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Inledning 
 

 

Kort introduktion 

 

Döden är bara början är ett rollspelsscenario författat till Calcon 2002 av Viktor Svärd och 

Tobias Evert. Det är ett scenbaserat skräckscenario med verklighetsflykt som centralt tema. 

Spelarna tar sig fem roller vardera i olika skräckladdade situationer. Varje delscenario (som vi 

har valt att kalla akter) är på något sätt knutet till det efterföljande på så sätt att de alla är olika 

”verklighetsskal”.  

 

Det kanske låter underligt men tänk så här: när du spelar rollspel så har du normalt ett lager 

fantasi mellan dig och spelet, om du ser en film där några spelar rollspel så har du två lager 

fantasi mellan dig själv och det som händer karaktärerna i rollspelet i filmen. På samma sätt 

så har Döden är bara början fem olika lager fantasi mellan de första rollerna spelarna får och 

spelarna själva. Det kanske känns krångligt, men läs igenom hela scenariot så klarnar det 

förhoppningsvis. 

 

 

Sammanfattning 

 

Akt 1 utspelar sig i en usel skräckfilm där en yxmördare gör processen kort med ett gäng 

amerikanska ungdomar i ett stort hus i en liten sömnig stad. 

 

Akt 2 handlar om några av dem som såg filmen i akt 1 och sedan råkar ut för hemskheter i 

Stockholms tunnelbanesystem. Egentligen är det dock en spökhistoria som berättas i ett hus i 

skogen. 

 

Akt 3 handlar om ungdomarna som berättar spökhistorien, de blir sedermera överfallna av en 

yxdåre, men klarar sig eftersom det hela bara är ett lajv. 

 

Akt 4 är en drömsekvens med lajvarna som nu gått ur sina roller och somnat. Någonting 

hemskt från deras föräldrars förflutna dyker upp i deras dröm och har ihjäl dem. Tur att de 

bara är rollpersoner i Kult. 

 

Akt 5 ger oss själva avslutningen, några rollspelare på ett konvent har just spelat klart Kult 

och sitter som bäst och pratar med spelledaren när en ond dåre dyker upp och jagar dem. 

 

Gemensam nämnare för alla akterna är den illvillige Crazy Ivan som iförd gul regnrock 

kommer ha ihjäl fler rollpersoner än någon orkar räkna. Tanken är att varje akt skall vara 

kortare än den förra så att man framkallar känslan av att Ivan jagar spelarna genom 

verkligheterna, och tar in på dem. Som kuriosa kan vi nämna att vi har en Ivan som kommer 

stå och vänta på spelarna när de lämnar spelsalen på Calcon i tron att allt bara var på låtsas. 

 

 

Lite instruktioner, råd och annat auktoritärt 

 

Om du spelleder det här på Calcon 2002 så är det rätt viktigt att alla får spela ungefär samma 

scenario. Du får improvisera hur mycket du vill så länge du inte sabbar grundidén. Eftersom 
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chansen att någon som vi författare inte känner skulle ha hand om spelledandet av det här i 

Kalmar är rätt liten så känns det här rätt överflödigt, så låt oss istället gå vidare till lite annat 

tjafs som vi tycker du ska tänka på. Våra speltester har visat att scenariot med spelas bäst med 

minst två spelledare, detta gäller speciellt Akt 3 där spelarna kommer få en massa saker 

viskade till sig, det är svårt att hantera ensam. 

 

Läs karaktärerna! Det är viktigt att du har en bild av karaktärerna. Även om det finns en kort 

(väldigt kort för det mesta) sammanfattning av karaktärerna i varje akt så får du omöjligen en 

bra bild av dem om du inte läser dem, helst flera gånger. 

 

Se till att spelarna har roligt, det absolut viktigaste, om det krävs får du bygga om allt helt, 

bara spelarna har kul.  

 

Scenariot bygger mycket på att spelarna rollspelar sinsemellan, låt dem göra det så länge det 

går, hjälp dem komma igång om det behövs.  

 

Texter skrivna i kursiv stil är tänkta som högläsningstexter, du får naturligtvis improvisera 

egna saker att säga om du vill.  

 

Ha roligt! Det är det viktigaste av allt. 
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Akt 1 – Ond måne IV: Ivans återkomst 
 

Bakgrund 
 

Rollpersonerna är huvudrollerna i den stereotypa B-skräckisen Ond måne IV, hur Ond måne 

I-III lyckades få uppföljare är för alla en gåta eftersom del fyra är otroligt usel. Filmens 

handling är i korthet att fyra ungdomar (spelarna) ska ha en liten myskväll hemma hos en av 

dem. De har hela huset för sig själva och allt verkar jättemysigt. Tyvärr har den otroligt 

illvillige psykopatiske mördaren Crazy Ivan (egentligen heter han naturligtvis något annat, 

men tidningarna döpte honom till det när han härjade för några år sedan) rymt från det lokala 

mentalsjukhuset. Naturligtvis kommer Ivan (helt omotiverat) dyka upp hos de fyra intet ont 

anande rollpersonerna och förstöra kvällen för dem genom att ha ihjäl dem. Det finns alltså 

ingen djup handling, meningen är att det ska finnas både logiska luckor, förutsägbarheter och 

orealistiska händelser.  

 

Roller 
 

Darren Green  

Filmens hjälte, lagkapten för skolans fotbollslag, snygg, ödmjuk, smart etc. Så perfekt att man 

får krupp. Har något på gång med Cindy som förhoppningsvis hinner utvecklas till en romans 

innan Ivan har ihjäl dem. Är den av spelarna som har störst överlevnadschans i och med att 

han faktiskt är hjälten. 

 

Steve Adams 

Hjältens side-kick, ekonomiskt bortskämd, känslomässigt försummad. Har en död bror. Är 

lite småkär i Joey. Rätt otrevlig. Lär dö rätt fort. 

 

Cindy Porter 

Darrens soon-to-be girlfriend. Personifierar alla fördomar om dumma blondiner, rejält 

bimboaktig. Utseendefixerad och egocentrisk. 

 

Joceline ”Joey” Harris 

Den självständiga starka tjejen. Har haft det svårt i livet (lär inte bli bättre av en galen 

mördare). Kompis med Cindy, gillar Steve som kompis, inte mer. 

 

Handling 
  

Scen 1 – Klassrummet 

 

Det är sista lektionen innan helgen, de fyra vännerna är alla otåliga att få sluta. Planerna för 

helgen diskuteras lite smått medan Darren gör ett plikttroget försök att faktiskt lyssna på vad 

läraren säger men blir ideligen distraherad av sina vänner. Hans koncentrationssvårigheter 

kan man kanske förstå, utsikterna att han och Cindy ska bli ett par i helgen är mycket goda. 

 

Låt spelarna lära känna sina roller och varandra så länge de tycker att det är roligt. Om de blir 

högljudda kan du låta läraren be dem dämpa sig. Ingen av de andra eleverna är heller särskilt 

intresserad av lektionen och om du känner för det kan du låta någon av dem lägga sig i 

samtalet, det får du i så fall improvisera själv. Läraren är en man i 40-årsåldern med grånande 

hår och stigande hårfäste. Det är fredag eftermiddag och han är trött så han tolererar en rätt 
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hög ljudnivå från spelarna innan han säger ifrån. När spelarna inte verkar ha så mycket mer att 

göra eller du helt enkelt tycker att lektionen har hållit på länge nog avbryter du scenen med 

följande text: 

 

Ringsignalen som markerade lektionens slut genljöd i salen som nu plötsligt fylldes med liv 

och rörelse. Tillsammans vandrade de ut i friheten; Darren, Cindy, Steve och Joey. Planerna 

för helgen var stora och de samtalade livligt på vägen hem till Steve. 

 

Nu kommer de säkert vilja hyra någon film, köpa lite snacks o.s.v. Allt de behöver finns i den 

lokala videobutiken. Åldersgränsen för att få köpa alkohol är i den lokala delstaten 21, inget 

sånt m.a.o. Steves föräldrar har i och för sig en flaska Jack Daniels och en flaska likör 

hemma, om spelarna envisas med att vilja ha alkohol. Påpeka gärna för Cindy att hon helst 

vill ha dietläsk och dietchips. Biträdet i videobutiken kommer att sucka högt över deras 

(förhoppningsvis) usla filmval. Vill de inte hyra film kan du antingen påminna dem eller bara 

låta dem åka hem till Steve.   

 

Scen 2 – De gör sig hemmastadda hos Steve 

 

Ordna följande text så att filmtitlarna stämmer med vad spelarna hyrde i videobutiken om de 

nu passerade där och införskaffade filmer. 

 

De hade varit hos Steve en stund nu, valet av film stod mellan ’Terror på Elm Street”, 

”Scream 2”, ”Fredagen den 13:e 4” och ”Jag vet fortfarande vad du gjorde förra 

sommaren”. Steve och Darren diskuterar vilken film man ska se medan Cindy tittar på 

’Dawson’s Creek’ och Joey är försjunken i en bok. 

 

Låt spelarna prata en stund till och kanske komma fram till en film. Efter en stund eller precis 

innan någon tänker slå av TV:n så läser du upp följande text: 

 

”TV:n sprakar till och en nyhetsuppläsare ersätter till Cindys förtret tv-serien. Uppläsaren 

ser lite nervös ut och bläddrar snabbt igenom sina papper innan han tar till orda. 

-’Vi avbryter våra ordinarie sändningar för ett viktigt meddelande’. Den psykotiske 

massmördare känd som ”Crazy Ivan” har nyss rymt från Smallville’s mentalsjukhus där han 

vårdats utan resultat i tre år. Han anses vara beväpnad och mycket farlig. Extrasändningen 

upphör och snart är det ordinarie programmet åter tillbaka i rutan.” 

 

Luta dig nu lugnt tillbaka och låt spelarna oroa sig en stund, förhoppningsvis tar de initiativet 

att börja titta på någon skräckfilm efter ett tag. Annars får du helt enkelt vänta på ett annat bra 

tillfälle att hoppa framåt en bit till i tiden. Dags för en ny liten text. 

 

 

Scen 3 – Lite mat kanske skulle vara gott? 

 

”Ute hade solen just gått ned och ett ihållande regn smattrade mot fönsterrutorna. Filmens 

eftertexter rullade över tv-rutan, Steve sträckte sig efter fjärrkontrollen och stänge av videon. 

’Hur ska vi göra med middagen?’  frågade han, och det var inte utan att de alla började 

känna sig lite hungriga.” 

 

Det finns ingen mat hemma hos Steve. Hemkörningskäk av någon sort är en bra idé, antyd det 

om spelarna inte fattar det själva. Deras hunger borde hursomhelst få dem att vilja ha mat och 
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om de inte tänker äta varandra så är hemkörningsmat en bra idé. Regnet borde avstyra alla 

tankar på att ge sig iväg ut efter mat, om de försöker ändå så får de gå, ty bilen startar inte 

eftersom Ivan, den fulingen, har stulit tändstiften. 

 

Låt nu spelarna sitta och småprata och kanske dricka lite läsk medan de väntar på det stackars 

pizzabudet som trots vädret lyckas ta sig fram ganska snart. När det äntligen ringer på dörren 

så störtar förhoppningsvis en av spelarna ner i hallen för att öppna för maten. Låt i så fall en 

vältajmad blixt lysa upp det gamla trädet utanför fönstret så att de övriga tre kan se ett 

stackars lämlastat matbud upphissat där i sina egna tarmar (eller hur du nu vill ha det, var 

kreativ och motbjudande). Allmän panik utbryter förhoppningsvis, dags för scen 4.  

 

Om alla spelarna gemensamt ger sig av till ytterdörren så har de just dömt Steves mor till 

döden, men det får de naturligtvis aldrig reda på. Om spelarna alltså envisas med att i samlad 

tropp ge sig av för att släppa in matbudet så är det inte matbuden utan Steves ömma moder 

som står där, hon förklarar något om en inställd modevisning och lovar sen att inte vara i 

vägen innan hon försvinner ut i badrummet för en dusch. Vänta nu tills spelarna återigen är på 

övervåningen innan det ringer på dörren igen, de hör då modern ropa ”Jag öppnar”, kör 

blixten och det trasiga matbudet och gå till scen 4.  

 

 

Scen 4 – Ivans intåg 

 

Den här scenen kan bli väldigt kort, den tar slut när Ivan på något sätt tagit sig in i huset, den 

kanske faktiskt aldrig ens hinner börja, det kan ju vara så att ingen reagerar på det upphängda 

liket i trädet och ytterdörren därför öppnas åt Ivan. Här är några förslag på hur Ivan kan ta sig 

in i huset, du kan naturligtvis komma på något eget om du tycker att det passar bättre. 

 

Genom dörren, han tränger sig helt enkelt in när någon öppnar dörren åt honom, öppnaren bör 

fly i vild panik. Stänger man dörren väldigt snabbt kan man ha en chans, får han väl in en fot i 

dörrspringan är det kört. Han kan också hugga sig in genom dörren. 

 

Genom ett fönster, spelarna hör ljudet av glas som krossas och sedan knarrande fotsteg på 

någon annan våning än den de är på, aj-aj. 

 

Via tackluckan på vinden, de hör steg på takpannorna och sen ljuden av någon som hugger 

sönder en plåtlucka. Observera dock att det här kan få spelarna att försöka fly ut, det vill vi 

inte. 

 

Han klättrar upp på balkongen och tar sig in där, inte så svårt om man inte vill vara diskret 

och har en yxa. 

 

Scen 5 – Crazy Ivan slår till 

 

Den här scenen kommer att handla om hur Ivan jagar runt rollpersonerna i huset och dödar 

dem en efter en. Beroende på vad de gör och hur barmhärtig du känner dig kommer han 

kanske inte lyckas döda alla, men minst två måste bort i alla fall. Eftersom den här scenen 

beror väldigt mycket på vad spelarna tar sig för så är den skriven som ett antal förslag på 

händelser, blanda de du tycker passar, ta bort sådana som inte gör det och lägg till nya om du 

känner för det.  
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Steves pappa kommer hem, han är militär och har en pistol. Rollpersonerna hör skottlossning, 

(fadern skjuter Ivan) pappan letar reda på rollpersonerna och säger att han sköt ett psyko med 

en yxa i trädgården. Alla hurrar, mardrömmen är över, tills pappa får någonting kastat genom 

huvudet på sig. Räkna aldrig ut Ivan, han är hårdare än en magnumkula. 

 

Ivan jagar någon tills personen tvingas klättra mellan två rum utanpå huset, i regnet, klar 

halkrisk. Man kan till exempel bli hängande på någon smal sak och nästan tappa taget när 

Ivan dyker upp under en. 

 

Ivan jagar in någon i något källarutrymme. Personen låser dörren, Ivan blockerar dörren 

utifrån och kommer tillbaka senare. Den instängda stackaren kan kanske lyckas fly, men bara 

kanske. 

 

Ivan hittar elskåpet och slår av elen, som alla onda människor har Ivan nämligen perfekt 

mörkersyn, vilket inte rollpersonerna har. 

 

Mot slutet kan det bli snyggt om någon eller något får huset att börja brinna, det gör sig bra i 

slutscenen. 

 

Om spelarna kommer på något sätt att beväpna sig så har Ivan redan varit där och norpat 

vapnet. I bästa fall har han kanske lämnat den minsta kniven i setet eller något sådant, men 

alla användbara vapen har han lagt rabarber på. 

 

Telefonen är naturligtvis död, om spelarna frågar efter mobiltelefoner så får de ingen 

mottagning. Trots detta kan Ivan ringa till deras telefoner och väsa fram hotelser.  

 

De kan höra grannens hund skälla men sluta med ett plötsligt litet gny. Senare kommer 

hundstackaren (eller åtminstone resterna av den) dyka upp på något oanat ställe väldigt 

plötsligt.  

 

Scen 6 – Slutscen 

 

När det är en eller kanske två av spelarna kvar kan de få lyckas med konststycket att kasta 

Ivan genom ett fönster eller liknande. Han blir liggande orörlig och de kommer äntligen fram 

till polisen, när polisen dyker upp är Ivan tyvärr borta, fade to black - roll credits! Låt akt 2 

börja. Låter du inte någon överleva (undvik helst detta då någon alltid överlever i en 

skräckfilm) så kan du läsa den här texten som avslutning på filmen. Anpassa texten efter 

situationen.  

 

”När polisen dagen efter hittade ungdomarnas kroppar rådde det knappast någon tvekan om 

vad som hade hänt, Crazy Ivan hade inlett sin nya serie mord. Kameran visade en närbild på 

FBI-agenten som var ansvarig för utredningen, han såg sammanbiten ut när han fimpade sin 

cigarretstump och tog till orda ’Looks like he got away this time, there is no way to tell where 

or when he will strike next...’ Hans kollega, den nybakade polisen som haft oturen att få det 

här som sitt förta fall såg blek ut när han nickade sitt bifall...” 
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Akt 2 – Välkommen ned i underjorden 

 
Bakgrund  
 

Spelarna gestaltar tre små tolvåriga gossar som är på väg hem från en biograf i Stockholm en 

kall vinternatt. Tillsammans med gossarna finns också en av gossarnas farbroder (den fjärde 

spelaren). Föreställningen de sett är en förhandsvisning av ’Ond måne IV: Ivans återkomst’ 

(som du kanske minns från akt 1) som farbrodern Reine (som är filmrecensent) ordnat 

biljetter till. 

 

Ungarna är lite uppskrämda och Reine är lite upprörd över att så usla filmer faktiskt får spelas 

in när de beger sig ner i Stockholms tunnelbana för att aldrig mer återvända ut i dagsljuset. I 

tunnelbanan lurar nämligen den fruktansvärde och grymme massmördaren Crazy Ivan som 

utsett de fåtal passagerarna som finns på spelarnas tåg till sina nästa offer.  

 

I själva verket så är hela den här makabra berättelsen en spökhistoria berättad av några 

ungdomar i en stuga i skogen. Den kommer därför att ha rätt få biroller och slutet kommer att 

bli väldigt öppet och mystiskt (om det går som vi tänkt oss). Även om antalet 

spelledarpersoner är klart begränsat kommer din roll ändå bli mer aktiv än i akt 1, i alla fall är 

det så vi tänkt oss det hela.  

 

Roller 
 

Reine Blom 

Frilansar som filmrecensent på Expressen. Får mest recensera okända och/eller halvdåliga 

filmer. Tycker väldigt mycket om barn men har inga egna än, dock har han en brorson som 

heter Pär som han är mycket fäst vid. Han har tagit med Pär och tre av hans kamrater på en 

förhandsvisning. Reine har fortfarande barnasinnet kvar, det är därför han har så lätt att förstå 

barn, han är en riktig busfarbror. 

 

Pär Blom 

Reines brorson. En tolvårig grabb som alltid är lite snuvig. Han är väldigt osäker och söker 

hela tiden bekräftelse från andra genom att avsluta sina meningar med frågor som ”eller hur?” 

och dylikt. Han är rätt skärpt, läser en hel del och vet mycket för att vara tolv år gammal. 

Eftersom han tycker om att visa hur mycket han vet genom att rätta andra så ser de flesta 

honom som en jobbig besserwisser. 

 

Totte Jansson 

Tuffingen i kompisgänget. Spelar fotboll och är bra på det, tränar flera gånger i veckan och 

ska bli proffs. Har en häftig storebror som han ser upp mycket till och som de andra är lite 

rädda för. Totte har ett Playstation 2 som han spelar mycket på också, mest spelar han 

fotbollsspel. 

 

Martin Lindén 

Ska bli serietecknare när han blir stor. Gillar cowboys och Robin Hood. Håller på med 

friidrott, irriterar sig på Totte för att Totte säger ”att det bara är bögar som håller på med 

friidrott” (något Totte hört från sin bror). Ska börja träna karate. 

 

Handling 
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Scen 1 - Stockholmsnatt 

 

”Bilden tonade ut och eftertexterna började rulla över duken. I salongen hade ljuset precis 

börjat tändas. ’Darren Green – James van der Beek, Cindy Porter – Britney Spears, Steve 

Adams – Luke Perry, Joceline Harris – Sandra Bullock’ antecknade Reine. Tre gossar som 

egentligen hade varit på tok för unga för att få se filmen talade upphetsat med varandra på 

sin väg ut i stockholmsnatten...” 

 

Spelarna ska helt sonika promenera till tunnelbanestationen T-Centralen, vänta 6 minuter på 

sitt tåg och gå ombord på tåget. Detta sker utan värre komplikationer än tillfälligtvis 

borttappade åkkuponger eller kanske någon tiggare som vill ha pengar till natthärbärge. Det är 

helt enkelt en kort liten introduktionssnutt innan helvetet bryter löst runt rollpersonerna, så låt 

dem ta det lugnt en stund medan de kan.  

 

Scen 2 – Möte med skräcken 

 

När spelarna verkar ha pratat sig torra så är det dags för den här akten att komma igång på 

allvar. Dags för lite klaustrofobisk tunnelskräck.  

 

”Vagnen skramlade fram genom tunneln, ljudet gjorde det stundtals svårt att konversera men 

de tre kamraterna gjorde åtminstone tappra försök. Den gamla tanten som förutom de tre 

barnen och filmrecensenten var den enda passageraren i vagnen tycktes trots allt oväsen 

stundtals lyckas slumra till. Plötsligt genljöd en dov duns genom tåget som sedan lika 

plötsligt tvärstannade.” 

 

Låt spelarna oroa sig en liten stund (eller om de nu är mer åt det hållet, svära över alla 

ständiga förseningar). Efter några minuter sprakar högtalarsystemet igång och en mycket 

nervös tunnelbaneförare tar till orda. 

 

”Ehh... på grund av ett... ...vagnfel... så har jag stannat tåget för ett tag, jag ber om ursäkt för 

förseningen men vi ska snart vara på väg igen... 

 

Shit! Var det där en människa? Fan! Oj!” 

 

Högtalarsystemet stängs av. Den här gången dröjer det längre tid innan föraren gör sig 

påmind igen, låt spelarna sitta och jaga upp sig lite, det mår de bra av. Tanten har vaknat och 

kan börja oja sig om mystiska mord som skett i tunnelbanan och som aldrig klarats upp. Det 

borde få spelarna att ana vart de är på väg. Efter en obekvämt lång tidsperiod återkommer 

tågföraren. 

 

”Err... Det ligger någonting och blockerar rälsen, eftersom jag inte får någon kontakt med 

servicecentralen så går jag ut och ser vad det är.” 

 

Efter c:a tio minuter hör spelarna ett kvävt skrik i tunneln, ytterligare tio minuter senare slås 

belysningen av. Var de inte oroliga tidigare är det dags nu, annars behöver du nya spelare. 

Om spelarna sitter handfallna kan de efter en stund höra ljud av våldsamheter som kommer 

allt närmare, till slut kan de se hur en man i regnrock slaktar passagerarna i vagnen framför 

med en yxa, springer de inte nu så försöker Ivan (för visst är det han) hugga upp dörren till 
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deras vagn, när det inte går slår han in ett fönster med en död lokförare. Nu ska rollpersonerna 

fly ut i tunnlarna, annars är akten slut, gå till nästa. Om spelarna ger sig ut i tunnlarna så är det 

dags för nästa scen. 

 

Scen 3 – In i mörkret 

 

Några barn och en vuxen man på vild flykt genom mörka tunnlar med en psykopat i hälarna 

och skenande tunnelbanetåg att hoppa undan för. Kan det bli bättre? I så fall får du ordna så 

att det blir det för vi tycker att det funkar fint så här.  Ge hjältemodige Reine några chanser att 

offra livet för att rädda barnen, låt någon snorunge snubbla eller så. Fortsätt plocka av dem så 

länge det är roligt. Försök få dem att dela upp sig, de kommer hitta återvändsgränder, 

upptäcka att Ivan kommer från andra hållet, snubbla, tappa ficklampor, bli trötta osv. Har 

akten gått väldigt fort får du nästan lov att dra ut på det, detta ska vara scenariots näst längsta 

del, det är estetiskt nödvändigt!  

 

Avsluta med denna eller en liknande text: 

 

”’Ingen av dem skulle någonsin få skåda solens ljus igen, vad som hände med yxmördaren är 

det ingen som vet, men man fångade honom i alla fall aldrig.’ avslutade Maria sin 

spökhistoria. De andra som satt runt bordet i stugan rös lite. Ute ven höstvinden fortfarande 

och ett lätt regn hade börjat falla över den mörka skogen.” 

 

Och hoppa till Akt 3!   
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Akt 3 – Mystiska skeenden i Storskogen 
 

Bakgrund 
 

Rollpersonerna är alla roller på lajvet ’Mystiska skeenden i Storskogen’. De kommer vara ute 

i skogen i en stuga och Crazy Ivan kommer komma dit och anfalla dem, de kommer försvara 

sig, och han kommer bli arg och lämna lajvet. Vänta så länge som möjligt med att slänga in 

Ivan, det kommer nämligen inte dröja allt för länge innan det tar slut när de väl träffat på 

honom.  

 

Roller 
 

Chris Smith 22 år/Andrew Davids 34 år 

Hemlig agent som jagar Niklas. Britt, skickad av MI:6. Anar att det är något lurt med hans 

uppdrag eftersom Niklas verkar så ung och ofarlig. Har förfört Sara för att kunna forska mer i 

saken, börjar bli kär i henne på riktigt och vill bli en vanlig människa som inte ljuger jämt. 

 

Maria Berglund 18 år 

Saras bästis sedan många år tillbaka. Tycker att Charles är lite för gammal för Maria 

egentligen. Har en far som är jagad av maffian, hade en bror som dödades av maffian. Håller 

på med lite new age och sånt. 

 

Sara Boltz 18 år 

Nykär i Charles. Väldigt lycklig och nöjd med livet. Estet, tycker om att skulptera. Kommer 

bra överens med sina föräldrar, bråkar lite med sin bror som syskon brukar. 

 

Niklas Boltz 15 år 

Konspirationsteoretiker som älskar Arkiv X. Har faktiskt kommit någonting stort på spåren 

utan att riktigt ha förstått det själv ännu. Litar inte på Charles för fem öre. Kivas med sin 

syster. 

 

Handling 

 
Scen 1 – In lajv 

 

Spelarna spelar skräcklajvsroller, lajvarna som spelar rollerna är så inne i dem att de glömt 

bort att det är på låtsas (du kände på dig att det kunde hända, eller hur?). Det är väldigt viktigt 

att du får igång spelarnas interna rollspelande, det finns en del konflikter att spela på inom 

gruppen så det borde verkligen gå.  

 

Om de sätter sig och spelar kort så ge dem gärna en kortlek till det, försök se till att trygg 

stämning i stugan. Antyd kanske om lite knakande ljud från taket eller smygande steg utanför 

fönstret. Låt någon från ambassaden kontakta ”Charles” och be att få tala där han inte blir 

hörd av någon så att han måste gå ut i natten osv. Charles får information om att Niklas SO-

lärare är insyltad i terrorristorganisationen på något sätt och att han borde ta reda på mer. 

Maria ser dåliga omen (korpar som landar på fönsterbläck, korta livslinjer i folks händer 

osv.).  

 



Döden är bara början – en förställning i fem till sex akter 

Författare: Tobias Evert och Viktor Svärd 

- 11 - 

Se till att göra dem lite smånerviga (de lär vid det här laget förvänta sig en Ivan). Ivan smyger 

naturligtvis omkring och är mystisk runt huset. De hör steg, ser siluetter osv. Ibland kanske 

han t.o.m. smyger omkring inne i stugan och lämnar lite fotspår. Här är det bra med två 

spelledare som kan smyga omkring spelarna och viska till dem om att de hör saker utanför 

fönster eller tycker att andra beter sig underligt. Meningen är att stämningen ska bli allt mer 

nervös och sammanhållningen allt sämre ju längre tiden går. Spela gärna mycket på 

karaktärernas inbördes motsättningar. 

 

När Ivan sen stormar in som ett jehu med yxan i högsta hugg så lär spelarna antingen försöka 

försvara sig, bryta ihop eller ha sönder något i flykten. Då är det dags att iscensätta scenariots 

största antiklimax.. Kasta nästa akts roller på spelarna och låt Ivan be om ursäkt för om han 

skrämde någon för mycket/skälla på den som slår sönder fönster/bli skitförbannad på idioten 

som slog honom i huvudet med en stol och lämna lajvet.  

 

Scen 2 – Off lajv 

 

Spelarna får lite tid att läsa igenom sina roller, prata lite med varandra och gå och lägga sig, 

egentligen kanske det här passar bäst i Akt 4, men eftersom en akt med en enda scen kändes 

fel och eftersom Akt 4 utspelar sig i en dröm så ligger den scenen här, håll till godo. Tuva har 

en påse bullar att bjuda på, man kan koka te i köket. Efter lite småprat, lite problem med 

Anders rödblommiga kaffekopp, ett besök från Tuvas lilla flicka och kanske ett gräl mellan 

Björn och någon annan börjar de bli lite trötta och bestämmer sig för att gå och lägga sig, gör 

de inte det så får du understryka hur trötta de faktiskt är, till slut somnar de. Dags för Akt 4.      
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Akt 4 – Dröm sött lilla vän 
 

Sammanfattning 

 

Bakgrund 
 

Spelarnas rollpersoner är rollpersoner i Kult som har mardrömmar och råkar illa ut (ovanligt i 

Kult, eller hur?) på grund av något hemskt som deras föräldrar gjorde mot Ivan (av alla 

psykopater att vara elak mot valde de naturligtvis våran absoluta favorit, bra för oss, dåligt för 

dem!). Han blev naturligtvis upprörd och bestämde sig för att hämnas på deras barn (så 

klart!). På något sätt lyckades föräldrarna döda Ivan (fråga inte oss, vi vet inte hur man gör) 

och han lever nu vidare i drömvärlden. 

 

Försök få spelarna att försöka stoppa ritualen i slutet, annars blir det lätt tråkigt. Uppmuntra 

också Liselott att flippa då om hon inte gjort det tidigare. Om du har känsliga spelare så 

varsågod att tona ner ritualen lite. Vi som skrev det här har spelat en hel del Kult och är över 

huvud taget ganska okänsliga för fiktivt våld. Var rädd om dina spelare, det är inte deras 

föräldrar som offrat Ivans dotter. 

 

Roller 

 
Det är viktigt att spelarna får sin lajv-rolls spelare. Det här är enda gången det spelar någon 

roll vem som får vilken karaktär, om du tittar bland karaktärerna så står det på lajvarna vem 

de spelade under lajvet. Det kanske kan vara en kul grej om Charles spelades av Tuva, men 

det gör nog spelarna alldeles för förvirrade, så låt helst bli sådana dumheter. 

 

Björn Rassmussen 30 år  

Den enda som hört talas om Ivan och hans ed, vet inte om han tror på det. Egocentrisk och 

självgod djävel, är dessutom argsint och bråkig. Är gift med Liselott. 

 

Anders Norrlander 19 år 

En stackars narkoman som efter att ha begått ett knivmord utvecklat en stark förföljelsemani 

och en rädsla för blod. 
 

Liselott Rassumussen 26 år 

Har två helt olika personligheter. Den ena är timid, konflikträdd och tystlåten. Den andra är 

Hatisk, aggressiv och våldsbenägen. Den timida är dominant men den andra kan dyka upp 

nästan när som helst. 

 

Tuva Bjälke 18 år  

Har varit schizofren (som i ser syner och hör saker) sedan hon var liten. Ivans döda dotter 

pratar med henne. Det är synd om henne.  
 

 

 

 

 



Döden är bara början – en förställning i fem till sex akter 

Författare: Tobias Evert och Viktor Svärd 

- 13 - 

Handling 
 

Scen 1 – Välkomna in 
 

Spelarna vaknar i stugans sovrum (där de la sig för att sova med andra ord, så långt inget 

skumt). Taket känns onaturligt högt upp. Dörren står öppen, på tröskeln står Ivans dotter, en 

liten mörkhårig flicka i 7-årsåldern. Hon har en vit särk med blodfläckar på sig. Hon vinkar åt 

Tuva (som känner igen henne) och går sedan ut ur dörren.  

 

”Ni vaknar alla mitt i natten med en bestämd känsla av att något inte står rätt till. Rummet 

ser inte riktigt ut som det brukar, taket tycks vara flera meter högre upp än vanligt och det 

känns som om väggarna lutar sig inåt över er. Dörren skjuts sakta upp av en liten söt flicka 

med långt brunlockigt hår och snälla nyfikna ögon. Hon är klädd i ett vitt linne som är 

nedfläckat av något som ser ut som levrat blod. Hon ler mot er och vinkar åt er att följa efter 

innan hon vänder och går ut genom dörren.” 

 

Om spelarna inte följer efter kommer hon tillbaka och säger med späd röst något i stil med 

”Kom nu, skynda er, han kommer snart!”. 

 

Scen 2 – Den långa vandringen 

 

Utanför dörren finns inte längre en tambur, istället finns där en till synes oändlig korridor. 

Den lilla söta flickan vinkar åt dem att komma och ber dem skynda sig på. Hur de än försöker 

kommer de aldrig kunna gå tillbaka, dörren de kom ut igenom kommer nämligen aldrig 

komma närmare hur mycket de än går ditåt. Går de åt andra hållet så tappar de snart sin 

sovrumsdörr ur sikte. Korridoren pryds här och där med nidbilder av rollpersonernas 

föräldrar, de är igenkänningsbara men försedda med demoniska drag som huggtänder, horn 

eller långa klor. Alla ler sadistiskt och har blodfläckar på händer och/eller kläder.  

 

Scen 3 – Synden upprepar sig 

 

Förr eller senare måste rollpersonerna komma till slutet av korridoren, eftersom man bara kan 

röra sig åt ett håll så är det nästan omöjligt att misslyckas. Envisas idioterna med att gå åt fel 

håll får de väl komma till rätt dörr ändå, kan man ha korridorer som bara går åt ett håll kan 

man ha korridorer där alla ändar går till samma ställe. När de går in genom dörren så hamnar 

de i en källarlokal någonstans. Flickan stannar i mitten av rummet och ler mot rollpersonerna. 

Så snart de kommit in i rummet så hör de ett svischande ljud bakom sig, det är väggarna som 

försvunnit ut i mörkret, rummet är nu så stort att de inte längre kan se en vägg i någon 

riktning, också taket är oändligt långt bort.  

 

När de vänder sig tillbaka mot mitten av rummet så ser de hur den lilla flickan ligger 

fastbunden på ett altare omgiven av åtta kåpklädda gestalter. Hon verkar rädd och gråter tyst 

för sig själv. Om någon av rollpersonerna försöker ingripa så stoppas de bryskt av en av 

gestalterna som avslöjar sig som en av deras föräldrar. Så fort någon försöker lägga sig i 

kommer alla känna hur de på något sätt krymper, de kommer för resten av akten se ut som sig 

själva när de var barn. Envisas de med att försöka vara i vägen (inte helt otroligt) kommer 

deras föräldrar bli allt våldsammare och till slut förse spelarna med fotbojor (den där sorten 

med stora metallklot på som fångar har i tecknade filmer), de skär in i köttet och gör 

fruktansvärt ont, dessutom är de alldeles för tunga för att ett barn ska kunna flytta dem. 
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Så snart de inte blir stoppade kommer kåpfigurerna att börja mässa på ett för rollpersonerna 

okänt språk samtidigt som der börjar karva i den stackars flickan med en inte allt för vass 

kniv. Blodet forsar och flickan skriker av smärta och skräck. En av gestalterna häller något 

som ser ut som smält metall i hennes sår och hon skriker ännu högre och börjar skaka i sina 

rep. Till slut blir hon tyst och ligger stilla. Altaret tar eld och börjar brinna med en grön eld 

som totalt förintar det och endast lämnar askhög. Kåporna faller ihop som om personerna i 

dem plötsligt lösts upp (vilket är precis vad som har hänt).  

 

”De åtta gestalterna runt altaret börjar mässa med höga jämrande röster på ett språk som 

omöjligt kan vara menat för mänskliga stämband. Då och då anar ni era föräldrars 

ansiktsdrag under huvorna. En av de kåpklädda figurerna höjer en vågig kniv i någon sorts 

stenmaterial över huvudet, mässandet tilltar, flickan skriker allt högre. Personen med kniven 

stöter med båda händerna kniven i den stackars flickans underliv och börjar sedan långsamt 

och metodiskt sprätta upp henne som ett slaktat djur. Hon lever fortfarande och sprattlar och 

skriker, när kniven efter en stund når lungområdet så tystnar hon men hon fortsätter att röra 

sig. När snittet når upp till halsen så läggs kniven åt sidan och en av de andra gestalterna 

häller något som ser ut som smält metall i flickans vidöppna mun, ni ser hur hon sprattlar än 

mer och hur metallen sipprar ut ur den uppskurna halsen och ned bland hennes blottade 

inälvor, till slut blir hon stilla. Altaret flammar upp i en grön eld som snart har förtärt det och 

flickans lemlästade kropp, de åtta gestalterna faller ihop, kvar på golvet tycks bara deras 

kåpor vara.” 

 

Scen 4 – Straffet mäts ut 

 

”För en stund råder en tryckande tystnad och en total stillhet. Efter den otroligt makabra 

scen ni just sett utspela sig bara några få meter ifrån er så känns det plötsliga lugnet 

paradoxalt och respektlöst. Friden varar dock inte länge, snart hör ni hur tunga steg närmar 

sig er bakifrån. Ni ser en man iförd i gul regnrock som närmar sig sakta. I hans ena hand 

vilar en stor yxa, i den andra håller han den lilla flickans hand och hon går tätt bakom 

honom. Det ni främst lägger märke till är dock de gapade infekterade skotthålen i hans bröst. 

Han ler när han möter era blickar med sina isande livlösa ögon.” 

 

Om spelarna inte sitter fast i fotbojor kan de ju försöka fly, problemet är att det är Ivan som 

styr drömmen och var de än springer kommer de att springa in i honom. De kommer springa 

utan att komma någon vart medan han sakta närmar sig bakifrån etc. Är spelarna kedjade så 

kan du om du vill låta dem lyckas ta sig låss, inte för att det hjälper så mycket men det kanske 

får dem att känna sig duktiga på något sätt.  

 

Han hänger upp dem hullingförsedda stålkrokar som hänger från taket i kedjor. Under dem 

finns kar med smält bly. Deras händer fästs vid kedjorna med bojor så att de inte kan ta sig 

låss. Ivan arbetar lugnt och metodiskt, han vet att ingen kan undfly honom så han kan ta 

rollpersonerna en i taget utan att jäkta. Han ignorerar fullkomligt allt vad rollpersonerna säger 

och visar inga tecken på nåd eller medlidande. När han hängt upp dem alla säger han för 

första gången något. 

 

”’Era föräldrar skall nu få betala vad de gjorde mot mig och min dotter med sina egna barn. 

De kommer att få uppleva samma förlust som jag en gång fick på grund av dem. Äntligen 

kommer deras själviskhet och känslokyla att hinna upp dem. Genom er får jag så till slut min 

hämnd.’  
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Sen vänder han och börjar gå ut i mörkret, kedjorna börjar med ett olycksbådande rasslande 

sakta hissa er ned mot karen med smält metall.” 

Dags för akt 5, låt dom kanske hänga och våndas en liten stund men låt dem aldrig nå karen.  
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Akt 5 – Konventet som Gud glömde 

 
Bakgrund 
Spelarna spelar nu konventsbesökare som just avslutat ett parti Kult på SolnaCon, ett konvent 

i Solna utanför Stockholm. De är ett ganska udda gäng och kommer ha olika åsikter om 

huruvida det var ett bra äventyr eller inte. När de pratat en stund så kommer Ivan att dyka upp 

och yxa ner dem, för sista gången (eller är det verkligen sista?).  

  

Roller 

 
Markus Bohman 

Är en helfrälst Vampirenörd. Tycker om ångest och påstår att han är deprimerad, även om han 

egentligen är rätt glad.   

 

Henrik Melin 

Konservativ när det gäller det mesta inom kultur och nöjesliv. Gillar inte ny musik och inte 

nya filmer. Det värsta han vet är nya konstiga rollspel. 

 

Hjalmar Steen 

Tycker inte om att spela som man alltid gjort. Vill ha nyskapande rollspelsarrangemang, orkar 

dock inte fixa det själv utan gnäller mest på alla andra. Använder en hel del knepiga ord som 

han inte alltid förstår. 

 

Johan Rönnberg 

Spelar inte så mycket rollspel. Gör just nu lumpen och hatar det. 

 

Handling 

 
”Ni vaknar aldrig igen. Ivan har från andra sidan döden utkrävt  sin efterlängtade hämnd, en 

hämnd för något som era föräldrar gjorde innan ni ens var födda men som nu ändå på ett 

mycket direkt sätt  drabbar er.  

 

Spelledaren lade ned sina papper och tittade på er. ’Jaha, det var det, det, vad tyckte ni?’ 

sade han och smuttade lite på sin kaffekopp.” 

 

Låt nu spelarna diskutera en stund, låt spelledaren därefter lämna rummet. Innan spelarna 

hunnit ut genom dörren dyker sedan Ivan upp och har ihjäl dem.  

 

”Den här gången fanns det ingen verklighet att fly till när fantasin blev allt för skrämmande, 

den här gången var det som i verkligheten, fast på riktigt.” 

 

Lägg nu ner dina papper, säg ’Jaha, det var det, det, vad tyckte ni?’ och smutta på din 

kaffekopp. Meningen är att när spelarna lämnar salen ska en Ivan (med regnrock och yxa) 

möta dem. Nu kanske du inte har tillgång till sådan rekvisita, det gör inget, han är bara en 

bonus. 


