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Detta äventyr utspelar sig i stort sett uteslutande ombord på ett fartyg – dels för att kunna 
begränsa ytan för att hålla nere tiden, men även för att skeppsfarten var en stor del av livet 
på 1700-talet. Själva äventyret är ett pussel-äventyr där det inte bör vara så svårt att få till en 
tryckande skräckkänsla som i fi lmerna Th e Shining och Alien. Vår tanke med äventyret är att 
dels spela på den rädsla för pesten som fanns fram till 1700-talet, men även att få ett jämnt 
fl öde i berättandet och spelandet. Just det här med fl öde har lett till att det kan kännas lite 
knapphändigt med information, exempelvis skrivna texter för SL och dylikt, men då platsen 
det utspelar sig på är ytterst begränsad så anser vi att det inte borde ställa till några problem 
för SL om denne har läst igenom det material som fi nns. Fördelen som vi ser det med att 
det är så öppet är att det ger SL en frihet att skapa sin egen miljö utifrån det som beskrivs i 
introduktionen och de spelardokument som fi nns tillgängliga.

Stockholm, augusti 2006

Stefan och Peter
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INSTRUKTIONER FÖR SL
1. Läs igenom allt material i god tid innan ni börjar spela.
2. Se till att ha med regelböckerna (både Lex Libris och Codex 

Persona). Det kan även vara bra att ha tillgång till Den Fjättrade 
Gåsen #11 samt Fenix #2 2006, då dessa innehåller artiklar som 
kan vara bra bakgrundsinformation. De är dock inte nödvändiga 
för att spela äventyret. Se även till att du har en klocka med dig 
så att du kan hålla reda på tiden. Maxtiden att spela är fem 
timmar, och det är viktigt för äventyret att det fi nns en tidspress 
med.

3. Låt spelarna välja karaktärer med hjälp av den snabbeskrivning 
som fi nns att tillgå. Se till att både spelarna och du har tillgång 
till tärningar och skrivdon (gärna blyertspennor).

4. Dela ut bakgrundsbeskrivningarna av de olika karaktärerna till 
spelarna (spelardokument 2a-e) i god tid innan äventyret sätter 
igång. Dela dock inte ut inledningstexterna.

5. När du sätter dig ner med spelarna för att spela delar du ut 
inledningstexterna (spelardokument 3a-e) till respektive 
spelare.

6. När spelarna väl har satt sig in i inledningstexterna så förutsätts 
karaktärerna vara samlade i hamnen. Börja då med din roll som 
Grevin. Se till att få ut spelarna till fartyget. Läs mer om detta 
under Grevin.

7. Håll koll på äventyrarnas framsteg ombord på fartyget, då dessa 
är viktiga för De Fem Akterna. Dessa är illusioner som utspelar 
sig för utvalda spelare, och det är viktigt att de inträff ar precis 
när de kliver in i något utrymme.

INLEDNING
En sen kväll i början av september år 1753 seglar briggen Sophie 
in mot Stockholm under revade segel. Dimman ligger tung över 
vattnet denna kväll, och stämningen byts från spänd förväntan till 
illabådande då smärtoskrik och klaganden på ett icke identifi erat 
språk hörs från fartyget när hon glider inom höravstånd. En grupp 
bestående av vetenskapsmannen greve Jean Daupier, dennes assistent 
Gusten Höök, prästen Silas Nording, fältskären Pehr Dyfving samt 
stadsvakten Gustav Hierta skickas ut för att undersöka vad som 
har hänt ombord och om det verkligen är så att pesten kommit till 
Stockholm igen.

BAKGRUND
Sophie fraktade inte bara varor från Frankrike, utan dolt ombord 
fanns även en kraftfull artefakt. Denna artefakt är kroppen av Ignatius 
da Bergamo – en italiensk munk och exorcist som levde på 1400-talet. 
Hans livsverk var jakten av en demon vid namn Aztaroth som besatte 
människor och hoppade från kropp till kropp. Ignatius insåg till slut 
att det enda som kunde stoppa Aztaroth var att binda honom i sin 
egen kropp. Denna täta anknytning till Det Okända förvred munkens 
kropp och gjorde honom mottaglig för allsköns sjukdomar, och så 
småningom dog den gamle mannen, åldrad och förvriden. Dock 
han hans kropp inte begravas innan giriga personer rövade bort hans 
kropp och kista, och kroppen har nu gått från ägare till ägare i nära 
300 år. När den nu fraktades till Stockholm så öppnade sjömannen 
Pierre Dauphin kistan, vilket gjorde att Aztaroth – fortfarande 
instängd i sitt fängelse – började påverka sin omgivning till den grad 
att sjömännen ombord började bli sjuka och förvrängas fysiskt. Då 
Aztaroth inte kunde fl y munkens kropp började den istället skapa 
Väktare som skulle se till att Aztaroths infl uenser skulle kunna 
fortsätta sprida sig. Den första väktaren var den sjöman som öppnade 
kistan, och Väktarens roll har sedan dess gått till kapten Henri 
Moreau för att slutligen övertas av stadsvakten Henrik för någon 
timme sedan.

GREVIN
Miljön runt hamnen är lite lätt kaotisk. En del personer har samlats 
på sin väg hem från/till krogen för att se vad som händer. Pratet om 
ett pestsmittat skepp sprider sig sakta bland de närvarande. Det hörs 
även lite surr om att en av tulltjänstemännen är duktigt drucken och 
har börjat slåss med kaptenen ombord. Vid kajen ligger två slupar 
förankrade. Inne i Tullhuset så står Hans och håller vakt till arresten 
där Erick sitter inspärrad för stunden. 

Om Dyfving gör en analys av Erick så är den troliga diagnosen 
chock.

Grevin kommer att be de samlade personerna att försvinna illa 
kvickt om de inte vill hamna i arresten med de andra fyllbultarna, allt 
för att se till att ryktesspridningen hålls till ett minimum. Han är väl 
medveten om vad som kan hända om ryktet sprider sig i staden och 
panik är det sista han vill se.

Grevin skickar med en repstege och två oljelyktor med olja som 
borde räcka till soluppgången. 
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I rollen som den benhårde Grevin kan du använda dessa förslag 
för att få rollpersonerna ut på skeppet:

Pehr Dyfving
Din bekantskap med Dyfving skall få honom att göra dig den tjänsten 
då du naturligtvis är helt övertygad om at han kan ge en korrekt 
bedömning av situationen ombord gällande eventuella sjukdomsfall.

Gustav Hierta
Beordra Gustav Hierta att ta sig ombord, för att skydda de andra samt 
för att leta reda på Henrik. Han bör även hålla ett litet extra öga på 
Greven och dennes betjänt eftersom du inte litar på dom till fullo.

Silas Nording
Be Nording att om möjligt följa med ut och ge sista smörjelsen för 
de stackars själar som kan tänkas behöva det ombord. Du kan även 
ge tillstånd att utföra sjömansbegravningar om inte Dyfving ser att 
kropparna är smittade av pesten.

Greve Jean Daupier & Gusten Höök
Greve Daupier och Herr Höök kommer sannolikt inte att behöva 
övertalas om att resa ut till båten men däremot så kan du kanske 
utkräva en liten muta för att låta ”obehöriga” kliva ombord på båten. 

BRIGGEN SOPHIE
Sophie är ett fartyg av brigg-storlek som går under fransk fl agg. Hon 
har en besättning om 80 personer inklusive fartygets kapten. Som 
längst är hon 35 meter lång (om man räknar med peke), lite över 8 
meter bred och hennes master når drygt 30 meter över vattenytan. 
Fullastad väger hon lite under 370 ton, besättning och proviant 
inräknat.

När karaktärerna kliver ombord så märker de att dimman inte 
är lika tät på själva fartyget som den är runt om det. Seglen hänger 
i trasor från masterna och det ligger orörliga kroppar på däck. 
Sjömännen visar sig efter en snabb undersökning ha någon sorts 
sjukdom som verkar ha reducerat dem till inte mycket mer än skinn 
och ben. Dock är det inte pesten, men man kan inte fastställa att det 
är säkert att frakta iland de insjuknade. Ett fåtal av männen ombord är 
fortfarande vid liv, men de fl esta är medvetslösa och resten är för svaga 
för att göra annat än att ligga och utstöta klagande läten.

De utrymmen som fi nns ombord är:

Kaptenshytten
I överbyggnaden i aktern av Sophie fi nns ett stort rum (i fartygsmått 
mätt) med en säng längs ena sidan och bokhyllor på andra sidan. En 
ensam oljelykta hänger från taket mitt i rummet och kastar ett svagt 
sken kring sig. Mitt i rummet står ett bastant bord med fyra stolar 
runt. På bordet ligger det papper utspridda och två uppslagna böcker. 
Sittande på en av stolarna och hängandes över bordet ligger en livlös 
man i styrmansuniform. Om karaktärerna lyfter på mannen så ser de 
att det är fyra namn inristade i bordet. Dessa är (uppifrån och ner) 
Aztaroth, Ignatius da Bergamo, Pierre Dauphin samt Henri Moreau. 
Om karaktärerna undersöker de papper och böcker som ligger 
spridda på bordet upptäcker de att någon har försökt förstöra vad som 
verkar vara fartygets loggbok. Den är i stort sett oläsbar, förutom den 
sista sidan. Det som står fi nns bifogat som spelardokument 9.

Mässen
En trappa bakom stormasten leder ner till ett mörkt rum med ett stort 
bord i mitten, omgärdat av låga bänkar. Längst bort från trappan fi nns 
en eldplats med en stor gryta hängande över. Dock fi nns det ingen 
eld, och eldstaden är kall. Grytan är halvfull av en ruttnande sörja 



5

som troligtvis har varit en stuvning av något slag. Inga sjömän fi nns 
här nere.

Kojplatser
För om stormasten leder en trappa ner till en stor sal där hängkojer 
hänger från väggarna in mot mitten av rummet. Det är kolmörkt här 
nere. Nedanför trappan står ett litet bord med ett par stolar kring. 
Luften här nere stinker verkligen av död och sjukdom. I några av 
kojerna ligger det livlösa kroppar, varav de fl esta är döda. Det enda 
som fi nns att hitta här nere är några av sjömännens personliga 
ägodelar; några franska småmynt, en kam osv.

Förliga lastutrymmet
En brant trappa längst fram i fören leder ner i ett stort mörkt 
utrymme. Luften känns fuktig och en svag nyans av ruttenhet kan 
anas här nere. Längs med väggarna står lådor och säckar tätt packade. 
Längst för över står något fyrkantigt övertäckt av en presenning. Om 
karaktärerna lyfter på denna så upptäcker de att det fi nns en låda 
av metall under presenningen. Lådan är 2m×6dm och är täckt av 
symboler som visar sig vara av ockult art om någon lyckas med ett 
slag för Mystiksymbolism. I ett dolt utrymme i lådan kan de med 
ett lyckat slag för Iakttaga med -25 % även hitta ett silverkors med 
symboler inristade plus en läderinbunden gammal bok av folioformat 
(ungefär A3). Ett utdrag ur boken fi nns som spelardokument 10.

Aktre lastutrymmet
En brant trappa intill kaptenshytten leder ner till detta stora mörka 
utrymme som är fullastat med lådor och säckar. Det mesta verkar 
vara exotiska kryddor, frukter och enklare klädesplagg. Vid ett slag för 
Iakttaga med -50 % så hittar karaktärerna en dold dörr bakom några 
lådor. Dörren leder ner till Lönnutrymmet.

Lönnutrymmet
När karaktärerna kommer nedför den smala trappan som leder till 
lönnrummet så ser de att det sitter en bjässe till människa till synes 
livlös framför den enda dörren i den smala passagen. När de kommer 
närmre känner Gustav Hierta igen personen som Henrik, en av hans 
män från stadsvakten. Runt Henrik ligger resterna av vad som verkar 
vara en styckad kropp, och Henrik håller i en båtyxa i ena handen 
och en pistol i den andra. Hans uniform är fullständigt täckt av blod. 
Synen ger 1T4 skräckpoäng.

Plötsligt reser Henrik på sig och talar med onaturlig röst till 
spelarna: 

”Jag kan inte tillåta er att passera. Han får inte röras. Det är 
förbjudet.” 

Han attackerar om karaktärerna kommer närmre.

Henrik, Väktaren
Grundegenskaper
STY 20, FYS 15, SMI 13, STO 18,    
 INT 12, PER 14, KON 10, PSY 10
Skadebonus: 1T4+2
Initiativmod: -1
Kroppspoäng: 33
Färdigheter:
Enhandseldvapen 48 %, Yxor 65 %
Vapen:
Båtyxa, OM ±0 %, IM +4, Skada 1T8 (BS ≥7)
Pistol OM ±0 %, IM +3, Skada 2T8 (BS ≥8)

Inne i det lilla lönnutrymmet ligger den mumifi erade och väldigt 
väl bevarade kroppen av broder Ignatius. Kroppen är fruktansvärt 
förvriden, och samtliga av karaktärerna känner igen personen från 
sina syner. Symboler är inristade i huden på kroppen, och om någon 
lyckas med ett slag för Mystiksymbolism kan de identifi era dessa som 
bindande sigill.

DE FEM AKTERNA
De fem akterna är illusioner utsända av den sista gnistan av munken 
Ignatius ande som delar kropp med Aztaroth. Akterna utspelar sig i 
omvänd kronologisk ordning och riktas till specifi ka karaktärer.

Det fi nns fem betingelser (krav) som utlöser dessa akter, och 
de startar när någon kliver in i ett utrymme ombord på fartyget. 
Den sista betingelsen utlöser dock den femte akten omgående. Alla 
händelser står beskrivna i spelardokument 4-8 som ska delas ut till 
respektive spelare när de inträff ar.

Akt 1 
Betingelse: Karaktärerna kliver ombord på fartyget.

Silas Nording:
Den korridor du kliver in i är mörk och sval. Det känns som en källare, 
och du hör droppandet av vatten mot sten. En bit bort i korridoren 
ser du en ensam fackla fl addra i ett svagt drag. När du närmar dig 
facklan ser du en dörr som står på glänt. Du öppnar den knarrande 
dörren och kliver in i ett rum med välvt tak. Runt ett centralt placerat 
stenbord står sju kåpbeklädda personer, och en åldrad och förvriden 
kropp ligger på bordet. När du tittar uppåt ser du att ett stort träkors 
hänger över bordet. Hur du än rör dig kring bordet kan du inte 
se ansiktena vare sig på personen på bordet eller de kåpbeklädda 
fi gurerna. Plötsligt tar en av de kåpbeklädda fi gurerna fram ett litet 
metallverktyg och börjar skära i personen på bordet. Denne rör sig 
i smärtkonvulsioner, men hålls nere av de sex övriga fi gurerna runt 
omkring. Det verkar som att den kåpbeklädde med verktyget ristar in 
tecken i kroppen på bordet. Du hör ett mässande på ett främmande 
språk från det som nu kan fastställas är de sex män som håller i 
kroppen. Plötsligt vänder sig mannen som ristar in tecknen mot dig 
och väser ”Vad gör ni här? Sa jag inte åt er att hålla vakt utanför?” Du 
hör steg bakom dig, och dörren slås igen. När du vänder dig om ser du 
dina medresenärer stå och titta förundrat på dig. Du står i fartygets 
kabyss och du kan inte se något spår av det som du nyss upplevde.
(Händelsen ger 1T6 Skräckpoäng.)

Gusten Höök:
Du hör ett droppande ljud, som om vatten droppade mot sten. När 
fader Nording kliver in i rummet så hörs ett svagt knarrande – som 
av en gammal dörr – från mitten av rummet. Du känner en svag smak 
av blod i munnen.
(Händelsen ger 1T4 Skräckpoäng.)

Akt 2 
Betingelse: Karaktärerna hittar den delvis förstörda loggboken.

Pehr Dyfving:
Du kliver in i ett kallt och mörkt rum. Väggarna och taket verkar 
vara av sten, och luften känns fuktig. Du kan inte se några av dina 
medresenärer någonstans, men i hörnet längst från dig så står en 
skrivarbänk och en gammal skäggig man med tjocka binockler sitter 
böjd över denna. Hans kropp (du kan utskönja att det är en man på det 
yviga vita skägget han har) verkar förvriden på ett onaturligt sätt, och 
han sitter och skriver i en stor läderinbunden bok. Mannen är klädd i 
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en mörkbrun kåpa, och han andas med mycket möda. Helt plötsligt så 
slår han igen boken med en smäll, vänder han sig mot dig och du ser 
något fj ärran och skrämt i hans rödsprängda ögon bakom binocklerna. 
”Är ni redo?” väser han till dig på ett språk som du egentligen inte 
borde förstå. ”Är proceduren förberedd?” Någon bakom dig svarar ”Ja, 
monsignore”, och när du vänder dig om ser du dina vänner stå bakom 
dig och titta in i den kajuta du nu står i. Stenrummet, liksom mannen 
som satt i det, är borta.
(Händelsen ger 1T4 Skräckpoäng.)

Gusten Höök:
Luften i rummet känns kylig och rå. Du hör ett svagt raspande, som 
om någon satt och skrev med gåspenna. Ni är ensamma i rummet.
(Händelsen ger 1T4 Skräckpoäng.)

Akt 3 
Betingelse: Karaktärerna hittar munkens ägodelar i den tomma 
kistan.

Jean Daupier:
Du öppnar dörren och kliver in i mörkret i ett gammalt kapell. Du ser 
skuggfi gurer längst fram vid det som borde vara altaret, och du hör ett 
mässande på latin. Det verkar vara någon slags bön de mässar om och 
om igen. När du kliver närmre ser du även att någon eller något ligger 
fastbundet på altaret. En person med gråsprängt skägg står lutad över 
kroppen på altaret, och han håller en bok i ena handen och ett kors i 
den andra. När du kommer närmre ser du att mannen har en kraftigt 
krökt rygg. Han tittar upp när du närmar dig. ”Ut! Det är inte säkert 

här! Akten är ännu inte fullbordad!” Kroppen på altaret vrålar med 
onaturlig röst ”Aztaroth!” Du hör springande steg bakom dig, och när 
du vänder dig om så står dina följeslagare borta vid dörren i den hytt 
du klivit in i.
(Händelsen ger 1T6 Skräckpoäng.)

Gusten Höök:
Du hör viskande röster som verkar mässa på latin. Helt plötsligt hörs 
ett öronbedövande vrål som får dina öron att tillfälligt slå lock. Dock 
ser du inte några andra personer än dina följeslagare här inne.
(Händelsen ger 1T4 Skräckpoäng.)

Akt 4
Betingelse: Karaktärerna har läst om munkens verk och 
tillvägagångssätt.

Gustav Hierta:
Dörren glider gnisslande upp, och du kliver in i vad som verkar vara 
ett mörkt bibliotek. Vid ett bord sitter en medelålders man och läser 
en bok i skenet från ett vaxljus. När du närmar dig ser du bilder på vad 
som verkar vara demoner och monster. Mannen, som är klädd i någon 
sorts svart kappa, vänder sig mot dig. ”Hittade du de nödvändiga 
tingen? De behövs för kvällens ritual.” Någon bakom dig svarar ”Ja, 
monsignore. De fanns där ni sade att de skulle fi nnas.” När du vänder 
dig om står dina följeslagare stå där och titta på dig. Du står i en hytt, 
och inte en bok fi nns att se omkring dig. Inte heller ser du mannen 
som nyss satt vid bordet framför dig.
(Händelsen ger 1T4 Skräckpoäng.)



7

Gusten Höök:
Du känner en doft av gamla multnande böcker omkring dig. Du ser 
något som verkar vara en skugga som ett kort ögonblick faller över 
bordet i mitten av rummet. Det fi nns inga andra personer än ni här 
inne.
(Händelsen ger 1T4 Skräckpoäng.)

Akt 5
Betingelse: När karaktärerna kliver in lönnrummet där prästens 
kropp befi nner sig.

Gusten Höök:
Du kommer in i ett mörkt rum. I ena hörnet anar du att det står en 
säng, och någon verkar ligga och sova i den. Plötsligt blir du medveten 
om att någon står bredvid dig. ”Vakna, fader. Det har hänt igen!” En 
grumlig röst svarar från sängen: ”En till? Då är det bäst att vi skrider 
till verket omedelbart.” Mannen kliver ur sängen och tar på sig en 
ålderdomlig prästklädnad. ”Nå, vad det något mer” säger han och 
vänder sig till dig. Du hör ett skrik utifrån, och när du vänder dig om 
står dina följeslagare bakom dig i det nu upplysta tomma rummet.
(Händelsen ger 1T4 Skräckpoäng.)

HÄNDELSER OMBORD
För att hålla en spännande stämning och ett jämnt fl öde av händelser 
så föreslår vi att du som spelledare kastar in ett par av nedanstående 
händelser för att hålla spelarna på tårna hela tiden.

• Råttorna på skeppet verkar ha utvecklat konstiga utväxter 
och en viss blodtörst kan skönjas när spelarna blir vittnen 
till hur de rovgirigt angriper en skadad råtta. Vänder 
sig deras blodtörst mot spelarna om de försöker skingra 
råttorna?

• Vinden viskar ett namn i spelarens/spelarnas öron…
”Aztaroth”

• Spelarna kan höra ljud inifrån rum som visar sig vara 
tomma, exempelvis sånger som från ett dryckesbord, 
slammer av kastruller i kabyssen osv.

• Spelarna kan i ögonvrån se stora skuggor som rör sig i 
dimman bredvid båten, men de försvinner så fort spelarna 
försöker fokusera sig på vad som kan tänkas röra sig 
därute.

• När spelarna börjar närma sig slutet så börjar skeppet 
själv motarbeta spelarna. Detta kan manifestera sig i att 
bommar och segel faller ner framför spelarna, dörrar som 
krånglar. Händelser som får spelarna att fundera men som 
ändå inte känns helt omöjliga.

• Om någon spelare försöker ta sig över relingen så känner 
de hur någon/någonting försöker slita ned dom i vattnet. 
Skulle spelaren falla ner i vattnet så får han genast känslan 
av att någon försöker dränka honom. Om de andra 
spelarna försöker rädda spelaren så kommer greppet runt 
spelaren släppa.

• Korridorer och rums storlek kan tyckas ändra storlek efter 
spelarens sinnesstämning, ex. kan en stressad spelare som 
har bråttom tycka att däcket ser fruktansvärt långt ut.

• Spelaren/spelarna kan se en ljuskälla i andra änden på 
båten, något som ser ut som en människa bärandes på en 
lampa. Ljuskällan och människan försvinner spårlöst.

• En sargad, utmärglad kropp kommer hasande på däck, 
dragande sig fram på knotiga fi ngrar. Om spelarna försöker 
hjälpa eller se till kroppen så dör den i dess famn yttrande 
ord på Italienska, ”Aiutili, per l’amore del dio a aiutarli…” 
(Hjälp oss, vid guds namn, hjälp oss…)

• En spelare drabbas av en hosta som ger en viss avsmak i 
munnen, det känns som om något har fastnat i halsen.

• Ju längre spelarna kommer så blir de ”attackerade” av en 
osynlig motståndare. Från början är det inte mer än en 
lätt knuff , men efterhand känns det som att någon lägger 
krokben för dem eller håller i dörrar inifrån.

• Under kvällens lopp får varje spelare slå ett slag för 
Iakttaga en gång per timme. Om någon lyckas så ser de 
en täckt vagn på kajen. Utanför vagnen står en tjänare i 
mörka kläder som verka speja mot fartyget. Då och då 
springer han tillbaka till vagnen och verkar prata med 
någon därinne. Om någon lyckas med ett perfekt slag för 
Iakttaga så kan de se en kjol i skuggorna inne i vagnen.

Grevin kommer att vid något tillfälle ge sig ut mot skeppet med 
Hans vid årorna. Där kommer han att försöka kontakta karaktärerna 
ombord på båten, något som är dömt att misslyckas. Han beger 
sig inte allt för nära skeppet utan kommer stående med en lykta i 
handen att försöka ropa till spelarna där han vill ha en lägesrapport 
om skeppets tillstånd och de ombordvarande. När spelarna försöker 
svara honom så kommer det inte ut något, det är som om dimman 
sväljer deras ord och oavsett hur de försöker så kommer det inte 
att kunna kommunicera med Grevin. Grevin som lämnar dem med 
orden att om de inte har återvänt innan soluppgången så kommer han 
bränna skeppet istället för att låta dess pestsmittade besättning tvinga 
Stockholm på knä.

Aztaroth, försvagad demon
Vålnaden kommer att attackera karaktärerna när de närmar sig 
munken Ignatius kropp i lönnrummet.

Spelvärden
SPI: 20
Attacker: Aztaroth kan lyfta föremål och slunga 
dessa mot gruppen. Det rör sig mest om små föremål 
som ger 1T2 i skada, men den kan även greppa 
tillgängliga vapen (såsom Henriks yxa och pistol) 
och kan bruka dessa till 20 %.

För att fördriva vålnaden måste spelarna återbörda munkens kropp 
i kistan, försegla denna och ge Ignatius en riktig begravning (vigd 
jord eller sjömansbegravning). Ett annat alternativ (som dock torde 
vara mycket svårare) är att utföra en exorcism och på så sätt fördriva 
Aztaroth från det jordiska planet. Om gruppen använder sig av 
munkens egna kors samt hans bok vid exorcismen så sänks Aztaroths 
motståndsvärde med 10 % för vardera föremålet.
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MORGONRODNADEN
Om spelarna lyckas utföra ovanstående innan soluppgången (dvs. fem 
timmar efter äventyret påbörjats) så kan SL läsa upp följande:

”Ni ser solen sakta stiga i nordost, och dimmorna löses upp av de 
första solstrålarna. De klagoljud som ni hela tiden hört ombord på 
fartyget lugnar nu ner sig till ett stilla smärtojämmer. Ni känner 
ett lugn som sänker sig över era sinnen, och den tyngd som förut 
legat över era axlar lättar äntligen. Staden börjar vakna till liv, 
ovetandes om hur nära undergång den egentligen varit.”

Om de däremot inte lyckats med ovanstående så kan SL istället läsa 
upp en av dessa händelser:

Om spelarna fl yr Sophie i förtid:

”Morgonsolens första strålar träff ar er i nacken nr ni kliver iland 
på kajen. Ni vänder er om och ser hur dimmorna kring skeppet 
försvinner up mot skyn i en gigantisk spiral. Inifrån Tullhuset 
kan ni höra ett ekande skratt som från en tokig. Rösten tillhör 
Erick…”

Om tiden tar slut, och Grevin tänder på fartyget så att karaktärerna 
måste fl y:

”Elden börjar ta sig i skeppet samtidigt som morgonsolens första 
strålar bryter sig igenom. Den svarta röken från skeppet tornar 
sig upp mot himlen i en gigantisk virvel. Inifrån tullhuset så hörs 
ett ekande skratt som från en tokig. Rösten tillhör Erick…”

FINIS
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SPELARDOKUMENT 1 - KARAKTÄRSBESKRIVNING FÖR VAL AV KARAKTÄR

Greve Jean Daupier, Vetenskapsman
Stilig karl. Går klädd i kläder och peruk av dyraste snitt. Verkar otroligt nyfi ken och lägger märke till det mesta i omgivningen.

Per Dyfving, Fältskär
Uppgiven man nära 50. Det doftar ofta sprit om honom, och den gamla slitna uniformen på kroppen är nästan alltid i oordning.

Gustav Hierta, Stadsvakt
Glad pojkaktig jätte. Tar sitt yrke på högsta allvar.

Gusten Höök, assistent till Greve Jean Daupier
Tystlåten gosse i övre tonåren. Hans livliga ögon verkar inte missa något i omgivningen.

Silas Nording, Präst
Bister åldrande man som ständigt uppmanar folk i omgivningen till att hysa respekt för Gud och Hans 
ord.
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SPELARDOKUMENT 2A - ROLLPERSON

Greve Jean Daupier, 34, Vetenskapsman

Du föddes den 19 februari 1719 till titeln Greve i den lilla staden 
Cahors i södra Frankrike. Dock var din familj utblottad tack vare 
din faders grava spelproblem. Ni fl yttade 1723 till Stockholm då 
din fader och moder fått anställning vid det Svenska hovet som 
sällskapspersoner. Ditt barndomsintresse låg i att undersöka hur 
saker och ting fungerade, och det intresset lever i allra högsta grad 
än idag.

Du har alltid varit omsvärmad av fl ickor och kvinnor i alla åldrar, 
men du har mest sett dem som distraktioner från ditt verkliga intresse 
– vetenskapen. Det har dock inte hindrat dig från att experimentera 
även med det täcka könet. Många brustna hjärtan har du lämnat 
bakom dig, och du har aldrig gift dig, även om många har försökt få 
dig till det, inklusive din moder.

Du är medlem i Konglige Vetenskapsakademien och går 
regelbundet på föreläsningar där. Ditt starka intresse för vetenskapen 
har gjort att den sakrala världen har fått stryka på foten. Du har helt 
enkelt inget intresse för kyrkan alls.

För ett par år sedan stötte du på en gosse på Stadens gator. Pojken 
– som var klädd i trasor och såg allmänt fattig ut – satt och skrev 
(SKREV!) i smutsen på gatan, och det var inga enkla saker han skrev 
heller. Det såg ut som matematiska formler han jobbade på. Du tog 
genast pojken, vars namn är Gusten Höök, under dina vingar, och 
han agerar numera assistent åt dig, samtidigt som han lär sig mer om 
Den Vetenskapliga Sfären. Dock känner du dig lite orolig då gossen 
uppvisar en otrolig potential. Det är väl inte ditt fel att du vill hålla 
honom tillbaka? Han får ju inte lära sig mer än du själv?

Personlighet: Som enda barn i familjen är du van vid att få all 
uppmärksamhet, och du njuter av densamma något oerhört. Du har 
dock inget intresse av andra personer förutom när de kan prisa dig för 
dina upptäckter. Du är dessutom mycket nyfi ken på allt som rör den 
vetenskapliga sfären, och gör inget för att dölja detta.

Utseende: Stilig karl i 30-40årsåldern. Har ständigt ett fi nurligt/
psykotiskt smil på läpparna. Går välklädd och har alltid sin kritpipa 
nära till hands. Bär ofta binokler och en dyr peruk. Han har ett 
vackert och ofl äckat ansikte.

Grundintryck: Stilig karl. Går klädd i kläder och peruk av dyraste 
snitt. Verkar otroligt nyfi ken och lägger märke till det mesta i 
omgivningen.

Grundegenskaper
STY 11, FYS 12, SMI 13, STO 13, INT 16, PER 17, KON 15, 
PSY 15
Social klass: Överklass
Yrke: Vetenskapsman
Skadebonus: 1T3
Initiativmod: -2
Skräckmodifi kation: -2
Kroppspoäng: 25
Färdigheter: Alkemi 20 %, Etikett 60 %, Hoppa/Klättra 40 %, 
Iakttaga 52 %, Kemi 48 %, Lingvistik 45 %, Läsa/Skriva Latinska 
68 %, Matematik 36 %, Mystiksymbolism 25 %, Retorik 56 %, 
Samhällssymbolism 50 %, Smala klingor 40 %, Språk Franska 80 %, 
Språk Italienska 40 %, Språk Svenska 45 %
Fördjupningar: Chiff ertydare, Första intryck, Kunskapssökare, 
Silvertunga, Språkbegåvad
Vapen: Värja, OM +5 %, IM +3, Skada 1T6+1 (BS ≥5)
Utrustning: Fina uppsättning kläder, peruk, binokler, papper, penna, 
kritpipa, tobak, pung med 10 daler i diverse valörer
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SPELARDOKUMENT 2B - ROLLPERSON

Per Dyfving, 46, Fältskär

Du föddes den 18 december 1707 i Uppsala. Din far Nils var major 
vid Uppsala Regemente, och det var en självklarhet att du skulle gå i 
hans spår. Beata, din mor, var en tystlåten kvinna som höll sig hemma 
hela tiden, och hennes enda nöje verkade vara att tillbringa sin tid 
med dig. Din far satte dig dock i skola redan vid åtta års ålder, och 
när du vid elva års ålder började utveckla ett intresse för medicinen så 
bestämdes det att du skulle utbilda dig inom den moderna medicinala 
konsten. Din syster Ida är tre år yngre än du själv, och är gift med din 
bästa vän, Charles Grevin.

Du gifte dig den 8 maj 1730 med den bedårande Sofi a Helen. 
Hon blev snart gravid, men dog dock i barnsäng, varvid även din 
blivande son avled. Din sorg över detta har aldrig avklingat, då Sofi a 
Helen var ditt allt. Du tog värvning inom armén för att försöka döva 
smärtan, men du känner den fortfarande mola i själen, trots att 25 år 
har passerat.

I mitten av 1730-talet träff ade du för första gången din blivande 
vän och dryckeskamrat Charles Grevin, som sedemera skulle komma 
att bli Tullförman. 1741 slogs ni tillsammans mot Ryssen i det blodiga 
slaget vid Villmarstrand, där 1300 svenska soldater skadades eller 
förlorade sina liv, och nästan lika många blev tillfångatagna av era 
motståndare. Det var ett tungt nederlag, men du kände dig ändå inte 
fullt lika nedslagen som de fl esta andra, då du lyckades rädda livet på 
Grevin, som två år senare tog din lillasyster Idas hand i äktenskap.
Trots de personliga nederlag som har följt dig de senaste 25 åren så 
har du inte givit upp din tro på Herren Gud som din frälsare. Du går 
regelbundet i kyrkan, och har under många år sett Fader Nording som 
din vägledare i andliga frågor.

Personlighet: De nederlag du har lidit har lett till att du är en bister 
man. Dina två fasta punkter i tillvaron är din vänskap med Grevin 

samt din starka tro till Gud som din frälsare. Du spenderar en stor del 
av din tid på någon av Stadens många krogar, och du har ett rykte som 
en slagskämpe när spriten tar över ditt sinne.

Utseende: Ärrad karl i övre 40-åren. Det märks att han har varit 
med om mycket i sina dagar. Han har tovigt grånat hår på den delvis 
kala hjässan. Bär inte peruk. Små pliriga stålhårda ögon.

Grundintryck: Uppgiven man nära 50. Det doftar ofta sprit om 
honom, och den gamla slitna uniformen på kroppen är nästan alltid 
i oordning.

Grundegenskaper
STY 14, FYS 13, SMI 11, STO 12, INT 16, PER 14, KON 16, 
PSY 14
Social klass: Medelklass
Yrke: Fältskär
Skadebonus: 1T4
Initiativmod: -1
Skräckmodifi kation: -1
Kroppspoäng: 25
Färdigheter: Enhandseldvapen 40 %, Hoppa/Klättra 48 %, Iakttaga 
62 %, Läsa/Skriva Latinska 65 %, Retorik 30 %, Sjukvård 68 %, 
Slagsmål 55 %, Språk Ryska 30 %, Språk Tyska 48 %, Sårvård 56 %, 
Teologi 24 %
Fördjupningar: Behandling, Diagnos, Fältskär, Grepp, Kirurg
Vapen: Nävar, SB
Utrustning: Arméuniform, doktorsväska med grundläggande 
medicinsk utrustning
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SPELARDOKUMENT 2C - ROLLPERSON

Gustav Hierta, 24, Stadsvakt

Du föddes den 23 februari 1729 i Stadens södra förstad. Din far 
Fredrik är fortfarande en av stadens skomakarmästare, och din mor 
Hedvig är väl ansedd inom hustrukretsarna för sina syjuntor. Du har 
ingen formell utbildning, då din far inte ville ta in dig som skomakare, 
då han ansåg att ”det räcker med en skomakare i familjen”. Dina två 
bröder, Anders, 31 och Johan, 22, är båda anställda av Claes Tottie vid 
hans handelshus nere vid Skeppsbron och din syster, Anna Charlotta, 
27, är gift med rådman Håkan Stenius.

Du är själv förlovad med den förtjusande Ulrika Nordenfl ycht, 
och tanken är att ni ska gifta er till nästa sommar. Dina tankar vandrar 
ofta till din trolovades fagra uppsyn och du kan inte annat än häpnas 
varje gång hon öppnar sin mun och fäller någon dräplig kommentar. 
Att något så vackert kan ha ett så fräckt språk! Det är till stor del 
hennes vassa tunga som har gjort henne så tilltalande för dig. Det som 
är förbjudet är ju ofta så tilltalande.

1748 började du som 16-årig pojk vid Stockholms stadsvakt, 
och har nu stigit i graderna till sergeant. Du har tre mannar ställda 
under dig; Erick, Henrik och Hans, vilka alla är rediga karlar i tjugo-
årsåldern. Du är för tillfället utlånad till Tullverket, och är direkt 
underställd Tullförman Charles Grevin i hans jakt på smugglare. 
Den utrustning du har tilldelad dig när du går på vakt är den vackra 
blå uniformen, din sergeantsmössa (av Karoliner-modell), din 
ämbetessabel samt en pistol. Det händer ofta att du får bryta upp 
slagsmål på Stadens gator, och du är väl tränad för detta, mycket tack 
vare dina två bröders ”uppfostrande sätt”, som du fi ck stå ut med i 
många år.

Personlighet: Du tar ditt kall som stadsvakt på högsta allvar, och 
skulle göra allt för att lyda de order som ställs. Dina bröders hårda 

”uppfostran” har gett dig ett ödmjukt sinneslag, och det händer att 
du ibland misstror dina egna förmågor, men du tar ändå livet med ett 
leende på läpparna.

Utseende: Ung man i de lägre 20-åren. Har ett nästan pojkaktigt 
ansikte, vilket skär sig mot den stora kroppen. Bär mörkblå 
tjänsteuniform och tjänsteperuk under karolinerhatten.

Grundintryck: Glad pojkaktig jätte. Tar sitt yrke på högsta allvar.

Grundegenskaper
STY 16, FYS 15, SMI 15, STO 15, INT 10, PER 14, KON 12, 
PSY 11
Social klass: Medelklass
Yrke: Stadsvakt
Skadebonus: 1T4
Initiativmod: -2
Skräckmodifi kation: ±0
Kroppspoäng: 30
Färdigheter: Enhandseldvapen 48 %, Breda klingor 62 %, Hoppa/
Klättra 62 %, Iakttaga 42 %, Låsdyrkning 26 %, Läsa/Skriva Latin 20 
%, Lönndom 44 %, Samhällssymbolism 40 %, Simma 38 %, Slagsmål 
56 %, Undre världen 32 %
Fördjupningar: Avväpning, Beskydda, Dyrkimprovisering, 
Kraftattack, Snabbhet
Vapen:  Sabel, OM ±0 %, IM +5, Skada 1T10 (BS ≥7)
 Pistol OM ±0 %, IM +3, Skada 2T8 (BS ≥8)
Utrustning: Stadsvaktsuniform, karolinerhatt
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SPELARDOKUMENT 2D - ROLLPERSON

Gusten Höök, 17, assistent till Greve Jean Daupier

Du föddes den 2 maj 1736 i en fattig familj i Södra Förstaden som 
det yngsta barnet av sju. Dina äldre syskon är Sven 25, Hedvig 23, 
Edvin 22, Anders 21, Beata 19 samt Egil 18. Vid tio års ålder blev du 
överlämnad till kyrkan, då din fader tyckte att du visade tecken på att 
vara besatt. Utan att du själv kan förklara det så kunde du läsa och 
räkna enkel matematik. Din familj och dina vänner ville inte känna 
av dig då du ibland satt och pratade med personer som inte fanns i 
rummet, så du blev utkastad från ditt barndomshem vid 12 års ålder.

Du fi ck klara dig själv under ett par år, och det var ett knapert 
leverne att försöka överleva på de få allmosor du kunde tigga ihop på 
Stockholms gator. Dock träff ade du för ett par år sedan Greve Jean 
Daupier som ivrigt tog dig under sina vingar. Du har bott hos honom 
sedan dess, och arbetar nu som assistent åt honom. Dock har det på 
senare tiden verkat som att han håller dig tillbaka, då din lästakt vida 
överstiger den knappa ström av böcker som du tillåts att läsa. Vad 
Greven dock inte känner till är att du nattetid smyger dig in i hans 
bibliotek för att läsa de böcker som han märkt upp som förbjudna 
för dig.

Personlighet: Du visar inte gärna upp dina förmågor för okända 
personer, då du har smärtsamma erfarenheter från din barndom. Du 
misstror präster och kyrkan, även det på grund av det som skedde när 
du var tio år gammal. 

Utseende: Tystlåten spenslig pojke i övre tonåren. Axellångt blont 
hår. Livliga ögon. Har ett lätt androgynt utseende. Klädd i enkla men 
dyra kläder.

Grundintryck: Tystlåten gosse i övre tonåren. Hans livliga ögon 
verkar inte missa något i omgivningen.

Grundegenskaper
STY 9, FYS 10, SMI 14, STO 10, INT 14, PER 19, KON 15, PSY 
17
Social klass: Underklass
Yrke: Vetenskapsassistent
Skadebonus: 1T2
Initiativmod: -3
Skräckmodifi kation: -3
Kroppspoäng: 20
Färdigheter: Alkemi 20 %, Hoppa/Klättra 58 %, Iakttaga 72 %, 
Kemi 31 %, Läsa/Skriva Latin 65 %, Lönndom 56 %, Matematik 48 
%, Slagsmål 34 %, Språk Engelska 37 %, Språk Franska 42 %, Språk 
Latin 24 %, Språk Ryska 36 % Stjäla föremål 35 %
Fördjupningar: Chiff ertydare, Ekipering, Kunskapssökare Känslig 
för Det Okända*
Vapen: -
Utrustning: Enkla kläder, grevens anteckningsbok, penna, bläckhorn

* Gusten känner omedvetet av Det Okändas strömningar runt 
omkring sig och kan även kanalisera det
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SPELARDOKUMENT 2E - ROLLPERSON

Silas Nording, 48, Präst

Du föddes den 29 augusti 1705 i Uppsala. Din far Jonas var präst i en 
av stadens församlingar, och du har knappt några minnen av din mor 
Sara, som dog då du endast var två år gammal. Som ensamt barn till 
en präst så växte du upp i ett strängt hem där din far ofta höll långa 
och tunga tal om Helvetets alla kval som skulle drabba syndarna. 
Detta höll dig borta från allt som kunde fresta dig, och du känner 
än i dag en värme i själen när du minns den vårdag 1715 då du sa 
till din far att du ville bli präst. Du studerade delvis under Teologie 
Professor Jesper Swedberg som då även var biskop i Skara. Det var 
även i Uppsala som du knöt vänskapsband med Swedbergs 20 år 
äldre son Emanuel, som du kommer ihåg som en ödmjuk tänkare 
med många intressanta teorier och spörsmål. Dock försvann Emanuel 
(som då hette Swedenborg, efter att hans far adlats 1719) in i Den 
Vetenskapliga Sfären, något som aldrig skulle falla dig in.

Som djupt troende har du valt den asketiska vägen i livet och 
undviker alla köttsliga lustar. Visst fi nns det de personer som talar om 
”skinntorre Nording”, men du vet ju var de kommer att hamna på Den 
Yttersta Dagen…

Ditt hushåll består av du själv samt den blott 17 år unga pigan 
Emilia, vars bror är stationerad inom stadsvakten. Hon är nog grann 
för dem som bryr sig om sådant, men du skulle väl aldrig ha några 
köttsliga lustar till henne? 

Personlighet: Du utstrålar stränghet, något som du har upptäckt 
fungerar alldeles ypperligt när du velat att folk ska förstå vilka krafter 
en Man av Gud har bakom sig. Du tror helt och fullständigt på Gud 
som din skapare och Den Evige Domaren, och skulle göra allt för att 
stå på Hans goda sida.

Utseende: Åldrande man med ett rejält rynkigt ansikte som ständigt 
har ett strängt uppseende. Går alltid klädd i prästklädnad. Bär ett par 
monokler på den krökta näsan och en rejäl peruk på huvudet.

Grundintryck: Bister åldrande man som ständigt uppmanar folk i 
omgivningen till att hysa respekt för Gud och Hans ord.

Grundegenskaper
STY 10, FYS 9, SMI 8, STO 11, INT 14, PER 15, KON 18, PSY 
16
Social klass: Medelklass
Yrke: Präst
Skadebonus: 1T3
Initiativmod: -1
Skräckmodifi kation: -2
Kroppspoäng: 20
Färdigheter: Etikett 52 %, Iakttaga 42 %, Historia 56 %, Läsa/Skriva 
Latin 60 %, Mirakelkännedom 40 %, Mystiksymbolism 36 %, Myter 
& sägner 30 %, Retorik 63 %, Samhällssymbolism 51 %, Språk Latin 
67 %, Språk Tyska 62 %, Teologi 78 %
Fördjupningar: Diakon, Genomskåda, Häckla, Ikonograf, Inkvisitör, 
Kunskapssökare, Missionär
Övernaturliga förmågor: Exorcism 45 %
Utrustning: Prästkappa, peruk, bibel, psalmbok, silverkors
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Lycka!  Av en händelse så har du kommit över en kopia av Liber 
Oneiromicon författad av Magikern Masklyn strax innan han 
tog sitt liv. Nedsjunken i karmstolen och med penna och papper 
nära till hands så har du börjat ta dig an boken. Om de andra på 
Konglige Vetenskapsakademien hade sett dig nu, handskas med 
utomvetenskapliga skrifter, skrifter som förnekar vår herre, så hade 
de förmodligen sett till att det blev gatlopp, Greve eller ej. Men det 
har just blivit en del av charmen, att när natten sakta krupit på få ta 
del av saker som andra vanliga dödliga inte kan förstå. Till och med 
unge herr Höök har du försökt hålla utanför. Men när du fann honom 
försjunken i Prinns De Vermis Mysteriis och hur han med iver ville 
höra mer och läsa mera böcker av liknande karaktär så kände du det 
ändå skönt att lätta hjärtat och få dela upplevelserna med någon. Och 
för hans ringa ålder så brinner det ändå en låga som du med viss 
avundsjuka försöker släcka i den unga herr Höök. De första sidorna i 
boken har fått dig att börja fundera.

Du reser dig upp och går fram till fönstret som står vidöppet. 
Känner hur dofterna kittlar näsborrarna.

Sorl från en av Stadens många krogar. 
Två överförfriskade soldater som sjungande går ned för gatan.
En knall. Skarp, som ett pistolskott.
Du tar på dig glasögonen och spejar, fast dimman håller allt i 

sitt grepp och låter inget sippra fram. Skrik, som från en besatt och 
plötsligt börjar natten bli än intressantare. 

Springande steg, nalkandes. På väg hitåt.
Ur dimmorna kommer unge herr Höök. Du ropar till honom.

SPELARDOKUMENT 3A - INLEDNINGSTEXT

Greve Jean Daupier, 34, Vetenskapsman

”Hörde herr Höök också ett pistolskott?”
”Ja, herre.” Han stannar upp.
”Han hörde möjligtvis inte varifrån det kom?” Du för upp 

glasögonen och biter på karmarna, något som har fått glasögonen att 
sitta väldigt obehagligt, men en vana du har svårt att göra dig av med.

”Jag var precis nere vid kajen och jag tror att det kom utifrån 
sjöss.”

”Kan det vara ryssarna?” I lampans sken ser den unge herr Höök 
lite ut som en skugga av sig själv, lite för lång och tanig när skuggorna 
spelar honom ett spratt. Du kan inte låta bli att le åt föreställningen.

”Jag tror inte det. En av tullmännen kom in till kajen och var vit 
som ett spöke. Han yrade något om pesten och demoner. Jag tror att 
det var något som skrämde honom på båten, något som skrämde 
honom in i själen.”

”Och varför tror han det? Är inte pesten nog för att få honom 
att fl y, modige herr Höök?” Säger du med ett nyvunnet intresse i 
situationen.

”Jag såg in i hans ögon, och det var något där som jag inte sett i 
någon annan. Det var något jag inte kunde ta på. Något…obehörigt.” 
Han ser fullständigt allvarlig ut när han säger det sista och en kväll 
som startade bra har blivit än mer intressantare. Ett leende sprider 
sig över ditt ansikte. Det här kan vara din chans att göra dig känd i de 
vetenskapliga kretsarna!

”Så det säger unge herr Höök… Vänta där så kommer jag ned. Jag 
tror bestämt att vi skall göra ett besök ned mot kajen.”
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Den lilla skärmytslingen vid bordet bredvid har ebbat ut. De båda 
slagskämparna, hamnarbetare av kläderna att döma, blev avvisade av 
ägaren under hårdhänta former. Tullförman Grevin kommer tillbaka 
in efter uträttat ärende. Av den nyvunna rodnaden på kinden så ser 
det ut som en av de två arbetarna gav din vän en avskedspresent. Han 
slår sig återigen ner på bänken mittemot. 

”Han har blivit långsam, gamle vän” säger du och pekar med ditt 
stop mot hans kind innan du tar dig ytterligare en slurk.

”Ja, den jäveln slet sig loss och daskade till mig med börsen sin.” 
”Ha! Han får allt se till att hålla ögonen på skaft. Eller han kanske 

håller på att bli för gammal för att ge sig i kast med fyllehundar?” 
”Den dagen då jag inte kan hantera en handfull ungtuppar med 

för mycket öl i sinnet så ska jag dra mig tillbaka till en täppa och bli 
farmare istället” säger han och ni skrattar båda gott. 

Att se din gamle vapendragare från Livgardet stå och dra upp 
morötter ur myllan vore sannerligen en syn.

Sakta återgår samtalet kring de gamla historierna runt er 
tjänstgöring under general Wrangel i Hattarnas ryska krig.

Bakom din vän Grevin slås dörren upp och med en oanad 
smidighet från en gammal Profoss så bokstavligen fl yger Grevin upp 
och greppar med handen en av de tömda ölfl askorna.

”Grevin! Grevin!” En yngre man, uppskattningsvis inte äldre än 
20, iklädd stadsvaktens uniform ser sig om med irrande blick och en 
tung andhämtning.

SPELARDOKUMENT 3B - INLEDNINGSTEXT

Per Dyfving, 46, Fältskär

”Ja, vad är det? Är självaste satan efter Gustav? Komma inrusande 
såhär och skrämma folk från vettet” säger han samtidigt som han 
ställer tillbaka fl askan på bordet.

”Grevin måste komma, det har kommit in en bark.” Ynglingen 
försöker återfå andningen.

”En bark? Men sanna mina ord, det måste vara första gången uppe 
i våra farvatten. Gustav får väl visa honom vägen till Lübeck då för han 
troligen kommit vilse.” Grevins svar utlöser skratt i lokalen, alla har 
tydligen reagerat på ynglingens hastiga entré.

”Jag tror inte att det är vilken bark som helst. Vi gjorde som 
Grevin sa, Erick och Henrick rodde ut för att kontrollera att allt var 
i sin ordning. Men rätt vad det är så hör vi bara skrik utifrån vattnet. 
Erick kom tillbaka i slupen, vit som om han sett djävulen i vitögat. 
Han sitter inne i Tullhuset och skakar, Fredrik fi ck stanna kvar och 
vakta honom för han försökte löpa sin väg.” 

”Låter som om jag kanske borde ta mig en titt på honom.” säger 
du och sneglar på Grevin.

”Det var väl ända… ja vi får väl gå och se efter.” svarar Grevin och 
reser sig upp.

Ni tar på er kapporna och lämnar Den Gyldene Freden. I mörkret 
utanför så ser du en av fyllhundarna ligga med blodig näsa och sova. 
Du hör ett svagt jämmrande, men det verkar inte komma ifrån 
mannen på marken utan nere från stranden... eller ute från vattnet…
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Först lade ni inte märke till den. Dimman hade svept in och låg tjock 
över land och vatten. Det var inte förrän Erick ropade ned er till kajen 
från Tullhuset som ni kunde höra att något rörde sig ute på vattnet. 
Precis som ni blivit beordrade så ropade ni ut mot vad det än var som 
sakta rörde sig därute. Det enda ni fi ck till svar var ett svagt rop på 
hjälp. Erick tyckte att det var bäst att ta slupen ut och se om det var 
några som hamnat i nöd i dimman. Sagt och gjort, både Erick och 
Henrik äntrade båten och gav sig ut på vattnet, in i dimman och 
mot det svaga jämmer som kunde höras. Lanternan från fören på 
slupen uppslukades av dimman och skuggan av de båda kamraterna 
var borta. Ett skrik, av smärta eller fasa, och ett skott brinner av i 
dimman. Handen letade sig, om än skakigt, till fl intlåspistolen. Strax 
därefter, åror som i rask takt skär genom vattenytan. En lanterna 
som lyser allt starkare. En ensam gestalt i slupen som kommer allt 
hastigare mot kajen. Erick lämnar slupen innan den ens har träff at 
land. ”Pesten!” skriker han ut, vit som ett lakan, ”Döden! Döden har 
kommit! De är alla döda!” Han springer förbi och ser inte ens åt ditt 
håll. Ni ropar efter honom att stanna men till ingen nytta. Hans löper 
efter och lyckas greppa axeln på Erick och dra ner honom på marken. 
Efter lite tumult på backen så reser sig den betydligt bastantare Hans 
med Erick i ett fast grepp. Han säger åt dig att springa upp och hämta 
Tullförmannen medan han tar in Erick i Tullstugan. Med andan 
i halsen och fl er frågor än svar så stormar du in på Den Gyldene 
Freden.

”Grevin! Grevin!” du känner hur andan inte har kommit ikapp dig 
ännu medans du med blicken letar igenom lokalen. Du ser Grevin stå 
med en butelj i handen och stirra mot dig.

”Ja, vad är det? Är självaste satan efter Gustav? Komma inrusande 
såhär och skrämma folk från vettet.”

Han ställer ned buteljen på bordet.
”Grevin måste komma, det har kommit in en bark” fl åsar du och 

försöker återfå andningen.
”En bark? Men sanna mina ord, det måste vara första gången uppe 

i våra farvatten. Gustav får väl visa honom vägen till Lübeck då för han 
troligen kommit vilse” säger han roat och möts av uppskattande skratt 
från de andra i lokalen.

”Jag tror inte att det är vilken bark som helst. Vi gjorde som 
Grevin sa, Erick och Henrik rodde ut för att kontrollera att allt var 
i sin ordning. Men rätt vad det är så hör vi bara skrik utifrån vattnet. 
Erick kom tillbaka i slupen, vit som om han sett djävulen i vitögat. 
Han sitter inne i Tullhuset och skakar. Hans fi ck stanna kvar och 
vakta honom för han försökte löpa sin väg.”

”Låter som om jag kanske borde ta mig en titt på honom” säger 
mannen mittemot Grevin.

”Det var väl ända… ja vi får väl gå och se efter.” säger Grevin 
och reser sig upp. Du tar lyktan och leder de båda männen ned mot 
Tullhuset igen.

SPELARDOKUMENT 3C - INLEDNINGSTEXT

Gustav Hierta, 24, Stadsvakt
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Kvällen hade börjat så bra. Som du hade hoppats så kom hon ned 
till kajen, med en korg bröd till sin bror för syns skull.  Vad skulle 
inte folk säga om de visste vad som var hennes egentliga syfte? En 
prästpiga till råga på allt. Efter lite fummel bakom Tullhuset så hör 
ni uppståndelsen på andra sidan, du försökte få henne att komma 
på andra tankar men möjligen så var det närvaron av hennes bror 
som gjorde henne lite spänd. Inte för att du skulle vilja hamna i 
handgemäng med honom, en storvuxen tullman vid namn Hans. Så 
du lät köttets lustar vänta medan hon gick ned mot kajen för att se 
vad som föregick.  Det var inte förrän du hörde skottet som brann av 
som du fattade intresse för händelserna. Med raska steg tog du dig till 
kajen och fi ck där se hur en likblek man klättrar upp och skriker något 
om Djävlar och Demoner, pesten och guds förbannelse. Emilias bror 
lyckas i tumultet dra ned mannen på backen och hålla honom fast. 
Hennes bror sa till henne att hämta prästen och det var inte förrän du 
såg den fasthållna mannens blick som du förstod varför. En blick som 
hade sett bortom. Du stod som fastnaglad och kunde inte slita din 
blick från hans svarta ögon. Du kände hur blodet isade sig i ådrorna 
och när hans läppar formade ordet Hjälp så sprang du. Du sprang så 
fort som benen orkade bära dig. När du passerade in på gården så ser 
du Greve Daupier i fönstret ovanför porten. Han ropar till dig.

”Hörde herr Höök också ett pistolskott?”
”Ja, herre.” Du stannar upp.
”Han hörde möjligtvis inte varifrån det kom?” Han stod som 

vanligt och bet på karmarna till sina glasögon. 
”Jag var precis nere vid kajen och jag tror att det kom utifrån 

sjöss.” 
”Kan det vara ryssarna?” Han höjer på ögonbrynen och du tycker 

att han i lampans sken ser lite ut som en uggla.
”Jag tror inte det. En av tullmännen kom in till kajen och var vit 

som ett spöke. Han yrade något om pesten och demoner. Jag tror att 
det var något som skrämde honom på båten, något som skrämde 
honom in i själen.”

”Och varför tror han det? Är inte pesten nog för att få honom att 
fl y, modige herr Höök?” Han knäpper händerna framför sig som om 
han skulle be, vilket han aldrig gör, en man av vetenskapen som han 
är.

”Jag såg in i hans ögon, och det var något där som jag inte sett i 
någon annan. Det var något jag inte kunde ta på. Något... obehörigt.” 

”Så det säger unge herr Höök.” Han lyser upp i sitt pillemariska 
grin och blir stående så en stund. ”Vänta där så kommer jag ned. Jag 
tror bestämt att vi skall göra ett besök ned mot kajen.”

SPELARDOKUMENT 3D - INLEDNINGSTEXT

Gusten Höök, 17, assistent till Greve Jean Daupier
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”Fader!” 
Dörren slås upp med ett brak. I dörröppningen står Emilia, din 

piga sen 10 år. Då, en liten fl icksnärta som behövde läras lite vett och 
gudsfruktan. Nu, en fullmogen kvinna på 17 år som om det inte vore 
för hennes otvivelaktiga älskan till Herren, säkerligen skulle få en och 
annan ung man att tänka på synd.

”Vet Emilia inte att hon skall knacka innan hon stiger in på min 
kammare?” Du reser dig upp och lutar dig hotfullt över skrivbordet 
med båda händerna på bordsytan.

”Förlåt fader, det skall inte upprepas igen. Jag tänkte mig inte 
för.” Hon låter blicken falla ned mot golvet och hänger skamset med 
huvudet.

”Det skall sannerligen inte upprepas” väser du fram och slår 
handen i bordsskivan så att det stackars fl ickebarnet hoppar till av 
skräck.

Du tar ett par andetag för at lugna ned dig och sätter dig tillbaka 
i stolen igen.

”Nåväl, nu när Emilia inte har haft folkvett nog att knacka innan 
hon stiger in i kammaren och stört mina tankar kring Herrens 
underbara gåvor så kanske hon skulle vilja vara vänlig att meddela vad 
det är som har fått Emilia på sådana ociviliserade tankar?” Du lutar 
dig tillbaka och fi ngrar lätt på korset som ligger på bordet.

Pigan tar ett steg in i kammaren och höjer på huvudet.
”Jo fader, jag var nere vid kajen för att se om min broder ville ha 

brödet som blev över sedan gårdagen.”
”Ädelt av henne, men det kan väl inte vara det som saken gäller?”

”Jo jag talade med min bror då det plötsligt ropades nere från 
kajen. Tydligen hade ett fartyg förirrat sig i dimman och man sände ut 
en slup för att hjälpa de nödställda.” 

”Fortsätt” säger du och börjar leta i fi ckan efter pipa och tobak.
”Jo, men rätt vad det är så hörs ett fruktansvärt skrik och ett skott 

brinner av!” Du ser för första gången hur hon fortfarande skakar. Inte 
kan det väl vara för ditt lilla utbrott?

”Är er bror välbehållen?”
”Ja, fader. Han var kvar på kajen. Men sen ser vi hur slupen 

återvänder men bara med en av männen. Han ropar högt om Döden 
och Djävulen och att pesten kommer.” 

”Vad är det hon säger fl ickebarnet? Har det kommit ett 
pestsmittat skepp in till staden?” du reser dig hastigt upp och tappar 
pipan som går sönder med ett kras mot trägolvet.

”Jag vet inte fader. Min bror fi ck tag på mannen från slupen och 
brottade ned honom. Sen skulle de upp och hämta Tullförmannen. 
Men vad det än var så såg jag hur hans ögon var fyllda av skräck, något 
jag hoppas slippa se någonsin mer.” 

”Ja, låt oss be för de stackars själar som har drabbats av detta. Gör 
i ordning min kappa, jag skall ge mig ned mot kajen för att se över den 
stackars själen. Det låter som om han skulle behöva en trygg hand att 
hålla.”

”Ja, fader” säger pigan innan hon stänger dörren bakom sig och 
lämnar dig ensam i din kammare.

Du går fram till den lilla bokhyllan och plockar ned den heliga 
skriften i fi ckan, greppar korset från bordet och beger dig ut …

SPELARDOKUMENT 3E - INLEDNINGSTEXT

Silas Nording, 48, Präst



SPELARDOKUMENT 4B

Akt 1 – Gusten Höök
Du hör ett droppande ljud, som om vatten droppade mot sten. När Fader Nording kliver in i rummet så hörs ett svagt knarrande – som av en gammal 
dörr – från mitten av rummet. Du känner en svag smak av blod i munnen.

SPELARDOKUMENT 5A

Akt 2 – Pehr Dyfving
Du kliver in i ett kallt och mörkt rum. Väggarna och taket verkar vara av sten, och luften känns fuktig. Du kan inte se några av dina medresenärer 
någonstans, men i hörnet längst från dig så står en skrivarbänk och en gammal skäggig man med tjocka binockler sitter böjd över denna. Hans 
kropp (du kan utskönja att det är en man på det yviga vita skägget han har) verkar förvriden på ett onaturligt sätt, och han sitter och skriver i en stor 
läderinbunden bok. Mannen är klädd i en mörkbrun kåpa, och han andas med mycket möda. Helt plötsligt så slår han igen boken med en smäll, 
vänder han sig mot dig och du ser något fj ärran och skrämt i hans rödsprängda ögon bakom binocklerna. ”Är ni redo?” väser han till dig på ett språk 
som du egentligen inte borde förstå. ”Är proceduren förberedd?” Någon bakom dig svarar ”Ja, monsignore”, och när du vänder dig om ser du dina 
vänner stå bakom dig och titta in i den kajuta du nu står i. Stenrummet, liksom mannen som satt i det, är borta.

SPELARDOKUMENT 4A

Akt 1 – Silas Nording
Den korridor du kliver in i är mörk och sval. Det känns som en källare, och du hör droppandet av vatten mot sten. En bit bort i korridoren ser du 
en ensam fackla fl addra i ett svagt drag. När du närmar dig facklan ser du en dörr som står på glänt. Du öppnar den knarrande dörren och kliver in i 
ett rum med välvt tak. Runt ett centralt placerat stenbord står sju kåpbeklädda personer, och en åldrad och förvriden kropp ligger på bordet. När du 
tittar uppåt ser du att ett stort träkors hänger över bordet. Hur du än rör dig kring bordet kan du inte se ansiktena vare sig på personen på bordet eller 
de kåpbeklädda fi gurerna. Plötsligt tar en av de kåpbeklädda fi gurerna fram ett litet metallverktyg och börjar skära i personen på bordet. Denne rör 
sig i smärtkonvulsioner, men hålls nere av de sex övriga fi gurerna runt omkring. Det verkar som att den kåpbeklädde med verktyget ristar in tecken i 
kroppen på bordet. Du hör ett mässande på ett främmande språk från det som nu kan fastställas är de sex män som håller i kroppen. Plötsligt vänder 
sig mannen som ristar in tecknen mot dig och väser ”Vad gör ni här? Sa jag inte åt er att hålla vakt utanför?” Du hör steg bakom dig, och dörren slås 
igen. När du vänder dig om ser du dina medresenärer stå och titta förundrat på dig. Du står i fartygets kabyss och du kan inte se något spår av det 
som du nyss upplevde.

SPELARDOKUMENT 5B

Akt 2 – Gusten Höök
Luften i rummet känns kylig och rå. Du hör ett svagt raspande, som om någon satt och skrev med gåspenna. Ni är ensamma i rummet.



SPELARDOKUMENT 6A

Akt 3 – Greve Jean Daupier
Du öppnar dörren och kliver in i mörkret i ett gammalt kapell. Du ser skuggfi gurer längst fram vid det som borde vara altaret, och du hör ett 
mässande på latin. Det verkar vara någon slags bön de mässar om och om igen. När du kliver närmre ser du även att någon eller något ligger 
fastbundet på altaret. En person med gråsprängt skägg står lutad över kroppen på altaret, och han håller en bok i ena handen och ett kors i den andra. 
När du kommer närmre ser du att mannen har en kraftigt krökt rygg. Han tittar upp när du närmar dig. ”Ut! Det är inte säkert här! Akten är ännu 
inte fullbordad!” Kroppen på altaret vrålar med onaturlig röst ”Aztaroth!” Du hör springande steg bakom dig, och när du vänder dig om så står dina 
följeslagare borta vid dörren i den hytt du klivit in i.

SPELARDOKUMENT 7A

Akt 4 – Gustav Hierta
Dörren glider gnisslande upp, och du kliver in i vad som verkar vara ett mörkt bibliotek. Vid ett bord sitter en medelålders man och läser en bok 
i skenet från ett vaxljus. När du närmar dig ser du bilder på vad som verkar vara demoner och monster. Mannen, som är klädd i någon sorts svart 
kappa, vänder sig mot dig. ”Hittade du de nödvändiga tingen? De behövs för kvällens ritual.” Någon bakom dig svarar ”Ja, monsignore. De fanns där 
ni sade att de skulle fi nnas.” När du vänder dig om står dina följeslagare stå där och titta på dig. Du står i en hytt, och inte en bok fi nns att se omkring 
dig. Inte heller ser du mannen som nyss satt vid bordet framför dig.

SPELARDOKUMENT 8

Akt 5 – Gusten Höök
Du kommer in i ett mörkt rum. I ena hörnet anar du att det står en säng, och någon verkar ligga och sova i den. Plötsligt blir du medveten om att 
någon står bredvid dig. ”Vakna, fader. Det har hänt igen!” En grumlig röst svarar från sängen: ”En till? Då är det bäst att vi skrider till verket omedelbart.” 
Mannen kliver ur sängen och tar på sig en ålderdomlig prästklädnad.

”Nå, vad det något mer?” frågar han och vänder sig till dig. Du hör ett skrik utifrån, och när du vänder dig om står dina följeslagare bakom dig i 
det nu upplysta tomma rummet.

SPELARDOKUMENT 6B

Akt 3 – Gusten Höök
Du hör viskande röster som verkar mässa på latin. Helt plötsligt hörs ett öronbedövande vrål som får dina öron att tillfälligt slå lock. Dock ser du 
inte några andra personer än dina följeslagare här inne.

SPELARDOKUMENT 7B

Akt 4 – Gusten Höök
Du känner en doft av gamla multnande böcker omkring dig. Du ser något som verkar vara en skugga som ett kort ögonblick faller över bordet i 
mitten av rummet. Det fi nns inga andra personer än ni här inne.
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SPELARDOKUMENT 9

Den brända boken, skriven på franska.

Den tredje september 1753

Situationen ombord verkar ha blivit ohållbar. Nästan hela besättningen är sjuk och kan inte 
längre arbeta. Stanken av död och sjukdom ligger tung kring fartyget. Vi går nu för halv 
besättning och beräknar vår ankomst till Stockholm till den sjunde september. Gud vare nådig 
över våra själar!
Henri Moreau, kapten på Sophie

Sista inlägget, skrivet med en annan handstil

Den sjätte september 1753

Vid Gud! Kapten har blivit galen. Han slog idag ihjäl Pierre Dauphin med sina bara händer, 
och styckade sen upp kroppen. Vad han gjorde med den sen vågar jag inte ens tänka på! Jag tror 
att han anar att jag vet. Måhända kan jag fortfarande rädda våra själar. Om ändå inte Jacques 
hade öppnat kistan.
Marcel Blanc, förste styrman
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SPELARDOKUMENT 10

Utdrag ur broder Ignatius da Bergamos bok, skriven på italienska

Jag har åter stött på den demon som kallar sig Aztaroth, då han än en gång besatt kroppen av en ung man 
från orten. Det verkar som att han vandrar från människa till människa och korrumperar själar för Djävulens 
räkning. Det verkar dessutom som att han har blivit starkare, som om han drar sin styrka från de unga 
männens själar. Ju fl er han har besatt, desto kraftfullare blir han.

Jag tror dock att jag är en lösning på spåren. Genom att öppna mig för Aztaroths attacker och ta emot 
hans förvridna ande i min egen kropp så borde mina bröder kunna binda honom genom att teckna de rätta 
sigillen på min lekamen. Måtte det fungera. Om Aztaroth lyckas förskjuta Den Heliga Balansen så kan det 
mycket väl innebära att Den Slutgiltiga Striden står för dörren! Det är av yttersta vikt att balansen behålls, 
och jag hoppas innerligt på att min kropp och själ är starka nog att försluta demonens kista. Mina bröder och 
jag har försökt att fördriva Aztaroth genom exorcism, och fl era gånger har vi varit nära, men demonen är hal 
som Djävulen själv. Mitt hopp står till att mina bröder så småningom kan få mig i vigd jord, då detta torde 
binda honom för evigt.


