Du är ju inte mer än man! Du 

tycker inte om när saker och ting blir besvärliga utan föredrar den lättaste vägen. Du är också något ombytlig och 

vänder ofta kappan efter vinden men det är ju ett tecken på flexibilitet. Det är inte ovanligt att du byter vänner 

men vad är det för fel på att umgås med de personer, som man för tillfället tycker är trevligast? Frihet är viktigt. 

 

Utseende 

 
Din kropp är snygg och vältränad. Du klär dig alltid i senaste modet och har ofta ett par Ray Ban uppskjutna i 

pannan. Du har linser, eftersom du är något närsynt, men det försöker du hemlighålla för alla i din omgivning. 

 

Åsikter om övriga karaktärer 

Karl Axel Grip: Medelålders direktör för ett stort företag. En riktig krösus och storpamp av det gamla gardet. 

Konservatismen riktigt lyser om honom men det är ju inte helt ovanligt i de här kretsarna. Han är naturligtvis 

ordförande för ”Gyllene logen”. Hans dotter är en riktig pudding. Henne har du gett ett nyp då och då. Tur att 

hennes far inget vet.  

Ragnar Nordenskiöld: En framstående utrikeskorrespondent en bit över 40 och en mycket trevlig typ. Vilka 

historier han kan berätta från världens alla hörn! Han har varit med om både det ena och andra och verkar ha 

skapat sig en underbart lättjefull tillvaro. Fast själv anser han nog att han gör en stor insats för världen. Han är 

sekreterare i ”Gyllene logen”. 

Alfred Klint: Åldrad politiker av det konservativa slaget. Vräker ibland ur sig svador av politiskt tjafs men verkar 

aldrig lyssna på någon annan. Har han hörfel? Du brukar se till att tala högt till honom och nära hans öra. Du ska 

nog få honom att lyssna! Han är kassör i ”Gyllene logen”. 

Frans af Stenvinkel: Civilingenjör i din ålder med egen konsultfirma. Grabben borde tjäna hyfsat på sin firma 

men ändå lever han som en kyrkråtta. Var gör han av sina pengar? Lägger på hög? Han bjuder i alla fall aldrig på 

något. Typisk snåljåp! Inte har han lyckats skaffa något gratis mobiltelefonabonnemang till dig heller, trots att det 

är sådant han jobbar med. Han är styrelseledamot i ”Gyllene logen”. 



 

 

Frans af Stenvinkel, ingenjör 

 

Bakgrund 

Du är 33 år och yngsta barnet av tre. Din far arbetar som affärsstrateg på ett teknikföretag men du har alltid varit 

mer intresserad av själva tekniken. Därför läste du på Chalmers, Elektroteknik, och startade därefter en egen 

konsultfirma, som sysslar med nätverk för mobiltelefoni. Du gör många uppdrag åt Ericsson och en del av deras 

tyska kunder. Med jämna mellanrum åker du på affärsresor till Tyskland och din tyska är god. Du är ogift, främst 

på grund av att jobbet tar så mycket av din tid. Tid tar även din post som styrelseledamot i adelsmannaklubben 

”Gyllene logen”. 

 

Personlighet 

Du är en lugn, stabil och välstrukturerad person. Teknik är ditt stora intresse här i livet. Du betraktar världen ur 

ett logiskt perspektiv. Allting kan förklaras och du tror inte på saker som inte kan bevisas. Spöken och liknande 

är trams! Ingen har ännu bevisat att något övernaturligt existerar. Du är något av en smygkommunist. Redan 

under studietiden började du tvivla på om det var rätt, att vissa från födseln skulle ha mer än andra. Borde inte 

alla starta på samma sätt? Du har en önskan att förändra folks inställning genom att starta inifrån det adliga 

högnästet. Du är en generös person, som skänker mycket till Röda korset, Amnesty etc., men unnar inte dig själv 

särskilt mycket. Det är viktigare att kunna göra något för omvärlden än att köpa en ny bil. 

 

Utseende 

 
Du är normalbyggd. Oftast går du klädd i skjorta, slips och kofta, som du brukar fästa en pin med din 

företagslogo på. 

 

Åsikter om övriga karaktärer 

Karl Axel Grip: Medelålders direktör för ett handelsbolag. Typisk översittartyp och utsugare. Samlar pengar på 

hög och delar inte med sig till någon annan. Det märks att han har adlig bakgrund! Hans företag verkar göra 

alldeles för bra affärer med länder i tredje världen. Undrar vilka han har mutat? Han är ordförande i ”Gyllene 

logen”. 

Ragnar Nordenskiöld: Medelålders utrikeskorrespondent. Han beter sig som en typisk adelsman med sitt 

förfinade och lätt högdragna sätt men han är trevlig och lyssnar på vad man säger. Han som har rest så mycket 

borde ha insett världens orättvisor. Han kanske är rätt person att först få på sin sida? Han är sekreterare i 

”Gyllene logen”. 

Alfred Klint: En högerpolitiker av det militanta slaget. Han är till åren men har fortfarande en hel del inflytande. 

Han har sysslat mycket med svensk säkerhetspolitik och verkar väldigt konservativ men om man kunde få honom 

att lyssna, så skulle det kanske leda någon vart. Han är kassör i ”Gyllene logen”. 

Jonas af Lilja: En ung framgångsrik plastikkirurg. Han verkar enbart tänka på bilar och kvinnor. Typisk 

lyxkonsument! Det är sådana som han som tär på världens resurser. Slit och släng! Miljö för honom är 

förmodligen bara något som står på tvättmedelsförpackningarna. Han har prasslat med Karl Axel Grips dotter. De 

passar säkert bra ihop. Han är styrelseledamot i ”Gyllene logen”. 



 

 

Gyllene logens styrelse 
 

                
Karl Axel Grip, ordförande            Ragnar Nordenskiöld, sekreterare   Alfred Klint, kassör 

 

                            
      Jonas af Lilja, ledamot                     Frans af Stenvinkel, ledamot 



 

 

Herrgården 
 

 
Framsidan 

 

 
Baksidan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta över herrgården 

 



 

 

De mörka skärvorna i min själ 

löser sakta upp min hud 

I den dimmiga spegelytan hägrar 

min sista avbild före vansinnet 

innan slöjorna fryser till is 

Stillhet vid den sista milstenen 

Den yttersta boken slås upp 

bortglömd sedan rovdjurens tid 

Leran omsluter mina fötter 

mina sinnen spirar i askan 

Fördömelsens finger har valt mig 

Omfamna mitt svarta hjärta 

så lånar jag ditt liv 



 

 

 
 
 
 

Dagbok 



 

 

28 mars 1943 

 

Om jag bara kunde begripa vart min gamla dagbok tagit vägen. Jag hade den ju här igår. 

Kändes inte riktigt bra att behöva göra en ny. 

Mannen jag aldrig kan komma ihåg namnet på var här idag igen. Sade att det började bli ont om tid, att vi snart måste bestämma oss. 

 

 

 

29 mars 1943 

 

Vi hade en hetsig diskussion idag om vad vi skall ta oss till. 

Jag vill verkligen inte göra det, det känns inte rätt på något vis. Risken att bli evigt fördömd är å andra sidan inte så lockande den 

heller. 

 

 

 

30 mars 1943 

 

Nervositeten börjar sprida sig. Idag var det någon som slängde en vas i huvudet på en av flickorna. Hon fick ett fult sår, men överlevde 

och fördes med rasande fart till närmaste sjukhus. Vem än förövaren var, ingen tycks villig att erkänna, så lyckades han inte nå 

räddningen den här gången. 

 

 

 

31 mars 1943 

 

Den där förste mannen var här nu ikväll och informerade oss om att våra akter inte kunde tillåtas att vara öppna mycket längre. 

Mumlade någonting om systemändringar och datamaskiner. 

Förstår inte vad de håller på med. Tänk om man någon gång kunde få klara besked. 

Han undrade också lite lömskt hur vi fördrev våra nätter. ”Ni hittar väl inte på någonting som inte jag skulle göra?”, sade han och såg 

mycket allvarlig ut. Vi försäkrade honom om att det gjorde vi inte, men jag undrar om det var någon mer än jag som undrade om han 

verkligen visste någonting, eller om det bara var en standardfråga till alla som snart skall dömas till evigt lidande. 

 

 

 

 

 



 

 

1 april 1943 

 

Flickan kom hem från sjukhuset igår. Hon berättar mycket målande om fritt svävande projektilvaser och annat smått och gott. 

Naturligtvis är det ingen som tror henne. De bara skjuter ifrån sig hennes berättelser, viskar om chockreaktion och behovet av vila. 

Ibland kan sanningen vara den bästa av lögner. 

 

 

 

2 april 1943 

 

De försöker febrilt komma på vem av dem det var som måste ha slagit vasen i huvudet på den stackars flickan. De ena grälet avlöser det 

andra och tonen håller så sakterliga på att bli allt hätskare och språket allt grövre. 

Ingen har än så länge kommit på tanken att hon kanske talar sanning 

 Nej, de är fast övertygade om att hon måste skydda någon. 

 

 

 

3 april 1943 

 

Den där systemmannen var här ikväll igen. Han meddelade att våra papper hade blivit bortrationaliserade och om inte saker och ting 

ordnat upp sig till ”morgondagens midnatt” såg han ingen möjlighet att hjälpa oss. Vi måste sätta oss ner och allvarligt diskutera igenom 

vår situation. Det tycks som om vi slutligen måste välja mellan pest och kolera i alla fall. 

 

 

 

4 april 1943 

 

Nu är det bestämt. Vi valde genvägen. Det finns inte mycket mer att säga. Jag ber till Gud att vi valde rätt. 

Det skall ske redan inatt. Varför vänta? 

Undra om jag kan ta med mig dagboken? Det borde ju inte vara några problem. Fast kanske får jag inte någon användning för den. 

Det kanske ser helt annorlunda ut på andra sidan. 

Fast varför bekymra sig om det nu? Innan natten är slut är jag ju där. 

Hoppas jag. 



 

 

Originalritningar över herrgården 

 


