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Sammanfattning... 

Scenariot ”Skuggspel” utspelar sig i 
Sydamerika. Karaktärerna är en misslyckad 

katolsk präst, en alkoholiserad legosoldat, en 
kvinnlig människorättskämpe och journalist 

samt en girig vapenhandlare. Biskopen i 

Manaus har tillsammans med 

människorättsorganisationen ”Värna Om” 

beslutat att sända en båt med förnödenheter 

och medicin till en avlägset belägen 
missionstation, St Immanuenda des los 

Flores, som man förlorat kontakten med 

sedan en tid tillbaka. Kyrkan skickar med en 

präst att ansvara för föft kontakten med 
missionstationen och betalar även en 

legosoldat som eskort. Området dit resan går 

är en oroshärd av gränskonflikter mellan San 

Felipekartellen på den colombianska sidan 

och Matahuaracgerillan på den 
venezuelanska sidan av gränsen. 

Med på resan följer en kvinnlig journalist 

som representant för 

människorättsorganisationen = ”Värna om” 

och som har i uppdrag att dokumentera resan 

för sin tidning ”Grön Front”. Båten, en 

gammal flodångare, tillhandahålls av en 
brasiliansk svartabörsfixare som under en 

filantropisk täckmantel använder 

försändelsen som en front för att smuggla 

vapen. Denna last med vapen skall säljas till 

Matahuaracgerillan när båten kommer över 

på den venezuelanska sidan av gränsen. San 

Felipekartellen är även de intresserade av 

denna last med vapen och har för avsikt att 

kapa lasten innan båten nått över till den 
venezuelanska sidan. Det är även San 

Felipekartellen som =<tagit över St 

Immanuenda des los Flores och använder 

missionstationen som lager- och 

sambandscentral för sin kokainsmuggling. 

Området kring St Immanuenda är även 

intressant för andra väsen än mänskliga. 

Sedan gammalt undviker indianstammar 

området då platsen sägs vara en källa ur 

vilken ondska sipprar in i denna värld från 

andevärlden. Med en jämn cykel på ca 70 år 

sker ohyggliga mord och monstruösa 

övergrepp mot människor i området. Denna 
cykel har sakta rullat genom århundraden 

sedan 1600-talet och går att koppla till fyra 

andeväsen som vart 70:e år bryter igenom 

och söker mänsklig hamn. Deras styrka är 

bunden till den plats där deras första inträde: 

skedde och deras tid i den mänskliga världen 

även begränsad till denna 70-års cykel. 

På denna plats, St Immanuenda des los 
Flores, går det att stöta dem ur: deras 

mänskliga hamnar och: förvisa dem tillbaka 

till den skuggvärld de kom ifrån. Men denna 

förvisning försvagas då 70 år gått och de är 

starka nog att försöka tränga igenom igen. 

För 70 år sedan förvisades de bort av en 

katolsk präst, Miguel Marques, och har nu 

väntat och bidat tiden. Nu är de tillräckligt 

starka att börja återtåget och detta sker där 

muren mellan världarna är som tunnast, i 

människors drömmar. Föremålen, verktygen 
för deras återvändo är de plågade och härjade 

människorna som färdas i en gammal båt 

mot St Immanuenda des los Flores. 

Allteftersom expeditionen närmar sig sitt 

mål minskar muren mellan världarna och 

personerna i sällskapet får problem med 
kraftigt ångestfyllda drömmar, 

hallucinationer och plågande bilder från det 

förflutna. Till slut, när gerillan tagit över 

båten och San Felipekartellen gör sitt anfall 

sker även ett anfall på spelarna som stöts ur 

sina kroppar och : flyttas in i fyra 

flickkroppar. Dessa fyra väsen, nu i 

människohamn, drar kraft ur mänsklig 

smärta och rädsla och kommer nu att 

använda sig av gerillan och kartellen för att 

öka sin mänskliga makt och stärka sig själva.
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Karaktärerna skall nu försöka att överleva i 

sina nya kroppar och även försöka att fly. 

Varelserna som tagit över deras kroppar blir 

allt mäktigare då de närmar = sig 

missionsstationen och blir nu fokus och 

katalysatorer för våldshandlingar och mord i 
kartellen som de tagit över. Till dessa fokus 

dras även Matahuaracgerillan som törstar 

efter hämnd. Det gäller för karaktärerna att 

fly innan situationen på missionsstationen 
urartar och en veritabel massaker sker i 

djungeln mellan kartellen och gerillan med 

den oskyldiga civilbefolkningen klämd 

emellan. Hjälp kommer från ett oväntat håll 

och den stora frågan är hur intresserade 

karaktärerna är att våga sig på ett försök att 

ta tillbaka sina gamla kroppar innan 

sadistiska våldsdåd för alltid kommer att 

förknippas med deras namn...... 

Några ord till spelledaren.. 

Årets Kultscenario till Solcon II är inte 
ett klassiskt Kultscenario som rör sig i 

"spelets mytologi överhuvudtaget. Snarare 

finns det vissa komponenter i scenarioidén 

som kan kopplas till Kult, mest ifråga om 

stämning, inte direkt i fråga om handling. 

Scenariot handlar om fyra mycket olika 

karaktärer, från olika uppväxt och bakrund 

som företar en gemensam resa till en 

avlägset belägen missionsstation vid gränsen 

mellan Colombia, Brasilien och Venezuela. 

Resan är en färd in i ett område som 

människor förknippar med en skräckblandad 

respekt, glest befolkat men med mycket 

stora motsättningar mellan olika 

intressegrupper som opererar i området kring 

de få städer som finns. Lagbegreppet är 

mycket flyktigt här och människovärde än 
mer sällsynt. Detta är den rent mänskligt 

sociala aspekten som kommer att vara en 

stor del av själva scenariot, främst i frågan 

om beskrivningar av människors misär och 

:kollision 

de våldsamma konfrontationer mellan olika 
beväpnade grupper som =<:karaktärerna 

kommer att stöta på. Förhoppningsvis skall 

spelarna få ett dämpat men ändå gripande 

intryck av människors öde i denna avlägsna 

och gudsförgätna del av världen. 

Resan kommer även vara en färd som 

sker på gränsen till en skuggvärld eller 

andevärld om man hellre vill använda det 

uttrycket. Resan är en färd in i de 

vidskepliga föreställningar och myter som 

människor i «området vävt under: 

århundradenas lopp, där gränsen mellan vad : 

som är folktro och sägner kommer att 

blandas med tydliga inslag av övernaturliga 

upplevelser. Dessa övernaturliga upplevelser 

består dels av synintryck från händelser från 

förfluten tid men även det faktumet att 

karaktärerna kommer att förlora sina kroppar 

och tvingas försöka överleva i fyra 

flickkroppar. Scenariot kan ses som en 

mellan rationalitet och 

vidskeplighet, med fokus på den brutala 

vålds- och = fattigdomsproblematik som 

präglar området blandat med en växande 

förvirring över de övernaturliga inslag som 

kommer att drabba spelarna. Det viktigaste 

för spelledaren att hålla i minnet är att man 

inte frossar i den misär och olycka som 

karaktärerna upplever och stöter på utan att 

istället försöka få spelarna att reflektera med 

allvar över situationen de hamnat i. 

Detta leder osökt vidare till frågan om 
bedömning av spelarnas prestationer. Då det 

är en rollspelsturnering för ca ett tiotal lag är 

det viktigt att klargöra vad som ligger till 

grund för bedömningen av lagen. Det 

viktigaste elementet i bedömningen är hur 

spelarna närmar sig 

Karaktärerna är skrivna för att de flesta 

spelare skall finna någon komponent att 

rollspela. Idealet vore dock att spelarna 

angriper de psykologiska aspekter som ligger 

i karaktärerna och lyckas överföra detta på 

de situationer i scenariot som kommer att 

karaktärerna.
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vända upp och ned på karskfärennmas syn på 

sig själva. 

Intressant vore även om spelarna genom 

sina karaktärerna började att diskutera och 

fundera över de moraliska och etiska 

problem som kan kopplas till kroppsbytet. 
Vad är kärnan i mitt väsen? Är det själen?? 
Kan själen dö?? Nästa bedömningsgrund är 
interaktionen mellan spelarna, baserade på 
de problem som ligger i karaktärerna och i 

själva scenariot. 

Till sist hoppas jag att du och dina 
spelgrupper kommer att ha en trevlig(??) 
spelstund tillsammans. Målet med denna 

rollspelsturnering är inte att ett lag skall 

vinna, målet är att alla skall vara nöjda. Om 

du har några frågor kring scenariot, 

karaktärerna eller bedömning är du 

välkommen att ringa till mig. Vi ses på 

Solcon II !!! 

Beatrice Jensen 054-833289 

Viktiga intressegrupper I scenariot. 

Scenariot består av två mänskliga 

intressegrupper och en =: övernaturlig 

intressegrupp. Här följer en beskrivning över 

gruppernas mål, utseende och en kort 

historik. Viktiga SLP i dess grupper kommer 

inte att beskrivas närmare här utan kommer 

att beskrivas utförligare i de scener de 

medverkar i. 

Son Felipekartellen... 

Droghandeln = och = produktionen av 

framförallt kokain är intensiv i de avlägset 

belägna delarna av Colombia som gränsar 

till Venezuela och Brasilien. Tidigare fanns 

här inga kokabladplantage men 

myndigheterna har tack vare internationeil 

hjälp skärpt kontrollen över vad som sker 
innanför deras gränser. Mycket av 

drogproduktionen har tvingats bort i de mer 
glesbefolkade och perifera 

jordbruksområdena på de höglänta slätterna 

vid gränsen till Venezuela och Brasilien 

Mycket drogdistribution sker även över 

gränsen mot hamnar i Venezuela genom det 

flodnät som skär genom landet. 

Dessa framtvingade «flyttningar av 

droghandel och tillverkningen har  gynnz 

framväxten av en kartell i San Felipe som 

strävar = efter = att + kontrollera = hel 

gränsområdet, vilken sida av gränsen är in:2 

viktigt. San Felipekartellen styrs av den 
gamla jordägande godsägarfamiljen Santes 

som använder mycket av sin mark i & 

avlägsna höglänta områdena att odia 

kokablad. Mycket av deras produktion sälts 

som distribuerar vidare ut narkotikan på dena 

internationella marknaden. Den förflyttac: 

maktbalansen i området har gjort att familjen 

Santos överhuvud, Gabriel Santos, hyser 

- planer att omdistribuera sin handel til 

gå över Venezuela då för mycka 

ofria och internationell . 

uppmärksamhet fallit på de två styrance 

kartellerna i Colombia, de i Medellin ocz 

Cali. För att behärska handeln krävs kontre? 
över området och här blir flodsystemet vii 

gränsen et intressant = Detta = 

anl till att missionstationen toss 

över och fungerar som en täckmantel för 

dessa utökade gränsaktiviteter. Här har docz 

en m ikt uppstått över detta område 

och San Felipekartellen har stött på motstånd 

från den lilla men ihärdigt fanatiska 

Matahuaracgeri som opererar på den 

venezuelanska sidan. Ett motstånd som é 

beslutat att ta hand om utan någe 

fördröjningar. 
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San Felipekartellen styrs av Gabriel 

Santos och är relativt liten om man ser till 

antalet människor knytna till verksamheten. 

Men Gabriel Santos vill hålla hela 

verksamheten kvar på det 

lojalitetsförhållande som den gamla 

patronbegreppet innebar. 
Vid missionstationen finns ett 

förädlingslaboratorium och ett lager. Här 
jobbar runt 30-talet bönder och deras 
familjer under vad som närmast kan liknas 

som livegna förhållanden. En vaktstyrka på 

23 personer är knuten till att övervaka 

verksamheten och distributionen över floden 

och det är 13 personer ur denna vaktstyrka 

som tillsammans med Gabriel Santos själv 

som kommer att kapa båten med vapenlasten 
efter gerillan slagit till och tagit över båt och 

last. Av personerna i sällskapet är det 
Leonard Kem om =:träffat Santos 

ersonligen m ique Sanchez känne 

till namnet. — 

Matahuaracgerillan... 

Matahuaracgerillan är en brokig samlin 

människor från hela = latin- = och 
centralamerika. På den venezuelanska sidan 

av gränsen, bredvid floden iquare ligger 

greillans högkvarter som även fungerar som 

ett militärt träningsläger för kamrater i nöd i 
andra länder. Kärnan 1 matahuaracgerillan är 

huaracindianer som kämpar emot den stora 

koncentration av jord som ligger i den 
katolska kyrkans händer och även de stora 

uppköp av mark för avverkning som flera 

multinationella skogsföretag driver igenom 

med en skoningslös taktik. Gerillan saboterar 

stora vä en och verksamheten vid de 

stora avverkningsområd med en hel del Stora avverkningsomradena med en nel del 

civila offer som följd .Gerillan får mycket 

litet frivilligt stöd av befolkningen i området 

    

som är rädd för regeringens sätt att hantera 

oliktänkande. Matahuaracgerillan har dock 

metoder för hur man skall handskas med 

bönder som är ovilliga att stödja kampen. 

Gerillan kämpar för att ett marxistiskt- 

socialistiskt styre skall införas i Venezuela 

och stödjer även marxistiska bröder i de 

kringliggande länderna med att hjälpa dem 

med träning i det militärlägret som ligger vid 

Casiquare. Flera av ledarna i gerillan hyser 
även ett starkt hat till de ka k 

auktoritära och fundamentalistiska sätt att se 
  

på religion .och religionsutövning. Dessa 

ledande personer i gerillan stödjer istället ett 

befriels iskt perspektiv där den 
katolska tron och d itualer b 

gamla indianska tankar och sedvänjor vilket 
kan fördömt som kätterskt. Detta starka: 

hat till den katolska kyrkan och dess utsända 

maktfullkomliga representanter gör att fader 

Quarantas i sällskapet kan få problem. 

» Representanter för gerillan tog kontakt 

med Henrique Sanchez och arrangerade 

vagenköpet. Gerillan har även tänkt att lägga 

beslag på de förnödenheter och medicin som 

var tänkt att gå till missionstationens 

verksamhet. Matahuaracegerillan är 
sammanlagt med inhysta gäster i lägret en 

grupp på 26 personer. 10 av dem kommer att 

medverka i anfallet av båten och resten 

medverkar i hämndaktionen mot 

missionstationen alldeles i slutet. 

Anledningen till att förhållandet "mellan 

Mat cgerillan o j 

är mycket ansträngt ä illan anser att 

kartellens närvaro i området drar till sig både 

nationelll och internationell uppmärksamhet 

som hotar deras egen verksamhet i området 

Gerillan har heller inget till övers för den 
drogproduktion som kartellen startat upp i 

området då det hotar deras egna plantage 
som är gerillans största inkomstkälla. 
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Fruktan, vrede, kaos och hat... 

Bakein illusionen, i det som «flera 

indianstammar kallar Skuggvärlden, drar 

kraftfulla virvlar av känslotillstånd runt och 

skapar förödelse. Dessa virvlar trasar dåd 

och då gränsen mellan dröm och verklighet, 

illusion och sanning och skapar upphov till 

gräsliga dåd som förÄvas av människor utan 
någon som helst kontroll över sig själva. 

Denna kontroll rörde sig på «ett 
undermedvetet plan och påverkan skedde i 
ångestfyllda drömmar som sedan drev 

människor till dessa dåd. Dessa väsen utan 

skepnad, mer av kraftfulla sjok av ett 

emotionellt tillstånd drar sin kraft ur 

människors fruktan, vrede , kaotiska tillstånd 
och känslor av hat. För enkelhetens skull kan 

vi därför benämna dessa väsen utan skepnad 

Fruktan, Vrede, Kaos och Hat. 

Någon gång under 1600-talet åkallade en 

ung ockult intresserad präst, stationerad vid 
St Immanuendas missionstation, ovetande 

fram dessa väsen och de gavs mänsklig 

hamn. Styrkan av upplevelsen och chocken 

över kontakten med den ”verkliga” världen 

gjorde att de smälte samman med det 

mänskliga medvetandet och blev 

självmedvetande, vilket de inte varit innan. 

Detta plan visade sig erbjuda en tillvaro 

mycket mer tillfredsställande än den i 

skuggvärlden och varelserna frossade i hur 

deras krafter och blotta närvaro på detta plan 

skapade kaos och = förödelse = bland 
människorna. 

De upptäckte dock snabbt att de i mångt 

och mycket var knutna till platsen där de 

bröt igenom skiljeväggen mellan världarna. 

Även om de snabbt fulländade tekniken av 
att byta kroppar när deras gamla ”hamnar” 

slutade att fungera, hjälpte inte detta då de 

fortfarande var begränsade på detta sätt. 
Deras styrka och krafter avtar mycket snabbt 

efter en 70-årsperiod om de varit ifrån St 

Immanuenda. Väl där igen kan ”batterierna” 

laddas upp då barriären mellan världarna här 
är för evigt försvagad. Detta visade sig även 
vara den plats där det gick att stöta ur dem ur 

deras mäsnkliga hamnar och förvisa tillbaka 

dem till Skuggvärlden, för en tid tills deras 

styrka växt igen. Varelsernas bitterhet över 

att ha berövats sitt okomplicerade frossande 

på detta plan har växt til enorma 
proportioner och till slut lyckas de bryta 
igenom igen, med hjälp av lämpliga 

människor med själsliga sår och ärr vars 
ångest blir den närande jord som behövs för 

övergången. 

Väl i mänsklig skepnad, eller när de är på 

väg att bryta igenom barriären, har de en 
enorm «påverkan på människor = i 

omgivningen som drabbas av kraftiga 

vridningar åt de = känslotillstånd som 

varelserna utstrålar. Denna påverkan yttrar. 
sig i regelbundna folkmord och: våldsdåd 

som går i en cykel av 70 år och många av 

dessa dåd kan kopplas till St Immanuenda 
och dess närhet. 

sippringar av ondska i området gör att 

platsen ses på med stor rädsla och 

vidskeplighet av människor boende i 

närheten. Dessa känslor av påverkan på 
omgivningen samt denna vidskeplighet är 

mycket viktigt att den lyser igenom i allt det 

som karaktärerna ser och stöter på. 

Varelserna = håller under början av 

scenariot på att bryta sig igenom med hjälp 

av karaktärerna och deras växande närvaro 

på detta plan kommer att påverka 
karaktärerna och människor omkring dem. 

Skärvor av ångestfyllda bilder från förfluten 

tid kommer att = utspelas framför 
karaktärernas ögon och väldsamheter och 

direkta mord kommer att ske, bland annat på 

båten. | 

För cirka 75. år sedan förvisades 

varelserna tillbaka till Skuggvärlden av en 

ung präst, vars kropp de tagit i besittning 

Dessa återkommande yn!
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men som han lyckades ta tillbaka tack vare 

medfödda själsgåvor och en kraftig mental 

styrka. Denna präst, Antonia Nierro, 
lyckades att ta över en annan människas 

kropp när han själv stöttes ur sin egen och 

han kunde på så sätt studera varelserna och 

deras påverkan på omgivningen. Varelserna 
hann starta en utrotningskampanj mot vissa 
indiangrupper nära Vaupés och Antonio 
Nierros namn är för evigt länkat till den 

massaker varelserna viglade fram genom att 
använda hans ställning som biskop till att 

spä på skräcken för de ”hedniska 

indianerna”. 
Den riktige Nierro lyckades dock genom 

en slump att förvisa dem tillbaka till 

Skuggvärlden då de återvände till St 

Immanuenda för att hämta sina krafter. 
Nierro såg sin gamla kropp mördas av en 

uppretad folkmassa på grund av de skändliga 

dåd som var kopplade till hans person. Han 

övertog en ung präst och har sedan dess 

väntat in. deras återkomst i de olika kroppar 

som fungerat som kyrkoherdar på St 

Immanuendas missionstation. Nierro heter 

nu Miguel Marques och fängslades av San 

Felipekartellen då <ode tog = över 

missionstationen. Han vågar inte att ingripa 

mot kartellens vidriga verksamhet i området 

då han inte vill röja sin närvaro för 

varelserna som han känner närmar sig. 

Marquez är mycket plågad av det 

faktumet. att hans artificiellt långa ålder, ca 

110 år, beror på att han tvingats att ta över 

andras sinnen och på så sätt dömt dem till 

döden. Men i hans mycket plågade sinne 

anser han att ändamålen helgar medlen och 

att varelserna måste stoppas. Han känner 

även hur hans egen själ sakta vittrar bort och 

han är rädd för att han inte skall klara av den 

sista uppgörelsen med dessa onda varelser 

som tycks dömda att plåga mänskligheten. 

Det är Marquez som kommer att erbjuda 

karaktärerna hjälp och råd då de blivit 

berövade sina egna kroppar men lyckats 

överleva i fyra unga flickkroppar. 

Sceroriots struktur... 

Sceanriot är uppdelat i ett antal olika 

händelsescener som består av beskrivning av 

platsen scenerna utspelar sig på samt en 
beskrivning av de SLP som är viktiga för 

scenen. 
”Tidsskärvor” kommer även att vara 

kopplade till vissa scener. Tidskärvor är de. 

fragment av händelser i förfluten tid som 

"kommer att utspela sig på vissa platser 

framför karaktärernas ögon. Dessa tidskärvor 

kan ses som ett eko från förfluten tid som för. - 

karaktärerna "kommer att kännas väldigt 

tydligt då detta eko kommer att vara knuten - 

till människors vardagliga föreställningar i 

området. Detta finns till för att accentuera 

det faktumet att dessa varelser regelbundet 

ansvarat för förödelse och våld och att 

karaktärerna skall på så sätt kunna se en röd 

övernaturligt förklarande tråd genom mycket 

av den misär de möter.
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1. Färden från Tapurucuara 

Tapurucuara är en mindre stad belägen vid 
den stora floden Rio Negro som flyter fram 

genom Amazonasbäckenets täta skogar. 

Staden är en av de sista större utposterna av 

civilisation innan det enorma, 

svårgenomträngliga skogsområdet, = där 

Venezuela, Colombia och Brasiliens gränser 

möts, gör terrängen helt ogenomtränglig och 

totalt obebodd. Staden ligger belägen i en 

sänka där den bruna smutsiga floden trögt 

flyter fram och bildar en bred bassäng. Det 

slamfyllda vattnet har byggt upp enorma 

sanddyner på den vänstra sidan av floden 

medan Tapurucuara breder ut sig på den. 

högra flodbädden. Staden är helt beroende av 

floden som transportmedel och den gamla 

hamnen, som byggdes ut under den intensiva 

handel som skedde längs floden på 1800- 

talet, har fortfarande en svag prägel av sin 

forna handelsintensitet. 

Tapurucuara hade mycket av = sin 

blomstring under 1800-talet tack vare 

slavhandeln och den lilla staden har därför 

en stark prägel av kolonialtidens arkitektur 

med vita putsade stenbyggnader med pelare 

och balkonger och stora öppna franska 

fönster. Det är främst de 

myndighetsbyggnaderna i Tapurucuara som 

fortfarande klarat sig undan den värsta 

vittringen men även här i det sömniga 

stadscentret med sin kalkvita kyrka och 

gamla fontän kan man se hur putsningen 

flagar på biskopsresidenset 'och polishuset. 

Bougainvillea klättrar nästan vilt på de 

gamla fasaderna och slingrar sig runt de 

öppna fönsterluckorna på husen och från 

balkongerna på bostadshusen hänger tunga 

prunkande klasar av jasmine och magnolia. 

Studerar man den lilla koloniala stadskärnan 

med dess dammiga torg och blomövervuxna 

förfallna hus ger Tapurucuara ett pittoreskt 

intryck. Bilden av en pittoresk slumrande 

småstad försvinner snabbt när man närmar 

sig hamnen som är det riktiga pulserande 

hjärtat i = Tapurucuara. De gamla 

flervåningshusen tillsammans med de låga 

kåkhusen i de krokiga gränderna ger 

onekligen ett intryck av slum och mänsklig 

misär. De trånga gatorna är fyllda av ett 

myller av människor, fordon som förtvivlat 

försöker ta sig fram och utmärglade smutsiga 

barn och djur som bökar bland soporna i 

rännstenen. Stanken från dessa oerhört 

tätbebyggda kvarter är nästan outhärdlig för 

den som kommer utifrån. Lika outhärdlig är 

de påträngande affärsinnehavarna, svarta 

börsfixarna som med förstulna blickar och . 

låga röster lovar att de kan hjälpa att 

uppfylla minsta önskning, de unga hororna 

med trötta och härjade ansikten bjuder ut 

sina tjänster från balkongerna och de ivrigt 

bönande tiggarbarnen. Hamnkvarteren är full 

av bordeller och sjaskiga små nattklubbar 

och hak. Tapurucuara är de stad som ligger 

närmast belägen de stora skogsföretagens 

avverkningsområden och arbetarna som 

säsongsarbetar där lever större delen av sin 

tid i Tapurucuara. Många tar sig aldrig ifrån 

staden utan slösar snabbt bort sina pengar 

och tvingas att stanna en säsong. till och en 

till..... 

Bis«opsresider.set 

Biskopsresidenset är en av 'staden äldsta 

byggnader och ligger beläget bredvid den 

gamla vitkalkade kyrkan vid torget. Huset är
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en grandios, vitputsad byggnad med en stor 

hacienda på baksidan som vetter ned åt en 

inhägnad liten välskött trädgård. Den 

dyrbara inredningen och kristallkronorna i 

taken på den stora salongen i huset 
kontrasterar starkt mot de bilder av misär 

och fattigdom som går att studera endast två 
kvarter nedåt hamnen. 

Huset är kyrkligt ämbetsresidens för: 

biskopen av Manaus när han gör besök in i 

de här delarna av landet. Under hans 

frånvaro bebos huset endast av några få 

kyrkliga ämbetsmän som «agerar som 

administrativa samordnare av kyrkliga 

ärenden i hela området. 

Padre Manuel Constanza 

Det är padre Constanza som är den högsta 

kyrkliga dignitären i detta område när 
biskopen är frånvarande och Constanza 

underlåter aldrig ett tillfälle att visa sin 

skenauktoritet för andra. Hela denna sektor 

vore stadd i totalt kaos om det inte vore för 

honom och hans administrativa talang. 

Verkligheten ter sig mycket främmande för 

Constanza som betraktar alla i sin omgivning 

med en kyligt arrogant hållning och ett 

ständigt höjt ögonbryn. Constanza är en lång 

smal man med grått tunt hår under kalotten 

och högdraget höjda buskiga ögonbryn. Den 

svarta prästkappan ger honom ett distingerat 

intryck och han utstrålar. arrogans och 

pondus. Han drar sällan på munnen annat än 

till en ogillande grimas då människor blir 

högljudda — eller = gör = alltför = vilda 

gestikuleringar i hans närvaro. 

Conzsianza håller avskedsta! och en: 

'nfornell presskonferens tor siats... 

Var: Biskopsresidenset 

Närvarande: Constanza, Leo Kemp, fader 

Quarantas, Henrique Sanchez och Max 

Diego, en journalist från Manaus Gazetten. 

Constanza inleder högtidligt med att 

förklara syftet med expeditionen. Man har 

sedan en månad tillbaka förlorat kontakten 

med den = lilla — missionstationen =St 

Immanuenda des los Flores och den katolska 

kyrkan har i samarbete med organisationen 
”Värna Om” beslutat att skicka dit en båt för 

att nå denna mycket avlägset belägna plats 

som endast kan nås via floden. Båten är 

lastad med förnödenheter som kläder , mat, 

barnmat och mediciner av olika slag. Man 

tror dock inte att något allvarligt hänt, . 
snarare att ledningarna brutit ihop av något 
jordskred eller dylikt. Constanza presenterar 

även karaktärerna och deras olika roller 

under färden: 

Quarantas: kyrkans representant under 

expedition. Skall ta över fader Miguel 
Marquez plats som kyrkoherde. (Detta vet ej 

Quarantas som lär bli chockad. Constanza 

visar ett arbetsintyg undertecknat av 

biskopen om dispyt uppstår.) 
Kemp: Följer med som rådgivare och 

skall ansvara för expeditionens säkerhet. 

Området är oroligt men det finns ingen 
anledning till att tro det värsta. 

Sanchez: En privat sponsor av 

expeditionen. Ställer upp med flodbåten ”El 

Corazon” och är en av de få medbnorgare 

som i själ, hjärta och handling bryr sig om 

sina medmänniskor. Kyrkan är honom djupt 

tacksam. 

Winter: Constanza vet bara att ”Värna 

om” skall skicka en representant, inte att det 

är en kvinna. Han är högeligen missnöjd 
över att denna representant verkar försenad
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och inte dykt upp eller meddelat sin 

försening till honom. 

Max Diego, en journalist från Manaus... 

Utseende: Svart otvättat halvlångt hår och 

en sliten blå kostym med fläckar på. Skjortan 

är uppknäppt och visar det håriga bröstet. 
Försöker förtvivlat att bete sig som en 

skjutjärnsjournalist men både det sjaskiga 

utseendet och beteendet gör att resultatet 

snarare blir komiskt. 

Livet i Manaus och arbetet vid Manaus 

Gazetten är inte så tillfredsställande som 

man kan tro. Särskilt om man är en tredje 

klassens journalist som bara får skituppdrag. 

Som det här. Vem fan vill veta om en båt 

som skall åka ut i ingenstans med idioter 

som vill leka Robin Hood? Inte jag i allafall. 

Jag kan inte ens tänka mig att någon 

kommer att läsa skitartikeln jag kommer att 

lämna in. Men en journalist måste göra det 

bästa av situationen och det finns en del 

godbitar som tål att synas bättre i tömmarna. 

Om inte annat är det alltid roligt att reta 

skiten ur folk med djävligt påfrestande 

frågor. 

- Hur kommer det sig att kyrkan beger sig 

iväg på ett sådant symboliskt hjälpa-fattiga i 
djungeln-uppdrag när folk i Tapurucuaras 

hamnområde svälter ihjäl, nästan direkt 

- Vad fan innebär det att vara rådgivare 

egentligen??Förväntar man «sig . mycket 

problem från Matahuaracgerillan som sägs 

röra sig i området expeditionen skall till??? 
Varför i såfall bara en eskort??? 

- Vad sysslar man med när man har så 

mycket pengar att man vill slösa bort dem på 

en sådan här symboliskt meningslös 

expedition. Är det så att Henrique Sanchez är 
den siste filantropen??? 

Spelaren som spelar Alexandra Winters 

kan spela Max Diego om spelledaren tycker 

att det skulle fungera bra. Efter en stunds 

frågor och svar bjuder Constanza sällskapet 
på en kort bilfärd till hamnen där ”El 
Corazon” ligger och lastas. Bilfärden genom 

hamnområdet går sakta då gatorna är 

överfulla av människor och även här och där 

husdjur. Försök här att ge en bild av den 

misär som möter karaktärerna i denna delen 

av staden. Constanza visar hela tiden ett 

tydligt = uttryck = av = avsmak = över 

människomyllret som rör sig fram genom de 

trånga gatorna. 

”EI Corazon”, en gammal f:2ångares. 
dercttelse... | 

El Corazon är en gammal flodångare vars 

skrov gått på Rio Negrofloden sedan 
sekelskiftet. Båten har byggts om många 

gånger och ger därför ett brokigt och lappat 

intryck. El Corazon ligger lågt i vattnet och 

tar igen på bredd vad hon inte har i höjd. 
Förutom styrhytt ligger även 2 hytter och 

mässen på däcknivå. Under däck ligger 
pannrum och lastrum och besättningens 

sovhytter. 

El Corazon är målad med en flagnande 

röd färg och den slitna bordläggningens 
svarta tjärade köl tycks fått sig en hel del 

törnar. Den stora skorstenen i fören tycks 

helt täckt av tjocka lager av sot. Den 

inredning som finns är helt i trä och 
fungerade en gång som <putsade mörka 

prydnadspaneler men som nu bleknat av 

fuktighet och solljus. De två hytterna på 

däck är kaptenshytten och en passagerarhytt 

för fyra personer. Denna passagerarhytt är
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liten och trång med fyra britsar som är 

inbyggda i väggen likt våningssängar. Det 

enda ljus i den lilla hytten är det runda lilla 
fönstret och den nakna glödlampan som 

hänger i taket. Det är tydligt att El Corazon 

aldrig haft syftet att gå med passagerare. Den 

enda toalett som finns ligger bredvid mässen 

och är en gammal toalett med en nästan antik 

vattenpumpanordning som mullrar 

oroväckande när den återfylls. På toaletten är 

gamla flagade och gulnande porrplanscher 

upphängda. 

Mässen är ett litet, trångt pentry med 

gasolspis liggande i anslutning till en större, 

öppen hytt med fästade gamla bords- och 

stolar som är nitade i durken. Luften här är 

. unken och det ligger en stark doft av gammal 

öl och cigarettlukt i väggarna. Väggarna i 

mässen är täckta av glassiga reklamplanscher 

som skriker ut sina budskap om Coca Cola, 

Playboy och Tequila. På ena väggen hänger 

en sliten darttavla som tycks mycket väl 

använd. En tv av äldre modell står fastsurrad 

på ett litet soffbord som nitats fast mot 

väggen. I mässen finns det två stora långbord 

med tillhörande bänkar och bordet är täckt 

av knivhugg och inristningar samt belamrat 

med gamla smutsiga muggar och överfyllda 

askfat. 
El Corazon har gått på Rio Negro sedan 

hon byggdes 1898 och lasten har sedan dess 

varit av mycket varierande slag. Strax innan 

första världskriget gick hon till och med 

lastad med slavar, illegalt naturligtvis, som 

såldes till de stora plantagen runt 

Manausområdet. Efter andra världskriget har 

hon mest gått med handelsvaror och timmer 

mellan de mer avlägset belägna missions- 

och handelsstationerna längs Rio Negro och 

hennes bifloder. 

Kapien Matteus Lantz... 

Utseende: En grov, fetlagd man med 

yvigt grått hår och en grå skäggstubb som 

han ideligen kliar i. Ögonen är kisande och 

den grå blicken tycks ha en ständig 

humoristisk glimt. Han har en mörk kraftig 

solbränna och kommer man tillräckligt nära 

anar man att den röda tonen på kinderna kan 

ha något med för mycket alkoholkonsumtion 

att göra. 

Matteus Lantz är tyskättad och det var 

hans farföräldrar som sökte lyckan i 

Brasilien och som så många andra 

misslyckades. Matteus själv har varit på sjön 

så länge han kan minnas och han har jobbat 

på El Corazon sedan 1960-talet. Livet i 

dessa avkrokar kan vara mycket hårt och 

mycket av det som hänt honom under hans 

56-åriga liv börjar nu ta ut sin rätt. Han har 

träffat en hel del drägg i sina dagar och han 

vet även att det finns händelser i hans egen 

ungdom han skulle göra mycket att få ogjort. 

Det enda som driver honom nu är drömmen 

att köpa loss El Corazon från de sista 

inteckningarna och sedan pensionera sig 

själv och båten och leva sina sista år i 

avskildhet. 

En av de många drägg han stött samman 

med i sina dagar är Henrique Sanchez. Helst 

vill Lantz inte ha något att göra med Sanchez 

men de pengar som erbjöds skulle ta honom 

ett antal steg närmare till att kunna 

förverkliga sin dröm om pensionering. Det 

faktumet att kyrkan och denna ”Värna Om” 

stiftelsen. Vad Sanchez får ut av det hela vet 

han inte men det är inget som han vill veta. 

Lantz har ingen aning att delar av lasten 

innehåller vapen. 'Han lär dock göra allt för 

att skydda sig själv och sin båt . från 

inkräktare och myndighetspersoner.
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Besättningen... 

El Corazon är en gammal flodångare och 

drivs av en gammal koleldad panna som 

sjunger på sista versen. Detta gör att skutan 
behöver en relativt stor besättning om man 

jämför med skeppets storlek. Besättningen 
består av sex personer, med kaptenen 

inräknad. 

Kapten: Matteus Lantz. 

Styrman: Indigo 
En äldre tystlåten man med tydligt 

indianskt blod i ådrorna. Han är obrottsligt 
lojal till Lantz och är den person som 

egentligen styr över skeppet då Lantz gärna 

tillbringar tid med flaskan och drömmer om 

pensionering. Indigo är stolt över skeppet 

och sin egen ställning och är mycket mån om 

att sköta sitt arbete efter bästa förmåga. Han 

har inte mycket till övers för de andra i 

besättningen som han tycker representerar 

det värsta man kan få tag i om man ser till 

disciplin och ansvarskänsla. 
Matros: Hoya är en mager ung man som 

pratar och skämtar oavbrutet. Hans lösa och 

lediga sätt gör att han har mycket lätt att få 

kontakt med människor. Många tycker dock 

att han är påträngande och påfrestande i 

längden. Han har blivit lite av båtens maskot 

vilket gör att man har överseende med 

honom. Dessutom lagar han mycket god 

mat. 

Hoya själv anser sig vara Guds gåva till 

kvinnor och skryter gärna om sina 

erövringar. Det ligger dock vissa korn av 

sanning i det han säger. Han bär jeans och 

linne och armarna är täckta av klumpiga och 

dåligt = utförda tatueringar. Håret är 

vattenkammat bakåt och han luktar billigt 

rakvatten. Han kammar håret ofta och ser sig 

ofta i spegeln. 

Två eldare: Vizzini och Manuelo är två 

grova karlar som tycks ständigt vara täckta 

av svett och smuts, så till den milda grad att 

de knappt ser mänskliga ut. Det enda som 

går att urskilja i deras ansikten är 

ögonvitorna och de dåliga tänderna när de 

ler. De håller sig mest för sig själva och är 

nästan ständigt under däck. Det ryktas att de 

är ett homosexuellt par men detta är inget 

som sägs öppet då båda dessa eldare är 

kända för sina hetsiga temperament och 

stridsvilja.. 

Skeppspojke: Daniel är en tyst och blyg 

pojke i 13 årsåldern som plockades upp från 

livet som gatubarn i Manaus av Lantz. 

Denna skrangliga magra pojke lyssnar och 

iakttar allt. Han ler ofta åt de gliringar och 

hån som de övriga i besättningen slänger åt 

honom. Negativ uppmärksamhet är bättre än 

ingen alls... 

Vä: amne ombord... 

När karaktärerna anländer till hamnen där 

El Corazon ligger och lastas står Alexandra 

Winter och språkas vid med kapten Lantz. 

Constanza blir tydligt missnöjt överraskad 

över det faktum att hon är kvinna. Det är 

även nu, efter karaktärerna presenteras för 

varandra, som Winter kommer att berätta om 

de fyra förståndshandikappade flickorna som 

skall hämtas upp hos kyrkoherden i Uaupés. 

Constanza kommer att kräva besked över 

denna utökningen av expeditionens ansvar 

och winter kan då visa upp ett brev från 

biskopen.  Constanza protesterar dock 

högljutt men lamt då han ser biskopens 

signatur och han ser mycket förnärmad ut. 

Constanza tar farväl av sällskapet med en 

tydligt missnöjd min och karaktärerna visas 

till den hytt de skall dela under resans gång. 

De presenteras för kaptenen och träffar på 

delar av besättningen samt visas runt på 

båten. El Corazon kastar loss framåt 

eftermiddagen och ger sig sakta ut på Rio 

v
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Negros bruna trögflytande vatten och 

karaktärerna lämnar Tapurucuara bakom sig. 

Resan och de dagliga rutinerna... 

Resan beräknas att ta fyra eller fem dagar 

och livet på båten kan vara outhärdligt 
tråkigt. Besättningen är artiga med en viss 

fientlig underton. Flera av 

besättningsmännen kan vara närgångna mot 

Alexandra under resans gång vilket Lantz 

eller Indigo inte lär se genom fingrarna med. 

Frukosten serveras mellan sju och åtta 

och efter den tiden går det förstås att ordna 

frukost själv om man vågar sig in till Hoya. 

Lunch serveras vid ettiden och därefter tar 

alla en siesta när solen står som högst på 

himlen. Kvällsmat serveras vid åttatiden. 

Efter kvällsmaten stannar man kvar och 

spelar kort eller kastar pil i mässen. 

2. Nattliga visioner... 

Tidskärva. ( Ge handout till Kemp) 

” Du vaknar av ett knarrande regelbundet 

ljud inifrån din hytt. När du öppnar ögonen 

ser du en kropp hänga från ett rep i taket på 

hytten. Det är en liten spenslig pojkkropp 

med kläder som påminner om dem som 

människor bar i «gamla svartvita 

journalfilmer från 30-talet. Den svarta 

kalufsen hänger för det svullna och blåa 

ansiktet och ur den gapande munnen hänger 

en svartnad och svullen tunga. Ögonen är 

öppna och stirrar tomt ut i ingenting. 

Kroppen vaggar fram och tillbaka i takt med - 

skeppets krängningar.” 

Om han väcker de andra försvinner 

plötsligt kroppen och ingen av de andra hann 

se någonting. 

Om Kemp frågar runt kan han få reda på 

av en förvånad och skärrad Lantz att det sägs 

att en skeppspojke hängde sig i den hytten 

1936 efter han ”råkat illa ut”. Lantz ser 
mycket obehagligt berörd ut och vill inte 

diskutera det mer. Frågar Kemp den övriga 
besättningen ser de obehagligt berörda ut. 

Alla utom Indigo är mycket vidskepliga, 

men i den här frågan är det ingen som vet 

något specifikt. De : hänvisar dock till 

kaptenen. I styrhytten hänger även ett 

gammalt bleknat foto från hamnen i Manaus 

meden grupp av bestättningen som poserar 

framför El Corazon. Kortet är taget 1935 och 

längst till. vänster i bilden står den unga 

pojken. 

Vizz "1 oca Manuelo gär en saptecki... 

Var: I lastrummet. 

Närvarande: Vizzini, Manuelo, Sanchez och 

Lantz. 

' Efter uppståndelsen i hytten kan inte 

Sanchez sova. Han tycker sig höra dämpade 

ljud från lastrummet och borde bli orolig. 

Går han dit finner han bakom ett par lårar 

Manuelo ståendes över Vizzinis döda kropp 

och i handen håller han en blodig kniv. Ur 

Vizzinis hals pumpar en kraftig ström av 

blod som färgar golvet mörkrött i den 

skumma «belysningen. Manuelo verkar 

befinna sig i chock och andas häftigt. 

Blicken är glasartad och borta och han tar 

sakta kniven och slickar blodet från bladet 

När han ser Sanchez hörs ett dovt morrande 

och han kastar sig emot honom. Efter en 

stunds dämpad strid mellan lårarna sjunker 

plötsligt Manuelo ner på knä. Med ett 

uttryck av ren fasa över det smutsiga ansiktet 

tycks han kämpa mot sig själv och hans arm
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pressar kniven mot halsen. Med ett skri av 

skräck och ångest och med ansiktet helt 

glansigt av svett trycker han brutalt kniven i 

halsen och faller med ett gurglande till 

golvet. 

I samma ögonblick Manuelos kropp slutar 

att rycka till börjar den nakna glödlampan i 

taket att flimra våldsamt och sedan slockna. 

Strax därefter tänds lampan och Lantz står 

chockad och betraktar den blodiga scenen 

med Sanchez som den enda överlevande. 

Lantz är klart skärrad och chockad och 

anklagar Sanchez för mord. Sedan faller 

hans blick på den öppnadelåren med vapen 
som står på golvet bredvid Vizzinis lik. Här 
gäller det för Sanchez att utöva utpressning 
och skrämma Lantz till tystnad. Lantz 

kommer snabbt inse att Sanchez har rätt och 

att han inte har något annat val än att göra 

som han säger. Strax därefter kommer resten 

av besättningen springande yrvaket och de 
övriga spelarna har även de hört tumultet. 

Förhoppningsvis kommer Sanchez att 

täcka över den öppnade låren och hitta på en 
bra nödlögn. Alla i besättningen blir mycket 

chockade och rädslan sprider sig snabbt i 

rummet. Alla vet att detta innebär polisiär 

inblandning vilket ingen är intresserade av. 

Låt spelarna lägga märke till att kaptenen 

verkar mycket tagen. 

3. Vårt sällskap anländer till Ugupés... 

Det är en mycket dämpad stämning på 

båten när El Corazon går in i hamnen i 

Uaupés och lägger till. Besättningen hörs 

mumla om att allt inte stod rätt till och att det 

är djävulen måste besatt Vizzini och 

Manuelo som annars var de bästa av vänner, 

kanske mer än så. Sanchez lägger märke till 

att han är föremål för en hel del 

misstänksamma blickar såvida hans nödlögn 

från natten var exceptionellt bra. 

Uaupés tycks vara en liten lerig flodbank 

fylld av gamla träruckel med ett litet sömnigt 
torg med kyrkan och ett = par 
diversehandelsaffärer i centrum. 
Fattigdomen och misären är påtaglig här och 

det som slår en mest är det stora antal 
indianer som tycks bo i utkanten på den lilla 

staden i små provisoriska kåkhus. Det lilla 
torget är idag pyntat med blomstergirlanger 

och svarta band hänger från varje fönster och 

balkong. Ifrån klocktornet på den lilla vita 
kyrkan hänger det svarta sidenband. 
Karaktärerna har anlänt den dag då Uaupés 

högtidliggör minnet av en massaker på 
trettiotalet indianer och te spanska 

missionärer som skedde mitt på torget för 
sjuttio år sedan, närmare bestämt 1925. 

På torget har man hängt upp en pinana i 

form av en manskroppgjord i papier maché 

klädd i en svart prästrock som barnen dansar 

runt och slår på med träkäppar under vilda 
tjut. Om man frågar någon om denna 

tillställning får man förklarat att. pinanan 

föreställer en ond präst, Antonio Nierro, som 

1925 "lierat sig med vissa stora godsägare i 

området och upviglat dem att utföra 

massakren på dessa indianer som falsekligen 

var anklagade för boskapsstöld. Nierro slogs 

ihjäl på just detta torg och man minns denna 
händelse varje år genom att symboliskt slå 

ihjäl honom för att han inte skall återvända. 
Detta är naturligtvis inget som kyrkan ser 

med blida ögon. Denna aktion kan snarare 

ses som en protest mot det faktumet att 

kyrkan var en av de som lade locket på 

denna händelse.
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lakttagna... 

Vid det lilla caféet sitter det fullt med folk 
och dricker kaffe och språkas vid. Vid ett av 
borden sitter två män som Kemp känner igen 

från San Felipekartellen. De ler och nickar åt 
honom och han upptäcker även att de 

bevakar minsta steg de tar i Uaupés. Deras 

namn är Felipe och Rodriguez och de 
försöker inte ens dölja det faktumet att de 

båda bär vapen i axelhöster väl synliga under 

de diskreta linnekostymerna. Båda bär hatt 
och solglasögon och Rodriguez tuggar 

avmätt på en tandpetare. Tar Kemp kontakt 

med dem är de överdrivet artiga men 

avslöjar inget. De är naturligtvis bara på 

genomresa. 

Kyrkoherden blir av med en börda... 

Fader Simon Carare är en äldre man med 

trötta drag och en sliten och dammig svart 

prästrock. Hans trötta och bekymrade drag 

lyser upp när karaktärerna kommer in till 

kyrkan för att hämta de fyra flickorna. Han 

kisar med de vattniga ögonen och mumlar 

tacksamt över biskopens godhet och 

karaktärernas goda vilja att hjälpa de 

stackars sinnesslöa barnen. Det är absolut 

ingen sysselsättning för en kyrknas man att 

behöva vakta och ansvara över efterblivna 
flickebarn. Desutom behöver de 

professionell hjälp vilket de kommer att få i 
Manaus. Om karaktärerna föreslår att de 

hämtar upp barnen på hemvägen istället 

protesterar fader Simon högt och förklarar 
med skärpa i rösten att det inte går för sig. 

Han har gjort mer än vad man kan kräva av 

en kyrkans man redan. Driver de honom 

börjar han tala om att det går rykten i staden. 

Illvilliga människor talar illa om honom för 

att han endast vill hjälpa. Vad kan han göra 

åt svaga människors syndiga tankar??? 

Frågar karaktärerna om tillställningen 
utanför fnyser fader Simon högljutt över 

vidskepligheten hos lammen i hans flock. 
Han kan dock inte förklara varför han själv 
hängt sidenband från klocktornet. Det passar 
sig inte heller att låtsas slå på en kyrkans 

man på det sättet, konstgjord eller inte. 

Flickorna... 

Fader Simon för karaktärerna genom den 

lilla svala och enkelt möblerade kyrkan som 

luktar av rökelse och stearinljus. Inne i 

sakristian sitter fyra flickor i 12-års åldern i 

mycket enkla bomullsklänningar som tycks 

vara för stora. De har inga skor på sig. 
De har tydliga indianska drag med mörka 

lysande ögon och höga kindben och alla har 

långt hårt flätat svart hår. Deras blickar tycks 

vara en blandning av rädsla och blyghet. 

Blickarna glider lätt undan och tycks fixera 

sig långt bort i fjärran. Deras beteende är 
mycket dämpat och de tycks vara försjunkna 

i sig själva och pratar knappt alls. Flickorna 
heter Marthe , Margarite, Anne och Sophia. 

Studerar man dem lite mer noggrant kan man 

på armarna se spår av gamla blåmärken som 

håller på att blekna. De tycks även stelna till 

vid all slags beröring. 

Flickorna kom till fader Simon för fem 

månader sedan då syster Maria, en 

gammaldags nunna av den äldre skolan, dog. 

Flickorna hade då tillbringat hela sitt liv i 
sträng tuktan och gudsförmaning under 

syster Marias stränga vakande öga och hand. 

När hon dog slogs slogs hennes lilla 

sjukmottagning igen och flickorna lämnades 

över till närmaste kyrka som var den i 

Uaupés. Fader Simon är mycket lättad att bli 

av med dem då de varit en tung börda för en 

man i hans kall.
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Lagens man I Uoupés.... 

Det gäller att inte ta alltför allvarligt på 

den egna yrkesutövningen. Särskilt när man 

arbetar i en sådan avkrok som Uaupés med 

gerillan och knarkkarteller runt knutarna. 

Polisintendent Tuco Colone är fast övertygad 

att det inte behöver finnas någon konflikt 
mellan att utföra sitt jobb på ett diskret sätt 
och samtidigt tjäna pengar på det. Det slår 
aldrig fel, människans behov att slippa lagen 
mer än att behöva den. Och folk betalar bra 

för att slippa polisiär inblandning. 

Colone är en fetlagd man «vars 

polisuniform tycks vara för liten. Den 

mörkgröna skjortan har stora svettfläckar på 

ryggen och i armhålorna och det fetlagda 

ansiktet tycks ständigt vara täckt av en 

glansig hinna av svett. Men i de kisande 

mörka ögonen vilar en iakttagande skarp 

blick som Colone använder för att förbättra 

sitt förhandlingsläge när det kommer till 

pengaersättning för att titta bort i rätt 

tidpunkt. Polisarbete låter. mycket 

omständigt och påfrestande innan man 

diskuterat ersättning med Colone. Därefter är 
han idel välvilja och gemytlighet. Låt 

Colone fråga ut spelgruppen om deras 

förehavanden, om de kände offren, om vad 

som verkligen hände. Ju sämre lögner eller 

dåligt framförda sanningar som presenteras 

desto mer skeptisk och forskande blir 

Colones blick. Han kompenserar denna 

bryddhet med att kräva mer i ersättning. Om 
karaktärerna frågar något om gerillan eller 

San Felipekartellen säger han bryskt att det 

är bäst att inte lägga näsan i blöt. 

Tidsskärva 2. ( Ges ut till Henrique efter 

han stiger ut från polishuset, eller kyrkan...) 

”Det skarpa solljuset bländar dig en kort 

stund men din näsa uppfattar vad dina ögon 

inte klarar av att urskilja än. En fruktansvärd 

stank av död och förruttnelse slår emot dig 

och du känner ett våldsamt illamående riva i 

dina inälvor. När du klarar att fokusera drar 

du efter andan av chock. Hela torget är täckt 

av en makaber samling av «blodiga 

sönderskjutna indianer vars gapande munnar 

och glasartade tomma ögon stirrar mot dig. 

Bland de stelnade kropparna springer hundar 
och lapar i sig blodet som rinner i strida 

strömmar utefter det dammiga torget. Ett par 

asfåglar sitter och river med ryckiga rörelser 

i vad som tycks vara en nerblodad 

prästkappa på en förvriden kropp. Det 
plötsliga ljudet av gevärsskott sliter sönder 

tystnaden och fåglarna lyfter i flykt. Skotten 

gick in i väggen bakom dig och med ögon 

uppspärrade i panik ser du hur beväpnade 

män går mellan liken emot dig. De siktar och 
lägger an och skott fyras av.” 

Skymningen... 

När skymningen faller bäddas Uaupés in i 
ett kompakt mörker och det enda som bryter 

tystnaden är ljuden från den djungel som 
omger den lilla staden. Det var en dyster 

samling som stod och betraktade när polisen 

forslade bort kropparna under smutsiga 

lakan. Stämningen är förtätad och rädsla 

ligger som en ständig underton i allt som 

sägs eller görs på båten. När El Corazon 

stävar ut från Uaupés hamn drar sitter Lantz 

och dricker sig berusad i mässen., till synes 
väldigt nedslagen. Efter lite övertalning kan 

han tänka sig att avstå från sin hytt för att 

flickorna skall ha någonstans att sova. Men , 

säger han bryskt och sluddrande, han vill ha 

ersätning för de extra utgifter som flickorna 

medför i form av mer proviantinköp. 

Tidsskärva 3. Delas ut till någon av 

spelarna om de går ned i lastrummet.
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” I det dunkla ljuset gick det inte att 

urskilja kropparna men du hör det svaga 

kvidandet och stönandet av smärta och sorg. 

Du mår illa av den fruktansvärda stanken av 

människors avföring och urin. När ögonen 

vant sig vid mörkret kan du se 

människokroppar avteckna sig i mörkret. 
Apatiska människor som håller i de tunga 
kedjorna som skaver in i huden. Deras 
ögonvitor lyser i mörkret och deras blickar 

stirrar anklagande på dig. Stanken, värmen 

och blickarna blir för outhärdlig...” 

Lantz kan senare berätta om någon frågar 

honom om denna syn att skeppet gick med 

slavar för länge sedan, även efter det att detta 

var förbjudet. Många av slavarna dog och 

dumpades i floden. 

4. Drömmars förbannelse... 

Under natten drömmer Alexandra Winter. 

I drömmen flyter förträngda 

barndomsminnen till ytan som inbegriper 

hennes systers död och Alexandras egen roll 

när detta skedde. Denna drömsekvens 

kommer att spelas av gruppen tillsammans 

efter denna indelning: 

Alexandra 

Henrique Polisen 
Quarantas Modern 

Kemp Fadern 

Dela ut handoutsen och läs inledningen. 

Inledning: 

” Du sitter och skruvar oroligt på dig i 

fars välbekanta fåtölj. Du befinner dig i ditt 
barndomshem men alla de välbekanta 

detaljerna tycks på något sätt vara förvridna. 

Mäblerna tycks torna upp sig framför dig 

och du når inte ned till golvet med fötterna. 

Det är något som känns fel. Något som du 

inte riktigt kan minnas men som är viktigt. 

Det har med dig och din syster att göra. Ni 

lekte....och sedan lekte ni inte längre. Din 

syster är borta och mor och far tycks knappt 

komma ihåg dig. Någonting hände, något 

som gick fel men du kan inte minnas. 

Det ringer på dörren och dörrklockans 
signal får hela huset att skälva. In genom 
dörren kommer en enorm polis och när han 

stiger fram och pekar anklagande på henne 

skakar hela huset. Han vet!! Mor och far 

kommer att få veta!!!Han öppnar munnen 

och talar och mor och far stirrar anklagande 

på henne... 

Låt spelarna spela denna scenen helt 

själva och avbryt när det känns som att det 

inte finns något mer att tillföra. | 

Avslutning: 

” Polisen drar iväg dig i håret och mor 
och far förbannar den dag då ödet gav dem 

en dotter som kallblodigt mördade sin egen : 

syster. Drömmen skiftar och du känner igen 

byggarbetsplatsen du och din syster lekte på. 

Du sparkar och skriker i panik när det svarta 

enorma schaktet öppnar sig under dina fötter 

och polisen kastar ned dig. Du faller och 

långt därnere i sörjan väntar din uppsvällda 

döda syster med en vansinnig blick. Hon tar 

tag i ditt hår och trycker ned ditt ansikte i 

sörjan. Du kämpar efter luft och känner hur 

sörjan forsar in i din mun och ..” 
Alla vaknar i hytten, kallsvettiga och drar 

girigt efter andan. . | 

Detta är en dröm som alla på båten 

kommer att drömma i en eller. annan form. 

Dagen efter kommer det komma en del 

spridda kommentarer om att man har drömt 

om sina föräldrar, att man hade en syster 

man dränkt och att man minns att man själv 

drunknar i en lerig grop.
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Förändringen... 

Alexandra har med denna ångestfyllda 

dröm blivit en vandrande portal där varelsen 

Fruktan håller på att bryta igenom. Hennes 

beteende och personlighet ändras. Efter hon 

somnar igen efter mardrömmen skall hennes 

Förändringshandout delas ut till henne. Hur 

mycket av dessa personlighetsändringar som 

kommer att synas beror på spelaren men 

detta kraftiga känslotillstånd påverkar alla på 

båten utom de övriga spelarna. 
Lantz sitter redlöst berusad i mässen. 

Indigo börjar att söka igenom hela skeppet 
då han är fast övertygad om att Vizzini och 

Manuelos mördare fortfarande är ombord 

och hotar dem alla. Denna genomsökning 
borde oroa Henrique då han inte vill att 

lasten skall upptäckas. Hoya står i köket och 

håller hårt om den stora kökskniven. Han 

skämtar inte alls längre och blicken flackar 

oroligt. Daniel undviker alla och flyr sedan 

under kvällen genom att simma från båten 

till stranden. Framåt kvällen upptäcks det att 

Daniel är borta och panik uppstår. Är 
mördaren kvar på båten?? Är mördaren 

mänsklig överhuvudtaget?? 

5. Son Felipekoriellen gör vist... 

Strax efter man börjat leta efter Daniel 

slår San Felipekartellen till och tar över 

båten. De är tretton man ledda av Gabriel 
Santos. Låt karaktärerna slå för om de 

uppmärksammar de män som smyger över 

relingen i mörkret. Henrique borde inte göra 

något då han tror att det är 

- Matahuaracgerillan som kommit med hans 

pengar. När alla tagits tillfånga (skadade 

eller oskadade) förs de till mässen för en 

liten pratstund med Gabriel Santos. 

Hoya ber gråtande för sitt liv medan 

Indigo inte rör en min. Lantz är så redlöst 

berusad att han inte förstår vad som händer. 

Cabriel Santos.., 

Santos är en välbyggd man i 

trettioårsåldern som utstrålar den sortens 

auktoritet som skrämmer andra människor. 
Den kalla arroganta blicken tycks stirra rakt 

igenom människor och rimmar illa med den 
sarkastiska belevade artighet han låter 

påskina. Santos är en mycket stilig man och 

den charm och karisma han besitter tjusar 
både män och kvinnor. | 

Santos män har släpat upp lårarna till 

mässen och Santos plockar fram vapnen. 

Han vänder sig till Sanchez och beklagar att 

han måste störa den affärsuppgörelse som 

Sanchez hade med gerillan. Han talar även 

med Kemp och frågar hånfullt varför en 

sådan skicklig man slagit in på denna 

frälsningsarmévägen. Han visar även ett 

tydligt intresse till Alexandra vilket väcker 

råa skratt från hans män. Karaktärerna binds 

och slängs in i kapetenens hytt där flickorna 

ligger skräckslagna och bundna. 

Karaktärerna sitter hårt bundna och tätt 

tillsamman på det obekväma golvet. Låt de 

försöka ett tag att ta sig loss innan de somnar 

av utmattning. : 

Cenom boarriören... 

Karaktärerna faller nu i en djup sömn och 

delar under sömnen en «gemensam 

drömsekvens. Under drömmen upplever de 

ett lockande mörker som sträcker sig efter 

dem. När de själva tycks sjunka in mot 

mörkret exploderar lugnet och en tryckvåg 

tycks pressa dem bort, utåt. Det är en oerhört
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smärtsam upplevelse som ger intrycket av att 

slitas i stycken. Plötsligt ersätts smärtan med 

en känsla av att vara instängd och inte få 

någon luft. När de förtvivlat kämpar efter 
luft vaknar de med ett ryck. 

När de vant sig vid mörkret och studerar 

varandra och sig själva kommer de inse att 

något ofattbart hänt. De har flyttats till de 

fyra flickornas kroppar. Än mer osannolikt 
är synen av att se sina gamla kroppar resa på 
sig och slita av sig repen som om det vore 

sytråd. Kemps kropp går ned på knä framför 
den flicka som är honom och tar hennes haka 

i sin hand, skrattar hånfullt och öppnar 

dörren och går ut. 
Här är det helt upp till spelarna att 

bedöma vilken reaktion de tycker är rimlig. 

Hur reagerar man när man är flyttad till en 

annan, liten och ovan kropp och kanske 

knappt tror att det överhuvudtaget är möjligt. 

Låt dem smaka på upplevelsen och beskriv 

den fruktansvärt ovana känslan av att vara 

instängd i ett utrymme som känns mindre än 

det man är van vid. För att inte tala om att 

det är för tre av karaktärerna ett helt annat 

kön. 

6. St Immanuenda des los Flores... 

När karaktärerna på morgonen släpas ut 

ur sin hytt möts de av en syn som borde 

chocka dem. Gabriel Santos stiger av 

landgången och möts av sina = vilt 

gestikulerande mannar. Vid sin sida har han 

Alexandra som lutar smeksamt mot hans 

axel. De ser även hur Santos språkar 

hjärtligt med de andras gamla kroppar. 

Spelarna hinner inte se så mycket av 

missionstationen innan de släpas iväg mot 

den lilla träkyrkan och slängs in i sakristian. 

Tidsskärva 4. När Quarantas snubblar mot 

träporten till kyrkan.( Ge handout.) 

” Den unga nunnan hängde fastspikad på 

träporten och vred sig i smärtor. Hon riktade 

de tårfyllda blå ögonen mot himlen och 

började att be som i trans. Hon ryckte till när 

pilarna borrade genom hennes kropp men 

undlät inget kvidande av smärta, hon lät inte 

smärtan störa bönens rytm. Pil efter pil 

borrade sig in i hennes bröst, aaxlar och 

mage men hennes bön steg mot himlen. När 
en pil genomborrade hennes späda hals sjönk 

hennes huvud ned mot bröstet och blod 

färgade nunnekåpan mörkröd, likt stora 

utslagna rosor av av blodfläckar.” 

Marquez kan berätta att det han såg var St 

Immanuendas martyrium. St immanuenda är 

inget kanoniserat helgon men blev efter sin 

död helgonförklarad av folket i trakten. 

Hennes död inträffade under 1770-talet 

och det indiankrig som hon blev ett offer för 

kan mycket väl vara något som kan knytas 

till dessa varelser. 

Focer Miguel Morquez... 

Inne i den lilla sakristian är väggarna kala 

så när som på ett litet segerkors som hänger 

på vägen ovanför den gamla faltsängen. Det 

finns inget fönster härinne och luften är 

unken och instängd. Värmen är tryckande. 

Den edna belysning som finns är en 

fotogenlampa som står på skrivbordet, 

bredvids en lunta med böcker och 

anteckningar. 

På fältsängen ligger en lång mager man i 

50-årsåldern med ett härjad gråblek ton i 

ansiktet. Det gråa håret ligger fastklistrad 

mot den fuktiga pannan och den dammiga 

prästkappan är fuktig vid halslinningen och 

armhålorna. Han försöker resa sig upp men
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faller matt tillbaka på sängen. Det är fader 

Marquez som ligger och skakar i feberfrossa. 

Nu kan spelarna äntligen få lite svar på 

frågor om vad som händer och varför. 
Marquez kommer att svara så gott det går. 

Det intressanta här är vad spelarna 

kommer att våga sig på? Kommer de att 

försöka fly eller kommer de att våga sig på 

Marquez halvhjärtade löfte om att de kan få 
tillbaka sina gamla kroppar. Han berättar för 
dem att dessa varelser kommer att söka upp 
honom nu när de anlänt. De kan känna hans 

närvaro om han låter sig upptäckas. Han 

kommer då att göra ett försök att stöta dem 

ur deras kroppar och dra dem in i sig själv. 

Men han behöver hjälp. Han kommer inte 
orka hålla dem inom sig alltför länge. För att 
dessa varelser skall försvinna från detta plan 

måste han ta med dem och han behöver att 
spelarna dräper honom så fort som möjligt 

om han lyckas ta kontroll över dem. Genom 

att själv dö binder han dem till sig med en 

kraft som är mycket kraftigare än den lilla 

förmåga han själv besitter. Dessutom, så fort 
han stött dem ur spelarnas gamla kroppar 

kan spelarna utnyttja det vakuum som 

uppstår. Deras egna själar kommer att söka 

sig tillbaka till kropparna för att få tillbaka 
den rubbade jämvikten som de nu upplever. 

Om spelarna har några moraliska 

betänkligheter över att döda honom behöver 

de bara fundera över vad som hände med de 

stackars flickornas själar. Marquez har 

utnyttjat alltför många på vägen för att nå 

detta mål och han kommer att försöka även 

utan karaktärernas hjälp. Men chansen att 

lyckas skulle förbättras om han kunde lita på 

att någon verkligen dräpte honom när det var 

gjort. Låt spelarna sitta och fundera fram och 

tillbaka. 

Volet.. 

Om spelarna väljer att ta det säkra för det 

osäkra och fly kommer det tumult som 

skapas av att Matahuaracgerillans anfall 

under natten att skapa tillräckligt med 

förvirring för att karaktärerna skall kunna 

fly. Antingen ut i djungeln eller till de små 

motorbåtar som kartellen använder för sin 

flodöverfart. 

Efter en lång och farofylld flykt där de 

nästan svalt ihjäl inan de plockades upp av 
en lastpråm tar de sig tillbaka til 
Tapurucuara. 

De tvingas överge sina tidigare liv och börja 

om från början, med helt nya förutsättningar. 

De kommer alltid att förbanna minnet av den 

dag då El Corazon stävade ut från 

Tapurucuara mot St Immanuenda des los 

Flores. 

Alexandra återfår aldrig den forna naiva 

självsäkerheten utan blir djupt religiös och 

går i kloster. 

Leonard tycker då och då att livet gett 

honom en chans att ta igen mycket av det 

han förlorade i sin första ungdom. Han är 

fast besluten att detta liv inte skall slösas 

bort utan komma världen till nytta. Han 

upptäcker dock snart med bitterhet att livet : 

som kvinna begränsar möjligheterna en del. 

Henrique kan aldrig förlika sig med sitt öde. 

Han vältrar sig i bitterhet och självförakt och 

klarar inte av att vistas bland folk. Han ägnar 
resten av sitt liv med att studera diverse 

ockulta skolor som Candoble för att en gång 

behärksa tekniken att vandra mellan kroppar. 
En dag skall han åter vandra i en manskropp. 

Tanken på att aldrig behöva dö olockar mer 
och mer tills det blir en fanatisk fixering hos 

honom. 

Fader Xavier Quarantas blev till slut 

Guds utvalde. Han försjönk i grubblerier så 

till den milda grad att han blev galen och 

spärrades in. Sjukhuspersonalen refererar till 

honom som flickan som tror att hon är besatt 

av en gammal präst.
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Om karaktärerna beslutar sig för att hjälpa 

Marquez vänder han sig tacksamt mot den 

lilla Jesusstatyn i gips på sängbordet och 

mumlar en bön. Efter de lyckats forcera 

dörren går han fram till altaret och faller på 

knä. Ett par tysta minuter infaller innan 
dörrarna till den lilla kyrkan vräks upp och 

karaktärernas gamla kroppar stegar in i 
kyrkan, väsandes och sniffandes ljudligt i 

luften. De vandrar fram till Marquez som 
fortfarande är försjunken i bön och skrattar 
hånfulllt att de skall avsluta vad som borde 

avslutats för över 70 år sedan. 

Plötsligt faller de till marken och vrider 

sig i spasmer och griper sig för huvudet. 
Deras skrik av häpnad och gryende vrede 
tystnar abrupt och kropparna faller till 

marken. Genast upplever spelarna samma 

kraftiga och smärtsamma tryckvåg som 

denna gång tycks dra dem till sig snarare ärn 

att stöta bort dem. 

Väl inne i sina egna kroppar och när de 

kommit till sans upptäcker de hur Marquez 

ligger ihopsjunken på marken framför 

altaret. När de närmar sig kämpar han 

våldsamt mot spasmer som tycks skaka 

genom hela hans kropp. Han kräver 

sammanbitet att de skall dräpa honom 

snabbt. Därefter bönar han snabbt att de inte 

skall dräpa honom, att det inte längre är 

nödvändigt. Det är varelserna som fövivlat 

försöker övertala spelarna att inte döda 

Marquez genom att lura dem. Dödar de 

honom ligger kroppen kvar och rör sig i 

spasmer en stund efteråt. Därefter är det enda 

problemet att fly ut ur lägret där Santos män 

drabbat samman med de 16 gerillamän som 

anfaller lägret. 

Ingen av dem komer någonsin glömma 

vad som hände dem under ett par 

sommardagar djupt inne i Brasiliens 

avlägsna skogar. De får även stora problem 

att förklara vad som egentligen hände då de 

själva inte vet eller förstår. 

Om de inte inte dödar Marquez med egna 

händer slutar kroppen att skaka och han tar 

ett par sista självande andetag och svimmar. 

Karaktärerna flyr ut ur lägret och tillbaka 

till civilisationen. Alexandra får på det 

amerikanska konsulatet redogöra för en 

tjänsteman vad som hände egentligen. 

Därefter låser han dörren och ler hånfullt. 

Det är Vrede som lyssnat till hennes 
berättelse och invaggat henne i säkerhet. 

Därefter söker Alexandra upp de andra och 

dödar dem en efter en och hennes namn 

kommer alltid att förknippas med en rad 
brutala mord. Hon försvinner ur historien 

spårlöst. 

Anfallet på lagret... 

Matahuaracgerillan anfaller med en 

sexton man stark trupp, beväpnade med 

automatvapen och handgranater. Anfallet 

börjar med att El Corazon sprängs samtidigt 

som handgranater kastas in i 

förädlingslaboratoriet. Lagerbyggnaden 

hinner stickas i brand innan Santos och hans 

män hinner reagera. Därefter utbryter 

våldsamma eldstrider mellan de brinnande 

små byggnader och eldsvådorna lyser upp 

den mörka natthimlen. MNärvaron av 

varelserna gör att totalt kaos utbryter. Civila 

bönder mejas ned samtidigt som män på den 

egna sidan sticker ned varandra. Vissa 

slänger sina vapen och går lös på liken, till 

synes oberörda av de pågående eldstriderna 

och eldsvådorna. 

I detta kaos kommer karaktärerna att 

behöva fly ifrån. Kaoset gör att vem som 

helst kan anfalla utan att behöva någon 

anledning. Undvik inte strid om spelarna 

verkar sugna på att spela den också. Om 

scenariot gått fort att spela kan det vara 

intressant att låta spelarna spela striden och
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det slut som passar deras val, exempelvis 

spela scenen på konsulatet. 

Slut
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Fader Xavier Quarantas 

Fader Xavier har under hela sitt stillsamma 

liv gömt sig bakom de murar som den 

katolska kyrkan erbjudit som skydd mot en 

hård och brutal värld, full av synd och 

otillräcklighet. Xavier kan inte minnas något 

annat liv än det som blev hans lott då han 

som femåring lämnades på ett barnhem som 

drevs av ett nunnekloster i Caracas. Livet 

innanför klostermurarna tillsammans med 

prostituerade gatubarn som "räddats" från 

köttets och fördärvelsens väg av de nitiska 

systrarna var inte den tillflykt som denna 

osäkra pojke behövde. Dessa fördärvade 

barn såg det oskyldiga och oförstörda i 

Xavier och tålde inte detta. Ständiga glåpord 

och upprepad fysisk misshandel gjorde att 

denna osäkra femåring växte upp till mycket 

ängslig och nervös man. Förnedring och 

förtryck var hans lott men Xaiver Quarantas 

visste att allt detta var bara prövningar för att 

testa hans tro. Gud hade valt honom som sitt 

redskap och prövade honom för att Hans 

utvalda redskap skall visa sig värdigt. Denna 

brinnande tro var det som gjorde att han stod 

ut med all smärta och förnedring och sökte 

sig till prästerkollegiet i Caracas, Venezuela. 

Till hans stora förtvivlan visade det sig att 

Gud inte utrustat sitt redskap med en lätthet 

för studier och det var med en mycket knapp 

marginal han klarade sin prästexamen. 

Denna insikt över den egna bristande 

förmågan — spädde på «det = dåliga 

självförtoendet och den med åren växande 

osäkerheten. 

När han vid 28 års ålder fick en flock och en 

församling utanför Manaus 1 Brasilien att 

vårda trodde Xavier att det var detta som 

Gud utvalt honom för att göra. Detta var vad 

hans liv hade syftat till från början. Men 

hans församling var till större delen 

bestående av fattiga ouppfostrade 

jordbrukare som istället för att gudfruktigt 

följa det givna Ordet frossade i köttet och 

dess drifter. Det upprepade våldet och 

syndfylla levernet dessa människor hängav 

sig åt fyllde Xavier med avsmak och fruktan. 

Han fylldes av ångestfyllda tankar om att 

deras orenlighet skulle smitta ned hans egen 

obefläckade själ och driva bort honom från 

Guds nåd och hota hans eviga salighet. 

Känslorna av ångest blev så starka att Xavier 

till slut fick begära avsked och erbjöds en 

plats som administratör vid 

biskopsresidenset i -Manaus. = Detta 

misslyckande spädde på hans känslor av 

otillräcklighet och känslan av skam växte 

inom honom och tyngde honom likt ett ok. 

Åren gick inte skonsamt fram mot denna lilla 
magra man som ger ett tunt och blodlöst 

intryck. Vid 38 års ålder är det magra 

ansiktei fårat av bekymmer och de stora 

bruna vattniga ögonen har ett ständigt 

ängsligt uttryck och en flackande blick. Det 

glesa svarta håret har grånat vid tinningarna 
och var noggrant kammat under den lilla 

kalotten. Den svarta prästkappan förstärker 

det blodlösa och bleka intrycket som denna 

man ger och han utstrålar en osäkerhet och 

nervositet som accentueras av de tunna 

fingrarna som han vrider och flätar samman 

med jämna mellanrum. 

Xavier Quarantas är en en man med ett 

ängsligt och tvekande tonfall i allt han 
säger. Han känner hur denna osäkerhet 

kontrollerar honom i ett fast grepp och han 

kan inte undgå de blickar av förakt och 

miner av avsmak som denna ängslighet 

väcker och han föraktar sig själv för denna 

svaghet. Innerst inne brinner en stark önskan
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om att Gud skall förläna honom med en 

värdig uppgift och en inre styrka som skall 

tysta alla belackarna i omgivningen. Denna 

önskan, om = viljestyrka, mod =:och 

beslutsamhet, är det som fyller denna svaga 

man med en viss känsla av hopp. Gud skulle 

inte prövat honom på detta sätt om Han inte 

menade att använda honom. Känslan av att 

vara utvald gör att Xavier ser ner på 

människor i sin omgivning som han upplever 

som ofullständiga och ofullkomliga. 

Denna konservativa arrogans lyser igenom 

ibland när han umgås med fattiga, outbildade 

människor och med kvinnor. Kvinnor är 

något som skrämmer Xavier mycket och de 

smutsiga tankarna dessa fördärvade varelser 

väcker hos honom får honom att brinna av 

självförakt och skam. De är det levande 

beviset på hans egna otillräcklighet som 

Guds redskap. 

Biskopen av Manaus har nu beslutat att 

skicka iväg dig som en kyrkans representatn 

på en lite expedition till en missionstation, St 

Immanuenda des los Flores, som man inte 

hört något från på ett tag. Du känner dig 

kluven inför detta uppdrag. Det känns bra att 

han valt ut just dig och att du äntligen skall 

få bevisa dig värdig. Men, tänk om det är en 

bestraffning för att du inte duger? Området 

expeditionen skall till, gränsen mellan 

Colombia, Venezuela och Brasilien är ett 

mycket farligt område. Där skall finnas både 

en gerilla som anfaller och mördar ockyldiga 

och dessutom hyser agg mot den katolska 

kyrkan. Dessutom har du hört rykten om 

knarkkarteller...Du är mycket ängslig och 

kan inte låta bli att längta tillbaka redan 

innan du åkt. 

Rörlighet: 12 

Styrka: 11 

Tålighet: 10 

Utseende: 9 

Ego: 11 

Karisma: 

Uppmärksamhet: 

Utbildning: 

Dåligt rykte 

Intolerant 

Otur | 

Sexualneuros 

Förhöjt medvetande 

Uthärda smärta 

Mental balans: -15 

Smyga 

Undvika 11 

Gömma sig 15 

Leta 13 

Första hjälpen 11 

Ockultism 10 

Etikett 13 

8 
15 
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12
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Fader Xavier Quarantas 

Fader Xavier har under hela sitt stillsamma 

liv gömt sig bakom de murar som den 

katolska kyrkan erbjudit som skydd mot en 

hård och brutal värld, full av synd och 

otillräcklighet. Xavier kan inte minnas något 

annat liv än det som blev hans lott då han 

som femåring lämnades på ett barnhem som 
drevs av ett nunnekloster i Caracas. Livet 

innanför klostermurarna tillsammans med 

prostituerade gatubarn som "räddats" från 

köttets och fördärvelsens väg av de nitiska 

systrarna var inte den tillflykt som denna 

osäkra pojke behövde. Dessa fördärvade 

barn såg det oskyldiga och oförstörda i 
Xavier och tålde inte detta. Ständiga glåpord 

och upprepad fysisk misshandel gjorde att 

denna osäkra femåring växte upp till mycket 

ängslig och nervös man. Förnedring och 

förtryck var hans lott men Xaiver Quarantas 

visste att allt detta var bara prövningar för att 

testa hans tro. Gud hade valt honom som sitt 

redskap och prövade honom för att Hans 

utvalda redskap skall visa sig värdigt. Denna 

brinnande tro var det som gjorde att han stod 

ut med all smärta och förnedring och sökte 

sig till prästerkollegiet i Caracas, Venezuela. 

Till hans stora förtvivlan visade det sig att 

Gud inte utrustat sitt redskap med en lätthet 

för studier och det var med en mycket knapp 

marginal han klarade sin prästexamen. 

Denna insikt över den egna bristande 

förmågan — spädde på «det = dåliga 
självförtoendet och den med åren växande 

osäkerheten. 

När han vid 28 års ålder fick en flock och en 

församling utanför Manaus i Brasilien att 

vårda trodde Xavier att det var detta som 

Gud utvalt honom för att göra. Detta var vad 

hans liv hade syftat till från början. Men 

hans församling var till större delen 

bestående «av = fattiga ouppfostrade 

jordbrukare som istället för att gudfruktigt 
följa det givna Ordet frossade i köttet och 
dess drifter. Det upprepade våldet och 

syndfylla levernet dessa människor hängav 
sig åt fyllde Xavier med avsmak och fruktan. 

Han fylldes av ångestfyllda tankar om at 

deras orenlighet skulle smitta ned hans egen 
obefläckade själ och driva bort honom från 

Guds nåd och hota hans eviga saligher 

Känslorna av ångest blev så starka att Xavier 

till slut fick begära avsked och erbjöds en 

plats som administratör vid 
biskopsresidenset = i -Manaus. Dette 

misslyckande spädde på hans känslor av 

otillräcklighet och känslan av skam växte 

inom honom och tyngde honom likt ett ok. 

Åren gick inte skonsamt fram mot denna lillz 

magra man som ger ett tunt och blodlöst 

intryck. Vid 38 års ålder är det magrz 

ansiktet fårat av bekymmer och de store 

bruna vattniga ögonen har ett ständigt 

ängsligt uttryck och en flackande blick. Da 

glesa svarta håret har grånat vid tinningarnz 

och var noggrant kammat under den lillz 

kalotten. Den svarta prästkappan förstärker 

det blodlösa och bleka intrycket som dennz 

man ger och han utstrålar en osäkerhet oci 

nervositet som accentueras av de tunn2 

fingrarna som han vrider och flätar samman 

med jämna mellanrum. 

Xavier Quarantas är en en man med ex 

ängsligt och tvekande tonfall i allt har 

säger. Han känner hur denna osäkerhet 

kontrollerar honom i ett fast grepp och har 

kan inte undgå de blickar av förakt och 

miner av avsmak som denna ängslighet 

väcker och han föraktar sig själv för dennz2 

svaghet. Innerst inne brinner en stark önskan 

om att Gud skall förläna honom med e 

värdig uppgift och en inre styrka som skall
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tysta alla belackarna i omgivningen. Denna 

önskan, om =: viljestyrka, mod och 

beslutsamhet, är det som fyller denna svaga 

man med en viss känsla av hopp. Gud skulle 
inte prövat honom på detta sätt om Han inte 

menade att använda honom. Känslan av att 

vara utvald gör att Xavier ser ner på 
människor i sin omgivning som han upplever 

som ofullständiga och ofullkomliga. 
Denna konservativa arrogans lyser igenom 

ibland när han umgås med fattiga, outbildade 
människor och med kvinnor. Kvinnor är 
något som skrämmer Xavier mycket och de 

smutsiga tankarna dessa fördärvade varelser 
väcker hos honom får honom att brinna av 

självförakt och skam. De är det levande 

beviset på hans egna otillräcklighet som 

Guds redskap. 

Rörlighet: 12 

Styrka: 11 

Tålighet: 10 

Utseende: 9 

Ego: 11 

Karisma: 8 

Uppmärksamhet: 15 

Utbildning: 14 

Dåligt rykte 

Intolerant 

Otur 

Sexualneuros 

Förhöjt medvetande 
Uthärda smärta 

Mental balans: -15 

Smyga 12 

Undvika 11 

Gömma sig 15 

Leta 13 

Första hjälpen 11 

Ockultism 10 

Etikett 13
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Henrique Sanchez 

Den hårda uppväxten i Rio de Janeiros slum 

har förlänat Henrique med en enorm -: 
självbevarelsedrift. Livet på gatan var hårt 
och Henrique tvingades tidigt att bli något av 
en överlevnadskonstnär och han utvecklade 

en talang för kriminella lösningar som följt 

med honom under hela hans liv. Nu, vid 28 

års ålder kan han inte riktigt förstå de 
människor som kastar bort sina liv på hårda 
och slitsamma slavarbeten som ändå inte går 

att försörja sig på. Är det något han lärt sig 
är det att aldrig underskatta människors 

dumhet och godtrogenhet. Världen ligger 

öppen, full av möjligheter, för en man som 

vet att utnyttja svagsinta människor i sin 
omgivning. Det finns ingen som inte kan 

köpas och det finns inget som inte kan säljas. 

Det enda som håller andra människor 

tillbaka från att inse detta faktum är skrupler 

och Henrique lämnade sina bakom sig på de 

förslummade bakgatorna i Rio de Janeiro. 

En brinnande övertygelse om att det måste 

finnas något annat än ett liv i slummen 

menat åt honom fick Henrique att spara 

större delen av de pengar han drog in genom 

häleri och langning för att bekosta resan från 

slummen till ett nytt liv, i Manaus. Här 

byggde han upp ett omfattande kontakt nät 

och skaffade sig snabbt en namn som rätt 

person att tala med om man var intresserad 

av den svarta börshandeln som florerade i 

gränstrakterna mellan Colombia, Brasilien 

och Venezuela. Det finns ingen ände på vad 
personer med tillgångar är beredda att slösa 

bort om varan är rätt och Henrique var mer 

än villig att hjälpa dem, om ersättningen var 

den rätta. Han har handlat med vapen, 

narkotika och även människor. Det drivande 

för all hans kriminella verksamhet är den 

brinnande girigheten som konsumerade 

honom helt och hållet. Inget är viktigare än 

pengar, förutom pengar i rikligare mängder 

och Henrique Sanchez var övertygad om att 

man aldrig kunde ha för mycket pengar. 

Pengar var frihet, en möjlighet till ett bättre 

liv och det var drömmen om ett bättre liv, ett 

liv i lyx och överflöd, som sporrade honom. 

Men hur mycket pengar han än hade skulle 

det aldrig gå att tvätta bort smutsen och 

minnena från livet i slummen 

Henrique Sanchez är en smal liten senig man 

med en kraftigt brun ton på huden. 

Hudfärgen och de smala mandelformade 

bruna ögonen visar på den blandade 

indianskt-europiska härkomsten som går 

generationer tillbaka. Blicken är intensivt 

forskande och de insjunkna, koppäriga 

kinderna i kombination med <:denna 

brinnande mörka blick ger honom ett nästan 

fanatiskt utseende. Det svarta halvlånga håret 

är noggrant bakåtstruket och den smala 

mustaschen över de tunna läpparna är 

välansad. Den illasittande linnekostymen och 

den billiga herrparfymen vittnar om ett 

fåfängt försök att dölja den = fattiga 

bakrunden. Barndomen i slummen har gjort 

honom till en hård och kall man, utan 

skrupler eller moraliska betänkligheter. 

Henrique Sanchez är en feg och girig man 
med ett osvikligt minne som aldrig glömmer 

gångna oförätter. Han kan, trots sitt 

lättirriterade temperament, bida sin tid 

mycket länge för att få det han vill. Ingenting 

får stå i vägen för honom när det gäller att 

förverkliga hans mål. För tillfället har han 

gjort ett avtal med Marahuacagerillan som 

opererar vid gränsområdet mellan Colombia, 

Venezuela och Brasilien. Han har sålt dem 

en stor last med vapen och endast leveransen 

står mellan honom och pengarna som är 

inblandade. Problemet har varit att hitta en 

giltig täckmantel för en sådan stor last men 

men med lite pengar till rätt personer löste 

sig detta på ett mycket tillfredsställande sätt. 

Kyrkan och en människorättsorganisation,
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"Värna om”, skall trarisportera en last med 
médicin och = förnödenheter = till en 
missionstation 1 gränsområdet och Sanchez 

utnyttjade sitt kon'caktnät och ställde en båt Nackdelar: 
till. förfogande, en gammal flodbåt vars Dåligt rykte 
kapten, Matteus Sander, var skyldig honom Girig 
en gentjänst. "Kyrkan tackade Henrique för Lögnare 
hans engagernang för sina medmänniskor Självisk 

och tyckte "nte alls att det skulle bli något 
besvär orr ; han följde med på resan. Gerillan Fördelar: 
kommer att ta över båten strax efter gränsen Uthärda hunger/törst 
och då -får han sina pengar. Nu gällde det Uthärda smärta 
bara a tt se till att båten kommer över 

gräns” sn, förbi kontrollerna utan att några Mental balans: -10 

poli ser eller gränspatruller får för sig att söka 

12P nom lasten. Men han vet hur Färdigheter: 

myndighetsrepresentanter skall hanteras, det Skjutvapen: 15 

finns inget polisärende som är tillräckligt Kniv: 14 

viktigt för att säga nej till en liten Smyga: 13 

pengaersättning bredvid. Han kan inte säga Undvika: 11 

att han ser fram emot att leka filantrop i ett Slåss utan vapen: 12 

par dagar tillsammans med främmande Gömma sig: 9 

människor men om det är vad som krävs för Matlagning: 10 

att kamma hem vinsten från den lasten, då är Värdera: 14 

det värt den mödan och lite till. Denna Överlevnadskonst: — 13 

konfliktfyllda situation, att behöva spela Etikett: 5 

något som han inte har någon som helst Skådespela: 5 

förståelse för, gör att Henrique Sanchez Kontaktnät: 18 

kommer att ge ett mycket överdrivet Köra bil: 11 

kärvänligt och omtänksamt intryck. Han har 

ingen känsla för när han brer på för tjockt. 

Rörlighet: 12 

Styrka: 13 

Tålighet: 14 

Utseende. 8 

Ego: 17 

Karisma: 10 

Uppmärksamhet: 14 

Utbildning: 7



  

SKUGGSPEL 

Henrique Sanchez 

Den hårda uppväxten i Rio de Janeiros slum 

har förlänat Henrique med en enorm 

självbevarelsedrift. Livet på gatan var hårt 
och Henrique tvingades tidigt att bli något av 

en överlevnadskonstnär och han utvecklade 

en talang för kriminella lösningar som följt 

med honom under hela hans liv. Nu, vid 28 

års ålder kan han inte riktigt förstå de 
människor som kastar bort sina liv på hårda 
och slitsamma slavarbeten som ändå inte går 

att försörja sig på. Är det något han lärt sig 
är det att aldrig underskatta människors 

dumhet och godtrogenhet. Världen ligger 

öppen, full av möjligheter, för en man som 

vet att utnyttja svagsinta människor i sin 

omgivning. Det finns ingen som inte kan 

köpas och det finns inget som inte kan säljas. 

Det enda som håller andra människor 

tillbaka från att inse detta faktum är skrupler 

och Henrique lämnade sina bakom sig på de 

förslummade bakgatorna i Rio de Janeiro. 

En brinnande övertygelse om att det måste 

finnas något annat än ett liv i slummen 

menat åt honom fick Henrique att spara 

större delen av de pengar han drog in genom 

häleri och langning för att bekosta resan från 

slummen till ett nytt liv, i Manaus. Här 

byggde han upp ett omfattande kontakt nät 

och skaffade sig snabbt en namn som rätt 

person att tala med om man var intresserad 

av den svarta börshandeln som florerade i 

gränstrakterna mellan Colombia, Brasilien 

och Venezuela. Det finns ingen ände på vad 

personer med tillgångar är beredda att slösa 

bort om varan är rätt och Henrique var mer 

än villig att hjälpa dem, om ersättningen var 

den rätta. Han har handlat med vapen, 

narkotika och även människor. Det drivande 

för all hans kriminella verksamhet är den 

brinnande girigheten som konsumerade 

honom helt och hållet. Inget är viktigare än 

pengar, förutom pengar i rikligare mängder 

och Henrique Sanchez var övertygad om att 

man aldrig kunde ha för mycket pengar. 

Pengar var frihet, en möjlighet till ett bättre 

liv och det var drömmen om ett bättre liv, ett 

liv i lyx och överflöd, som sporrade honom. 

Men hur mycket pengar han än hade skulle 

det aldrig gå att tvätta bort smutsen och 

minnena från livet i slummen 

Henrique Sanchez är en smal liten senig man 

med en kraftigt brun ton på huden. 

Hudfärgen och de smala mandelformade 

bruna ögonen visar på den blandade 

indianskt-europiska härkomsten som går 

generationer tillbaka. Blicken är intensivt 

forskande och de insjunkna, koppäriga 

kinderna i kombination med denna 

brinnande mörka blick ger honom ett nästan 

fanatiskt utseende. Det svarta halvlånga håret 

är noggrant bakåtstruket och den smala 

mustaschen över de tunna läpparna är 

välansad. Den illasittande linnekostymen och 

den billiga herrparfymen vittnar om ett 

fåfängt försök att dölja den fattiga 

bakrunden. Barndomen i slummen har gjort 

honom till en hård och kall man, utan 

skrupler eller moraliska betänkligheter. 

Henrique Sanchez är en feg och girig man 

med ett osvikligt minne som aldrig glömmer 

gångna oförätter. Han kan, trots sitt 

lättirriterade temperament, bida sin tid 

mycket länge för att få det han vill. Ingenting 

får stå i vägen för honom när det gäller att 

förverkliga hans mål. För tillfället har han 

gjort ett avtal med Marahuacagerillan som 

opererar vid gränsområdet mellan Colombia, 

Venezuela och Brasilien. Han har sålt dem 

en stor last med vapen och endast leveransen 

står mellan honom och pengarna som är 

inblandade. Problemet har varit att hitta en 

giltig täckmantel för en sådan stor last men 

men med lite pengar till rätt personer löste 

sig detta på ett mycket tillfredsställande sätt. 

Kyrkan och en människorättsorganisation,
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”Värna om”, skall transportera en last med 

medicin och «förnödenheter = till en Nackdelar: 

missionstation i gränsområdet och Sanchez Dåligt rykte 
utnyttjade sitt kontaktnät och ställde en båt Girig 

till förfogande, en gammal flodbåt vars Lögnare 

kapten, Matteus Sander, var skyldig honom Självisk 

en gentjänst. Kyrkan tackade Henrique för 

hans engagemang för sina medmänniskor Fördelar: 

och tyckte inte alls att det skulle bli något Uthärda hunger/törst 

besvär om han följde med på resan. Nu Uthärda smärta 
gällde det bara att se till att båten kommer 

över gränsen, förbi kontrollerna utan att Mental balans: -10 

några poliser eller gränspatruller får för sig 

att söka igenom lasten. Men han vet hur Färdigheter: 

myndighetsrepresentanter skall hanteras, det Skjutvapen: 15 

finns inget polisärende som är tillräckligt Kniv: 14 

viktigt för att säga nej till en liten Smyga: 13 

pengaersättning bredvid. Han kan inte säga Undvika: 11 

att han ser fram emot att leka filantrop i ett Slåss utan vapen: 12 

par dagar tillsammans med främmande Gömma sig: 9 

människor men om det är vad som krävs för Matlagning: 10 

att kamma hem vinsten från den lasten, då är Värdera: 14 

det värt den mödan och lite till. Denna Överlevnadskonst: — 13 
konfliktfyllda situation, att behöva spela Etikett: 5 

något som han inte har någon som helst Skådespela: 5 

förståelse för, gör att Henrique Sanchez Kontaktnät: 18 

kommer att ge ett mycket överdrivet Köra bil: 11 

kärvänligt och omtänksamt intryck. Han har 
ingen känsla för när han brer på för tjockt. 

Rörlighet: 12 

Styrka: 13 

Tålighet: 14 

Utseende. 8 

Ego: 17 

Karisma: 10 

Uppmärksamhet: 14 
Utbildning: 7
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Leonard Kemp 

När Leonard ser tillbaka på åren mellan high 

school och hans värvning kan han inte låta 

bli att fundera på hur hans liv kunde ha sett 

ut om ödet hade styrt honom åt ett annat håll. 

Fanns det några djupare känslor i den unge 

mannen som var frustrerad över tristessen i 

den sömniga kuststaden Merrit Island i 

Florida? Det var denna frustrerande tristess 

som hade lockat denna äventyrliga unga man 

att söka en militär karriär som mer än väl 

kom att tillfredsställa hans behov av fara. 

Idag, när han ser tillbaka på den hetlevrade 

unga mannen han en gång var, kan han inte 

låta bli att förbanna sin egen dåraktighet. Så 

mycket av livet hade gått förlorat, han 

känner åren tynga honom och han är nu inte 

äldre än 31 år. Blodet som flutit genom hans 

liv har krävt tribut genom att låsa honom vid 

ett liv av känslokyla och cynisk likgiltighet, 

blandat med våldsamma känslor av ånger 

och självförakt. 

Skolan hade aldrig lyckats erbjuda honom ett 

sätt att kontrollera den rasande rastlöshet 

som härjade i Leo när han var ung. Han var 

en exceptionell idrottare och det enda som 

tyglade den rasande rastlösheten var den 

mycket hårt disciplinerade träningen. Efter 

skolans slut blev militären en möjlighet att få 

utlopp för frustrationen och rastlösheten 

samt gav honom möjlighet att lära sig att 

kontrollera dessa känslor, och i längden alla 

känslor. Då han snabbt visade sig vara ett 

utmärkt marinkårssoldatmaterial valdes han 

ut för specialtjänst. Han deltog under flera år 

i hemliga militära underrättelseoperationer 

stationerad i El Salvador och Nicaragua, 

sysselsatt med <sabotageverksamhet och 

ibland rena avrättningar. Vid slutet av 1980- 

talet hade USAs =: engagemang i 

Centralamerika fått för mycket massmedial 

uppmärksamhet och när hans grupp drogs 

tillbaka begärde han avsked. Men åren av 

smutsiga militära operationer hade gjort 

honom till en likgiltig och känslokall man 

med en benhård kontroll över sig själv och 

sina känslor. Han kände sig knappt mänsklig 

längre och det var uppenbart att andra 

människor inte upplevde honom mänsklig 

överhuvudtaget. Han försökte att återvända 

till Florida och ett liv som en gift man men 

hans "erfarenheter" gjorde en återgång till ett 

stillsamt liv till en omöjlighet. Han lämnade 

en lättad exhustru bakom sig och återvände 

till Sydamerika och Brasilien där han 

skapade ett rykte om sig att vara en mycket 

duglig och professionell legosoldat. 

De erfarenheter han hade från de militära 

operationerna bleknade i jämförelse med de 

anställningar och de uppdrag han nu utförde 

med en professionell precision men inom 

honom började muren av känslokyla och 

likgiltighet att rämna. Det gick inte att 

begrava sina känslor i längden när rika 

landägare lade ut kontrakt på fattiga bönder 

som kämpade för sitt uppehälle. Idag vet han 

inte vilka han tyckte var  vidrigast, 

boskapsägarnas omänskliga jakt på sina 

flyende livegna bönder eller de stora 

drogkartellernas smutsiga krig som krävde så 

många civila offer att det skulle vara en 

omöjlighet att hålla räkningen. Cali- och 

Medellinkartellen hade betalat honom rikligt 

med pengar för sina kontrakt på varandra 

men det var San Felipekartellens veritabla 

slakt av bönder i gränstrakten mellan 

Colombia och Venezuela som till slut fick 

Leo att inse att han inte klarade av att 

fortsätta. Han var ett emotionellt vrak som 

pendlade mellan raseriutbrott och cynisk 

likgiltighet och med en stark bitterhet över 

världen och människorna. Mardrömmar 

plågade honom till den milda grad att han 

vandrade uppe på nätterna, håglös och 

berusad, med ett fåfängt hopp om att kunna 

dricka bort minnena.
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Leo är en muskulös och vältränad man som 
ger ett smidigt intryck. Han är 1.86 m och 
väger 84 kg och han rör sig ledigt i den 
vanliga klädseln av jeans, skjorta och t-shirt. 
Det korta bruna håret är bakåtkammat och 

det enda levande i det brunbrända 

uttryckslösa ansiktet är ett par kalla 

forskande grå ögon «som =<:<studerar 

omgivningen utan att låta något gå obemärkt 

förbi. Han har inte riktigt nått det stadiet där 

alkoholismen gjort sig synlig i ansiktsdragen 

men han är ständigt omgiven av en skarp 

spritlukt och de orakade kinderna ger honom 

ett slitet utseende. Hans beslut att sluta med 

legosoldatverksamheten gör att han för 

tillfället grubblar en hel del. Framtiden ser 

mycket oviss ut och han kan inte låta bli att 

fundera vad det är för sorts liv som väntar 

honom. Kommer han att klara att bryta upp 

med detta liv som bryter ned honom sakta 

men säkert? För att stilla sitt samvete har han 

beslutat att ta ett sista uppdrag. Uppdraget 

lär inte bli några problem då han skall 

eskorta en försändelse av mat och medicin 

till en missionstation vid gränsen mellan 

Colombia, Venezuela och = Brasilien. 

Området är honom inte helt obekant då några 

av hans forna arbetsgivare, ex. San 

Felipekartellen, opererar i närheten. Det kan 

uppstå problem och därför har han med sig 

en del vapen som skall förhoppningsvis 
skrämma bort evenetuella kriminella element 

som kan vara intresserade av lasten. Han 

ansvarar dessutom för att inget händer de 

representanter som = följer med på 

expeditionen. - Denna = försändelse = är 

organiserad i kyrkans tjänst i samarbete med 

en människorättsorganisation, "Värna om" 

och genom att välja ett sista uppdrag vars 

syfte är att rädda människoliv hoppas han 

att kunna köpa sig frid från de minnen som 

hans samvete plågar honom med varenda 
natt. 

Rörlighet: 18 

Styrka: 16 

Tålighet: 15 

Utseende: 14 

Ego: 15 

Karisma: 9 

Uppmärksamhet: 16 

Utbildning: 11 

Mardrömmar 

Missbrukare 

Depression 

Chevaleresk 

Hederskod 

Intuition 

Uthärda smärta 

Mental balans: --10 

Kampsport 17 

Gömma sig 15 

Första hjälpen 13 

Elektronik 13 

Idrott (10-kamp) 16 

Radiotelegrafi 12 

Skjutvapen 16 

Sprängteknik 14 

Automatvapen 17 

Överlevnadskonst = 12 
Klättra 15 

Köra bil 14 

Smyga 14 

Inbrottsteknik 13 

Utrustning: En Beretta 92 F, en Desert 

Eagle, ett pumphagelgevär och en Colt M16 

med tillhörande granater. Du har även med 

en hel del reservammo och några flaskor 

sprit.
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Leonard Kemp 

När Leonard ser tillbaka på åren mellan high 

school och hans värvning kan han inte låta 

bli att fundera på hur hans liv kunde ha sett 
ut om ödet hade styrt honom åt ett annat håll. 

Fanns det några djupare känslor i den unge 

mannen som var frustrerad över tristessen i 

den sömniga kuststaden Merrit Island i 

Florida? Det var denna frustrerande tristess 

som hade lockat denna äventyrliga unga man 
att söka en militär karriär som mer än väl 

kom att tillfredsställa hans behov av fara. 

Idag, när han ser tillbaka på den hetlevrade 
unga mannen han en gång var, kan han inte 

låta bli att förbanna sin egen dåraktighet. Så 
mycket av livet hade gått förlorat, han 

känner åren tynga honom och han är nu inte 

äldre än 31 år. Blodet som flutit genom hans 

liv har krävt tribut genom att låsa honom vid 

ett liv av känslokyla och cynisk likgiltighet, 

blandat med våldsamma känslor av ånger 

och självförakt. 

Skolan hade aldrig lyckats erbjuda honom ett 

sätt att kontrollera den rasande rastlöshet 

som härjade i Leo när han var ung. Han var 

en exceptionell idrottare och det enda som 

tyglade den rasande rastlösheten var den 

mycket hårt disciplinerade träningen. Efter 

skolans slut blev militären en möjlighet att få 

utlopp för frustrationen och rastlösheten 

samt gav honom möjlighet att lära sig att 
kontrollera dessa känslor, och i längden alla 

känslor. Då han snabbt visade sig vara ett 

utmärkt marinkårssoldatmaterial valdes han 
ut för specialtjänst. Han deltog under flera år 

i hemliga militära underrättelseoperationer 

stationerad i El Salvador och Nicaragua, 

sysselsatt med <sabotageverksamhet och 

ibland rena avrättningar. Vid slutet av 1980- 

talet hade USAs «engagemang i 
Centralamerika fått för mycket massmedial 

uppmärksamhet och när hans grupp drogs 

tillbaka begärde han avsked. Men åren av 

smutsiga militära operationer hade gjort 

honom till en likgiltig och känslokall man 

med en benhård kontroll över sig själv och 

sina känslor. Han kände sig knappt mänsklig 

längre och det var uppenbart att andra 

människor inte upplevde honom mänsklig 

överhuvudtaget. Han försökte att återvända 

till Florida och ett liv som en gift man men 

hans "erfarenheter" gjorde en återgång till ett 

stillsamt liv till en omöjlighet. Han lämnade 

en lättad exhustru bakom sig och återvände 

till Sydamerika och Brasilien där han 

skapade ett rykte om sig att vara en mycket 

duglig och professionell legosoldat. 

De erfarenheter han hade från de militära 

operationerna bleknade i jämförelse med de 

anställningar och de uppdrag han nu utförde 

med en professionell precision men inom 

honom började muren av känslokyla och 

likgiltighet att rämna. Det gick inte att 

begrava sina känslor i längden när rika 

landägare lade ut kontrakt på fattiga bönder 

som kämpade för sitt uppehälle. Idag vet han 

inte vilka han tyckte var vidrigast, 

boskapsägarnas omänskliga jakt på sina 

flyende livegna bönder eller. de stora 

drogkartellernas smutsiga krig som krävde så 

många civila offer att det skulle vara en 

omöjlighet att hålla räkningen. Cali- och 

Medellinkartellen hade betalat honom rikligt 

med pengar för sina kontrakt på varandra 

men det var San Felipekarnellens veritabla 

slakt av bönder i gränstrakten mellan 

Colombia och Venezuela som till slut fick 

Leo att inse att han inte klarade av att 

fortsätta. Han var ett emotionellt vrak som 

pendlade mellan raseriutbrott och cynisk 

likgiltighet och med en stark bitterhet över 

världen och människorna. Mardrömmar 

plågade honom till den milda grad att han 

vandrade uppe på nätterna håglös och 

berusad, med ett fåfängt hopp om att kunna 

dricka bort minnena.
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Leo är en muskulös och vältränad man som 

ger ett smidigt intryck. Han är 1.86 m och 
väger 84 kg och han rör sig ledigt i den 

vanliga klädseln av jeans, skjorta och t-shirt. 

Det korta bruna håret är bakåtkammat och 

det enda levande i det brunbrända 

uttryckslösa ansiktet är ett par kalla 

forskande grå ögon som =<:studerar 

omgivningen utan att låta något gå obemärkt 

förbi. Han har inte riktigt nått det stadiet där 

alkoholismen gjort sig synlig i ansiktsdragen 

men han är ständigt omgiven av en skarp 

spritlukt och de orakade kinderna ger honom 
ett slitet utseende. Hans beslut att sluta med 

legosoldatverksamheten gör att han för 

tillfället grubblar en hel del. Framtiden ser 

mycket oviss ut och han kan inte låta bli att 

fundera vad det är för sorts liv som väntar 

honom. Kommer han att klara att bryta upp 

med detta liv som bryter ned honom sakta 

men säkert? För att stilla sitt samvete har han 

beslutat att ta ett sista uppdrag. Uppdraget 

lär inte bli några problem då han skall 

eskorta en försändelse av mat och medicin 

till en missionstation vid gränsen mellan 

Colombia, Venezuela och = Brasilien. 

Området är honom inte helt obekant då några 
av hans forna arbetsgivare opererar i 

närheten. Denna försändelse är organiserad i 

kyrkans tjänst i samarbete med en 

människorättsorganisation, "Värna om" och 

genom att välja ett sista uppdrag vars syfte är 

att rädda människoliv hoppas han att kunna 

köpa sig frid från de minnen som hans 
samvete plågar honom med varenda natt. 

Rörlighet: 18 

Styrka: 16 

Tålighet: 15 

Utseende: 14 

Ego: 15 

Karisma: 9 

Uppmärksamhet: 16 

Utbildning: 

Mardrömmar 

Missbrukare 

Depression 

Chevaleresk 

Hederskod 

Intuition 

Uthärda smärta 

Mental balans: --10 

Kampsport 

Gömma sig 

Första hjälpen 
Elektronik 

Idrott (10-kamp) 

Radiotelegrafi 

Skjutvapen 

Sprängteknik 

Automatvapen 

Överlevnadskonst . 
Klättra 

Köra bil 

Smyga 

Inbrottsteknik 

11 

17 

15 

13 

13 

16 

12 

16 

14 

17 

12 

15 

14 

14 

13
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Alexandra Winter 

Alexandra har alltid varit övertygad om att 

livet måste ha mer att erbjuda henne än det 

stilla skyddade medelklassliv hon levt i 

nästan hela sitt liv. Hon kan inte låta bli att 

rysa när hon ser på sina föräldrar och deras 

bekanta och ser hur innehållslöst deras liv är. 

Ingenting av det som sker i världen tycks 

röra dem i ryggen och de tycks helt nöjda 

med det sömngångaraktiga liv de lever. För 

henne själv är detta ett totalt slöseri med 
möjligheter och i längden är denna passivitet 
helt förkastlig. Världen är överbefolkad och 

större delen av jordens befolkning lever i en 

misär som inte går att föreställa sig. Jordens 

resurser håller på att exploateras av 

kapitalistiska och imperialistiska länder som 

hennes eget hemland och de enda som kan 

ändra detta är ungdomar av hennes egen 

generation, genom <engagemang  <: och 

kampvilja. Naturligtvis ser världen ut på 

detta miserabla sätt för att människor inte 

engagerat sig i de sociala, polistiska och 

ekonomiska problem som finns, för att inte 

tala om de enorma miljöhot som när som 

helst kommer att explodera i ansiktet på 

förvånade medelsvensson. Världen kan 

endast räddas genom =: ett globalt 

uppvaknande av medvetande och solidaritet 

med fattigare länder och Alexandra Winter 

anser sig vara en framstående profil i denna 

kamp. 

Alexandra växte upp i Orlando, Florida och 

väntade rastlöst och frustrerad på att hennes 

ålder och möjligheter och påverka skulle 

sammanfalla med hennes vilja att förändra 

och kämpa för en bättre värld. Ända sedan 
unga barnaår har Alexandra varit en flicka 

med skinn på näsan som protesterat ljudligt 

vid alla tecken på förtryck av svaga, vilket 

varierade allt från skadade igelkottar till 

mobbade yngre elever i skolan. Hennes 

egagemang för världsproblemen började 

tidigt och det var många som uppfattade 

hennes ivriga debatterande som påfrestande. 

Detta var aldrig något som hindrade henne, 

människor var alltför styrda av det samhälle 

de levde i och ifrågasätter aldrig de 

orättvisor som omger dem. Men Alexandra 

kunde aldrig stå stillatigande bredvid och se 

på när världen föll i bitar. Hon var en av de 
bästa eleverna på sin skola och när hon hade 
åldern inne för universitetsstudier började 
hon studera latinska språk, statsvetenskap 
och miljöfilosofi. Hon engagerade sig i den 

studentvänster som trots allt överlevt vid 

universitetet och blev en flitig debattör och 

artikelförfattare i de lokala tidningarna. Just 

nu har hon beslutat att ta ett avbrott i 

studierna till doktorand i statsvetenskap för 

att inte förlora greppet om verkligheten och 

de orättvisor som = frodas utanför 

universitetets väggar. Hon har lyckats få en 

anställning vid en tidning, ”Grön front”, som 

är ett vänsterinriktat = språkrör = åt 

människorättsorganisationen ”Värna Om”. 

Tack vare sina kunskaper i spanska och 

portugisiska har hon till och med lyckats at 
tjata till sig ett — frilansuppdrag i 

gränstrakterna mellan Colombia, Venezuela 

och Brasilien. Kyrkan i Brasilien har 

tillsammans med ”Värna om” bekostat en 

expedition = till en avlägset = belägen 

missionstation och hon har fått i uppdrag ztt 
resa med för att skildra misären bland de 

indiangrupper som bor nära 

missionstationen. Hon är fast beslutad zt 

göra ett bra jobb och hon tänker inte låra 

någon eller några hindra henne från vad som 

kommer att bli en mycket lärorik och 

äventyrlig upplevelse. 

Alexandra Winter är en lång vältränad 

kvinna med ett kraftigt benstomme för at 

vara kvinna. Hon är 1.82 lång och väger 

76kg. Hon har långt kastanjebrunt hår som 

hon bär flätat på ryggen. Ansiktet är täckt av



  

SKUGGSPEL 

fräknar och de blå -ögonen lyser med en 

nyfikenhet och optimism som ibland kan 

vara påfrestande för andra. 

Hon är inte en vacker kvinna i ordets 

konservativa bemärkelse men hennes starka 

utstrålning och livsglädje är onekligen 

karismatiskt. Hon klär sig i lösa och lediga 

kläder och är helt omedveten om det intryck, 

negativa eller postiva, hon ger människor i 
sin omgivning. Det är en sprudlande 

optimism och livsglädje som gör henne till 

den nyfikna och intensiva människa hon är. 

Hennes enorma engagemang och känsla av 

solidaritet med svaga kan dock förklaras som 

en flykt från det förflutna och minnen som är 

allt för förknippade med självförakt och 

skam. Skulden över systerns död är en tung 

börda som hon bär inom sig, dold för alla 

och även för sig själv. När Alexandra var 6 

år lekte hon och hennes lillasyster på en 

byggarbetsplats. Efter ett gräl råkade systern 

trilla ner i ett djupt schakt och vreden över 

systerns uppträdande innan gjorde att 

Alexandra tyckte att hon förtjänade att sitta 

där en stund för att ångra sig. Hon berättade 

inte för någon var systern var förrän sent på 
kvällen då föräldrarnas upprivna tillstånd 
skrämde henne. Då var det redan försent, 

hennes syster hade drunknat i schaktet. Ingen 

visste om att hon vetat var hennes syster var 

och hon berättade aldrig detta. Men skulden 
över systerns död var som ett frätande svart 

hål i hennes själ. Dessa skuldkänslor 
kompenserade hon genom att ägna sitt liv åt 

att hjälpa svaga och kämpa mot de orättvisor 

som fyller denna grymma värld. Men hur 
många hon än hjälper och hur mycket hon än 

kämpar för ett globalt uppvaknande mot 

orättvisor och förtryck kan hon aldrig fly 

sina skuldkänslor. 

Strax innan hon åkte fick hon ett fax ifrån 

biskopen av Manaus, som hon språkats med 

ett par gånger över telefonen. En sympatisk 

man med en välmodulerad lugn stämma. 

I faxet kom en förfrågan om ”Värna Om” 

skulle klara av en uppgift under resan. 

Kyrkoherden i Uaupés, fader Simon Carare 

har i sin vård fyra stycken unga, 

förståndshandikappade flickor. Biskopen har 

nåtts av mycket olyckliga nyheter ryktesvis 

om barnens förhållande till prästen och 

biskopen ber ”Värna Om” att så snabbt som 
möjligt ta hand om flickorna och ta dem 
därifrån. Även om ryktena inte kanske 
stämmer finns det ingen anledning till varför 
man inte ska handla så fort som möjligt. Han 

berättar även att han fick detta besked 

ganska nyss och har inte hunnit varsko 
någon om denna förflyttning. Han skickar 

dock med ett bemyndigande att barnen skall 
tas om hand av A. Winter så snart som 

sällskapet anländer till Uaupés. Naturligtvis 

står kyrkan för dessa extra utgifter. Han 

hoppas att hon har möjlighet att hjälpa till 

med detta även om det kom så nära inpå. 

Detta besked ledde till lite ändrade planer 

och Alexandra försenas. När hon till slut 

landar i Tapurucuara kastar hon sig genast 

ner till hamnen och den väntande båten... 
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Alexandra Winter 

Alexandra har alltid varit övertygad om att 
livet måste ha mer att erbjuda henne än det 
stilla skyddade medelklassliv hon levt i 
nästan hela sitt liv. Hon kan inte låta bli att 
rysa när hon ser på sina föräldrar och deras 
bekanta och ser hur innehållslöst deras liv är. 
Ingenting av det som sker i världen tycks 
röra dem i ryggen och de tycks helt nöjda 
med det sömngångaraktiga liv de lever. För 
henne själv är detta ett totalt slöseri med 
möjligheter och i längden är denna passivitet 
helt förkastlig. Världen är överbefolkad och 
större delen av jordens befolkning lever i en 
misär som inte går att föreställa sig. Jordens 
resurser håller på att exploateras av 
kapitalistiska och imperialistiska länder som 
hennes eget hemland och de enda som kan 
ändra detta är ungdomar av hennes egen 
generation, genom <:engagemang och 
kampvilja. Naturligtvis ser världen ut på 

detta miserabla sätt för att människor inte 

engagerat sig i de sociala, polistiska och 

ekonomiska problem som finns, för att inte 

tala om de enorma miljöhot som när som 

helst kommer att explodera i ansiktet på 

förvånade medelsvensson. Världen kan 

endast — räddas genom = ett globalt 
uppvaknande av medvetande och. solidaritet 
med fattigare länder och Alexandra Winter 
anser sig vara en framstående profil i denna 
kamp. 

Alexandra växte upp i Orlando, Florida och 

väntade rastlöst och frustrerad på att hennes 

ålder och möjligheter och påverka skulle 

sammanfalla med hennes vilja att förändra 

och kämpa för en bättre värld. Ända sedan 
unga barnaår har Alexandra varit en flicka 

med skinn på näsan som protesterat ljudligt 

vid alla tecken på förtryck av svaga, vilket 

varierade allt från skadade igelkottar till 

mobbade yngre elever i skolan. Hennes 

egagemang för världsproblemen började 
tidigt och det var många som uppfattade 
hennes ivriga debatterande som påfrestande. 
Detta var aldrig något som hindrade henne, 
människor var alltför styrda av det samhälle 
de levde i och ifrågasätter aldrig de 
orättvisor som omger dem. Men Alexandra 
kunde aldrig stå stillatigande bredvid och se 
på när världen föll i bitar. Hon var en av de 
bästa eleverna på sin skola och när hon hade 
åldern inne för universitetsstudier började 
hon .studera latinska språk, statsvetenskap 
och miljöfilosofi. Hon engagerade sig i den 

studentvänster som trots allt överlevt vid 

universitetet och blev en flitig debattör och 

artikelförfattare i de lokala tidningarna. Just 
nu har hon beslutat arm ta ett avbrott i 

studierna till doktorand i statsvetenskap för 

att inte förlora greppet om verkligheten och 

de orättvisor som = frodas utanför 
universitetets väggar. Hon har lyckats få en 

anställning vid en tidning, ”Grön front”, som 

är ett = vänsterinriktat = språkrör = åt 

människorättsorganisationen "Värna Om”. 
Tack vare sina kunskaper i spanska och 
portugisiska har hon till och med lyckats att 

tjata till sig ett  frilansuppdrag i 

gränstrakterna mellan Colombia, Venezuela 

och Brasilien... Kyrkan i Brasilien har 

tillsammans med ”Värna om” bekostat en 

expedition = till en avlägset belägen 
missionstation och hon har fått i uppdrag att 
resa med för att skildra misären bland de 
indiangrupper som bor nära 
missionstationen. Hon är fast beslutad att 
göra ett bra jobb och hon tänker inte låta 
någon eller några hindra henne från vad som 
kommer att bli en mycket lärorik och 
äventyrlig upplevelse. 

Alexandra Winter är en lång vältränad 
kvinna med ett kraftigt benstomme för att 
vara kvinna. Hon är 1.82 lång och väger 
76kg. Hon har långt kastanjebrunt hår som 
hon bär flätat på ryggen. Ansiktet är täckt av
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fräknar och de blå ögonen lyser med en 

nyfikenhet och optimism som ibland kan 
vara påfrestande för andra. 

Hon är inte en vacker kvinna i ordets 

konservativa bemärkelse men hennes starka 

utstrålning och livsglädje är onekligen 

karismatiskt. Hon klär sig i lösa och lediga 
kläder och är helt omedveten om det intryck, 

negativa eller postiva, hon ger människor i 
sin omgivning. Det är en sprudlande 
optimism och livsglädje som gör henne till 

den nyfikna och intensiva människa hon är. 

Hennes enorma engagemang och känsla av 

solidaritet med svaga kan dock förklaras som 

en flykt från det förflutna och minnen som är 

allt för förknippade med självförakt och 

skam. Skulden över systerns död är en tung 

börda som hon bär inom sig, dold för alla 

och även för sig själv. När Alexandra var 6 
år lekte hon och hennes lillasyster på en 

byggarbetsplats. Efter ett gräl råkade systern 

trilla ner i ett djupt schakt och vreden över 

systerns uppträdande innan gjorde att 

Alexandra tyckte att hon förtjänade att sitta 
där en stund för att ångra sig. Hon berättade 

inte för någon var systern var förrän sent på 

kvällen då föräldrarnas upprivna tillstånd 

skrämde henne. Då var det redan försent, 

hennes syster hade drunknat i schaktet. Ingen 
visste om att hon vetat var hennes syster var 

och hon berättade aldrig detta. Men skulden 

över systerns död var som ett frätande svart 

hål i hennes själ. Dessa skuldkänslor 

kompenserade hon genom att ägna sitt liv åt 

att hjälpa svaga och kämpa mot de orättvisor 
som fyller denna grymma värld. Men hur 

många hon än hjälper och hur mycket hon än 

kämpar för ett globalt uppvaknande mot 

orättvisor och förtryck kan hon aldrig fly 

sina skuldkänslor. 

Strax innan hon åkte fick hon ett fax ifrån 

biskopen av Manaus, som hon språkats med 

ett par gånger över telefonen. En sympatisk 

man med en välmodulerad lugn stämma. 

I faxet kom en förfrågan om ”Värna Om” 

skulle klara av en uppgift under resan. 

Kyrkoherden i Uaupés, fader Simon Carare 

har i sin vård fyra stycken unga, 

förståndshandikappade flickor. Biskopen har 

nåtts av mycket olyckliga nyheter ryktesvis 

om barnens förhållande till prästen och 

biskopen ber ”Värna Om” att så snabbt som 
möjligt ta hand om flickorna och ta dem 
därifrån. Även om ryktena inte kanske 
stämmer finns det ingen anledning till varför 

man inte ska handla så fort som möjligt. Han 

berättar även att han fick detta besked 

ganska nyss och har inte hunnit varsko 

någon om denna förflyttning. Han skickar 

dock med ett bemyndigande att barnen skall 

tas om hand av A. Winter så snart som 

sällskapet anländer till Uaupés. Naturligtvis 

står kyrkan för dessa extra utgifter. Han 

hoppas att hon har möjlighet att hjälpa till 

med detta även om det kom så nära inpå. I 

detta fall har hon inget emot att hjälpa 

biskopen men att hon skal behöva berätta det 

för hans underlydande är inget hon ser fram 

emot. Folk tycks vara ta illa upp at bli 

överkörda på detta sätt och det är hon som 

måste försvara hela ärendet. . 

Detta besked ledde till lite ändrade planer 

och Alexandra försenas. När hon till slut 

landar i Tapurucuara kastar hon sig genast 

ner till hamnen och den väntande båten. .. 
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Handouts till karaktärerna... 

Slp att spelas av Alexandra Winters spelare: 

Max Diego, en journalist från Manaus... 

Utseende: Svart otvättat halvlångt hår och 

en sliten blå kostym med fläckar på. Skjortan 
är uppknäppt och visar det håriga bröstet. 
Försöker förtvivlat att bete sig som en 

skjutjärnsjournalist men både det sjaskiga 

utseendet och beteendet gör att resultatet 

snarare blir komiskt. 

Livet i Manaus och arbetet vid Manaus 

Gazetten är inte så tillfredsställande som 

man kan tro. Särskilt om man är en tredje 

klassens journalist som bara får skituppdrag. 

Som det här. Vem fan vill veta om en båt 

som skall åka ut i ingenstans med idioter 

som vill leka Robin Hood? Inte jag i allafall.. 

Jag kan inte ens tänka mig att någon 

kommer att läsa skitartikeln jag kommer att 

lämna in. Men en journalist måste göra det 

bästa av situationen och det finns en del 

godbitar som tål att synas bättre i tömmarna. 

Om inte annat är det alltid roligt att reta 

skiten ur folk med djävligt påfrestande 

frågor. 

- Hur kommer det sig att kyrkan beger sig 

iväg på ett sådant symboliskt hjälpa-fattiga i 

djungeln-uppdrag när folk i Tapurucuaras 

hamnområde svälter ihjäl, nästan direkt 

- Vad fan innebär det att vara rådgivare 

egentligen??Förväntar man sig mycket 

problem från Matahuaracgerillan som sägs 

röra sig i området expeditionen skall till??? 
Varför i såfall bara en eskort??? 

- Vad sysslar man med när man har så 

mycket pengar att man vill slösa bort dem på 

en sådan här symboliskt meningslös 

expedition. Är det så att Henrique Sanchez är 
den siste filantropen??? 

Tidsskärva 1 (Kemp) 

” Du vaknar av ett knarrande regelbundet 

ljud inifrån din hytt. När du öppnar ögonen 

ser du en kropp hänga från ett rep i taket på 

hytten. Det är en liten spenslig pojkkropp 

med kläder som påminner om dem som 

människor bar i = gamla <+svartvita 

joumalfilmer från 30-talet. Den svarta 

kalufsen hänger för det svullna och blåa 

ansiktet och ur den gapande munnen hänger 

en svartnad och svullen tunga. Ögonen är 

öppna och stirrar tomt:ut i ingenting. 

Kroppen vaggar fram och tillbaka i takt med 

: skeppets krängningar.”-: 

Tidskärva 2 ( Henrique) 

”Det skarpa solljuset bländar dig en korn 

stund men din näsa uppfattar vad dina ögon 

inte klarar av att urskilja än. En fruktansvärd . 

stank av död och förruttnelse slår emot dig 

och du känner ett våldsamt illamående riva i 

dina inälvor. När du klarar att fokusera drar 

du efter andan av chock. Hela torget är täckt 

av en makaber samling av «blodiga 

sönderskjutna indianer vars gapande munnar 
och glasartade tomma ögon stirrar mot dig. 

Bland de stelnade kropparna springer hundar 

och lapar i sig blodet som rinner i strida 

strömmar utefter det dammiga torget. Ett par 

asfåglar sitter och river med ryckiga rörelser 

i vad som tycks vara en nerblodad 

prästkappa på en förvriden kropp. Det 

plötsliga ljudet av gevärsskott sliter sönder 

tystnaden och fåglarna lyfter i flykt. Skotten 

gick in i väggen bakom dig och med ögon 

uppspärrade i panik ser du hur beväpnade 

män går mellan liken emot dig. De siktar och 

lägger an och skott fyras av.”
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Tidsskärva 3 ( Vem som helst som går ned i 

lastrummet) 

” I det dunkla ljuset gick det inte att 

urskilja kropparna men du hör det svaga 

kvidandet och stönandet av smärta och sorg. 

Du mår illa av den fruktansvärda stanken av 

människors avföring och urin. När ögonen 

vant sig vid mörkret kan du se 

människokroppar avteckna sig i mörkret. 
Apatiska människor som håller i de tunga 
kedjorna som skaver in i huden. Deras 

ögonvitor lyser i mörkret och deras blickar 

stirrar anklagande på dig. Stanken, värmen 

och blickarna blir för outhärdlig...” 

Tidsskärva 4 (Quarantas) 

” Den unga nunnan hängde fastspikad på 

träporten och vred sig i smärtor. Hon lyfter 

de tårfyllda blå ögonen mot himlen och 

började att be som i trans. Hon rycker till när 

pilarna borrar genom hennes kropp men 

undlåter inget kvidande av smärta, hon låter 

inte smärtan störa bönens rytm. Pil efter pil 

borrar sig in i hennes bröst, aaxlar och mage 

men hennes bön stiger mot himlen. När en 

pil genomborrar hennes späda hals sjunker 

hennes huvud ned mot bröstet och blod 

färgar nunnekåpan mörkröd, likt stora 

utslagna rosor av av blodfläckar.” 

Fadern (Kemp) 

Det kan inte vara sant! Din egen dotter 

skyldig till sin egen systers död. Detta 

monstrum som sitter där och spelar oskyldig 

är inte längre mitt barn! Jag klarar inte av att 
se henne längre. Men varför gjorde hon det?? 

Vad hände?? Jag måste få klarhet innan 

jag förlorar förståndet av sorg... 

Modern (Quarantas) 

Det är inte sant. Din egen dotter!! 

Alexandra som inte kan göra en fluga för 

när. Skulle hon vara skyldig till sin egen 

systers död?? 

Varför ser hon så skyldig ut?? Din make 

verkar helt förstörd men du drivs av ett 
kyligt begär att få veta sanningen. Du måste 

få veta om det är sant!! Och om det är sant. 

varför????Du vet även att om det är sant vill 

du aldrig se ditt barn igen.... 

Polisen (Henrique) 

Det visar sig tidigt vilka som är de ruttna 

äpplet och flickan är det ruttnaste jag råkat 

att träffa på. Vi hittade systerns uppsvällda 
lik i ett schakt bredvid. Det råder ingen 
tvekan om att Alexandra knuffade ner sin 

syster där och lät henne drunkna. Ge henne 

till mig så skall jag straffa henne som ingen 

annan kan. Sådana som hon får inte leva. 
Deras ondska smittar av sig på andra....
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