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Sävcon X 
FOLDERTEXT: 

[Du har blivit Märkt 
Kallad att leva 
Utvald att dö 

Vi vandrar samma väg som du 
Blod är tjockare än vatten 

Vi Sviker inte 
Natten Lockar 

Kom 
Flammande blir du en av oss - Bränd 

Du är en Vampyrlärling: 
Märkt, Kallad, Utvald, Sviken, Lockad, Bränd och Otämjd  

Väl mött - tills vi ses igen.] 
 

Bakgrund; 
Äventyret baserar sig på bokserien The House of Night, jag rekommenderar att alla 
SL läser den första boken Marked. Det är en ungdomsbok, den finns på biblioteket 
och är sjukt lättläst. Vill man absolut inte läsa den, tja då får man väl hitta på helt 
enkelt. Det här äventyret utspelar sig i Edinburgh. På ett Natthus. Ett Natthus (översatt 
från House of Night) är en privatskola för unga blivande vampyrer, dessa lärlingar har 
blivit märkta och måste genomgå utbildningen på ett Natthus, under denna tid så 
genomgår de Förändringen, till att bli vampyrer om de överlever Förändringen blir det 
vampyrer och får vackra personliga tatueringar i ansiktet, om de har otur, så dör de. 
Natthusen styrs av Översteprästinnor, dessa översteprästinnor väljs ut av gudinna Nyx 
som är vampyrernas gudinna. På varje Natthus finns ett tempel till Nyx. 
Vampyrlärlingarna har vanliga skoldagar men ovanliga ämnen som fäktning, 
Vampyrkunskap osv. Spelarna spelar ungdomar som har blivit märkta. Det har blivit 
funna av en Spårare som har lagt sitt finger mot deras panna. De har då fått en 
tatuering av en månskära i pannan. Det betyder att de är blivande vampyrer och måste 
genomgår sin utbildning på ett Natthus för att överleva. Alla märkta får välja själva 
vilka namn de vill kallas. Rollerna (RP:na) går motsvarande andra året på gymnasiet. 
De måste bära uniformer men dess uniformer består bara av tröjor med årskursens 
logga på, i övrigt kan de bära vad de vill. Alla lärare är Vampyrer som genomgått 
förvandlingen. 
 
Detta äventyr handlar om eleverna på Natthus som fått i uppgift att skriva en uppsats 
om ett spöke i Edinburgh. Av sin lärare Lord Days har alla elever fått en formel som 
ska sänka spöket frid, med Nyx hjälp. Lord Days som blivit avskedad av skolans 
översteprästinna och ska lämna Natthus efter helgen. Han tänker inte lämna skolan 
lugnt och stilla så därför har han bytt ut formeln så att den istället sliter sönder slöjan 
mellan vår värld och Nyx värld och sliter tillbaka en handfull själar som alla mördats 
brutalt och bär på ilska och bitterhet. Dessa själar vill leva på nytt genom att ta över 
lärlingarnas kroppar. Trots att detta är ett High School äventyr så vill jag gärna 
försöka att få en lite kuslig känsla att följa med genom hela äventyret, hur den 
uppkommer det lämnar jag upp till varje Spelledare. 
 
Sammanfattning: 
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Scen 13. Förvandlingen 
 
Miljö: 
Natthuset i Edinburgh ligger på Queensferry street i vad som verkar vara ett vanligt 
hyreshus. På insidan är det dock stort och fullt av skrymslen och vrår, långa 
stentrappor virvlar upp och ner och sammanbinder långa mörka korridorer som leder 
till lektionssalar, sovsalar, matsal och allrum. Natthuset sträcker sig i själva verket 
över flera olika hus och har också kulvertar till andra områden. Givetvis sker all 
undervisning på natten. 
 
Edinburgh är uppdelad i Old Town och New Town som det namnet antyder är det i 
Old Town som de gamla husen och kyrkorna och Edinburgh Castle ligger. Här trängs 
gamla stenhus och nästan klättrar på varandra och tränga små och fuktiga gränder 
skiljer dem åt, precis som det var på medeltiden. Huvudgatan i Old Town är Royal 
Mile, en gata fylld av kaféer och affärer som går från Edinburgh Castle till Holyrood 
Palace. Under Royal Mile finns resterna va medeltiden gränder och gator kvar. Dessa 
har bevarats sedan tiden så man byggde ovanpå de gamla husen och gränderna och 
idag går det att ta sig ner dit och se hur människor levde på medeltiden, det sägs dock 
att det spökar där… 
 
Intoduktionsscen. 
Solen sänker sig över Edinburgh och det vackra slottet lyser i kvällssolen. Runt om i 
staden låser butiksägare sina butiker och skyndar hemåt för att avsluta en hetsig dag. 
Men på Queensferry street har dagen knappt börjat och med det vackra Edinburgh 
Castle i bakgrunden vaknar Natthusets elever till liv. Inte ännu vampyrer men inte 
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längre människor, ni är märkta, vampyrlärlingar och en ny skoldag har precis börjat. 
Väl mött lärlingar och god morgon! 
 
Scen 1. Frukost, 17.00 
Lokal: En stor gammaldags matsal med ekgolv och stora tunga långbord i ek med 
höga vackert snidade stolar.  
 
Klockan är 17.00 och det är “morgon” i natthuset. Till frukost serveras allt möjligt 
vad man kan tänka äta till frukost. Till RP:nas bord släntrar skolan snygging 
Banshee(Kvinna)/Devil (Man). Kön kan anpassas till vad som funkar för gruppen. 
Banshee är skolan badass och kommer över till bordet för att försöka smyga ner en 
smällare i någon av RP.nas flingtallrik. Om det smäller och vad som händer beror 
förståss på vad spelarna gör men Banshee kan förståss flirta sig ur det mesta! 
 
Under frukosten kan spelarna träffa på lite olika skolkamrater som kanske dyker upp 
senare i rollspelet. Vilka de är, är upp till varje SL så klart men tänk 
högstadie-stereotyper, the freakier the better. Men de behöver inte heller träffa någon 
särskild, det är upp till varje SL! När det lugnat ner sig vid frukostbordet drar plötsligt 
en kall vind fram längs golvet, den är borta lika plötsligt som den kom men matsalen 
tycks ändå ha blivit lite tystare. 
 
Scen 2. Fäktning. 18.00 
Fäktningen hålls av Noir en äldre vampyr med väldig värdighet och en hel del mystik, 
han för sig med en väldig grace och är alltid lugn och sansad men man kan ändå få 
känslan av att han skulle kunna kasta sig över en utan förvarning, han är alltså lite 
obehaglig. Han har tatueringar i ansiktet som föreställer två svärd som smälter 
samman till ett i pannan, Under fäktningslektionen idag så får eleverna öva balans och 
snabbhet. Gör följande övningar med spelarna, anpassa längd och sådant efter 
gruppen. Noir accepterar givetvis inte att någon vägrar. Om gruppen totalvägrar (slå 
dem!) så ge dem istället en extra övning.  
 
Extraövning: 
Extraövningen går ut på att gruppen med en stol per medlem ska förflytta sig från ena 
sidan rummet till den andra, enklaste sättet att göra detta är att ställa upp sig på rad 
och sedan flytta den bakersta stolen längst fram i raden till dess att man kommit hela 
vägen genom rummet. Övningen görs under tystnad och visar att man i fäktning måste 
se alla delar i helheten för att kunna nå sitt mål.  
 
Övning nr 1: 
Låt RP:na prova att resa sig från sittande på golvet genom att ta hjälp av varandra; 2 
personer sitter mitt emot varandra och tar sig sedan upp genom att person A fattar tag 
i Person B:s högra underarm med sin vänstra. Genom att parera och hitta balansen kan 
de sen ta sig upp i stående.  Övningen visar att man är beroende av att förstå och 
kunna arbeta med sin motståndare i fäktning för att kunna vinna. Om man inte känner 
sin motståndare så kan man inte heller besegra honom. 
 
Övning nr 2: 
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Varje person håller ena handen bakom ryggen med handflatan utåt. Handflatan är 
personens måltavla. Andra handen knytes med pekfingret ut, pekfingret är personens 
svärd, Para ihop spelarna två och två, det gäller nu att träffa sin motståndares måltavla 
med pekfingret utan att motståndaren kommer åt din måltavla. Övningen visar att man 
i fäktning måste kunna använda både över och underkropp samtidigt om man ska 
kunna slå sin motståndare. 
 
Scen 3. Ceremoni 
Plats. Utanför skolan i Princes Gardens där det finns en vacker ekdunge specialodlad 
för House of Night. I mitten av ekdungen står en staty i silver av gudinnan Nyx som 
bär en skrud med stjärnor och har håller månen i sina händer. Just ikväll tycks en 
märklig skugga spegla sig i månen. 
 
Alla elever samlas i Princes Gardens för en kvällsceremoni. De ställer sig i en ring 
och vänder sina handflator uppåt. Mitt i ringen står den vackra översteprästinnan 
Bastet vars tatueringar är två katter som står på bakbenen och håller en fullmåne 
mellan sig. Hon börjar med att hälsa alla välkomna med frasen “Väl mött” alla svarar 
då “Väl mött” Sedan åkallar Bastet de fem elementen i tur och ordning, när hon gör 
detta upplever eleverna följande saker. 
 
Jord: Lukten av rosor och känslan av dagg under fötterna 
Luft: Vinden i håret 
Vatten: Regndroppar mot kinden 
Eld: Värme i hela kroppen 
Anden: Alla sinnen skärps. När detta händer så tycker RP:na sig se hur alla skuggor 
tycks ha underligt skarpa kanter just innan känslan försvinner ser de en hand röra sig i 
skuggan och sträcka sig emot dem. Att skuggorna rör sig beror på att spöken gör sig 
redo att bryta sig fria och trycker mot slöjan mellan vår värld och deras. 
 
Bastet förklarar sedan att det under studietiden kommer att visa sig att vissa av 
eleverna har fått fallenhet för något av elementen som en gåva av Nyx, det är ett 
tecken på att Nyx finns och verkar ibland oss och en ynnest och välsignelse 
vampyrerna förunnat. Hon avslutar cirkeln genom att önska en god dag och säga “Väl 
mött, tills vi möts igen” 
 
Scen 4. Aktiv magi, avancerad nivå 
Lokal: Denna lektion hålls på vindsvåning i ett rum där torkade örter hänger i knippen 
och man blir lätt dåsig av att vara i, rummet är inrett som en modern no-sal.  
Eleverna jobbar två och två och den som håller i lektionen är Lord Days vars 
tatueringar bildar ett vackert mönster som ser ut som stigande rök och gnistor. Dagens 
lektion går ut på att skapa en  formel som paralyserar motståndaren med hjälp av 
elementet Luft. Beroende på hur formlerna skrivs så får SL bestämma fritt vilken 
effekt det får. Här är ett exempel: 
 
Var hälsad vackra Luftsyster 
Omfamna min vän och håll still, håll nära 
Gör mig en tjänst och dela din styrka och yster 
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Först när jag viskat i ditt öra ska hennes ben åter bära 
 
En formel som inte innehåller en tidsbegränsning eller något annat slut på 
paralyseringen kanske paralyserar men vad händer sen? 
 
Mitt under lektionen kallas Lord Days ut av skolans översteprästinna Bastet. Han 
kommer tillbaka synbart upprörd och sätter sig ner och skriver en formel. Sedan 
lämnar han rummet och eleverna. Formeln han har skrivit ger han till Lysistrate, han 
påstår att den ska lugna arga spöken och ge dem ro men i själva verket släpper den lös 
andarna och lockar in dem i den här världen. 
 
Scen 5. 18.00. Skrivande och Skapande B 
Lokal: ett rymligt klassrum med gammaldags klassiska skolbänkar i ekträ. 
Vid katetern står Lysistrate (alla vampyrer och märkta väljer sina egna namn). 
Lysistrate är en liten tanig kvinna  med spikrakt blont hår. Hon är fruktansvärt 
fascinerad av klassiska dramer som Oidipus, Medea och givetvis; Lysistrate. Hennes 
namn kommer från den kvinnliga huvudpersonen i pjäsen med samma namn. Varför 
hon valt just detta namn, jo för Lysistrate är radikal feminist och gör det inte lätt för 
varken kvinnliga (VI får inte se oss som offer, Kämpa, KÄMPA!) eller manliga (Bara 
för att du är man betyder inte att du har en medfödd rätt att yttra dig med 
självsäkerhet, eller alls!) elever. Lysistrate inleder lektionen med att berätta de starka 
kvinnor som anklagades för att vara häxor under 1600-talet i Edinburgh. De provades 
ofta i Loch ‘Nor (numera Princes Gardens), den sjö som låg i Edinburgh, de fick sina 
stortår fästa vid den motsatta tummen och sänktes sedan ner i sjön. Om de flöt: 
avrättades de som häxor. Om de sjönk, drunknade de, givetvis. Men var oskyldiga och 
deras familjer mottog en offentlig ursäkt. De sägs att många av dessa kvinnor 
fortfarande spökar i Edinburgh. När Lysistrate pratar tycker sig RP:na höra kvinnor 
som skriker och jämrar sig utanför, skolan ligger nära platsen där Loch Nor’ låg och 
de kan också höra underliga ljud och känna stanken som kom från den förorenade 
sjön. 
 
Inför helgen får spelarna i uppdrag att i grupp finna ett spöke som de vill undersöka 
och skriva en uppsats om. I uppgiften ingår att de besöker platsen där det ryktas om 
att spöket spökar och utför en ceremoni för att se om de kan kommunicera med 
spöket. De spelarna inte vet är att den formel de använder, som borde vara harmlös 
har byts ut mot en betydligt kraftigare av en lärare som fått sparken från skolan:  Lord 
Days. 
 
Detta är formeln: 
 
Var hälsad du som länge färdats 
Och av gamla ärr och gamla liv har härdats 
Må du finna ro och lisa natt som dag 
Och finna ett nytt hem till ditt behag 
Kom vän och gör mig sällskap i min dans 
Blott inatt så kan vi mötas över vett och sans 
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De kan välja att undersöka ett av fyra spöken.  
Det första är den lilla flickan Annie (googla på Annie, Mary Kings Close) i Mary 
Kings Close. Mary Kings Close är en gränd som ligger begravd under Royal Mile, 
gränden blev förseglad då man beslutade sig för att bygga ett rådshus och använde de 
gamla husen som grund. Annie har tappat sin docka och har av någon anledningen 
blivit kvar i gränden under Royal Mile, (hon är väldigt enträgen och girig.) 
 
Carrie MacLogan fick utså häxprovet och doppades med sin högra tumme fäst i sin 
vänstra tå och sin vänstra tå fäst i sin högra tumme i Nor’Loch. Hon spökar nu i 
Princes Gardens. (Carrie är falsk och arg.) 
 
Mary Queen of Scots (Googla) levde ett turbulent liv med flera äkta män lika väl som 
flera älskare, hon dömdes för mordet på sin älskare och satt under en lång tid i 
fångenskap innan sin död. Hon spökar på Edinburgh Castle. (Mary är impulsiv och 
har ett hett temperament.) 
 
Gordon Kelly´s familj dog i pesten och han arbetade med att märka ut hus som 
drabbats av pesten till dess att han själv blev sjuk, han spökar i Edinburghs gränder. 
Gordon är inställsam ljuger mycket.  
 
Scen 7. Middag 
Plats: Matsalen 
In i matsalen strövar ett gång unga tjejer iklädda svarta långklänningar och långa 
svarta handskar. Denna grupp är Nyx döttrar, en slags klubb som drivs av de äldsta 
eleverna på skolan. Vem som helst får givetvis inte vara med! Klubben drivs av Mira 
Duke och hennes båda vänner, Clark Jonas och Leslie Henners. Mira har fått syn på 
RP:na och vill gärna att en av rollerna ska komma på invigningsceremonin, de andra 
är givetvis alldeles för töntiga för att bli inbjudna! 
 
Paus 
 
Scen 8.b.c På Edinburghs gator 
Vad som händer och var det händer beror förståss på vilken spöke gruppen valt att 
frammana. Till en början kommer spöket att verka trevligt tills gruppen vill lämna 
platsen då spöket plötsligt vill följa med, jumer gruppen gör motstånd desto 
enträgnare blir spöket. Till sist kommer spöket att gå till anfall och då är det dags att 
ge sig iväg. 
 
Scen 9. 
Plats: Edinburgh, Old Town 
Spöket jagar gruppen genom Edinburgh, detta kan ta hur lång tid som SL behagar 
men låt det gärna ta så lång tid att gruppen hinner känna av stämningen ordentligt. 
Plötsligt dyker en trevlig ung man upp. Han presenterar sig som Deacon. Deacon 
Brody är känd som mannen som var inspiration till Dr Jekyll and Mr Hyde. Han levde 
i Edinbrugh och var en rik adelsman på dagen och inbrottstjuv på natten, han hade 
också två älskarinnor och barn med bägge, men ingen av dem visste om varandra. 
Deacon kommer gruppen till undsättning och det första spöket vågar inte komma i 
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närheten. Deacon är hjälpsam och trevlig men egentligen vill han göra en deal så att 
han kan få bli kvar. Han vill att gruppen skriver en formel som låter honom stanna 
permanent. Om de vägrar blir Deacon snabbt en fiende. Deacon försöker att locka 
med sig gruppen till Holyrood Park. 
 
Scen 10. Holyrood Park 
Plats: Holyrood Park ligger i utkanten av Edinburgh nära Holyrood Palace, parken 
består av en bergsliknande kulle.  
 
Hit upp jagar spöken vampyrlärlingarna med hopp om att de ska bli deras blodsoffer 
något som kulle göra spökena omöjliga att fördriva. Gruppen kommer hit med Deacon 
om de inte redan insett hans fula knep och isåfall blivit jagade hit. På väg upp möts de 
av Mira som kommer springande ner, hon har precis sett en lärling tappas på blod och 
hon flyr för sitt liv undan spöket som hon framkallat. Lärlingen som blivit dödat är 
Banshee/Devil. Nu är det dags för RP:na att försöka räkna ut vad de ska göra. Mira 
vågar inte stanna kvar så hon flyr vidare och snart dyker hennes spöke upp. Snart letar 
alla spöken efter RP:na i Holyrood Park och överallt hörs hemska skratt och lockrop 
då spökena söker sina offer.  
 
Scen 11. 
RP:na möter nu Banshee/Devil som inte alls verkar ha blivit tappad på blod utan går 
omkring som vanligt. I själva verket har Banshee blivit besatt av Frank Hartford, en 
man som mördade sin fru och deras lilla dotter för att han trodde att han försökte 
rädda dem undan pesten. Frank vill nu gärna “rädda” RP:na också. 
 
Scen 12 
RP:na kan nu antingen försöka skriva en formel som fördriver spökena. Alternativt så 
kan de försöka finna sina element som Bastet nämnde. Om de gör det, så kan det 
använda elementen som vapen, skapa eld, skapa vågor, kasta vindar och få grenar och 
träd att växa. Även om RP:na inte först förstår hur det ska göra så kommer elementen 
att hjälpa till bara de blivit kallade till en viss person men det måste vara rätt element 
till rätt person. 
 
De kan också be Nyx komma till deras undsättning, hon kommer då att jaga bort 
spökena genom en häftig jordbävning då Holyrood Park störtar samman, om RP:na 
hämtar en lärare kommer denna lärare att göra just detta (åkalla Nyx) men läraren 
behöver hjälp av RP:na för att bilda en cirkel och åkalla Nyx. 
 
När de  påbörjar något av detta kommer de dock att dra spökenas uppmärksamhet till 
sig. Här kan vilka hemska gastar och spöken som helst dyka upp det är upp till varje 
SL att välja vad RP:na möter. Om RP:na inte kommer på vad de ska göra så kan de 
också överleva genom att klara sig till gryningen, då kommer det givetvis att vara 
fruktansvärt plågsamt för dem att ta sig tillbaka till skolan men spökena är borta. 
Spökena måste ha utfört sina blodsoffer för att bli kvar- 
 
Om Spökena hittar dem och det vill sig riktigt illa så kommer spökena att kräva 
blodsoffer och genom att låta en droppe av deras blod falla på marken så kan spökena 
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ta över lärlingarnas kroppar. Då är det Game Over. 
 
Scen 13. 
Plats: Natthuset. 
Om RP:na klarar sig så kommer de när Solen gå upp att genomgå förvandlingen som 
en belöning från Nyx. Det kommer att kännas som att de dör då de börjar hosta blod 
och blir väldigt sjuka men är de förlorar medvetandet så kommer de att få tatueringar 
som passar karaktärerna och de blir riktiga fullblodsvampyrer. Tänk på att rollerna ska 
ha förtjänat den här belöningen från Nyx, i annat fall kan scenen hoppas över. Om inte 
Banshee blivit dödad som finns spöket kvar i henne och överlever, men det, tja, det är 
ett annat äventyr. 
 
Epilog 
Så har ännu en natt kommit och gått i Edinburgh och Natthusets innevånare går till 
vila. På en stentrappa i Old Town sover en ung vampyrlärling som underligt nog inte 
tycks påverkas av solen). Allt detta är ni förståss lyckligt ovetandes om då vid solens 
första strålar sluter era ögon. Vi önskar er en god dags sömn och välkomnar er sedan 
till en ny natt under Nyx måne. Väl mött, tills vi möts igen. 

 


