
Ett äventyr till En Garde! Lämpligt för 4-6 spelare. 

 

Skrivet av Toni Engström, Daniel Andersson och Trolle Olsson, efter en idé av Toni Engström. 

 

Den torra jorden var hård. Solens skoningslösa gassande hade under de senaste månaderna varit på landet utan 

uppehåll. Svettig stannade bonden upp och torkade sin panna som näst intill kändes som om den skulle smälta. Med 

trötta steg vände bonden sina steg mot det närliggande trädets skugga och dess någorlunda svalka. Oavsiktligt 

fastnade blicken på klostrets väggar när han väl satt sig ner. Genast började den där känslan smyga sig in i bröstet 

återigen. Den där känslan av osäkerhet. Att det var så ljust ute gjorde bara saken värre. Nu fanns det inget skydd. 

Nu var det så öppet så att klostret kan se ens alla rörelser. Klostret. 

Med ett ryck rusade bonden upp igen och med hastiga steg skyndade tillbaka till sina verktyg. Att bli klar med 

dagens arbete kändes plötsligt än viktigare. Bara han kommer därifrån. Hade det inte varit någon som stod uppe i 

klostrets torn och sett åt hans håll? 

Kalla rysningar sprider sig längs med bondens rygg när denne raskt arbetar vidare. 

 

 

Situationen: 

Klostret St Benadictus i staden Ancona i norra Italien har sett sina bättre dagar. En demon vid namn Herschi'kel har 

funnit sin väg till vårt plan och har tagit klostrets Abbot i besittning. Med hjälp av den korrupte Abbotens inflytande 

så har demonen lyckats korrumpera en stor del av hela klostret och en liten del av staden Anconas befolkning till 

hängivna demondyrkare. Herschi'kel vill kunna få befattning över hela staden Ancona och har därför inlett 

förberedelserna till en ritual som ska tillåta honom att sträcka ut sitt mörker över hela staden och sedan än mer. 

Tiden är snart inne. 

 

Klostret St Benadictus: 

St Benadictus är ett högt ansett kloster och har därför byggts därtill. Med flera våningar, ett torn, nybyggda 

källarlokaler och en stor vacker gård med stall och djurhagar. Grunden är sten och vissa delar kan nästan anses som 

en liten borg medan en del av utbyggnaderna består i största del av trä. 

 

Klostret är ett stort trevåningshus med olika avdelningar för munkarna och nunnorna. 

 

1:a våningen: Det första en resande möts av är ankomsthallen. Den är alltid bemannad av en munk för att kunna ta 

hand om nytillkomna, och även för att rapportera eventuella händelser som kan vara av intresse för demonen. I 

ankomsthallen finns även en stentrappa som leder upp till 2:a våningen och sedan fortsätter ända upp till 3:e 

våningen. I den högra flygeln så har munkarna sin avdelning medan nunnorna har sin avdelning i den vänstra. 

Munkarna och nunnorna sover i små rum för två personer och innefattar endast två stycken träsängar. Går man 

vidare förbi ankomsthallen och längs med en stenkorridor så kommer man in i gudstjänstsalen, själva kyrkan i 

klostret. Klostrets största rum med ett antal rader med träbänkar som står mitt i rummet. Den innehar dock varken 

kors eller statyer längre eftersom demonen avskyr åsynen av dem. Sedan demonen fick större makt i klostret så har 

gudstjänster upphört helt vilket noggranna personer möjligen upptäcker av dammet som lagt sig över träbänkarna. I 

gudstjänstrummet finns även ännu en stentrappa som leder upp till andra våningen. Där finns en stor och vacker 

orgel som brukade spelas på under gudstjänsterna. Om Rp skulle fråga om anledningen till att alla heliga föremål är 

avlägsnade så kommer alla att berätta att det är på grund av tjuvar i klostret som man blivit av med alla kors och 

reliker. 

Går man djupare i korridorerna på första våningen så kommer man till köket, vilket är fyllt av allehanda köksredskap 

och mat. Från köket kan man komma in till köksmästarens privata kammare vilket ser i stort sett ut likadant som 

munkarnas och nunnornas rum fast lite mer personliga attiraljer. Från köket kan man även komma in i matkammaren 

där all mat förvaras. I den inre matkammaren finns även en dold lucka i golvet. Öppnar man den möts man av en 

murken trätrappa som leder ner i mörkret. 

 

2:a våningen: Den andra våningen innehar i första hand det stora biblioteket där en stor samling böcker hyses. Det är 

allt möjligt från historieböcker till konstböcker. Biblioteket är nästan lika stort som gudstjänstrummet. Hyllorna med 

böcker står längs med väggarna medan ytan i mitten fylls av bord fulla med öppnade böcker och pergament. 

Spismästaren arbetar bland detta dagarna i ända. Vid vissa platser längs med väggarna finns även mer avstängda 

bord där munkar eller nunnor kan arbeta med skriftelser mer ostört. Att tala är i stort sett förbjudet i biblioteket och 

rykten går att den vresige spismästaren har skarpt låtit prygla den som stört hans arbete. Precis intill biblioteket har 



spismästaren sin privata kammare vilken är fylld av böcker och ofärdiga pergament, ett oräkneligt antal skrivdon och 

fjädrar. 

I andra delen av den andra våningen finns även matsalen, vilken består av tre stycken långbord och träbänkar. Här 

brukar vara den livligaste och mest högljudda del av klostret. Inte för att varken munkarna eller nunnorna gör stort 

väsen av sig under måltiderna, men de resande som övernattar vid klostret brukar känna en lättnad över att vara i 

detta rum där det är mindre strikt att väsnas. Matsalen har därför kommit att ses som det allmänna uppehållsrummet. 

På den andra våningen finns även ett antal gästrum för resande och besökare. Varje rum består endast av två 

träsängar och ett väldigt litet bord med ljus.  

En dörr leder till den andra våningen av gudstjänstrummet där en stentrappa leder ner till första våningen. 

 

3:e våningen: Här finns de privata kammarna för priorn för munkarna och priorinnan för nunnorna. Klosterkyrkans 

präst huserar även här och det finns även ett antal kammare för mer betydelsefulla och inflytelserika gäster. Det finns 

ett antal skrivsalar för viktiga arbeten samt en konferensrum där de i högst ställning på klostret har sammanträden. 

Det är en oskriven regel på klostret att de som inte har där att göra bör inte vistas där alls, utan hålla sig till de lägre 

våningarna. Resande brukar dock gå omkring där till munkarnas förtret. 

Mitt i klostret så finns det en liten innegård. Genom fönster på alla våningar kan man se ut. Mitt på innegården är 

grunden till det höga tornet där abboten huserar. Enda vägen in i tornet är på tredje våningen där en stenkorridor går 

från huvudbyggnaden till själva tornet. En bastant trädörr blockerar vägen till stenkorridoren och är naturligtvis låst. 

Efter stenkorridoren så måste man ta sig in igenom ytterligare en likadan trädörr. 

Priorn för munkarna huserar den ena nyckeln medan priorinnan har den andra. Abboten har bägge två. 

 

Tornet: När man kommer in i tornet möts man av ett dovt mörker. Facklor sitter på väggarna och lyser upp en aning, 

men väggarna sprider nästan en sjuklig doft. Tornet består i stort sett endast av en spiraltrappa av sten som går både 

upp och ner. Väljer man att gå ner och kommer till botten så möts man endast av en riktigt tjock trädörr som är låst. 

Det finns ingen nyckel till dörren eftersom den endast är där för syns skull. Lyckas man bryta upp den på något sätt 

så möts man av vad som ser ut att vara en igenmurad korridor. Om man är bestämd och tror att det leder någonstans 

och lyckas bryta ner alla stenar där så möts man av ett becksvart mörker. Men tre meter in i "korridoren" så möts 

man av en bergsvägg och där var det stopp. Haha. 

Går man upp i korridoren så kommer man till abbotens privata kammare vilken är en enorm kontrast till resten av 

klostret. Abboten sover i en stor lyxig säng, har stora vinställ fulla med vinflaskor längs med väggarna, stora ostar, 

köttbitar och frukt ligger på bordet. På nätterna när ceremonin är avslutad så har abboten även minst en kvinna hos 

sig vilken är antingen nunna eller en kidnappad piga från staden. I stora fönster kan man se ut över klostret, åkrar och 

staden. Där står abboten och iakttar, fantiserar och planerar större delen av dagarna likt en becksvart skugga.  

 

Källarlokalerna: När man kommer ner för den ruttna trätrappan från matkammaren så möts man av en matkällare 

med ännu mer mat. Kvicktänkande personer börjar möjligen undra varför ett kloster behöver denna mängd mat. Det 

är stora köttstycken, ostar, bröd i mängder. Letar man riktigt noggrant, så noggrant att man verkligen vet att något 

finns här nere, så hittar man en dold dörr. Den är väldigt lätt att öppna och döljer en stentrappa som går ännu längre 

ner under jorden. 

Det är helt becksvart i källarlokalerna och ser man inte vart man går är risken stor att man snubblar ner i 

ofärdigbyggda hål i golvet. I de yttre kamrarna så hyses det inga risker till misstanke. Ett antal vintunnor står 

uppstaplade längs med väggarna och ett större antal vinflaskor. Lyckas man dock hitta vägen till den djupare delen 

hittar man tillslut den hemliga kammaren. När man kommer närmare så börjar en fruktansvärd stank spridas. Öppnar 

man dörren till kammaren möts man av stanken i dess helhet vilket får viljesvaga personer att kasta upp omedelbart. 

Ett altare har uppförts mitt i rummet. Altarduken från kyrkan ligger nu på detta oheliga altare och är helt förstört av 

alla blodsfläckar som pryder dess mitt. I en cirkel runt altaret står ljusstakar med vaxljus i huvudhöjd. I bakre delen 

av rummet hänger en stor duk vilken täcker rummets slut. Drar man undan skynket kan man se en stor rund grop som 

är täckt med rutten gammal valvdörr. Flyttar någon den ser man alla de nitton kroppar av de offrade som ligger i den 

grävda gropen. Vissa bär fortfarande spår av stor skräck i sitt ansikte medan hos vissa kan man ana ett leende. 

På väggarna i kammaren är korsen från kyrkan upphängda, men nu upp och ner. 

I ena hörnet av rummet är det en liten hög med jord. Skulle någon fösa undan den lösa jorden kan de se en 

sönderslagen stentavla. Endast en halvstor bit återstår men det är tydligt att fler bitar kan sättas dit, som ett pussel. 

Bitarna finns utspridda längs med klostret. Stentavlan i sin helhet visar en ängel som med svärd håller tillbaka en stor 

demon. Detta är sigillet som höll demonen fängslad. När källarlokalerna skulle byggas ut råkade några munkar 

krossa det dolda sigillet och demonen släpptes lös från sitt uråldriga fängelse. När demonens makt blev större lät han 



munkarna ta de olika delarna och sprida dem runt i klostret ty dessa bitar är det enda han fruktar. Än är hans makt 

inte stor nog att kunna ta sigillbitarna ifrån klostret så han bidar sin tid och väntar tills ritualen är färdig. 

 

Gården: Den stora gården är riktigt vacker och många munkar tycker om att vistas här och läsa eller be. På något sätt 

har munkarna lyckats hålla gräset och träden vid liv trots den sista tidens fasansfulla hetta. Ett antal vackra statyer 

föreställandes helgon och änglar är utspridda längs med gården och har lämnats orörda eftersom abboten inte kan se 

ner till gården så bra från sina fönster och går aldrig ut längre.  

Vid gården så finns även ett stall där ett stort antal hästar kan huseras. Det finns även några djurhagar där getter går. 

På andra sidan gården finns ett litet trähus där man kan tvaga sig. 

Från staden och fram till klostrets ingång är det en bred väg med massvis av vita stenar som endast förhöjer känslan 

av helighet på sitt sätt. 

 

Händelseförlopp: 

Med avsikten att gräva ut den romerska källaren för att skapa mer plats och yta så krossas oavsiktligt sigillet vilket 

släpper lös demonen Herschi'kel. 

 

Herschi'kel korrumperar kvickt med all sin makt abboten som inte har någon chans. Demonen tar abbotens kropp 

vilket får demonens makt att växa då han äntligen har en fysisk sida igen. Demonen använder sin återfödda makt och 

börjar korrumpera klostrets inneboende till oheliga blodstörstande demondyrkare, blott skuggor av sina forna jag. 

 

Med sin omättbara hunger vänder Herschi'kel blicken mot Ancona och alla dess invånare. Trots krossad så håller 

sigillet honom fortfarande fängslad inne på klostret. Herschi'kel samlar sin kraft och finner en väg att kunna förinta 

sigillet för alltid. Han behöver dock mer makt. Så inleds förberedelserna till den oheliga ritual som skall släppa 

demonen helt fri. Förberedelserna kräver en månads tid samt ett offer för varje dag i salen där demonen var 

fängslad.. 

 

På dagarna under sin väntan står Herschi'kel i sina fönster och ser ut över världen med ett hatiskt flin eller så roar han 

sig med ytterst okristliga nöjen. 

 

Resanden tas fortfarande emot med öppna armar 

 

 

 

Äventyrets möjliga utveckling dag för dag, förutsatt att Rp inte ingriper. 

 

Dag 1 Vecka 28 Tisdag. 

Rollpersonerna anländer till klostret vid solnedgången. Rollpersonerna får ett varmt mottagande från abboten som 

bjuder dem till kvällsvard och bön, bönen hålls av klostrets spismästare. Uppmärksamma RP kan märka att de 

klostrets innevånare, med undantag för spismästaren, inte verkar låta speciellt engagerade i bönen.  

Under natten offras en av klostrets nunnor (som RP inte har träffat då hon hållit till i det oheliga kappellet under 

dagen) av fri vilja, hon blir det 20 offret. (Om någon rollperson frågar om något konstigt försiggår i klostret kommer 

abboten säga att dom talar om det i enrum imorgon och skyller då på spismästaren.) Demonen kommer att försöka ta 

över dem mest lättpåverkade Rp, d.v.s. den med lägst EGO. 

 

 

 

 

 

Dag 2 Vecka 28 Onsdag. 

 

Yttligare en varm dag gryr i Ancona. Abboten visar runt Rp i klostret, Och rekommenderar dom att även ta en titt i 

byn. (Han kan inte komma med på grund av att han måste förrätta en bikt eller liknande.) Abboten kommer även att 

försöka ta kontrollen över en Rp. (Inte en inkvisitor) Om Rp väljer att besöka byn kommer några bybor att försöka 

attackera Rp genom att kasta sten och liknande och sedan fly. Dom kommer även att kalla dem för kättare och 

liknande. En okänd bybo kommer motvilligt att offras under natten. Om någon Rp är ute och nattvandrar kan de höra 

ett skrik… Men inte kunna höra var det kom ifrån. 



 

Dag 3 Vecka 28 Torsdag 

Rollpersonerna vaknar av ett larm utanför klostret. Det visar sig vara en större skara bybor som anlänt till klostret 

medförande en bunden äldre kvinna som de anklagar för att ha utövat häxeri. Abboten låter gärna en av Rp 

(inkvisitor) genomföra Häxrättegången och är positiv till att döma henne till bålet. Behöver det tilläggas att hon inte 

är skyldig. Något som dock kan vara intressant är att kvinnan rabblar kabbalistiska termer för demoner, men på 

grund av att hon inte kan Hebreiska så låter det bara som tungotal (hon har några Judiska vänner som är insatta i 

kabbala och har från dessa hört att något inte står rätt till på klostret). Under natten offras en villig bybo till demonen. 

Demonen försöker ta över ytterligare en Rp, även om denne är inkvisitor.  

 

Dag 4 Vecka 28 Fredag   

Idag regnar det äntligen. Det är lite småkyligt i klostret. På väg till frukosten hittar en Rp Nyckeln till ena torndörren 

i fönsterkarmen. Abboten är inte med och äter denna morgon, Priorn säger att abboten och några munkar har 

insjuknat i en mystisk sjukdom och rekommenderar att alla Rp lämnar klostret och tar in på byns finaste värdshus 

(Mi Amore), för att undvika smittan. Vägrar Rp säger han att de är rättrådiga människor som sätter sitt hopp till att 

gud skall beskydda dem och lämnar dem ifred. 

 

Dag 5 Vecka 28 Lördag 

Under natten till Lördagen får klostrets innevånare svårt att sova då det åskar under större delen av natten. 

En av Rp har dessutom mardrömmar om en skuggliknande varelse som förföljer honom eller henne genom klostrets 

korridorer. Om Rp vill tala med Abboten kommer Priorn att påpeka att Abboten är allvarligt sjuk och att han själv 

har tagit över abbotens uppgifter tills denna har tillfrisknat. Om Rp med våld försöker tvinga sig till ett möte kommer 

priorn att upptäcka att hans nyckel är borta och påpeka att det nu är omöjligt att ta sig in i abbotens bostad (d.v.s.) 

tornet. Hur som helst kommer klostrets innevånare att bestämma sig för att göra sig av med Rp. Ett sändebud ifrån 

byn kommer att dyka upp vid solnedgången för att rapportera att byborna nu funnit häxans dotter och att hon är 

villigt att peka ut var hennes mor utförde sina svartkonster. Väljer Rp att följa honom kommer dessutom 4 munkar 

ifrån klostret att följa med till byn. Väl inne i byn kommer Rp att föra till ett större hus i utkanten av byn, där en 

samling bybor väntar. Två bybor följer med Rp in i huset medan resten står på vakt utanför.  

Inne i huset sitter en ung flicka (ca 9 år gammal) bunden till en stol och försedd med munkavel. När Rp gått in i 

huset kommer resterande bybor att bulta för dörren och sätta eld på huset. De två byborna som följer Rp in går i 

döden som ett offer till demonen. Observera att de inte ger demonen det offer det behöver, utan bara offrar sina liv 

för dess vilja. Eventuella vakter som inte gått in i huset kommer att anfallas och övermannas av det ca 10 talet bybor 

som väntar utanför. En av nunnorna kommer att självmant låta sig offras till demonen under natten. 

 

Dag 6 Vecka 28 Söndag 

Om Rp överlevt det brinnande huset, eller helt sonika inte låtit sig luras in i fällan kommer de förmodligen att 

återvända till klostret.  

Munkarna som följde med dem kvällen innan är försvunna och priorn spelar med och låter upprörd över gårdagens 

mordförsök. Klostret kommer att stängas för allmänheten och vakter kommer att sättas ut för att skydda Rp från de 

”kätterska” byborna och de avfällingarna till munkar som under gårdagen hjälpte till att iscensätta mordförsöket. 

Abboten är på benen igen och kommer att medverka vid kvällsbönen. Han säger att han tackar gud för att Rp har 

hittat avfällingarna inom hans orden och ber dem skicka bud till Rom att klostret nu är befriat från ondskan. 

Demonen kommer att försöka ta över en av Rp. 

 

 

Dag 7 Vecka 29 Måndag 

Om Rp fortfarande är kvar på klostret kommer Demonen/Abboten att försöka vända ytterligare en Rp och nu spela ut 

dem mot varandra. Om fler än två Rp har fallit offer för demonens vilja kommer de att styrka Abbotens uttalande om 

att klostret nu är renat ifrån ondskan och att de bör ge sig av för att rapportera till Rom. Under natten kommer 

klostrets innevånare tillsammans med eventuella övertagna Rp att försöka göra sig av med resterande Rp genom att 

garrottera dessa i sömnen. 

 

Dag 8 Vecka 29 Tisdag 

Överlevande Rp gör bäst i att lämna klostret obemärkta för att söka hjälp (observera att de måste klättra ut då grinden 

är bevakad och stängd), annars kommer de att fängslas vi d middagstid och offras till demonen under natten. 

 



Dag 9 Vecka 29 Onsdag 

Klostrets innevånare tillsammans med byborna att befästa klostret och göra sig redo för att försvara det till sista man.  

    

Dag 10 Vecka 29 Torsdag 

Demonen mottager sitt näst sista offer, det är snart fullbordat.  

 

Dag 11 Vecka 29 Fredag 

Demonen bryter för gott sigillets makt och släpps fri i världen. Inkvisitionen kommer att storma byn och till slut 

lyckas de fängsla demonen. Händelsen mörkläggs av historikerna och allt återgår till sitt vanliga lunk efter ett halvår. 


