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IINNTTRROODDUUKKTTIIOONN
Minnet från gårdagen bleknar snabbt när du vaknar och inser att 
du inte befinner dig i din trygga säng hemma. Istället vaknar du 
upp  i  en  kall  och  mörk  källare,  tillsammans  med  ett  fåtal  andra 
människor.  Du  har  ingen  aning  om  vilka  de  andra  är  och  de 
paranoida tankarna flyger runt i ditt huvud allteftersom ni börjar 
utforska mörkret. Går de att lita på? Vem är ansvarig för vad som 
händer?  Vart  är  ni?  Frågorna  är  många,  svaren  få  och  otydliga 
och  skräcken  lurar  runt varje hörn. Kommer ni kunna  samarbeta 
så pass länge att ni lyckas ta er ut och ta reda på vad som händer, 
eller kommer osämjan sprungen ur ovetskapen i er situation att få 
gruppen att brista?

I Trial and Terror vaknar fem 
förvirrade människor upp i en 
okänd källare. Ingen känner 
varandra och den otrygga situa-
tionen gör att misstankar fort 
får fäste i deras sinnen. Ingen 
kan lita på någon, vem som 
helst av dem kan vara ansvariga 
för deras situation. 

När de sen börjar utforska 
platsen de vaknat upp på stöter 
de på en rädd, liten flicka. 
Flickan vill ha hjälp med en 
läskig man som befinner sig i 
huset. Sedan försvinner hon 
spårlöst. 

De fem karaktärerna börjar 
utforska huset de befinner sig 
i. För varje rum de genom- 
söker nystas mysteriet om vad 
som hänt i huset upp. De börjar 
också se sin koppling till 
huset och den händelse som 

skedde där, femton år 
tidigare.

Ett påhittat språk, en fnitt-
rande flicka och händelser som 
närmast känns som perverterade 
barnlekar sätter prägeln på 
karaktärernas försämrande mentala 
hälsa, medan de gräver allt 
djupare i situationen. 

Efter ett tag, och ett antal 
oförklarliga händelser senare, 
finner de den man flickan varit 
rädd för. En förvriden människa, 
mer ett vildsint monster, som 
jagar dem genom huset. 

När de äntligen lyckas 
undkomma honom inser de att de 
måste leka med i flickans lekar, 
om de någonsin ska ta sig ut ur 
huset. 

Men vem är egentligen värst? 
Det groteskt förvridna monstret, 
eller den fnittrande lilla 
flickan?
Äventyret utspelar sig år 1994.
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SSPPEELLEETT
Generell konflikthantering
Det finns inte direkt något väl 
utarbetat system för konflikter i 
Trial and Terror (och inte heller 
finns det direkt något behov av 
det). Utnyttja det faktumet. 

Slå tärningsslag mot en höftad 
svårighetsskala, baserad på den 
generella paniknivån. Slå tärning-
slag bara för att få spelarna att 
tro att det är slumpmässigt, men 
bestäm själv vilken utgång som är 
bäst. Låt spelarna slå mot 
varandra när de bråkar sinsemellan 
(och de kommer att bråka med 
varandra). 

Ibland är en specifik utgång 
av en spelares val viktigare än 
resultatet på ett tärningsslag. 
Ibland är det roligt med slump-
mässiga utfall. Du bestämmer. Om 
någon av karaktärerna ger sig på 
att göra något som du känner borde 
ha ett slumpmässigt utfall (eller 
åtminstone ska framstå som ett 
slumpmässigt utfall) är det bara 
att rulla en tärning. Bestäm själv 
vad resultatet innebär, om det så 
bara är högt=lyckat eller med en 
höftad svårighetsgrad.

Slå slag för upp-
märksamhet
Ibland uppstår situationer där 
karaktärerna har möjlighet att 
upptäcka eller missa detaljer, 
där du kan slå ett slag för att 
ge ett slumpmässigt utfall på 
ifall de är uppmärksamma.
Beroende på den generella 

paniknivån hos karaktärerna kan 
du uppskatta ett värde att slå 
mot med en 12-sidig tärning. 
Tänk bara på att det finns bra 

och dåliga situationer med 
slumpmässiga utfall. Låt inte 
spelet stanna upp bara för ett 
tärningsslags skull! 

Slumpad uppmärksamhet lämpar 
sig bra ifall enstaka karaktärer 
uppmärksammar något, som de sen 
själva får avgöra om de delar med 
sig till resten av gruppen. 
Slumpmässig uppmärksamhet lämpar 
sig dåligt till att uppmärksamma 
vitala delar som för narrativet 
framåt.

Det finns två sätt att vinna Trial 
and Terror på:

1: Döda tjänstefolket och Bo. 
Begrav Isabelle i hennes sarkofag, 
så hennes sargade själ får vila. Var 
smittfria eller dö. När Bo är död 
och Isabelle ligger begraven öppnas 
huvudentrén automatiskt.

2: Ta er ut genom huvudentrén, 
smittfria. Om någon är smittad måste 
de antingen stanna i huset eller dö. 
Annars fortsätter Trial and Terror i 
valfritt post-apokalyptiskt zombie-
splatter-system när jorden har gått 
under av viruset.
Bra jobbat, klåpare!

DISCLAIMER
Det här spelet är medvetet designat att vara våldsamt 
farligt för spelarnas karaktärer. Det är ytterst 
osannolikt att de allihopa klarar att ta sig ut, 
eller ens överleva. Därför är det viktigt för dig som 
spelledare att vara lite aktsam med hur lång tid det 
potentiellt är kvar av spelet innan någon faktiskt 
dör. Var lite Deus ex Machina om någon närmar sig 
döden för tidigt.

Av det 30-tal tillfällen jag har spelat spelet 
har bara en enda karaktär överlevt och tagit sig ut. 
Dina spelares karaktärer kommer att dö. De kommer att 
försöka döda varandra. När tiden är inne, visa ingen 
nåd.

Använd en 12sidig tärning. Den 
behöver lite missriktad kärlek.
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Att använda props
Originalet till det här spelet 
nyttjade en stor mängd props. Alla 
inventarier som karaktärerna har,
bland annat, gör sig exemplariskt 
bra. Så när ’Pampen’ hotar de 
andra i en trängd situation kan 
spelaren på riktigt höja en pistol 
mot de andra spelarna. Det 
förhöjer spelkänslan, men är 
absolut inte nödvändigt.

Andra sätt att påverka spelet 
visuellt och taktilt är exempelvis 
genom att styra ljuset där ni 
spelar. Så när Isabelle släcker 
ljuset i ett rum gör du detsamma, 
och låter spelarna tända sina 
ficklampor/tändare för att se. 

Inspelade ljudeffekter och 
musik i olika former är även det 
något som kan användas för att 
påverka spelarna.

Uppmaningar
Medföljande till spelet finns en 
uppsättning uppmaningskort. Använd 
dessa när spelarna blir utsatta för 
något som eventuellt kan komma att 
påverka dem. 

När de träffar på Isabelle, får 
syn på Bo, hanterar lik och 
kroppsdelar, eller blir utsatta för 
övernaturliga saker är exempel på 
när du kan dela ut kort. Eller om du 
bara vill att något ska hända i 
spelet. 

Dela slumpmässigt ut kort till 
de påverkade spelarna, varpå de får 
agera utefter kortets uppmaning. Om 
det är möjligt staplas uppmanin-
garna på varandra och alla ska 
ageras ut. Om det inte är möjligt är 
det det senaste kortet som gäller. 

För att undvika direkt 
problematiska situationer tidigt i 
spelet kan du sortera ut några av de 
värsta uppmaningarna, och lägga till 
dem först efter någon timmes 
speltid.

"Få tyst på den där!"
Pampen, till Håkan
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Leka lekar
På ett par ställen i 

huset, och i det stora hela, vill 
Isabelle leka lekar med kara-
ktärerna. Hela skattjakten är ett 
vagt, förvridet minne från hennes 
lekar med mamma. Även maskerad-
balen, spegelrummet, statyn i 
vardags-rummet och så vidare är 
manifestationer sprungna ur den 
lilla flickans fantasi och önskan 
att ha en lekkamrat.

Isabelle och hennes mamma upp-
fann även ett hemligt språk de 
använde för att skicka hemlisar 
till varandra. För att lista ut 
koden till huvudentrén måste 
spelarna lista ut hur deras språk 
fungerar, så de kan tyda det 
sista brevet.

Har du egna idéer till barn-
lekar, som perverterats totalt av 
Isabelles förvridna sinne, är det 
bara att passa in dem någonstans 
i huset. Spelar ni fysiskt kan du 
även göra en fysisk lek av det 
hela.

PUSSELFÖRKLARING
I sin barndom gillade Isabelle 
pyssel och mysterier. I huset har 
Isabelle skapat en skattjakt med en 
massa lösa delar för karaktärerna 
att sysselsätta sig med, innan de 
försöker döda Bo. 

Det finns tre olika slags 
chiffer som spelarna behöver tyda, 
vilka i sin tur leder dem vidare på 
skattjakten. Första delen till två 
av chiffren är rapportens framsida 
i rum 2-K, med siffrorna längst ner 
på sidan. Tillsammans med chiffren 
i rum 5-2 eller 1-1 visar siffrorna 
platser i rutnätet som ockuperas av 
specifika bokstäver. Bokstäverna 
bildar sen siffror i form av ord 
som i sin tur är koden till ett 
kassaskåp. Skillnaden mellan de 
båda chiffren är det i 5-2, där 
X:en i slutet på chiffret också 
räknas in som bokstäver. Chiffer 5-
2 går till skåpet i 2-2 och 1-1 går 
till skåpet i 5-2 (som i sin tur 
ger den sista ledtråden för att få 
koden till huvudentrén).

Återkommande spelare
Spelet är inte designat direkt för att kunna 
spelas upprepade gånger av samma spelare. Trots 
det finns det möjligheter för enstaka spelare att 
spela om äventyret, under förutsättning att de 
bortser från sin förkunskap om spelet. Det medför 
också att karaktärerna ’Rebellen’, ’Bokmalen’ och 
’Forskaren’ är direkt olämpliga för återkommande 
spelare då de behövs för narrativets driv framåt. 
Däremot är de två actionorienterade karaktärerna, 
’Pampen’ och 'Polisen’, bra kandidater. De kan då 
fokusera på sina kärnvärden, egoism respektive 
beskyddande.

Isabelles språk
Bokstäverna är utbytta mot tecken, men det är 
inte förklarat. Uppmärksamma spelare/ kara-
ktärer kan ju göra kopplingen på vissa 
ställen för att nysta upp alfabetet. Pussel-
bitarna som finns tillgängliga för att förstå 
språket är:
Namnskyltarna som sitter på kistorna i 3-K.
Breven som Isabelle spridit ut.
Isabelles dagbok.
Post it-lappen innehållandes 'QWERTY' i boken 
Tecknens Rike (rita upp tecknen på en 
papperslapp och ge ut, se bild på s 6).
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I Bos rum finns även chiffret 
till LR-brevet, som även den är 
en del av pusslet. Chiffret 
visar vilken rad som är rele-
vant, samt vilken bokstav som är 
relevant (Alpha menas givetvis 
den första bokstaven och Omega 
menas den sista). 

Alla bokstäver tillsammans 
bokstaverar ’Tecknens Rike’, en 
bok i biblioteket som innehåller 
ett av breven samt en ledtråds-
detalj till Isabelles språk (Se 
QWERTY på s 6). Den uppmärksamme 
spelaren/karaktären skulle ju 
även kunna märka att gemener och 
versaler inte stämmer på LR-
brevet.

Brevpositioner
#1 Ligger på skrivbord i 1-K. Ledtrådsord: 'Hej 
då'
#2 Tillsammans med MP-brevet i 1-K. Ledtrådsord: 
'Sjuk'
#3 Mellan sidorna på boken Tecknens Rike, i 
bokhyllan i 1-K. Ledtrådsord: 'Ont'
#4 I Bokmalens påse. Ledtrådsord: 'Ord' 
#5 I matsalen, rum 3-2. Ledtrådsord: 'Ond'
#6 På bordet i vardagsrummet, rum 1-1. 
Ledtrådsord: 'Blod'
#7 Arbetsrummets kassaskåp, rum 5-2.
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Sjukdomsförloppet
Vid varje kontakt med viruset 
finns en risk att bli smittad. 
Risken är olika beroende på vad 
som händer. Är en karaktär inom 
två meter från en smittkälla är 
det 1/6 (alltså 1-2 på en 12-
sidig tärning) att smittas. 
Beröring från tjänstefolket är 
2/6. Beröring från Bo är 3/6. 

Blir någon smittad visar det 
sig först genom samma symtom som 
nämns i forskarrapporten: nedsatt 
syn, okontrollerade kramper och 
feber. Meddela något av symtomen 
diskret till den drabbade 
spelaren en kort stund efter 
smittotillfället. 

Ge sen nya symtom med jämna mellan-
rum, som de andra karaktärerna efter 
ett slag på uppmärksamhet kan 
upptäcka. 

När en karaktär fått de tre 
huvudsakliga symtomen finns det även 
ett antal odokumenterade symtom att 
dela ut: förlorade tarmrörelser, 
kraftigt håravfall, akut narkolepsi, 
migrän, frossa och omättliga 
hungerskänslor. 

Efter att karaktären har fått 5-
7 symtom dör den. En stund senare 
vaknar karaktären upp igen…

Botemedel
I Bos kassaskåp finns en spruta, fylld med 
en grön substans. Det står ingenstans en 
förklaring, men sprutan innehåller en 
enstaka dos botemedel mot viruset som 
karaktärerna kan bli smittade av.

Bromsmedicin
I Bos kassaskåp finns en liten flaska 
bromsmedicin. En fylld pipett bromsar 
sjukdomsförloppet med en timme, med gör 
inget utöver det. Vätskan i flaskan är röd.

Lilac Ram  På 
mänsklighetens 
sida
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KKAARRAAKKTTÄÄRREERR
Isabelle är både spelets upp-
dragsgivare och antagonist. Det 
är hon som är ansvarig för allt 
konstigt som händer inne i huset, 
och även för att karaktärerna 
befinner sig i huset. Alla kara-
ktärer har någon form av koppling 
till huset, eller Isabelle. 
’Rebellen’ var hennes ungdomsvän. 
’Bokmalen’ är tillsammans med 
Isabelles mamma. ’Pampen’ har 
precis köpt huset som Isabelle 
bodde i. ’Polisen’ var den som 
utredde fallet om Isabelle. 
’Forskaren’ är Bos efterträdare 
och tilltänkt att ta över 
forskningen om viruset.

Första gången karaktärerna 
stöter på Isabelle, nere i 
källaren, ser hon ut och beter 
sig som en normal, levande flicka 
i 12-årsåldern. Lite blygt frågar 
hon karaktärerna vilka de är, vad 
de gör i huset och så vidare. Hon 
ser även till att hålla minst 
två meters avstånd till kara-
ktärerna. Kommer någon för 
nära backar hon. Om någon 
agerar hotfullt eller bryskt 
kanske hon springer sin väg 
och försvinner spårlöst. 
Under samtalet framkommer det 
även att Isabelle tycker att 
pappas kompis, Bo, är 
läskig och hon undrar om 
karaktärerna kan hjälpa 
henne med en sak. Hon vill 
att de ska få bort Bo ur 
huset. Hon tycker inte 
att Bo ska få skrämma 
henne mer.

Om karaktärerna säger att de ska 
hjälpa henne så blir hon fnittrig 
och springer sin väg, bara för att 
spårlöst försvinna i ett annat rum. 

I början är Isabelle lekfull 
och nyfiken. Hon kommer tillbaka på 
ett antal andra platser i huset 
[lista på platser där Isabelle 
kommer finns på s. 11]. Varje gång 
hon kommer tillbaka är hon lite 
mindre lik en levande flicka och 
lite mer lik ett lik. 

Allt eftersom som gruppen inte 
gör det hon vill, eller stökar runt 
i hennes rum, eller gör något för 
att reta upp henne, blir hon ondare 
aggressivare. Hon kan börja skrika 
och skälla på karaktärerna utan 
förvarning, men hon försöker inte 
skada dem. Bara skrämmas. 

Hon upprepar gärna sin begäran, 
men med allt mer våldsamma ordval. 
Hon vill att karaktärerna ska döda 
Bo. Hon vill att karaktärerna ska 

sprätta upp Bo så blodet rinner 
ut på golvet. Hon vill att 
karaktärerna ska stycka Bo 
och bränna hans kropps-
delar. Annars kommer hon 
att göra det med dem…

Hon kan inte påverka 
någon fysiskt, men hon kan 
plantera illusioner inuti 
folks medvetanden efter 
humör. Till största del 
är hon mest bara en 
liten flicka som vill 
leka med någon.

"VAD GÖR NI I 
MITT RUM?"
 Isabelle

Brevpositioner
#1 Ligger på skrivbord i 1-K. Ledtrådsord: 'Hej 
då'
#2 Tillsammans med MP-brevet i 1-K. Ledtrådsord: 
'Sjuk'
#3 Mellan sidorna på boken Tecknens Rike, i 
bokhyllan i 1-K. Ledtrådsord: 'Ont'
#4 I Bokmalens påse. Ledtrådsord: 'Ord' 
#5 I matsalen, rum 3-2. Ledtrådsord: 'Ond'
#6 På bordet i vardagsrummet, rum 1-1. 
Ledtrådsord: 'Blod'
#7 Arbetsrummets kassaskåp, rum 5-2.
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Teckningen i rum 7-2

"Pappa var bara lite elak 
mot mig. Det var mest Bo."
Isabelle
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Bo Kühls är 
forskaren som var utsänd 

att utföra experimenten med 
progenitor-viruset som till slut 
tog Isabelles liv. En gång i tiden 
var han anställd på Lilac Ram. Han 
var klädd i en rutig skjorta och 
var en ganska stel och tråkig 
typ. 

Han hamnade hos en rik familj 
med ett sjukt barn för att 
experimentera fram ett botemedel 
till ungen, med en virusgen som 
senare skulle komma att mutera 
till en form av zombievirus. 

Flickan blev gradvis bättre 
till en början, tills det slog om 
helt och hon började utveckla 
psykopatiska tendenser, blev 
våldsam och så vidare. 

Under ett av experimenten tog 
hon sig loss med ena armen och 
slängde en flaska med virus i 
ansiktet på Bo. Viruset tog sig in 
i hans kropp och vanställde och 
förvred det. När han inte längre 
klarade av att se sig själv i 
spegeln längre drog han en 
säckvävspåse över huvudet och knöt 
ihop. Kort därefter dog flickan 
och inte långt därefter dog även 
Bo. Viruset fortsatte att verka i 
hans kropp, deformerade den och så 
småningom även återuppliva den. Nu 
har kroppen långa händer, med 
långa smala fingrar med klor 
längst ut. Kroppen ser hyfsat 
normal ut, rent byggnadsmässigt. 
Ansiktet är dolt av säckvävspåsen, 
men om någon av karaktärerna råkar 
göra något som sliter upp väven i 
tyget möts de av en så fasansfull 
syn att de antagligen aldrig 
kommer att sova igen. 

Bo vandrar fortfarande omkring 
bland rummen i den rika familjens 
herrgård, driven av sin hunger. Det 
är Bos närvaro som är det viktiga. 
Låt spelarna fly första gången de 
träffar på honom, sen håll honom i 
bakgrunden. 

Spelarna hör märkliga ljud, 
krafsande, hasande, grymtande genom 
väggarna. Plocka bara fram Bo om du 
känner att spelarna behöver röra 
lite på sig, eller om de har en 
plan för att döda honom. Låt de se 
skymtar av honom ibland, när han 
smyger omkring i huset och letar. 
Det behöver inte vara logiskt, han 
kan gå in i ett rum för att bara 
försvinna spårlöst därinne. I 
Isabelles hus finns ingen logikens 
lagar.

Att döda Bo
Den våldsamma mutation han utsattes för, till 
skillnad från de andra, har medfört att han är 
osårbar mot skjutvapen. Endast eld, och 
möjligtvis fullständig lemlästning (vilket torde 
vara i princip omöjligt i situationen), kan 
stoppa honom. Demonstrera det gärna under 
spelarnas första möte med honom, när de i vild 
panik skjuter på honom utan att något händer. 
Det finns ett litet antal källor till en större 
mängd eld i huset som kan användas till att döda 
Bo. Troligtvis kommer det även innebära att hela 
huset börjar brinna och skapar en ganska tråkig 
situation för karaktärerna att befinna sig i. 
Men hellre brinna inne än att bli uppätna av Bo, 
eller hur? Skulle spelarna tända eld på huset 
kan en ju alltid hoppas att de drar sig till 
minnes brandsläckaren som står i källaren.

Andra ljudeffekter:
Dörrknackningar
Något som dras på golvet
Naglar på svarta tavlan
Krossat glas
Håkan som skäller och gnyr(efter 
att han sprungit bort)
Tickande klockor
Fotsteg
Gnisslande dörrar som öppnas
Regn och åska
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Egoistiska

Dödliga

Undersökande

Sm
art

a

N
ar
ra
tiv

a

Rebellen
Barndomsvän till Isabelle, med suddiga minnen om 
det hela. Gav bort prydnadssaken som sitter i en 
kedja till dagboksnyckeln och bör uppmärksamma 
det. När rebellen ser prydnadssaken brukar vara 
då han vet vart han är. Kommer sannolikt att bry 
sig om Håkan mer än de andra karaktärerna. 
Varken rebellen eller Isabelle ger något sken av 
att känna igen den andre.

Forskaren
Tenderar att direkt fastna i 
forskningsrapporten och vill 
direkt fördjupa sig i vad som 
hänt. Forskningen och pusslen 
blir snabbt objekt för forsk-
arens fokus, så till den grad 
att han struntar i de andras 
hälsa i förmån för mer 
information. 

Har en namnbricka 
på sig med samma 

logotyp som på 
forskningsrapporten/

LR-brevet vilket de 
andra karaktärerna upp-
märksammar direkt då de 
får syn på den.

Polisen
Polishjärnan 
kickar igång om-
gående och Polisen ser alla 
andra som suspekta. Han vill gå 
till botten med fallet, 
speciellt när de vandrat runt i 
huset en stund och han börjar 
känna igen sig (efter en 5-6 rum 
kan du påpeka för Polisen att 
han känner igen huset). Efter 
att ha uteslutit andra från 
misstanke-listan tar hans be-
skyddande sida över och han 
kommer använda sin pistol 
och handfängsel 
för att hålla de 
andra säkra.
Håll koll på ammu-
nitionen! Speciellt om 
spelaren själv inte gör 
det. Polisen har en 
fulladdad pistol med 6 
skott i, samt ett extra 
magasin. Om han i vild 
panik skjuter skott, 
utan att ladda om kommer 
pistolen att klicka när 
magasinet är tomt.

Bokmalen
Är tillsammans med Isabelles mamma, 
men vet inte om det. Har ett brev 
med sig som ser precis likadant ut 
som de andra breven Isabelle 
skrivit. När ett av breven hittas 
bör Bokmalen uppmärksamma att han 
har ett likadant brev i sin påse. 
Gillar pussel och mysterier och 
kommer snöa in på att lösa språket 
och/eller chiffren.

Pampen
Pampen har störst möjlighet att 
vara ett direkt hot mot gruppen, 
även utan uppmaningar. Han kommer 
göra allt för att manipulera, muta 
och hota sig till sin personliga 
säkerhet och har inga problem med 
att kasta andra under bussen för 
att klara sig själv. Har mycket 
svårt för Håkan. Pampens pistol 
rymmer 8 skott, håll koll på 
ammunitionen! De andra vet heller 
inte om att han är beväpnad vilket 
kan vara ett ypperligt trumfkort i 
en trängd situation.
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RUMSBESKRIVNINGAR

Tjänstefolket
Till skillnad från Bo har inte 
tjänstefolket blivit utsatta för 
lika våldsamma mutationer. De är 
i det närmaste snarare någon form 
av medianzombie, och agerar där-
efter. De är någorlunda normal-
snabba, hyfsat aggressiva och 
skapligt hungriga. De dör av 
skott i huvudet, slöas ner av 
knivar i benen och bryr sig inte 
nämnvärt om smärta.

Mannen i det vadd-
erade rummet
Är varken en zombie eller något 
övernaturligt. Han är en man som 
spårlöst försvann för ett par år 
sedan, när han råkade snubbla in i 
Isabelles domän. Han blev således 
Isabelles första lekkamrat och har 
under processen blivit fullkomligt 
galen. Mannen heter Bo Lindgren, 
vilket står på körkortet i hans 
plånbok som han fortfarande har i 
ena fickan.

Isabelle tycker att han är 
fruktansvärt tråkig och vill inte 
längre leka så mycket med honom. Men 
hon håller honom ändå kvar i huset 
inlåst i sitt eget medvetande, ifall 
hon blir allt för uttråkad. 

Mannen uppfattar inte längre 
sin omgivning som han ska. Om 
karaktärerna kommer i närheten av 
honom tror han att de är skuggor som 
kommit för att hämta honom till 
underjorden. Han attackerar i vild 
panik mot allt han ser. Även mot 
Håkan, om han irrat sig in till 
mannen.

Om huset
Rent generellt är huset som kara-
ktärerna befinner sig i väldigt 
pompöst och vackert, nästan aristo-
kratiskt. Det hänger en del stora 
tavlor med guldramar på väggarna, 
alla möbler är i högsta kvalité och 
mattorna är äkta. Det märks dock att 
ingen har bott där på många år, då 
ett lager damm täcker allt. Vill du 
göra spelarna lite extra paranoida 
kan du beskriva färska handavtryck i 
dammet och sånt. Alla fönster i 
huset är försedda med stålgaller på 
utsidan som omöjliggör en flykt 

genom fönstren. 

På utsidan regnar och åskar det. 
Bo går aldrig ner i källaren, utan 
är bara på våning 1 och 2. 
Förhoppningsvis fattar spelarna det 
när Bo slutar jaga dem om de 
springer ner till källaren igen.
Rita gärna upp kartan i realtid för 
spelarna, så de känner till 
planlösningen.

Koderna till de två kassaskåpen är: 
5-2: 9697
2-2: 4686
Koderna fås genom de två chiffren i 
kombination med siffrorna på 
framsidan av forskarrapporten.
Koden till entrédörren är 0329.

Vart karaktärerna kan stöta på Isabelle:
Källaren (rum 2-K och 4-K)
Hennes rum (1-2)
Förrummet (6-2)
Under mörkerleken hörs hennes fnitter (5-
2) (hon blir också otålig och viskar 
ledtrådar om karaktärerna tar för lång 
tid på sig)
När de går nerför trappan och ser Bo för 
första gången (2-1)("Titta där är han. 
Visst är Bo läskig?")
Vardagsrummet, ivrigt påhejande i leken. 
(1-1)
Om någon försöker fly, då hon dyker upp 
arg.
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Biblioteket 1-K
Överblick: Rummet ni kommer in i 
tycks vara någon form av bibliotek 
eller arbetsrum. Bokhyllor finns 
längs med hela väggarna, smockfyllda 
med böcker om precis allt möjligt. 
Det ligger ett fåtal böcker på 
golvet, bredvid en tjusig matta. I 
ena änden av rummet står ett bastant 
skrivbord i något mörkt träslag, med 
en stol i skinn. På skrivbordet finns 
lite utspridda papper, kontorsmaterial 
och en pryl bara en psykolog kan antas 
gilla.
Närmre koll: Brev 1 ligger på skriv-
bordet tillsammans med lite andra 
papper. 
För SL: Brev 2 tillsammans med LR-
brevet ligger i en låst låda i 
skrivbordet, nyckeln finns i rum 7/2.

Laboratoriet 2-K
Överblick: I mitten av rummet står ett 
blodigt operationsbord med tjocka läder-
spännen för händer och fötter vid sidan. 
På bordet, fortfarande fastspänt, ligger 
ett sargat, uttorkat barnlik. En 
nallebjörn hänger vid sidan. Bredvid 
operationsbordet står ett mindre bord, 
fyllt av diverse instrument, ett par 
glasbehållare med en grön, trögflytande 
vätska i samt en svart mapp. Under 
bordet står en behållare med ett 
munstycke fastsatt i en kort slang. I 
hörnet av rummet står två stora glas-
behållare fyllda med en liknande grön 
vätska som behållarna på bordet. 

Eventuellt går det att dyrka upp lådan 
med Rebellens kniv eller liknande. 
Tecknens rike sitter i bokhyllan, med 
brev 3 mellan sidorna och en postitlapp 
för qwerty.
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 Mitt i rummet står en 
stensarkofag med ett tugnt lock. 
Närmre koll: På locket till varje 
kista sitter en skylt med märkliga 
tecken på. Även på sarkofagen finns 
en liknande skylt med tecken på. Det 
står dessutom sex kistor i rummet. 
Den sista tillhörde mannen i det 
vadderade rummet, Bo.
För SL: Sarkofagen är Isabelles 
grav, platsen där Isabelles lik 
måste läggas. Locket till sarkofagen 
är extremt tugnt, men det går att 
rubba om de hjälps åt. Skyltarna med 
märkliga tecken är namnskyltarna som 
ger ledtrådar till Isabelles språk 
(dela ut handout om de undersöker 
namn-skyltarna noggrannare).

Trappan 4-K
Överblick: En öppen korridor utan 
dörrar leder till ett större rum. 
Ett bord precis vid ingången till 
rummet har diverse rostiga verktyg 

Bredvid ingången 
finns ett klädskåp med vita rockar, en 
hazmatdräkt och ett par operations-
kläder. En brandsläckare står i 
hörnet. I rummets södra ände finns en 
dörr till ett annat rum.
Närmre koll: Forskningsrapporten 
ligger på ett av borden (den svarta 
mappen). Behållaren med munstycke är 
en tub lustgas.
För SL: Isabelle kommer för första 
gången om detta är det första rummet 
de går till efter samlingsplatsen. Den 
gröna vätskan och lustgasen är 
brandfarliga och kan användas till att 
döda Bo. Betänk dock att den gröna 
vätskan även är högst frätande och 
svår att hantera. Isabelles lik ligger 
på bordet och behövs flyttas till 
sarkofagen i 3-K för att kunna vinna.
Samlingsplatsen 3-K
Överblick: Rummet ni vaknar i är 
mörkt och kallt. Ni ligger alla i 
varsin kista som står lutandes mot 
någon av rummets väggar.

Koderna till de två kassaskåpen är: 
5-2: 9697
2-2: 4686
Koderna fås genom de två chiffren i 
kombination med siffrorna på 
framsidan av forskarrapporten.
Koden till entrédörren är 0329.
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Isabelles sovrum 1-2
Överblick: Rummet tillhörde antag-
ligen en liten flicka en gång i 
tiden. En bäddad säng står i ena 
hörnet, täckt av mjukisdjur och ett 
rosa överkast. En bokhylla står 
mitt emot sängen, fylld med böcker, 
dockor, en rosa-röd låda, ett par 
foton och en sminkhörna bestående 
av en flaska hårspray, en trasig 
spegel och lite annat smått och 
gott. Skelettet av ett mindre djur 
sitter uppspikat på väggen.
Närmre koll: Det uppspikade djuret 
tycks vara en katt. Den rosa-röda 
lådan är en speldosa (det röda är 
en blodig hand som täcker locket på 
lådan). Lådan innehåller lite 
glittriga saker, prydnader, ett 
avhugget finger och lite foto-
grafier. En dagbok ligger under 
kudden i sängen, låst.
För SL: Ett slag på uppmärksamhet 
visar att det finns ett litet 
lönnfack i lådan som det ligger en 
dagboksnyckel i, hängandes i en 
kedja prydd av en lila snäckskals-
sköldpadda. En uppmärksam 'Rebell' 
borde känna igen denna. Nyckeln går 
till Isabelles dagbok (handout) som 
ligger under kudden i sängen. 
Flasken med hårspray  och en 
tändare kan skapa en mindre 
eldkastare. Inte tillräckligt för 
att skada Bo, men likväl bra för 
att driva iväg honom för stunden. 
Isabelle kommer in efter en stund, 
något upprörd över att gruppen är i 
hennes rum.

Gästrummet 2/2
Överblick: Trappan leder 
in i en väggalkov som leder till 
ett rum. Rummet består av en säng, 
stående mitt emot där man kommer 
upp från trappan, en garderob längs 
med ena väggen och ett nattduksbord 
bredvid sängen. Bredvid garderoben 
finns en dörr som leder ut ur 
urmmet. På bordet ligger ett par 
nycklar (en husnyckel och en 
bilnyckel), en plånbok, två pennor, 
en klocka och en pillerburk märkt 
Imovane. Under bordet står ett 
litet kassaskåp med kodlås.
Närmre koll: En man med brunt hår 
pryder bilden på id-kortet i plån-
boken. Namnet är Bo Kühls.  
För SL: Enda vägen till källaren är 
här. Kassaskåpet innehåller en ask 
innehållandes en fylld spruta och 
en liten glasflaska med en pipett, 
ett block med en sida skriven på 
och ett kuvert med en trekant och 
en fyrkant på. Blocket är chiffret 
till LR-brevet. Brevet är Bos brev. 
Asken innehåller en dos botemedel 
mot viruset, samt bromsmedicin i 
den lilla glasflaskan. För att få 
koden till kassaskåpet behöver 
gruppen lösa chiffret i 5-2.
Matsalen 3-2
Överblick 1: Ett fint möblerat rum. 
Ett stort bord i ett mörkt träslag 
står i mitten på rummet. Bordet är 
duktat med en festmåltid av sällan 
skådat slag, med en piece de la 
resistance mitt på bordet täckt av 
en silverkupa. Bredvid bordet står 
trästolar klädda i röd sammet. Vid 
fem av stolarna sitter mörka 
gestalter hukade över varsinn 
tallrik med mat, där de äter 
försiktigt. De dricker rött vin 
från kristallglas, äter med silver-
bestick och har alla fina kläder på 
sig. Väggarna är täckta med fina 
tavlor med naturmotiv. Personerna 
vid bordet tycks inte lägga märke 
till er.  

 på sig. En vinglig trappa på 
högersidan av rummet leder uppåt.
Närmre koll: Trappan tycks leda upp 
ur källaren, till ett residens.
För SL: Isabelle kommer för första 
gången om gruppen går hit först. 
Trappan leder till rum 2-2.
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Korridoren på övervåningen 4-2
Överblick: En längre korridor 
sträcker sig ett par meter bort och 
slutar i en dörr i frostat glas. 
Konturen av en figur syns genom 
rutan. En dörr finns på vänster sida 
om er och en alkov på höger sida med 
ytterligare en dörr. I mitten på 
korridoren syns en trappa som ser ut 
att leda neråt.
Närmre koll: Figuren i rutan flyttar 
på sig om en kommer för nära. 
Trappan går ner till våning 1.

Arbetsrummet 5-2
Överblick: Rummet har 
bokhyllor längs med sidorna, 
smäckfyllda med böcker om medicin, 
biologi, kemi och liknande. I 
mitten längs med väggen står ett 
skrivbord och bredvid skrivbordet 
står ett meterhögt kassakåp. 
Kassaksåpet är låst och tycks 
styras av en sifferkod. Under 
skrivbordet står en papperskorg med 
ett ihop-skrynklat papper i.
Närmre koll: Chiffer 5-2 ligger i 
papperskorgen. 
För SL: Isabelle har aldrig haft 
tillåtelse att leka i arbetsrummet 
så hon tar nu chansen. Så fort 
karaktärerna gått in i rummet 
släcker hon lampan och vill leka 
mörkerleken. Hon har gömt fyra 
saker i rummet som glimmar till av 
ljus (i teorin i alla fall) och det 
är upp till karaktärerna att hitta 
dessa saker för att ta sig ut igen. 
När de tänt sina ficklampor och 
tändare kan du slå för upp-
märksamhet för att se om de noterar 
någon av de glimmande sakerna. Det 
de behöver hitta är:
- En låst metallåda
- En kökskniv
- En underarm med ett armbandsur
- En liten nyckel
Nyckeln sitter dock fast inuti 
underarmen, något som märks 
relativt tydligt om en undersöker 
armen närmre. Någon behöver alltså 
använda en kniv för att skära ut 
nyckeln ur armen, låsa upp lådan 
och där i hitta nyckeln till dörren 
ut. När dörren låses upp tänds 
lamporna igen. 
Lyckas en låsa upp kassaskåpet 
ligger brev #7 och en staty av vad 
som tycks vara asaguden Oden i. 
Kassaskåpet låses upp av 
pusslet från rapporten och 
chiffret i 1-1.

2: Rummet är helt täckt av 
speglar. 
3: Rummet tycks ha brunnit för länge 
sedan. Trasiga möbler ligger i högar 
med aska och sot, allt är svärtat av 
eld.
Närmre koll 1: Efter ett tag inser 
en att personerna vid bordet är de 
själva, fast om 20-30 år att döma. 
De svarar inte på tilltal och rör en 
vid dem faller de ihop och blir till 
aska. I silverkupan i mitten på 
bordet ligger ett brev.
2: Går en in i rummet tappar en 
lokalsinnet totalt och går vilse i 
vad som verkar vara ett oändligt 
spegelrum. Väggarna tycks förflytta 
sig med samma steg som en själv tar. 
För att komma ut måste någon spegel 
förstöras, för att en ska kunna 
hitta sitt sinne igen. Ett brev 
ligger mitt på golvet. Slå för 
uppmärksamhet för att se det.
3: Ett brev ligger på en trasig 
möbel i mitten av rummet.
För SL: Rummet ändrar utseende efter 
varje gång karaktärerna besöker det; 
tills det är det ned-brända rummet, 
som är så det ser ut utan Isabelles 
illusioner. Brevet i rummet är brev 
5. Har spelarna plockat upp brevet i 
någon av de första versionerna av 
rummet finns det givetvis inte kvar 
i nästa.
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Förrummet 6-2
Överblick: Mitt emot 

dörren står en glasdörr som ser ut 
att leda utomhus. Det är mörkt och 
regnigt ute. På höger och vänster 
vägg finns en dörr på vardera sida. 
Två läderfåtöljer står i hörnen av 
rummet. Två skuggor sitter i 
fåtöljerna vid en första anblick. 
Går man närmre syns inget, som om 
det vore en synvilla. I mitten av 
rummet står en angenäm pjäs, 
föreställande en löpare från ett 
schackbräde i täljd alabaster.
Närmre koll: Rummet tycks inte 
innehålla något alls av värde.

Faderns sovrum 7-2
Överblick: En säng står i ena 
hörnet, med ett bord bredvid sig. 
En garderob med ett par kostymer i 
står mot ena väggen. En kuslig 
teckning och en nyckel ligger på 
bordet. Märkliga ljud hörs genom 
väggarna.
Närmre koll: Ett lyckat slag mot 
uppmärksamhet låter en karaktär 
märka att ljuden hörs tydligare vid 
garderoben. Teckningen finns på 
sidan 8 om de tittar på den.
För SL: Nyckeln leder till skriv-
bordet i biblioteket, rum 1-K.
Om någon karaktär märkt av att 
ljuden låter starkare vid gar-
deroben och de får för sig att 
flytta den finner de en dold dörr 
bakom garderoben. Denna dolda 
sidopassage leder till det vadd-
erade rum en dras upp till om en 
blir tagen av statyn i 1-1 under 
statyleken. Rummet ser ut som om 
det vore en anstalt. Där inne 
sitter en man i tvångströja mitt i 
rummet och gnyr.

Balkongen 8-2
Överblick: En låst 
balkongdörr i glas, med stålgaller 
på utsidan som förhindrar eventuell 
flykt. Det regnar  och är mörkt 
utomhus. Vid de plötsliga blixt-
nedslag som sker utomhus ser ni att 
ute på balkongen hänger en man i 
brun kostym i ett rep, hängt från 
halsen till taket.
För SL: Fadern hänger där ute. 
Isabelle kommer när karaktärerna 
står och tittar på fadern och 
fnittrar lite om att pappa alltid 
ska visa sig på styva linan för 
gäster.

Vardagsrummet 1-1 
Överblick: Rummet är mycket större 
än andra rum i huset, dock väldigt 
sparsamt möblerat. Tre finare mörk-
röda fåtöljer står runt ett litet 
bord i ett hörn. Bredvid fåtöljerna 
står ett tämligen välfyllt barskåp. 
Ett piano står uppställt mitt emot 
dörren. Längst in i rummet står en 
majestätisk eldstad. Bredvid eld-
staden står en imponerande staty av 
någon form av gotiskt monster, vänd 
med ryggen mot dörren. En gigantisk 
karta över Argentina pryder en av 
väggarna. Klockor tickar, trots att 
inga tycks finnas i rummet. 
Överblick 2: Går en in i rummet en 
andra gång är det ett 30-tal 
personer därinne som har maskerad-
bal. De dansar runt i det stora 
rummet och tar inte så stor notis 
om att dörren öppnats. Efter en 
stund inne i rummet vänder sig alla 
maskerade människor mot karak-
tärerna och stirrar på dem några 
sekunder. Plötsligt börjar hundra-
tals klockor att slå, varpå de tar 
de ett synkroniserat steg, rakt 
mot karaktärerna, med armarna 
utsträckta. Sen släcks 
lamporna. "Ja, ja. Det blir säkert 

bra. Stör mig inte nu."
Forskaren, som inte har lyssnat på ett ord pampen sagt.
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Närmre koll: Efter statyleken ser 
karaktärerna brev 6 som ligger på 
bordet. I eldstaden ligger chiffer 
1-1.
För SL: Isabelle spenderade mycket 
av sin tid i huset i vardagsrummet 
och lekte. Så fort karaktärerna för 
första gången går in i vardagsrummet 
vill hon leka statyleken. En staty 
står med ryggen vänd i änden på 
rummet. Statyn vänder sig mot 
rörelse av olika slag. Får statyn 
syn på en av karaktärerna som rör på 
sig för mycket är den "ute" och blir 
uppdragen genom taket till det 
vadderade rummet. Målet med leken är 
att nudda vid statyn utan att den 
ser dig röra dig. För att lyckas 
behövs en strategi av något slag, 
som att exempelvis ta sig fram på 
vardera sida om rummet och alternera 

vem som

går framåt beroende på vart statyn 
tittar, eller förvirra statyn genom 
att kasta runt saker i rummet. 
Stannar en för länge inne i rummet 
under leken kommer Isabelle och 
hejar på, med en blodig nalle under 
armen.
Ett par av flaskorna i barskåpet är 
tillräckligt starka för att göra 
molotov cocktails med, för att 
kunna bekämpa Bo. 
Maskeradgästerna är bara en illu-
sion, skapad av Isabelle, och kan 
således inte skada karaktärerna. 
Hur de själva reagerar i situa-
tionen, med vapen i hand och allt, 
tar jag inget ansvar för.

Ge inte ut information i onödan! Ge ut 
information baserat på hur karaktärerna 
agerar och vad och hur de letar efter den.
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 Entréhallen 2-1
Överblick: En stor hall, med  

prydnadsväxter och en fin röd 
matta. En dörr på vardera sidovägg 
finns och även en större dörr mitt 
emot trappan. Någon form av 
knappsats sitter bredvid den större 
dörren.
En man i rutig skjorta med en påse 
av säckväv över huvudet står i ena  
hörnet av rummet.
För SL: Utgången är nära! Knapp-
satsen kräver koden från brev #7.
Bo står still tills han hör ljud 
från trappan. Han vaknar då upp 
hangrier än någonsin.
Försöker en fly utan att ha gjort 
det Isabelle vill kommer hon här 
att komma och vara riktigt för-
bannad.
Återvänder en till entréhallen 
efter att ha varit i vardagsrummet 
vid ett tidigare skede hörs musik 
från vardagsrummet.
Andra gången Rebellen kommer till 
hallen tar Håkan ett skutt ner på 
golvet och springer upp för trappan 
och försvinner. Efter det hörs 
hundgnyenden och skall lite då och 
då.

Tjänstefolkets korridor 3-1
Beskrivning för spelarna: En 
korridor som tvärt svänger av och 
leder till en dörr. En tavla 
föreställande en svart katt hänger 
på en av väggarna.

Köket 4-1
Överblick: Ett något 
gammalmodigt kök, väldigt smutsigt. 
Förruttnad mat ligger på bänkarna. 
En figur står vid en gammal gasspis, 
med en stekpanna i handen och tycks 
stirra in i väggen. Figuren har bara 
fyra fingrar på ena handen. En dörr 
sitter i den norra väggen.
Närmre koll: Skåpen är fyllda med 
fint porslin, kastruller, skålar etc 
och nästan allt är bara ett vanligt 
kök. Allt är dock väldigt smutsigt, 
som om ingen har städat på många, 
många år. Döda råttor ligger lite 
här och var. Gasbehållaren till 
spisen står i ett skåp bredvid.
För SL: Nog för att husmor 
attackerar karaktärerna så fort de 
gör ett ljud ifrån sig i rummet och 
de antagligen inte har något annat 
val, men för att vinna spelet 
behöver de döda husmor.
Gasbehållaren till spisen går att 
koppla loss och använda till att 
försöka döda Bo.

Förrådet 5-1
Överblick: I rummet står två kylar, 
en frys, ett bord och ett gäng 
hyllor belamrade med matvaror. 
Allting är förruttnat, mögligt och 
hemskt. Stanken från rummet är 
outhärdlig. Mitt på bordet står en 
skål med äpplen, som tycks vara 
färska. En dörr sitter i den norra 
väggen.
För SL: Äpplena är inte direkt 
farliga, om än kraftigt besprutade 
och så. Men de är inte speciella på 
något sätt.

"Kan vi.. Kan vi inte snälla 
föröka lugna ner oss lite?"
 Bokmalen
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Tjänstefolkets 
sovrum 6-1

Överblick: Två smutsiga sängar står 
ställda vid sidorna i rummet. Ett 
bord står mitt emot dörren. En 
person i städerskeuniform sitter vid 
bordet, med ryggen mot er.
Närmre koll: Två garderober finns i 
sidorna på rummet, fyllda med 
tjänstekläder. I övrigt innehåller 
rummet inget av intresse.
För SL: Samma som i köket, spelarna 
behöver döda städerskan för att 
vinna. Men det är oundvikligt att 
inte hamna i strid här. Går man in i 
rummet vänder hon sig om och 
attackerar direkt.

"Du säger inte åt The Duke vad The Duke ska 
göra!"
Rebellen
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HANDOUTS
Uppmaningskort: Totalt 36 stycken, 
varav ett antal dubletter och två 
tomma kort (för din egna 
jävelskapsidéer).
Isabelles dagbok: 22 sidor lång.
Chiffer: 5-2 och 1-1, 5-2 är den med 
X runt om.
Karaktärsbeskrivningar: För de fem 
karaktärerna, på 3 sidor. Innehåller 
allt en spelare behöver veta om sin 
karaktär.
Isabelles brev till sin mamma: 7 
stycken, varav Brev 3 och Brev 7 har 
två sidor.
Chiffret till LR-brevet: Finns med 
tillhörande bild på Forskarens 
förstoringsglas och Polisens pistol.
Bos brev: Två sidor långt. Fyller 
ingen direkt funktion.
Kistornas namnskyltar: Föreställer 
varje karaktärs namn på Isabelles 
hemliga språk, sex till antalet (Fem 
spelare + Isabelle).
Forskningsrapporten: Inleds med en 
framsida (som används till 
chiffrena). Sedan loggboken över 
experimenten. Avslutas med Bilaga B, 
två akademiska artiklar om 
progenitor-viruset, som tekniskt sett 
inte har någon som helst betydelse 
för spelet.
LR-brevet: Brevet från Bo till 
företagsledningen på Lilac Ram. 
Används tillsammans med sitt chiffer, 
för att få fram titeln på en relevant 
bok i biblioteket.



ANTECKNINGAR




