
 STRÖMAVBROTT Sävcon 11 

  Författare: Lina Gullbrand 

 

 

Lena och Janna Johannesdotter föddes med två minuters mellanrum. Sedan dess var tvillingarna 

aldrig mer än en minut ifrån varandra. Lena var mer utåtriktad. Social och gladlynt. Alltid en ny 

pojkvän på armen och en ny bästa vän som väntade på fiket nere på gatan. Janna var mer 

tillbakadragen, försiktigt. Hon stannade gärna i Lenas skugga och det hon sa blev ofta missförstått, 

klumpigt och fel. Ändå var det Janna som först träffade sin kärlek Joakim. De gifte sig och väntade 

snart sitt första barn. Eftersom Janna själv var tvilling födde hon inte en flicka, utan två, Caisa och 

Magda. När Janna var föräldraledig började Lena på läkarlinjen. De var båda lyckliga tills dagen då 

Lena tog sin examen. Janna, Joakim döttrarna Caisa och Magda pratade glatt i bilen på väg till 

ceremonin i Aula Nordica. Men familjen kom aldrig fram. i en viltolycka så omkom Joakim. Janna 

lades i medicinsk koma, men vaknade aldrig. Döttrarna Caisa och Magda flyttade in hos sin moster 

Lena. 

 

Lena blev besatt av att rädda sin syster och när medicin och forskning inte räckte till vände sig Lena 

till mörkare källor. Hon vänder sig till vad hon tror är den gamla guden Athena, en läkekonstens 

gudinna. i själva verket kontaktar hon en demon, en kvinna som blivit inlagd på grund av en 

överdos och som lever som en hemlös knarkare. Demonen utger sig för att vara Athena och ger 

Lena ett gift. Giftet ska väcka Janna, men först måste hon dö. Lena dödar först sin syster och sedan 

hennes två döttrar med hjälp av giftet och väcker dem som odöda. Demonen vill dock ha betalt i 

blod och de döda som vaknar ger henne styrka och makt genom sin dyrkan. Lena dödar och 

återupplivar fler och fler och börjar gömma dem i kulvertarna på Umedalen där hon öppnar en ny 

privatklinik, PaciMed. Pacimed tar emot och behandlar allvarligt sjuka. Lena når framgång och 

lycka medan kulten i de underjordiska gångarna växer. I ljuset är de stela, livlösa lik, men i mörkret 

får de liv igen. 

 

Till Pacimed söker sig Elisabet Hed som lider av epilepsi. Men på klinken börjar Elisabet ana oråd 

då hennes vän försvinner och hon har dessutom börjat drömma hemska mardrömmar. Hon ringer 

sin syster och ber henne komma och hämta henne. Men systern och hennes vänner hinner inte fram 

förrän strömmen går i hela centrala Umeå. I mörkret kan de odöda röra sig mer fritt och demonen 

blir ung och stark på nytt. Solljuset har så länge hon kan minnas gjort henne svag och långsam 

vilket tvingat henne till ett liv i mörkret, bland skuggorna. Även i den här världen är hon förpassad 

till ett liv i slummen och mörkret tack vare alla våra artificiella ljus. I mörkret kan hon förvrida 

människors huvuden och drömmar och få dem att uppleva sina värsta rädslor. På natten är hon som 

fisken i vattnet medan vi andra är förlorade sjömän. 

 

Sammanfattning 

0. introduktion 

1. Hemma 

2. Bilen. Rädsla 1. Joanna/Joar 

3. Pacimed. Demonen i receptionen 

4. Lisses rum. Strömavbrott 

5. Lena 

6. Korridoren. Rädsla 2. Karolina/Karl 

7. Magda. Hör du hur hon pratar? 

8. Caisa. Ni borde nog gå... 

9. Jagad. Vad rör sig mörkret? 

Paus 

10. Dörren. Rädsla 3. Ally/Alve 

11. Janna 
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12. Kulverten. Rädsla 4 och/eller 5. Bessie/Ben och Amira/Amir 

13. Lisse 

14. Slutet 

A. Döda demonen. Säg hennes namn. 

B. Slå på strömmen.  

C. Döda Lena.  

D. Hitta botemedlet. 

E. RP:na blir odöda 

 

Roller 

Demonen 

Ted (Vaktmästaren) 

Lena 

Janna 

Caisa 

Magda 

Lisse 

 

Scen 0. introduktion 

RP:na är 10 år och de har träffats på ett sommarläger på Norrbyskär. De ska sova i tält en 

natt och har lovat att skrämma upp varandra med spökhistorier. Låt gärna spelarna få berätta lite 

historier för varandra om de har några. När barnen börjar bli lite smårädda hör de ett prasslande I 

skogen och fotsteg. Sedan ser de en skugga utanför tältet. Det visar sig att de är en av rollernas 

storasyster, Elisabet (Lisse) som är 14 och är på ett annat läger på ön. Hon har smugit sig till tältet 

för att skrämma de yngre barnen. Lisse berättar en riktigt läskig spökhistoria (SL får välja en bra!). 

Om barnen blir rädda förklarar hon att det inte är någon fara, Om spöken kommer så ska man bara 

tända lyset och säga en ramsa. “Stick du stygga spöke, för du finns ju inte.” 

 

Scen 1 

Vår historia börjar i ett vardagsrum. RP:na sitter i soffan och pratar, de ska bestämma vilken film de 

ska se, SL får bestämma vilka filmer som finns i videohyllan som de måste välja från. Förslag är: 

Legally Blonde, National Treasure, Alien och The Ring. Scenen är till för att spelarna ska få värma 

upp lite i rollerna och hitta relationerna till varandra så det är bra om valet av film ska skapa lite 

diskussion. När vännerna valt film och satt sig i soffan så knackar det på dörren. Utanför ligger ett 

brev. Det är skrivet samma dag av Lisse. Lisse har checkat in på Pacimed på grund av sin epilepsi. 

Det är Janna som hittat brevet och tagit sig till adressen då det blivit mörkt. Hon hatar demonen som 

lurat Lena att döda hennes döttrar och hon önskar ingenting annat än frid och att få återse sin man i 

himlen. 

 

Brevet 

Karolina! 

Jag vågar inte använda telefonen och jag vet inte vad jag ska göra. Jag är på Pacimed, kan du 

komma och hämta mig. Ta med dig nån... Jag vet inte, det låter helt galet men jag tror att någonting 

händer här på kliniken. Sluta, varför gör du så här? Du ska ju hjälpa mig. Karro, igår träffade jag 

en man och idag är han borta, jag tror inte att han åkte hem. Kan du hämta mig? Jag drömmer så 

konstiga drömmar, jag blir så rädd. Jag som inte är rädd för någonting. Hatar du mig? Kan du 

komma och hämta mig? 

/Lisse 
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Scen 2 

I bilen på väg till Pacimed börjar Joanna/Joar känna sig olustig till mods, det leder till en 

panikkänsla och personen blir övertygad om att en av de andra håller på att förvandlas till en orm. 

Hen ser fjäll bildas på huden, ögonen bli ovala, tungan kluven osv. Hallucinationen är så verklig att 

den inte går att ignorera och börjar med ett litet fjäll eller en skymt av en kluven tunga och blir värre 

och värre i takt med att personen blir rädd. 

 

Scen 3 

Pacimed ligger i ett hus på Umedalen, i det område som förut var ett mentalsjukhus. Huset är 

orangerött och inte särskilt stort. På husväggen finns Pacimeds logga, ett spjut (som är Athenas 

vapen) under så står texten, “Sikta mot morgondagen!” i receptionen sitter demonen Sibylla och 

läser en bok. Hon är klädd som receptionist och har en namnskylt med Pacimeds logga och namnet 

Athena på. Hon har håret flätat och vackra smycken i antikstil i silver. Hon har ett diadem i håret 

som kan liknas vid en krona. Hon är trevlig och tillmötesgående och hänvisar RP:na till Elisabets 

rum. Om någon av RP:na dröjer sig kvar så kan de se att hon reser sig och låser och larmar dörren 

när de är på väg därifrån. 

 

Scen 4 

På Lisses rum finns en kopp kaffe som är utslagen över skrivbordet, koppen har gått sönder men 

kaffet är fortfarande ljummet. Det RP:na inte vet är att Lena förgiftat kaffet och Lisse har anat oråd 

och slagit ut koppen. Om RP:na tittar noga så kan de se att kaffefläckarna på skrivbordet har en 

tunn, nästan osynlig nyans av lila i sig, det är dock ingenting som ska märkas om inte RP:na 

uttryckligen säger att de undersöker fläckarna. Det finns också riktningar över kulvertarna på 

skrivbordet. Det finns också en säng som inte verkar vara använd. Alla lampor är tända i rummet. 

Om RP:na försöker och lyckas med ett PER slag kan de se att Lisse ristat in namnet Lena i 

skrivbordet, namnet är överstyrket och bredvid står namnet Janna skrivet med barnsliga bokstäver 

och inristat med naglarna. Det är Jannas dotter Caisa som kommit in en natt och skrivit in sin 

mammas namn bredvid den anteckning som Lisse gjort i bordsskivan. När RP:na är i rummet så går 

strömmen i hela huset, Det är Sibylla som samlar tillräckligt mycket kraft för att orsaka ett 

strömavbrott i hela Umeå. När strömmen går och det blir mörkt blir både de odöda i kulverten och 

Sibylla starkare. Sibylla kan då nå RP:na genom deras rädslor. När det blir mörkt på rummet kan 

RP:na höra ett konstigt ljud i korridoren och se en ljuskägla som närmar sig. Om de ropar får de 

inget svar men steg närmar sig rummet... Det är vaktmästaren Ted som kommer, han har inte hört 

dem ropa eftersom han har sin ipod i öronen. Han förklarar att han ska fixa strömavbrottet genom 

att slå på backupgeneratorn i receptionen. 

 

Scen 5 

När RP:na rör sig vidare går de förbi en vägg där det sitter bilder på personalen på Pacimed. Om de 

undersöker bilderna så kan de se att Athena/Sibylla inte finns med på någon bild. Och glaset över 

Lenas bild är krossat. Lena själv befinner dig på sig i ett laboratorium där hon jobbar med olika 

mediciner som ska bota olika sjukdomar som cancer och demens. Det finns en flaska som 

innehåller en lila vätska – giftet. Den flaskan är märkt A. Det finns ytterligare en flaska som är 

märkt O, det är botemedlet och en svart vätska. De här kan RP:na bara upptäcka om de är väldigt 

uppmärksamma och faktiskt ser sig om kring. SL kan bara nämna färgen på de olika vätskorna i 

labbet i sin beskrivning av rummet för att ge RP:na ledtrådar. Hon är trevlig men väldigt fokuserad 

på sitt arbete och väldigt noga med att RP:na inte får röra något. Hon förklarar att hon inte vet var 

Lisse är och inte sett henne på ett tag. Om RP:na ser sig om kan de få syn på en bild på Janna och 
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Lena som barn tillsammans med sina föräldrar. I en byrålåda finns även ett kort på Janna med sin 

man. Lena vill dock  verkligen inte att RP:na ska snoka runt kring något sånt här och kommer att 

köra ut dem så fort hon anar oråd. Frågar de om korten säger hon bara att det är en bild på henne 

med sin familj och att hon inte är gift och inte känner till mannen på kortet. 

 

Scen 6 

Ute i korridoren så börjar Karolina/Karl känna sig underlig. Hen hör ljudet av vatten droppar som 

kommer från taket och börjar se vatten som rinner I små rännilar ner över väggen. Sedan börjar Hen 

känna vatten under fötter och får svårt att andas. Luften börjar bli fuktig och blöt. Vattnet stiger och 

Karolina/Karl kan höra en fors som närmar sig. Precis när vattnet börjar finnas överallt och 

Karolina/Karl drunknar så börjar vattnet rinna bort och allt blir som vanligt. 

 

Scen 7 

RP:na hör barnsteg i korridoren bortanför. Plötsligt står Jannas dotter Magda där. Hon står med 

huvudet på sned precis som att hon lyssnar på något. Hon är tyst länge och viskar sedan: “Hör ni 

hur hon viskar? Hör ni vad hon säger?” Magda hör Sibyllas röst när hon beordrar sina slavar att 

lyda henne, Sibylla pratar om att de måste hitta de nyanlända och bjuda dem på ett glas vatten. Om 

de är duktiga på att prata med Magda så berättar hon att de kommer att “sova väldigt, väldigt många 

dagar och väldigt många år om de stannar för länge i skuggan” När Magda lyckas slita sig ur 

Sibyllas grepp så klamrar hon sig fast vid RP:na hon viskar om hjälp, om fara och om död. Sedan 

hör RP:na steg, Magda blir rädd och springer därifrån. Ingen av de odöda, vill nämna Sibylla vid 

namn utan kallar henne en bart för Hon, eller Gudinnan. De vet att Sibylla kommer straffa dem om 

de dristar sig till att använda hennes namn, men om någon som inte är under hennes makt säger 

hennes namn så förlorar hon kontrollen över de odöda, det är därför hon kämpar för att hålla sitt 

namn hemligt.  

 

Scen 8 

När RP:na hunnit en bit stöter de på ett barn som ser precis ut som Magda trots att Magda inte 

borde ha hunnit så lång före dem. Det här är hennes syster Caisa. Caisa pratar lågt och snabbt och 

tassar emot dem väldigt snabbt. Hon rör sig snabbt och ryckigt och verkar väldigt exalterad och 

pratar om att RP:na verkligen borde gå, lämna huset. 

 

Scen 9 

Nu hörs stegen överallt och de syns skuggor som rör sig. Ur mörka hörn kommer händer och de 

syns hårslingor som vajar i en svag bris. Överallt så finns de varelser som bevakar dem, som närmar 

sig och jagar dem. Beroende på var RP:na tar vägen kan SL låta dem möta olika saker, konstiga 

ljud, fotsteg, folks som viskar och folk som gråter. 

 

Paus 

 

Scen 10 

Beroende på var RP:Na befinner sig händer olika sker. Om de har tagit sig till dörren så kommer det 

att märka att den inte går att låsa upp på grund av strömavbrottet. Om de söker igenom de är vid 

dörren så kan de hitta vaktmästaren Ted vid receptionen som blivit dödad. Joanna/Joar, Bessie/Ben 

och Ally/Alve kan med hjälp av sina skills och tärningarna räkna ut vad som hänt med Ted men de 

måste kunna motivera vad de undersöker. Joanna/Joar kan tillexempel se på Teds läppar att han 

druckit någon typ av gift. Ally/Alve kan avgöra att han inte varit död speciellt länge då kroppen 

fortfarande är varm och Bessie/Ben som läst många spionböcker kan upptäcka kaffetermosen som 
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rullat iväg en bit och innehåller giftet. Om RP:na själva kommer ihåg att undersöka det som kan de 

komma ihåg att den svaga lila nyansen på Teds läppar även fanns i Lenas laboratorium, giftet finns 

kvar där, liksom ett botemedel som är en svart vätska. Botemedlet gör att de döda blir döda och får 

frid. Plötsligt ser Ally/Alve hur monster döljer sig i skuggan. Hon kan höra dem andas och se hur de 

närmar sig. Hon kan se päls och klor i skuggan och höra dova morranden då något gör sig redo för 

att attackera. Om RP:na är vid dörren så tror Ally/Alve att monstrerna är utan för och försöker ta sig 

igenom dörren. De gläfser och krafsar på rutan. 

 

Scen 11 

Janna spionerar på RP:na och de kan känna sig iakttagna och höra hennes andetag men hon kommer 

inte fram frivilligt utan de måste konfrontera henne. Janna ser precis ut som Lena men hon är 

tystare och har svårt att kontrollera sin kropp. Det är tungt för henne att röra sig och det kräver 

mycket koncentration. Enda skillnaden mellan henne och Lena är att Janna har ett födelsemärke på 

kinden vilket de kan upptäcka om den som söker slår och lyckas med ett PER-slag. Om de frågar så 

berättar Janna att hon är Lenas syster och att Lena har dödat henne och hennes småbarn, hon är 

förtvivlad och säger att hon bara vill få sova tillsammans med sina man som dog i olyckan. Janna 

hatar demonen intensivt och blir både rädd och arg om hon kommer på tal. Om de nämner Athena 

så söger hon att det inte finns någon Athena, bara en Lögnerska och en Möderska som stulit hennes 

systers själ. När Janna hör att Sibylla är på väg så blir hon rädd och flyr ner i kulverten. Om RP:na 

följer efter så kommer de ner i kulverten, om de stannar kvar för länge så kommer Sibylla och 

undrar varför de är så upprörda. Sibylla är lugn och förklarar att det går att komma ur huset, om 

man går genom kulverten. Hon bär med sig en vattenflaska och förklarar att det är viktigt att dricka 

ordentligt. Om RP:na inte vill följa med henne så blir de kvar däruppe och Sibylla går själv men då 

kommer rädslorna att öka och smyga sig på RP:na. 

 

Scen 12 

Nere i kulverten/kvar i huset.  

Amira/Amir blir plötsligt övertygad om att någon av de andra har en kniv. Amira/Amir får syn på 

Magda som riktar ett vapen mot hen och sedan Caisa i ett annat hörn som gör samma sak. 

Amira/Amira drabbas av panik och en känsla att hen måste söka skydd, ta sig därifrån. Samtidigt 

börjar Bessie/Ben uppleva det som att hen inte kan röra sig. Hen börjar känna rep runt handlederna 

och fotlederna och kan inte röra sig, kan inte fly, medan repen dras åt. 

 

Scen 13 

Om RP:na letar i kulverten hittar de Lisse som är inlåst i ett rum. Hon har vägrat dricka giftet men 

nu är Lena ute efter henne med en spruta med lila gift. Lisses enda mål är att de ska lyckas fly 

därifrån och lämna platsen. Hon vet också att de kan få makt över demonen om de vet hennes namn 

men hon vet inte demonens namn. Om RP:na frågar kan hon också berätta att de odöda verkar bli 

starkare om natten. Det är dock bättre om RP:na själv får räkna ut en lösning, utan Lisses hjälp, men 

om de kör fast kan Lisse berätta om namnet för att hjälpa dem. Det är upp till SL att bestämma om 

det är nödvändigt och om spelarna gjort sig förtjänt av den typen av hjälp. 

 

Här kan RP:na stöta på vaktmästaren Ted som är återupplivad, Lena med den lila sprutan eller 

Sibylla, eller någon av hennes slavar, det är upp till SL. Om Lena, Sibylla eller slavarna får tag på 

RP:na och de inte lyckas fly så är det upp till SL att bestämma rollernas öde. Om Lena eller Sibylla 

kan så kommer de försöka att injicera RP:na med giftet med hjälp av sprutor de har med sig. Om de 

lyckas så vinner Sibylla och spelarna har förlorat. 
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Scen 14. Möjliga lösningar. Slutet. 

A. En möjlig lösning är att döda Sibylla, hon kan dödas med hjälp av sitt eget gift. Då dör 

även alla hennes slavar. Ett annat sätt att besegra Sibylla är att lista ut vad hon heter och 

därigenom få makt över hennes slavar. Genom att säga hennes namn får RP:na makt över 

slavarna. De kan få hennes namn genom att leta igenom Lenas kontor där Lena har en bok 

om olika gudar, det finns ett kapitel i boken om Athena men på bilden där Athena ska 

avbildas, avbildas en demon och i bildtexten står hennes namn, Sibylla. Det finns 2 ex av 

den här boken som RP:na kan hitta. Ett som Sibylla läste vid receptionen i början på 

äventyret och ett ex på Lenas kontor. Lenas ex är i bättre skick en Sibyllas, då många sidor 

med gudar i Sibyllas bok är brända och överklottrade med olika formler och skällsord. 

Boken heter “Så kallas gudarna”. I Lenas ex finns anteckningarna om hur man kallar på 

Athena. Om RP:na provar dyker Sibylla upp med en rustning och ett spjut doppat i lila gift. 

 

Om RP:na är riktigt skickliga på att prata och lyckas bra med sina tärningsslag så kan de 

lyckas övertyga Sibylla om att göra en överenskommelse, till exempel att de går fria mot att 

de hittar nya offer till henne, men RP:na måste själv komma på den här idén. 

 

B. Om de slår på strömmen så blir Sibylla svagare och de odöda kan inte lämna kulverten. 

Då kan RP:na fly. De kan också försvara sig tillfälligt om de får tag på en ficklampa, tills SL 

bestämmer att batteriet är slut. 

 

C. Lena är den som åkallat Sibylla. Om de dödar Lena så försvinner Sibylla och hennes 

makt, de döda blir då “vanliga” döda igen. 

 

D. De kan också hitta botemedlet och bota de odöda med hjälp av sprutor. De blir då vanliga 

döda och är inte längre under sibyllas makt. De räcker även om de odöda får hudkontakt 

med botemedlet. 

 

 E. Det sista alternativet är att spelarna misslyckas. Sibyllas mål är att RP:na blir hennes 

slavar, om Sibylla eller Lena får tag på dem och lyckas injicera dem med giftet så blir de odöda. 

Detta kan också hända om de inte lyckas fly och de odöda får tag på dem och håller fast dem tills  

dess att Lena eller Sibylla kommer. Äventyret slutar då med att RP:na sluter ögonen och det blir 

svart. De hör sedan Sibyllas röst i huvudet som mjukt i mörkret som avslutar äventyret genom att 

säga: 
 

”Det är ingen fara. Det är bra nu. Följ mig.”    


