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Ur Victorias dagbok:
Vår familj tycks vara otursförföljd. Döden flåsar oss i nacken. Mormors hjärta stannade
oförklarligt. Ena dagen bjöd hon på madeleinekakor, klappade mig på huvudet och kallade
mig "lilla hjärtat", och nästa var hon död. Läkarna sa att det är sånt som händer gamla
människor, men jag var på hennes likvaka, och jag såg. Begravningsbyrån hade gjort sitt
bästa för att göra döden vacker och rumsren, men inget kunde dölja uttrycket i hennes
ansikte. För evigt inpräntat i mitt minne. En förvriden skräckmask. Hennes ögonlock var
stängda, men jag kan nästan se bilden på hennes näthinnor. Skräck.
Min enda kusin var dödfödd. Det krossade min moster och hennes man. Dom är skilda nu.
Jag har aldrig sagt något till mamma, men det är nästan som att det var meningen att han
aldrig skulle födas. Alexander, han skulle hetat så. Jag skäms nästan vid tanken, men jag
tycker det är bra. Vi i familjen Hedin är märkta. Jag har aldrig varit religiös och avskydde
min konfirmation, men hade jag trott på Gud hade jag sagt att han hatar oss. Vi är som en
pest som måste utrotas.
Jag har aldrig kunnat prata med mamma, men nu när sjukdomen äter upp henne inifrån är
hon ännu mer oåtkomlig. Hon ser på mig med livlös blick och hennes ord känns tomma som
en död och skrumpnad krukväxt. Jag önskar att morfar var här. Han är den enda jag
verkligen kunnat prata med. Han har alltid lyssnat på mig, tagit mig på allvar och sett mig
för den jag är. Men nu, när jag behöver honom som mest, är han försvunnen...

Introduktion

Bakgrund
Klemens Hedin är en excentrisk akademiker som ägnat sitt liv åt studerande av det ockulta
och paravetenskapliga ämnen. Han har rest världen över, besökt avlägsna platser och
samlat på sig underliga föremål. Vid sidan av sin passion har han undervisat i arkeologi och
historia på universitetet. Han har publicerat väl emottagna essäer i akademiska tidsskrifter
och hållt föredrag i ämnen som clairvoyance och psykometri.
Klemens relation till familjen har bitvis varit något ansträngd. Han har aldrig stått sina två
döttrar speciellt nära, och efter hans frus död för fyra år sedan har de knappt haft någon
kontakt alls. Sen hustruns död har Klemens rest utomlands allt oftare, och familjens
lantgård har stått tom långa perioder. Klemens återvände nyligen från en resa till
Mellanöstern. De senaste veckorna har ingen haft kontakt med honom förutom Melker
Gustafsson, advokat och vän till familjen. Nu har Klemens försvunnit spårlöst. Melker, som
var den som upptäckte att Klemens saknades, har kontaktat familjen och vädjat till dem att
komma ut till gården för att ta reda på vad som hänt. Sanningen är dock långt värre än
någon kan ana.

Sedan hustruns död har Klemens fokuserat nästan all sin uppmärksamhet på en enda sak.
Att söka efter Erebos, en plats som omnämns i namnlösa skrifter av forna tiders alkemister
och magiker. Erebos beskrivs av dessa som mörkers och skuggors hemvist, men också en
plats där ofattbar kunskap finns att hämta. Klemens utvecklade en slags besatthet av
Erebos, och ville verifiera platsens existens till varje pris.
Skrifterna Klemens studerat nämnde aldrig Erebos läge, men Klemens spekulerade i
huruvida det kunde vara en underjordisk plats, troligen någonstans i Mellanöstern. En dag
fick han höra talas om en bok som sades beskriva hur man kunde ta sig till Erebos. Klemens
begav sig genast till Egypten, där han slutligen hittade boken i Kairo efter månader av
fruktlöst sökande. Det visade sig att Erebos inte var en plats, åtminstone inte på vår jord.



Däremot beskrev den en ritual som öppnar en port dit. Klemens återvände till Sverige och
studerade boken intensivt. När han trodde sig förstå instruktionerna till fullo utförde han
ritualen i lönnkammaren på lantgården. En malström öppnades, söndrade verklighetens väv,
och Klemens steg igenom porten. Han kommer aldrig att återvända.

Handlingssammanfattning
Klemens Hedins försvinnande är en berättelse med en ganska lös struktur, och hur det hela
artar sig beror helt och hållet på karaktärernas agerande. De enda fasta punkterna är
egentligen när karaktärerna anländer till gården, samt när främlingarna dyker upp.

Det är sommaren 2008. Klockan är runt 12 på dagen. Jan, Eva och Victoria anländer till
gården, där de möts av Melker. Melker förklarar att han kommit förbi huset för att träffa
Klemens, men att denne varit spårlöst försvunnen. Dock stod huset olåst och bilen var kvar.
Karaktärerna genomsöker huset och lyckas hitta det första meddelandet från Klemens.
Förhoppningsvis lyckas de även hitta själva brevet som är dolt bakom Klemens porträtt i
arbetsrummet.
För eller senare är chansen stor att de hittar lönnrummet. Om de är desperata nog utför de
eventuellt ritualen, men chansen är stor att de misslyckas och istället frammanar varelsen
från Erebos.
Vid midnatt anländer främlingarna till gården med ett enda syfte; att återta boken till varje
pris.
Förhoppningsvis undkommer karaktärerna med blotta förskräckelsen, men det kan
egentligen sluta hursomhelst.

MILJÖER

Vindö
Vindö är en större, ganska tätbebyggd ö i Stockholms skärgård, mellan Värmdö och
Kanholmsfjärden. Ön är sönderskuren av ett flertal djupa vikar och hänger samman med
den söder därom liggande Djurö genom ett smalt näs. Mellan Vindö-Djurö och
Värmdölandet går en farled genom Vindöström och Simpströmmen.
Vindö har få fast boende, men många sommargäster och är dessutom ett ganska populärt
resemål för turister. Ön har bland annat krog och kiosk.
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KARAKTÄRER

Victoria Hedin

Egenskaper: Ego 4, Kropp 2, Uppmärksamhet 4, Utstrålning 3

Färdigheter: Empati 5, Informationssökning 3, Kommunicera 3, Ockultism 4,
Spaningsteknik 3, Språk 2, Studieämnen 3, Uttryckelseförmåga 5

Karaktärens namn: Victoria Alice Hedin
Aktörens namn: Ditt
Berättelsens namn: Klemens Hedins försvinnande
Födelseår & ort: 1992, Stockholm
Yrke/koncept: Missförstådd tonåring
Utbildning: Gymnasium (Friskola)
Bostad: Lägenhet, Stockholm Söder
Religion/livsfilosofi: Ateist
Förarlicenser -
Sjukdomar: -
Grupptillhörighet: -

Utseende: Liten och spenslig. Svartfärgat hår i spretig frisyr. Svarta kläder i gothmode.
Kängor.

Utrustning: Mp3-spelare fylld med depressiv musik. Mobiltelefon.

Bakgrundshistoria: Victorias pappa stack innan hon föddes, och hon är uppväxt med sin
mamma. Eva har satsat på sin karriär som läkare och varit borta mycket, så Victoria har
ofta varit ensam hemma och är van att ta hand om sig själv.
Victoria brukade tidigare spendera mycket tid hos sina morföräldrar på deras gård på Vindö,
men sedan hennes mormor dog har det blivit alltmer sällan. Hennes morfar har dock alltid
varit den i familjen som stått henne närmast.
Victoria har alltid varit ett ganska säreget barn som haft svårt att få vänner.

Personlighet: Victoria är ganska tillbakadragen och reserverad. Egentligen tycker hon
mycket om att prata, men hon har vant sig vid att andra inte förstår vad hon säger och är
rädd för att de ska se snett på henne.
Ända sedan lågstadiet har Victoria varit ganska ensam och har istället drömt sig bort i
böcker och filmer. De senaste åren har hon blivit väldigt intresserad av det ockulta, något
hon diskuterat en del med sin morfar.

Särskilda händelser: Sedan hennes mamma blivit cancersjuk har deras relation
förbättrats något.

Familj och släkt: Eva Hedin - mamma, Lena Hedin - moster, Klemens Hedin - morfar

Mål: Den enda människan som verkligen förstod henne är borta och Victoria vill hitta
honom till varje pris. Detta förstärks av att hon oroar sig för att hennes mamma ska
försvinna och hon ska bli ensam kvar.

Eva Hedin

Egenskaper: Ego 4, Kropp 2, Uppmärksamhet 3, Utstrålning 4



Färdigheter: Empati 2, Informationssökning 3, Köra 3, Kommunicera 4, Medicin 5, Språk
3, Studieämnen 5, Teknologi 3

Karaktärens namn: Eva Therese Hedin
Aktörens namn: Ditt
Berättelsens namn: Klemens Hedins försvinnande
Födelseår & ort: 1961, Vindö
Yrke/koncept: Läkare
Utbildning: Universitet (Karolinska institutet)
Bostad: Lägenhet, Stockholm Söder
Religion/livsfilosofi: Kristen
Förarlicenser: B-körkort
Sjukdomar: Lungcancer
Grupptillhörighet: -

Utseende: Ca 170 cm lång. Smal. Ganska attraktiv, men ser trött och sjuklig ut. Ljust
uppsatt hår och korrekt klädsel.

Utrustning: Ett halvfullt paket mentolcigaretter. Tändare. Personsökare.

Bakgrundshistoria: Växte upp på Vindö. Hade en ganska lycklig barndom, men som allt
sedan hon blivit tonåring kom hon allt sämre överens med sin pappa. Flyttade hemifrån som
19 år gammal. Gick läkarprogrammet. Jobbade några år på Karolinska. Vid 30 träffade hon
en man och blev gravid med Victoria. Förhållandet tog slut strax innan Victoria föddes.
Eva har fokuserat mycket på sin karriär, på bekostnad av relationen till sin dotter. För några
månader sedan fick hon beskedet att hon har lungcancer, något som dock inte fått henne
att helt sluta röka.

Personlighet: Eva bryr sig mycket om yta och hur saker och ting verkar. Hon har starka
åsikter om rätt och fel, men diskuterar ogärna sina egna tankar och känslor.
Hon bryr sig oerhört mycket om Victoria, och som Eva ser det har hon jobbat så pass
mycket för att de ska kunna ha det bra. Nu när hon kanske inte har så långt kvar att leva
vill hon att hon och Victoria ska ha det så bra som möjligt ihop.

Familj: Victoria Hedin - dotter, Lena Hedin - syster, Klemens Hedin - pappa, Jan Hedin -
kusin.

Mål: Eva är med mest för Victorias skull, men hon är också orolig för sin pappa, även om
deras relation varit långtifrån bra. Oroar sig för att inte överleva cancern och vill försöka
ställa allt till rätta.

Jan Hedin

Egenskaper: Ego 5, Kropp 4, Uppmärksamhet 3, Utstrålning 3

Färdigheter: Avståndsvapen 5, Informationssökning 4, Kontaktnät 2, Köra 3, Närstrid 3,
Språk 5, Stridsvana 3, Studieämnen 5, Uttryckelseförmåga 6, Överlevnad 3

Specialiseringar: Berättarteknik

Karaktärens namn: Jan Oskar Hedin
Aktörens namn: Ditt
Berättelsens namn: Klemens Hedins försvinnande
Födelseår & ort: 1957, Uppsala



Yrke/koncept: Succéförfattare
Utbildning: Universitet
Bostad: Lägenhet, Lidingö
Religion/livsfilosofi: Nilhilst
Förarlicenser: B-körkort
Sjukdomar: Alkoholism
Grupptillhörighet: -

Utseende: Kompakt kroppsbyggnad. Grånat, bakåtkammat hår. Skinnjacka, förslitna jeans
och mc-boots.

Bakgrund: Jan är son till Klemens bror Hans som är död sen några år tillbaka. Jan var
något av ett underbarn som förutspåddes framgång och han har levt en mycket intressant
liv. Just nu försörjer han sig som kriminalförfattare.
Tillsammans med Klemens har han varit på resor bl.a. till Afrika, där Jans största intresse
har varit storviltsjakt. Han har tom jagat illegalt och skjutit bland annat lejon och
noshörning.
Jan har tjänat en hel del pengar på författandet, nyligen gift sig med en betydligt yngre fru
och skaffat lägenhet på Lidingö.

Personlighet: Trots att Jan är enormt bra på att uttrycka sig i skrift så är han betydligt
sämre på att hantera människor. Han framstår ofta som vresig och är lätt att reta sig på.
Han är också något av en besserwisser.
Jan är intellektuell och beläst och har stor livserfarenhet. Han gillar spänning och är van att
se faran i vitögat.

Familj: Klemens Hedin - farbror, Eva Hedin - kusin.

Mål: Att hitta Klemens eller åtminstone få reda på vad som hänt med honom.

Melker Gustafsson

Egenskaper: Ego 5, Kropp 2, Uppmärksamhet 3, Utstrålning 3

Färdigheter: Avståndsstrid 2, Informationssökning 4, Kommunicera 4, Kontaktnät 5, Köra
3, Spaningsteknik 3, Språk 2, Studieämnen 4

Karaktärens namn: Melker Anders Gustafsson
Aktörens namn: Ditt
Berättelsens namn: Klemens Hedins försvinnande
Födelseår & ort: 1944, Stockholm
Yrke/koncept: Advokat
Utbildning: Universitet
Bostad: Villa, Saltsjöbaden
Religion/livsfilosofi: Cyniker
Förarlicenser: B-körkort
Sjukdomar: Parkinsons
Grupptillhörighet: -

Utseende: Begynnande flint med leverfläckar. Flagig. Darrar ständigt. Proper kostym.

Utrustning: Portfölj med dokument och en lätt pistol. Mobiltelefon med urladdat batteri.

Bakgrund: Melker är en vän till familjen, och är dessutom Klemens advokat sedan många



år. Han har två vuxna barn, har nyligen blivit lämnad av sin fru och bor nu ensam i en villa i
Saltsjöbaden.
Melker är ganska väl insatt i Klemens förehavanden, även om han varken känner till något
om lönnrummet eller Erebos. Han vet däremot att Klemens sista resa var till Egypten.
Melker har känt sig väldigt nedstämd sedan husturn lämnade honom och övervägt att ta sitt
eget liv.

Personlighet: Efter allt som drabbat honom med skilsmässa och sjukdom är Melker en
väldigt bitter person. Han har svårt att finna någon glädje i livet och har svårt att finna
någon glädje i något.
Han är dock ingen dålig person och känner stor sympati för familjen Hedin som varit med
om så mycket elände. Han vill gärna hjälpa dem om han kan.

Mål: Melker åkte ut till Vindö för att prata med Klemens och få hjälp med sina problem. Han
vill gärna hitta sin gamla vän, både för sin egen och familjen Hedins skull.

BERÄTTARPERSONER

Varelsen

Detta är varelsen från Erebos som karaktärerna eventuellt råkar frammana om de försöker
utföra ritualen. Det är en namnlös styggelse från en annan värld. Att skåda den är att
uppleva den mest fruktansvärda fasa.
Varelsen är strax över två meter lång och tycks bestå av kompakt mörker. Den är
humanoid, men onaturligt slank och har varken mun, näsa eller öron. Dess ögon är som
brunnar som lyser med ett spöklikt ljus. På varje hand har den fyra krökta klor. I närheten
av varelsen sjunker temperaturen ner till minusgrader.

Då det inte finns något mänskligt med varelsen beskrivs den med samma värden som för
ett djur (Se "En zoologisk avhandling" som finns att hämta gratis på
http://www.mindlessgaming.se/dl.php).

Egenskaper: Intellekt 3, Fysik 8, Charm 5

Förmågor: Varelsen läker en skadenivå per runda, förutom skador som orsakats av ljus.
Den är visserligen materiell, men består inte av kött och blod, utan när den skadas så
dematrialiseras den istället delvis och en del av dess kropp upplöses i flagor.
Varelsen tål inte direkt ljus. Om den utsätts för starkt ljus så förlorar den två skadenivåer
per runda.

Skadenivåer: 12

Främlingar

Dessa är de främlingar som dyker upp vid lantgården för att ta tillbaka vad som är deras.
De tillhör den mystiska organisation som Klemens stal boken ifrån.
De skyr inga medel för att komma över boken och är i värsta fall beredda att bruka våld
eller tillochmed döda.
De är alla arabiska män i åldrarna 30-40 år. De bär mörka kostymer och solglasögon, och är
utrustade med lätta pistoler och knivar.

Egenskaper: Ego 3, Kropp 4, Uppmärksamhet 3, Utstrålning 3



Färdigheter: Avståndsstrid 3, Närstrid 4, Spaningsteknik 3, Stridsvana 3


