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Hände
lse:

Lars skrivmaskin

Endast ett ark sitter i maskinen.

På det står det:

Rött
blött

stött
rutte

t

stink
ande

kött
kött

kött.

Händels
e:

Lars kropp försvinner

Det är troligt att rollpersonerna

skär ner kroppen. I ett oövervakat

ögonblick kryper den bort. Lämnar

spår av stinkande ruttet kött och

likmaskar efter sig.

Händelse:Allt är ruttetAll mat i huset, inklusive densom rollpersonerna har med sig, ärrutten och krälar av maskar.

Händelse:

Fotografiet

Ett foto av familjen ligger på golvet.

Samtliga ansikten är bortskrapade.

Händelse:
Någon bankar hårt på en ruta.

Händelse:Någon skrattar i mörkretutanför stugan.

Händel
se:

Räven viskar.

En uppstoppad räv viskar (bara en RP

hör): “Dött kött som går, ni är alla dött kött.”

Händelse:Steg hörs från vinden.Vinden är full av damm, gammalt bråteoch tavlor på gråtande barn.

(I Lars Kropp)

Ett scenario till Barkhäxan

Familjefadern Lars Lundin har länge väntat ett tillfälle att
skriva sin roman och, på så vis, förverkliga sig själv. Som
nybliven pensionär har han gjort slag i saken och hyrt en
avlägsen stuga där han, helt isolerad, ska ägna en månad till
att påbörja arbetet.

Lars spenderade ett par veckor i stugan med att tänka
mörka tankar. Delvis bearbetade han idéer till sin roman
och delvis brottades han med ålderskris och depression. De
mörka tankarna lockade till sig en rötvålnad som låg i dvala
i det frusna träsket en bit bort.

Rötvålnaden terroriserade Lars med syner och
mardrömmar som till slut drev honom till att ta sitt eget liv,
varpå vålnaden flyttade in i hans kropp.

Nu har nästan två månader gått, Lars är borta och det går
inte att nå honom. Hans familj bestämmer sig för att köra
till stugan och se efter.

BAKGRUND

Rollpersonerna kör sista etappen till Lars stuga, en enslig
och flera mil lång grusväg, när plötsligt en kraftig och helt
oannonserad snöstorm slår till. Telefonerna och radion slutar
fungera. Kanske på grund av stormen?

Vägen fylls snabbt med snö och snart sitter bilen fast. Men
“tur i oturen” ser de stugan inne bland träden, de har precis
kommit fram.

Inne i stugan är det iskallt och Lars döda kropp hänger från
taklampan. Den verkar rutten, trots kylan.

De tvingas vänta ut stormen i stugan, med Lars lik som
sällskap.

Skapa rollpersoner som är familj eller närstående till Lars.Exempelvis:
• Annika, Lars fru. 54 år, tandläkare.
• John, Barn till Lars och Annika. 22 år, arbetssökande.
• Maria, Annikas barn från ett tidigare äktenskap. 30 år, säljare.
• Peter, Annikas pappa. 82 år, pensionerad polis.
• Josefin, Lars syster. 51 år, barnboksförfattare.

SITUATIONEN

ROLLPERSONERNA Vill bo i dött kött, studera förruttnelse och att vara del av den.

Går inte att döda men om värdkroppen förstörs måste den ta
tillflykt till närmaste döda kött.

När den besitter en kropp gör den sitt bästa för att skapa fler döda
kroppar. Den tar därför yxan från vedboden när tillfälle ges.
Kommer att försöka döda alla rollpersonerna innan stormen avtar
och de kan lämna platsen. Gärna en och en.
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