
 

 

 

 

 

 

En natt i mörker 

- ett rollspelsäventyr av Johan Berggren 
 



Vad har hänt? 

För 2 miljoner år sedan, då människans herrelösa anfäder fortfarande drev runt i djurisk okunnighet,  

levde en mäktig ras av upprättgående reptiler på den kontinent mellan Afrika och Indien som idag 

kallas Lemuria. Reptilmännen behärskade sin omgivning med den djupa kunskap om världsaltets 

väsen som det erhållit av sin gud, Yig. Länge varade deras välde  men de föll då de i lättja och 

högmod glömt Yig, den som en gång hjälpt dem fram ur fuktiga skrevor och djupa hål, den som 

hjälpte dem att kväva djuret inom dem. Ett fåtal av dem insåg vad som höll på att hända och sökte 

få folket att återgå till de gamla sederna. När de insåg att de talat till döva öron sökte de istället 

skydd från den Yigs vrede som de visste skulle komma.  

 

En av dessa var Hazznizz, en första gradens magiker och tillika en mästare i stridskonst. Hazznizz 

drog sig undan sitt folks depraverade degerering och lade sig till rätta i en sarkofag försänkt i 

magisk dvala. Där väntade han tålmodigt på mer civiliserade tider medan Yigs rättmätiga straff 

drabbade hans folk. Hans dvala blev längre än planerat, medan han sov sjönk den än gång stolta 

Lemuria i havet och de få reptilmän som kom att fortleva under människans tidsålder förpassades 

till de fuktiga sprickor och djupa hål varur de än gång krälat.  

 

När han väktes ur sin sömn var det inte av artfränder utan av en mänsklig arkeologisk expedition 

som funnit hans förseglade sarkofag på havsbotten utanför vad som idag är Zanzibar. Kunskapen 

om Lemuria var inte död utan ett fåtal skildringar inte minst i den beryktade Dzyans bok levde kvar 

och bevarades av ett fåtal människor, i regel bespottade av sin samtid som förvirrade ovetenskapliga 

tokar. En av dessa ”tokar” är den amerikanske miljonären George Normandy Swancraft som till 

skillnad från  de flesta likasinnade har haft resurser att nyttja sina kunskaper. Swancraft lyckades 

med hjälp av Helena Blavatskys hemliga anteckningsböcker och hennes oavslutade översättning av 

Dzyans bok  skapa sig en grov bild av Lemuria och dess folk. När han sedan fick se Yigs märke på 

en underlig statyett som en bekant köpt som turist på Zansibar reste han genast dit och fann att 

statyetten och liknande föremål ibland kunde hittas på öns nordöstra stränder.  

 

Upprymd av sin upptäckt anställde han ett team av mindre nogräknade 

marinarkeologer/vrakplundrare i Grekland och deras fartyg Pharao. Under Swancrafts ledning fann 

de i djupet många spännande fynd, rester av den Lemuriska stadet Ghaz, och framför allt den 

stenssarkofag som de trodde var en staty. I den förmodade statyn började Hazznizz vakna ur sin 

uråldriga slummer, ovetande om vad som skedde på utsidan. Han försökte först öppna sarkofagen 

själv men den var vid det laget alldeles för inpackad och surrad i lastrummet. Övertygad om att 

någon uråldrig fiende fångat honom kallade han fram en fasansfull tjänare ur havet, en shoggoth, 

för att slå sig fri. Shoggothens skräckinjagande uppenbarelse visade sig dock vara ett alldeles för 

trubbigt som verktyg då den blott lyckades äta upp några besättningsmän och skrämma vettet ur de 

övriga, den lyckades inte ta sig in i det låsta lastrummet. Hazznizz beordrade då shoggothen att 

avvakta i djupet och prövade en annan strategi. Han försökte använda sina försvagade magiska 

krafter för att ta över någon av de kvarvarande besättningsmännens medvetanden och lyckades över 

förväntan då en av dem bar en ormhuvudsformad kristallamulett som helgats till Yig och 

underlättade kanaliseringen. Hazznizz använde sitt olyckliga nya verktyg, dykaren Ahmed Barguti, 

för att försöka ta sig in i lastrummet med misslyckades då andra i besättningen handgripligen hindra 

honom och han mötte våld med våld. Hazznizz dödade den resterande besättningen med sitt nya 

verktyg beväpnat med en brandyxa. Verktyget, Ahmed, blev dock så pass skadad att han nu knappt 

kan röra sig från den plats han fallit. Han ligger blödande på det lilla utrymmet mellan trappen och 

ståldörren till lastrummet. Medveten om sina misstag försöker Hazznizz gå igenom Ahmeds hjärna i 

jakt på kunskaper om hur han kan ta sig ur sitt fångenskap och har insett att nycklarna till 

lastrummet finns inlåsta i kaptenens kassaskåp som är dolt bakom dennes badrumsskåp. Ahmeds 

kropp är dock inte i stånd att röra sig upp för trappan till däck än mindre upp till kaptens hytt. Det 

lilla lastfartyget Pharao glider dock utan rorsman stilla genom natten utanför Somalias kust.    

 



Äventyrets gång 

RP är alla somaliska pirater på jakt efter byte. Deras boss, Said, har på uppdrag av en mäktig 

kontakt i hamnstaden Mombasa beslutat sig för att erövra Pharao då den passerar Somalia på väg 

till Suezkanalen. Han har fått reda på att det finns folk som kan betala massor med pengar för lasten 

som, vad han vet, är någon slags arkeologiska fynd. Äventyret är rätt öppet och kan lätt utvecklas 

och förlängas om spelledaren så önskar. I sin grundform handlar det dock om piraternas utforskande 

av Pharao, deras undersökning av vad som hänt på fartyget och upptäckten av den uråldriga fasa 

som vilar där.  

 

Pharao  

Hela äventyret är tänkt att utspela sig ombord på det diseldrivna fartyget Pharao som är ett 25 m 

långt och 10 m brett fartyg. Under de senaste åren har hon mestadels använts till mindre 

godstransporter och bärgning av vrakgods i Medelhavet.  Skrovet var en gång i tiden klarrött men 

uppvisar idag tydliga rostfläckar där färgen flagnat. Relingen sträcker sig ca 3 m ovanför vattenytan 

och är lättast att bestiga från aktern då det där finns en rejäl stålstege. På däck existerar två 

våningsplan på den bakre halvan av fartyget. På det första planet finns en liten matsal/umgängesrum 

samt två hytter med två våningssängar vardera. På det andra är kommandobryggan, kaptenen hytt 

samt herr Swancrafts hytt. I kaptenens hytt står ett kassaskåp i vilket nycklarna till lastrummet finns 

i Swancrafts hytt kan RP med fördel hitta ledtrådar till äventyrets bakgrund. Under däck finns i den 

bakre delen av båten ett litet kök, ett stort lagringsutrymme samt fartygets maskinrum. I den främre 

delen av Pharao finns ett lastrum som kan nås antingen genom den stora låsta lastlickan på däck 

eller via en ståldörr nedanför en trappa. På de främre delarna av fartyget finns även en rejäl lyftkran 

vars vajer hänger ner i vattnet och sitter fast i shoggothen under båten om RP drar i vajern kommer 

de märka att den sitter fast i något. En intressant effekt kan uppnås om vajern under RP:s försök att 

dra upp den plötsligt slits loss från sitt fäste och rycks ned i djupet.     

 

Appropå Shoggothen har också flera delar av skeppet skadats av densamma. De två livbåtarna och 

större delen av deras fästen är bortslitna och trappan upp till kommandobryggan är tydligt bucklad 

och böjd. Shoggothen har fått order om att hålla sig under båten men kan mycket väl börja 

undersöka däck med hjälp av smala svarta tentakler.     

 

Scen 1: Ankomsten 

Fullmånen lyser kallt över havets blanka yta. En dryg sjömil utanför Somalias kust vilar en liten 

motorbåt vars besättning på fem personer otåligt blickar ut över vattnet. De har väntat länge nu, på 

ett lämpligt att borda och det är bara två timmar kvar till gryningen. Ghedi, en muskulös ung man 

med tom blick, halvligger i fören, stirrandes ut i den mörka natten, mekanisk tuggande på några 

kat-blad. Nedanför honom, på durken, sitter Yusuf, också han tuggandes, och bearbetar den 

ständigt kärvande ryska k-pist som länge varit hans maskot. Yusufs smala ansikte döljs nästan helt 

från månskenet av skärmen på den ”INEW YORK” keps han kört ner över sitt buskiga, 

vildvuxna, hår.  

 

Gruppens ledare, den respektingivande Said, öppnar munnen i en vid gäspning, rättar till lappen 

över det som en gång var vänster öga i hans nu ärriga, hårlösa ansikte. Han slappnar av på det 

ihoptrasslade fisknätet och fortsätter sedan att suga på sin cigarr. Längst bak vid styrpulpeten, 

sitter två kanske 15 år gamla pojkar, Abdullah, Saids brorson, och Muse, Yusufs lillebror, som 

tittar nervöst omkring sig, spända intill det yttersta inför vad som ska komma härnäst. Särskilt 

Abdullah som aldrig varit med på någon tidigare räd hoppar till var gång något rör sig.   

 

[Gör eventuellt en paus för att låta spelarna bekanta sig med sina rollpersoner]  

 

Plötsligt ser ni henne, en lastbåt, kanske 30 meter lång. Ljuset från enstaka lampor ombord blänker  

i vattnet och lyser upp däcket när hon glider fram, endast ackompanjerad av det svagt trummande 



motorljudet. På fördäck står endast en lyftkran lutad över det förmodade lastutrymmet medan det i 

aktern reser sig en två våningars påbyggnad med en tydligt upplyst kommandobrygga. Hon närmar 

sig hastigt, i kanske 10 knop, och går nästan rakt emot er.                               

 

RP kommer med största sannolikhet att närma sig fartyget och klättra ombord, annars är äventyret 

slut och SL är berättigad att mata shoggoten. Det lättaste stället att komma upp på däck är via den 

breda stålstegen i aktern. En intressant detalj som RP kan lägga märke till när de närmar sig är att 

kranen på däck lutar ut över relingen och att dess vajer hänger ned i vattenytan. Väl ombord är det 

upp till spelarna att besluta om var de vill gå. Förr eller senare är det dock bra om de går ner för 

trappan mot lastrummet. Om de inte kommer på tanken själva kan den skadade mannen gny lite för 

att visa vägen. Runtomkring på fartyget ligger liken av åtminstone fem personer som huggits ner 

med vad som verkar vara yxa eller manchete.         

 

 

Scen 2: Mannen i trappen 

Trappan ner till lastrummet är upplyst av två gamla lysrör. Deras vitbleka flimmrande ljus avslöjar 

den första levande människa nu sett ombord. Nedanför trappen, lutad mot en bastant ståldörr som 

måste leda till lastrummet, sitter en blodig man endast iförd byxor. Ni ser direkt att han är 

allvarligt skadad. Han blöder ur skottsår i axeln och magen och hans ansikte är svullet. Utöver 

skadorna ser han ut lite som en egyptier i 25 årsåldern. I höger hand håller han en stor brandyxa. 

Han höjer blicken mot er, hostar upp blod och ropar ut på arabiska: 

 

”Ge er av! Ge er av! Innan han kommer tillbaka. Snälla lyssna på mig, ge er av!”    

 

Ahmed är för närvarande inte besatt av Hazznizz. Han är dock bara diffust medveten om vad som 

hänt. Han kan om RP talar med honom yra om ”rösten som kallar”(Hazznizz) och även ”fasan från 

djupet”(shoggothen). Ex: 

 

”En röst kallade mig till lastrummet. De andra försökte hindra mig. De skrek....Jag vet inte vad jag 

gjorde! Snälla lämna skeppet!” 

 

”Det finns något under skeppet, det tog Chuck och Islmael...det var fasansfullt...vad är det som 

händer?! Jag har så ont.”  

 

Om RP frågar ut honom kan Ahmed avslöja saker om expeditionen och även om att kaptenen 

förvarar nycklarna till lastrummet i sitt kassaskåp. Det är bra om RP lägger märke till att Ahmed har 

ett ormhuvud i kristall i en rem om halsen. När han har babblat tillräckligt stiger dock Hizznazz åter 

in och besätter honom varvid hans röstläge förändras radikalt och blir fast och väsande. Hizznazz är 

för närvarande ute efter en enda sak, att komma loss ur sin sarkofag. Han tänker först försöka 

samtala med RP innan han tar till mer våldsamma metoder. Då kristallormhuvudet som Ahmed bär 

på underlättar mental kontroll inleder han förmodligen med att erbjuda någon av RP detta vackra 

konstföremål. Därefter försöker han få dem att ta sig in i lastrummet och packa fram sarkofagen. 

Hizznazz har även han förstått var nycklarna finns.  

 

Lite beroende på hur medgörliga RP är kommer Hazznizz instruktioner eller tips ske genom 

Ahmeds mun, genom att han placerar tankar i huvudet på den RP som tar amuletten eller att han 

helt tar över dennes medvetande. Han vill att de ska gå in i lastrummet och befria hans sarkofag. 

Han kan säga saker som: 

 

”Önskar ni rikedom? Gå till lastrummet!” 

”Ta mitt halsband, det är värdefullt!” 

”Det finns många rikedommar i lastrummet”  



 

 

 

Scen 3: Lastrummet  

Lastrummet är ett stort avlångt utrymme som inte enns till hälften är fyllt av lådor av olika slag. 

Det mest iögonfallade är en stor avlång trålåda, kanske 3 m lång som ligger precis under 

lastluckan. 

 

SL kan gärna hitta på en massa intressanta prylar som kan upphittas i ett lastrum. Det för äventyrets 

mel mest intressanta är den stora trälåda som beskrivs ovan. Det är i den Hazznizz vilar. Om RP 

öppnar lådan kommer de under den hitta en tjock staty i svart sten som verkar föreställa en 

upprättstående krokodil. Strax efter att statyn/sarkofagen lösgjorts ur lådan öppnas den upp och 

avslöjar vad som döljer sig inuti. Hazznizz är en kanske 2 m lång upprättgående reptil med 

ormhuvud, grönaktig fjällig hud och en lång avsmalnande svans. Han ligger naken på sidan i 

sarkofagen och har först lite svårt att röra sig. Detta är kanske RP:s enda tillfälle att döda honom då 

hans kropp inte riktigt har vaknat. Tillfället är dock snart över. Hazznizz reser sig ur sarkofagen och 

talar till RP på arabiska som dock verkar ovant i reptilens mun. 

 

”Tackanden för befrielse. Det övriga är för eder. Ta det. Vi går.”    

 

Hazznizz lämnar sedan lastrummet gående. Kom ihåg att Hazznizz är en mäktig magiker och kan 

därför försvara sig. Om han inser att RP försöker skada honom kan han omge sig med ett 

skottsäkert kraftfällt. Därtill kan han enkelt slå undan varje försök till trubbigt våld.   

 

 

Scen 4: Avslutning  

Om RP dödar Hazznizz löper Shoggothen amok och börjar att rycka och slita i fartyget och kommer 

förr eller senare att sänka det. SL måste här improvisera vad som händer men åtminstone någon av 

RP bör överleva, halvt vansinnig.  

 

Om RP låter Hazznizz vara kommer han att gå upp på däck och bli upplyft av shoggothen och 

ivägburen av denne in i soluppgången. RP lämnas kvar på fartyget och får sedan själva bestämma 

vad de ska göra.  

 

Saker som kan hända 

 

− RP:s motorbåt tas av shoggothen. Muse ropar desperat efter dem och hela fartyget skakar. Muse 

kan överleva och skakad komma upp på däck som en extra RP om det skulle behövas. 

− Ett fartyg från den Yemenitiska kustbevakningen åker fram och anropar Pharao med megafon 

men rycks hastigt ned av Shoggothen. 

− Som stämningsskapande inslag kan shoggothen gärna känna sig för med svarta, tunna, bubbliga 

tentakler på skeppets däck vilket några av RP kanska kan få syn på i den dåliga belysningen 

Kom dock ihåg att en diffus och otydlig närvaro ofta är kusligast. 

 

 

Spelledarperson 

 

Ahmed Barguti 

Dykare från Alexandria. 175 cm lång. Vältränad, tjock svart mustasch och rakat huvud. Är när RP 

hittar honom allvarligt skadad efter att han huggit ner de 5 besättningsmän shoggothen inte tog. Han 

är mycket förvirrad och från och till besatt av reptilmagikern Hazznizz. Om han inte genast får  

kompetent vård, kommer han dö inom några timmar.  



 

Hazznizz 

Reptilman och magiker. Har legat i dvala på havsbotten i 2 miljoner år. Hans enda målsättning för 

närvarande är att komma ur den sarkofag han vilar i. Om detta skall lyckas måste han få loss den 

inpackning som besättningen gjort kring sarkofagen. I sin strävan efter detta har han kallat på en 

shoggoth och besatt en av besättningsmännen men båda av dessa taktiker visade sig vara för 

klumpiga. Nu försöker han istället att prata med RP genom den besatte besättningsmannen Ahmed. 

 

Shoggothen.       

En svart fasa från havsbotten. En enorm varelse, kanske dubbelt så stor som fartyget Pharao, med 

mängdet av ögon och munnar i varierande storlek. Den kan omforma sin kropp på en rad sätt men 

under vatten ser den mest ut som en stor svart klump. När den angriper växer den ut långa tentakler 

med vilken den griper efter offret. Om ingen kontrollerar Shoggothen är den enbart en tämligen 

fantasilös hungrig massa som angriper allt i närheten. Hazznizz har kallat på den tagit kontroll över 

den. Då den visade sig vara alldeles för klumpig för att frigöra Hazznizz låter han den simma med 

fartyget.  



Rollpersoner 



Ghedi (22 år) 

 

Utseende: Muskulös, plattnäst. Ser korkad ut. 

 

Du har tillhört Saids gäng de senaste två åren och är inte den som backar ut när det gäller att göra en 

räd ute till sjöss. Du litar på Said, som är en riktig krigsveteran, och han har sagt att ni kan hitta 

mycket fina prylar inatt.  

 

Du är uppvuxen som fiskare i den somaliska byn Eije och tröttnade tidigt på att fiska. Du vill bli 

något stort och ballt men det kan man inte bli i Eije. Det verkar hända saker i inlandet nu igen och 

du har funderat på att gå med i nån milis. Du tycker om att slåss och tar varje tillfälle till det om 

någon muckar vilket numera är sällan. När du var liten retades de andra barnen med dig och sa att 

du var korkad men nu vågar de inte de, för då för de stryk.  

 

Ni sitter nu och väntar på att båten ni ska ta ska dyka upp i mörkret. Du hoppas faktiskt att de gör 

lite motstånd så att du kan knäcka käken på dem men Said har sagt åt dig att ta det lugnt.    

 

 

Vad du tycker om de andra 

 

Said – Cool, en sån man lyder. 

Yusuf – mes, dock bra på motorer  

Abdulla – liten mes 

Muse – liten feg mes 

 

 

 



Yusuf (24 år) 

 

Utseende: Smal, senig. Buskigt hår. 

 

Du är bra på motorer, åtminstone om man jämför med den övriga befolkningen i den gudsförgätna 

fiskebyn Eije på Somalias östkust där du bor och växt upp i. Din farsa lärde dig en hel massa saker 

innan han dog av en feber för 4 år sedan och han hade varit mekaniker i Somaliska armén på den 

tiden det fanns en sådan. Nu för tiden är Somalia uppsplittrat mellan en rad olika krigsherrar och 

lokalregeringar. Alla andra är ju bara ute efter att berika dig själva så det gör du också. Du har gett 

upp om det här landet och vill härifrån särskilt då båda dina föräldrar är döda. Du vill inte fortsätta 

att hanka dig fram på en kombination av fiske och att hjälpa folk att få igång gamla bilar och 

båtmotorer. 

 

Du drömmer om att ta dig till en storstad i Europa eller USA och få jobb som bilmekaniker. Helst 

av allt skulle du vilja åka till New York där din morbror Omar bor. Han skickade dig en snygg keps 

för sex år sedan som det står ”INEW YORK” på och du brukar ha på dig den jämt även om den 

börjar bli sliten. Hade det bara varit dig det handlade om skulle du stuckit för länge sedan men du 

har din lillebror Muse att ta hand om och du lovade pappa att inte lämna honom.   

 

Du samlar för närvarande pengar för att du och din bror ska kunna lämna landet och därför har du 

gått med på att delta på en piraträd. Det är Said, en lokal gangster, som leder räden och han 

kontaktade dig för att han visste att du behöver pengar. Du har inte varit med på någon riktig räd 

tidigare men har reparerat en hel del motorer åt många piratgäng. Du tog med dig Muse också vilket 

ger er större andel av bytet och han kan köra Saids motorbåt lika bra som du. 

 

Det är många som under de senaste åren blivit rika på att ta stora båtar och deras besättningar som 

gisslan men det har blivit mer och mer farligt. Militärer från många länder har skickats till Somalias 

kust för att bekämpa räderna och många båtar har nu beväpnade vakter. Said säger dock att ni ska ta 

en specifik båt som varken är särskilt stor eller bevakad.  

 

Vad du tycker om de andra 

 

Said – verkar kunna sin sak. Pysslar med mycket skumma affärer men vem gör inte det 

Ghedi – Korkad slagskämpe. Kan bli riktigt farlig då han är arg. 

Abdulla – Verkar väldigt ängslig av sig. Verkar inte riktigt vilja vara med. 

Muse – Din älskade lillebror. Lite klumpig men har lätt att lära. 

   

 

 



Said (42 år) 

 

Utseende: Hårlöst, ärrat ansikte, enögd, respektingivande 

 

Du var en gång menig soldat i den somaliska armén och var del av ett av de sista förband som 

fortfarande lydde regeringen. På den tiden var du naiv och dum i och med att du underordnade dig 

andras vilja. Under de 20 år av kaos och inbördeskrig som rasat i Somalia har du lärt dig att var och 

en är sig själv närmast. Du har fått rykte om dig att vara en hårt och skicklig krigare men nu för 

tiden krigar du bara för dig själv. Du skiter i alla förbannade krigsherrar, övergångsregeringar, råd 

och klanmöten och försöker gå din egen väg.  

 

Du har byggt upp en mycket lönande tillvaro som smugglare och pirat med utgångspunkt i 

östkustbyn Eije. Du har goda kontakter med hälare och knarkhandlare i såväl Yemen som Nairobi 

och Mombasa. Du ser mycket skrämmande ut vilket är en fördel i ditt nuvarande yrke. För tio år 

sedan vanställde en explosion ditt nu hårlösa ansikte och kostade dig vänster öga.   

 

En av dina kontakter tipsade om att det i natt skulle passera ett fartyg kallat Pharao längs den rutt ni 

nu bevakar. Fartyget i fråga skulle visst vara lastat med värdefulla konstföremål som det enligt 

samma källa fanns intresserade köpare till. På grund av rykten som går om en ökad amerikansk 

flottnärvaro i området är det många som varit med på räder tidigare som backat ur. På grund av 

detta har du kallat in en del som inte vart med förr.  

 

Vad du tycker om de andra 

 

Yusuf – verkar vara en kompetent mekaniker, det räcker.  

Ghedi – Rätt blåst kille men bra att ha när man ska spöa nån. Har varit med förr.  

Abdullah – Din brorson. Verkar ängslig men är nog pålitlig.  

Muse – Yusufs lillebror. Ska stanna och vakta båten när ni andra klättrar ombord. 

 

  



Abdullah (16 år) 

 

Utseende: smal, lång, stora öron 

 

Din mor brukar alltid tala föraktfullt om din farbror Said. Hon kallar honom tjuv och mördare och 

har strängerligen förbjudit dig att ha med honom att göra. Nu har det dock blivit så att du sitter i 

Saids motorbåt tillsammans med fyra andra och väntar på ett fartyg att röva. Du lever i en tid utan 

lag och ordning där vem som helst förr eller senare verkar bli tjuv och mördare. Din strängt 

religiösa mor har hela din uppväxt inpräntat i dig att man skall följa guds lagar. 

 

Du vet att det du gör är fel men du behöver pengar. Din mor är sjuk och behöver dyr medicin. Du 

måste också fixa fram pengar till en rejäl hemgift om du någonsin ska hoppas få gifta dig med din 

älskade Aisha. Du hoppas verkligen att ni inte ska behöva skada någon ikväll. 

 

Det är många som under de senaste åren blivit rika på att ta stora båtar och deras besättningar som 

gisslan men det har blivit mer och mer farligt. Militärer från många länder har skickats till Somalias 

kust för att bekämpa räderna och många båtar har nu beväpnade vakter. Said säger dock att ni ska ta 

en specifik båt som varken är särskilt stor eller bevakad. Ni sitter i natten och väntar på det som 

skall komma.  

 

Vad du tycker om de andra 

 

Yusuf – verkar vara en kompetent mekaniker. Rätt schysst 

Ghedi – Brutal kille. Han skrämmer dig. 

Muse – Yusufs lillebror och en vän till dig. 

 



Muse (16 år) 

 

Utseende: Smal, kort, stora ögon 

 

Du är uppväxt i fiskebyn Eije på Somalias östkust. Dina föräldrar är döda och du bor ihop med din 

bror Yusuf. Han är en väldigt bra mekaniker och han håller på att lära dig allt han kan. Du tycker 

mycket om din bror och är tacksam att han har tålamod med dig trotts att du är rätt klumpig ibland.     

 

Somalia är inte längre något riktigt land och har inte heller varit det sedan flera år innan du föddes. 

Alla bara slåss med varandra och ingen vinner. Kusten domineras av olika piratgäng och miliser. 

Du har i regel försökt hålla dig undan allt bråk men Yusuf menar att det inte håller i längden. Yusuf 

säger att det inte finns en bra framtid för er i Somalia. Att flytta utomlands är dock dyrt, särskilt om 

ni ska lyckas ta er till New York där er morbror Omar bor.  

 

För att få ihop mer pengar har du följt med din bror Yusuf ut på något som ni nog inte borde göra. 

Ni har begett er ut på en piraträd ledd av en läskig snubbe som heter Said. Det är många som under 

de senaste åren blivit rika på att ta stora båtar och deras besättningar som gisslan men det har blivit 

mer och mer farligt. Militärer från många länder har skickats till Somalias kust för att bekämpa 

räderna och många båtar har nu beväpnade vakter. Said säger dock att ni ska ta en specifik båt som 

varken är särskilt stor eller bevakad.  

 

Du är väldigt orolig över vad som ska hända när du sitter och väntar i båten tillsammans med de 

andra. 

 

Vad du tycker om de andra: 

Ghedi – Stor, våldsam, farlig och korkad. Brukar spöa upp folk för nöjes skull. 

Abdullah – En jämnårig kompis till dig. Bra kille.  


