
AKT 1 – Ond Måne IV: Ivans återkomst



Cindy Porter 18 år 

 

Asså det finns ingen bättre känsla än att vara vacker, och det är jag, skitsnygg faktiskt. Jag är 

typ, snyggast i skolan, eller vaddå typ förresten, jag är snyggast i skolan, cheerleader captain 

är jag och allt du vet. Min klädstil är helt underbar också, har råd med allt moderiktigt, farsan 

är typ Advokat för nån stor firma eller nåt. Han är jätterik, men annars kan han vara rätt 

jobbig och tjata om hur dåligt skolan går och så, men hallå asså, hur viktig är typ skolan på en 

skala? Morsan är bättre, hon fattar att hennes lilla dotter har viktigare saker, jag ska bli 

modell, precis som mamma var, och behöver man inte en masa mossig matte. 

 

Mamma var jättesnygg när hon var ung. Hon är fortfarande vacker asså men du fattar vad jag 

menar va? Hon är ju typ inte ung längre. 

 

Jag ägnar typ massor av tid åt cheerleadenig, det är ju typ skitviktigt för laget och skolan och 

alla asså. Jag hittar på ramsor och allt, särskilt åt Darren, quarterbacken. Han ska typ bli min 

pojkvän eller så. Han är lagkapten i laget också. Vi träffas och jag ba vet att vi har nått på 

gång, vi är ju snyggast och mest poppis i skolan och allt så vi skulle vara typ ett helt underbart 

par. Darren är typ den snyggaste killen i hela världen asså, han ser precis ut som Dawson i 

Dawson’s Creek, så snygg att man ba dör asså. Lika snygg som jag är faktiskt. Vi ba måste bli 

ihop! 

 

Jag typ, älskar kläder. Handlar jämt och så. Shopping är typ livet, shopping och killar. Ah, 

åsså cheerleading förståss, och typ kompisarna och sånt du vet.  

 

Joey, min typ bästa kompis, hon har lite pluggisstämpel asså, men det är lugnt så länge hon 

hänger med mig. Hon gillar typ böcker och skit, fast jag har börjat få henne att följa med mig 

ut och shoppa, hon är typ fattig, eller hennes föräldrar asså menar jag. Hon är typ skittrevlig, 

hon är rätt snygg också, inte som jag eller så men jag fixade en plats i styrkan åt henne. 

 

Den där Steve är rätt otrevlig och skum, skulle aldrig umgås med honom om det inte var 

Darrens kompis. Darren är så underbar, han är kompis med Steve trots att Steve är typ, råful. 

Gud vad snällt av Darren asså. Det är i alla fall bra att vi typ, alltid kan vara hos Steve. Han 

och Joey skulle nog bli ett bra par, det är jag helt säker på. 



Darren Green 19 år  

 

Det finns dom som tycker det var dumt av mig att stanna kvar hemma och gå på college där 

istället för att söka in på någon finare skola. Ibland håller jag kanske med om det men oftast 

så är jag glad att jag stannade kvar hemma i Smallville  Vilket college jag går på har aldrig 

känts så viktigt eftersom jag allt sedan jag var liten vetat att jag ska ta över pappas firma när 

han går i pension. Eftersom det är viktigt för en chef att kunna förstå sina anställdas situation 

så ska jag naturligtvis arbeta mig upp från botten, det tycker både jag och pappa är det bästa 

sättet att lära sig verksamheten ordentligt.  

 

Man ska aldrig låta framgång stiga en åt huvudet, det gäller både på i arbetslivet och i skolan. 

Bara för att jag blivit utsedd till lagkapten så kan jag ju inte se mig själv som bättre än de 

andra spelarna i laget, i ett lag är alla viktiga. Det var lite jobbigt i början, alla verkade göra en 

så stor sak av det där med att jag var lagkapten, det kändes obekvämt att alla plötsligt brydde 

sig så mycket om mig. Som tur var har jag så att säga växt med uppgiften och nu känns inte 

uppmärksamheten och ansvaret som en lika tung börda längre.  

 

Jag har väldigt lätt för att få vänner, det beror på att jag alltid är mig själv och alltid ställer upp 

för mina vänner. Det var nog det att jag hade lätt att prata med andra snarare än min 

skicklighet som fotbollspelare som gjorde att coachen valde mig till kapten för skollaget, om 

jag får säga vad jag tycker så är jag nämligen inte på något sätt bäst i laget. Att vara lagkapten 

är ett stort ansvar och jag gör verkligen mitt bästa för att inte göra coachen besviken.  

 

Som lagkapten för skolans fotbollslag har tjejerna i skolan plötsligt fått upp ögonen för min 

existens. De kanske påstår att jag är ”snygg” eller ”trevlig” men de flesta är nog tyvärr mest 

intresserade av den status det innebär att dejta lagkaptenen, det gäller att inte låta sig förledas 

av ytliga personers smicker. Man får förståss inte vara nedlåtande mot folk bara för att de är 

ytliga, då kan man såra någon och det är onödigt, dessutom kanske det finns de som faktiskt 

tycker att jag ser bra ut (även om jag egentligen ser ut som vem som helst) och någon av dem 

vill jag ju absolut inte vara otrevlig mot.    

  

En av dem som faktiskt verkar gilla mig för den jag verkligen är är en tjej i 

hejarklacksledarlaget som heter Cindy. Förutom att hon är väldigt söt så har hon också en 

väldigt fängslande personlighet. Utseendet är ju faktiskt inte det viktigaste hos en person, 

även om Cindy nu råkar vara otroligt vacker. Vi kommer väldigt bra överens och det känns 

som  om vi kan prata om allt. Helt säker kan jag ju inte vara men jag tror att hon känner på 

samma sätt för mig som jag gör för henne.   

 

Steve är en av mina bästa vänner, vi har känt varandra ända sedan tiden på highschool.  Han 

var väl lite utstött och verkade behöva en vän. Tiden gick och nu har vi faktiskt blivit riktigt 

goda vänner, de flesta människor är trevliga om man bara är villig att ge dem en chans. Det är 

det som är så fint med Amerika, man kan bli accepterad som man är. Han kanske är lite 

bortskämd men samtidigt har han inte haft det så lätt med föräldrar som jobbar nästan hela 

tiden, så man måste ha visst överseende med honom. Han skulle nog må bra av att träffa lite 

mer människor och få fler vänner men det är inte så lätt att säga det till honom på ett sätt som 

inte sårar honom. 

 

Joey är Cindys bästis. Jag känner henne inte så bra men hon verkar väldigt trevlig. Vad jag 

förstått från Cindy så har hon inte haft det så lätt under sin uppväxt, mer än så har jag inte 

hört. Jag tror att hon och Steve skulle passa bra ihop och jag tror Cindy håller med mig om 

det, vi kanske kan lyckas para ihop dem, det skulle nog Steve må bra av. 



Joceline ”Joey” Harris 19 år 

 

För de flesta är ungdomen en tid utan något egentligt ansvar. En härlig tid då man kan hitta 

sig själv och göra dumma saker. Komma hem stupfull timmar senare än man skulle ha gjort 

och ha en massa drömmar och förhoppningar utan verklighetsförankring. Min ungdom slutade 

när jag var fjorton. Det var när pappa fick sitt sammanbrott. Det var en skoldag som vilken 

som helst egentligen. Jag satt och pluggade vid köksbordet och Zack och Daniel, mina 

lillebröder, satt och lekte på golvet. Jag borde väl ha anat nåt, men jag var bara en flicka då, 

och inte lika uppmärksam som jag är idag. Pappa jobbade övertid, han jobbade alltid övertid, 

och mamma stod och lagade mat. De hade det nog väldigt jobbigt framåt slutet, mamma och 

pappa, de fick ju faktiskt ingen tid för varandra. När det inte var jobb så var det nåt med 

Nathan. Nathan , det är min storebror, han hamnade i lite dåligt sällskap sista året i highschool 

och bråkade väldigt mycket med pappa. Jag satt där och skrev i alla fall, gjorde små hjärtan 

istället för prickar över i:na, när telefonen ringde. Det var från pappas jobb, de undrade om 

han inte tänkte hämta sina saker snart, eftersom han fått sparken för snart en vecka sen. 

 

Jag är inte arg på Ivan, vi säger Ivan, det är ju det han heter, för sen var han inte riktigt pappa 

mer. Han är fortfarande inlagd på mentalsjukhus. Jag tror inte han någonsin kommer att bli 

bättre. Pappa flydde till Amerika från Sovjet när var ung. Han pratade aldrig om det, men jag 

tror att han var med om något hemskt där. Fast jag vet att han berättat mycket om hur han och 

mamma träffades för mig när jag var yngre kommer jag inte riktigt ihåg de historierna. Det är 

synd, för han kommer aldrig kunna berätta dem igen. 

 

När Ivan lagts in blev allt en enda röra. Nathan tog ju inget ansvar, han behövde snarare tas 

om hand själv, Zack och Daniel var alldeles för unga och mamma skaffade ett till jobb för att 

vi skulle klara räkningarna så hon hade inte tid. Jag fick ta hand om hemmet. Det var då det 

började gå dåligt i skolan, innan så arbetade jag för höga betyg, men plötsligt var det så 

menlöst. Jag hade inte tid för det ändå, skolarbetet alltså, så det var nog lika bra. 

 

Det var ett tag där när jag var lite nere. Det var ju så mycket att göra och så lite tid. Allt har 

ordnat sig ganska bra nu, det är fortfarande mycket att göra men nu har jag faktisk fått en del 

tid över för mina vänner. Det är jätteskönt.  

 

Mina vänner ja, utom dem skulle jag nog inte må lika bra. Cindy är min bästa vän, Hon 

kanske verkar lite ytlig och så ibland, men det är bara så hon är. Cindy ställer alltid upp för 

mig, man kanske inte kan föra så djupa samtal med henne men so what? Cindy är 

hejarklacksledare och typ skolans populäraste tjej. Hon har faktiskt fixat in mig i cheerleader 

squaden också, det kanske inte riktigt är min grej men det är väldigt roligt ändå. Hon håller på 

att träffa Darren, han är quarterbacken i skollaget och en väldigt trevlig kille. Jag tycker 

kanske inte att han och Cindy är riktigt gjorda för varandra, men Cindy verkar tycka det och 

sånt vet hon bättre än jag. 

 

Ikväll ska vi hem till Steve. Steve är rätt trevlig, kanske lite bortskämd men är inte så konstigt 

med de föräldrarna han har. Cindy tycker att jag och Steve skulle vara ett perfekt par men det 

håller jag inte med om. Jag är inte intresserad av honom helt enkelt. Ibland har det känts som 

om han stöter på mig. Jag har inte sagt att jag inte är intresserad, bara dragit mig undan. Jag 

vill ju inte såra honom. Skulle jag ha en pojkvän skulle han nog vara mer som Darren än som 

Steve tror jag. 

 



Steve Adams 19 år 
 

Alla andra är så jävla besatta av att komma in på något visst college, vafan spelar det för roll? 

Det är liksom ändå kontakter som spelar roll när man ska skaffa jobb idag, med dom rätta 

kontakterna kan man juh få vilket jobb som helst oavsett vilket college man gick på. Om jag 

känner rätt människor kan jag fan bli president om jag vill. Farsan krävde att jag skulle skaffa 

mig en collegeexamen, egentligen ville han att jag skulle gå på Harvard eller nått sånt men dit 

räckte ju inte betygen, så jag slapp flytta iväg till nån djävla lyxskola i alla fall. 
 

Några idioter i plugget gnäller om att jag är ”bortskämd” å skit. Kan jag rå för att mina 

föräldrar råkar vara lite mer framgångsrika än deras? Det där är bara en massa djävla 

kommunisttjafs. Kommunister är folk som är avundsjuka på att andra har det bättre men inte 

orkar göra något annat åt det än att gnälla om ”samhällets orättvisor” å sån skit. Dessutom 

sliter mina föräldrar för sina pengar, dom jobbar typ jämt och är inte hemma så ofta.  

 

Morsan jobbar med mode på ett stor internationellt företag och hon är i Frankrike minst 15 

gånger om året. Farsan är nån sorts officer inom armén och är bara hemma på sina 

permissioner. Det viktigaste för honom har alltid varit att försvara vårt land mot 

kommunisterna och andra som vill oss illa. Om vi skulle bli invaderade har han ett gevär i ett 

skåp på vinden. Han tycker att jag borde ta värvning men jag tror inte det militära är något för 

mig, det verkar alldeles för jobbigt, men det är tur att det finns såna som farsan som kan 

försvara oss när kommunisterna kommer.   

 

Eftersom mamma å pappa är borta mycket kan det bli lite ensamt ibland, speciellt sen min 

storebror Jeff körde ihjäl sig för två och ett halvt år sen.  Jag var yngre då och ensamheten 

störde mig mer, nu känns det rätt skönt att föräldrarna inte är hemma och stör så mycket. Att 

ha ett stor hus för sig själv är juh inte så jävla illa ändå. Det hade varit trevligare om Jeff 

fortfarande hade levat förståss but that’s life.  

 

Det var strax efter  Jeffs olycka som jag lärde känna Darren. Han är lite naiv och präktig men 

han är okey ändå. Till  skillnad från de flesta andra av mina ”kompisar” så var han inte 

kompis med mig bara för att jag hade pengar. Inte för att jag köper mig vänner i vanliga fall 

eller så, folk bara tar för givet att dom kan utnyttja mig för att jag är rik, no way! Hursomhelst 

så har jag och Darren förblivit vänner sen dess, han är faktiskt riktigt schysst om man kan ha 

överseende med hans präktighet.   
 

Darren har en brud på gång som heter Cindy. Hon är djävligt snygg, fast jag trodde aldrig 

Darren skulle falla för en tjej som var så otroligt blåst. Dessutom är hon så fruktansvärt ytlig 

att det är larvigt, det djupaste jag hört henne prata om är hur hennes smink matchar hennes 

linnen. I och för sig så bildar dom ju ett klassiskt par, hejarklacksledarkaptenen och 

lagkaptenen för fotbollslaget, kan det bli bättre? 
 

Cindy har en kompis som heter Joey. Hon är nästan lika snygg som Cindy men mycket 

smartare. Jag gillar henne, man kan prata med henne om en massa grejer (till skillnad från 

Cindy som bara kan prata om kläder och smink). Jag vet inte vad hon tycker om mig, men jag 

tror hon gillar mig.  

 

 



AKT 2 – Välkommen ned i underjorden  



Martin Lindén 12 år 

 

När jag blir stor ska jag bli serietecknare. Jag är jättebra på att rita, mest ritar jag roliga bilder 

på skojiga gubbar. Min teckningar är jätteroliga, jag ska göra en serie om en häftig cowboy 

som jagar skurkar. Skurkarna är roliga och klantar till allt hela tiden.  Cowboyen ska vara 

jättecool och  ha skäggstubb. Han ska heta Martin precis som jag. När jag blir stor ska jag ha 

skäggstubb, det är häftigt. Annars kan man göra en serie om Robin Hood också. Han är också 

häftig. Jag vill ha en pilbåge, som Robin Hood. Mamma och pappa säger att jag är för liten för 

att ha en pilbåge men det är jag inte. Jag kanske kan få en nästa gång jag fyller år.   

 

Ibland när vi är på mitt landställe skjuter vi luftpistol. Vi har en jättehäftig luftpistol som ser  

ut precis som en cowboypistol. Jag är ganska bra på att skjuta, men pappa är bättre. Om jag 

övar så kan jag nog också bli lika bra som honom, han är jättebra på att skjuta. 

 

Bild är det roligaste i skolan, då får man rita en massa och det är jag bra på. Annars är gympa 

roligt också, det är jag också bra på. Matte är tråkigt, bara en massa dumma siffror. Jag gillar 

historia bättre, i alla fall när vi läser om riddartiden. Jag gillar riddare, och Robin Hood. 

 

Om jag inte blir serietecknare så ska jag bli friidrottare. Jag går på friidrott. Det är jättebra 

träning. Man får kondition och styrka. Min pappa var duktig på friidrott när han gick i skolan. 

Det ska jag också bli, det har jag bestämt. Totte säger att det bara är bögar som håller på med 

friidrott. Så är det inte alls. Friidrott är mycket bättre än fotboll. Totte spelar fotboll. Hans 

storebror har också spelat fotboll, han heter Tommy och är lite läskig. Jag ska börja träna 

karate så att jag kan slå Totte när han säger dumma saker om friidrott. Om jag kan karate så 

behöver jag inte vara rädd för hans brorsa längre. Jag ska få svart bälte i karate och sen ska 

jag visa Totte. 

 

När Totte inte retas för att jag tränar friidrott så är han rätt schysst. Vi är hos honom och 

spelar på hans Playstation2(tm) ibland, det är kul. Han har flera tuffa spel som man kan spela, 

i ett så rejsar man med en massa häftiga sportbilar. Det är kul. Jag ska köpa en sportbil när jag 

blir stor, eller en motorcykel kanske. Tyvärr så tycker Totte inte så mycket om rejsingspelet, 

han vill mest spela fotbollsspel. Han, Totte alltså, är bra på fotboll, det är jag också, men inte 

lika bra som Totte. Han tränar fotboll tre gånger i veckan så han blir säkert proffs sen. 

 

Pär är inte lika schysst som Totte. I och för sig så retas inte Pär lika mycket som Totte men 

han är ändå inte lika schysst som Totte.  Han är jobbig och gnäller en massa hela tiden och 

håller på. Han är i alla fall inte lika kaxig som Totte, det är bra. Pär vet en massa saker om 

allting verkar det som, han blir nog någon sorts professor när han blir stor. Det skulle passa 

honom att vara professor, han rättar en alltid när man har fel och så. Pär har en häftig farbror 

som heter Reine, han är jätteschysst. 

 

Reine är inte alls lika tråkig som alla andra vuxna. Han kan liksom skoja och sånt på ett 

mycket roligare sätt än andra vuxna. Dessutom är han mycket schysstare och inte alls lika 

sträng och tråkig.  

 

   



Pär Blom 12 år 

 

Reine är världens bästa farbror! Han är snäll och rolig och så kan han fixa biobiljetter till en 

massa nya filmer. Det är jättecoolt, visst? Reine är inte lika tråkig som pappa. För pappa får 

jag egentligen inte se barnförbjudna filmer men det struntar Reine i, han säger att han brukade 

smyga in på bio å göra det när han var tolv så varför skulle jag inte få det? Han har ju rätt, 

eller hur? Pappa säger att man får mardrömmar om man ser för läskiga filmer, det får jag inte 

alls! Jag kanske kan vara lite rädd om jag just sett en skräckfilm men det är väl meningen? 

Eller hur? Det är ju därför det heter skräckfilm, för att det handlar om skräck. Fast jag tittar 

inte så mycket på skräckfilmer, dom brukar vara så tråkiga och fåniga, visst?  Det är inte så att 

jag tycker dom är för läskiga, jag tycker bara dom är tråkiga. Dessutom kan man bli knäpp om 

man tittar för mycket på skräckfilmer, man blir som mördarna i filmerna, eller hur? 

 

Totte och Martin tycker skräckfilmer är jättekul, fast de är ju inte lika smarta som jag är 

heller. Jag är mycket bättre än dem i skolan, utom på bild och idrott. Men det är inte det som 

är det viktigaste utan matte och svenska och sånt, eller hur? Engelska är också roligt, det är 

jag också ganska bra på, bättre än Totte och Martin i alla fall, sådetså!  

 

När jag blir stor ska jag bli civilingenjör och tjäna massor med pengar. Min pappa är 

civilingenjör och han tror att jag också kan bli det, han tycker jag är smart. Man måste 

anstränga sig om man ska kunna bli civilingenjör, få bra betyg och så. Jag kommer få jättebra 

betyg, eller hur? Sen kommer jag läsa på högskola och bli jättesmart.  

 

Totte och Martin säger att jag är en besserwisser. Det är inte sant! De ljuger bara, eller hur? 

Bara för att jag råkar veta mer än dem och talar om för dem när de säger något som är fel så är 

jag väl ingen besserwisser?  Är det fel att veta saker eller? Näjuste! De är bara avundsjuka på 

mig för att jag är mer välutbildad än vad de är, eller hur? De borde kanske sluta gnälla och 

lära sig någonting istället! Totte är värst, han är så kaxig och så tjatar han om sin ”tuffa 

storebrorsa” som visst är ofattbart häftig att det fattar man bara inte. Han är inte så värst 

häftig, tycker i alla fall inte jag, även om han är lite läskig kanske, han ser ju helt galen ut. 

 

Totte och Martin är helt galna i Tottes Playstation2(tm), jag förstår inte varför. De flesta 

spelen är i alla fall bara tråkiga. På min dator har jag mycket bättre spel. Spel där man måste 

tänka taktiskt är bäst. Jag gillar nästan alla strategispel men de där man inte bara krigar utan 

måste hålla på med pengar och byggnader och sånt också är bäst, eller hur? Totte och Martin 

är för dumma för att förstå såna spel, eller hur? De orkar inte sätta sig in i hur spelet fungerar 

och klagar bara på att det är för svårt, de spelar nästan bara fotbollsspel och bilspel, det är 

jättetråkigt med såna spel hela tiden, visst?   

 

Både Martin och Totte är sportfånar. Totte tränar fotboll och pratar om att bli proffs medan 

Martin tränar friidrott och alltid babblar om att han ska få svart bälte i karate sen också. Jag 

förstår inte hur man kan vara så insnöad på sport. Speciellt friidrott är ju jättekorkat, man ska 

bara springa på en massa olika sätt, det är väl inget svårt med det? Eller hur? Sport är onödigt, 

till och med det mesta av sporten de visar på TV är tråkig, jätteonödigt! 

 

 

 

 

 

 

 



Totte Jansson 12 år 

 

Min brorsa är så jävla stark, han göt armhävningar på knogarna och kör moped, skithäftig 

alltså. Jag ska bli precis som han när jag blir stor. Han lyssnar på fett cool hårdrock, ja med, 

lånar hans skivor och allt. Fast han blir skitarg om man råkar ha sönder cd-fodralet, då slåss 

han och allt. Han är typ råbra på fotboll också, och läser tjocka böcker på engelska och allt. 

Han går i nian och är farligast i sin skolan. Han kan säkert spöa både kungen och Bin Laden. 

 

Själv lirar jag också fotboll såklart, det är ju skitballt. Jag är en av de bästa i mitt lag och jag 

har ett skitbra bollsinne. Skolan är bara piss, det säger brorsan så det är så. Fast gymnastik är 

jag ju självklart bäst på såklart på. Det är bara fysik som räknas säger brorsan. 

 

Morsan och farsan är väl rätt okej, fast de bråkar en del med brorsan och så, då håller jag käft 

och gömmer mig, för farsan och brorsan är rätt lika och bråkar som arga björnar. 

 

Det som är grymmast förutom fotboll och gympa är tevespel. Jag har ett Playstation2(tm) och 

allt med fetagrymma spel på, jag och mina polare brukar spela på det, då väljer jag spel, för 

jag är starkast, också är det min Playstation(tm) förståss så det är inte mer än rätt. Jag lirar 

alltid forbollspel, de är ballast och roligast. I alla fotbollspel är jag bäst också, och spöar mina 

polare i dem. Annars händer det att vi lirar bilspel eller fightingspel och sånt, jag är bäst där 

med fast jag inte alltid vinner, jag har sån otur att de är tråkiga. Min brorsa har typ alla 

highscores och kan alla tricks och så, han är nog bäst på Playstation2(tm). 

 

Pär är så jävla gnällig och jobbig, han bara går och tror att han vet allt jämt. Han säger att vi är 

obildade och så men hans kunskap är bara jättemesig. Ibland är det roligt att reta Pär, för han 

är jättesvag och kan inte försvara sig. Min brorsa säger att han är en tönt, och det är sant. Fast 

det är jätteroligt att spöa honom på fotboll, för han blir så arg då. Hans farbror Reine är 

faktiskt riktigt schysst och så, han brukar ge oss fribiljetter och följa med oss på förvisningar 

av filmer som inte släppts ännu och så. 

 

Martin är värsta idioten, han är svagare än mig dessutom. Han håller på och tecknar en massa 

fula och fjantiga serier om cowboys hela tiden, det är ju störtlöjigt. Han håller på med friidrott 

och tror att det är en sport också, men det är det inte, det är bara skitbögigt säger min brorsa. 

Martin tänker börja på någon larvig kampsport har han sagt också, fast det är ju bara ännu 

bögigare, det hör man ju på namnen. Ju-Jutsu, hur fånigt låter inte det. 

 

De andra är faktiskt svaga och störiga båda två, men jag umgås med dem för att jag får spöa 

dem och titta på nya filmer, men om de kaxar så kan min brorsa spöa dem på riktigt, det vore 

rätt åt dem, de kan ju ingenting om fotboll eller nåt alls. Hammarby är det bästa laget. Vi 

vinner jämt om vi inte har otur eller om inte domarn är puckad. Det är han oftast faktiskt. 

Förresten är skräckfilmer det ballaste som finns, särskilt kul är det när mes-Pär blir rätt. 



Reine Blom 34 år 

 

Barn är för trevliga. De är så ärliga helt enkelt. Ja menar, när ett barn ljuger syns det, det 

ligger helt enkelt inte i deras natur att ljuga. Näe, barn är för härliga, och så är de så förbannat 

naiva. Hehe, de går på allt man slår i dem, och så älskar de ju verkligen historier. Det är inte 

så att jag lurar dem, jag bara skojar lite med dem. 

 

Jag är faktiskt nöjd med mitt liv som det blivit, kommer i håg min ungdom, vapenvägrare och 

allt, stod i leden och demonstrerade. Fredligt förståss, och inte som dagens huliganer. Jag 

gjorde vapenfri tjänst på ett dagis och det var nog då någon gång som jag insåg vilken skatt 

barn faktiskt är. De är så rena och godhjärtade, och så är de ju morgondagens vuxna förståss. 

Det är via dem man når världen till en positiv förändring. 

 

Jag jobbar på ett fritidshem för tillfället, inte så bra betalt kanske men vad gör det, man är ju 

inte kapitalist. Jag kommer bra överens med resten av personalen och så och ungarna gillar 

mig. Klart att vissa av dem har det lite kämpigt ibland men det är därför vi finns där, för att 

stötta dem.  

 

På fritiden är jag förresten nöjesjournalist, läste lite sånt i min ungdom och det vore ju synd 

att slösa bort en fin utbildning. Jag får mest gå på B-filmer men det är ju mest en kul grej ändå 

så det spelar ingen roll. Jag brukar släpa med Pär och hans kompisar dit, de tycker ju att det är 

så skoj så det är klart man ställer upp. 

 

Om man skulle säga att nått fattades i min liv skulle man kanske säga att det skulle vara ett 

förhållande. Jag är ungkarl just nu och verkar så förbli för ett tag framöver, har inte riktigt tid 

med kvinns och sånt. Missförstå mig inte, jag älskar verkligen kvinnor och visst har man väl 

haft ett och annat förhållande men det har liksom inte funkat hittills. Någon gång i framtiden 

hoppas jag hitta en kvinna att skaffa barn med och så men det är nog ingen brådska med den 

saken tror jag. 

 

Min brorson, Pär, det är en smart grabb. Han läser böcker och kan ganska mycket för att vara 

tolv. Ibland har han lite svårt att umgås med jämnåriga har jag märkt, han är lite aggressiv i 

son rättning och sånt men det är nog ingen fara. Jag brukar dra riktiga rövarhistorier för 

grabben, det gillar han. Om att jag typ sprängde träd och så i lumpen och fiskade med 

dynamit. Jag tror han vet att jag skojar men det är lika kul ändå. 

 

Pärs kompis Totte är allt riktigt reko grabb, honom är det allt fart på. Han spelar forboll och 

jag vet att de brukar vara hemma hos honom och spela dataspel och så det verkar som de 

kommer bra överens. 

 

Martin är också en schysst grabb egentligen. Han är rätt aggressiv och så fast han får bra med 

uppmuntran hemifrån tror jag. Ibland håller de på och bråkar med grabben, och det klarar han 

inte så bra. Undrar om han inte är lite efter kanske? Får snacka med hans föräldrar om det. 

 

 

 

 

 

 



AKT 3 – Mystiska skeenden i Storskogen 



Charles Smith/Andrew Davids 21år/34 år 

 

Jag är en av MI6:s bästa under coveragenter, min speciallitet är att ”spela” någon yngre än 

vad jag egentligen är. Mitt utseende är naturligt ”välbevarat” och med rätt sminkning skulle 

jag kunna se ut som 17 tror jag. Under mina 10 aktiva år som under coveragent har jag inte 

blivit avslöjad en enda gång, trots att jag haft över 25 olika uppdrag, jag är helt enkelt ett 

proffs på vad jag gör. En sak jag är stolt över är att jag trots 10 år inom underrättelsetjänsten 

aldrig dödat en annan människa, även om det funnits situationer där det hade varit det 

yrkesmässigt korrekta tillvägagångssättet. 

 

Just nu befinner jag mig i Sverige på jakt efter någon som påstås vara en av världens farligaste 

terrorister. Jag har nu hittat personen som påstås vara den här terroristen och det visade sig att 

han är en 15-årig snorunge som verkar vara lätt paranoid. Det verkar vara något lurt i 

görningen måste jag säga.  

 

För att kunna undersöka saken närmare har jag förfört ”terroristens” syster, Sara. Det är inget 

jag är stolt över men det tycktes vara det enda sättet att komma Niklas (som ”terroristen” 

tydligen heter)in på livet. Det var kanske fel att manipulera någon så, men till mitt försvar så 

vill jag påpeka att jag börjar bli väldigt fäst vid henne, jag skulle mycket  väl kunna fortsätta 

vårt förhållande efter att mitt uppdrag är slutfört.  

 

Om jag ska kunna ta reda på mer om det här så är det nog bäst att jag inte sabbar mitt cover, 

det är väl bara fortsätta som vanligt och försöka ta reda på mer om det här. Tyvärr är den där 

grabben som sagt var lite nojig och jag tror att han misstänker att jag inte riktigt är den jag 

utger mig för att vara, jag måste vara försiktig om jag ska få någon klarhet i det här.  

 

Saras bästa vännina Maria verkar ha rätt bra kontakt med Niklas hon också, jag kanske kan få 

nån information från henne. Tyvärr verkar hon precis som Niklas hysa någon sorts agg emot 

mig, jag tror hon tycker att jag är lite för gammal för Sara, eller så är hon bara orolig att hon 

ska tappa kontakten med Sara när hon spenderar allt mer tid med mig. Jag tror att hon 

kommer acceptera mig bara hon få lära känna mig, mitt cover alltså, inte mitt riktiga jag. 

 

Jag har varit under cover länge nu, längre än någonsin tidigare tror jag. Ibland så börjar jag 

undra över vad som egentligen är jag och vad som är ”Charles”. Gränsen mellan mina två jag 

blir allt vagare och jag är inte längre säker på vem jag är eller vem jag vill vara. På något sätt 

längtar jag bort från Andrews alla hemligheter och delar av mig vill bara vara Saras lite 

småmystiske engelske pojkvän som jobbar med datorer på ett litet företag som sysslar med 

ekonomisk rådgivning. 

 

Kanske kan jag på något sätt lyckas lämna mitt gamla liv bakom mig och bli en alldeles 

vanlig människa här i Sverige, en ”svensson” eller vad de nu kallar det. Men hur skulle det gå 

till? Hur skulle mina överordnade reagera? Jag är fast med alla mina hemligheter och lögner. 

Kanske kan jag aldrig bli en vanlig människa igen och bara ljuga i absoluta nödfall, men jag 

längtar i alla fall efter att försöka, så snart det här uppdraget är slutfört, jag måste försöka ta 

reda på hur Niklas fått en terroriststämpel på sig, annars kommer jag aldrig få vara ifred med 

Sara. Om jag och Sara ska kunna leva våra liv tillsammans så antar jag att jag måste berätta 

vem jag egentligen är, jag hoppas hon kan acceptera det. 



Maria Berglund 18 år 

 

Jag är en rätt vanlig tjej egentligen tror jag. Går tredje året på samekonomisk linje, har rätt 

genomsnittliga betyg och så. Mina föräldrar är som de flesta andras i beteende, de är väl lite 

egna ibland och så men inget stort. Förutom det att pappa flydde hit från Maffian kanske. Han 

vittnade mot någon ”Don Vittorio” eller nåt sånt. Maffian har satt ett pris på pappas huvud 

men de hittar oss inte här i Sverige har han sagt.  

 

Jag håller på en del med new age och så annars. Spår i Tarot kort och sånt. De andra tycker 

kanske att jag är lite underlig men det struntar jag faktiskt i. Jag är fullkomligt övertygad om 

att man kan förutspå framtiden med Tarok och att vissa kristaller med rätt resonans gör att 

man mår bättre. Jag har läst en del böcker och så också, jag menar, det måste finnas nåt mer, 

nåt andligt vi knappt utforskat alls. En utomjordlig kraft som påverkar oss, allt kan inte bara 

vara en slump liksom. Amuletter brukar jag använda ofta, jag har en som ska ge tur i spel, en 

som ska skydda mot mardrömmar och en som ska hålla mig frisk, sen har jag ju andra också 

men de är inte lika viktiga. 

 

Det händer att det går perioder när jag har det ganska jobbigt, det beror mestadels på min bror. 

Han trotsade pappas förbud och åkte tillbaka till Italien. Han kände sig aldrig särskilt hemma i 

Sverige, min bror. Trots att han levat här i nästan hela sitt liv. Han blev skjuten i en gränd tre 

dagar efter det att han kommit dit. Polisen kallade det rånmord och avskrev fallet snabbt, men 

jag tror att det var Maffian som tog sin hämnd på Pappa. De var fyra år sedan nu och jag har 

väl i stort kommit över det nu. 

 

Sara är en riktig vän, det har hon varit så länge jag kan minnas. Vi berättar nästan alltig för 

varandra hon och jag. Fast jag har inte berättat något om Maffian, och jag tror inte hon vet om 

det där med min bror. Jag har pratat lite med henne om den där new age grejen men hon har 

inte varit särskilt intresserad än så länge. Den där Charles som hon har börjat träffa tycker jag 

är alldeles för gammal för henne förresten. Det har jag sagt till henne men hon lyssnar ju inte 

på mig. Niklas, Saras lillebror, har blivit lite av en lillebror för mig också. Det har ju alltid 

varit vi tre här uppe i stugan liksom. Niklas och Charles kommer inte så bra överens, men det 

beror mest på att Niklas är svartsjuk på att Charles får all Saras uppmärksamhet. Om han inte 

vore så gammal skulle jag nog tycka bättre om Charles. Nu känns det inte som jag kan lita på 

honom. 

 

Det är väldigt skönt att åka upp till stugan lite då och då, särskilt ner man är i sällskap av  sina 

bästa vänner. 

 

 

 

    



Niklas Boltz 15 år 

 

Alltså! Det är något jävligt mysko med den där Charles! Jag har väl alltid lite svårt för syrrans 

killar men det här är någonting mer än det. Han är inte otrevlig eller något sånt, bara, jag vet 

inte, mystisk? För det första så är han britt och folk ringer och söker honom från ambassaden 

hela tiden, kan han vara någon sorts hemlig agent eller något sånt kanske? När hans mobil 

ringer så svarar han alltid på engelska och går ut ur rummet för att prata, okey att man kanske 

vill prata i telefon i fred men det där är fan löjligt! Han kanske är i Sverige för att säkra ett 

nödlandat UFO, som på Arkiv-X.  

 

Arkiv-X är närmare verkligheten än vad man kan tro, Chris Carter (det är han som har skapat 

Arkiv-X) har blivit uppringd av anonyma myndighetspersoner som sagt saker som ”ni anar 

inte hur nära sanningen ni är” och sånt. Jag har sett alla avsnitt som sänts i Sverige, dessutom 

har jag en del engelska episoder på video. Även om Arkiv-X har rätt ibland så ger det 

naturligtvis inte hela bilden av verkligheten, därför har jag börjat leta reda på böcker om 

gamla konspirationer och sånt också. Är det inte konstigt att det finns en illuminatipyramid på 

de amerikanska endollarssedlarna? Det kan ju inte vara en slump i alla fall, men, precis som 

på Arkiv-X ”the government denies knowledge”. Charles kan ju vara någon sorts agent 

skickad efter mig för att jag börjat komma någonting stort på spåren, jag får vara försiktig. 

 

Om han inte är ute efter mig så är han i alla fall mystisk, kanske med i maffian eller något 

sånt. Hursomhelst får jag se till att han inte drar in syrran i något obehagligt. Även om vi 

kanske bråkar en del (det gör väl alla syskon liksom?) så vill jag ju verkligen inte att hon ska 

råka illa ut, dessutom vore det kul att se hennes min när jag avslöjar hennes kille som 

mafioso. Det kanske skulle lära henne att inte vara så nedlåtande mot mig jämt.  

 

 Maria (typ syrrans bästis) är egentligen trevligare mot mig än vad syrran är. Hon och syrran 

har känt varandra jag vet inte hur länge så hon har liksom varit någon sorts extrasyster åt mig 

så länge jag kan komma ihåg. Vi retas väl också en del med varandra men inte lika mycket 

som vi riktiga syskon gör. Jag tror att Maria också har lite svårt för Charles, det kan vara bra 

att komma ihåg om jag behöver en bundsförvant sen när jag hittat bevis mot honom. 

 

Sen jag började forska i illuminatikonspirationen har jag fått en massa konstiga e-mails. I 

vissa har det funnits viktig information eller uppmuntrande kommentarer, men i de flesta 

finns uppmaningar att avbryta mina efterforskningar, ofta med undertryckta hot. Jag måste 

vara något stort på spåren. Den enda personen som tror mig är min SO-lärare, han har hjälpt 

mig få tag på svåråtkomliga böcker och uppsatser om frimurare och rosenkreutsare. SO är nog 

mitt favoritämne i skolan, nyckeln till världskonspirationens gåta ligger nog i det förflutna.   

 

De flesta i skolan tycker nog att jag är lite knäpp som tror att världen styrs av hemliga 

organisationer, men de vet inte vad jag vet. Om de hade läst alla de texter jag läst och sett alla 

tecken jag sett skulle de också förstå att allt inte är som det verkar vid en första anblick. Som 

tur var har jag ju några nätkompisar att diskutera mina teorier med, det är onödigt att oroa 

klasskamraterna i onödan, de är inte redo för sanningen ännu.  



Sara Boltz 18 år 

 

Livet kan vara så bra! Särskilt när man är nykär. Hela världen blir liksom levande på ett helt 

annat sätt och färgerna som omger en tycks så nära. Fåglarna sjunger bara för just oss och 

stjärnorna är våra att beskåda. Stjärnor...hans ögon är som stjärnorna ibland, mystiska och 

avlägsna, tindrande och lockande.  

 

Jag går tredje året på estetisk linje med saminriktning och att skapa är det bästa jag vet, det är 

så oerhört levande. Det går ju inte så bra med de andra ämnena men det spelar ju inte så stor 

roll, för jag ska bli konstnär i framtiden. 

 

Jag träffade Charles ganska nyligen men får nog lov att erkänna att jag är kär i honom. Han är 

så mogen och belevad. Alla killar i min ålder är så fixerade vid sex, och oerhört barnsliga. 

Charles har ett mycket vackert yttre men det var inte därför jag föll för honom. Det var nog 

för att han är så ärlig och rättfram. Jag är så glad att han följde med upp till stugan över 

helgen, jag tror faktiskt att det kan bli något riktigt seriöst mellan oss. 

 

Skulpturer är nog mitt främsta intresse, förutom Charles förståss, formgivning är vad jag gillar 

att syssla med mest. Lera är ett tacksamt material att arbeta i och mina föräldrar ser till att jag 

har den materiell jag behöver . De är så stöttande och förstående, till och med angående 

Charles och mig. De vet ju att jag inte kommer göra något dumt och oansvarigt med Charles, 

det mesta vi gjort hittills är att vi Kysst varandra några gånger, inte mer. 

 

Charles är så underbar. Han jobbar inom IT-branschen på någon bra position. Det är lite dåligt 

att han blir uppringd i tid och otid men jag antar att framgång har sitt pris. Charles kommer 

ursprungligen från England, men han har varit i Sverige länge nu, den lilla accent han har är 

mest charmig tycker jag.  

 

Det är ju väldigt bra att vi åkt upp till stugan över helgen men att brorsan är med kan vara lite 

jobbigt. Niklas är helt knäpp och kollar på en massa science  fiction hela tiden. Han dillar hela 

tiden om det, i vanliga fall går det väl an, men han håller sig hela tiden nära Charles och mig. 

Inte är han trevlig mot Charles heller, han uppför sig som om min Charles var typ utsänd för 

att komma åt honom eller nåt.  

 

Maria har också varit lite fientlig gentemot Charles, hon tycker att han är för gammal för mig. 

Annars är jag väldigt glad att hon är med., vi är ju så goda vänner. Vi har känt varandra sen 

barnsben och stöttat varandra genom mycket. Om hon bara ville släppa de där tankarna om att 

Charles är för gammal skulle allt vara perfekt. Ah, utom brorsan förståss, men brorsor är väl 

som de är antar jag. 

 

 



Akt 4 – Dröm sött lilla vän 

 



Anders Nordlander 19 år (spelade Niklas Boltz) 

 
Jag har varit på väg utför så länge nu, på väg utför branten. Når nog botten snart hoppas jag, 

för den kan inte vara värre än fallet. Hoppas det händer innan De får tag på mig, för då 

kommer jag inte få dö som en människa, utan snarare som ett djur. Räknar bara dagarna tills 

De ska våga visa sig. Jag vet ju att de finns här, det är ju det som är grejen, jag vet ju det! 

 

Jag borde inte ha gjort det, borde inte gått dit, borde kanske inte dödat honom heller. Så 

mycket jag inte borde gjort men vad fan, inget att göra åt det nu! De kommer när De kommer. 

Kommer och hämnas. Kommer och tar mitt liv 

 

Först rökte jag bara på, lite på skoj ibland sådär, sen blev det typ en gång om dan, sen tyngre 

grejor. Det är så jävla skönt. Så jävla skönt att fly, så jävla skönt att flyga ur sinnet och 

försvinna dit där De inte kan se mig inte kan ta mig. Kicken är bäst, fast man vaknar alltid 

efteråt in i en jävla kris, in i den bittra verkligheten där de kan se mig igen.  

 

Fan vad arg jag var den kvällen, helt psykad faktiskt. Jag högg honom först en gång. Rätt in i 

buken. Människan är så mjuk. Hela eggen begravdes faktiskt. Men han levde ju fortfarande 

då, och blödde, blödde gjorde han verkligen. Han blödde så mycket så jag högg igen. Och 

igen. Och igen. Blod, massor av blod. 

 

Jag var nog inte så vanlig innan heller, innan De ville döda mig det vill säga. Med föräldrar 

som mina var det nog det enda sättet det  kunde gå på. De höll på så mycket med andevärld 

och symboler och skit, mina föräldrar alltså, inte De som kommer döda mig. Fast det var ju 

via dem som jag träffade Björn och tjejerna. Fast nu i efterhand kanske det hade varit bäst för 

dem om de inte hade känt mig alls. Kanske det inte bara blir jag som blir drabbad av hämnden 

som väntar. Stackars dem, mina enda vänner, om jag ens kan lita på dem förresten. ”Vänner?” 

 

Det slutade liksom inte. Finns så jävla mycket blod i en människa! Åh, jag tål det verkligen 

inte!! Och hur mycket jag än högg så bara slutade det inte, det ville bara inte sluta komma! 

Allt blev nedstänkt, allt! Jag hatar verkligen blod. Det är så...Rött! 

 

Vänner hade jag kanske i skolan och så, men det har väl alla. Skulle jag kalla någon för vän 

nu så skulle det nog vara Björn då. Honom kan man nog lita på. Lita på att han finns där, att 

han hjälper en. När han inte hjälper sig själv förståss, den egocentriske jäveln. Bråkar och har 

sig hela tiden. Klagar på mig för mina verklighetsflykter. Ibland kan man nästan tro att han är 

en av Dem... 

 

Liselott är ett jävla offer, hon skulle må bra av en sil. Snackar aldrig om viktiga saker med 

henne, hon berättar det ändå säkert för Björn. Snackar aldrig om viktiga saker med nån 

faktiskt. Tuva är mysko. Hon beter sig alltid konstigt runt mig. Man skulle fan kunna tro att 

hon spionerade på mig. Skulle inte förvåna mig om hon var en av Dem. De är ju fan överallt! 

Vad väntar De på? Varför dödar De mig bara inte? De vill plåga mig, De vill se mig lida. Sån 

är Deras hämnd, och den har bara börjat. 

 

Allt var bara så rött den kvällen. Rött, kladdigt och varmt...fan, jag behöver en sil, jag pallar 

inte med de där jävla minnena. 

 

Lajv är jävligt skönt. Man är någon annan, inte en sån skithög. Jag gillar att spela Niklas, han 

har koll på läget. Har hört folk säga att jag har för svårt att rolla av. Men det är så skönt att 

vara någon annan att ibland bara fortsätter man, de är ju inte efter mig där, det är så skönt. 



Björn Rasmussen 30 år (spelade Charles Smith) 

 

Jag jobbar som kvalitetskonsult, har egen firma och så. Har skaffat mig ett namn i branschen 

sen jag hjälpte Ericsson vinna någon utmärkelse, kommer inte riktigt ihåg vad det var nu men 

det viktiga är att jag är jävligt bra på det jag gör. Just nu jobbar jag med att anpassa Bofors till 

EU:s nya miljöstandard. Det är bra pröjs, även om jag kanske tycker att jag förtjänar mer, jag 

är juh faktiskt bäst i branschen. Man måste ju leva, så jag får väl vara underbetald, dom skulle 

juh kunna avskeda några av slobbarna på fabriksgolven, eller åtminstone sänka deras löner, 

jag är definitivt mer välförtjänt av dom pengarna. 

 

Ibland får jag erbjudanden om att föreläsa och sånt, så att jag kan berätta för folk hur jag blivit 

så otroligt framgångsrik. Varför i helvete skulle jag vilja lära andra hur man lyckas? Ser jag ut 

som något dumhuvud som vill utsätta mig själv för onödig konkurens? Nej just det! Djävla 

idioter! Visserligen så är konkurrens inget jag oroar mig för, I’m the best and I know it. Om 

jag hade fått ordentligt betalt hade jag kanske ställt upp men nu är det mest struntsummor, 

bah! Jag ska nog skriva en bok om framgång istället, det är ju något jag vet mycket om, om du 

förstår vad jag menar?  

 

Jag är gift sen några år tillbaka med en kvinna som heter Liselott. Vi träffades genom våra 

föräldrar och på något sätt förlovade vi oss. Det är i och för sig inget fel på henne egentligen, 

hon är rätt trevlig och ser okej ut. Ibland kan hon vara lite väl uppstudsig förståss, men det är 

ju alla kvinnor nu för tiden. Dom borde veta sin djävla plats! Det är jag som drar in pengarna 

till familjen så det är ju bara natturligt att det är jag som har mest att säga till om också! Så 

fort vi har en liten meningsskiljaktighet ska hon dessutom ställa till en stor djävla scen. Det 

värsta är att efteråt så skyller satkärringen på mig och undrar varför jag alltid ska bråka?! Det 

är juh absurt! Jag höjer för i helvete aldrig ens rösten mot någon! Jag blir så förbannad när 

hon säger sånt där! Ibland vill jag bara klippa till henne!  

 

På tal om föräldrar så berättade mina föräldrar något skumt för mig för några år sedan. Det 

var en helvild story om något ritualmord de och deras vänner tvingats utföra för att häva 

någon hemsk förbannelse. Hursomhelst så svor offrets far att han skulle hämnas på deras 

barn, d.v.s. mig! Först trodde jag inte på dom alls, men dom verkade så djävla säkra på sin sak 

att jag inte vet längre. 

 

Vi och några vänner till oss som heter Tova och Anders(jag tror att de är bekanta till familjen 

på något sätt) brukar åka iväg på lajv tillsammans. Lajv är jävligt kul faktiskt, jag får chansen 

att spela någon lite mer alldaglig person och inte stå i centrum för allt som jag gör annars. 

Ibland är det skönt att få vara någon som inte är så djävla lyckad. Även om det är svårt att 

spela en medelmåtta utan självkänsla och charm så tror jag att jag brukar kunna lyckas rätt bra 

när jag försöker.  
 

Tova är en rätt skum tjej som inte säger så mycket, hon verkar lite knäpp men hon är ok. 

Anders är lite jobbigare, han håller på å ställer en massa skumma frågor å snokar hela tiden. 

Fan vad jag hatar sånt! Har jag gjort honom nått eller!? Nej! Inte ett djävla dugg!  När han 

inte håller på så så är han väl också rätt ok antar jag. Jag tror i och för sig att han är nån sorts 

djävla knarkare, men det skiter jag i. Vill han vara en fet looser är det hans egna djävla 

problemhelvete, bara han inte kommer och tigger pengar av mig sen så kunde jag inte bry mig 

mindre om hans problem. 

 

  



Liselott Rasmussen 26 år (spelade Maria Berglund och ar p.g.a. sitt lajvande och sina 

undertryckta aggressioner utvecklat två personligheter som du får växla mellan lite som 

du vill, notera dock att den lugna timida Liselott är dominant) 

 

 

Personlighet 1, den lugna konflikträdda timida personligheten (dominant). 

 

Det är inte alltid så lätt att vara gift med Björn, även om jag älskar honom och så så är han rätt 

besvärlig ibland. Så fort någon inte håller med honom börjar han skrika och i värsta fall slåss. 

Han har aldrig slagit mig, i alla fall inte hårt. Vi bråkar ju förståss inte så mycket, eftersom 

han är så lättstött så låter jag de flesta småsaker bero, det är inte värt besväret att träta om det. 

 

Jag blir orolig för Björn ibland, han är så argsint och bråkig. Det blir förståss alltid jag som får 

lugna ner honom när han håller på att få sina utbrott eller försöka medla när han hamnar i 

konflikt med någon. Det rätta vore kanske att ta upp det med honom men jag klarar inte av det 

just nu, det känns så jobbigt att konfrontera honom öppet, då blir han ju i alla fall bara arg och 

det vill jag ju inte. Förhoppningsvis så lugnar han ner sig lite med tiden, det har jag ju i och 

för sig hoppats på ett tag nu men den som väntar på något gott väntar ju aldrig för länge.  

 

Egentligen så har vi det nog bättre än de flesta andra par, jag och Björn. Vi bråkar inte så ofta 

och vi bryr oss ju om varandra. Jag skulle kunna fått en betydligt sämre man än honom. 

Visserligen så hade jag ju inte träffat så mycket andra män än honom innan våra föräldrar 

presenterade oss för varandra. Det har jag förresten fortfarande inte gjort, Björn blir så arg då 

så jag håller mig till väninnor, det blir liksom enklast på det viset. Det är synd om Björn som 

är så svartsjuk, det kan verkligen inte vara lätt och jag vill ju inte göra det värre för honom 

genom att träffa en massa män. Självklart har vi ju ett par manliga bekanta men de flesta av 

dem är redan gifta.  

 

På fritiden håller jag och Björn på mycket med levande rollspel, eller lajv. Det var något som 

Björn fick mig att börja med. I början var jag lite skeptisk men det är verkligen helt underbart, 

när jag lajvar så glömmer jag bort alla min vardagsbekymmer, enda problemet är väl att jag 

ibland går in så djupt i min roll att jag kanske har svårt att behålla kontakten med 

verkligheten. 

 

Via rollspelen har vi träffat två vänner som heter Anders och Tova, de är väldigt trevliga och 

vi har börjat lajva tillsammans. Det är tur att vi fungerar ihop, annars blir det så mycket bråk 

och jobbigheter och det slipper jag gärna. Visst händer det att någon av dem börjar bråka med 

Björn men för det mesta kan jag avstyra det innan det blir allt för jobbigt. Anders är nog 

besvärligast, han är otroligt misstänksam och ifrågasätter allt man säger vilket ofta kan göra 

Björn irriterad.  

 

Tuva är mer tillbakadragen och tystlåten. Hon säger faktiskt ganska lite, även om det ibland 

låter som om hon sitter och mumlar för sig själv. Det kan vara lite läskigt, men inte lika 

läskigt som när hon plötsligt spärrar upp ögonen och stirrar på tomma luften. Efteråt vill hon 

aldrig låtsas om att hon sett något underligt men det är uppenbart att hon har det. Hon är en 

gåta jag inte riktigt kan lyckas lösa tycks det. 

 



Personlighet 2, det våldsbenägna aggressiva och dödsföraktande personligheten 

 

Fan vad trött jag är på Björn och hans djävla egocentriska världsbild! Allt handlar alltid om 

honom och så fort någon säger emot honom börjar han bråka. En gång slog det djävla svinet 

mig! Inte så hårt kanske, men gör han det igen så dödar jag honom! Eller så kanske jag nöjer 

mig med att skära sönder honom lite och sen lämna honom att dö på någon mörk 

gudsförgäten plats. När jag tänker såna här tankar så kan jag inte låta bli att le, ibland skrattar 

jag rakt ut, då tittar folk konstigt på mig. Låt dem titta! Ha! Jag är inte rädd för dem! Det finns 

ingenting som skrämmer mig längre, den tiden är förbi! Jag vägrar bli trampad på igen!  

 

Jag undrar hur det känns att döda en människa? Känns det över huvud taget på något speciellt 

sätt? Kanske är det inte mer speciellt än när jag ströp den där katten som satt och jamade 

utanför dörren på vårat landställe en gång? Men en människa kämpar väl emot mer, det 

kanske gör att det känns bättre. Ibland längtar jag efter att få pröva, bara för att se om jag kan. 

Det kan väl inte vara så svårt? Håller man bara huvudet kallt så är det dessutom inte så svårt 

att komma undan med det som folk tror, enda anledningen till att mördare grips är att de allra 

flesta grips av panik, det skulle inte jag göra. Fast ska jag döda någon ska det ju vara någon 

som förtjänar det inte någon oskyldig stackare jag inte känner, men finns det verkligen 

oskyldiga människor i den här världen?  

 

Det bästa vore kanske om mänskligheten lyckades utplåna sitt eget fula anlete så att den här 

stackars planeten fick en ny chans att blomstra. Kanske vore det ännu bättre om hela skiten 

bara utplånades och ersattes av ett stort härligt ingenting, utan en massa ondska och 

hemskheter i sig, då skulle vi slippa allt, precis allt. 

 



Tuva  Bjelke 18 år (Spelade Sara Boltz) 

 

Jag är speciell. Mor sa alltid det, att jag hade känsliga ögon. Välsignad sade hon att jag var. 

Men hon vet inte vad det innebär att se vad alla är blinda för, vad det innebär att se vad jag 

ser. 

 

Det är en liten flicka som kommer till mig ibland. Ibland har hon små söta flickkläder på sig, 

ibland är hon uppskuren från underlivet till halsen. Jag blev rädd först, jag gömde mig och 

skrek. Jag var bara liten då, och de andra barnen kunde inte se vad jag såg. De kunde inte se 

sanningen. 

 

Jag tyckte mycket om mor. Hon tog alltid hand om mig när jag var rädd och hon tröstade mig 

alltid när jag grät. Jag grät så mycket i början. Trodde att det skulle förändra något. Sen 

började jag måla. Jag målar verkligheten. Den är svart. 

 

Flickan är inte den enda som kommer till mig. Eller jag kanske borde säga Det enda. Det är 

vidrigt vad jag ser, hemskt vad jag vet. Det värsta är inte att jag ser dem, det är att de vet att 

jag ser dem. Det pratar med mig! Några är ångestfyllda människor som dött och väl bara inte 

lyckats ta sig vidare. Andra tror jag aldrig levat. Vissa borde nog aldrig levat. 

 

Speglar är deras sätt att nå mig, de visar mig hemska saker, och de är tydligare än jag är i 

speglar. Jag håller mig borta ifrån speglar så mycket som jag kan, hela tiden faktiskt.  

 

Oftast när de kommer brukar jag be dem gå. Jag orkar inte med dem, särskilt inte med henne. 

Hon säger att hennes far ska komma. Sen drar hon fingret igenom snittet. Hon skriker, och jag 

ser ju hur ont hon har! Hon har börjat visa mig sådant i speglarna, då är det inte hon som 

blöder, då är det jag, blodet är mitt och senaste gången var det jag som skrek. Jag orkar inte 

med speglarna. 

 

Det finns en sak jag har börjat göra för att klara mig undan henne, flickan alltså, och hennes 

snack om att hennes far ska komma och...ja, i alla fall. Jag har börjat med levande rollspel 

som det heter. Det är en slags improvisationsteater, men det har blivit mer en så, jag liksom 

blir den jag spelar. Jag ser vad hon ser och, ja, jag är hon liksom. Det är så härligt under 

lajvet, så underbar att vara någon annan.  

 

Hon har kommit väldigt mycket på sistone, den lilla flickan, hon lämnar mig inte i fred hur 

mycket jag en ber henne. 

 

Folk förstår mig inte sa mor. Hon sa åt mig att inte berätta för någon vad jag ser, och det är 

nog bäst, för bara jag ser dem ju. Bara jag, ensam. 

 

Björn, Anders och Liselott, de jag lajvar mest med, de är väldigt trevliga. Lite egna kanske 

men jag tror de menar väl. Men de drar med sig sånt de inte ser. En gång såg jag en 

sönderhuggen yngling vid Anders. Runt Liselott ser jag ibland hur alla blöder, hur de skriker. 

Jag förstår inte hut alla kan blunda för vad jag ser. Fast Björn är nog värst, Jag kan svära på 

att liemannen gick med honom en gång. Hur ska jag någonsin kunna ha en vän om jag kan se 

dennes skuggor? Hur ska jag orka leva i en verklighet ingen annan delar? Hur ska jag våga dö 

när jag vet vad som händer? 

 



Akt 5 – Konventet som Gud glömde 



Johan Rönnberg 19 år 

 

Fan vad det suger att göra lumpen egentligen, men det blev liksom bara så att man gled med 

efter gymnasiet, det fanns ju inte mycket annat att göra. Det verkade ju rätt kul och jag orkade 

bara inte fortsätta plugga efter gymnasiet. Det är synd att man bara blir avskuren från 

kompisarna så där, livet hamnar liksom efter. Som det här med konventet och så, jag fick inte 

reda på det förens för någon vecka sen, men jag skulle ju ha permission och så och då kunde 

jag lika gärna haka på grabbarna. 

 

Jag vet inte så mycket om rollspel faktiskt om jag ska vara ärlig, har inte lirat så mycket, men 

grabbarna säger att det är roligt så jag kunde väl haka på tänkte jag. Har inte riktigt fått grepp 

om de olika rollspelsformerna och så ännu men vafan, huvudsaken är väl att man har roligt. 

 

Hjalmar är jävligt nojig om sitt ”friformande” och sånt. Han har förklarat en massa för mig 

men det känns mest rörigt faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Han påstår att det är kulturellt 

livsviktigt att vara originell och att han ser till att hålla rollspelskulturen fräsch, men jag vet 

inte om jag kan hålla med honom. 

 

Henrik är nog Hjalmars raka motsats, han hatar sånt där ”friformstjafs” och säger att de bara 

vill utesluta alla som inte är som dem. Han älskar tärningar och brukar säga att inget går upp 

mot exp. Han är nog lite konservativ om jag får säga det själv men han har en poäng i det att 

tärningarna är en del av charmen med rollspel. 

 

Markus är nog någonstans mittemellan de två, fast han är rätt kostig annars. Han har varit 

Gothare i typ två år nu tjafsar jämt om sin ångest, man tycker ju att han borde ha nog av det i 

sitt riktiga liv men det är det han säger är det bästa med rollspel, ångest alltså. 

 

 



Henrik Melin 19 år 

 

Om jag ska vara ärlig så tycker jag utvecklingen inom rollspelshobbyn de senaste åren är 

jävligt deprimerande. Plötsligt ska alla vara ”inne” och spela ”friform” och en massa skit. Vad 

är det för fel på tärningar och gamla Mutant egentligen? Allt började med att Äventyrsspel 

(eller Target Games som det började stå på böckerna sen) la ner alla sina spel och gick över 

till Mutant Chronicles och Drakar och Demoner Chronopia. Vad var det för fel på de gamla 

spelen egentligen? Det var ju bland de bästa rollspel som någonsin gjorts.  

 

Vampire var en annan sak som gick jävligt fel. Ett mörkt skräckrollspel med vampyrer. Låter 

ju inte så illa, men så börjar de tjafsa om ”storytelling” och ”advanced story techniques”. Vad 

är det för skit? Vi kan väl spela som vi alltid har gjort? Markus blev helsåld på Vampire för 

ett tag sen av någon skum anledning. Plötsligt började han klä sig i svart och prata om hur 

mycket ångest han hade och hur han kände att han kunde identifiera sig med karaktärerna i 

Vampire. Det mest irriterande är att han egentligen inte har någon nämnvärd ångest, så fort 

han glömmer bort sin allvarliga image så blir han samma glada skämtsamma person som 

innan hans förvandling. 

 

En som genast hakade på ”friformstjafset” var ju självklart den där dramafjanten Hjalmar. Fan 

vad han alltid måste anstränga sig för att vara originell. Det värsta är inte att han håller på med 

den där skiten, det är att han insisterar på att vi andra ska spela det. Jag hatar hans 

”nyskapande” äventyr och tänker fan aldrig spela nåt av dem. 

 

Johan ligger i lumpen just nu så han är typ aldrig hemma och lirar. Kanske är lika bra för på 

sistone har vi mest bråkat i alla fall. Johan gillar inte lumpen har jag märkt, men det är nog 

inte så konstigt, lumpen är bara för idioter så Johan har hamnat rätt fel. Kul att han kunde 

haka på till konventet så vi fick ett fullt lag.   

 

 



Hjalmar Steen 18 år 

 

Rollspel är ju jävligt kul och så, men det är ju så mycket mer. De flesta ser rollspel som någon 

hobby man håller på med lite då och då. Jag tycker man borde se det som vad det är, en egen 

form av kulturyttring som låter upplevarna av kulturen deltaga i skapandet själva. Hur många 

andra kulturformer låter publiken vara med i den skapande processen? Det tråkiga med 

rollspelen är att utvecklingen nästan stagnerat helt på senare tid. Vad som behövs är nya idéer 

och spelformer. Vi måste bort från T20or, rollformulär och tråkiga regelböcker. Vi behöver 

experimentella uppsättningar och delat spelledarskap. 

 

Tyvärr är det ont om folk med visioner inom rollspelsrörelsen. Jag kan ju knappast förändra 

allting själv, jag måste få de andra att inse vad som är fel med dagens rollspel så att någon 

någonstans börjar göra allting rätt. Jag skulle väl kunna skriva ihop något scenario själv, men 

jag har inte tid just nu, pluggar och så, då har man inte tid att förändra världen. 

 

Den enda i våran spelgrupp som över huvudtaget kommer med något nytt är Markus. Tyvärr 

var det två år sen sist, det var då han bestämde sig för att han hade ångest och ville spela 

Vampire. Även om Vampire var en frisk fläkt då så känns det inte lika fräscht längre, allt har 

liksom gjorts förut. Vi behöver förnyelse. 

 

Den största stoppklossen i gänget är Henrik, han hatar allt som inte innehåller minst fyra 

sorters tärningar eller är nyare en första upplagan av Kult (och redan den är han skeptisk mot). 

Själv gillade jag Kult, när det kom. Nu börjar det kännas gammalt och dammigt. Inte lika 

dammigt som Henriks gamla jävla Mutant men ändå, jag vill ha någonting  mer avante 

gardeistiskt. 

 

Johan är egentligen inte ens en riktig rollspelare. Han spelar någon gång då och då när han 

råkar få tid över. Inget engagemang alls, det irriterar mig.      



Markus Bohman 17 år 
 

Vampire är så jävla coolt! Det spelet har verkligen fångat hur jag känner mig. Ångestfylld och 

åsidosatt från den ”vanliga” världen fylld med en massa inre stridigheter och tankar som gör 

att jag ibland blir rädd för mig själv. Jag har alltid svarta kläder och så färgar jag mitt hår 

(som egentligen är lyckligt blont, passar inte alls mig) svart. Det finns dom som kallar mig för 

gothare men jag tycker inte det stämmer, gothare är ett så löst begrepp, jag föredrar att se mig 

som en individ och inte som en del i en subkultur. För att få utlopp för min ångest så skriver 

jag dikter, eller jag försöker i alla fall men de blir sällan bra, jag tror de skulle bli bättre om 

jag hade en gåspenna at skriva dem med, det skulle kännas mycket mer ”rätt” på något sätt 

 

Jag spelar ju inte bara Vampire, jag gillar alla spel med mycket mörker och ångest i. Jag 

känner mig liksom hemma där. Ibland är det i och för sig skönt att spela en karaktär som inte 

bara mår dåligt hela tiden, då kan man ägna sig mer åt att hitta på kul grejer i spelet. 

Deckarmysterier är jävligt kul t.ex., fast då tänker man ju en massa out of character, det ska 

man egentligen inte göra.  

 

Henrik har något emot Vampire och alla såna spel, jag vet inte varför riktigt men jag tror att 

det beror på att han inte gillar spel som är baserade på karaktärsrollspel. Han är mer kvar i 

Drakar och Demoner och Mutant. Sånt är väl kanske också kul men det känns som om det 

inte ger samma möjlighet till att spela ut sin roll. Vampire är bättre. 

 

Om Henrik är emot karaktärsrollspelande så är Hjalmar tvärt om. Man skulle kunna tro att jag 

skulle hålla med honom mer men han är så otroligt jobbig med allt sitt snack om 

”experimentella friformsuppsättningar”, ”avante gardeistiska spelformer” och ”improviserade 

semilajv”. Det viktigaste för honom är inte att rollspelen är roliga att spela, det viktigaste är 

att de är nyskapande och inte har gjort förut. Det största problemet är att han själv aldrig 

kommer med något nytt, han bara klagar på alla andra som inte gör det. 

 

Det var schysst att Johan hängde med till konventet fast han inte gillar rollspel så mycket. 

Eftersom han hade oturen att åka in i lumpen så träffar man ju honom inte så ofta. Det är synd 

för han är jävligt schysst och så. 
 

 

 


