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Mikroskopiska preparat 

Ofta är det de små detaljer-

na som avgör ett riktigt 

svårt fall: Ett hårstrå, några 

tobaksflagor eller krutstänk. 

Men för att kunna studera 

dessa detaljer på tillbörligt 

vis krävs ett av den rådgi-

vande detektivens främsta 

vapen i kampen mot brott: 

Mikroskopet. Detta instru-

ment, utvecklat av Abbe, är 

emellertid till föga nytta om 

man inte framställer sina 

mikroskopiska preparat 

korrekt. För att studera le-

vande vävnad är ett vital-

preparat lämpligt, vilket 

består av en koksaltlösning 

med till exempel metylen-

blått eller neutralrött. Vill 

man ha beständiga preparat 

krävs dock någon typ av 

fixering samt inbäddning 

med till exempel paraffin 

eller celloidin. Detektivbla-

det ger tips och råd. 

Framtidens mordvapen 

När vår tids allt snabbare 

tekniska utveckling leder till 

nya och oanade möjligheter 

ger detta även samhällets 

kriminella element nya upp-

slag till hur de ska utföra 

sina nattsvarta dåd. Därför 

är det av största vikt att 

varje rådgivande detektiv 

hänger med i teknikens 

framsteg. Detektivbladet 

kan idag berätta om pistoler 

som skjuter patroner med 

dödlig gas, paraplyer som 

exploderar när man fäller 

upp dem, stryparkravatten 

och, sist men inte minst, den 

ondskefulla självmords-

strålen. Missa inte den ut-

förliga artikeln i detta 

nummer. 

I detta nummer: 

3xHolmes 

av 

Johan Salomonsson 

och 

Johan Berg 

 
Missa inte denna chockerande berättelse om hemsökel-

se, släktfejder och ond, bråd död. Läsaren kastas hand-

löst in i en rafflande mordgåta där det in i det sista är 

oklart vem som är skyldig. Kan det vara butlern som 

nackar höns med ett leende på läpparna? Eller husan 

som med omänsklig effektivitet håller en hel herrgård 

skinande ren? Eller kanske till och med greven som in-

tresserar sig mer för huruvida ölbrygden blir lyckad än 

att hans gäster mördas brutalt? Det finns bara ett sätt att 

få reda på hur det förhåller sig: Öppna och läs det blod-

drypande dramat ”3xHolmes”! Redaktionen varnar dock 

för att vissa scener kan upplevas som mycket starka, och 

personer med svaga nerver bör därför tänka sig för både 

en och två gånger innan de kastar sig in i berättelsen. 

Allmänt upprop 

Strax före pressläggning har det kommit till Detektiv-

bladets kännedom att vissa rådgivande detektiver har 

chocksänkt sina arvoden för att på ett otillbörligt sätt 

tillskansa sig sina konkurrenters klienter. Detektivbladet 

manar till gemensamma aktioner för att stävja detta. 

Den gudomliga röken 

Varje rådgivande detektiv 

med självaktning nyttjar 

naturligtvis tobak. Men 

vilken tobak bör man välja 

för att erhålla den rätta dis-

tingerade air som är så vik-

tig i kontakten med klien-

ter? Duger det med klassisk 

virginiatobak eller ska man 

våga sig på kina-burley eller 

kanske till och med grekisk 

tobak? Om detta skriver 

Samuel Kent i sin bok ”Vad 

röker du, detektiv?”. De-

tektivbladet recenserar och 

utprovar några av de om-

skrivna tobakssorterna för 

att verifiera deras inverkan 

på omgivningen. 

Golfklubban – ett underskattat 

mordvapen 

Hur ofta ställs inte en råd-

givande detektiv inför ett 

mord begånget med ett 

trubbigt föremål? Alltför 

ofta, inte sant? Vanligtvis 

pekas en byst, ett askfat 

eller en hammare ut. Men 

faktum är att i de flesta fall 

finns ett mycket lämpligare 

och troligare mordvapen 

nära till hands: Golfklub-

ban. Inom de asociala kret-

sar som sysslar med mord 

och dylika dåd har det länge 

varit känt att en järnfemma 

är ypperlig för att trycka 

upp näsbenet i hjärnan, att 

en putter lämpar sig väl för 

att förskjuta en rygg-

radskota och att inget över-

träffar en driver i fråga om 

att krossa skallbasen. Nu 

delger Detektivbladet alla 

er rådgivande detektiver 

dessa fakta så att ingen 

framledes ska behöva stå 

rådvill inför ett golfmord. 
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Förord 
”3xHolmes” är en berättelse avsedd för rollspelet Castle 

Falkenstein. Som spelledare förutsätts du vara bekant med 

Arthur Conan Doyles berättelser om Sherlock Holmes. 

Det är också en fördel om du känner till Castle Falken-

steins världsbild men inget måste. En sammanfattning av 

reglerna finns längre bak i detta häfte och allt som behövs 

för att använda dem är en vanlig kortlek (eller ännu hellre 

två, en till dig själv och en till spelarna). Det är inget 

tvång att använda reglerna. 

”3xHolmes” är dels en viktoriansk sängkammarfars, 

dels en parodi på klassiska deckarromaner. Scenariot är 

ganska öppet och kräver en hel del improvisation från 

spelledarens sida. Det viktiga är inte att scenariot följs till 

punkt och pricka i varje situation utan att både spelare och 

spelledare har kul. 

”3xHolmes” utspelar sig tidsmässigt något senare än 

vad Castle Falkenstein förutsätter. Vi har dock valt att 

fullständigt ignorera detta och förutsätter samma världs-

bild, inklusive tekniska landvinningar och politiska 

situation, som beskrivs i regelboken. 

Vi vill rikta ett stort tack till de som ställde upp och 

speltestade ”3xHolmes”. Ni vet vilka ni är! 

Scenariot i kort 

Bakgrund 

År 1891 omkom Sherlock Holmes och professor Moriarty 

då de båda störtade ned i det svindlande Reichenbachfal-

lets vattenmassor. Detta är åtminstone vad doktor Watson 

och resten av världen tror. Sanningen är emellertid att 

Holmes aldrig föll utan gick tillbaka i sina egna fotspår på 

den leriga stigen ovanför vattenfallet. Därefter gick han 

under jorden för att få vara för sig själv en tid. Professor 

Moriarty föll men var alltför ond för att förgås. Söndertra-

sad och genomvåt kravlade han sig upp ur de skummande 

virvlarna, övertygad om att även Holmes hade fallit och 

att det nu var fritt fram för alla brottslingars brottsling att 

på nytt bygga upp sitt imperium. Det finns dock fler per-

soner än professor Moriarty som har för avsikt att utnyttja 

Holmes frånfälle, något som klart kommer att framgå av 

denna historia. Dramats huvudpersoner är som följer: 

Doktor John Watson 

Vår gamle pålitlige vän som vi känner från otaliga 

Sherlock Holmes-noveller. 

Sherlock Holmes (första upplagan) 

Detta är en bedragare, utsänd av professor Moriarty för att 

personifiera Holmes och röka ut en angivare ur profes-

sorns brottsorganisation. Professorn hoppas att angivaren 

skall kontakta Holmes nu när denne återvänder från sin 

bortavaro. Bedragaren är en misslyckad skådespelare som 

råkar vara Sherlock Holmes dubbelgångare. Nu får han 

möjlighet att göra sitt livs roll och visa vad han går för. 

Sherlock Holmes (andra upplagan) 

Detta är en bedragare i form utav en högälva. Hon när ett 

innerligt hat till Holmes sedan den gången då han 

avvisade hennes häftigt uppblossande kärlek. Med hjälp 

av sin älvamagi har hon antagit Holmes utseende, och hon 

har nu för avsikt att skandalisera honom genom att bli 

inblandad i en riktigt smaskig kärleksaffär. 

Sherlock Holmes (tredje upplagan) 

Detta är den inte helt okände inspektör Lestrade som är 

ute efter att återupprätta sitt professionella rykte. I många 

år har han gång på gång blivit övertrumfad av Holmes. 

Han är dock övertygad om att detta enbart beror på det 

rykte Holmes har lyckats upprätta. Han tänker nu bevisa 

att han själv är en minst lika god detektiv genom att 

uppträda som Holmes, lösa ett riktigt knivigt fall mer 

briljant än någonsin hans konkurrent och sedan avslöja sin 

riktiga identitet. Utseendeförändringen har en magiker 

hjälpt honom med. 

Händelseutveckling 

Historien tar sin början år 1892 på Baker Street 221B där 

Watson sitter och tänker tillbaka på sin vän. Hans tankar 

avbryts av Sherlock Holmes mirakulösa uppdykande och 

ett kärt återseende följer. Före kvällens slut kommer han 

emellertid att stå inför tre upplagor av Sherlock Holmes 

utan möjlighet att avgöra vem av dem som är originalet. 

Mitt under detta kaos kommer grevinnan Fiona Duncan på 

besök och ber om hjälp med att finna ett flertal kompro-

metterande kärleksbrev som hon blivit bestulen på. 

Hyresvärdinnan lägger nu fram ett förslag på hur man 

skall avgöra vem som är den riktige Sherlock Holmes. 

Den av de tre som kan lösa fallet med de stulna 

kärleksbreven är självklart äkta vara. Watson kommer 

själv att närvara som domare. 

En lång tågresa för sällskapet till släkten Duncans 

herrgård (öde hed och nattliga hundylanden utgör sedvan-

liga ingredienser). De kommer lagom till kvällsvarden och 

introduceras för diverse udda existenser såsom den 

ständigt oberörde greven, den drogmissbrukande sonen, 

grevens säckpipeblåsande och sinnesförvirrade far samt 

den ofantligt snobbige och otrevlige lorden som är på 

besök. På herrgården finns även en butler som njuter av 

att nacka höns, en pedantisk husa som alltid hinner städa 

bort alla intressanta ledtrådar, släkten Duncans osaliga 
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anfader med flera. Dessutom smyger angivaren i professor 

Moriartys brottsorganisation omkring och försöker förstå 

vilken Holmes han skall kontakta. 

Efter kvällsvarden får detektiverna tillfälle att 

undersöka omständigheterna kring brevstölden. Detta 

håller de på med tills herrgårdens invånare drar sig 

tillbaka för natten. Vid midnatt väcks de alla av ett skrik: 

Lorden har blivit brutalt mördad! De tre Holmes får nu 

fritt spelutrymme i sina efterforskningar på herrgården och 

kalabalik lär följa. Herrgårdens invånare smyger omkring 

på nätterna, hemliga lönngångar upptäcks, folk förolyckas 

på de mest bisarra sätt och så vidare. 

Så småningom får grevinnan nog av cirkusen i hennes 

hem, och på hennes anmodan samlas alla i stora salen för 

att ta del av resultatet av de tre Holmes efterforskningar. 

Dessa får nu var och en lägga fram en teori om vem den 

skyldige är. När alla har gjort detta demaskerar sig 

trädgårdsmästaren, som visar sig vara den riktige Holmes. 

Han avslöjar de tre Holmes sanna identiteter och delger 

dem alla fallets egentliga lösning. 

Spelledaranvisningar 

Före karaktärsutdelningen 

Läs upp ”Prolog”. 

Händelserna på herrgården 

Större delen av detta scenario ägnas åt undersökningar på 

herrgården. Ett antal händelser kommer att ske, framför 

allt ett mord som de tre Holmes får i uppdrag att utreda. 

Övriga händelser har inte något med detta att skaffa utan 

är bara till för att förvirra de tre. De händelser som är 

märkta med * är inte nödvändiga för äventyret utan kan 

läggas till eller tas bort efter behov och tid. Öka 

händelsefrekvensen efter hand så att tempot dras upp och 

leder till att allting så småningom urartar i rena cirkusen. 

Improvisera gärna lämpliga händelser och ledtrådar 

utifrån spelledarkaraktärerna. Det är bra om de tre Holmes 

lyckas reda ut en del av dessa händelser, men de skall inte 

lyckas med att finna den skyldige till mordet. Spela gärna 

med i detektivernas teorier för att sedan plötsligt kullkasta 

dem. Lägg in ytterligare skenledtrådar när så behövs och 

låt folk tala illa om varandra för att föra över 

detektivernas misstankar till någon annan. 

Kartan över herrgården 

Kartan över herrgården visar vilka rum med mera som 

finns. Några ingående beskrivningar av rummen finns inte 

utan spelledaren får fabulera fritt. Lämpligt är att utgå från 

vem eller vilka det är som använder rummet. Utöver de 

rum som visas på kartan finns otaliga hemliga utrymmen, 

lönngångar och dylikt. Även dessa är det upp till 

spelledaren att hitta på. 

Spelledarkaraktärerna 

Spelledarkaraktärerna och deras aktiviteter är centrala för 

scenariot. Det är därför viktigt att spelledaren sätter sig in 

i dessa ordentligt och har klart för sig vilka kopplingar de 

har till varandra. Vid första genomläsningen kan det vara 

lämpligt att läsa spelledarkaraktärerna före övriga delar av 

scenariot. 

Spelledarkaraktärerna har inte försetts med några 

värden. Om sådana skulle behövas får spelledaren själv 

bestämma dessa. Utgå från att varje person är normalbra 

på allt utom sådant som är karakteristiskt för just honom 

eller henne. 

Spelarkaraktärerna 

För att spelarkaraktärerna skall komma till sin rätt kan 

spelledaren behöva hjälpa dem på traven. 

Watson kommer förmodligen få problem med att 

hävda sig omgiven av tre stycken Holmes. Styr upp detta 

genom att låta honom ha rätt i många situationer och 

upptäcka sådant som de andra förbiser. De övriga är trots 

allt bara simpla bedragare. 

Holmes (Peter Morgan) är den som är bäst på att 

imitera Holmes uppträdande och person. Låt honom 

dock få problem med att hans kunskaper är otillräckliga. 

Morgans uppdrag är att finna den person som professor 

Moriarty misstänker kommer att försöka kontakta 

Holmes. Få honom gärna att tro att detta kan vara någon 

på herrgården. Låt till exempel folk titta konstigt på 

honom, mumla saker i hans öra och så vidare. 

Holmes (Lady Pym) är inte bra på mycket men kan 

linda folk runt sitt finger. Låt dock någon reagera på att 

hon rör sig kvinnligt. Hennes mål är att åstadkomma en 

romantisk skandal. Detta är egentligen ganska lätt för 

henne, men för att hon inte ska uppnå sitt mål med en 

gång bör det hela tiden inträffa saker som sätter käppar i 

hjulet för henne. 

Holmes (Inspektör Lestrade) är den som har mest 

vana av brottsutredning. Låt honom därför lyckas med 

sina undersökningar men undanhåll alltid någon 

väsentlig pusselbit. 
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Prolog 
Doktor John Watson träffade Sherlock Holmes första 

gången år 1881. De var vid denna tid båda i behov av en 

bostad. Holmes hade funnit en alldeles utomordentlig 

våning på Baker Street 221B, men den var något större än 

vad Holmes behov krävde och kostade mer än vad dennes 

dåvarande ekonomi tillät. De två beslöt därför att dela på 

våning och kostnad. 

Till att börja med förbryllades Watson av Holmes 

aktiviteter som var mycket varierade och tycktes ha föga 

med varandra att skaffa. 

Han utförde kemiska 

experiment, studerade 

mineraler, samlade på 

sensationsjournalistik, 

tog långa promenader 

till sådana delar av 

London som varje vettig 

människa skulle göra allt 

för att undvika och tog 

emot besök från det 

mest skiftande klientel. 

Så småningom stod 

det dock klart vad 

Holmes passion här i 

livet var: Analysens och 

slutledningens veten-

skap. Genom exakta 

kunskaper inom ett 

ämne och systematisk 

observation av sin 

omgivning kunde man 

med hjälp av denna 

vetenskaps metoder nå 

fram till vad som tycktes 

fantastiska slutsatser, 

men som för den invigde 

var fullständigt logiska. 

Holmes hade nedtecknat 

sina teorier i en artikel 

med titeln ”Livets bok”. 

Själv omsatte han dessa 

teorier i praktiken i sitt 

arbete som rådgivande detektiv. Folk i behov av hjälp 

kom till honom, och förutsatt att han försågs med alla 

nödvändiga fakta kunde han lösa dessa fall utan att ens 

lämna sitt arbetsrum. 

Watson uppvisade helt naturligt stor skepsis inför 

Holmes påståenden. Holmes lät därför Watson närvara vid 

ett par utredningar och snart var den gode doktorn överty-

gad om riktigheten i Holmes teorier. Han fann det hela så 

fascinerande att han övertygade Holmes om att låta 

honom börja nedteckna de fall som var av särskilt intresse 

för att därigenom bevara Holmes metoder åt eftervärlden. 

Holmes enda villkor för detta var att Watson inte fick 

försköna eller ändra något utan höll sig till korrekta fakta i 

varje situation. Under de påföljande åren upplevde de två 

mycket tillsammans och de blev goda vänner. Med tiden 

lyckades Watson också övertyga Holmes om att låta 

publicera några av de nedtecknade fallen. 

Då Holmes den 24:e april år 1891 föreslog att Watson 

skulle göra honom sällskap på en resa till kontinenten 

anade denne föga att detta skulle bli det sista de två 

upplevde tillsammans. 

Anledningen till resan 

var en viss professor 

Moriarty, en man med ett 

enastående intellekt och 

en kriminell läggning 

utöver det vanliga. 

Holmes hade under en 

längre tid kartlagt det 

brottssyndikat som hade 

London i sitt grepp och 

hade slutligen funnit 

spindeln i nätet, näm-

ligen sagda professor. 

Att finna bevis mot 

denne hade inte varit lätt, 

men Holmes idoga 

arbete hade slutligen 

burit frukt. Det var nu 

bara en tidsfråga innan 

professorn skulle kunna 

gripas. En fällande dom 

förutsatte dock Holmes 

medverkan, något som 

professor Moriarty var 

väl medveten om. Det 

rådde ingen tvekan om 

att professorn skulle göra 

allt som stod i hans makt 

för att undanröja Holmes 

och rädda sig själv och 

sin organisation från 

undergång. Därför avsåg 

Holmes nu att lämna landet för en tid och återvända när 

professorn och hans närmaste kumpaner hade gripits. 

Watson biföll naturligtvis Holmes önskan och under 

största diskretion avreste de två från London. De följande 

dagarna reste de till synes planlöst genom Europa för att 

skaka av sig eventuella förföljare. I Strasbourg tele-

graferade Holmes till Scotland Yard och fick till svar att 

alla brottslingarna hade gripits med undantag av professor 

Moriarty. Holmes, som var väl insatt i professorns natur, 

förstod att denne nu skulle göra allt för att hämnas. De 

anträdde därför en fotvandring uppför Alpernas slutt-
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ningar med förhoppning om att locka fram den lede 

professorn. 

Den 4:e maj förde deras färd dem till det imponerande 

och respektingivande Reichenbachfallet. Här nåddes de av 

ett bud från byn Meiringen som de nyligen hade passerat. 

En äldre engelsk dam behövde läkarhjälp och hon 

insisterade på att undersökas av en engelsk doktor. 

Holmes föreslog att Watson skulle återvända och att de 

två skulle mötas återigen nästa dag i den närbelägna byn 

Rosenlaui. När Watson nådde Meiringen visade det sig 

dock att ingen engelsk dam stod att finna. Meddelandet 

var uppenbarligen en bluff och Watson fruktade det 

värsta. Så snabbt han kunde skyndade han tillbaka till 

Reichenbachfallet bara för att finna Holmes vandrings-

käpp övergiven på den smala stigen ovanför fallet. Fotsteg 

i den fuktiga jorden talade sitt tydliga språk: Två personer 

hade kämpat med varandra på kanten till stupet och ingen 

av dem hade gått tillbaka. 

Efter Holmes död lät Watson publicera fler av de 

nedtecknade fallen för att hedra sin vän och undanröja alla 

tvivel om vem som var den störste detektiv världen 

någonsin skådat. Av nostalgiska skäl fortsatte han att hyra 

våningen på Baker Street, och han lät Holmes rum stå 

orörda. Själv bosatte han sig annorstädes, men hyres-

värdinnan, fru Hudson, skötte om stället. Med jämna 

mellanrum återvände han till Baker Street för att minnas 

sin gamle vän och iordningställa ytterligare manuskript för 

publicering. 
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Kapitel I: Välkommen hem, Mr Holmes! 

Upptakt på Baker Street 221B 

Tre kära återseenden 

Berättelsen tar sin början den 24:e april år 1892. Det är en 

kylig kväll och en rå, fuktig dimma har på sedvanligt 

manér svept in London i sin kalla famn. Stadens ljus tycks 

nästan kvävda av töcknet och sena kvällsvandrare skyndar 

på sina steg för att komma inomhus. På Baker Street 221B 

lyser det i ett fönster på andra våningen. Det är Holmes 

gamla arbetsrum, och här sitter nu doktor Watson i en 

länstol och tittar på några föremål som ligger utspridda på 

tebordet framför honom. Det är en sjöskumspipa, en 

jägarmössa och ett förstoringsglas. För en kort sekund kan 

man skönja något sorgset i hans anletsdrag. 

Holmes (Peter Morgan) knackar på ytterdörren och 

blir insläppt av fru Hudson. 

Hon blir mäkta förvånad och 

får inte ur sig mer än att Wat-

son befinner sig på övervå-

ningen. Ett kärt återseende 

mellan Holmes och Watson 

följer. Låt Holmes få lite tid 

på sig att berätta hur han 

kunde överleva. 

Ganska snart släpper fru 

Hudson in ännu en besökare, 

Holmes (Lady Pym), och för-

virring följer. När fru Hudson 

några minuter senare släpper 

in en tredje besökare, Holmes 

(Inspektör Lestrade), utbryter 

kaos. Watson kommer förmodligen att försöka avgöra 

vem som är den riktige Holmes, men han kommer inte att 

lyckas. 

Fru Hudsons förslag 

Kaoset avbryts då fru Hudson knackar på dörren. Hon har 

inte kunnat undgå att höra deras samtal (hon har förmod-

ligen haft örat mot nyckelhålet) och har ett förslag på hur 

de ska avgöra vem som är den riktige Sherlock Holmes. 

Den av de tre som kan lösa ett riktigt knivigt fall, och göra 

det på Holmes vis, är självklart äkta vara. Watson skall 

själv närvara som domare, varför de tre Holmes inte får 

sprida sig åt olika håll under efterforskningarna. De måste 

dessutom alla få tillgång till samma faktaunderlag så ingen 

får försöka undanhålla eller förstöra några bevis. 

En dam i nöd 

När alla har godtagit fru Hudsons förslag säger hon att en 

dam som önskar tala med herr Holmes väntar i hallen. 

Hon visar upp damen, som skrider in i rummet och 

presenterar sig som grevinnan Fiona Duncan. Grevinnan 

blir naturligtvis lätt konfunderad av att tre Holmes tar 

emot henne men drar snabbt slutsatsen att de är 

trillingbröder, något som förklarar hur Holmes har kunnat 

lösa så många brottsfall. Hon har inte nåtts av nyheten om 

att Holmes förmodas vara död, vilket förklarar hennes 

uppdykande. Försiktigt slår hon sig ned på en stol och 

förklarar sin prekära situation. 

För två nätter sedan blev hon bestulen på ett värdefullt 

juvelhalsband och, värst av 

allt, ett flertal kompromette-

rande kärleksbrev från en viss 

lord Ashley. Om hennes man, 

greve Duncan, skulle få syn 

på dessa leder det förmodli-

gen till att hon förskjuts och, 

ännu värre, att greve Duncan 

utmanar lord Ashley på duell, 

något som ofrånkomligen 

kommer att leda till greve 

Duncans frånfälle. Detta öns-

kar grevinnan definitivt inte 

eftersom hon faktiskt älskar 

sin man och djupt ångrar sitt 

snedsteg med lord Ashley. De 

måste hjälpa henne att återfå breven. 

Hon är säker på att stölden skedde för två nätter sedan 

eftersom hon hade använt halsbandet vid en tillställning 

på kvällen. När hon lade in halsbandet i kassaskåpet fanns 

breven på plats. När hon vaknade nästa morgon kände hon 

av någon anledning en oroande föraning och öppnade 

därför kassaskåpet för att försäkra sig om att allt stod rätt 

till. Det gjorde det inte! 

När de tre Holmes och Watson har lovat att hjälpa 

grevinnan måste de komma på en förevändning för att 

besöka herrgården eftersom de inte öppet kan utreda 

stölden. Största diskretion måste iakttas. Så snart de har 

tänkt ut en förevändning som grevinnan tror fungerar 

beslutar de att träffas på Victoria Station påföljande dag. 

Därefter återvänder grevinnan till sitt hotell. 
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Kapitel II: Mord och mysterier 

En utredning som sent skall glömmas 

Ankomst 

Nästa eftermiddag stiger sällskapet av tåget i den lilla byn 

Moreton-in-Marsh i Gloucestershire där byns inavlade 

befolkning glosögt stirrar efter dem. De blir upphämtade 

av en vagn körd av stallmästaren Hamish. 

Efter en kilometerlång färd längs en öde landsväg ute 

på en vidsträckt hed anländer de till Thornton Hall. 

Herrgården ser ganska nedgången ut och trädgården är 

överväxt. Den nyanlitade trädgårdsmästaren Perkin håller 

som bäst på med att röja i undervegetationen. Butlern 

Ernest öppnar påpassligt ytterdörren för dem och tar hand 

om deras överrockar. Det är snart dags för kvällsvard så 

grevinnan föreslår att Watson och de tre Holmes klär om. 

Hon kallar på husan Henrietta och ber henne ställa i 

ordning fyra gästrum på vindsvåningen. 

Kvällsvard 

Vid kvällsvarden introduceras Watson och herrarna 

Holmes för husets invånare, så när som på fru Tippett som 

inte orkar med så mycket folk på en och samma gång. 

Gammelgreven dyker naturligtvis upp iklädd skotsk 

högtidsdräkt och spelar en marsch på sin säckpipa innan 

man sätter sig till bords. Greven frågar ut de nyanlända 

gästerna om livet i London och sedan talar man om 

vädret, rävjakt, cricket, öl och golf. Greven frågar dem 

även ifall de önskar delta i morgondagens stora aktivitet, 

ångvelocipedkappkörningen. Om så är fallet ber han 

Ernest färdigställa ytterligare ångvelocipeder. 

Därefter drar sig sällskapet tillbaka till salongen för att 

röka cigarrer samt intaga sherry och konjak. När Jennifer 

börjar högläsa någon av sina bedrövliga dikter ber 

grevinnan Watson och de tre detektiverna att följa med till 

hennes rum för att undersöka platsen för brevstölden. Låt 

dem hålla på med detta tills husets invånare drar sig 

tillbaka för natten. 

Brevstölden 

Tillvägagångssätt 

Ernest kände till grevinnans snedsteg med lord Ashley och 

visste dessutom att greven var misstänksam och hade 

planer på att bryta upp grevinnans kassaskåp för att se vad 

hon gömde där. Ernest beslöt sig därför för att skydda alla 

inblandade från en skandal. För tre nätter sedan bröt han 

sig in genom att ställa en stege nedanför ett av grevinnans 

fönster, klättra upp, haka av haspen på fönstret med hjälp 

av en kniv och klättra in. Han smög fram till kassaskåpet, 

lade örat mot kassaskåpsdörren och lyssnade sig fram till 

rätt kombination. Snabbt plockade han åt sig de kärleks-

brev som grevinnan hade fått av lord Ashley (skickligt 

maskerade som brev från en välgörenhetsorganisation i 

London) och lämnade sedan rummet. Han hade handskar 

på sig under hela förloppet. Han märkte inte att grevinnan 

inte var på sitt rum. Hon var ute och gick i sömnen och 

gömde utan att själv veta det sitt juvelhalsband på det 

ställe där övriga dyrbara föremål i herrgårdens legend-

omspunna skatt för tillfället fanns. 

Ledtrådar 

 Grevinnan låser normalt sett dörren inifrån när hon 

sover och låter nyckeln sitta i låset. 

 Övriga smycken i kassaskåpet är orörda. 

 Strax ovanför kombinationslåset finns rester av en 

svart oljig substans (där har Ernest lagt emot örat och 

lämnat kvar svart pomada från sitt hår). 

 På mattan under kassaskåpet finns jord. Denna kom-

mer från marken nedanför fönstret. 

 Det finns skrapmärken från en kniv på fönsterkarmen. 

 I jorden nedanför fönstret finns två djupa märken från 

stegen samt fotspår från medelstora lågskor. 

 En stege ligger i fruktlunden inte långt därifrån. 

 I Ernests verkstad ligger en kniv med vita färgflagor 

(från fönsterkarmen). 

Vittnesmål 

 Fru Tippett hörde ett gnisslande ljud under stöldnatten 

(från ett gnisslande fönster) samt ett otal andra ljud. 

 Grevinnan vaknar normalt av sådana ljud som det 

gnisslande fönstret. 

Erkännandet 

Om man ställer Ernest mot väggen kommer denne att 

erkänna brevstölden och förklara att han enbart gjorde det 

för att skydda grevinnan. Han förnekar dock bestämt att 

han skulle ha stulit juvelhalsbandet. Faktum är att detta 

inte låg i kassaskåpet när han stal breven. 
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Den mystiske mannen 

Ralph Kinnock smyger runt herrgården, hans bleka 

ansikte dyker upp i fönster, han lämnar fotspår i rabatten, 

blir skjuten efter, tappar sin keps (inpyrd med koldamm 

vilket tyder på att han kommer från en storstad), smyger 

sig in och söker igenom folks rum samt kvarlämnar 

mystiska meddelanden såsom ”Bank of England, inlösen 

av förfalskade obligationer”. Naturligtvis får fel Holmes 

dessa, det vill säga inte Morgan. Han går dock aldrig så 

långt att han kontaktar någon av detektiverna direkt. 

Mordet på lord Ashley 

När Henrietta strax efter midnatt lämnar grevens rum efter 

att ha poserat för denne finner hon lord Ashley spetsad på 

ljuskronan av järn som hänger mitt i trapphuset (15). 

Lugnt går hon och hämtar grevinnan, som just återvänt till 

sitt sovrum efter en sömnpromenad. När grevinnan får syn 

på lorden skriker hon till och svimmar. Skriket hörs i hela 

huset och snart kommer folk springande från alla håll. 

Ytterligare kvinnor, samt Hugh, svimmar. 

Watson och de tre Holmes är bland de första på plats. 

De finner att järnkronan går att sänka med ett rep som 

löper genom en järnögla i taket och ned till en krok vid 

trappans fot, men den är mycket tung och flera personer 

krävs för att orka hålla emot. De tar sig an verket och 

påbörjar den stora mordundersökningen. 

Tillvägagångssätt 

De tre Holmes kommer inte lyckas med att finna den 

skyldige, men eftersom den äkta Holmes kommer att re-

dogöra för hur mordet utfördes följer här en beskrivning. 

Tidigare på dagen lade gammelgreven ett maskinskri-

vet meddelande till lord Ashley på dennes rum. Medde-

landet löd ”Möt mig vid den kinesiska spisen ovanför 

trappan vid midnatt”. En timme före midnatt rullade 

gammelgreven den hjulförsedda trampsymaskinen från det 

hemsökta rummet och ställde denna inne på sitt rum mot 

den vägg som är närmast trappavsatsen. Han kopplade en 

dynamo från en ångvelociped till tramporna och lindade 

en koppartråd kring symaskinen för att därigenom skapa 

en elektromagnet. Strax före midnatt lämnade lorden sitt 

rum, där Jennifer tålmodigt låg kvar mellan lakanen, och 

gick ut i stallet för att tala med Hamish. Lorden hotade att 

tala om för greven att Hamish tävlar med grevens hästar, 

såvida inte Hamish gick med på att förlora i ett lopp på 

Ascot om två dagar. Han lämnade en förtvivlad Hamish 

och gick tillbaka till huset. Vid midnatt väntade lorden vid 

den kinesiska spisen ovanför trappan. Samtidigt som 

gammelgreven spelade på sin säckpipa började han tram-

pa igång symaskinen, varvid ljuskronan av järn svingades 

i riktning mot elektromagneten och spetsade lorden som 

blev hängande från ljuskronan mitt i trapphuset. Under 

tumultet då lorden blev upptäckt rullade gammelgreven, 

alltjämt spelande på säckpipan, tillbaka symaskinen till sin 

vanliga plats, slängde ut dynamon genom fönstret ned i 

Ernests skrotupplag och lindade koppartråden kring hjaltet 

på sitt svärd. Därefter gick han ut till folksamlingen på 

trappavsatsen och först då slutade han spela. 

Skenledtrådar 

I samband med mordundersökningen kommer våra vänner 

att finna ett antal ledtrådar som dock alla leder dem in på 

villospår. Ett antal exempel, som kan utökas efter behov, 

följer här. 

Ledtrådar på lorden: 

 Förstorade pupiller kan tyda på att han har drogats 

eller förgiftats (men beror på chocken). 

 Lordens hand håller krampaktigt i det maskinskrivna 

meddelandet, numera hopskrynklat. 

 Smuts och halmstrån på skorna (från stallet). 

 En bong där en ofantligt stor summa har satsats på 

andrefavoriten ”Fabulous Lightning” i lopp sju på 

Ascot om två dagar. 

 En hopvikt osignerad nakenskiss i kol (gjord av 

greven, men den är för skissartad för att man ska 

kunna avgöra vem den föreställer). 

 Aska på handen (från Hamish pipa, men i stort sett alla 

röker så en undersökning av tobaksaska krävs). 

 Parfymlukt på huden (från Jennifer). 

 Ett rött stickmärke på halsen som kan tyda på att han 

träffats av en giftpil. Hugh Duncan samlar på blåsrör 

och giftpilar. Hans små glasflaskor med curare och 

liknande innehåller vid en närmare inspektion dock 

bara färgat vatten eftersom Hugh inte lyckats få tag i 

riktigt gift. (Stickmärket kommer från Jennifer som 

retsamt stuckit lorden med en reservoarpenna.) 

Ledtrådar i trapphuset: 

 Ett örhänge ligger i blodpölen nedanför lorden. 

(Grevinnan har tappat det i sömnen.) 

 På trappavsatsen ligger en hårnål. (Lady Ashley 

tappade den där när hon begav sig till biljardrummet 

och hennes hår är nu något oordnat.) 

 Ett tarokkort, ”Den hängde”, sitter instucket vid en av 

trappans gaslampor. 

 Doften av rökelse kommer från en lönngång i 

kinesiska spisen. Lönngången leder till diverse 

utrymmen i huset. (Fru Tippett har tänt rökelsen.) 

Ledtrådar i lordens rum: 

 Jennifers parfymlukt på täcket. 

 En erotisk kortroman med titeln ”Skogshuggaren och 

ballerinan” skriven av Julia Grace. Boken är signerad 

på försättsbladet och ett skrivstilstest kan visa att det 

är Jennifers handstil. 

 En biljardkökrita på golvet. (Hugh har tappat den där.) 

 Dagens nummer av ”The London Gazette”. I denna ser 

man att ”Fabulous Lightning” ägs av lord Ashley samt 

att överlägsen förstefavorit i lopp sju på Ascot om två 

dagar är ”Dustmaker”, körd av Hamish Wright. 

 Ett halvskrivet brev till Traveller’s Club där lord Ash-

ley avråder från att stödja Hughs expedition. 

 Ett brev till lord Ashley från Bank of England där man 

mellan raderna försiktigt antyder att Percys kredit-

värdighet är extremt låg. 

Ledtrådar i övriga huset: 

 Det finns tre skrivmaskiner, en i grevens arbetsrum, en 

i Ernests verkstad och en i det hemsökta rummet. Ett 

skrivtest avslöjar att grevens maskin, en Remington, 
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har använts för att skriva meddelandet. På några 

skrivmaskinstangenter finns en röd, sötaktig, kletig 

substans. (Detta kommer från Jennifers geléhallon och 

frågar man henne så har hon skrivit sina dikter på 

skrivmaskinen. Dessa är emellertid handskrivna, och 

det är istället de erotiska kortromanerna som hon har 

skrivit på skrivmaskinen.) 

Vittnesmål och alibin 

Vittnesmålen nedan utgörs bara av korta noteringar. 

Utöka dessa, spela ut spelledarkaraktärerna och tänk på att 

de kanske ändrar sina historier efter hand då de blir 

pressade eller andra personer talar illa om dem. 

 Greven påstår att han sov (men egentligen tecknade 

han av Henrietta). 

 Grevinnan påstår att hon sov. (Det gjorde hon också 

eftersom hon gick i sömnen och därför är hennes fötter 

smutsiga. Hon gick omkring ute på gårdsplanen och 

tog hissen upp till övervåningen.) 

 Hugh påstår att han spelade biljard ensam. (Egentligen 

vänslades han med lady Ashley i biljardrummet. Strax 

före midnatt smet han upp till lordens sovrum, stal 

kokain och återvände sedan till ladyn. På vägen hörde 

han fru Tippett prata med någon (Angus) i det 

hemsökta rummet) 

 Jennifer påstår att hon sov (men egentligen var hon 

hos lord Ashley och, gömd under täcket, såg hon Hugh 

stjäla kokain strax före midnatt). 

 Percy påstår att han var i salongen och rökte (men 

egentligen var han i de hemliga valven under huset och 

grävde efter den gömda skatten). När han smög ut från 

sitt rum såg han Henrietta slinka in på grevens rum. 

 Gammelgreven påstår att han var på sitt rum och 

spelade säckpipa, något som de flesta har hört och kan 

intyga (vattentätt alibi med andra ord). 

 Fru Tippett påstår att hon satt och stickade i terummet 

(men egentligen gick hon runt i olika lönngångar och 

arrangerade spökfällor). Hon hörde gnisslande ljud 

från övervåningen vid två tillfällen (från symaskinens 

osmorda hjul) och lady Ashley tala med någon i 

biljardrummet. Hon såg Percy utrustad med en spade 

smyga nedför en lönntrappa. 

 Lady Ashley påstår att hon sov (men var egentligen i 

biljardrummet tillsammans med Hugh). Hon såg 

Ernest smyga runt ute i trädgården. 

 Ernest påstår att han var i köket. Han har ett djupt jack 

i pannan och på förfrågan säger han att han har gått in 

i en dörr (men egentligen fick han dynamon i huvudet 

när han letade i skrotupplaget efter delar att bygga en 

ångdriven grävmaskin med). Han såg att lorden gick ut 

till stallet. 

 Henrietta påstår att hon var i köket (men egentligen 

var hon hos greven och poserade). Hon såg att 

grevinnan gick in på sitt rum strax efter mordet, det 

vill säga strax innan hon underrättade grevinnan. 

 Hamish påstår att han var i stallet och såg till hästarna 

(vilket han var). Han såg grevinnan gå in i huset strax 

efter lord Ashley. 

 Perkin påstår att han sov (men egentligen gick han runt 

i olika lönngångar och övervakade allt det som 

utspelade sig på herrgården). 

Testamentet* 

Percy Gillespie har för avsikt att lägga beslag på lord 

Ashleys tillgångar för att hjälpa upp sin egen ekonomi. 

Han bränner därför upp lordens gamla testamente och 

skriver ett nytt som skänker alla tillgångar till ”Ashleys 

stiftelse för pensionerade galopphästar”. Därefter samlar 

han alla i stora salen och läser upp detta testamente. Lady 

Ashley svimmar. 

Ledtrådar 

 Pappersaska i öppna spisen i Percys sovrum där Percy 

har eldat upp det riktiga testamentet. 

 Stiftelsen består enbart av ett bankfack på Bank of 

England. Bankfacket innehas av Percy Gillespie, något 

som dock banken inte kommer att yppa. 

 Testamentet är skrivet på en av herrgårdens skriv-

maskiner. 

Vittnen 

Någon kan ha sett Percy gå in i lordens rum och komma ut 

med ett stort kuvert. 

Testamentet (repris)* 

Nya testamenten hittas och dessa talar alltid till upphitta-

rens fördel (vartannat testamente ligger Percy bakom, 

eftersom han hela tiden tvingas göra nya testamenten när 

de andra förstör hans planer med sina fejkade testament). 

Andra testamentet: Lady Ashley betalar Henrietta för att 

”finna” ett nytt testamente. Tredje testamentet: Percy. 

Fjärde testamentet: Hugh. Och så vidare… 
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Att fånga ett spöke* 

När någon går genom en korridor eller smal passage 

någonstans i huset fastnar denne i ett nätliknande 

arrangemang liknande en drömfångare. Det är gjort av rep 

bestrukna med ett tjärliknande klister. Personen i fråga 

kommer att få stora problem med att ta sig loss och förblir 

sedan klibbig en längre tid. Det är naturligtvis fru Tippett 

som ligger bakom och avsikten var att fånga Angus. Ett 

tarokkort, ”Domen”, sitter fastklibbat på ett av repen. 

Seans* 

Fru Tippett ordnar en seans om de tre Holmes lyckas 

övertyga henne om detta. De kallar på det spöke som fru 

Tippett tror finns i huset. Angus är tvingad att hörsamma 

kallelsen och han börjar tala genom fru Tippett. Han talar 

osammanhängande om en förbannelse som vilar över 

släkten Duncan och nämner att släkten lämnade Duncan 

Castle av ekonomiska skäl. Han säger dock inget om 

Neville Spencer eller gammelgrevens göromål. 

Amorösa besök* 

Folk smyger ut genom fönster, trillar och slår sig, smyger i 

lönngångar och så vidare i sina försök att obemärkt 

besöka sina älskare och älskarinnor. Detta kan leda till att 

folk dyker upp på de mest konstiga ställen men ändå 

försöker låtsas som ingenting. 

Duell* 

Jennifer blir förtjust i Holmes (Morgan) efter lord Ashleys 

frånfälle och börjar flirta med denne. Detta tar Percy illa 

vid sig av och utmanar därför Holmes (Morgan) på duell. 

Alternativt kan någon utmana en Holmes om någon av 

dem är alltför provocerande i sina undersökningar. 

Skatten* 

Ernest och Percy smyger runt på vart sitt håll och söker 

efter den legendomspunna skatten. Denna består av allt 

från tavlor av Rembrandt till indiska, juvelbesatta ap-

skallar. Skatten har kommit till genom att många av husets 

invånare genom tiderna påverkats av husets älvamagi och 

gått i sömnen. De har tagit med sig saker från sina rum 

och lagt dem tillsammans med övriga undangömda saker. 

Ångvelocipedkappkörning* 

Om det mot förmodan skulle hinna bli en ny dag under 

mordundersökningens gång kommer husets invånare vilja 

genomföra den planerade ångvelocipedkappkörningen. 

Ernest har självklart ställt i ordning ångvelocipeder till 

Watson och de tre Holmes. Ångvelocipederna är gjorda 

av järn så Holmes (lady Pym) kommer få svårigheter att 

delta. Man kör till byn och tillbaka. Vill det sig illa 

springer Ralph Kinnock ut i vägen och försöker stoppa 

Holmes (Morgan), vars ångvelociped skenar och kör ihjäl 

Ralph. Har någon saboterat motorn? 

Andra händelser att kasta in vid behov* 

 Hemliga pokersällskap (männen spelar detta osedliga 

spel i smyg för kvinnorna och vice versa). 

 Allt som spelledarkaraktärerna normalt sett håller på 

med. 

Det normala dagsschemat 

Förmiddag 

En bufféliknande frukost serveras från nio och framåt. 

Man behöver inte passa någon tid utan dyker upp när det 

passar. Resten av förmiddagen ägnas åt att samtala, spela 

kort eller spela biljard. 

Eftermiddag 

Middag serveras klockan tolv. Runt tvåtiden vidtar dagens 

planerade aktivitet, vilken kan vara ripskytte, ångvelo-

cipedkappkörning eller liknande. De som inte vill delta i 

detta samtalar, läser, spelar krocket, promenerar i träd-

gården eller tar en ridtur. Te serveras klockan fyra. 

Kväll 

Efter dagens aktiviteter tvår man sig och klär om inför 

kvällsvarden. Denna serveras klockan åtta, varefter man 

samlas i salongen, samtalar, sjunger och spelar samt intar 

en sherry eller konjak. Runt elvatiden går man till sängs. 

Natt 

Husets invånare börjar trippa runt för att göra romantiska 

visiter, spionera på varandra eller utföra hemska dåd. 
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Kapitel III: Slutplädering 

Sanningens ögonblick 

Samling i stora salen 

Så småningom får grevinnan nog av cirkusen i hennes 

hem. Hon ber Watson om ett samtal och säger ”Den här 

historien måste få ett slut. Jag har samlat alla i stora salen, 

och nu väntar vi allihop på att herrarna Holmes lägger 

fram sina teorier och avslöjar den skyldige”. Mycket rik-

tigt befinner sig husets alla invånare i stora salen och 

väntar på att få ta del av resultatet av de tre Holmes efter-

forskningar. De måste nu lägga fram var sin teori om vem 

den skyldige är och låtsas som om de vet vad de talar om. 

Både den ene och den andre pekas ut, upprörda känslor 

väcks till liv och ett stormande gräl följer. Vissa personer 

ber förmodligen om privata samtal med detektiverna för 

att få en chans att förklara varför de har gjort si eller så. 

Demaskering 

Till slut tar trädgårdsmästaren några snabba kliv in i 

salongens mitt, avlägsnar sin förklädnad och tillkännager 

sig själv som – SHERLOCK HOLMES! Han avslöjar de 

tre Holmes som bedragare och förklarar deras egentliga 

syften med att personifiera honom (om de inte själva 

hasplar ur sig en bekännelse). Han berättar även hur 

brevstölden gick till och varför den skedde (såvida inte 

detta problem redan har lösts). Därefter kommer huvud-

numret då han redogör för hur mordet på lord Ashley 

genomfördes. Detta gör han utan att nämna mördarens 

namn. Han avslutar sin plädering med att be inspektör 

Lestrade gripa – FEARGUS DUNCAN! 

En skottes ära 

Efter förvånade flämtanden och en och annan svimning 

hörs ett utdraget stön eka genom huset och kristallkronan i 

stora salen börjar skaka. Plötsligt kommer ett antal 

stressade höns inflaxande i stora salen, och hack i häl 

följer Ernests ångdrivna potatisplockare samt den 

uppdragbara hönsnackarmaskinen. Angus har gett liv åt de 

livsfarliga maskinerna för att hjälpa sin sonson och låter 

dem nu attackera folket i stora salen. Gammelgreven drar 

sitt stora svärd och utbrister ”En Duncan ger sig aldrig!” 

Därefter går han till attack mot den av de tre Holmes som 

befinner sig närmast. En vettlös strid utbryter. Med fara 

för liv och lem får Watson och de tre Holmes hjälpa folk 

undan de mekaniska vidundren och sedan göra sitt bästa 

för att stoppa dessa. Gammelgreven kämpar tills han blir 

avväpnad. Då får han en hjärtattack, och hans sista ord 

blir ”Dessa förbannade engelsmän!” 

När tystnad åter har lägrat sig över herrgården hörs ett 

gällt rop från fru Tippett: ”Jag fick honom!” Hon håller 

upp en brunfärgad butelj igensatt med en kork. I stridens 

hetta blev Angus oförsiktig och fastnade i en av fru 

Tippetts spökfällor. Nu kommer han att få tillbringa sina 

dagar med att lyssna på fru Tippetts ständiga skvaller om 

vad som försiggår i huset. 

Allt är nu utrett och trots tragiken tackar greven och 

grevinnan Watson, Holmes och de tre bedragarna. Då 

kommer Ernest in och säger: “Det är någon som söker er, 

herr Holmes. Han påstår sig vara doktor Watson!” Ridå! 
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Thornton Hall 

Släkten Duncan och Thornton Hall 

Thornton Hall har inte varit i släktens ägo mer än två 

generationer. Släktens tidigare säte var Duncan Castle i 

Skottland. Efter att en gästande engelsman, Neville 

Spencer, fällt en nedsättande kommentar om näsan på den 

dåvarande grevens dotter gick allting utför. Dottern 

dränkte sig i en badbalja och greven, Angus Duncan, blev 

sinnesförvirrad, låste in sig i ett av tornen och svalt ihjäl. 

Det gick utför med ekonomin och till slut tvingades den 

resterande familjen överge klanens borg. Sonsonen 

Feargus var mycket ung när detta skedde, men han skulle 

aldrig glömma förödmjukelsen. Av sin far fick han 

ständigt höra hatiska berättelser om den engelsman som 

var skuld till släktens olycka. När Feargus blev äldre var 

han därför på det klara med att hans uppgift var att utrota 

Neville Spencers alla efterlevande. De flesta av dessa 

bodde i England och Feargus beslöt sig därför för att 

skaffa släkten ett nytt residens närmare sina offer. Genom 

förhandlingar lyckades han förvärva Thornton Hall. 

Herrgården kan tyckas imponerande vid en första anblick, 

men de medföljande ägorna är försumbara, och i 

kombination med herrgårdens dåliga skick innebär detta 

att herrgårdens värde är förhållandevis lågt. Den dög 

emellertid utmärkt för Feargus syften. Han låtsades bli 

sinnesförvirrad för att hans son Alistair Duncan skulle ta 

över ruljangsen av familjens affärer och koncentrerade sig 

sedan på att spåra upp alla släktingar till Neville Spencer 

och mörda dessa. Idag återstår endast en person, lord 

Simon Ashley. Feargus livsvärv är snart fullbordat… 

Kartguide 

1. Jaktbyten 

2. Mjöl 

3. Köttskafferi 

4. Skafferi 

5. Diskrum 

6. Bröd 

7. Kök 

8. Kallskänk 

9. Förvaringsrum 

10. Henriettas sovrum 

11. Hiss (ångdriven) 

12. Ernests sovrum 

13. Matsal 

14. Salong 

15. Huvudtrappan 

16. Serveringsrum 

17. Bibliotek 

18. Stora salen med porträtt på släkten Duncans tidigare 

överhuvuden. 

19. Kapprum 

 

20. Hall 

21. Ernests verkstad 

22. Silverrengöring 

23. Silver 

24. Hamish sovrum 

25. Perkins sovrum 

26. Badrum 

27. Seldon 

28. Område för rengöring av hästar 

29. Vagnskjul 

30. Kol 

31. Tvättstuga 

32. Stall 

33. Stora hästboxar 

34. Brygghus 

35. Tjänarsal 

36. Utedass 

37. Entré från trädgården 

38. Nedre salen 

39. Greve Alistair Duncans arbetsrum 

40. Terum 

41. Biljardrum 

42. Lord Simon Ashleys sovrum 

43. Jennifer Gillespies sovrum 

44. Lady Jane Ashleys sovrum 

45. Percy Gillespies sovrum 

46. Det hemsökta rummet 

47. Badrum 

48. Feargus Duncans sovrum. 

49. Hugh Duncans sovrum 

50. Gloria Tippetts sovrum 

51. Grevinnan Fiona Duncans sovrum 

52. Toalettrum 

53. Balkong 

54. Greve Alistair Duncans sovrum 

På vinden finns ytterligare sovrum som de tre Holmes 

och Watson får sig tilldelade. Dessa ligger positions-

mässigt över 50, 51, 52 och 54. 

Utöver detta finns källarutrymmen samt otaliga 

hemliga utrymmen, lönngångar och dylikt. Dessa utgör 

rena labyrinten för den som inte känner dem väl, och 

lönndörrar står att finna bakom falska bokhyllor, under 

lösa golvplankor, bakom väggpaneler och så vidare. De 

flesta av husets invånare känner till åtminstone några av 

lönngångarna, vilket gör det möjligt för dem att röra sig 

obemärkt genom delar av herrgården. Orsaken till denna 

gömda värld är att Thornton Hall byggdes av en arkitekt 

tillhörande älvasläktet. 

På herrgårdens östra sida, utanför stora salen, ligger 

Ernests skrotupplag. Här finns delar av gamla ångdrivna 

fabriksmaskiner och dylikt som Ernest tagit till vara på. 
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Persongalleri 

Greve Alistair Duncan 

En småknäpp, oberörd excentriker med iskall ”engelsk” 

fattning. Han vill helst glömma det skotska arvet eftersom 

detta är till hinder för honom i hans försök att komma upp 

sig inom den engelska societeten. Han är mycket förtjust i 

konst och tycker inte bara om att samla på konst utan även 

att skapa. För detta ändamål har han lyckats övertyga 

Henrietta att i hemlighet stå modell för hans nakenstudier. 

Konsten har dock sitt pris: Greven tvingas ge lord Ashley 

sitt stöd i överhuset eftersom lorden har kommit över någ-

ra signerade nakenstudier. Greven har stora svårigheter 

med att få herrgårdens ekonomi att gå ihop. En stor del av 

sin tid ägnar han åt att förädla och marknadsföra det öl, 

Thornton Porter, som man brygger på herrgården. 

Grevinnan Fiona Duncan 

En sympatisk, medelålders kvinna som bara vill allas väl 

och ve. Hon ägnar en stor del av sin tid åt olika välgören-

hetsorganisationer och åker för den sakens skull ofta till 

London. Detta gav henne möjlighet att inleda en affär med 

lord Ashley men hon ångrar denna djupt och anser den 

avslutad. Tyvärr gör inte lorden detsamma, något som 

orsakar henne mycket bryderi eftersom hon inte vet hur 

hon ska få ett slut på affären utan att det hela kommer i 

dagen. Hon går i sömnen men har ingen aning om detta. 

Utan egen vetskap har hon gömt åtskilliga dyrbara 

föremål, både egna och andras, på samma ställe som 

herrgårdens legendomspunna skatt. 

Hugh Duncan 

Sonen. Han är en stor upptäcktsresande med allehanda 

kartor, anteckningar och dagböcker från alla sina 

fantastiska resor, och allt från zuluspjut och blåsrör till 

torkade giftspindlar. Han njuter av att berätta om sina 

spännande resor omgiven av ett hov av uppmärksamma 

lyssnare. Vad ingen vet, förutom lord Ashley, är att Hugh 

är en bluff. Han är bara en äventyrslysten drömmare och 

mytoman som har läst för många romaner. Faktum är att 

han aldrig har varit utanför England. Han har bluffat sig in 

i Traveller’s Club och försöker nu få ekonomiskt stöd för 

en expedition till Yttre Mongoliet. Han är något av en 

playboy och har affärer med både lady Ashley och 

Henrietta. Han slösar bort sina pengar på att köpa droger 

av lord Ashley och är beroende. 

Jennifer Gillespie 

Dottern. Hon är en mycket fin och artig flicka, om än 

något lat och bortskämd eftersom hennes man Percy förser 

henne med allt hon önskar. Hon ägnar sin tid åt att sjunga, 

spela piano och läsa romantiska dikter. Hennes liv verkar 

vara en rosaskimrande dröm och hon kan tyckas något 

naiv. Hon drömmer om att bli en stor författare. Faktum är  

 

att hon har lyckats få ett mindre förlag att publicera några 

av hennes alster, ett antal erotiska kortromaner som är 

mycket chockerande med viktorianska mått mätt. De är 

utgivna under pseudonymen Julia Grace och hon är inte 

speciellt stolt över dem utan håller det hela hemligt. Den 

ende hon har berättat det för är lord Ashley med vilken 

hon har en kärleksaffär. Hon har vissa förhoppningar om 

att denne ska hjälpa henne med att publicera en 

diktsamling under hennes eget namn eftersom lorden 

känner folk inom förlagsbranschen. Tyvärr saknar Jennifer 

fullständigt poetisk ådra och hennes dikter är med förlov 

sagt usla. Detta inser lord Ashley och han har inga som 

helst planer på att hjälpa till med någon publicering. 

Jennifer är mycket förtjust i sötsaker, inte minst geléhallon 

som hon ständigt stoppar i sig. 

Percy Gillespie 

Jennifers girige man är en slemmig karl med inställsamt 

leende och svettigt handslag. Han verkar inte kunna 

någonting om sådant som ligger utanför det juridiska och 

ekonomiska området. Han är advokat och delägare i 

advokatfirman Morecambe, Barrow & Gillespie och har 

förskingrat en stor del av firmans tillgångar för att finan-

siera sin och Jennifers luxuösa tillvaro. Firman företräder 

lord Ashley. Lorden känner till de oegentligheter Percy 

ligger bakom och tvingar nu Percy att hjälpa honom med 

alla möjliga uppgifter som Percy inte får betalt för. 

Naturligtvis hatar Percy lorden för detta. Percy har hittat 

en gammal dagbok från tiden innan släkten Duncan 

övertog herrgården. Denna nämner en gömd skatt och 

Percy försöker nu finna gömstället i hopp om att skatten 

ska kunna rädda hans ekonomi. 

Feargus Duncan 

Grevens omyndigförklarade far, även kallad gammel-

greven. Han håller på släktens skotska anor genom att 

bära kilt i tid och otid samt spela säckpipa varje morgon 

och kväll eller så fort han tror att de inbillade indierna ute 

på heden skall anfalla. Han verkar rubbad men oförarglig. 

Skenet bedrar emellertid, ty gammelgreven är denna 

berättelses mördare. För mer information om detta, se 

avsnittet ”Thornton Hall”. Gammelgreven brukar smyg-

dricka av ölbrygden tillsammans med Hamish men 

föredrar naturligtvis whisky. Han äter endast haggis. 

Gloria Tippett 

Grevinnans gamla mor. Hon är extremt lomhörd men har 

en förunderlig förmåga att snappa upp många av de 

viskningar och smygande steg som hörs runtom i huset. 

Hennes sinnen är dessutom känsliga för det övernaturliga, 

vilket medför att hon störs av den osalige Angus Duncans 

kringvandringar i huset. För att få ett slut på detta brukar 
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hon arrangera små spökfällor. Bland annat har hon en 

spindel som kan spinna nät vilka påstås kunna fånga ett 

spöke. Hon brukar även sätta upp skrattspeglar på ovänta-

de ställen, hänga upp silverklockor, smörja in saker med 

en blandning av grisfett, blod och vitlök, tända genom-

trängande rökelse samt strö salt omkring sig. Hittills har 

inte en enda av dessa fällor haft avsedd verkan utan oftast 

utsätts någon av husets levande invånare för dem. Utöver 

detta ägnar hon sin tid åt att sticka, spå i tarokkort och 

kaffesump samt be med händerna hårt knutna kring sitt 

silverkors. Hon varnar ofta besökare för att ”fasansfulla 

krafter härjar på herrgården” men går ogärna in på detal-

jer. Det kan dock hända att hon omnämner lord Ashley 

som ”den onde” (det har tarokkorten berättat för henne). 

Lord Simon Ashley 

En äldre snobb och klassförespråkare. Han har ett stort 

stuteri och pratar ständigt om galopptävlingar, fältritter, 

rävjakt och hästpolo. Kan han dessutom vädra sina åsikter 

om cricketserien så är lyckan fullständig. Han har haft en 

affär med grevinnan och tror sig fortfarande ha detta. Han 

har även en affär med Jennifer men börjar tröttna på 

henne eftersom han tycker att hon är korkad. Han är en 

försigkommen herre som har lyckats nosa reda på de flesta 

hemligheter som folk på herrgården har och utnyttjar detta 

på olika sätt. Detta ger de flesta ett mordmotiv. 

Lady Jane Ashley 

En överårig lady med en ganska vågad framtoning. Hon 

verkar tro att hon alltjämt är tjugo och flirtar gärna med 

män i sin omgivning, förutom när hon är allmänt 

nedlåtande mot dem. Det enda som verkligen intresserar 

henne är grandiosa baler och tillställningar samt att umgås 

med ”rätt” personer. Hennes existens bygger på att hon är 

förmer än alla andra, och hon påpekar gärna vilket 

fantastiskt liv hon har. Hon bedrar sin man eftersom hon 

vet att denne ständigt bedrar henne. Hon är emellertid lite 

bättre på att dölja sina affärer. Bland många kan nämnas 

hennes affär med Hugh Duncan. 

Ernest 

En lätt tokig butler som ofta och gärna nackar höns på sitt 

eget våldsamma vis. Han är mycket lojal och gör vad som 

helst för att skydda sina arbetsgivare. Han är en duktig 

mekaniker och kan bygga det mesta, från ångdrivna hissar 

och ångvelocipeder till automatiska potatisplockare och 

uppdragbara hönsnackarmaskiner. På puben i byn har han 

hört skvaller om att det finns en gammal skatt gömd på 

herrgården. Ernest försöker nu finna gömstället. I hemlig-

het tillverkar han ångdrivna grävmaskiner och liknande 

för att påskynda letandet. Om han hittar skatten ska han 

använda den till att bygga ett torn som är större än 

Eiffeltornet. 

Henrietta 

En överpedantisk ung husa som effektivt städar undan 

bevis alldeles för snabbt och alltid finns till hands när 

någon behöver hjälp med något. Hon håller sin bakgrund 

hemlig eftersom hon är en avhoppad preussisk spion och 

lönnmördare som har gått under jorden. Hon har självklart 

kvar sin gamla utrustning, vilken består av allt från 

paraplyer med giftpigg till cigarettetuin med inbyggd 

kamera. Lord Ashley känner till hennes bakgrund men 

avslöjar henne inte så länge hon då och då utför små 

spionuppdrag åt honom och finner komprometterande 

uppgifter på nyckelpersoner i överhuset. Hon har låtit sig 

övertalas att stå modell för grevens nakenstudier. 

Dessutom har hon en affär med Hugh Duncan. 

Hamish 

Stall- och bryggmästare. Han ger intryck av att vara en 

jordnära karl som tycker om hårt arbete. Han samlar på 

affischer och böcker om luftskepp och planerar att tjäna 

ihop en summa stor nog för att köpa ett eget luftskepp och 

köra passagerartrafik mellan Jersey och Englands sydkust. 

Han är i full färd med att tjäna ihop denna summa 

eftersom han i hemlighet brukar tävla med grevens hästar i 

olika galopptävlingar. Detta känner lord Ashley till, men 

han berättar inget för greven så länge Hamish då och då 

ser till att grevens favorittippade hästar förlorar till fördel 

för någon av lordens hästar. Hamish brukar smygdricka av 

ölbrygden tillsammans med gammelgreven. 

Perkin 

En trädgårdsmästare som anställdes på morgonen samma 

dag som Watson och de tre Holmes anländer. Han 

framstår som en man av enkel härkomst med föga 

utbildning, men egentligen är han den riktige Sherlock 

Holmes som har förklätt sig för att kunna övervaka 

händelserna på herrgården och lista ut vilka de tre Holmes 

är. Han vet att professor Moriarty är inblandad och tänker 

utreda hur. Han ser naturligtvis till att lösa mordfallet vid 

sidan av de andras undersökningar. 

Angus Duncan 

Angus är grevens farfars far som svalt ihjäl i ett av 

Duncan Castles torn efter att ha blivit sinnesförvirrad. Han 

ser ut som en förruttnad skotsk klanledare. Då släkten 

övergav borgen var även Angus tvungen att ge sig av 

eftersom den inflyttande släktens spöken körde ut honom. 

Han ägnar nu sin tid åt att vakta herrgårdens skatt som han 

vill ska gå till att köpa tillbaka Duncan Castle. Eftersom 

det finns personer som söker efter skatten tvingas han 

ägna en stor del av sin tid åt att flytta den mellan olika 

gömställen. Han spökar och ställer till med olyckor för att 

få släkten att flytta från herrgården och återvända till 

Duncan Castle. Han vill inte skada någon men ibland går 

han lite för långt. Eftersom fru Tippett är den som är mest 

känslig för det övernaturliga spökar han extra för henne. 

Ralph Kinnock 

Angivaren inom professor Moriartys organisation. Han är 

en man med alldagligt och intetsägande utseende. Han 

smyger runt och försöker fatta vilken Holmes han skall 

informera om professor Moriartys plan att utsätta Bank of 

England för århundradets bedrägeri. 
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Doktor John Watson
Det var släckt i alla fönster på Baker Street 221B utom 

ett: Sherlock Holmes arbetsrum. Här satt doktor Watson 

nedsjunken i en länstol, sög på sin pipa och tänkte med 

vemod tillbaka på sin hädangångne vän. På tebordet 

framför honom låg några föremål utspridda. De såg inte 

mycket ut för världen – en sjöskumspipa, en jägarmössa 

och ett förstoringsglas – men de hade alla tillhört Holmes 

och förstärkte Watsons saknad. Det var nu exakt ett år 

sedan de båda satt här och Holmes berättade om professor 

Moriarty. Nu skulle han aldrig få återse honom igen, inte 

sedan den olycksaliga resan till Alperna där Holmes blev 

bragt om livet. Ovanför det 

svindlande Reichenbach-

fallet hann professor 

Moriarty ikapp Holmes i sin 

jakt på hämnd och under 

den påföljande bataljen föll 

de båda mot en säker död i 

de nedstörtande vatten-

massorna. Holmes vand-

ringskäpp var allt Watson 

fann när han nådde den 

ödesdigra platsen. Om han 

ändå inte hade vikt från sin 

väns sida… 

Sedan dess hade Watson 

återgått till att sköta sin 

praktik i Kensington, men 

han hade inte gett upp för-

fattandet av Holmes memo-

arer. Nu när Holmes var 

borta fanns det desto större 

anledning att publicera de 

fall som Holmes så briljant 

hade löst. Därigenom skulle 

Holmes få det eftermäle han 

så väl förtjänade. Några av 

de nedtecknade fallen hade 

redan publicerats, men han 

hade för avsikt att färdig-

ställa alla sina anteckningar för publicering, och detta var 

något han trivdes med att göra här på Baker Street 221B. 

Holmes hade alltid varit noga med att Watson skulle 

nedteckna exakta fakta och vare sig undanhålla något eller 

brodera ut historierna. Vid tillfälle hade Holmes anmärkt 

att Watson hade en olycklig vana att betrakta fallen ur 

litterär synvinkel istället för som vetenskaplig övning. 

Watson kunde inte neka till detta, men han ansåg att 

historierna nådde en större läsarskara om de grep tag i 

läsaren istället för att bara rada upp torra fakta, och han 

kände sig faktiskt riktigt nöjd med sitt författarskap. 

Watson tänkte tillbaka på första gången de två träffa-

des. Watson bodde vid denna tid på ett pensionat, men 

detta började tära på hans kassa eftersom han ännu var för 

svag för att arbeta på grund av sin konvalescens efter sin 

tid som fältskär i Indien. Han hade trots allt först skadats 

av ett skott i axeln i slaget vid Maiwand och sedan drab-

bats av tyfus i Peshawar. När Watson nämnde för en vän 

att han behövde finna ett billigare boende satte denne ho-

nom i kontakt med Holmes. Holmes befann sig vid tillfäl-

let i fråga i kemilaboratoriet på ett närliggande sjukhus, 

och när Watson påkallade Holmes uppmärksamhet blev 

denne eld och lågor över att få berätta för någon om sin 

senaste upptäckt, en reagens som fälldes ut av hemoglobin 

och inget annat. Efter 

denna lyckade start var det 

en ren formsak att komma 

överens om delat boende i 

den våning på Baker Street 

221B som Holmes hade 

haft ögonen på. 

Tillsammans upplevde 

de mycket tillsammans, inte 

minst i samband med de 

olika fall Holmes tog sig an 

i sin egenskap av rådgivan-

de detektiv. Holmes egent-

liga intresse var dock inte 

detektivarbetet i sig. Detta 

var ren hjärngymnastik och 

en nödvändig inkomstkälla. 

Nej, det var naturvetenska-

pen och framför allt kemin 

som intresserade honom. 

Han ägnade många sena 

nätter åt sina kemiska expe-

riment och såg ofta ut som 

ett spöke på mornarna. 

Watson upphörde aldrig att 

fascineras av Holmes otro-

liga kunskaper. Han var 

insatt i så vitt skilda områ-

den såsom kemi, anatomi, 

juridik, gifter, geologi, tobaksaska, öronformer, kryptolo-

gi, yrkets påverkan på handens form, tatueringar, datering 

av gamla dokument, brottshistoria, Londons och konti-

nentens undre värld, förklädnader, hundar, rättsmedicin, 

Londons geografi, tidningstyper och skrivmaskiner, 

parfym, cykeldäck, eldvapenmodeller, fiske samt golf. 

Å andra sidan kunde Holmes vara totalt ovetande om 

sådant som varje normal människa kände till. Områden 

såsom modern litteratur, filosofi, politik och astronomi 

ansåg han vara totalt irrelevanta för hans arbete. 

Holmes var dock inte en teoretiker som kände sig 

bortkommen så fort han kom utanför sin kammare. 

Tvärtom satte han en ära i att omvandla sina teorier i 
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praktik och han kunde dessutom ta till vara på sig själv. 

Han hade många gånger visat sig framstående inom 

boxning, fäktning och en japansk självförsvarsteknik som 

enligt Holmes benämndes ”baritsu”. Han var även en god 

sprinter och mycket starkare än hans kroppskonstitution 

antydde. Hans nävar var kapabla till ett riktigt järngrepp. 

Han intresserade sig emellertid inte det minsta för sin 

egen hälsa, så när som på att han var mycket renlig. 

Inget överträffade Holmes målmedvetenhet när han 

arbetade. Han kunde arbeta dygnet runt åtskilliga dagar i 

följd och till och med glömma av att äta. Å andra sidan åt 

han aldrig särskilt mycket. När han inte fick använda sina 

kunskaper och färdigheter blev han mycket rastlös och 

drabbades ibland av flera dagars apati då han steg upp 

sent, spenderade dagarna på soffan i vardagsrummet, och 

knappt sade ett ord eller rörde en muskel. Vid dylika 

tillfällen hände det att han nyttjade opium vilket kunde 

leda till en ännu djupare depression från vilken han bara 

kunde räddas av ett fall. Watson ogillade i högsta grad att 

Holmes vanskötte sin 

hälsa på detta sätt och 

försökte få Holmes att 

upphöra nyttja dylika 

droger. 

Normalt sett upp-

trädde Holmes som en 

kylig och praktisk lo-

giker. Han kunde vid 

tillfällen vara manipu-

lerande, nedlåtande, 

uppläxande och pe-

dantisk, och de höga 

krav han ställde på sin 

omgivning ledde van-

ligtvis till besvikelse. 

När så behövdes var han hänsynslös. Han var väl medvet-

en om sitt överlägsna intellekt, sina kunskaper och sin 

förmåga att se invecklade samband. Denna förmåga ansåg 

han själv till stor del bero på att han sållade bort all “oint-

ressant” och överflödig information för att bara koncentre-

ra sig på det som var av relevans för hans arbete. Han 

framhöll också alltid hur viktigt det var att man använde 

alla sina fem sinnen när man studerade sin omgivning. När 

hans hjärna var sysselsatt med ett problem och det gick 

trögt kunde han vara vresig, grubblande och svår. 

Han stod alltid vid sitt ord och hade ett utpräglat rätts-

sinne. En lustig egenhet var hans svaghet för uppskattning, 

vilket yttrade sig i att han emellanåt gjorde små uppvis-

ningar för att erhålla bifall och beundran. Berömmelse 

hade han emellertid inget till övers för. 

Det täcka könet ansåg han tillhöra Watsons avdelning, 

förmodligen för att Watson uppskattade det äktenskapliga 

livet och hade varit gift två gånger. Holmes uppvisade 

aldrig några amorösa känslor för någon kvinna. Han 

talade dock gärna i beundrande ton om Irene Adler, den 

kvinna som en gång i tiden hade lyckats överlista honom. 

Trots sitt kalla yttre visade Holmes ofta prov på en väl 

utvecklad empatisk förmåga, och han var på intet sätt en 

känslolös individ. Watson och Holmes hade varit mycket 

goda vänner och Holmes hade i högsta grad uppskattat 

Watsons medverkan i de många fallen, inte bara som en 

objektiv observatör, utan även för Watsons omtanke och 

hjälpsamhet. Ofta lät Holmes Watson sköta sociala 

kontakter eftersom Holmes ansåg Watson vara en bättre 

konversationsmänniska och Watson kunde uppvisa ett 

genuint intresse för folks vardagliga problem och 

krämpor. Watsons medicinska kunskaper var goda och 

Holmes hade funnit stort nöje i deras diskussioner rörande 

detta område. Båda nyttjade de tobak och de hade vid 

tillfällen diskuterat tobakens påverkan på den mänskliga 

organismen. Naturligtvis diskuterade de ofta Holmes 

metoder och Watson hade själv vid tillfällen försökt 

tillämpa dessa, om än inte med samma framgång som 

Holmes. Inte sällan hade Holmes undersökningar placerat 

de två i våldsamma situationer, och då hade Watsons 

förmåga att hantera en revolver kommit till nytta. 

Holmes tog alltid stor hänsyn till att Watson ogillade 

oväsen, möjligtvis 

med undantag för när 

han spelade på sin 

violin. Holmes kunde 

spela de mest fantas-

tiska stycken när han 

ville. Detta gjorde han 

dock mest för Wat-

sons skull. Själv före-

drog Holmes att luta 

sig tillbaka i sin län-

stol, placera violinen i 

knäet och improvisera 

fram toner och stäm-

ningar utan någon 

bestämd melodi sam-

tidigt som hans tankar var upptagna med något helt annat. 

Watson suckade djupt. Han borde sluta upp med att 

titta in här på kvällarna med sitt löjliga hopp om att 

Holmes plötsligt en kväll skulle dyka upp. Ingen kunde 

trilla utför de höga klipporna ovanför Reichenbachfallet 

och överleva, inte ens Holmes. Men ändå, att återigen få 

ta sig an de brottsliga gärningar som kokades ihop därute i 

dolska individers hjärnor! Att återigen få höra Holmes 

säga “Låt spelet börja!” 

Karakteristika 

Starka sidor 

Medicin  Mycket bra 

Mod  Mycket bra 

Skytte  Mycket bra 

Fysik  Bra 

Författa  Bra 

Handgemäng  Bra 

Svaga sidor 

Fäktning  Dålig 

Gymnastiska övningar  Dålig 
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Sherlock Holmes 

Peter Morgan 

Ännu en mindre lyckad föreställning på ”The Rose 

Theatre” på grund av en usel regissör, pengabrist och 

sjukdom. Hur skulle han, Peter Morgan, kunna göra ett 

framträdande värdigt hans storhet som skådespelare när 

han bara omgavs av lättingar och dilettanter? Om han 

ändå någon gång kunde få en chans att göra en riktigt bra 

roll. I tjugo år hade han kämpat på andra klassens 

etablissemang och det verkade som om han skulle få 

fortsätta med det tills han dog. 

Det var med frustration han sminkade av sig där han 

satt i sin loge. Hans funderingar 

avbröts dock av en kort knackning 

på dörren. Han bad besökaren träda 

in och blev förvånad då dörren 

öppnades av en droskförare. Denne 

meddelade korthugget att han var 

där för att föra herr Morgan till ett 

viktigt möte. När Morgan såg 

tveksam ut tillade droskföraren att 

det fanns vissa monetära fördelar 

förknippade med mötet. Morgan 

klädde snabbt om och följde med 

droskföraren ut ur teatern. En 

snabb färd förde honom till 

utkanten av Soho och vad som 

tycktes vara en förfallen fabriks-

lokal. Droskföraren uppmanade 

honom att gå in och Morgan lydde, 

om än med viss rädsla. Där inne 

var det mörkt, men nästan 

omedelbart efter hans inträde 

skrapade en svavelsticka till och 

någon tände en oljelampa. I dess 

sken kunde Morgan skönja en 

mycket lång och smal man. Hans 

höga panna välvde sig ovanför de 

mörka, insjunkna ögonen och han 

tycktes mycket blek. Axlarna 

sluttade kraftigt och huvudet rörde 

sig reptilaktigt. Morgan började 

kallsvettas inför denna uppenbarelse och han hoppade 

nästan till när mannen tog till orda. 

”Mitt namn är professor Moriarty. Ni har säkerligen 

läst om min död i tidningarna men som Ni ser har den 

journalistiska faktagranskningen återigen fallerat. Jag kan 

även försäkra Er om att min makt är oförminskad, även 

om Scotland Yard med Sherlock Holmes hjälp lyckades 

sätta vissa käppar i hjulet för mig. Jag har dock för avsikt 

att se till att detta inte upprepas. Ni, herr Morgan, är en 

exakt avbild av Holmes och skall därför ta hans plats nu 

när originalet är hädangånget. På så sätt kan Ni styra 

Scotland Yards undersökningar och se till att de undviker 

att lägga sig i mina affärer. Ert intellekt må vara underläg-

set Holmes men som skådespelare bör Ni ändå vara 

förmögen att hålla skenet uppe. Efter vad jag har förstått 

har Ni dessutom samma arroganta attityd. Några frågor?” 

”Jo”, började Morgan försiktigt, ”jag vill inte vara 

oartig men att ta del i Era brottsliga…” 

”Ni tycker om hasardspel, inte sant, herr Morgan? Era 

skulder är avsevärda och indrivarna börjar bli otåliga. 

Men ett ord från min sida så finns inte skulderna mer. 

Naturligtvis accepterar Ni mitt 

förslag.” 

”Na-naturligtvis. Men vad hän-

der om doktor Watson genom-

skådar mig?” 

“Ni är väl den bäste skåde-

spelaren i London? Eller har jag 

valt fel person?” 

“Nej, nej, inte alls!” 

”Bra! Lyssna då noga! Jag har 

en förrädare inom min 

organisation. Om denne får höra att 

Holmes har återvänt kommer han 

eller hon garanterat att försöka 

kontakta Holmes för att avslöja 

mina senaste planer. När så sker 

skall Ni hålla kvar personen i fråga 

och genast kontakta mig. Allt Ni 

behöver göra är att skicka ett 

telegram till adressaten på denna 

lapp. Sedan sköter mina män om 

resten. Skulle Ni misslyckas med 

detta…” Oljelampan slocknade 

och Morgan insåg snart att han 

stod ensam kvar i mörkret. 

Morgan förstod att han inte 

hade något annat val än att lyda. 

Under dagarna som följde såg han 

till att noga läsa alla utgivna 

noveller om Sherlock Holmes för 

att få bakgrundsmaterial till hur den kände detektiven 

uppträdde. Det största problemet skulle bli att fejka de 

kunskaper som Holmes besatt. Det var nog bäst att hålla 

sig nära Watson så att han kunde lära sig mer om Holmes 

arbetssätt. Watson var garanterat den störste experten på 

Holmes, så det gällde att diskret pumpa denne på 

information. Han var dock tvungen att duka upp en bra 

historia om hur han kunde överleva att tillsammans med 

professor Moriarty störta ned i Reichenbachfallets 

skummande virvlar. Med dessa funderingar styrde Morgan 

sina steg mot Baker Street 221B. 
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Personifiering av Holmes 

Fördelar 

Förklädnader  Mycket bra 

Skådespeleri  Mycket bra 

Etikett  Bra 

Fäktning  Bra 

Spela fiol  Bra 

Kunskaper om tobaksaska, yrkets påverkan på handens 

form, tatueringar och hundar  Bra 

Nackdelar 

Brottsutredning  Dålig 

Iakttagelseförmåga  Dålig 

Slagsmål  Dålig 

 

 

Några av Holmes repliker 

 ”Låt spelet börja!” 

 ”Du tittar, men du observerar inte.” 

 ”Det är ett grundläggande misstag att spekulera innan 

man har alla fakta. Omedvetet börjar man anpassa 

fakta efter teorierna istället för teorierna efter fakta.” 

 ”Jag gissar aldrig. Det är en chockerande vana som 

bryter ned den logiska förmågan.” 

Morgans kom-ihåg-anteckningar 

 Holmes var mycket målmedveten när han arbetade. 

Han kunde arbeta dygnet runt åtskilliga dagar i sträck 

och till och med fullständigt glömma av att äta (han åt 

inte mycket annars heller). När han inte fick använda 

sina kunskaper och färdigheter blev han mycket rastlös 

och drabbades ibland av flera dagars apati då han steg 

upp sent, spenderade dagarna på soffan i vardags-

rummet, och knappt sade ett ord eller rörde en muskel. 

Vid dylika tillfällen hände det att han nyttjade opium 

vilket kunde leda till en ännu djupare depression. Det 

enda som kunde rycka honom ur dessa depressioner 

var ett fall. 

 Han var en flitig nyttjare av tobak och rökte vanligtvis 

denna i någon av sina pipor. Han intresserade sig inte 

det minsta för sin egen hälsa men var alltid noggrann 

med sin hygien. Han var en god sprinter och mycket 

starkare än kroppskonstitutionen antydde. 

 Han uppträdde oftast som en kylig och praktisk 

logiker. Vid tillfällen kunde han vara manipulerande, 

nedlåtande, uppläxande och pedantisk. Ofta ställde 

han mycket höga krav på sin omgivning och blev 

vanligtvis besviken. 

 Han var väl medveten om sitt överlägsna intellekt, sina 

kunskaper och förmåga att se invecklade samband. 

Denna förmåga ansåg han själv till stor del bero på att 

han sållade bort all överflödig information för att bara 

koncentrera sig på det som var av relevans för hans 

arbete. Han framhöll alltid vikten av att använda alla 

fem sinnena när man studerade sin omgivning. 

 Trots sitt kalla yttre uppvisade han ofta prov på en väl 

utvecklad empatisk förmåga, och han var på intet sätt 

en känslolös individ. 

 Han stod alltid vid sitt ord och hade ett utpräglat 

rättssinne. 

 En lustig egenhet var hans svaghet för uppskattning, 

vilket yttrade sig i att han emellanåt gjorde små 

uppvisningar för att erhålla bifall och beundran. Han 

var dock negativ till berömmelse. 

 Det täcka könet ansåg han tillhöra Watsons avdelning 

och han uppvisade aldrig några känslor för någon 

kvinna. Han talade dock gärna i beundrande ton om 

Irene Adler, den kvinna som en gång i tiden hade 

lyckats överlista honom. 

 Han kunde vara vresig, grubblande och svår när hans 

hjärna var sysselsatt med ett problem och det gick 

trögt. 

 Holmes kunde spela de mest fantastiska stycken på sin 

violin när han ville. Detta gjorde han dock mest för 

Watsons skull. Själv föredrog Holmes att luta sig 

tillbaka i sin länstol, placera violinen i knäet och 

improvisera fram toner och stämningar utan någon 

bestämd melodi samtidigt som hans tankar var 

upptagna med något helt annat. 
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Sherlock Holmes 

Lady Pym 

Det var vid offentliga tillställningar som lady Pym 

verkligen blommade ut. När hennes graciösa danssteg 

drog till sig de unga herrarnas blickar, hennes kvicka 

skämt fick dem alla att bryta ut i skratt, och hennes djupa 

ögon dränkte deras själar, då var hon i sitt esse. Hon var 

trots allt av älvornas släkte, och en av de allra ädlaste 

dessutom, och som sådan ägde hon en karisma utöver det 

vanliga. Men dessa män kunde inte fånga hennes intresse 

någon längre tid, och när de hoppfulla dök upp vid dörren 

till hennes bostad för att uppvakta henne bad hon husan 

att köra dem på porten. Hon föredrog att tillbringa sin tid i 

den lilla salongen och läsa ”The 

Strand Magazine”. Framför allt 

novellerna om Sherlock Holmes låg 

henne varmt om hjärtat. Denne 

arrogante man med världshistoriens 

mest knivskarpa intellekt var något 

helt annat än de ytliga lycksökare 

hon annars umgicks med. Om hon 

bara kunde få träffa honom! 

Det var på utrikesministerns 

stora bal det skedde. Hon stod och 

njöt av den uppmärksamhet som sir 

Pemrose och sir Darby visade 

henne när hon fick se en stolt och 

rakryggad figur kliva in i salen: 

Sherlock Holmes! Han omringades 

av en klunga nyfikna och frågvisa 

gäster men avfärdade dem alla 

snabbt när hans intresse för dem 

synbarligen upphörde. Istället gick 

han bort till utrikesministern och 

dryftade något med denne. Det var 

uppenbart att han inte ämnade 

stanna kvar särskilt länge. Lady 

Pym beslöt sig därför för att genast 

skrida till verket. Hon lämnade de 

något förvånade sir Pemrose och sir Darby åt sina öden 

och styrde stegen mot alla brottslingars överman. 

Utrikesministern noterade hennes annalkande och intro-

ducerade högtidligt Holmes och lady Pym för varandra. 

“Ni ser ut att önska en dans”, sade Holmes. 

“Hur visste Ni det?” 

“Strax innan Ni kom fram kastade Ni en snabb blick åt 

orkesterns håll samtidigt som Ni tog några steg i takt med 

musiken.” 

“Nå, bjuder Ni upp mig?” 

Det gjorde han och de två gled ut på dansgolvet. 

Holmes var en ypperlig dansör. Han förde säkert och de 

två tycktes flyta genom dansens virvlar. Lady Pym blev 

blixtkär! Efter dansen föreslog hon på sitt mest intagande 

vis att de skulle lämna denna tillställning och umgås lite 

mer ostört. Utan en min svarade Holmes att han tyvärr 

hade viktiga saker att stå i. 

“Men detta är viktigt! Ni måste hjälpa mig. Det gäller 

en stöld!” 

“Jaså, av vad då?” 

“Mitt hjärta, och jag tror att tjuven befinner sig här 

ikväll” 

“Tyvärr, min sköna, men den typen av fall åtar jag mig 

inte. Adjö!” Och så lämnade han henne ensam där mitt på 

golvet. Hennes kärlek förbyttes i hat och rosenrasande 

lämnade hon balen. Hon skulle 

hämnas! Vem trodde han att han var 

egentligen? 

Månaderna som följde stängde 

hon in sig i sin bostad och sjönk ned 

i en djup depression, fördjupad av 

den opiumrökning hon alltid tog till 

i dylika situationer. Först när hon 

fick höra talas om Sherlock Holmes 

försvinnande i Alperna rycktes hon 

ur sin depression. Nu visste hon hur 

hon skulle hämnas! Hon skulle för 

evigt fläcka Holmes rykte genom att 

uppträda som denne, lösa ett fall 

och samtidigt bli inblandad i en 

romantisk skandal! Då skulle doktor 

Watson nedteckna alltsammans och 

publicera det. Det gällde bara att se 

till att ha Watson nära sig hela tiden 

så att han inte missade några 

generande detaljer. 

Hon var övertygad om att hon 

kunde få Watson att tro att hon 

verkligen var Holmes. Såsom älva 

kunde hon anta andra personers 

utseende och Holmes ansikte var för 

evigt inetsat i hennes minne. Hans teknik och vanor kände 

hon väl efter att ha lusläst novellerna, och om Watson 

upptäckte några brister i hennes kunskaper fick hon skyla 

över det med sin förtjusande personlighet. Hon var dock 

tvungen att komma på en bra historia som förklarade hur 

Holmes kunde överleva att tillsammans med professor 

Moriarty störta ned i Reichenbachfallets skummande 

virvlar. 

Men tänk om Holmes inte var död och dök upp igen? 

Nå, låt då hans knivskarpa intellekt försöka bevisa att hon 

inte skulle vara den riktige Holmes. Det blir något för 

honom att bita i! Med ett leende på läpparna gjorde hon 

sig i ordning för att sedan ta en droska till Baker Street 

221B. 
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Personifiering av Holmes 

Fördelar 

Empati  Mycket bra 

Etikett  Mycket bra 

Formbyte  Mycket bra 

Kunskaper om gifter, droger och parfym  Mycket bra 

Baritsu (japansk självförsvarsteknik)  Bra 

Golf  Bra 

Älvasinnlighet (förföra, manipulera) Bra 

Nackdelar 

Brottsutredning  Dålig 

Fysik  Dålig 

Humörkontroll  Dålig 

Övrigt 

Ogillar järn. 

Ogillar kristna symboler och böner. 

Lady Pyms kom-ihåg-anteckningar 

 Holmes var alltid mycket målmedveten när han 

arbetade. Han kunde arbeta dygnet runt åtskilliga 

dagar i sträck och till och med fullständigt glömma av 

att äta, vilket i och för sig inte var något stort avsteg 

från hans normala vanor eftersom han aldrig åt särskilt 

mycket. När han inte fick använda sina kunskaper och 

färdigheter blev han mycket rastlös och som mot-

reaktion drabbades han ibland av flera dagars apati då 

han steg upp sent, spenderade dagarna på soffan i 

vardagsrummet, och knappt sade ett ord eller rörde en 

muskel. Vid dylika tillfällen hände det att han nyttjade 

opium, vilket var fullt förståeligt, och bara ett fall 

kunde rycka upp honom. 

 Han var en flitig nyttjare av tobak och rökte vanligtvis 

denna i någon av sina pipor. 

 Han var en god sprinter och hade en stark och 

vältränad kropp. Och som han kunde föra! Han var 

också ett föredöme i renlighet. 

 Han uppträdde alltid korrekt och rationellt. Mot 

personer av lägre status var han självklart nedlåtande, 

uppläxande och pedantisk. Han ställde höga krav på 

sin omgivning och blev mycket besviken när dessa inte 

uppfylldes. Han manipulerade utan problem alla 

brottslingar och var hård och hänsynslös mot dem.  

 Han var väl medveten om sitt överlägsna intellekt, sina 

kunskaper och sin förmåga att se invecklade samband. 

Denna förmåga berodde inte minst på att han sållade 

bort all överflödig information för att bara koncentrera 

sig på det som var av relevans för hans arbete. Han 

hade till exempel ingen som helst kunskap om vanlig 

underhållningslitteratur, filosofi eller astronomi, och 

de politiska kunskaperna var begränsade. Däremot var 

han väl insatt i kemi, anatomi, juridik, gifter, geologi, 

tobaksaska, öronformer, kryptologi, yrkets påverkan 

på handens form, tatueringar, datering av gamla 

dokument, brottshistoria, Londons och kontinentens 

undre värld, förklädnader, hundar, rättsmedicin, 

Londons geografi, tidningstyper och skrivmaskiner, 

parfym, cykeldäck, eldvapenmodeller, fiske samt golf. 

 Han framhöll alltid hur viktigt det var att man använde 

alla sina fem sinnen när man studerade sin omgivning. 

 Trots sitt kalla yttre uppvisade han ofta prov på en väl 

utvecklad empatisk förmåga, och han var på intet sätt 

en känslolös individ. Däremot förstod han sig inte alls 

på kvinnor. Tänk om han var… 

 Han stod alltid vid sitt ord och hade ett utpräglat 

rättssinne. 

 Han var svag för uppskattning och gjorde gärna små 

uppvisningar för att erhålla bifall och beundran. 
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Sherlock Holmes 

Inspektör Lestrade 

Sherlock Holmes var död! Doktor Watson hade själv 

berättat den fruktansvärda historien om professor 

Moriartys och Holmes katt-och-råtta-lek och det tragiska 

slut historien hade fått uppe i Alperna. Inte för att 

Lestrade hade tyckt om Holmes. Så många gånger som 

denne övertrumfat honom och tryckt ned honom i skorna. 

Gång på gång hade Holmes varit på honom och i en 

inbillad ynnest ställt sina ”fantastiska” förmågor till 

Scotland Yards förfogande. Och som han hade tjatat på 

Lestrade om att denne inte 

hade någon fantasi utan 

alltid tog det mest uppenba-

ra spåret och bortsåg från 

ledtrådar som inte passade 

in i hans fina och, enligt 

Holmes, förhastade teorier. 

Holmes var bara avundsjuk 

för att Lestrade faktiskt ha-

de några teorier att komma 

med! Själv var Holmes 

tvungen att grubbla och vara 

hemlighetsfull i flera dygn. 

Dessutom hade Holmes haft 

mage att påstå att Lestrade 

inte skulle förstå sig på folk. 

Som om Holmes hade gjort 

det, han som alltid uppträd-

de som en kall fisk och 

tryckte ned folk med sin 

arrogans. Att Holmes hade 

lyckats lösa några av de fall 

som Lestrade hade haft 

ansvaret för berodde enbart 

på att nyckelvittnen hade 

sökt upp den berömde 

Holmes istället för Scotland 

Yard, och att Holmes gång på gång undanhöll Lestrade 

avgörande bevisföring. Mannen borde för länge sedan ha 

spärrats in för att han hindrade rättvisans gång. 

Men nu var den fördömda besserwissern borta och 

Lestrade hade aldrig fått någon möjlighet till revansch. 

Holmes skulle alltid bli hågkommen som den störste 

detektiven genom tiderna och han själv skulle förbli en 

dvärg i en jättes skugga. Om Holmes ändå inte var död! 

Det var då snilleblixten slog Lestrade. Tänk om… om 

Lestrade tog hans plats, folk trodde Holmes var tillbaka, 

han löste fall ännu skickligare än tidigare och sedan 

avslöjade han att han var Lestrade och ingen annan. Då 

skulle han få det erkännande han så väl förtjänade! Idén 

slog snabbt rot. Men även om han hade hjärnan så 

saknade han utseendet. Hur ändra detta? Han hade hört 

talas om en illusionist med mystiska förmågor. Hans namn 

var Maxwell den magnifike och ryktet sade att han höll till 

någonstans i Soho. Sent en natt begav sig Lestrade till 

detta syndens näste och en smutsig och mycket ohyfsad 

ung dam ledde honom till en kuriosaaffär. Affärs-

innehavaren, en halvblind gamling, studerade Lestrade 

ingående innan han sträckte på sig i sin fulla längd. I nästa 

ögonblick stod istället en skrämmande, mörkhyad man 

inför Lestrade. Denne presenterade sig som Maxwell den 

magnifike och sade sig 

kunna hjälpa Lestrade mot 

att Lestrade i gengäld 

ordnade ett näringstillstånd. 

Lestrade godtog detta var-

vid Maxwell mumlade en 

uråldrig litania och utförde 

hypnotiska gester med hän-

derna. När han var färdig 

räckte han Lestrade en 

spegel. Med viss bävan höll 

Lestrade upp spegeln fram-

för sitt ansikte och såg – 

Sherlock Holmes. Maxwell 

sade åt honom att behålla 

spegeln och krossa denna 

när han ville att illusionen 

skulle brytas. 

I och med detta var 

Lestrade redo att ikläda sig 

sin nya roll. Han kände väl 

till hur Holmes löste sina 

fall så det här skulle nog gå 

utmärkt. Att övertyga Wat-

son om att han faktiskt var 

Holmes torde inte bli alltför 

svårt. Lestrade besatt trots 

allt samma skarpa intellekt som Holmes och hade minst 

lika gedigna kunskaper inom alla de områden som var 

relevanta för en detektiv. Det viktigaste var att se till att 

Watson alltid var närvarande under de kommande under-

sökningarna. Watson var trots allt den som hade nedteck-

nat Holmes alla fall och nu skulle han, sig själv ovetande, 

nedteckna Lestrades fall. Men tänk om Holmes inte var 

död och kommer tillbaka? Man hade trots allt aldrig funnit 

kroppen. Nå, i så fall skulle Lestrade verkligen få chansen 

att visa vem som hade den mest briljanta hjärnan. Allt han 

behövde hitta på nu var en bra historia som förklarade hur 

han kunde överleva att tillsammans med professor 

Moriarty störta ned i Reichenbachfallets skummande 

virvlar. Med dessa funderingar styrde Lestrade sina steg 

mot Baker Street 221B. 
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Personifiering av Holmes 

Fördelar 

Brottsutredning  Mycket bra 

Fiske  Mycket bra 

Iakttagelseförmåga  Bra 

Skytte  Bra 

Kunskaper om brottshistoria, Londons och kontinentens 

undre värld, rättsmedicin samt eldvapenmodeller  Bra 

Nackdelar 

Empati  Dålig 

Fantasi  Dålig 

Mod  Dålig 

Smyga  Dålig 

Kunskap om allt som ligger utanför konventionell 

brottsutredning  Dålig 

Lestrades kom-ihåg-anteckningar 

 Holmes låtsades alltid vara djupt upptagen av sitt 

arbete. Han arbetade ofta dygnet runt åtskilliga dagar i 

sträck och kunde till och med fullständigt glömma av 

att äta. Watson smög förmodligen till honom mat i 

smyg. 

 Han var en flitig nyttjare av tobak och rökte vanligtvis 

denna i någon av sina pipor. Han brydde sig aldrig om 

ifall någon stördes av den stinkande tobaksröken. 

 Han hade starka nypor och demonstrerade gärna detta 

då han hälsade på folk. 

 Han uppträdde alltid kyligt och var förmodligen helt 

utan känslor. Han var oftast manipulerande, 

nedlåtande, uppläxande och pedantisk. Ofta ställde 

han omöjliga krav på sin omgivning och blev sedan 

besviken när folk inte levde upp till hans mått. Han 

njöt uppenbarligen av att få trycka ned folk i skorna, 

och han kunde vara mycket hänsynslös. 

 Han framhöll gärna sitt påstådda överlägsna intellekt, 

sina kunskaper och sin förmåga att se invecklade 

samband. Denna förmåga ansåg han själv bero på sina 

”fantastiska” kunskaper inom kemi, anatomi, juridik, 

gifter, geologi, tobaksaska, kryptologi, tatueringar, 

datering av gamla dokument, brottshistoria, Londons 

och kontinentens undre värld, förklädnader, rätts-

medicin, Londons geografi, tidningstyper och skriv-

maskiner, parfym, cykeldäck, eldvapenmodeller, fiske 

samt golf. Som om allt det skulle ha med 

brottsundersökning att göra! Mannen försökte bara 

göra sig märkvärdig. 

 Av någon anledning gick han jämt runt och luktade 

och smakade på allting. Smutsig ovana! 

 En av hans få positiva sidor var att han alltid stod vid 

sitt ord. 

 Han var extremt svag för uppskattning, något som 

yttrade sig i att han jämt och ständigt gjorde små 

uppvisningar för att erhålla bifall och beundran. Han 

påstod sig vara negativ till berömmelse, vilket 

uppenbarligen var förbannad lögn! 

 Det täcka könet ansåg han tillhöra Watsons avdelning 

och han uppvisade aldrig några känslor för någon 

kvinna. Som om någon kvinna skulle vara intresserad 

av honom! 

 Han kunde vara vresig och otrevlig när hans hjärna var 

sysselsatt med ett problem och det gick trögt. Med 

andra ord för det mesta! 
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Regler 
Regelsystemet i Castle Falkenstein kräver tillgång till en 

kortlek med jokrarna instoppade. 

 

Färg Färdighetsområde 

 Känslosamma och romantiska aktiviteter 

 Mentala och intellektuella aktiviteter 

 Fysiska aktiviteter 

 Sociala och statusrelaterade aktiviteter 

 

Färdighetsnivå/svårighetsgrad  Valör 

Dålig    2 

Normal    4 

Bra    6 

Mycket bra   8 

Framstående   10 

Suverän    12 

 

Karaktärerna har färdighetsnivå Normal i alla de färdig-

heter som inte anges på karaktärsbladen. 

 

Tillvägagångssätt för att lösa en uppgift 

1. Spelaren och spelledaren ska ha fyra kort var på 

handen. 

2. Bestäm vilken färdighet som behövs och svårighets-

grad/motståndarens färdighetsvärde. 

3. Spelaren adderar sitt färdighetsvärde med värdena på 

de kort som spelaren väljer att spela från sin hand. 

Värdena på korten motsvarar deras valörer om de 

tillhör samma färg som färdigheten; i annat fall är 

värdet 1. Jokrar tillhör vilken färg som helst och är 

värda 15. 

4. Spelledaren adderar svårighetsgraden/motståndarens 

färdighetsvärde med värdena på de kort han väljer att 

spela från sin hand. 

5. Jämför värdena: 

 Spelarens summa är mindre än hälften av spel-

ledarens summa: Karaktären fumlar. 

 Spelarens summa är mindre än spelledarens 

summa: Karaktären lyckas inte. 

 Spelarens summa är lika med eller mer än spel-

ledarens summa: Karaktären lyckas delvis. 

 Spelarens summa är lika med eller mer än 1,5 

gånger spelledarens summa: Karaktären lyckas. 

 Spelarens summa är lika med eller mer än dubbla 

spelledarens summa: Karaktären lyckas över för-

väntan. 

6. Spelaren och spelledaren tar nya kort så att de 

återigen har fyra kort på handen. 

 

Vid strid börjar den karaktär som har högst iakttagelse-

förmåga och för övrigt agerar man samtidigt. Omladdning 

av ett eldvapen tar en minut. En normalperson har fem 

skadenivåer. Dessa ökar med bättre mod och fysik. 

 

Exempel på skador 

 Slag (bra fysik, karaktären lyckas): 2 skadenivåer 

 Pistol (karaktären lyckas): 4 skadenivåer 

 Värja (karaktären lyckas): 5 skadenivåer 

 Jaktgevär (karaktären lyckas): 5 skadenivåer 

 Hagelbössa (kort avstånd, karaktären lyckas): 6 skade-

nivåer 

 Fall: 1 skadenivå per 20 fot 

 Drunkning: 8 skadenivåer per minut 

 

Om en karaktär förlorar alla sina skadenivåer drar spel-

ledaren ett kort. Om det är en spader så dör karaktären. I 

annat fall lever stackaren och kan omhändertas, men vid 

ytterligare skada dör karaktären omedelbart. 

 

Krafter 

 Formbyte: Förmågan att anta en annan varelses form, 

passera genom väggar (ej järn) eller förvandla sig till 

dimma. 

 Älvasinnlighet: Förmågan att förföra och manipulera 

dödliga. Motståndskraften baseras på färdigheten 

Mod. 

 



 

 

 

 

 

 

3xHolmes 

En tät kvällsdimma steg långsamt upp från Themsens vatten och 

svepte in London i sin kalla famn. Alla detaljer suddades ut i det 

dolska töcknet och gaslyktorna såg övergivna ut i sina gatuhörn. Ljud 

utan synbar källa tycktes förstorade i den för övrigt dämpade natten. 

På Baker Street 221B lyste det i ett fönster på andra våningen. Där 

innanför satt en ensam doktor Watson i en länstol och tittade på några 

föremål som låg utspridda på bordet framför honom. De såg inte 

mycket ut för världen – en sjöskumspipa, en jägarmössa och ett 

förstoringsglas – men de hade alla tillhört den legendariske Sherlock 

Holmes, en stor man och Watsons mest käre vän. Nu skulle han aldrig 

få återse honom igen, inte sedan den olycksaliga resan till Alperna där 

Holmes blev bragt om livet. Ovanför det svindlande Reichenbachfallet 

hade professor Moriarty hunnit ikapp Holmes i sin jakt på hämnd och 

under den påföljande bataljen hade de båda fallit mot en säker död i de 

nedstörtande vattenmassorna. Holmes vandringskäpp var allt Watson 

hade funnit när han nådde den ödesdigra platsen. Om han ändå inte 

hade vikt från sin väns sida… 

Watsons tankar avbröts då dörren till arbetsrummet vräktes upp 

och en välbekant person steg in. ”Holmes!”, utropade Watson med 

uppspärrade ögon. ”Ni lever!” 

”Mycket observant, min käre Watson”, sade Holmes med sitt 

vanliga torra tonfall, grabbade tag i sjöskumspipan och började stoppa 

den med tobak. 

”Jag kan inte tro det! Är det verkligen Ni?” Watson tog tag i 

Holmes seniga arm för att försäkra sig om att han inte såg i syne. ”Ni 

tycks mig nog så verklig i alla fall.” 

”Jag försäkrar Er om att jag inte är ett spöke.” 

”Men hur i hela friden kunde ni undvika att slå ihjäl Er mot 

Reichenbach-fallets klippor?”, undrade Watson förvånat. 

”Det är en lång historia som jag strax skall förtälja. Men låt mig 

först avnjuta min gamla pipa.” 

Diskussionen avbröts av att det knackade på dörren. Watson och 

Holmes såg förvånat på varandra. I nästa ögonblick slogs dörren upp 

och in klev Sherlock Holmes! 

 

Därmed är spelet igång och ännu ett Sherlock Holmes-mysterium 

kommer att rullas upp. Missa inte chansen att själv delta i denna 

viktorianska situationskomedi förlagd till Castle Falkensteins 

ångdrivna sagovärld. 


