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BAKGRUND

SITUATIONEN

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.

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.
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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, pensione
rad polis.
• Josefin, Lars syster. 51 år, barnboks
författare.
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RÖTVÅLNAD
(I Lars Kropp)

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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