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De hade färdats i många dagar nu, och deras kroppar hade återigen vant sig vid bristen på vatten, även om inte deras 

hjärnor hade gjort det. De drömde vattendrömmar och drömmar om kvinnor i oaser, men när de vaknade fanns där 

bara kameler och unket vatten i halvtomma säckar.  

 

Karavanen hade korsat den djupa öknen och nästan kommit ut på andra sidan igen när de hittade tinget som de sökt 

så länge, det som Abu al-Karim sett i en syn och letat efter ända sedan dess. Det var egentligen alltför stort och tungt 

för att fraktas, men Abu al-Karim ville till varje pris ha med sig det tillbaka och de hade svurit eden. De vände 

omedelbart hemåt igen, utan att besöka någon oas på andra sidan först, men resan blev inte om de hade tänkt sig. I 

öknen var det alltid hett om dagarna, och männen var vana vid det, men denna gång blev själva deras hud svedd av 

en sol som syntes yngre och starkare än den brukade vara. Det var som att vandra genom smält glas istället för luft, i 

en seg, het oändlig rörelse. Och längst fram i karavanen färdades tinget, släpat av tio kämpande kameler, tinget som i 

denna vitglödgade hetta var svalt att ta på. Trots detta var Abu al-Karim den ende som vågade röra vid det, men så 

var det ju också en sak gjord av och för lärda män, en sak som säkert gav stor makt åt den som kunde bruka det. 

 

Efter detta undvek beduinerna i den delen av öknen Abu al-Karims hemstad. 

 

 

 

Sjuhundra år förflöt. Många krig härjade världen, många folk vandrade kring över hennes yta, många religioner 

växte och spred sig och försvann igen, många härskare föddes och lika många dog, en del av dem kvävda i sin linda. 

I ett annat land långt borta dog en kvinna i barnsäng och lämnade sin make ensam kvar. I samma land blev två 

tvillingbröder förälskade i samma flicka. Den gamle arkeologen betraktade dem både roat och bekymrat. Året var 

1868.  

 

Ett år senare möttes expeditionen i British Museums lokaler; Sir Rupert, tvillingarna Shackleborough och den 

gamle Wilbur White. Hertigen av Cambridge, som var överhuvud för BMs styrelse, höll ett hycklande och svulstigt 

tal som gick ut på hur viktigt det var med arkeologi för att få klarhet i de forna högkulturernas öde. Mellan raderna 

framgick att BM förväntade sig stora fynd, något i klass med Rosettestenen allra minst och definitivt något som 

skulle göra de långnästa fransmännen på Louvren gröna av avund. Talet verkade vara i det oändliga, men avslutades 

till sist med att man överlämnade den stora inbundna resedagboken med BMs insignier på framsidan till Sir Rupert. 

Han fick nästan tårar i ögonen när han tänkte på alla resedagböckerna i sin döda hustrus bibliotek. Charlotte, den här 

skriver jag för dig! 

 

 
 

Nästa middag avåts i Dr Ross’ villa i Bagdad den sjätte juli samma år. Dr Ross var den läkare som alla 

engelsmännen i Bagdad konsulterade, men han var ovanlig i så måtto att han också hade god kontakt med 

shamarstammen, de lokala beduinerna. Han var också en gammal vän till Wilbur, då de båda tydligen hade grävt ut 

någonting någonstans tillsammans med en av Englands mest kända arkeologer, Austen Henry Lyard. 

Middagen var - tyvärr - typiskt brittisk. Dr Ross hade ansträngt sig särskilt för deras skull i valet av mat och 

gäster. Man serverade njurpaj, stek och plum pudding, alltsammans föda som absolut inte var lämplig i Bagdads heta 

och dammiga klimat. Runt bordet satt en samling britter i exil; doktorn själv och hans familj, en earl på genomresa, 

några militärer samt en skäggig och skrämmande inföding som hette Mehmet Ali. Denne åt inget av maten och 

ägnade sig mest åt att betrakta resten av sällskapet med ett lätt förakt i sina svarta ögon. Han visade sig vara ledare 

för shamarerna, och dr Ross hade inbjudit honom eftersom Rupert och hans folk skulle komma att passera igenom 

deras område. 



Britterna konverserade hövligt om vädret och klimatet, och Wilbur och Dr Ross talade om gamla äventyr. 

Plötsligt reste sig beduinhövdningen och utbrast på förvånansvärt bra engelska 

“Öknen! Ni främlingar tror att ni förstår er på öknen? Förstår ni er på kvinnor? Nej. Och öknen är som en 

kvinna! Hon ligger där och är varm och kurvig och välkomnande, och hon har massor av fruktbara ställen för dig att 

finna. Med en svag ökenbris smeker hon dig, men den kan när som helst bli till en piskande sandstorm om du 

misshagar henne. Och hon är en svartsjuk älskarinna... om du tillbringar allt för mycket tid borta från henne kommer 

du att vara för vek för att klara av hennes hetta när du återvänder.“ 

“Är stormarna verkligen så farliga?“ sade Sir Rupert med avmätt stämma. Han hade ingen lust att gå in på 

kvinnor och han förstod inte liknelsen. Han och Charlotte hade aldrig grälat. 

“För alla utom beduinerna, ja. När jag färdades genom djupöknen sist stötte jag på en stackars döende 

engelsman som måste ha råkat ut för en storm. Han var alldeles sönderflådd hela han och han hade tappat all sin 

utrustning. Det är felet med er européer, ni tänker fel. Ni sätter för stort värde på oanvändbara saker, som det skrivna 

ordet eller ett foto på er mor. Ni förstår inte att ute i öknen så finns det ingenting som är viktigare än vattnet och 

beduinernas kunskap, ingenting. Inte skatterna ni gräver upp och själ från oss i British Museums eller Louvrens 

namn, inte guldet eller varorna ni byter till er, inte era hackor och spadar och kompasser. Vattnet gör en man rik i 

öknen. Med tillräckligt med vatten, en kappa och en kamel - som kommer att hitta nytt vatten - äger en man sitt eget 

liv, och vad är dyrbarare än det?“ 

 

 
 

Huset, eller kanske palatset, bestod av en stor, vitmenad, fyrkantig byggnad med oändliga korridorer fyllda av ytterst 

få män och betydligt fler skygga kvinnor, ordentligt insvepta i tyg från topp till tå som vägrade att tala med dem. I 

mitten fanns en gård, till största delen stensatt, men med några få planterade palmer som gav skugga och en liten 

springbrunn som glatt trotsade det heta klimatet genom att plaska på av alla krafter. Efter de senaste dagarnas 

händelser tyckte Rupert om att sitta vid springbrunnen och lyssna på vattnets muntra porlande. Det var någon som 

hade sagt något viktigt om vatten till honom nyligen, men han kunde inte riktigt minnas vad det var; lika litet som 

han just nu kunde komma ihåg vad som egentligen hade hänt under de senaste dagarna eller varför han var där 

överhuvudtaget.  

Hans tre kamrater, tvillingarna och gamle Wilbur, verkade lida av en liknande desorientering, men egentligen 

bekymrade det inte någon av dem. De var alla tillfreds med att vistas i lugn och ro på denna trygga solbelysta plats 

där deras minsta önskan uppfylldes och med vatten, mat och skugga inom bekvämt räckhåll. Wilbur satt just nu och 

nickade till under en av palmerna i sällkap med en svart byracka som verkade ha fattat tycke för honom och 

tvillingarna spelade schack med varandra, en tidsödande procedur som oftast slutade med remi eftersom de alltid 

kunde förutse varandras drag - ungefär som att spela med sig själv. Överallt var frid. Rupert började känna sig lätt 

hungrig när ropet kom: 

“Mat! Mat!“ 

Tvillingarna lystrade genast. Som två smidiga jakthundar satte de av mot det skuggiga hörn av gården där man 

lagt ut sittkuddar åt dem. Rupert följde lojt efter, egentligen ovillig att lämna det strömmande vattnet, och Wilbur 

kom stånkande på fötter. Som vanligt verkade maten och deras personliga tjänarinnor bara ha materialiserats ur intet. 

De var tre förtjusande flickor; små, späda, gyllenbruna med gnistrande svart hår och enorma själfulla bruna ögon, 

smärta midjor och höga bröst, och inte en dag över sexton någon av dem. Till skillnad från kvinnorna inne i huset var 

de ytterligt lättklädda - det enda de verkade ha på sig var någon sorts figurnära klänning i ett tunt och följsamt tyg. 

De var inte heller lika skygga som de andra kvinnorna; de sade visserligen inte så mycket, men männen hade iallafall 

fått veta att deras namn var Raya, Aysha och Fatima. För de mesta log eller fnissade de bara, men de vågade iallafall 

möta männens blickar och de var rörande måna om att passa upp på de långväga gästerna på bästa sätt. Idag 

serverade de lammstek, ris med nötter i och olika sorters frukter, och de hade en förkärlek för att kärleksfullt mata 

männen för hand. Tvillingarna njöt ohejdat av denna service, lojt utsträckta som stora handjur i skuggan, och Rupert 

lät sig tas om hand med en dunkel känsla av dåligt samvete; av någon anledning borde han inte göra så här. Han 



försökte få fatt i känslan/tanken/vetskapen men den undflydde honom. Wilbur tycktes föredra att äta själv och 

matade istället den svarta tiken som låg vid hans sida och flämtade sällskapligt. 

“Jag skall kalla henne Daisy“ sade han. “Jag hade en tik som hon en gång, min svarta Nellie som följde mig 

överallt.“ 

Daisy viftade på svansen. 

“Men hon är ju...“ började Daniel. 

“...inte din.“ avslutade David. 

“Hon är min om hon vill vara det.“ svarade Wilbur. “Man kan inte tvinga en varelse att tycka om en, och jag 

tror att den Gode Guden har givit alla varelser en fri vilja, inte bara människan.“ 

Rupert fnös. 

De såg fram emot ännu en lugn eftermiddag. Ungefär då hände två saker. Det första var att en ung pojke dök 

upp vid porten och bjöd dem att dela kvällsmålet med hans herre, Abu al-Karim. Rupert förstod sig väl på sådana här 

hövlighetsinviter, och efter att ha konsulterat Wilbur som ju faktiskt var med som rådgivare och sakkunnig 

accepterade de.  

“Kom när det har blivit mörkt. Det är lätt att hitta - det är det stora huset invid klippväggen i andra änden av 

staden.“ sade gossen och försvann. 

Den andra händelsen var att Aysha, som höll på att duka av tillsammans med de andra flickorna, plötsligt 

tappade fatet med överblivet ris i marken. Hennes stora ögon fylldes med tårar, och hon stirrade maniskt rakt fram på 

någon som de andra inte kunde se. 

“Far! Far! Jag trodde du var död!“ sade hon. 

Sedan kramade hon den tomma luften. 

 

 
 

Plötsligt krängde världen till och Rupert fick en vision av att vara någon helt annanstans. Det var tyst. Vindens 

vinande hade slutat. Det var allt Rupert visste. Försiktigt öppnade han ögonen. Charlotte var inte där. Han var i ett 

tält. Förvirrat satte han sig upp i bädden och såg att både Wilbur och tvillingarna låg och sov i närheten. Ett svagt 

gryningsljus silade in genom springorna i det slarvigt uppsatta tältet. Han var stel som en planka efter de senaste 

dagarnas strapatser och efter att ha sovit på det hårda underlaget. Försiktigt satte han sig upp och fick syn på 

dagboken som låg uppslagen i tältets mitt. Sakta började minnet återvända. Han hade skrivit i den igår kväll; 

“Vi stapplade fram som blinda barn, piskade och pinade av den sandbemängda vinden som striglade oss med 

tusentals sandkorn, fyra vaga gestalter och en kamel som kämpade sig fram emot ett okänt mål. När vi upptäckte att 

vi voro vilse och hade tappat bort resten av expeditionen var det redan för sent. Vi sågo intet och vi visste intet mer 

än det att vi var tvungna att hålla oss på benen, så ökenvindarna fingo styra vår färd. Vi vågade icke gräva ner oss i 

sanden ty vi var rädda att bli så djupt begravna att vi icke skulle kunna taga oss ut, så vi tumlade vidare, trötta och 

törstiga intill döden. Våra liv räddades endast av att Wilbur råkade snubbla över en husruin i vars lä vi kollapsade. 

Jag skriver detta några timmar senare, när stormen har avtagit något. Vi ha just rest vårt tält och skola sova ännu 

några timmar. Imorgon få vi fatta beslut om hur vi skall ta oss tillbaka till civilisationen. Vi ha bara en kamel och den 

bär våra förnödenheter, så jag antar att vi få gå till fots.“ 

På darriga ben gick han ut ur tältet. Det verkade ta flera minuter innan han kunde se, så stark var solen där 

utanför. De hade tydligen rest tältet på en gammal gård - i mitten av den fanns en gammal uttorkad springbrunn. 

Runt omkring honom bredde resterna av huset ut sig och bortom dem ännu fler ruiner av ännu fler hus. De hade 

hamnat i utkanten av en ruinstad. 

Men - något fattades! Var var kamelen? I den allmänna röran igår kväll var det väl ingen som hade hunnit bry 

sig om det stackars kräket. Ingen hade tjudrat den iallafall, för i närheten av tältet var den inte. Om kamelen var borta 

hade de inte särskilt mycket vatten kvar. 

Någon av tvillingarna ropade i sömnen: 

“Angela! Angela!“ 



 

 
 

Tillbaka i verkligheten igen. 

Lukterna var nästan överväldigande; stark mat, kryddor, rökelse, getskinn, solvarma frukter, ruttnade 

grönsaker, getmjölk, rökt lammkött, cous cous, rök, svett, damm, oliver, saffransblommor, rapande kameler... De var 

nästan påtagliga och blandades med ljudkakafonin; försäljarrop på minst tre språk, gråtande barn, bräkande getter, 

grälande kvinnor, våldsamt skrattande män, ett upprört rop: “Ta fast tjuven!“ 

Efter episoden med Aysha hade tjänarna blivit otrevliga mot dem och sålunda hade de lämnat palatset för att ta 

sig en titt på basaren innan det var dags för middagen hos Abu al-Karim. Överallt omkring dem bjöd man ut sådana 

varor som Rupert inte ens hade kunnat föreställa sig och som tvillingarna bara hade läst om i “Tusen och en natt“. 

Som vanligt var det bara Wilbur som var sansad.  

Basaren bestod rent fysiskt av en samling trånga gator som var och en hade sin egen typ av varor; och efter att 

ha passerat genom kryddgränden och skinngränden hade till sist hamnat mitt ibland maten och alla kvinnorna som 

gjorde sina dagliga inköp. Överallt fanns det folk, de myllrade omkring i de trånga prången och knuffades våldsamt 

med varandra för att komma fram till ett stånd eller en butik de fann intressant. Alla verkade veta vad de ville eller 

vart de var på väg eller precis hur mycket en sak var värd, alla utom de fyra ljushyade främlingarna - män till råga på 

allt, här i den del av basaren som främst besöktes av kvinnorna.  

“Det är ju nästan... medeltida“ sade Rupert. 

“Nej“ svarade Wilbur sävligt “men ni måste komma ihåg att vi är mitt ute i öknen nu och att det tar lång tid för 

civilisationen att tränga in hit. Det är mycket troligt att livet här och nu inte skiljer sig så värst mycket från det 

medeltida levnadssättet.“ Som alltid när han talade om sitt favoritämne blev hans röst någon nyans mörkare och 

liksom vänligare. Det var en ren fröjd att lyssna på honom, och till och med Rupert kände hur han tinade upp litet. 

Han lyfte prövande upp en stor, obestämbar gul frukt och frågade handlaren 

“Vad kostar den här?“ 

“Imsh Allah. Du får den av mig!“ blev svaret. 

Så förvånande! Rupert hade för sig att det skulle prutas och ockras, men så var tydligen inte fallet. Sådan 

vänlighet hade han aldrig upplevt i det kalla England. Långsamt började han känna sig bättre till mods efter de 

obehagliga upplevelserna i palatset. Han såg sig hänfört omkring på myllret av människor som vimlade omkring i 

den trånga gränden. Hans blick fastnade på huset mittemot, som hade en underligt formad gavel och han skulle just 

fråga Wilbur om den när larmet tystnade. 

De blandade dofterna av födoämnen ersattes av en frän hästlukt, och plötsligt var gatan, som nyss varit så 

myllrande, nästan tom. Alla tryckte sig upp emot väggarna som skrämda barn. 

Sedan kom de ridande; minst tio skäggiga och skräckinjagande beduiner uppflugna på de vackraste hästar 

Rupert någonsin hade sett, riktiga fullblodsaraber med långa ben och små huvuden, och så förstås den karaktäristiska 

konkava nosen. De var uppenbart vana vid att spränga fram över sanddynerna i timme efter timme; de tyckte inte om 

att trängas i den smala gränden utan slog oroligt ut med frambenen och kastade med huvudena. Rupert förstod varför 

folket hade tryckt sig intill väggen. Beduinernas ledare red gatan fram, pekade på än det ena och än det andra och 

gjorde beställningar med hög röst. Männen bakom honom tog hand om varorna och den siste av dem betalade, i rent 

guld så vitt Rupert kunde se, trots handelsmännens protester; de ville inga pengar ha, ta bara ta, varsågod!. Ingen 

enda gång klev de av hästen eller bevärdigade någon i den stirrande åskådarmassan med så mycket som en blick. 

Plötsligt utstötte ledaren ett kommando och med ens satte de allesammans av i galopp på ett halsbrytande sätt. En 

halv minut senare kunde man inte ens höra hovslagen. 

“Vilka var det“ frågade Wilbur kvinnan bredvid sig. 

 Under stor tvekan och med otaliga obegripliga gester förklarade lokalbefolkningen att beduinerna var “den 

gamles folk“. Den gamle bodde i ett hus i utkanten av staden, och beduinerna fraktade ibland saker åt honom genom 

öknen. Ingen av dem verkade veta vad för saker dock, och ingen ville heller yppa “den gamles“ namn. De kanske 

inte kände till det.   



Innan Wilbur hann fördjupa sig i detta intressanta ämne insåg han dock att tre av hans fyra följeslagare 

saknades. Endast Daisy var kvar vid hans sida. Fem meter bakom honom stod Rupert och tvillingarna som förstenade 

och stirrade in i trängseln. Först såg Wilbur inte vad det var som fångade deras uppmärksamhet, men sedan såg han 

dem också. Ett tiotal meter bort, mittibland alla mörkhyade, tygomvärvda infödingskor stod två ljushyade kvinnor, 

uppenbart engelskor, och köpslog om priset på ett skålpund nötter. I tvillingarnas ansikten kunde man urskilja en 

förvånad men förtjust min, men Rupert var dödsblek och såg trots hettan mycket frusen och skakad ut. 

“Angela“ ropade bägge tvillingarna exakt samtidigt och började tränga sig framåt utan att ta hänsyn till dem 

som kom i vägen. Bakom sig lämnade de Rupert som med bruten stämma mumlade ett annat namn. 

“Charlotte“ 

Sedan var visionen över dem igen.  

 

 
 

Staden låg i en oval dal som var cirka tre kilometer lång på det bredaste stället. Sluttningarna i väster, söder och norr 

var inte särskilt branta, men i öster reste sig en bergsutlöpare - en brant klippvägg skyddade staden mot en del av 

ökenvindarna. Det var överlag torrt, men här och var syntes små gröna fläckar - förkrympta ökenväxter med tjocka, 

läderartade blad och tjocka stammar som trots allt lyckades hitta tillräckligt med vatten för att kunna växa där. Det 

enda ställe där någon mer omfattande grönska kunde anas var i andra änden av staden, vid klippväggens fot. 

Överallt fanns det skelett eller delar av skelett. Expeditionen hade bara gjort en mycket snabb översikt av ett 

området mellan deras tält och resterna av vad de trodde hade varit basarkvarteren, men på basis av detta beräknade 

Wilbur att det fanns tvåtusen döda i staden.  

Rupert tittade fascinerat på honom. Han var som en grythund som vädrade kanin; gick i små cirklar, gjorde 

oväntade avstickare, lyfte på stenar, krafsade litet i marken med en förtorkad pinne han hade hittat någonstans. 

Rupert hade aldrig sett honom så... vital. Själv kände han sig ibland märkligt kall trots det heta solskenet, och han 

hörde ideligen små ljud som fick honom att undra... 

“Märkligt“ mumlade den gamle. “Man ser ju klart och tydligt att det har bott runt femtusen här, så var är 

resten?“ 

“Vattenådern kanske...“ 

“...sinade och så gav de sig av.“ sade tvillingarna.  

“Men då borde de ha flytt allihop.“ inflikade Rupert torrt och en aning besserwisseraktigt. Det var inte 

meningen att det skulle bli så, men det blev så iallafall. Det här förbaskade stället tärde på ens nerver! Han såg sig 

om över axeln för femtioelfte gången, men upptäckte inget trots att han varit nästan säker på att titta rakt in i ett par 

stirrande ögon. 

“Ja“ instämde Wilbur, och Rupert kände sig nästan löjligt stolt. “För det första så finns det fortfarande vatten 

här. De där växterna skulle inte ha kunnat leva här annars, och definitivt inte träden. Så vattnet behöver vi inte 

bekymra oss om, det hittar vi före kvällen. Gud håller alltjämt sin hand över oss, också ute i öknen.“ fortsatte han och 

strålade emot dem. 

Rupert kände sig böjd att komma med en formell protest, men det var för varmt och han var för törstig, så han 

orkade inte. På nytt såg han en rörelse i ögonvrån, men när han tittade dit så var det borta. Kanske det var en ödla 

eller en fågels skugga. Han kände sig inte särskilt väl till mods. 

“Men var är de nu då?“ undrade Rupert och tvillingarna nickade instämmande - lika synkroniserade som 

vanligt. 

“De kanske... hmm... jaa... det kanske stod en strid om boplatsen.... verkar ju vara en bra dal att bo i här... med 

vatten och bergväggen som skyddar mot en del av ökenvindarna...“ 

Rupert tyckte inte att det var en bra dal. Han längtade hem till England - ett svalt land,  med gott om vatten 

och en samhällsstruktur han förstod sig på och framför allt inga högar av benrangel överallt - och ångrade att han 

hade haft så brått att lämna det bakom sig. Han hade ju ändå inte lyckats resa ifrån smärtan.  



 Det var hett som i ett helveteshål nere på dalens botten, och värmen kom inte bara från solen utan också från 

den ljusa marken på dalens botten och sidor. Han hoppades verkligen att Wilbur skulle få rätt. De hade bara en eller 

två dagars vatten kvar uppe i sitt tält, och hettan i kombination med deras ovana vid den gjorde att de allihopa 

svettades kopiöst. Trots detta kände Rupert upprepade rysningar längs ryggraden. Han mindes hur hans vidskepliga 

nanny hade berättat för honom att varje gång man rös på det där sättet gick någon över platsen som skulle komma att 

bli ens grav. Tanken var inte uppmuntrande just nu. 

“Kanske övergav segrarna dalen sen? Ökenfolket är vidskepligt... de kan ha fått för sig att det spökade eller att 

de förra invånarnas andar gav dem otur... fast det är ju en högst ovetenskaplig teori... men... ja... det kan ju ha gått en 

karavanväg härbortigenom som sedan förvann...! Hm. Om vi visste var vi var någonstans skulle vi lätt kunna räkna 

ut det... men det blir väl alltid någon råd med det... med litet tur kanske vi hittar någonting här som talar om för oss 

var vi är.“ Wilbur talade mest för sig själv, men de andra lyssnade tålmodigt, som alltid trollbundna av hans röst. 

“Hur då?“ utbrast tvillingarna, visserligen var för sig, men samtidigt. 

“Vi skall se. Hjälp mig att gräva upp den här!“ sade Wilbur och föll på knä i den heta sanden. Försiktigt 

började han skyffla bort sanden från ett skelett som verkade vara helt. Plötsligt anades en glimt av silver i solskenet 

och triumferande drog han fran en silverkedja som fortfarande satt kring halsen på den avlidne. I ena änden av 

kedjan glimmade en bit grön sten. 

“Intressant... intressant... En bit jade i djupaste öknen. Det betyder att dess ägare måste ha dött under eller efter 

karavanernas tid. Och kombinera detta med valven och pelarna... uppenbart romerskt inflytande... elvahundratal 

kanske, eller tolvhundratal eftersom det är en avlägsen plats.. jaa...“ 

Rupert var imponerad. Den gamle visste uppenbarligen vad han gjorde. De hjälptes åt att gräva fram hela 

skelettet som inte var riktigt helt; ena armen och ena benet låg lösa i närheten. 

“Men! Vi kan se här att han dog av det här krossåret i huvudet... konstigt... hade han dött i strid borde han ha 

haft något hugg någonstans...“ 

“Men... armen...“ 

“...och benet...“ 

“...är ju av!“  undrade tvillingarna. 

“Jo... men de är mer liksom... avslitna... de har förmodligen knäckts i efterhand, ja om det nu är hans arm 

överhuvudtaget, det vet vi ju inte... Konstigt... det verkar mest som om någon slags djur har varit framme i efterhand 

och kalasat... ni kan se tuggmärkena om ni tittar noga... Gud vare hans själ nådig... även om han var muselman...“ 

Rupert kände en rysning fortplanta sig längs ryggraden. Tanken på den oförklarliga massdöden var skakande 

nog i sig, men att också föreställa sig asätare som vällde in i staden och levde gott på människorna där, det var nästan 

för mycket. Han kände sig plötsligt utsatt och iakttagen. Wilbur skakade på huvudet och rotade sedan runt i gränden 

en bra stund... det var den gränden som hade ett hus med en konstig gavel precis som i Ruperts konstiga vision nyss. 

“Jag förstår inte det här.“ erkände han. “En del av dem har skador, svåra krosskador, som uppenbarligen har 

dödat dem. Andra är helt oskadda... ja, före döden vill säga... ungefär som om de hade dött av någon sjukdom eller 

svultit ihjäl... men då borde de inte ligga utspridda på gatorna... om nu inte djuren har släpat ut dem förstås, men 

varför... och ingen av dem, inte en enda har någon skada som skulle kunna härröra från, säg en kroksabel eller ett 

spjut... det är ju möjligt att vi hittar något av detta senare, men jag tror inte det. Och även om de dog av vilken som 

helst av dessa orsaker så är det en sak som är märkligare än allt annat...“ 

Rupert var så hänförd av kunskapsflödet från den gamles mun att han inte kom sig för med att ställa den 

självklara frågan, men det gjorde tvillingarna. 

“Vad då?“ 

“Varför har staden fått förfalla? Varför är det ingen enda som har velat bosätta sig här under de senaste 

sjuhundra åren?“ 

Och med full kraft kastade sig synen över dem. 

 

 
 



Det började skymma. Överallt skyndade folk omkring, på väg till för Rupert okända mål. Själv kände han sig 

lugn och glad för första gången på länge, trots chocken som åsynen av Charlotte hade givit honom... om det nu var 

hon. All hans bitterhet var som bortblåst. Kanske det hade varit rätt att åka hit iallafall. Kanske sorgen över henne 

skulle lägga sig så småningom. Kanske det faktiskt fanns en Gud där uppe i himmelen. Mitt i hans grubblerier kom 

det fram en gammal kvinna till honom - det lilla han såg bakom skynkena såg åtminstone gammalt ut - och klappade 

honom vänligt på kinden. 

“Det var synd, det där med din hustru.“ kom orden ur ett nästan tandlöst gap. 

Rupert log mot henne och kände sig tröstad, men när hon förvunnit utom synhåll började han plötsligt undra - 

hur kunde hon veta det? Tankarna lämnade honom ingen ro. Bredvid honom gick Wilbur, butter och tigande. Rupert 

hade ställt några frågor till honom, men han hade bara blivit avsnäst. På andra sidan gick tvillingarna och grälade så 

stickor och strån rök om någon flicka. Det var första gången Rupert såg dem arga och oense. De avslutade till och 

med sina meningar själva. 

“Jag har kysst henne så det så!“ 

“Jag har sett henne naken!“ 

“Ditt äckliga svin!“ 

“Du är bara avundsjuk!“ 

“Varför såg du henne naken! Säg!“ 

“Aldrig.“ 

“Du smög dig på henne, det måste du ha gjort... fy vad tarvligt!“ 

“Tig nu!“ röt Wilbur. 

De andra stirrade förvånat på honom. Rupert hade inte ens kunnat ana att den gamle mannens röst var så stark, 

och det hade inte tvillingarna heller, att döma av deras överraskade miner. Surmulet teg de. 

De befann sig på torget utanför moskén och skulle just svänga in i en av gränderna när det plötsligt vällde fram 

en människomassa ur den. Främst gick en man med ett imponerande jadesmycke om halsen, och han ropade med 

hög röst 

“Vi har skådat Satans hantlangare! De springer lösa på gatorna ikväll! Akta er!“ och hans följeslagare vrålade 

instämmande.  

Ett avlägset ylande studsade mellan dalens väggar. 

Sedan fortsatte den skränande hopen mot moskén och visionen tonade bort. 

 

 
 

Moskén tornade upp sig framför dem. En gång i tiden hade den säkert varit imponerande hög eftersom den även nu, i 

halvt sammanrasat skick, förmådde göra ett intryck på dem. Minareten hade rasat, men pelargångarna kring 

förgården fanns fortfarande kvar, och själva gudstjänstlokalen, mirhab, var fortfarande relativt oskadd.  

“Ska vi gå in?“ frågade en av tvillingarna, kanske David. 

“Varför inte?“ sade Rupert vars goda humör höll i sig trots synen. 

Han kände ett starkt behov av att dra sig undan inomhus; ville inte stå här på den öppna platsen där vem som 

helst - vad som helst - kunde se dem. 

“Jaja. Det kan ju inte skada iallafall. Kanske de har reningsbadet kvar.“ snäste Wilbur. 

De passerade över förgården och lyckades med ett visst mått av ansträngning skjuta upp porten. När de väl 

tagit sig in förstod de varför. 

Någon hade försökt barrikadera dörrarna. 

Inne i moskén var det förvånansvärt mörkt, trots att delar av muren rasat samman och det fanns sprickor i taket 

genom vilka solen kunde kasta in sina glödande spjut. Viktigast av allt var att det var svalt där inne, eller åtminstone 

svalare än ute. Efter några sekunder kände Rupert doften; en torr instängd lukt med svaga ekon av rökelse och heliga 

ceremonier om vilka han inte hade en aning, inte obehaglig, men en aning... intensiv. Ungefär samtidigt vande sig 

ögonen vid mörkret och han såg. Hela moskén var full av dem. De var tidlösa - de kunde lika gärna vara fem hundra 



år gamla som fem månader, så förtorkade i den heta luften att det vid första anblicken inte gick att se vad det var för 

något, men i nästa andetag fullkomligt uppenbart och omöjligt att bortse ifrån. 

Moskén var full av skelett. Vad de hittat ute på gatorna var en obetydlighet i jämförelse med det här. I ofantliga 

högar låg de där, med armar och ben och andra lösa kroppsdelar i en enda röra. Några av dem kramade ännu vapnen 

de hade haft i händerna när de dog; kroksablar, kortsvärd, en och annan rejäl kniv. En del av skeletten såg ut att 

tillhöra barn. Rupert tittade närmare på ett av dem och svalde. Till och med för hans otränade blick var det lätt att se 

att någon hade huggit huvudet av de små. 

Tvillingarna backade tillbaka, synbart äcklade. Också Rupert hade svårt att behärska sig. Han hade helst av allt 

velat rusa ut på torget igen och kräkas i all stillhet bakom någon stenhög, men det anstod honom inte. Plötsligt 

övertrumfades illamåendet av medlidande med alla de tusentals döda, och han kände en häftig sorg välla upp inom 

sig. Med tårar rinnande nerför kinderna tog han till orda. 

“Det är ju förfärligt! Vad har hänt med dem? Har här stått en strid, Wilbur?“ 

“Ja, det ser du väl!“ Den gamles röst skorrade falsk i tystnaden. “Vapnen ser ut att vara från tidigt tusental, 

kanske elvahundratalet i denna avkrok. Vad det än var som hade ihjäl dem så var det längesen, så ni kan sluta sjåpa 

er nu! Bitmärkena ni ser är nya, gjorda långt efter deras död. Någon asätare har funnit ett skafferi som heter duga.“  

Rupert tittade förvånat på honom. Det var inte likt Wilbur att tala så kortfattat och helt utan förklaringar. Och 

den sista meningen hade varit direkt osmaklig - helt olik Wilburs vanliga manér. Men den gamle var väl tröttare än 

de andra, hans ålder tog väl ut sin rätt.  

“Ja, men vad var det då?“ frågade David - ensam. 

“Det spelar ju ingen roll har jag sagt“ fräste Wilbur. “Det finns ändå inget vatten kvar här“ fortsatte han. 

“Reningsbadet har sinat.“ 

"Va? Men...?" undrade Rupert. 

"Såg du inte den stora bassängen ute på gården... den stora torra bassängen? Nå då så!" 

“Vad gör vi nu då?“ undrade Daniel. 

“Vi... vi gräver fram den här.“ sade Rupert som hade fått syn på något som undgått de andra. 

Invid porten fanns en stor nedrasad grushög som hade fått ligga ifred under de senaste århundradena. När 

expeditionen öppnade dörren hade dock en luftström blåst bort det översta lagret, och ett uttorkat finger hade blivit 

synligt. På ett ödesdigert sätt pekade det rakt på dem. Beslutsamt började Rupert gräva fram den mumifierade 

koppen, och efter några sekunders tvekan hjälpte även de andra till.  

När de hade fått fram alltihop trodde de inte sina ögon. 

Människan de grävde fram var det inget konstigt med... mer än att Rupert kände igen honom som 

handelsmannen som hade gett honom den gula frukten. Fruktan grep tag om hans hjärta... vad var det för onda 

makter som drev sitt spel här? Handelsmannens kropp var förtorkad - inte något skelett som de övriga, snarare en 

mumie - och hade bevarats väl i den torra sanden under årens lopp. Det var inget tvivel om hur han hade dött. Han 

hade strypts av varelsen som han själv hade lyckats döda. De bägge liken låg groteskt omslingrade i sanden, med 

händerna ännu om varandras halsar, med ben som tog spjärn mot varandra. 

“Är det ett djur... från Afrika?“ frågade Rupert, skakad. 

“Nej.“ sade Wilbur. 

“Någon sorts apa, kanske?“ framkastade David. 

“Apor har väl inte sådana klor“ påpekade Daniel. 

“Och inga sådana huggtänder heller tror jag.“ tillade Rupert och snodde häftigt runt.  

Han trodde sig ha sett någonting i ögonvrån, men det var säkert bara inbillning. 

“Den har alltför människoliknande drag“ sade Wilbur. “Kanske är det en släkting till snömannen som istället 

lever i öknen. Men jag tror inte det.“ 

“Varför då“ 

“För att den är ett utpräglat rovdjur ser du väl! Den har inga växtätar- eller allätartänder. Den dödar sin föda 

själv.“ 

"Och?" 

"Det finns nästan inga rovdjur i öknen. De hittar inte tillräckligt med mat." fräste den gamle. 



Som på beställning hördes ett avlägset ylande. De stod tysta en stund. Rupert tyckte inte om misstämningen 

bland sina kamrater, men framför allt tyckte han inte om känslan av att det fanns monster som smög på dem också, 

monster som när som helst skulle kunna kasta sig över dem och slita ut deras strupar med sina rakbladsvassa klor, 

och sedan börja tugga på dem medan de ännu levde. Utan att tveka plockade han fram sin pistol ur sin ryggsäck och 

lade den lättillgängligt i en ficka tillsammans med en handfull patroner. 

“Vi har skådat Satans hantlangare! De springer lösa på gatorna ikväll! Akta er!“ mumlade han 

Tvillingarna och Wilbur tittade förvånade på honom.  

"Det var en syn vi såg, eller hur? Vi allesammans." undrade han. 

"Jaaa..." svarade de andra unisont. 

"Av staden, som den var... innan allt det här hände? Eller är det det här som är synen?" 

Rupert tog sig om huvudet och tittade hjälplöst på sina kamrater utan att finna något stöd hos dem; de såg lika 

förvirrade ut de. 

“Vad är det som händer här egentligen!“ 

Visionen kom tillbaka. 

 

 
 

De gick längs gränderna i det tilltagande mörkret. Överallt anade de en känsla av brådska, hektiska förberedelser 

inför något de inte kände till; flykten undan kriget, resan till det okända, spridda, mumlande rykten om hungriga 

helvetesvarelser. De kusliga ylandena hördes allt oftare och allt närmare. Kanske det var fullmånen som gjorde dem 

så exalterade. 

“Skall vi...“ sade Rupert 

“...gå tillbaka till palatset igen?“ fortsatte David. 

“Jag tror inte det är en bra idé...“ svarade Wilbur. 

“...om vi inte kommer inomhus snart tar de oss.“ tillade Daniel. 

De skyndade framåt och såg sig hela tiden nervöst om över axeln. Rupert hade ingen aning om att ökennatten 

kunde vara så otroligt kall. Tidigare under dagen hade han mer än en gång efterlyst svalka - nu önskade han sig 

istället en eld att värma sig vid... kanske också för att en eld skulle hålla undan rovdjur... fast eld hjälpte kanske inte 

mot Den Ondes kreatur... de var väl vana vid sådant med tanke på var de kom ifrån. Han såg återigen 

moskémonstrets gapande käft framför sig och rös. 

Till sist var de framme vid Abu al-Karims hus och bultade tacksamt, om än en aning desperat, på porten. 

“Släpp in oss! Yalla!“ ropade de. 

En tjänare öppnade dörren och förde dem genom en labyrint av korridorer. Huset verkade vara mycket större 

än det såg ut för, men till sist kom de fram till ett stort rum där man hade lagt fram mjuka sittkuddar åt dem. 

Tjänarinnor kom in med fat efter fat av väldoftande föda; nybakt bröd och rökt kött, vindruvor, cous cous och nötter, 

saftiga frukter och bitar av getost. En av dem kastade av sig nästan alla kläder och började dansa för dem 

“...höger fot, vänster... jag är trött... vad är det för ena, de som kom nu... de ser ut att vara långväga 

främlingar... deras hy är ju alldeles ljus... och två av den har gyllene hår.... åh vad vackert, jag har aldrig sett så 

vackert hår... kanske de är några nya som skall läras upp... undras om männen sparar någon mat åt oss... ah... jag 

skulle ha sovit mera inatt men månen över öknen var så vacker... ah, nu spelar han finalen.... röra mig snabbare och 

snabbare... kedjorna klirrar för litet... nu var det bättre... och så det sista crescendot.... ja!“  

Rupert ruskade på huvudet för att få ut de främmande tankarna ur sin hjärna. Kanske det var hallucinationer på 

grund av hettan? Eller var det bara det att han inte hade legat hos en kvinna sedan hon dog... vad hette hon nu igen... 

Angela? Nej, Charlotte var det... väl. 

“Charlotte“ sade Wilbur. “Men det är inte därför vi är här.“  

Nej det är det inte, tänkte Rupert och visste plötsligt hur Wilbur hade skaffat sig Nellie, den svarta tiken, på en 

dammig gata i Alexandria för så många år sedan. Det hade varit äkta kärlek det! Varför var de här? Han visste inte, 



och inte tvillingarna heller. De skruvade nervöst på sig och såg generade ut. Rupert kunde känna hur nära de stod 

varandra. Han tyckte att det var fantastiskt och önskade att han också hade haft en tvillingbror.  

Med ens sveptes ett draperi åt sidan, och deras värd kom in. Det var en fet gammal man med ett stort svart 

skägg och intelligenta svarta ögon, men Rupert tyckte ändå inte om honom. 

“Välkomna“ utropade han och kommenderade ut danserskan med en elegant viftning. “Ta för er bara, av maten 

och av kvinnorna!“ 

Rupert kände sig inte hågad för sådant längre, inte sedan han mött en av tjänarinnornas blickar och plötsligt fått 

en förnimmelse av hur det var att ha det feta gamla svinet över sig, hur han svettade ner henne och stånkande grävde 

sig in i henne, hur han flåsade av åtrå medan hon bara kände äckel. 

“Så“ sade Abu al-Karim och vände sig mot Wilbur, “berätta för mig hur det var i Nimrod!“ 

“Jaaa...“ sade Wilbur tvekande och Rupert kände att han ville komma till hans undsättning. 

“Wilbur och Lyard hittade tjurhuvudena“ sade han och nickade stolt i Wilburs riktning. Hur kunde han veta 

det? 

“Ja, men vad kan man annars vänta sig av en man född i Gobiöknen. För du tror väl inte på allvar att din mor 

fick dig av en ängel vad?“ sade deras värd. 

Wilbur studsade inför föraktet i mannens röst. 

“Hörni...“ sade han, men han blev avbruten. 

“Du kan ju inte ens läsa, gamle man!“ 

Rupert kom på fötter. Han tänkte inte tillåta att de blev förolämpade på det här viset. Araben skrattade. 

“Var inte så hetlevrad... markis var det du var, inte sant! En engelsman som inte tror på Gud... det förstår jag 

att Satans hantlangare är ute efter en sådan! Du som är skuld till din hustrus död! Vill du gå ut till dem i mörkret?“ 

Kommentaren om Charlotte träffade Rupert som ett slag i magen. Han visste att den var orättvis och att de 

andra också visste det, men ändå! 

“Och de här små kräken? Samma tös, minsann! Ändå går ni bakom ryggen på varandra; den ena kysser henne 

och den andre beskådar hennes liljekullar - att du inte gjorde slag i saken då pojk!“ 

Rupert kunde känna hur den gamla aversionen mellan tvillingarna vaknade till liv, men också hur den snabbt 

överskuggades av deras broderskärlek. Araben märkte det också, för han såg inte lika nöjd ut längre. 

“Vem är du att så split!“ frågade Wilbur. “Du, som ägnar dig åt ogudaktiga, onämnbara ting! Du som släpat 

hem obelisken genom öknen för att håna både din och min gud med den! Vem är du att sätta dig till doms över oss?“ 

Rupert nickade instämmande. Så var det. Den gamle hade rätt - som alltid.  

“Vem jag är? Vem jag är? Jag är Satans överhantlangare själv, det är den jag är!“ vrålade araben med en galen 

glimt i ögonen! Det skall bli mig ett nöje att slita er i stycken och äta upp er!“ ropade han, men hans röst blev allt 

mer guttural och ögonen allt mer döda i takt med att han förändrades. De ville fly men kunde inte, och såg maktlösa 

på när hans hullet i hans ansikte smälte bort och tänderna växte ut ur hans gap. Rupert kände varelsens hunger, kände 

hur den uppskattade den goda, rika doften av deras levande kött, kände hur den skulle sätta klorna i någon av dem så 

snart den kunde bestämma sig för vilken! 

Sedan tonade rummet bort. 

 

 
 

De var ensamma i den månbelysta ruinen av rummet. Rupert pustade ut och märkte att han var alldeles kallsvettig. 

Till och med efter en sådan här skräckupplevelse grämde honom förlusten av vattnet som han blev av med genom att 

svettas. 

“Det var nära.“ sade någon av dem. 

“Ja, det var det.“ instämde han. Så mindes han det som de hade kommit fram till i moskén. "Vi måste bort 

härifrån innan vi kastas in i den andra tiden igen" ropade han. "Då är det ute med oss!" 

De andra instämde, men de hann inte sätta planen i verket. 



Med ens avtecknade sig en svart silhuett mot månen, uppflugen på muren, och ett vanvettigt yl spräckte nästan 

deras trumhinnor. Tiotals svarsyl hördes i natten. Som en ren reflexhandling höjde Rupert sin pistol och sköt... och 

sköt igen... och igen... Ekona studsade mot klippvägen intill och fick det att låta som om det var ett helt kompani som 

sköt.  

Monstret föll med på sanden med en blöt duns. 

“Sådana här fanns det inte på din tid!“ sade Rupert bistert och tittade ned på resterna av monstret... ett monster 

med stort svart skägg - de fasansfulla resterna av Abu al-Karim! Rupert kände hur han blev knäsvag av fasa. Vad var 

detta? 

Tjuten blev allt vildare och kom allt närmare. 

“De kommer!“ ropade någon av dem. 

“Vi måste bort härifrån...“ 

Ja, det var sant, men vart? Som yra höns rusade de omkring i ruinerna av oändliga korridorer, mer lurade än 

hjälpta av det onaturligt klara månskenet. Rupert försökte hela tiden intala sig att det var en mardröm, men det sved i 

lungorna på honom och hans ben darrade på ett alltför verklighetstroget sätt för att det skulle kunna vara inbillning. 

Han hade aldrig varit så rädd i hela sitt liv... och han mindes en annan gång när han varit vilse i månsken - natten då 

Charlotte dog. 

Skräckslagna, men för utmattade för att orka springa, stapplade de ut i en trädgård som bredde ut sig under den 

stora månen. Den skulle ha varit mycket vacker om det inte hade varit för situationen de befann sig i och den stora, 

skräckinjagande obelisken som stod i dess mitt, skrämmande hög och egendomligt bucklig. Den kastade sin skugga 

över deras uppåtvända ansikten. 

“Den här platsen är ju...“ sade Rupert. 

“...direkt kuslig!“ fortsatte Daniel. 

Han och David stod tätt intill varandra, närmare varandra än någonsin. Rupert kunde känna kärleken mellan 

dem. 

“Jag vill ta en titt på den.“ flåsade Wilbur 

“Varför vill du prompt snoka omkring här? Nu går vi“ sade David som ännu verkade ha krafter kvar. Rupert 

instämde helhjärtat, men kände att han egentligen inte villa röra sig alls just nu. Skräcken var förlamande. Avlägset 

noterade han att David inte hade rört på munnen när han kom med sin uppmaning. 

Wilbur behövde egentligen inte svara. Plötsligt såg Rupert ett sammelsurium av utgrävningar världen runt; han 

såg museiföremål paradera på rad, såg Wilbur finna gamla ting av oskattbart värde på platser som andra redan hade 

gått igenom, kände Wilburs kärlek till dessa ting - inte för att det gav honom ära utan för att de gav honom kunskap, 

bitar av det stora pusslet. Han upplevde tvillingarnas och sin egen beundran lika tydligt som han kände öknens kalla 

nattbris mot huden. 

Rupert stirrade hypnotiserat på obelisken. Plötsligt översköljdes han av en flod med 

minnen_syner_upplevelser. Han visste hur det var att vara kvinna och ligga under en man när de delade kärlekens 

famntag, och han visste hur det kändes att föda ett barn nio månader senare. Han kände till beduinernas talesätt och 

kryddhandlarens räkenskaper, han hade sett öknen breda ut sig i Afrika och han hade ridit in otaliga unga 

arabhingstar. Han hade färdats från Korsika till Rom och stridit i Jerusalem i Jesu Kristi och Rickard Lejonhjärtas 

namn. Han hade kysst tvillingarnas Angela och ridit på elefanterna med Wilbur... 

Någon av dem bröt förtrollningen. 

“Titta, det är monstren“ sade han. “De har snidat in monstren på den.“ 

Det var sant. Om man tittade noga på obeliskens kullriga yta kunde man urskilja ett virrvarr av 

nästan-mänskliga kroppsdelar. Stora klasar av apliknande, ytterligt magra varelser verkade klänga på den, ungefär 

som om de alla förtvivlat försökte pressa sig in till dess mitt. 

 

 

 

 



 
 

...“De ser nästan levande ut i månskenet“ sade någon av dem och det var sant; varelserna verkade röra sig en aning, 

som en enda levande massa som kärleksfullt slingrade sig kring obelisken. 

Plötsligt så visste de vad som hade hänt i Staden och varför den hade fått ligga i fred under århundradena. De 

såg Abu al-Karims män frakta hem obelisken genom öknen, och de såg hur han studerade dess inskriptioner under 

många år. De såg honom lova evigt liv åt sina tjänare och följeslagare, och de såg dem klä av sig nakna och måla 

sina kroppar med underliga mönster. De såg dem rita cirklar kring obelisken och de såg dem dansa kring den, sjunga 

för den - en entonig hymn på ett uråldrigt språk de inte förstod - och de såg hur allt gick snett. Den stora bubblan 

vällde ut över och omslöt hela dalen, som en ondskefull grågrön slemmig sörja, och inuti den fanns Slukaren, ätaren 

av själar, hungervarelsen från en annan dimension. Den tog Abu al-Karim och hans folk till sina tjänare och gjorde 

om dem till sina monster och odjuren härjade i staden som vargar i en fårkätte tills Slukaren hade ätit upp 

människornas själar. Ingen enda tilläts fly utom de små barnen som dödades av sina föräldrar, ingen kom undan, och 

staden låg död under solen, tömd på allt liv utom de sovande odjuren. 

Synen var kuslig. Den skrämde dem, ja, dem allihop, för de hade nu blandats samman som färgerna på en 

palett. Rupert kunde känna tvillingarnas hjärtslag och den unkna smaken i Wilburs mun... han kunde känna hur hans 

blod flöt i de andras ådror och hur han delade ett helt livs minnen och tankar med dem och hur han i sin tur hade del 

av deras liv. Resterna av hans jag kämpade för att bryta sig loss och bli en individ igen och han kunde känna att de 

andra gjorde samma ansträngning, och de trodde att de nästan hade lyckats... 

 

 
 

... men då vände en av obeliskvarelserna på huvudet och de fann sig stirra rätt in i dess döda ögon! I deras 

medvetande surrade ordern; en avlägsen och mycket suddig variant av “Jag har tagit vad jag vill ha. Ni kan ta 

resterna nu.“ Varelsemassan vällde ner från obelisken och forsade fram emot dem som en tidvattenvåg av tjutande 

hunger. De sprang i panik, blint in i de mörka gångarna med de vrålande odjuren efter sig. De kunde känna hur 

kloförsedda händer grep tag i dem, hur de drogs ned på golvet, hur de hölls fast, hur dussintals magra kroppar 

klängde på dem som om de var en ny sorts obelisk, hur ett tjog munnar bet dem, tuggade på dem, slet i dem, hur 

andra varelser ilsket slogs med sig själva och varandra runt omkring dem för att få en smakbit av deras färska kött, så 

mycket godare än liken i moskén. Deras blod forsade ut över sanden som törstigt sög i sig vätskan, och en del av 

monstren började tugga i sig den med äckliga sörplande ljud och de kvinnliga varelserna bet och rev i deras 

testiklar... En vitglödgad smärta överskuggade allt annat, och de kände hur cell efter cell i deras kroppar slocknade. 

Nu visste de hur det kändes att dö. 

Endast den snabbaste av deras kroppar lyckades ta sig ut ur trägården. Skräcken gav dess fötter vingar och den 

sprang som den aldrig hade sprungit förr. I soluppgången lämnade den stadens dal och raglade vidare norrut, med 

svårt sönderriven rygg, naken och utan vatten. Deras kropp blev allt törstigare och allt varmare, men de vågade inte 

stanna. De vägrade att dö för något smutsigt odjurs hand. De vägrade att ge upp. En brittisk adelsman ger inte upp.  

Solen steg över sanddynerna och det blev allt hetare. 

 

 
 

Mehmet Ali var nära att missa människovraket som låg på läsidan av en sanddyn. Aldrig hade han sett något så 

ynkligt i hela sitt liv. Den vite mannen var mager som ett skelett och fullständigt uttorkad. Han hade svårt infekterade 

riv- och bitmärken över hela kroppen och han yrade om sandstormar och monster.  

Vid åsynen av Mehmet och hans folk blev mannen märkbart oroad. Han stirrade en lång stund på Mehmet med 

en glimt av igenkännande i de halvgalna ögonen och frågade sedan efter datumet som var den tjugosjätte juni 1869. 



Han svamlade upprört och påstod att de redan hade träffats fastän det var första gången Mehmet hade dem inför sina 

ögon, men det var väl bara rena törsthallucinationer som fick mannen att yra om middagar med sina landsmän... 

naturligtvis var han engelsman, vilket folk annars skulle ge sig ut i öknen utan följeslagare, med en så dåraktig tro på 

sin egen suveränitet. Ihärdigt presenterade han sig, om och om igen och sade att de hade träffats, men Mehmet visste 

att han aldrig hade sett mannen förut. 

Sedan frågade han efter dagens datum som var den tjugosjätte juni 1869 och när han fick höra det grubblade 

han en lång stund. Sedan sade han en mening till, dock med så stor tvekan och så låg röst att Mehmet bara hörde den 

första hälften, eller kanske avskrev den andra som rappakalja. 

“Varna oss, du måste varna oss! Du kommer att bli bjuden till doktor Ross i Bagdad“ och så, knappt ohörbart 

“Du kommer att möta oss där. Varna oss, varna oss.“ 

Sedan dog Rupert Lloyd Blacks kropp. 

 

 
 

 



STADEN 
- Dagboksblad funna i öknen 

Ett Call of Cthuluscenario för SydCon VI 

skrivet av Sus Henrikson (numera Lyckvi) och Calle Sanglert 

INLEDNING 

Välkommen! Du har just läst en möjlig variant av “Staden“ - tanken var att du skulle få se den från samma sida som 

spelarna. Dessutom kommer vi att hänvisa till denna berättelse när vi går igenom en del saker nedan.  

Temat för de scenarion som skrivs för SydCon VI skall vara romantik i ordets vidaste bemärkelse. Vi har 

därför valt att låta vårt utspela sig under den senare delen av den period som kallas romantiken, eftersom denna tid 

medförde en minskad fokusering på den fysiska världens begränsningar och en ökad betoning av det överjordiska 

och själsliga. Hemliga sällskap stod högt i kurs liksom intresset för alla former av mystik och ritualism. I detta 

scenario får en själslig aspekt konsekvenser även för den fysiska tillvaron. Dessutom är scenariot romantiskt 

såtillvida att vi, när vi skrev det, lät oss styras av romantiska föreställningar om det mytomspunna Arabien. 

Som vanligt strävar vi efter någon sorts stämning; en känsla av lycka som långsamt byts mot en växande olust, 

en historia som börjar bra men slutar katastrofalt. Vårt senaste scenario, “Huset“, handlade om hur karaktärernas 

beteende påverkade omgivningen; här är det istället omgivningen som påverkar karaktärernas beteende. 

TIDSMILJÖ 

Scenariot utspelar sig år 1869 och handlar alltså om en brittisk arkeologisk expeditions äventyr i den osmanska riket. 

Louvren och British Museum är vid den här tiden bittra rivaler om egyptiska mumier, grekiska urnor och judiska 

skriftrullar och således är det expeditionens uppgift att upptäcka, utgräva och undersöka fornlämningar vilka sedan i 

triumf skall hemföras till BM och orsaka en vetenskaplig sensation - så är det tänkt iallafall. Mer om dåtidens 

arkeologi kan läsas i Appendix A: Arkeologi på 1800-talet. 

ROLLPERSONERNA I KORTHET 

Vi föreslår att du låter spelarna välja vilken person de vill spela efter det att du gett dem en kort beskrivning över 

vars och ens personlighetsdrag. Påpeka särskilt att de som spelar tvillingarna bör vara två samkörda spelare. 

De fullständiga karaktärerna finns bifogade under rubriken “Handouts“, och består där av ett hopkok av 

minnen och beskrivningar. Här får du dock en mera rakt-på-sak-beskrivning: 

SIR RUPERT LLOYD-BLACK  

Detta är expeditionens ledare. Han var en typisk representant för den engelska högadeln - en man som gått i de bästa 

skolorna och ända från barnsben frotterats med sina egna; högdragen, arrogant, mer intresserad av en rejäl dags jakt 

med åtföljande bal än hur hans arrendatorer hade det ställt. “Han var“ står det, och det är helt korrekt, för han är 

numera en helt annan, åtminstone på insidan. Han fann nämligen den stora kärleken i form av sin älskade unga 

hustru Charlotte, men hon dog i barnsäng tillsammans med deras nyfödda tvillingsöner. Under några månader 

genomgick Rupert en total förändring. Han stötte bort sina gamla vänner, förnekade Gud offentligt i kyrkan och 

tillbringade nästan all sin vakna tid i biblioteken, läsandes Charlottes tjocka böcker om arkeologi. Idag är han en 

bitter man, fast besluten att inte visa några känslor alls, framför allt inte ömma sådana. Han leder och bekostar 

expeditionen endast som en gest mot Charlottes minne; för att hedra henne och för att på något sätt avbetala den 

skuld till henne som han anser att han har - hade han inte gjort henne med barn hade hon inte dött. Punkt. Övriga 

omständigheter, som att de båda ville ha barn och att det gjorde varandra lyckliga har inte alls med saken att göra. 



MR WILBUR WHITE 

Denne följer med expeditionen som sakkunnig och chef för utgrävningarna. Han är en vänlig, anspråkslös, 

gudstroende äldre herre som har haft ett minst sagt äventyrligt liv. Hans föräldrar var upptäcktsresande och han är 

född längs en karavanväg i Gobiöknen. Han har rest i både Asien, Afrika och Arabien, men mest i Östafrika, och 

under en av sina resor fick han av konsulatet i Kairo uppdraget att ge sig ut i öknen och för Englands och British 

Museums räkning ge sig ut i öknen och gräva upp artefakter, vara vad det vara månde, bara han hittade något! Sådant 

har hans liv varit sedan dess - expedition efter expedition, korta visiter på British Museum för att lämna in fynden 

och få dem värderade, världen för hans fötter!  

Han är helt och hållet självlärd - har ägnat hela sitt liv åt att snappa upp kunskaper överallt och han vet allt om 

egyptiska faraoner och grekiska småkungar, judiska småkrig och romerska brobyggen... Hans kunskaper är väldigt 

ostrukturerade på grund av detta och har ibland mycket stora hål. Han kan vara expert på ett område och ändå inte 

känna till ett dugg om ett näraliggande ämne. På det hela taget är dock hans kunskaper imponerande. 

Det enda han inte tycks kunna lära sig är att läsa och skriva - han är nämligen ordblind. Således kan han inte 

skriva några lärda uppsatser och är alltså inte ens hälften så rik och berömd som han borde vara. Inte för att det gör 

honom något. Så länge det finns nya saker att lära sig och upptäcka är han nöjd.  

Som tur är har han hittat en vänlig mecenat, nämligen baron Shacklethorpe på vars gods han också fungerar 

som biträdande informator mellan varven - på så sätt känner han tvillingarna som är söner till hans välgörare. Som 

tur är har han ett flugpappersminne - han minns verkligen allt han någonsin har hört eller sett, och han tycker mycket 

om att dela med sig av sina kunskaper. När han talar om historia blir hans röst en nyans djupare, nästan gyllene, och 

hans åhörare lyssnar fascinerat. 

Wilbur är en enorm anakronism och vi ber alla arkeologistudenter bland spelare och spelledare om ursäkt om 

en del av hans kunskaper sticker i ögonen. Wilbur tenderar till att börja med att dyka upp på flertalet av de olika 

utgrävningsplatser som varit viktiga genom arkeologins utveckling under 1800-talet, ibland flera år före den första 

arkeologen kommit dit. Han är en sagofigur och kan till viss del ses som en kritik mot dåtidens arkeologiska 

utveckling och begreppsvärld. Vi hoppas att du som spelledare uthärdar vår konstnärliga frihet och har överseende.  

LORD DAVID OCH LORD DANIEL SCHACKLETHORPE 

Tvillingarna är med på expeditionen i egenskap av Wilburs personliga assistenter och sekreterare. Att ta upp dem var 

för sig vore idioti - det är omöjligt att tala om David utan att tala om Daniel. De delar allt: utseende, vänner, liv, 

minnen, upplevelser. De står varandra så nära som två människor bara kan, så nära att de ibland verkar läsa 

varandras tankar, men det beror nog mest på att de känner varandra så väl. Eftersom de har delat exakt samma liv 

associerar de i samma banor, och de har utvecklat ett stundom irriterande och stundom förtjusande sätt att avsluta 

meningarna åt varandra - det är en sällsynthet att en av tvillingarna säger en mening alldeles själv, annat än vid 

direkta personliga frågor. Deras samtal sinsemellan är också märkligt korthuggna och obegripliga för nästan alla 

utom deras familj. Naturligtvis finns det små skillnader mellan dem - David föredrar skogsgrönt och Daniel älskar 

senapsgult, David äter gärna fasan men Daniel föredrar stek osv, men i alla viktiga frågor är de rörande överens, som 

t ex att Angela Murray-Foxe är världens mest älskliga varelse med sin späda figur, sin vita hy, sitt mörka hår och 

sina ljuvliga bruna ögon. Hon är en förtjusande flicka, väluppfostrad, charmerande blyg och rar, omtänksam som en 

kvinna skall vara, ja allt, och de uppvaktar henne ivrigt - tillsammans. Vad som händer ifall hon skulle få för sig att 

välja en av dem har de inte funderat närmare på.  

De har växt upp på familjens gods och har alltid levt ett skyddat liv, och på basis av detta skulle man kunna 

anta att de är två bortskämda slynglar, men så är faktiskt inte fallet. De är visserligen litet överklassiga ibland, men 

detta beror mer på naivitet än på något annat - de har aldrig riktigt insett att det finns en riktigt fattiga människor som 

inte alltid har mat på bordet eller någonstans att sova - de tror att godsets tämligen välbeställda anställda utgör 

underklassen. Deras mor, som är en stark kvinna, har lärt dem att vara vänliga och hövliga vilket de är tills deras 

valpiga tonårsmanér tar över. Som alla andra nittonåriga grabbar är de nämligen övertygade om sin egen osårbarhet, 

och naturligtvis är de på jakt efter Livet, Äventyret och Den Stora Skatten.  



STADEN 

Staden är belägen i Zagrosbergen öster om Bagdad och grundades på 1000-talet. Den hann dock bara blomstra under 

ett enda sekel - dess befolkning gick under någon gång på elvahundratalet och den har sedan dess förfallit. Den låg 

och ligger bra till i en dal som skyddar den mot de mildare ökenstormarna, och det finns gott om vatten där. Den 

stora klippan fungerar utmärkt som utkiksplats. Under sin blomstringstid hade den ungefär fem tusen innevånare som 

njöt av sådan lyx som en fin moské, en livlig basar och till och med ett badhus. Den enda nackdelen var väl kanske 

den gamle Abu al-Karim. Han var en sufisk mystiker som i sitt hus samlat tjänare och folk omkring sig och som 

dessutom hade knutit den lolkala beduinstammen till sig. I staden gick rykten om att Abu al-Karim också hade nära 

kontakter med en grupp lönnmördare och kanske till och med utbildade sådana, men det var det ingen som visste 

säkert. 

 I rollpersonernas egen tid är staden en öde ruin där det enda som återstår är några murrester, en massa sten 

och otroliga mängder skelett. Nästan inget är igenkännligt förutom kanske moskén som man fortfarande kan gå in i. 

HISTORIENS BAKGRUND 

En glimt av nedanstående ges i berättelsens första stycke, men här kommer hela historien.  

Abu al-Karim har inte så mycket fuffens för sig som folket i staden tror, utan ägnar sig främst åt religiösa 

meditationer under en hel del rituellt drogintag. I en av sina drogsyner ser denne ett heligt förmål vilket han beslutar 

sig för att finna. Med ledning av hur stjärnorna stod på himlen i hans vision ger han sig av ut i öknen, följd av den 

grupp beduiner som han har allierat sig med. Efter en lång färd i jakten på de rätta stjärnorna hittar de till sist en 

obelisk formad i en för dem främmande bergart, precis i enlighet med Abu al-Karims syn.  

Väl hemma med sitt enastående fynd påbörjar han ett omfattande arbete med att försöka uttyda och förstå de 

tecken som ristats i obeliskens yta. Arbetet tar flera år, men till slut lyckas han med sin bedrift. Texten visar sig vara 

en formel som enligt hans uttydning kommer att ge honom makt att förändra tiden och han lyckas helt riktigt koppla 

den kraft som omtalas på obelisken till Tawil at´Umr. Vad han inte tar reda på är att Tawil at´Umr är en 

manifestation av Yog-Sothoth. Tyvärr(?) misstolkar han formeln och dess verkan grovt och drar igång ritualen som 

istället tillkallar en varelse som vi har valt att kalla Slukaren, naturligtvis med förödande konsekvenser för både sig 

själv, sina sektmedlemmar och Staden.  

SLUKAREN, HANS SLAVAR OCH STADEN 

När Abu al-Karim tillkallade Slukaren rubbades rymd-tiden i Staden och det bildades en bubbla med lokal tid som 

existerar vid sidan av och utanför den vanliga tiden (ungefär på samma sätt som jag kan ha det 18 grader varmt i mitt 

kök och 20 grader varmt i resten av lägenheten). Denna lokala tid är förvrängd i förhållande till den vanliga tiden - 

om man går in och ut ur tidsbubblan är det inte säkert att man återvänder till samma tid man kom ifrån. Det här 

medför också att man kan uppleva Staden i olika tidsperioder. 

Staden är Slukarens människofälla ety den livnär sig på människosjälar. Har man väl hamnat i Staden är det 

väldigt svårt att ta sig därifrån även om det går (se “Att fly“ nedan).  

SLUKARENS METABOLISM 

Slukaren konsumerar sina offer i en nedbrytningsprocess i fem stadier vilka redovisas nedan. Processen går ut på att 

den tränger in i offrets medvetande för att långsamt bryta ned det. Under tiden upplever han eller hon (hädanefter 

bara “han“ eftersom alla rollpersonerna är manliga) den psuedoverklighet som existerar under Slukarens inflytande. 

Denna verklighet formas av känslor och minnen från tidigare offer (i synnerhet de första) men också av de aktuella 

offrens förväntningar, varför bilden av den medeltida staden delvis är en projicering.  

 Dock försöker naturligtvis offrets undermedvetna att kämpa emot, och när detta sker kommer han att uppleva 

sin egen tid igen - han kastas alltså av och an mellan tidslagren som en effekt av Slukarens kamp med hans 

undermedvetna. 



FÖRSTA FASEN - LUGN OCH LIKGILTIGHET 

Under den första fasen tar Slukaren sig bara en liten smakbit av offret - den gör bara en liten genomgång av offrets 

psyke som förberedelse inför de resterande fyra faserna. 

Den här fasen inträder så snart ett offer har råkat somna inom Slukarens maktsfär. Offret kommer då att 

uppleva en mycket verklighetstrogen illusion som går ut på att han eller hon (hädanefter bara “han“ eftersom alla 

rollpersonerna är manliga) befinner sig i Staden under dess blomstringstid. Offret känner sig lugnt och likgiltigt. Han 

minns visserligen vem han är, men han kommer inte ihåg riktigt vad han har där att göra och vad han egentligen höll 

på med innan han kom dit. Dock är detta inget som oroar honom! Detta är mycket viktigt att påpeka! Samtliga 

rollpersoner kommer mest att glida omkring och bete sig som om de just fått i sig en stor dos lugnande medel. 

Ingenting spelar någon roll. Jag mår bra. Du mår bra. Alla mår bra. 

ANDRA FASEN - HALLUCINATIONER/MANIFESTATIONER 

I den andra fasen går Slukaren igenom de delar av psyket där minnet finns, i synnerhet minnena av älskade personer 

- den är väldigt fascinerad av fenomenet kärlek, men begriper sig absolut inte på det. Dessa personer kommer då att 

manifesteras i offrets “verklighet“ - till exempel som när tvillingarna och Rupert träffar på Angela och Charlotte i 

basaren. Wilburs svarta hund är ett annat exempel. 

TREDJE FASEN - INVERTERADE PERSONLIGHETER 

Nu är Slukarens ätande så intensivt att den vänder ut och in på offrets personlighet. Exempel på detta märks 

naturligtvis i tvillingarnas svartsjukegräl, men också vid fyndet av liken i moskén. I scenariot delas en handout ut till 

spelrna som kort och gott talar om att “Nu är du som förbytt“. 

FJÄRDE FASEN - TELEPATI 

När fjärde fasen inträder försvinner inversionen igen och rollpersonerna blir återigen sina gamla jag i den mån de 

kan. Vid det här laget har Slukaren och offrets psyke varit sammankopplade så många gånger att offret - som börjar 

gå upp i Slukaren - har börjat få tillgång till andra offers minnen - ytterligare en handout.  

FEMTE FASEN - SAMMANSMÄLTANDE 

I denna sista fas är offret på väg att helt och hållet förena sig med Slukaren/Staden. Offret har inte bara tillgång till 

tidigare offers minnen utan också till samtidiga offers minnen, känslor och medvetanden. Endast några få rester av 

individualitet återstår - offret är inte säker på vem han är eller var han kommer ifrån. Om Slukaren konsumerar flera 

offer samtidigt, vilket är fallet i scenariot, så kommer deras psyken först att bli fullständigt sammanblandade med 

varandra. Gradvis uppgår de sedan i Stadens kollektiva psyke. 

ATT FLY 

Ja, man kan fly från Staden, även om det är väldigt otroligt att man skulle kunna klara sig undan Slukarens snokande 

ghouler som utan prut kommer att jaga tillbaks eventuella flyktingar. Tricket är bara att rent fysiskt förflytta sig så 

långt bort från Staden som möjligt så att man kommer bort ifrån Slukarens fruktansvärda påverkan. Problemen är 

två; för det första kommer ens psyke aldrig att återställas helt - förmodligen kommer man att bli allt mer galen med 

tiden. För det andra är det inte säkert att man lyckas återvända till sin egen tid. 

GHOULERNA 

Ghoulerna fungerar som Slukarens privata vakthundar och deras uppgifter är att hålla ordning på eventuella besökare 

och jagar tillbaka dem in i Staden igen om de försöker fly. De utgörs av de tragiska spillrorna av dem som en gång 

utgjorde Abu al-Karims allierade beduiner och hans sektmedlemmar. Deras själar är inte helt konsumerade utan har 

blivit delar av Stadens kollektiva medvetande. Rent fysiskt ser de ut som förtorkade människor, mycket magra och 

seniga, med förvanskade ansiktsdrag - de har väldigt stora och hungriga munnar med vassa huggtänder i (ungefär 



som en fysisk manifestation av Slukarens väsen). Dessutom har de förfärliga klor istället för naglar, och det går lätt 

framåtböjda, med slängande armar, ungefär som en orangutang. 

De kan styras av Slukaren själv när så behövs, men resten av tiden är de reducerade till sitt primitiva 

medvetande och styrs av sin enda instinkt; hunger. Deras matförråd är rester av lik och skelett - när det inte vankas 

färsk föda vill säga. Dock är alla nya offer tabu tills dess att Slukaren har inmundigat deras psyke - sedan är det fritt 

fram. Så var det dock inte från början - när Slukaren nyss hade skapat sina ghouler (eftersom den behövde någon 

form av fysisk manifestation på plats) förlorade den kontrollen över dem, och de löpte amok i Staden och åt upp alla 

de såg. Till sist lyckades Slukaren dock få kontrollen över dem, och under de perioder då det inte finns någonting 

levande i Staden är de i dvala. Slukaren består som sagt till stor del av mänskliga medvetanden som den fogat 

samman till att astralt lapptäcke ( Se “Slukarens metabolism“ ovan), men den har å andra sidan ingen koll på det här 

med kroppsuppfattning, något som det mänskliga medvetandet behöver. Samtliga ghouler har därför i dvalan samlats 

kring obelisken mot vilken de trycker sig i förtvivlade försök att bli en enda stor kropp. 

 

Om någon vill veta ghoulernas egenskaper och färdigheter så är de som följer; 

 

STR: 20  CON: 6  SIZ: 13  INT: 4  POW: 12  DEX: 13 

Hp: 10  Move: 9. 

Vapen: Klor 35%, ger skadan 1d6 + skadebonus, bett: 35%, 1d8 

Skadebonus: 1d6 

Färdigheter: Sluka 45%, klättra 45%, yla mot månen 75%, smyga 85%, hoppa75%. 

Sanity loss: Om vederbörande har sett den här ghoulen som människa under en 1100-talsfas skall han först slå en 

Idea roll för att se om han känner igen ghoulen. Om det lyckas förlorar offret 1d2+2/1d4+3 i sanity. Om han 

misslyckas med sin Idea roll förlorar offret 1d2/1d4. Att höra en ghoul yla mot månen medför det 0/1d2.  

Du behöver inte avbryta spelet för att slå en massa tärningsslag om du inte vill - kanske det är onödigt att bryta 

stämningen! Det kan räcka med att du antingen slår slagen själv, dolt, eller att du godtyckligt sänker spelarnas sanity. 

Du kan också nöja dig med att påpeka för dem att de plötsligt börjar känna sig mentalt obalanserade... 

ÖVRIGA STADSBOR 

Nedan följer ett försök att beskriva stadsbefolkningens grundegenskaper och färdigheter. Det står dig fritt som 

spelledare att förändra eller helt och hållet strunta i dem. 

 

Stadsbo: 

STR: 10  CON: 11 SIZ: 10 INT: 12 POW: 12 DEX: 11 APP: 11 SAN: 60. 

HP: 11 Move: 9 

Vapen: Knytnäve, 50%, ger skadan 1d3, spark 35%, 1d6 

Färdigheter: Varierar beroende på yrke ålder och utbildning. Vanligen besitter gemene man emellertid någon form 

av hantverksskicklighet eller annan färdighet med vilken vederbörande får sin utkomst.  

Sanity loss: Man kan faktiskt förlora sanity om man tidigare har sett vederbörande som ghoul. Rollpersonen slå i så 

fall mot “Idea“. Om rollpersonen misslyckas med slaget förlorar han inte san. Skulle han däremot lyckas kommer 

han att förlora 1d2/1d4. 

 

Stadsvakt: 

STR: 13  CON: 12 SIZ: 13 INT: 10 POW: 11 DEX: 12 APP: 10 

SAN: 55. 

HP: 13  Move: 9 

Vapen: Knytnäve, 50%, ger 1d3 i skada, spark, 35%, 1d6, kroksabel, 65%, 1d8+2 

Färdigheter: Ducka 31%, Lyssna 35%, Rida 45%, Klättra 34%, Kunskap om stadslagen 30%.  

Sanity loss: se ovan 

 



Paschan 

Denne är son till en rik köpman från Persien. Han blev sultanens slav och sedermera pascha i den lilla staden till 

följd av sin goda utbildning. 

STR: 12  CON: 14 SIZ: 9 INT: 14 POW: 13 DEX: 13 APP: 13 

SAN: 65. 

HP: 11  Move: 9 

Vapen: Knytnäve, 45%, ger 1d3 i skada, spark, 30%, 1d6, kroksabel, 70%, 1d8+2, Pilbåge, 40%, 1d6 

Färdigheter: Militär taktik 45%, Läsa och skriva 30%, Administration 50%, Ducka 40%, Juridik 30% 

Sanity loss: Se ovan 

 

Abu al-Karim 

Han kommer ursprungligen inte från trakten men slog sig ner här för länge sedan. Han är mycket lärd och bevandrad 

i olika vetenskaper. Fysiskt gör han ett ganska vekt intryck, men han har en inträngande personlighet. 

STR: 10  CON: 9 SIZ: 10 INT: 17 POW: 14 DEX: 13 APP: 15 

SAN: 70. 

HP: 10  Move: 9 

Färdigheter: Ockult 45%, Geologi 35%, Navigera 35%, Juridik 55%, Historia 52% , Medicin 35 %, Toxikologi 

75%, Militär taktik 34%, Läsa och skriva 95% Läsa persiska 65%, Teologi 45% 

Sanity loss: Se ovan 

 

Beduiner 

STR: 11  CON: 15 SIZ: 11 INT: 12 POW: 12 DEX: 13 APP: 13 

SAN: 60. 

HP: 13  Move: 9 

Vapen: Knytnäve, 50%, ger 1d3 i skada, spark, 35%, 1d6, dolk, 45% 1d4, kroksabel, 35%, 1d8+2 

Färdigheter: Ducka 35%, Rida (kamel) 85%, Överlevnad (öken) 75%, Navigera 65%, Djurskötsel 70%. 

Sanity loss: Se ovan 

OBELISKEN 

Om någon spelargrupp av skäl som är för oss helt okända någon gång skulle råka få se och undersöka obelisken utan 

att det sitter en massa ghouler på den, kan påpekas att den är cirka åtta meter hög, sexkantig och gjort i något 

grönsvart material som är hårt och blankt som glas, men inte lika sprött. Den är alltid kall, oavsett vilka 

uppvärminingsförsök den utsätts för, och den går egentligen inte att förstöra den. Den är det fysiska sätet för 

Slukarens makt, och i förbigående sagt kan nämnas att det enda sättet att få Slukaren att lämna Staden är att se till att 

ingen förirrar sig in dit under ett par tusen år eller så. Då kommer den att ge sig av till bättre jaktmarker. 

 SCENARIOT 

Ja, du har ju läst berättelsen i början och borde vid det här laget ha en ganska klar aning om hur scenariot fungerar. 

Dock är det ju så att berättelsen bara är en trolig variant av vad som kommer att hända! Visst är det trevligt om de 

flesta eller alla scenerna utspelar sig ungefär som i berättelsen, men det står dig fritt att anpassa scenariot efter lagets 

sätt att spela. Råkar det bestå av ett gäng kobolder så kan det ju vara lämpligt att introducera ghouljakt och allmänt 

splattande...  

Litet av tanken med att lägga scenerna på den fysiska plats där de utspelar sig är att rollpersonerna under 

eftermiddagens lopp skall förflytta sig genom Staden på väg till Abu al-Karim och att de, var gång de vaknar ur en 

vision skall befinna sig på den (fysiska) plats där de var när visionen tog slut - under visionens gång har de alltså 

även förflyttat sig i verkligheten om de gör det i visionen... det stämmer vid de flesta scenbytena - om spelarna råkar 

följa scenariot till punkt och pricka vill säga. Om inte så är det ingen katastrof. 



Nu till saken. Så snart gruppen kommer till Staden kommer den att kastas mellan två versioner av verkligheten 

- bilden av Staden som summan av Slukarens offer sett den och den variant som hör hemma i deras egen tid. I takt 

med att Slukaren tar allt större delar av deras psyken i besittning blir det allt svårare för dem att uppleva sin egen tid. 

Något som är viktigt att veta är att saker som påverkar den fysiska världen, som t ex sår, målade meddelanden på 

stadsmuren (varför någon nu skulle vilja göra det?) existerar i bägge tiderna. Angela, Charlotte och Daisy finns bara i 

den medeltida verkligheten till skillnad från ghoulerna som existerar i bägge. Inverkan av Slukarens konsumtion är 

kraftigast i den medeltida staden, men återfinns också i den nutida staden. De flesta av stadsborna kommer att 

befinna sig i någon fas av Slukarens konsumtion (beroende på att visionen av den medeltida staden främst bygger på 

offrens minnen av deras sista dagar där). Således kan Aysha se sin döde far (andra fasen - 

hallucinationer/manifestationer), köpmännen vara givmilda (tredje fasen - inverterade personligheter) och den gamla 

kvinnan och Abu al-Karim känna till saker om rollpersonerna (fjärde fasen - telepati). 

Det är mycket viktigt att påpeka för spelarna att de minns allt som hänt i tidigare scener - det rör sig alltså inte 

om två parallella separata händelseförlopp, utan även i 1800-talsscenerna minns de vad som hänt dem i den 

medeltida staden. 

PROLOG 

Scenariot inleds inte med de första styckena i berättelsen utan med middagen hos dr Ross i Bagdad som fungerar 

som en slags prolog. Den går till ungefär som i historien och skall ge spelarna möjlighet att “känna litet“ på 

rollpersonerna och deras inbördes relationer. Det enda som är viktigt här är att beduinhövdningen Mehmet Ali får 

komma med sina uttalanden om vatten i öknen och hur han hittade den döende engelsmannen. Låt honom antyda ett 

förakt för de veka européerna som enligt honom inte har en aning om vad de sysslar med. Datumet är den sjätte juli 

1869. 

DEN MEDELTIDA STADEN: LYXLIV 

Scenariots första episod äger (förslagsvis) rum på gården i paschans palats, ungefär som berättelsen. Det enda viktiga 

som händer är att Wilbur ska få en chans att “adoptera“ den svarta tiken om han så vill. Försök förmedla stämningen 

av lojt arabiskt lyxliv till spelarna - sol och springbrunnar och uppasserskor! Tjänarna uppfyller deras minsta önskan. 

Sällskapet befinner sig i första stadiet av Slukarens nedbrytning, dvs de är lugna, glada och en aning 

frånvarande. Påpeka för spelarna att de inte minns så mycket om vad som har hänt eller varför de är där, men ATT 

DETTA INTE OROAR DEM. De har en vag aning om att de har varit med om någon typ av strapats (sandstormen), 

men vad den gick ut på kan de inte riktigt komma på... Strunt samma. Jag mår bra. Du mår bra. Alla mår bra. Det är 

viktigt att den lille pojken kommer med sin middagsbjudning från Abu al-Karim. Om spelarna tvekar så bör du 

påpeka för dem att de inte har någon anledning att tacka nej, men egentligen är det inte så viktigt att de tackar ja. Det 

är först när Aysha får sin uppenbarelse som stämningen blir tryckt. Strax efter det går tjänarna in i fas tre och blir 

som förbytta. Om du har lust kan du spela igenom detta och låta scenen sluta med att de blir utkastade. 

DEN NUTIDA STADEN: TÄLTET 

Här får rollpersonerna en glimt av sin verkliga tid i form av en vision (tror de). Scenen är mycket kort, så vi 

rekommenderar att du tar den med spelarna en och en (delvis också därför att de skall tro att de ser/drömmer olika 

saker). Vad som händer är att de vaknar i tältet, precis som Rupert i berättelsen, läser den uppslagna dagboken och 

upptäcker att kamelen och vattnet är borta. Beskriv det mycket drömlikt - allt är aningen vagt och luddigt och 

rollpersonen känner sig mycket långsam och mycket trött fram till den ödesdigra förlusten av vattnet (då scenen i och 

för sig är slut). Påpeka att tältet står uppslaget på resterna av en gård och att det finns en springbrunn där... 

visserligen torr, men ändå. Överdriv inte förlusten av vattnet; det är ingen kris än, men de har inte vatten nog att ge 

sig ut i öknen. Först måste de hitta någonstans där de kan fylla på sina vattensäckar. Sedan visionen slut och nästa 

episod tar vid; 



DEN MEDELTIDA STADEN: BASAREN 

Nu tror rollpersonerna att de är tillbaka i verkligheten igen. De minns att de har råkat ut för en sandstorm, och de 

minns att de är ute på en expedition, men innan de kan lämna Staden måste de hur som helst skaffa riddjur etc till 

nästa dag. Nu har alla rollpersoner glidit in i Slukarfasen två, dvs hallucinationsfasen. Episoden börjar i basaren, 

mest för stämningens och omväxlingens skull - om spelarna vill gå någon annanstans så får de. Dock bör de helst ha 

sett handelsmännen praktiskt taget ge bort sin varor (dessa är ju i fas tre). 

Oavsett om de stannar i basaren eller ger sig av kommer de att se åtminstone en skymt av beduinerna. Om de 

talar med någon ur stadsbefolkningen och någon av spelarna tänker på att fråga kan du påpeka att ni verkar tala 

samma språk allihop (en effekt av att pseudoverkligheten den medeltida staden egentligen bara existerar i deras egna 

psyken). Om de vill veta mer om beduinerna kommer de att få samma svar som i berättelsen - de är “den gamles“ 

folk, och sen är det inte mer med det. De får inte veta att “den gamle“ är synonym med Abu al-Karim som de skall 

äta middag hos. 

Det är också viktigt att de ser den ovanliga husgaveln eller något annat signifikant. 

Poängen är hur som helst att de förr eller senare träffar på Angela och Charlotte. Här kan det vara lämpligt att 

känna till att bägge kvinnorna är mörkhåriga men Angela har bruna ögon och Charlotte blå. Dessutom är det faktiskt 

inte exakt Angela och Charlotte de möter utan väldigt naturtrogna konstruktioner som dykt upp mest som en bieffekt 

av Slukarens rotande i deras psyken. De kommer att bete sig som Rupert och tvillingarna vill minnas att de betedde 

sig, men de kan inte svara på några direkta frågor om hur det kommer sig att de är där, och om det verkligen är de. 

De slår bort sådana frågor genom att vara hemlighetsfulla eller helt enkelt vägra svara. Notera dock att episoden helst 

ska ta slut så fort de har fått syn på kvinnorna, dvs innan de har hunnit prata med dem - utan förvarning kastas de in i 

nästa vision. 

DEN NUTIDA STADEN: STADSVANDRING 

Hetta. Damm. En allt påtagligare törst. Rollpersonerna befinner sig nu nere bland stadsruinerna i jakt på vatten och 

förklaringar. Beskriv ruinerna och klippan för dem och tala om att de ser träd i andra änden av staden... det är alltså 

ingen direkt kris med vattnet. Om du inte kan hindra dem från att gå dit kommer de mycket riktigt att hitta en mycket 

liten pöl som endast långsamt fylls på med vatten som sipprar ut från klippväggen. Den ger tre-fyra liter om dagen 

kanske. 

De ser också den ovanligt formade gaveln (eller vad det nu blev), detta för att de skall förstå att de befinner sig 

i samma stad. 

 De är nu bevakade av Slukarens ghouler, vilket de börjar känna på sig... alla utom Wilbur som är exalterad 

över fynden och går omkring och filosoferar över varför staden har övergetts, trots att det uppenbarligen finns vatten 

någonstans eftersom det finns växtlighet. Inte så att ghoulerna visar sig eller så (om du nu inte har ett koboldgäng); 

det är mest glimtar i ögonvrån och ljud som är så obetydliga att de kanske är inbillning.  

Det viktiga här är att de, om de nu inte undersöker något skelett (otroligt dåligt rollspel från Wilburs sida i 

sådana fall) åtminstone hittar jadesmycket. Poängtera att de inte går att säga vad folket dog av... se Wilburs 

kommentarer i berättelsen. I lämpliga fall kan du också ge också Wilbur den handout som talar om för honom vad 

han ser och vet. 

Scenen slutar med att de återigen upplever en vision - notera att de liksom får en vision inne i sin tidigare 

vision som var stadsvandringen; detta beror på att de nu har övergått till att uppfatta stadsruinerna som sin verklighet. 

DEN MEDELTIDA STADEN: KVÄLLSPROMENAD 

Ge spelarna inversionshandouten. Var sällskapet befinner sig nu spelar inte så stor roll, men förhoppningsvis är de på 

väg mot Abu al-Karim. De befinner sig nu i fas tre, vilket borde innebära att tvillingarna grälar våldsamt, Wilbur 

tjurar och Rupert är på gott humör. Stadsborna däremot, är redan i fas fyra och vet därför en hel del som sällskapet - 

därför skall någon eller några stadsbor komma fram och säga oväntade saker till dem, som t ex den gamla kvinnan 

som beklagar Ruperts sorg. Om du vill öka på tvillingarnas gräladen ytterligare kan du låta någon kommentera att 

den ene har kysst henne och att den andre har sett henne naken, allt för att spela ut dem mot varandra.  



I slutet av scenen möter de folkmassan som påstår sig ha sett Satans hantlangare (dvs ghoulerna). De känner då 

igen jadesmycket runt ledarens hals (san loss kanske?). Sedan tonar visionen bort. 

DEN NUTIDA STADEN: MOSKÉN 

Förr eller senare kommer sällskapet fram till moskén; den är svår att missa eftersom den ligger mitt i staden och 

dessutom är en av de få någorlunda hela byggnaderna. Wilbur erinrar sig att varje moské har ett reningsbad, varför 

gruppen med otroligt stor sannolikhet kommer att gå in i moskén där de hittar alla skelett - ungefär tre tusen stycken. 

Om de inte vill gå in dit kan du naturligtvis låta dem hitta allt det här någon annanstans (fast kanske inte fullt så 

många skelett då). 

Poängtera att moskén har varit barrikaderad och att de ser vapen där inne trots att det är förbjudet att ha med 

sig vapen in i en moské. Låt dem hitta ett barnskelett med avhugget huvud och gör klart att det har stått en strid där 

inne - för länge sedan. Många av benen är knäckta och/eller krossade, men det har troligtvis skett i efterhand. 

Till sist ser de fingret som pekar på dem ur sanden. Om de gräver ut kropparna (vilket de förhoppningsvis gör) 

är det viktigt att tala om att eftersom de har skyddats av sanden har de mumifierats (och inte hittats av några hungriga 

ghouler heller) och har således kvar både kött, hud och hår. Förslagsvis kan människan vara någon som de mött 

under någon av de medeltida faserna, och i sådana fall kanske det återigen är läge för en liten san loss. 

MELLANSPEL 

Rollpersonerna kommer snart att träda in i den fjärde fasen av nedbrytning och skall då ha tillgång till varandras 

minnen. Vi föreslår att du tar en paus här; gå till cafeterian och proviantera etc, och låt spelarna läsa sina 

mellanspelshandouts. Förklara för dem att de gradvis börjar känna till nästan allt som står i dem. 

DEN MEDELTIDA STADEN: MIDDAG. 

Inversionsfasen är nu över, vilket bör påpekas. Nu kommer nästa vision. Sällskapet befinner sig på gatan utanför 

Abu al-Karims hus. Det är helt mörkt ute nu och den enda ljuskälla som finns är fullmånen. En bit bort hörs 

ghoulernas yl och det känns väldigt obehagligt att inte vara inomhus. Nu har telepatifasen börjat. Rollpersonerna vet 

saker, mest om varandra, men framförallt får de glimtar av andras psyken, t ex som när Rupert i berättelsen upplever 

vad danserskan känner (vilket för övrigt är en handout som skall delas ut nu) 

De tycker inte om sin värd, trots att han är nog så trevlig i början. Han börjar dock ganska snart med att försöka 

sätta dit dem eller att få dem att skämmas genom att dra fram deras skuldkänslor i ljuset. Han hänsyftar också till en 

del av deras tidigare upplevelser som han tycks känna till trots att han inte borde (men det gör han eftersom han är i 

fas fem). Han går iallafall in för att skrämma upp dem, och han och resten av folket i huset förvandlas långsamt till 

ghouler under tiden. Våra vänner kan inte fly; ghouler vaktar utgångarna. Om de försöker fly kommer dok visionen 

att tona bort. 

DEN NUTIDA STADEN: HUSRUINEN 

Telepatin fortsätter. Påpeka att de inte längre rör på munnen när de talar med varandra, utan att de uteslutande 

använder telepati för att kommunicera från och med nu. Kanske leder detta till san loss. 

De står ensamma i den månbelysta ruinen och njuter av nattsvalkan. Låt dem pusta ut några sekunder innan en 

ghoul dyker upp. Meningen är att den skall skrämma slag på dem, men inte äta upp dem (den har inte fått tillstånd av 

Slukaren att göra det än). Om de gör ett försök lyckas de döda den. Hur som helst ser de att den är resterna av Abu 

al-Karim. Sedan skall de irra omkring i ruinerna tills de snubblar ut i trädgården och ser obelisken. Telepatin är 

verkligen stark nu, och rollpersonerna är på väg att glida in i fas fem. 

 När de får syn på obelisken drabbas de av ett massivt erfarenheter-minnen-känslor-flöde. De flesta av dem 

härrör från folk som levde i Staden när Slukaren kom, men några kommer från Slukarens senare offer. Du kan 

beskriva allt det här för alla spelarna samtidigt... deras psyken är ändå så nära att smälta samman, och förresten vore 



det att förstöra stämningen att dela ut en massa handouts som skall läsas igenom mitt i alltihopa. Det sista som 

händer här är att de ser att obeliskens kullriga yta utgörs av det som de tror är snidade människokroppar. 

DEN MEDELTIDA STADEN: OBELISKVARELSERNA 

Nu har rollpersonernas själar smält samman nästan helt och hållet. Tala t ex till dem i du-form (och inte i ni-form) 

och berätta hur de upplever att de är en del av de andras kroppar och sådant. De kan möjligen göra ett försök att bryta 

sig loss, men de har inte så lång tid på sig. De störs ju också av att se Stadens förintelse, vilken skall beskrivas så 

livfullt som möjligt. Glöm bara inte att påpeka att obeliskvarelserna plötsligt ser mer levande ut, vilket beror på att de 

har glidit över till den medeltida staden utan att märka det.  

DEN NUTIDA STADEN: DET BITTRA SLUTET 

En av ghoulerna på obelisken rör på sig! Ren och skär panik i enlighet med vad som står i berättelsen. Notera att 

spelarna måste vara eniga om vad de gör, eftersom deras sammansmälta psyke tillsammans styr alla kropparna. Vi 

föreslår att tre av dem dör ganska snart (under det att den fjärde upplever deras dödskamp) och att alla fyra spelarna 

spelar den sista kroppen, den som lyckas fly ut ur Staden... den hejdas inte av ghoulerna som har fullt upp med att 

kalasa på de andra tre... de är ju som sagt ganska primitiva och inte så bra på att räkna. 

DEN NUTIDA STADEN: DET ALTERNATIVA, MEN LIKA BITTRA, SLUTET 

Om du känner dig djärv och dristig finns det ett annat slut du kan gotta dig åt. I denna version tycker Slukaren att han 

behöver nya ghouler, vilket innebär att han beslutar sig för att göra om en, två, eller tre av spelarna till sådana. Detta 

innebär dels att den eller de av spelarna som inte är utvalda får se sina vänner förvandlas och sedan att de jagas och 

jagar sig själva (deras psyken är ju fortfarande mer eller mindre sammansmälta!). De kommer i sådana fall att 

uppleva både de flyende offrens skräck och de förföljande ghoulernas hunger. Om/när ghoulerna fångar en av dem 

kommer de dessutom att uppleva hur det känns att äta upp sig själv! Ett mycket schizofrent slut!!! En av 

rollpersonerna skall dock ändå lyckas fly. 

EPILOG 

Epilogen går till som nämns i berättelsen. Du kan antingen bara läsa eller beskriva epilogen för spelarna eller låta 

dem spela den själva. Det är viktigt att poängtera att de/han faktiskt känner igen Mehmet - de/han har ju träffat 

honom under middagen hos dr Ross. Han känner dock inte igen dem/honom, inte heller om de/han presenterar sig 

och hänvisar till middagen - som han inte har varit på.  

HANDOUTS 

Nedan följer en del av scenariots handouts. Dessutom ingår dagboksutdraget och danserskans tankar, vilka bägge kan 

återfinnas i berättelsen och således inte skall ta upp onödig plats här. Naturligtvis kommer du att få alla handouts i en 

eller flera uppsättningar, då med mera anpassad layout. 

Som du snart skall få se är rollpersonerna ytterst fragmentariskt beskrivna - det är ett experiment som 

förhoppningsvis uppmuntrar till intressanta tolkningar. Varje spelare kommer också att får ett traditionellt 

CoC-karaktärsblad som egentligen är ganska ointressant och därför inte redovisas nedan av utrymmesskäl. 

SIR RUPERT LLOYD-BLACK 

“Je suis, tu est, il elle sont, nous sommes, vous êtes, ils ont...“ Rupert var omgiven av andra gossar, alla iförda svart 

jackett, randiga byxor och svart hatt, allesammans instängda i de unkna undervisningssalarna. Han längtade ut, inte 

efter de välskötta gräsmattorna där utanför, utan efter fält smekta av friska vindar, någonstans där han inte behövde 

sträva efter att vara bäst och misslyckas. 



Men en brittisk adelsman har inga informatorer. Han går på Eton. 

 

Han var arton och led pubertetens alla kval. Hon var sexton och redan underskön. Rupert mindes inte hennes 

namn nu, bara att det började på V, Virginia kanske, eller Victoria. Hela dagen strävade han efter att vinna hennes 

uppmärksamhet, men han lyckades bara göra bort sig; han spillde sås på hennes klänning när han skulle räcka henne 

hennes tallrik, han trampade henne på tårna när de dansade, han slog sitt krocketklot rakt på hennes smalben... 

Samma kväll gick han och hans kamrater till ett horhus. En brittisk adelsman visar inga känslor. 

 

Efter föräldrarnas död var Rupert ensam ägare till godset Minerva. Således levde han godsägarliv; han lät 

förvaltaren sköta grovjobbet och ägnade sig själv åt jakter, resor till London, baler, tillställningar, veritabla fylleslag 

med sina vänner, livet som adelsman kort sagt. Han var jurist, men varför skulle han ägna sig åt det? Han hade sina 

pengar och sitt gods och armén lockade honom inte. 

En brittisk adelsman hedrar fosterlandet och Gud i den ordningen, i övrigt gör han vad han vill. 

 

Hon var så vacker, oh så vacker, med vårblommor i sitt mörka hår som vilken bondflicka som helst fast hon 

var dotter till en earl och i färd med att gifta sig med en markis. Charlotte, hans Charlotte, hon tycktes sväva emot 

honom längs kyrkans mittgång, ett eteriskt väsen, en ängel, en lyckofé, inte en ung kvinna. Kören sjöng och tonerna 

studsade omkring i den gamla katedralen och gav den ett ljuvligt eko och hans brud passerade just genom en lysande 

färgglad fläck där solen tittade in genom de målade fönstren. Det milda skenet fick henne att se överjordiskt vacker 

ut och han kunde knappt tro på sin tur, att hon var verklig och att hon var hans. När hon till sist var framme hos 

honom undanröjdes varje tvivel, för hon rörde vid hans arm med sin späda behandskade hand och han var tvungen 

att motstå en våldsam impuls att lyfta upp henne och snurra runt med henne, just då och just där, inför alla 

prominenta gäster och ärkebiskopen själv. När det var hans tur, han Sir Rupert Charles John William Lloyd Black, 

var hans “Ja“ så rungande och så glädjefyllt att duvorna som bodde under takåsen kluckade instämmande. 

Han svor att alltid älska henne. 

 

De åt middag tillsammans, bara de två. Efter maten satt de kvar en stund och pratade som de alltid gjorde. Förr 

i tiden hade han utan tvekan rökt cigarrer, druckit konjak och skrävlat med sina vänner, men nu var familjelivet med 

Charlotte allt han ville ha. Hon var så vacker, så intresserad av allt han gjorde och tänkte. Efteråt skämdes han när 

han tänkte på hur litet han hade vetat om henne. Han smuttade på sitt rhenvin och lade märke till att hon inte hade 

druckit något alls av sitt. Orolig tittade han på henne för att se om hon var sjuk, men hon såg lika levande ut som 

alltid, i synnerhet nu, när det varma skenet från de levande ljusen förgyllde hennes hy. Så gav hon honom 

glädjebudet. 

“Jag bär ditt barn, Rupert“ 

 

Sista gången Rupert såg Charlotte... innan... låg hon ensam i deras stora säng. Hon var iklädd ett sedesamt 

spetsnattlinne och hennes mage svällde under duntäcket. Den var enorm - den upptog säkert hälften av hennes 

bräckliga kropp. Trots den och de ständiga illamåendet var hon på strålande humör. Leendet hon gav honom fick 

hans hjärta att dansa inombords. 

 

Rupert undrade varför alla förlossningar alltid skedde på natten. Vid ettiden hade han väckts av Charlottes stön 

och med både glädje, oro och förväntan hade han tillkallat jordemodern. Nu fanns bara oron kvar när han red som ett 

jehu genom skogen för att hämta doktor Coolidge. Det var december och natten var mörk och stigarna täckta av snö. 

Fullmånens sken snarare förvirrade än hjälpte honom och han red vilse i denna skog, hans egen, som han utforskat 

sen barnsben. 

När han återvände med läkaren i släptåg var det tyst i huset. Hennes plågade skrik hördes inte längre och ett 

stilla lugn vilade över huset. Utom sig av oro stormade Rupert upp för trapporna och in till henne. 

Deras tvillingsöner var döda och det var Charlotte också. Som en besatt rusade Rupert ut i stallet och sköt 

hästen. 

 



Han var utom sig av sorg. I flera månader vägrade han lämna rummet där hon brukat sova. Dagar i sträck låg 

han i hennes säng och andades in doften av henne, grät och spillde whisky. Mellan utbrotten av sorg läste han i 

böckerna hon hade tyckt så mycket om, böcker om Greklan och Egypten och det osmanska imperiet, böcker om 

arkeologi, historia och geografi, reseskildringar och resedagböcker. Han hade aldrig känt till detta intresse hos henne, 

och när han tänkte på allt han inte hade hunnit lära känna hos henne grät han igen. Ingen tilläts komma in till honom. 

Tjänarna lämnade mat och sprit utanför dörren och han hämtade in den när de gått. Han ville inte att de skulle titta på 

honom, änkemannen Rupert Lloyd Black. Han ville bara vara ifred med sin saknad och minnena av henne... hur han 

träffat henne på den där vårbalen för länge sedan... deras tid som fästfolk och det underbara året som gifta. Han hade 

älskat henne. Han hade visat henne mer känslor än någon annan och hon hade inte varit rädd, hade bara tagit emot 

och gett sig själv i gengåva... och så hade han inte ens fått hålla henne i handen när hon dog, inte ens fått säga att han 

älskade henne en sista gång, inte ens fått sluta hennes ögon! 

 

En söndag ett halvår efter hennes död besökte Rupert katedralen där han och Charlotte hade gift sig. Den var 

fullsatt, för gudstjänsten skulle just börja. Allesammans vände sig om i bänkarna och han kunde höra hela grevskapet 

tissla och tassla om honom. Utan att tveka gick han mittgången fram. Till sist var han framme vid altaret. Med 

överlagd noggranhet spottade han på det. Sedan vände han sig mot församlingen och ropade ut sin vrede. 

“Jag tror inte på någon god Gud! Han är en hycklare! Han är en förrädare! Han är grym! Han hatar oss! Men 

jag hatar dig tillbaka, Gud!“ 

När han lämnade kyrkan efter sitt känsloutbrott var det dödstyst. En brittisk adelsman skall inte visa några 

känslor. Han borde ha vetat att det fanns skäl för det rättesnöret, och han skulle följa den hädanefter. Han beslöt att 

aldrig, aldrig visa några som helst känslor igen, och framför allt svor han att aldrig, aldrig, aldrig skulle aldrig älska 

någon igen. 

 

 Chefen för British Museums styrelse höll ett hycklande tal för dem. Det gick ut på hur glad man var att Sir 

Rupert Lloyd Black så frikostigt hade bekostat denna expedition till det osmanska riket (för Charlottes skull, men det 

var det ingen som visste) och hur minsta krukskärva var viktig för Forskningen - även om det klart framgick mellan 

raderna att BM väntade sig stora fynda - et cetera, et cetera. 

Rupert använde tiden till att betrakta sina expeditionsmedlemmar. De utgjordes av två unga lorder, tvillingarna 

Shackleborough som följde med som assistenter till expeditionens egentlige utgrävare, mr Wilbur White. Rupert var 

fascinerad och samtidigt litet äcklad av tvillingarna. Till att börja med var de spöklikt lika och intrycket av att de 

egentligen var en person fast i två halvor förstärktes av deras sätt att alltid avsluta varandras meningar, som om de 

alltid visste vad den andre tänkte. För det andra kunde han inte låta bli att tänka på sina egna söner när han såg dem, 

eller de som skulle ha blivit hans egna söner, och det var tankar han helt ville undvika. Vidare visste han inte vad han 

skulle tycka om deras djupa psykiska förbindelse. Han hade av egen erfarenhet lärt sig hur farligt det var att stå en 

annan människa så nära och det var något annat han inte ville bli påmind om. Ändå var de ju härliga gossar, 

storvuxna, glada och starka, fortfarande en aning valpiga trots att de var i tjugoårsåldern. Som han hade varit för en 

hel evighet sedan - tio år!  

Deras chef, den gamle arkeologen, var en man som Rupert trodde att han skulle kunna respektera och 

samarbeta gott med. Han hade fått veta att den gamle varken kunde läsa eller skriva, men att han trots detta var 

oerhört väl ansedd i de vetenskapliga kretsarna och utan tvivel ägde stora kunskaper. 

Äntligen närmade sig ceremonin sitt slut och Rupert fick ta emot den stora resedagboken, inbunden i skinn och 

prydd med BMs insignier på framsidan. Med smärtsam tydlighet kunde han se Charlottes bokhyllor framför sig; 

fyllda med alla de resedagböcker hon samlat på sig. Charlotte, den här skriver jag för dig! 

LORD DANIEL SCHACKLEBOROUGH 

De två sexåriga gossarna hade just fått smäll efter att ha beslagts med tjuvnad, dvs ertappats inne i skafferiet med 

munnarna fulla av kanderad frukt. Ännu med tårar rinnande nerför de knubbiga kinderna hade de kastats ut på den 

leriga gården och beordrats att ta sig något före. David suckade bedrövat. 

“Nu är vi onda. Vi...“ 



“...kan lika gärna fortsätta. Jag vet!“ inflikade Daniel trumpet. 

“Vi rymmer! Vi rymmer och...“ sade han 

“...vi blir stråtrövare, precis som han...“  fortsatte Daniel.  

Meningen behövde inte avslutas. De visste bägge att de hade tänkt på Dick Turpin, mästertjuven. Daniel måste 

hålla med om att det var en bra plan. De kunde bo i skogen och överfalla rika sura gamla damer, som Royal 

Wittlingtons faster till exempel, och när de var tillräckligt gamla och rika skulle de komma tillbaka hem till godset 

och tala om vad de hade gjort så att deras föräldrar kunde skämmas över dem och deras syskon kunde avundas dem. 

Överens som alltid traskade de bort till stallet och tog ut sina ponnyer. Daniel tog också med några torkade äpplen 

och några morötter som färdkost, och så gav de sig av. Efter en kvarts ritt började det regna och stråtröveriet verkade 

inte var en så bra idé längre, men de kunde ju inte gå hem nu! 

Tre timmar senare hittade Wilbur dem i kojan. Wilbur var en spännande person som kom till godset ibland och 

berättade historier för dem och deras syskon, men det bästa med Wilbur var att hans historier var alldeles sanna och 

att han berättade så bra. Också nu berättade han en historia för dem, ur, Bibeln, den om den förlorade sonen, och 

sedan följde de med honom hem. Allt kändes bra igen. 

 

Daniel frös. De red hemåt i den tätnande skymningen och såg fram emot det varma, goda, kvällsmålet i den upplysta 

matsalen. Deras röster lät som kvittrande småfåglar i vinterkvällen. Plötsligt fick de möte på stigen. Framför dem 

stod en ung flicka, kanske tretton år gammal, insvept i en fläckad och trasig sjal. Bedjande sträckte hon fram 

händerna mot dem. 

"Har herrarna någe å ge mej? Jag vet att jag inte borde fåga herrskape, men jag ä så hungri!" 

De skramlade ihop vad de hade i fickorna och gav det till henne. När hon traskade vidare såg de att hennes i 

övrigt bara fötter var insvepta i tidningspapper. 

Ingen av dem kunde med att äta något av kvällsmaten. Samma tanke for genom deras blonda huvuden, i varv 

på varv; Vi visste inte att något sådant fanns! 

 

Stenar och stockar susade förbi i allt snabbare takt när det kastanjebruna stoet svepte fram genom skogen. Han och 

David var som vanligt i täten tillsammans med mastern, jagande över fälten och genom skogarna i halsbrytande fart 

med den friska luften i lungorna, i varje por levande, i varje fiber ett med hästen och naturen. 

 

Det var jaktbal på godset, och tvillingarna var i sitt esse, iförda sina bästa skräddarsydda kostymer - Daniels 

senapsgul, Davids skogsgrön. Daniel stod och flirtade förstrött med någon skönhet... han hade för länge sedan glömt 

vilken, när han plötsligt kände på sig att det var något med David. Han vände sig om och såg henne. 

Hon stod där som ett skyggt rådjur, klädd i en förtjusande ljusgrön sidenklänning och snövita handskar som 

gick upp en bra bit över armbågarna. Axlarna var bara och på hennes byst skymtade han ett tredubbelt pärlhalsband 

som glödde i skenet från kristallkronorna. Det mörka håret var uppsatt i en knut från vilken konstfärdiga slingor föll 

ned och smekte hennes vita hals, och ögonen var stora, klara, sammetsbruna. Våra hjältar föll utan att ett skott 

avlossats. Åh Angela! 

 

De simmade ikapp tvärs över sjön, men ingen av dem vann. Ingen av dem kunde eller ville egentligen vinna över den 

andre. Det vore som att vinna över sig själv, egentligen ointressant, men ändå en aning deprimerande. Den ljuvliga 

Angela och hennes systrar satt på stranden och såg på, och avståndet till henne nu, när de var på andra sidan sjön, var 

nästan smärtsamt. De stannade och trampade vatten.  

“Vad skall vi göra...“ 

“...om hon väljer en.“ sade de till varandra. 

Det var en fråga de ännu inte hade lyckats lösa. 

 

Han skälvde. Detta var den första gången han hade varit verkligt ensam med henne. Davids hingst hade blivit halt 

och han hade varit tvungen att rida hem igen. De kom fram till bergsängen och satt av. 

“Åh, jag älskar den här utsikten“ sade hon och tittade hänfört från öster till väster. 



Och visst var det vackert. Nedanför dem bredde familjen Shackleburoughs marker ut sig som ett gyllengrönt 

lapptäcke. Daniel blev alldeles varm inombords när han tänkte på att en del av detta en gång skulle komma att bli 

hans. 

“Ja“ sade han, men kom inte längre, för det tjocknade i halsen på honom när han såg henne stå där, smärt och 

så nätt i sin ridklänning. Hon hade tagit av sig hatten och lät vinden blåsa ut hennes hår så att det stod som en 

sammetsbrun fana bakom henne. Åtrån och kärleken slogs med uppfostran i hans bröst, men till sist kunde han inte 

behärska sig längre. Han tog henne i famn och kysste henne för allt han var värd... hennes läppar var sidenmjuka och 

hennes mun ett svindlande universum. Han slöt ögonen och höll henne hårt intill sig och för några sekunder upplevde 

han den rena lyckan i att hålla kvinnan man älskar i sina armar. Han tittade ned på hennes kära ansikte, men istället 

för att se in i hennes vackra bruna ögon tyckte han sig se broderns blå. 

Sedan kom skuldkänslorna. 

 

Deras far och Wilbur hade just gett dem beskedet att de skulle får följa med Wilbur till Östern som hans medhjälpare 

och sekreterare, eftersom den gamle trots sina häpnadsväckande kunskaper varken kunde läsa eller skriva. Daniel 

skulle aldrig glömma samtalet de förde på sitt rum medan de packade. Som alltid talade de med varandra i korta, 

avbrutna statser som avslutades av den andre. Oftast behövde de inte ens säga något. Det kunde räcka med en gest 

eller ett ansiktsuttryck. Detta var deras privata språk, byggt på deras gemensamma tankar, minnen och erfarenheter - 

utvecklat sedan de låg i sin moders liv tillsammans, en kommunikationsform som förfinats under varenda dag som 

gått under de nitton år som passerat sedan de föddes. Utöver dem själva så var det bara ytterligare fyra personer som 

förstod delar av deras språk - deras mor och far, gamle Wilbur och så Angela, åh Angela, skir som en vårblomma i 

en dröm, flickan de båda älskade. 

“Det är det mest spännande...“ 

“...och ärofyllda som nånsin...“ 

“...har hänt oss!“ 

“Ja. Men jag vill ju inte...“ 

“...lämna henne. Inte jag heller.“ 

“Vi älskar henne.“ 

“Det gör vi.“ 

“Kanske det är...“ 

...bäst så.“ 

 

Chefen för British Museums stiftelse höll ett hycklande tal för dem. Det gick ut på hur glad man var att Sir Rupert 

Lloyd Black så frikostigt hade bekostat denna expedition till det osmanska riket och hur minsta fynd var viktigt för 

Forskningen et cetera, et cetera. Daniel skälvde av otålighet och ville bara komma iväg, och han visste att hans bror 

kände likadant. För att fördriva tiden betraktade han de andra två expeditionsmedlemmarna. Det var tur att 

tvillingarna hade vänlige gamle Wilbur med sig, Wilbur som var vän med självaste Austen Henry Lyard och som 

hade grävt överallt och som i dessa kretsar åtnjöt mer respekt än Daniel någonsin hade kunnat föreställa sig. 

Så var det Sir Rupert själv, han som bekostade expeditionen. Han var lång och mörk och hade ett skarpskuret 

ansikte, och han sade inte särskilt mycket. Daniel tyckte att han verkade kall och otillgänglig, men det var man 

kanske om man var markis. 

Äntligen närmade sig ceremonin sitt slut. Sir Rupert fick ta emot resedagboken och de troppade alla av för att 

äta den gemensamma middagen. 

LORD DAVID SHACKLEBOROUGH 

De två sexåriga gossarna hade just fått smäll efter att ha beslagts med tjuvnad, dvs ertappats inne i skafferiet med 

munnarna fulla av kanderad frukt. Ännu med tårar rinnande nerför de knubbiga kinderna hade de kastats ut på den 

leriga gården och beordrats att ta sig något före. David suckade bedrövat. 

“Nu är vi onda. Vi...“ 

“...kan lika gärna fortsätta. Jag vet!“ inflikade Daniel trumpet. 



“Vi rymmer! Vi rymmer och...“ sade han 

“...vi blir stråtrövare, precis som han...“  fortsatte Daniel.  

Meningen behövde inte avslutas. De visste bägge att de hade tänkt på Dick Turpin, mästertjuven. David måste 

hålla med om att det var en bra plan. De kunde bo i skogen , kanske i en ihålig ek eller så, och de behövde inte gå i 

skolan som alla sade var så tråkigt, och när de var stora och hade massor av skägg kunde de komma tillbaka till 

godset, för då kunde ingen bestämma över dem längre, och deras föräldrar skulle skämmas över dem och deras 

syskon skulle avundas dem. Överens som alltid traskade de bort till stallet och tog ut sina ponnyer. Daniel tog också 

med några torkade äpplen och några morötter som färdkost, och så gav de sig av. Efter en kvarts ritt började det 

regna och stråtröveriet verkade inte var en så bra idé längre, men de kunde ju inte gå hem nu! 

Tre timmar senare hittade Wilbur dem i kojan. Wilbur var en spännande person som kom till godset ibland och 

berättade historier för dem och deras syskon, men det bästa med Wilbur var att hans historier var alldeles sanna och 

att han berättade så bra. Också nu berättade han en historia för dem, ur, Bibeln, den om den förlorade sonen, och 

sedan följde de med honom hem. Allt kändes bra igen. 

 

David frös. De red hemåt i den tätnande skymningen och såg fram emot det varma, goda, kvällsmålet i den upplysta 

matsalen. Deras röster lät som kvittrande småfåglar i vinterkvällen. Plötsligt fick de möte på stigen. Framför dem 

stod en ung flicka, kanske tretton år gammal, insvept i en fläckad och trasig sjal. Bedjande sträckte hon fram 

händerna mot dem, så magra att de nästan bara var som skeletthänder. 

"Har herrarna någe å ge mej? Jag vet att jag inte borde fåga herrskape, men jag ä så hungri!" 

De skramlade ihop vad de hade i fickorna och gav det till henne. När hon traskade vidare såg de att hennes i 

övrigt bara fötter var insvepta i tidningspapper. 

Ingen av dem kunde med att äta något av kvällsmaten. Samma tanke for genom deras blonda huvuden, i varv 

på varv; Vi visste inte att något sådant fanns! 

 

Att jaga var livet! Marken blev suddig när den grå hingsten sträckte ut över fältet. Han och Daniel var som vanligt i 

täten tillsammans med mastern, jagande över fälten och genom skogarna i halsbrytande fart med den friska luften i 

lungorna, i varje por levande, i varje fiber ett med hästen och naturen. 

 

Orkestern spelade upp “Lorena“ och under resten av sitt liv skulle han tänka på henne när han hörde den melodin, för 

det var den han hörde första gången han såg henne. Osäkert smög hon in i balsalen, graciös som en ung trana, klädd i 

en förtjusande ljusgrön sidenklänning och snövita handskar som gick upp en bra bit över armbågarna. Axlarna var 

bara och på hennes byst skymtade han ett tredubbelt pärlhalsband som glödde i skenet från kristallkronorna. Det 

mörka håret var uppsatt i en knut från vilken konstfärdiga slingor föll ned och smekte hennes vita hals, och ögonen 

var stora, klara, sammetsbruna. I tre sekunder hade han henne för sig själv, men sedan  vände sig Daniel om och såg 

henne, han också, och som alltid var de rörande överens. Våra hjältar föll utan att ett skott avlossats. Åh Angela! 

 

De simmade ikapp tvärs över sjön, men ingen av dem vann. Ingen av dem kunde eller ville egentligen vinna över den 

andre. Det vore som att vinna över sig själv, egentligen ointressant, men ändå en aning deprimerande. Den ljuvliga 

Angela och hennes systrar satt på stranden och såg på, och avståndet till henne nu, när de var på andra sidan sjön, var 

nästan smärtsamt. De stannade och trampade vatten.  

“Vad skall vi göra...“ 

“...om hon väljer en.“ sade de till varandra. 

Det var en fråga de ännu inte hade lyckats lösa. 

 

Deras far och Wilbur hade just gett dem beskedet att de skulle får följa med Wilbur till Östern som hans medhjälpare 

och sekreterare eftersom den gamle trots sina häpnadsväckande kunskaper varken kunde läsa eller skriva.. David 

skulle aldrig glömma samtalet de förde på sitt rum medan de packade. Som alltid talade de med varandra i korta, 

avbrutna statser som avslutades av den andre. Oftast behövde de inte ens säga något. Det kunde räcka med en gest 

eller ett ansiktsuttryck. Detta var deras privata språk, byggt på deras gemensamma tankar, minnen och erfarenheter - 

utvecklat sedan de låg i sin moders liv tillsammans, en kommunikationsform som förfinats under varenda dag som 



gått under de nitton år som passerat sedan de föddes. Utöver dem själva så var det bara ytterligare fyra personer som 

förstod delar av deras språk - deras mor och far, gamle Wilbur och så Angela, åh Angela, skir som en vårblomma i 

en dröm, flickan de båda älskade. 

“Det är det mest spännande...“ 

“...och ärofyllda som nånsin...“ 

“...har hänt oss!“ 

“Ja. Men jag vill ju inte...“ 

“...lämna henne. Inte jag heller.“ 

“Vi älskar henne.“ 

“Det gör vi.“ 

“Kanske det är...“ 

...bäst så.“ 

 

Daniel var sjuk och David var ensam. Han hatade det. Daniel hade haft hög feber i flera dagar nu, och det gick inte 

så bra att prata med honom, han var för trött och hade för ont i huvudet. Under tiden gick David omkring och kände 

sig halv och hade tråkigt. Håglöst gick han ned till sjön för att bada, men när det kom till kritan hade han ingen lust, 

så han kröp in under ett busksnår och somnade. 

Det var ljudet av deras skratt som väckte honom. Yrvaket öppnade han ögonen och insåg att han låg och tittade 

rakt på fyra flickor som höll på att klä av sig. Han var precis på väg att artigt blunda och smyga därifrån när han 

någon millisekund senare insåg vad hans ögon redan hade registrerat. En av dem var Angela och hon var nästan 

naken. Skrattande stod hon där på stranden i bara underklänningen, rosig om kinderna och med utsläppt hår. Och så 

hände det, undret, det onämnbart hemliga; hon drog av sig den. Fram kom hennes stjärt, med sin härliga kurva, ut 

dansade hennes bröst, vita med skära knoppar, och nästan dold för honom den lilla mörka hårtofsen på hennes 

framsida. Han upplevde ett ögonblick av ren sällhet; såg bara henne, hur vackert hon rörde sig, hur ljuvlig hon var, 

men så hade de andra flickorna också hunnit klä av sig och allesammans sprang tjutande ut i vattnet och han själv 

fann för gott att försvinna innan de fick syn på honom. 

Han berättade aldrig vad han hade sett för Daniel. 

 

Chefen för British Museums styrelse höll ett hycklande tal för dem. Det gick ut på hur glad man var att Sir Rupert 

Lloyd Black så frikostigt hade bekostat denna expedition till det osmanska riket och hur minsta fynd var viktigt för 

Forskningen et cetera, et cetera. David skälvde av otålighet och ville bara komma iväg, och han visste att hans bror 

kände likadant. För att fördriva tiden betraktade han de andra två expeditionsmedlemmarna. Det var tur att Wilbur  

var med och tog dem under sina vingars skugga. David hade aldrig insett hur aktad den gamle arkeologen egentligen 

var. 

Förutom de tre så utgjorde expeditionen av Sir Rupert själv, han som bekostade expeditionen. Han var lång och 

mörk och hade ett skarpskuret ansikte, och han sade inte särskilt mycket. David tyckte att han verkade mer än lovligt 

tystlåten och kortfattad... helt enkelt så där vuxet tråkig trots att han knappast kunde vara över trettiofem. 

Äntligen närmade sig ceremonin sitt slut. Sir Rupert fick ta emot resedagboken och de troppade alla av för att 

äta den gemensamma middagen. 

MR WILBUR WHITE 

Han mindes inte var det var; bara att det var vid en lägereld i Afrika någonstans och att han bara var en liten pojke 

som låg med huvudet i sin mors knä och inte kunde somna. Hon strök honom över håret och berättade hans 

älsklingshistoria med sin milda stämma. 

“Jo, min pojke, vi var på väg genom Gobiöknen på varsin kamel, men din födsel var så nära förestående att jag 

mådde illa av gungandet, fastän jag annars tycker mycket bra om det, så din far och jag beslöt oss för att stanna och 

låta karavanen dra vidare utan oss. Vi vilade en dag, och natten kom. Som du vet kan det vara mycket kallt i Gobi 

under natten och det här var ett sådant tillfälle, men din far var mycket rar och svepte in mig i alla filtar vi hade.“ 

Wilburs far nickade instämmande och hon återtog sin berättelse; 



“Rätt vad det var så somnade jag och drömde att jag svävade upp mot stjärnorna på himlavalvet. Jag var inte 

rädd, för sin far hade ju tänt en eld så jag visste att jag hade något att hitta tillbaka till, utan jag följde uppvindarna på 

deras väg till bergen i Gov´Altajn Nuruu och rätt vad det var var jag uppe bland stjärnorna, och där stod det en ängel 

och väntade på mig. Jag blev rädd och trodde att jag skulle dö och att jag aldrig skulle få se din far mer men ängeln 

lugnade mig och gav mig en gåva istället och sade åt mig att ta väl vara på den. Och med den i mina armar steg jag 

ner till jorden igen och när jag vaknade igen var det du som låg i min famn, mitt lilla änglabarn!“ 

 

De var i Luxor. Han förvånades över hur väl man kunde studera ruinernas utveckling, inte bara genom att se till hur 

jorden har lagrats på olika vis under århundraden utan också genom att se till hur olika byggnader byggts till och hur 

byggnadstekniken har förändrats. Han insåg nu att mäniskan lämnar spår efter sig som man kan tyda och som kan bli 

till en förbindelse med dem som en gång levt. 

 

De kröp omkring och gömde sig bakom varandra, gled in i varandra och bytte ständigt form och plats, kryllade 

omkring på det vita papperet som svarta små insekter. Han förstod inte hur de andra bar sig åt. Och detta var ju ändå 

en lätt bok, en ABC-bok för småbarn. Hans förtvivlan växte och blev till en tung klump i magen. En bokstav gick 

bra, kanske två också, men mer än tre kunde han inte hålla reda på, och hur dessa sedan skulle fogas samman till ord 

begrep han sig inte på. Hur skulle han kunna läsa Bibeln nu när hans mor och far var döda och inte kunde läsa högt 

för honom? Han klarade ju av allt annat! Han mindes allt man sade till honom och allt han såg och allt han hörde, 

han kunde tala engelska och arabiska och mandarin och ett par tre indiska dialekter, han hade fler utantillkunskaper 

än någon annan han någonsin hade träffat och det var många, så varför klarade han inte av detta enkla, detta som alla 

andra verkade göra utan ansträngning? Skammens tårar steg i hans ögon. 

Wilbur White hade ännu en gång, vid tjugoett års ålder, misslyckats med att lära sig läsa. 

 

Försiktigt putsade Wilbur bort sanden kring den egendomligt formade stenen. Den lilla kenyanska stenbiten var inte 

helt olik de pilspetsar som härrörde från Europas forntid. Med varsam hand studerade han den, vände och vred på 

den, fascinerad. Pilspetsarna och stenredskapen hade legat ganska djupt i marken och kanske talade det för att de var 

mycket gamla? 

 

Den dagen skulle komma att förändra Wilburs liv, men det visste han inte då. Inne på konsulatet var det svalt. 

Konsuln spände ögonen i honom. 

“Jag har hört att ni har rest en hel del.“ 

“Ja sir.“ 

“Vet ni något om ökenliv?“ 

“Jag föddes i Gobiöknen, sir, och jag har korsat Sahara.“ 

“Varför det?“ 

Wilbur blev stum. Han hade egentligen inget svar. Det var sådant man gjorde bara, sådant han alltid hade gjort, 

både med sina föräldrar och efter deras död. Han hade aldrig bott på samma plats mer än fem månader och han hade 

ingen aning om hur vanliga människor egentligen levde sitt liv. 

“Nå, det spelar ingen roll. Jag skulle gärna vilja att ni for ut till Nimrod och grävde. Austen Henry Lyard 

behöver allt folk han kan få. Ni har väl gjort sådant här tidigare?“ 

“Ja sir.“ svarade Wilbur och tänkte på de långa underbara timmarna, djupt nere i schakten under Afrikas sol. 

“Då så. Ni reser ikväll.“ 

Tre dagar senare inställde sig Wilbur i Nimrod och kom att möta mannen som skulle komma att bli hans bäste 

vän och själsfrände; Austen Henry Lyard.  

 

Nimrud, hösten 1845.  

“Wilbur! Wilbur! Vi har funnit en koloss! “ 

Lyards gälla stämma ekade mellan stenarna. Han var upphetsad och nästan utom sig av glädje. Det var 

knappast en överraskning att det hade hänt något, för en av shejk Abd-ur-rahman´s män som hjälpte till hade redan 

släppt sin spade för att springa in till den angränsande staden och varsko paschan. Wilbur log. Han hade just lagt ut 



ett finmaskigt rutnät över ett antal keramikskärvor och ritat av deras inbördes placering. På så vis hoppades han 

kunna sammanfoga skärvorna till den ursprungliga krukan. Men det fick vänta, Lyard var helt enkelt omöjlig att 

motstå när han var på det här humöret. 

“Jag vet att du inte är så intresserad av de stora praktföremålen, men det här måste du bara se! Ett gigantiskt 

ansikte hugget i sten hittades nere vid den stora portalingången.“ 

 Lyards röst stockade sig av utmattning och upphetsning. 

“Ni kommer snart att hitta ett till.“ sade Wilbur och log år förvåningen i Lyards ansikte. 

Lyards reaktion var både förvånad och nyfiken.  

“Vad menar du?“ undrade han. 

“Vid Bottas utgrävning i Khorsabad hittade vi två sådana stora tjurkolosser som bevakade en stor port.“ 

svarade Wilbur. Så det dyker nog upp en till... där ungefär“ tillade han och pekade.  Och han fick rätt. 

 

Nyfiket tog han sig fram genom stadens larmande gator. De grävde i öknen, och vilken annan dag som helt hade han 

befunnit sig djupt nere i schaktet, en suverän styrd av sina oftast skrämmande exakta instinkter, men idag var han 

sänd till Alexandria. Lokalbefolkningens nyfikenhet och uppfattning om gästfrihet hade visat sig trotsa alla gränser 

och nu ville Sir Joseph ha vakthundar, så Wilbur, som var den ende som behärskade arabiska någorlunda, hade sänts 

till kuststaden för att ta emot Sir Josephs egna skotska hjorthundar som sänts till dem från England. Wilbur hade 

invänt att det kanske kunde vara lämpligare att använda någon lokal hundras istället för en som var van vid dimmiga 

och snöiga hedar, men markisen hade varit orubblig.  

Djupt försjunken i tankar snubblade han nästan över tiken som utmattad låg på sidan i en hög av oroliga valpar. 

Han tittade på tiggarflickan som satt på huk bredvid hundarna och förtvivlat klappade tiken.  

“Hon kommer att dö“ sade han på arabiska. 

“La, la, la, nej, nej, nej“ svarade flickan. “Hon behöver bara mat. Som jag.“  

Hon tittade upp på honom med nyvaknat intresse. Han trevade i fickan och fick en idé. Utan att tveka gav han 

henne sitt sista silvermynt i utbyte mot en säck och de fyra svarta valparna. 

En av dem döpte han till Nellie och hon kom att följa honom i hälarna under de närmaste femton åren. 

Hjorthundarna däremot dog som flugor. 

 

“Krukskärvor och benknotor! Är det allt du har lyckats skrapa ihop under en hel månad?“ Museichefens stämma 

ekade genom salen när han bestört tittade ner i den lilla asken som låg framför honom. Kanske borde Wilbur förklara 

för honom att de små slipade bennålarna faktiskt var väldigt intressanta, men nej, han skulle nog aldrig förstå. I det 

forntida Indien använde kvinnorna dem som sylar för göra hål i skinnet som de sydde med. Tänk att sådana skulle 

dyka upp igen i Egypten! Det pekade ju verkligen på gemensamma drag i mäniskans utveckling!  

“Jag vill påminna dig om att British museum faktiskt inte bekostade den här expeditionen för att du skulle 

släpa hem en massa oansenligt skräp! “ 

Han hade rotat i lådan och uppenbarligen stuckit sig på en av nålarna, för plötsligt dansade nålar och 

kruskärvor genom luften. Nellie fick en avbruten nålspets i ögonvrån och det tog Wilbur en god stund att lirka loss 

den. Inte en enda gång gnällde hon, trots att det måste ha gjort ont.. Hon var en klok hund, den mest trofasta Wilbur 

hade sett. 

 Ibland kändes det ju till och med som om hon var den enda som förstod vad arkeologi egentligen handlade 

om.  

 

När han var femtio kunde han inte hålla sig borta längre. Han hade varit i stora delar av Asien och överallt i Afrika 

och han hade deltagit i British Museums utgrävningar fler gånger än han kunde räkna, men fram tills dess hade han 

aldrig satt sin fot i England. Förundrad reste han runt och betraktade det svala, gröna landskapet, han som tillbringat 

större delen av sitt liv i öknar eller halvöknar och en vacker dag hamnade han på Lord Shackleburoughs gods som en 

sorts informator åt alla barnen - inte i skrivämnena gubevars, men i historia och religion och geografi. Varje år for 

han söderut, men han kom alltid tillbaka för några månaders vila innan nästa utgrävning, och han var alltid 

välkommen. Tvillingarna blev hans favoriter. Han hade aldrig haft en kvinna eller tagit sig en hustru, men han hade 

velat ha söner som de. Första gången han var hos dem var de två knubbiga sexåringar som han en regnig kväll hade 



hämtat hem från en skogskoja efter att först ha berättat historien om den förlorade sonen för de två rymlingarna. Nu 

var de två stiliga unga män, rörande förälskade i miss Angela och mellan varven hans bästa hjälpredor; hans skrivare 

och hans högläsare. 

 

Chefen för British Museums styrelse, hertigen av Cambridge, höll ett hycklande tal för dem. Det gick ut på hur 

glad man var att Sir Rupert Lloyd Black så frikostigt hade bekostat denna expedition till det osmanska riket och hur 

minsta fynd var viktigt för Forskningen et cetera, et cetera. Wilbur log för sig själv. Det var bara alltför tydligt hur 

gärna BM ville att de skulle komma hem med storslagna fynd, och visst, fick han bara låta sin instinkt råda så skulle 

det nog gå bra. 

Han tittade litet på Sir Rupert, den unge markisen som bekostade expeditionen. Lång, mager, mörk - blek. 

Varför ville en sådan som han bekosta en expedition? Wilbur hade talat litet med honom, och han verkade inte vara 

alltför kunnig. Nå, det verkade vara en ganska bra karl på det hela taget. 

Bredvid honom rörde tvillingarna oroligt på sig. Han kunde ana deras rastlöshet. Vänta ni bara, tänkte han, 

vänta bara tills ni har grävt en hel dag under Mellanöstern sol. Då är ni nog inte så pigga, mina kära unga vänner! Det 

kändes tryggt att vara tillbaka bland sina egna. Hur mycket han än tyckte om England längtade han alltid tillbaka till 

solen igen. 

Han förlorade sig i sina ungdomsminnen. Så många gamla vänner som han upplevt så mycket med. Jones och 

han hade varit i Luxor och sedan fortsatt till Nineve tillsammans med Ashe... och Lindsay hade funnits på plats i 

Nimrod den där gången när han som ung och oerfaren glop hade träffat Austen för första gången... Austen som hade 

lärt honom minst två tredjedelar av det han kunde om arkeologi. Den resterande tredjedelen hade de upptäckt 

tillsammans... 

Han vaknade åter till liv först när ceremonin tog slut i och med att Sir Rupert fick ta emot den stora 

läderinbundna resedagboken. Sedan gav sig expeditionen av för att äta sin första gemensamma middag. 

WILBURS “KUNSKAPSHANDOUT“ 

Denna handout ges till Wilbur när han undersöker skelett etc under stadsvandringen. 

 

• På grund av valvformer etc tror du att Staden byggdes under tusen- eller elvahundratalet. 

• På basis av mängden skelett ni har hittat hittills verkar det finnas ungefär två tusen döda här, om de är jämnt 

utspridda. Staden är dock såpass stor att det förmodligen har bott ca fem tusen personer här - vart tog resten 

vägen? 

• Dalen är en bra boplats med gott om vatten - det finns ju växtlighet - så kanske den har erövrats av någon annan 

stam som sedan givit sig av igen, kanske på grund av vidskepelse. 

• Ovanstående emotsägs av att de skelett du sett hittills inte har dött i strid. De har inga avhuggna lemmar. En del 

av dem har avslitna och krossade ben eller armar som något djur har gnagt på, men det ser ut att ha skett efter 

döden. 

• Folket kan ha dött av hunger eller sjukdom, men varför ligger de i så fall utspridda på gatorna? 

• Om nu dalen är en så bra boplats, varför är det då ingen som har bosatt sig här under de senaste sju hundra 

åren? 

INVERSIONSHANDOUTSEN 

Dessa delas ut innan “Kvällspromenad“-scenen. Inversionen gäller även under den episod då spelarna rotar runt i 

moskén, men absolut inte längre än så. Vi föreslår därför att du samlar in dem igen efter denna scen. 

 

Wilbur: Plötsligt känner du dig gammal, trött och vresig - som förbytt. Du tvivlar på att Herren håller sin hand över 

dig i denna gudsförgätna stad; förmodligen finns det ingen Gud alls, det vore ju bara ett enda stort skämt! Istället för 

att vara vänlig är du sarkastisk och elak och du talar visserligen fortfarande om vad du vet, men nu med ett vasst 

förakt för de okunniga du har med dig. Du vet inte vad det är med dig, men du verkar inte kunna hjälpa det. 



 

Rupert: Något har hänt med dig. Du är som en omvänd hand. Plötsligt känns det som sorgen efter Charlotte lättat. Du 

känner att du har kontroll över ditt eget liv igen, och att det inte alls är farligt att visa känslor. Du är vänlig och 

hövlig.  

Du vet inte vad det har tagit åt dig riktigt, men du kan inte göra något åt det och vill inte heller - det känns bra 

att inte vara tungsint. 

 

Daniel: Tänk att du till sist skulle skåda ljuset efter alla dessa år! Myten om de lyckliga tvillingarna är bara en ren 

bluff, och du har levt efter den i hela ditt liv, fångad i den tillsammans med din tröttsamma bror. Du är som förbytt; 

ohövlig, ohjälpsam och elak. Du avskyr David. Han är dryg, en riktig härmapa som vill ha del i allt du gör och allt du 

säger, och värst av allt är att han har varit framme och tafsat på din Angela med sina suktande blickar. Aldrig att du 

tänker låta honom få henne! Han är som en surrande fluga i ett sår, och för att hämnas gör du sitt bästa för att göra 

livet surt för honom. 

Egentligen längtar du tillbaka till hur det var förut... men det var då det. Du verkar inte kunna låta bli att bete 

dig så här. 

 

David: Du är som en omvänd hand; ohövlig och uppkäftig, och framför allt avskyr du din bror. Det är ett rent under 

att du har stått ut med honom så här länge! Hur kan han ha fräckheten att försöka få din Angela? Du såg henne först, 

så det så! Fy för den lede! Sticker han upp något mer vet du inte vad du kommer att ta dig till, men något trevligt blir 

det inte! 

Du begriper dig inte på ditt beteende riktigt, men det känns skönt att släppa ut alla inre aggressioner, och du 

verkar hur som helt inte kunna hålla tillbaka dem. 

MELLANSPELSHANDOUTSEN 

Dessa finns i fyra olika ex, en till varje spelare, och de innehåller en del av de övriga tres minnesbilder samt 

nedanstående minnesbilder som till största delen är Abu al-Karims. De fullständiga texterna står inte att finna här 

eftersom karaktärernas minnesbilder redan har räknats upp ovan.  

 

Abu sjönk tillbaka mot kuddarna igen och gled sakta ner från rusets dyningar. Vid Allah! Vad var det för tingest han 

hade skådat i sin syn? En märklig stenpelare, gömd långt ute i djupöknen som kallade på honom, och honom enbart 

under skenet från främmande stjärnor? 

Två dagar senare red han ut i öknen med sina beduiner. 

 

Beduinerna hade färdats i många dagar nu, och deras kroppar hade återigen vant sig vid bristen på vatten, även om 

inte deras hjärnor hade gjort det. De drömde vattendrömmar och drömmar om kvinnor i oaser, men när de vaknade 

fanns där bara kameler och unket vatten i halvtomma säckar.  

 

Karavanen hade korsat den djupa öknen och nästan kommit ut på andra sidan igen när de hittade tinget som de sökt 

så länge, det som Abu al-Karim sett i en syn och letat efter ända sedan dess. Det var egentligen alltför stort och tungt 

för att fraktas, men Abu al-Karim ville till varje pris ha med sig det tillbaka och de hade svurit eden. De vände 

omedelbart hemåt igen, utan att besöka någon oas på andra sidan först, men resan blev inte om de hade tänkt sig. I 

öknen var det alltid hett om dagarna, och männen var vana vid det, men denna gång blev själva deras hud svedd av 

en sol som syntes yngre och starkare än den brukade vara. Det var som att vandra genom smält glas istället för luft, i 

en seg, het oändlig rörelse. Och längst fram i karavanen färdades tinget, släpat av tio kämpande kameler, tinget som i 

denna vitglödgade hetta var svalt att ta på. Trots detta var Abu al-Karim den ende som vågade röra vid det, men så 

var det ju också en sak för en lärd man, en sak som säkert gav stor makt åt den som kunde bruka det. 

 

Det uråldriga budskapet gäckade Abu. Än en gång gick han ut i trädgården och tittade på sin obelisk. Beundrande 

smekte han dess alltid lika svala yta och undrade vilka som egentligen hade gjort den. Oavsett hur varmt eller kallt 



det var hade den alltid samma temperatur, och när han en gång hade försökt hetta upp den med eld hade det 

misslyckats, det också. Den var kanske åtta meter hög och gjord i ett svartgrönt liksom skimrande material, blankt 

som glas, men hårdare än något han någonsin hade råkat ut för. Innanför den släta ytan dansade de svarta och gröna 

virvlarna och ovanpå dem fanns tecknen inristade, de som Abu hade ägnat närmare två år åt att tyda. 

 

Till sist! En ljusning! Abu hade haft ytterligare en syn, och nu började obeliskens meningen bli klar för honom. Den 

ropade på honom, lockade på honom, lovade honom stor makt och evigt liv. Det var värt risken, absolut. 

 

"Jag vill ge er evigt liv!" 

Abu talade till beduinerna, sina allierade som var de som hade hjälpt hohom hämta obelisken i öknen. 

"Gör som jag säger, och ni skall aldrig mer behöva frukta döden! Detta lovar jag, Abu al-Karim!" 

APPENDIX 

APPENDIX A: ARKEOLOGI PÅ 1800-TALET 

Arkeologin var under mitten av 1800-talet förtfarande en väldigt ung vetenskap. I Västeuropa inskränkte den sig 

främst till lokalhistorisk forskning. I den mån forskning bedrevs över huvud taget var det av entusiastiska amatörer. 

Det vi idag kallar för arkelogi skulle kräva minst femtio år för att födas, både vad gäller metodik och framförallt 

teori.  

Den dåtida officiella bilden av världens skapelse och utveckling grundade sig bl a på den datering av skapelsen 

som biskop Usher gjorde med Bibeln som grundval. Enligt honom skulle världen vara ca 6000 år gammal. Fram till 

mitten av 1800-talet var den bilden riskfylld att bestrida, eftersom den försvarades av kyrkan.  

Från och med mitten av 1800-talet skedde dock en utveckling i västvärldens syn på världens utveckling, vilket 

fick konsekvenser för arkeologin. Geologer vid den här tiden framlade ideér om att jordlager som ligger längre ner 

rimligen borde vara äldre än de jordlager som ligger längre upp. Således började man datera benfynd djupt ner i 

marken dateras relativt i förhållande till sin omgivning. Darwin och hans teorier  (“Om arternas uppkomst“ kom 

1859) drog naturligtvis också sitt strå till stacken. Efterhand kom man fram till att de knappa sex tusen år som Usher 

hade föreslagit inte riktigt skulle räcka till.  

Tyvärr var arkeologin väldigt rasistisk under 1800-talet. Man såg infödingar som lågt stående och statiska i sin 

utveckling, stagnerade. Man fick bla stöd av evolutionismen under 1860-1870-talen, men redan tidigare hade man 

ansett att européerna var överlägsna och stod överst i den av Gud ordnade världen. På detta sätt rättfördigade man 

Västeuropas rätt att exploatera andra världsdelar. Undersökningarna av forna högkulturer utfördes under 

förevändningen att man såg sig som arvtagare till dessa. Det var också ett sätt att berättiga andra, mer politiska, 

intressen i det aktuella området. 

 MELLANÖSTERNS ARKEOLOGI 

I början av 1800-talet saknades i princip egentliga kunskaper om Mellanöstern forntid. Bilden av dess tidiga historia 

grundar sig i första hand på uppgifter från Bibeln och en del grekiska och romerska författare. Bibeln spelade en 

väldigt viktig roll för Mellanöstern arkeologi - man försökte knippa samman de fynd man gjorde med händelser i nya 

och gamla testamentet och vice versa. Förebilden för Mellanöstern arkeologi var studierna av antiken och de 

utgrävningar som redan hade gjorts i Troja och Schliman. Studierna av det forna Egypten fick ett ordentligt 

genomslag när vetenskapsmän följde med på Napoleons militärt misslyckade fälttåg i Egypten. Vetenskapligt blev 

det dock något av en sensation eftersom man påträffade den legendariska Rosettestenen, vilket gjorde det möjligt att 

dechiffrera hieroglyferna. Man utgav dessutom “Description de l’Égypte“ vilket var ett praktverk som beskrev det 

forna och nutida Egypten. Tyvärr hade man dock fortfarande en väldigt rasistisk syn på övriga folk. Vissa av dessa 

åsikter stödde sig felaktigt på utvecklingsläran när de hävdade att den vite europén var skapelsens krona.  

Under 1840-talet genomfördes utgrävningar i det legendariska Nineve och i Khorsabad av fransmannen Botta. 

Austen Henry Lyard grävde i Nimrud och Kunjuiyk. Härifrån hämtades ett flertal stora skulpturer och textmaterial, 



vilka senare skulle komma att ställas ut på Louvren respektive British Museum, ty den tidiga arkelogi som bedrevs, 

både i det klassiska Grekland, Egypten och senare även i Mellanöstern, skulle fram till 1860-talet till stor del präglas 

av skattjakt. Den var inriktad på att finna praktföremål som i triumf skulle föras tillbaka till hemlandet och ställas ut 

av de stora muséerna som naturligtvis konkurrerade hårt om de riktigt stora fynden. 

Forskningen hade två inriktningar. Dels tilldrog sig de rena konstföremålen en stor del av uppmärksamheten, 

även om de till en början ansågs långt underlägsna den grekiska skulpturkonsten, om än tekniskt avancerade. 

Dessutom koncentrerade man sig på de skrivna källor som fanns i form av de stora kilskiftsinskriptioner som ofta 

täckte väggarna. I studiet av de skriftliga källorna intresserade man sig för kronologi och regentlängder, kulturens 

historia, trosuppfattningar och värderingar. En del av texterna ansågs dessutom vara paralleller till Bibeln, vilket 

naturligtvis betraktades med oro av prästerskapet som ibland kraftigt motsatte sig arkeologerna och deras gärningar. 

APPENDIX B: MEDELTIDA ARABISKT STADSLIV 

Den muslimska kulturen var i stort sett en stadskultur och det var därför enbart i staden som man kunde leva som 

troende muslim. Generellt var stadens befolkning indelad i två klasser. Den arabiska staden och det arabiska 

samhället skilde sig därmed från det västerländska samhället under samma tid, eftersom det styrdes av andra 

mekanismer. Ståndssamhället fanns inte på samma sätt och en person hade inte en särskild ställning och privilegier 

för att denne tillhörde en särskild klass. Förekommande privilegier kopplades till den enskilda personen. Det gick 

heller inte att uppnå politisk makt genom pengar - däremot gick det att tjäna pengar på sin egen ställning. Rikedom 

kunde däremot ge en hög social status. Detta är värt att hålla i minnet under det att man spelleder scenariot.  

AL-KHÁSSA - HÄRSKARELITEN 

De muslimska städernas befolkning var indelade i två klasser - al-Khássa utgjorde härskarklassen, dvs kretsen kring 

emiren eller paschan; dennes rådgivare och ämbetsmän. Paradoxalt nog var emiren ofta en sorts slav vilken tillsats av 

den rådande sultanen i huvudorten. Stadens överhuvud var alltid hämtat utifrån och var ofta en sorts militär slav. 

Dessutom hade den härskande klassen även ett sorts vapenmonopol varför de hade en stark maktposition.  

I enlighet med förhållandet mellan person och status kunde man vanligen inte födas till en position eller ärva 

rikedom. Arven delades dessutom upp mellan olika arvtagare varför den enskilda lotten blev liten, men arvet kunde 

även konfiskeras av härskaren. Den ekonomiska makten fick därmed stor spridning och cirkulation varför det även 

blev cirkulation mellan de olika statusgrupperna i samhället. Det var emellertid i stort sett omöjligt att stiga i 

samhällsklass i den egna staden. Al-Khássa var förbehållet för främlingar 

 AL-’ÁMMA - DE ÖVRIGA   

De som stod under den härskande eliten kallades med ett namn för al-’Ámma. Bland dem fanns naturligtvis de som 

stod över andra till följd av utbildning eller rikedom och status och kallades al-`Áyán. De var ofta religiösa ledare 

och predikanter som också ofta var köpmän. Det var vanligt att imamerna både var köpmän och religiösa ledare. De 

motiverade ofta sin ställning utifrån religiösa grunder och satte en starkt religiös prägel på samhället i egenskap av 

viktiga opinionsbildare.  

Mellanklassens människor kunde höja sin status genom olika ämbeten av religiös och administrativ karaktär. 

Det erbjöd även en möjlighet att göra sig stora rikedomar genom samröret med al-Khássa. 

Längst ned stod det så kallade trasproletariatet som bestod av daglönare, tiggare, gatsopare och andra orena 

yrken. Till de orena yrkena räknades exempelvis de som medförda handhavandet av döda djur. De som utövade 

sådana yrken stod någonstans mellan trasproletariat och medelklass men kunde aldrig uppnå någon social status trots 

att de ibland var ganska välbärgade. Alla yrkens sociala status värderades utifrån religiösa värderingar.  

Allra längst ner stod beduinerna vilka föraktades och betraktades som otrogna vildar vilka tillbad ökenandar.  

Även om vissa klassindelningar kan urskiljas var det arabiska samhället överlag formlöst, särskilt i jämförelse 

med det västerländska samhället under medeltiden. Det fanns heller inga egentliga hinder för en person att stiga eller 

sjunka mellan de olika så kallade klasserna. Inom al-’Ámma var statusen nämligen avhängig den ekonomiska 

ställningen och börden var irrelevant.  



Eventuella privilegier kopplades till den enskilda personen till följd av dennes personliga förtjänster och inte 

för att denne var medlem i en särskild samhällsklass. Detta kan kanske till viss del förklara förhållandet mellan 

muslimer, kristna och judar. Den islamska lagstiftningen såg till individen och inte personen. Det gick heller inte att 

uppnå politisk makt genom pengar men det var möjligt att utnytja sin position för att tjäna pengar. Rikedom kunde 

däremot ge en hög social status. Samhället var emllertid väldigt dynamiskt eftersom position inte ärvdes och arvet 

ofta delades mellan många arvtagare. Det var heller inte helt ovanligt att arv konfiskerades av den lokale härskaren.  

MUSLIMER, KRISTNA OCH JUDAR 

Majoriteten i den medeltida arabiska staden var naturligtvis muslimer, men det fanns även ett stort antal kristna och 

judar. Den nutida fientligheten mellan kristna, judar och muslimer fanns inte då, och de andra så kallade “bokens 

folk“ åtnjöt en ganska privilegierad tillvaro.  

Kristna och judar fick dock inte uppföra några nya kyrkor eller synagogor, och inte heller reparera de gamla, 

men i övrigt fick de utöva sin religion bäst de ville förutsatt att de betalade en särskild skatt för detta. Övriga 

religioner hade inte alls samma frihet eftersom de inte omtalats som “bokens folk“ i Koranen.  

Viss diskriminering förekom emellertid. En muslims vittnesmål stod över en judes eller kristens vittnesmål i en 

rättegång. En muslimsk kvinna fick inte gifta sig med en judisk eller kristen man medan en muslimsk man inte hade 

motsvarande restriktioner. Kristna och judar fick inte heller bära vapen, rida på riddjur eller bygga hus som var högre 

än sina muslimska grannars. De var också tvugna att bära en särskild dräkt som visade deras religionstillhörighet. 

Yrkesmässigt fanns det inga restriktioner för olika konfessioner. Det är värt att notera att den arabiska världens 

judar inte var hänvisade till bankaffärer och handel och inte ansågs som girigare än andra! Som regel tog man inte 

ränta av trosbröder, men hade inga skrupler utanför den egna konfessionen. Muslimer, kristna och judar förekom 

dessutom ofta som likvärdiga kompanjoner i affärsrörelser och hantverk.  

APPENDIX C: STADENS UPPBYGGNAD 

Den medeltida arabiska staden skiljer sig en del från hur en typisk arabisk stad ser ut i rollpersonernas egen samtid 

och det kan därför vara bra att kort beskriva den arabiska staden och den muslimska kultursfären i korta ordalag. Vi 

vill poängtera att vi inte kan ge en fullständig redogörelse över ämnet och att vår redogörelse är helt avhängig våra 

källor. Du som spelledare får naturligtvis diskutera saken med oss under konventet om du har frågor eller är av en 

avvikande åsikt. 

 Den muslimska kulturen är till stor del en stadskultur. Det märks exempelvis på att det arabiska året bygger på 

månen och inte på solen, ett förhållande som inte hade varit möjligt för en åkerbrukande landsbygdskultur. I städerna 

fanns de viktiga juridiska, ekonomiska och religiösa funktionerna och endast där kunde man leva som en rätttrogen 

muslim. Handeln var särskilt viktig för distrubitionen av produkter från olika delar av världen. 

Den arabiska medeltida staden hade stora likheter med den romerska staden såtillvida att den som regel hade 

någon form av torg, rättslig institution samt en central religiös samlingsplats. Moskén hade en central roll i den 

muslimska staden. Dels hade de olika stadsdelarna egna moskéer vilka man besökte för att förrätta de dagliga 

bönerna, men det fanns också en större moské till vilken man gick för att förrätta fredagsbönen. I anslutning till en 

större stads moské fanns ofta en så kallad madrasa, dvs ett slags universitet. På gatorna närmast den stora moskén låg 

också basarerna, och precis som i berättelsen bestod denna av ett antal sammanlänkade gränder, gator och prång som 

alla tillhandahöll sin typ av produkt. Några exempel är mat-, krydd-, djur-, läder-, vapen-, och ädelstensgator. 

KONSTRUKTIONEN 

Det främsta byggnadsmaterialet var soltorkat tegel. Husen konstruerades för att hålla värmen ute och var därför 

sparsamt försedda med dörrar, fönster och andra öppningar. Möbler var sällsynta eftersom de kunde hindra 

luftcirkulationen. Man höll sig till väggfasta bänkar och mattor och kuddar som lades ut direkt på golven. 

MOSKÉN 

En traditionell moské hade en minaret längst i väster, en inre, av valv omgärdad förgård och i öster själva 

gudstjänstlokalen - mirhab. Hela byggnaden var orienterad med mirhabs yttre långsida mot öster. 



Minareten reste sig över alla andra byggnader i staden. Dess främsta uppgift är att föra ut böneropen över 

staden, men den användes också som utkikstorn. 

Förgården hade flera funktioner. Bortsett från de rent religiösa, som att där fanns ett reningsbad där man måste 

tvätta sig innan man gick in i mirhab, användes den också som skola och utbildningsplats. Den var också offentlig 

mötesplats vid krigsråd, rättegångar och liknande. Det var bl a här som stadens nya pascha utropades. För ändamålet 

fanns ofta någon form av pulpet, minbar, på förgården. 

Mirhab inreddes sparsamt med mattor på golvet och lampor i taket. Lamporna kunde vara påkostade och 

hängde vanligen ner så långt att de nästan snuddade vid besökarnas huvuden. Där inne fanns också en pulpet från 

vilken själva bönen leddes. 

APPENDIX D: ARABISKA KLÄDEDRÄKTER UNDER MEDELTIDEN 

Klädernas främsta syfte var naturligtvis att stänga värmen ute, och de kunde ibland vara förbluffande tjocka. Det 

mest grundläggande plagget i både den kvinnliga och manliga arabiska klädseln var tunikan som kunde vara mer 

eller mindre utsmyckad beroende på ägarens tillgångar. Den kvinnliga tunikan var fotsid medan mannens kunde vara 

knäkort ibland. Plagget var enkelt utformat med hål för armar och huvud. Mannens tunika kunde hållas på plast med 

ett bälte och var ibland öppen framtill. Till tunikan bars även vida byxor och ibland en väst eller jacka. Kvinnorna 

bar slöja. 

Man kunde också bära en så kallad hajk som draperades kring kroppen ungefär som en romersk toga, dvs över 

ena axeln. Endast kvinnornas hajker kunde vara färgade - männens var naturvita men hade ibland invävda ränder. 

Dessutom skilde de sig åt på så sätt att kvinnans hölls ihop av spännen medan mannens sveptes kring kroppen. De 

var oftast gjorda i ylle. 

Den klassiska arabiska manteln kallas burnus och är helt enkelt en mantel med huva. Den kunde ha festliga 

färger och förses med tofsar och bårder, men var vanligen ganska enkel. En annan sorts mantel var aban som enklast 

kan beskrivas som en fyrkantig påse med hål för huvud och armar. 

Huvudbonader var viktiga som skydd mot solen och förekom vanligen i två utföranden. Förutom den klassiska 

turbanen som virades runt huvudet bars även en hopvikt trekantik duk som föll ner över axlarna och hölls på plats 

med en snodd à la Yassir Arafat. Inomhus bar man kalott. 

APPENDIX E: KLIMAT OCH NATURGEOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN 

Staden ligger i gränszonen mellan ett torrt ökenklimat och halvöken. Temperaturen i sådana områden är som högst 

under sommarmånaderna - ungefär 30 - 35 grader Celsius beroende var man befinner sig. Den sjunker under 

vinterhalvåret men blir sällan under 12 grader. Klimatet varierar beroende på om det är hög- eller lågland, där 

låglandet som regel är varmare och har mindre temperaturvariationer.   

Området har en årsnederbörd på ca 20 - 40 cm (jämför med Sveriges 50 - 100 cm). Dess 

temperaturförhållanden medför en hög avdunstning och som regel råder vattenunderskott. Undantaget är oaser eller 

stränderna invid floder som är så stora att de är vattenförande åter om, t ex Tigris. Av förklarliga skäl har därför 

bebyggelsen centrerats kring platser där det finns vatten. 

Det rena ökenklimatet har väldigt litet vegetation medan halvöknen har en del buskar och något rikligare 

örtflora. Växtligheten är som regel robust, har tjock bark och kraftiga läderartade blad för att lättare motstå 

uttorkning. Förekommande träd är lågväxta och växer i mindre grupper i direkt anslutning till en vattenkälla. 

LITEN ORDLISTA 

Aba: En sorts mantel. 

al-’Ámma: De övriga, dvs de som inte tillhör ledarskiktet. 

al-Áyán: Religiös och ekonomisk elit inom al-Amma. 

al-Khássá: De som styrde eller tillhörde den styrande eliten. 

Arif: Övervakare av hantverksproduktionen. 



Bázzár: Persiska för marknadsplats. 

Burnus: Den klassiska arabiska manteln, med huva. 

Dihma: De rättigheter som lyfter fram bokens folk i den      muslimska lagstiftningen. 

Hajk: Togaliknande klädesplagg. 

Khutba: Fredagens predikan i moskén. 

Minbar: Pulpet från vilken predikningar, tal etc kan hållas. 

Mirhab: Själva gudstjänstlokalen i moskén. 

Madrassa: Skola i anslutning till den centrala moskén. 

Pascha: Stadens överhuvud. Aldrig av lokal börd. 

Ra´is: Av paschan utsedda övervakare av handeln. 
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Dead can Dance, Toward the within (musik). 

Peter Gabriel, Passion (filmmusiken till "Kristi sista frestelse").  

TILL SIST... 

...vill vi tacka våra provspelare - Anders, Magnus, Kristina och Mattias för vettiga åsikter och konstruktiv 

kritik - och naturligtvis dig som spelleder. 

Detta scenario tillägnas en man vars böcker vi inte har läst, men vars val av titlar ofta sammanfaller med våra 

egna; William Faulkner. 

 


