
Kulna Träsk är en grå del av Norrbotten som 

för de flesta är bortglömd. Hösten 1971 

skedde dock något här som skulle förändra 

orten för alltid. Gunvor och Mats Snell, in-

cestuösa syskon som bodde grannar, hade i 

en paranoid vanföreställning fått för sig 

att dem femåriga grannpojken Nils hade dö-

dat Gunvors hund. En natt tog de med sig 

deras son som bodde i ett hus längre bort 

och rövade bort Nils. De dödade honom sedan 

och styckade kroppen. De sänkte sedan krop-

pen i det närliggande Sotkärret, men behöll 

en kroppsdel var som minne av vad de gjort. 

Gunvor tog vänsterhanden, Mats tog ett rev-

ben och deras son tog skallen. 

 

Sedan den kvällen har Kulna Träsk alltid 

varit inbäddat i ett olycksbådande regn. 

Ibland öser regnet ned, ibland duggar det 

tätt, men det slutar aldrig helt. Regnet 

luktar illa och regndropparna är mörka, som 

utblandad lera. Vissa säger att man blir 

galen av att vistas i regnet. Det faktumet 

att Gunvor, Mats och deras son bara tre år 

efter att regnet startade tog livet av sig, 

och två år efter det efterföljdes av Nils 

föräldrar som skar halsen av varandra, har 

gett vatten på kvarn åt den teorin. De nuva-

rande invånarna i Kulna Träsk är lika 

märkliga som fientligt inställda till 

främlingar. 

 

Orsaken till regnet 

Några dagar efter att Nils blivit sänkt i 

kärret steg hans döda kropp åter upp. Hans 

hud var kritvit och sårig, han saknade 

vänsterhand och hade ett stort hål i sidan. 

Där hans huvud borde suttit finns nu en 

tjock rökstrimma och ett par runda lysande 

ögon. Nils kallade ner ett härsket regn över 

området. Ett regn som skulle göra alla som 

vidrörde det olyckliga och vansinniga. Han 

svor att regnet skulle hålla i sig tills 

han fått sin hämnd. 

 

De få olyckliga satar som nu bor i området 

har besmittats av det förgiftade regnet. De 

är alla mer eller mindre galna, olyckliga 

och paranoida. Om rollpersonerna inte bär 

skyddsdräkt är de också smittade, och de 

kommer att bli alltmer påverkade av regnet 

ju längre de stannar. 

 

Rollpersonernas inblandning 

Rollpersonerna ska i detta scenario försöka 

ta reda på varför Kulna Träsk ständigt om-

ges av det mystiska regnet. Orsaken till att 

de vill få svar på detta får spelarna av-

göra. Kanske är rollpersonerna journalister 

på jakt efter ett scoop. Kanske studerar de 

metrologi och har bestämt sig för att deras 

uppsats ska handla om detta märkliga vä-

derfenomen. Eller så är de kanske avlägsna 

släktingar till någon av de van nämnda 

ortsbor som mystiskt omkommit. 

 

Ledtrådar 

Om rollpersonerna frågar runt i området kan 

de av ortsborna få ta del av följande 

skvaller: 

 

I den lilla granskogen söderut hängde sig 

ett syskonpar för ca. femtio år sedan. Deras 

vålnader hemsöker nu skogen. 

 

Survivalisterna som bor i närheten är i 

själva verket barnamördande kannibaler. 

 

I Skrovsjön norrut dränkte man för länge 
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sedan en häxa. 

 

Det bor ett huvudlöst spöke i Sotkärret. 

 

Pojken i Sotkärret 

Om rollpersonerna beger sig till kärret 

nattetid träffar de den vandöda Nils. Han 

håller sig på avstånd och det enda tydliga 

rollpersonerna ser är de lysande ögonen som 

kusligt betraktar dem. Om de närmar sig 

sjunker han ner i kärret och återvänder inte 

denna natt. Pratar de med honom berättar han 

med en mörk gnisslande stämma att det är 

han som är orsaken till regnet. Han kommer 

att låta regnet fortsätta besmitta området 

tills de som nu har hans kvarlevor i sin 

ägo är döda. Om rollpersonerna dödar dessa 

personer och för skallen, vänsterhanden och 

revbenet till honom kommer regnet att upp-

höra och rollpersonerna kommer att bli fria 

från den smitta som förmodligen drabbat 

dem. 

 

Rollpersonerna kanske protesterar och säger 

att de personer som nu har kroppsdelarna i 

sin ägo kanske inte hade något med mordet 

att göra. Detta är för Nils oväsentligt, om 

de som nu har kroppsdelarna dödas anser 

han att han fått sin hämnd 

 

Kvarlevorna 

Mor Paula och dotter Mika Aaltonen bor i 

samma hus som tidigare tillhörde Gunvor. De 

är djupt paranoida efter att ha mördat pappa 

Antero och grävt ner honom i trädgården. 

Mika har hittat Nils revben och använder 

det som hemlig lyckoamulett. 

 

Den senila sadisten Ola Orevi bor i det hus 

som Mats tidigare bodde i. Han har inte stä-

dat på tjugo år, så även om man letade hade 

man haft svårt att hitta liken efter de 

dussintal katter han dödat för sitt nöjes 

skull. Han försvarar Nils skalle i en 

blomkruka, men hittade den där och lade dit 

den av ren förvirring. Nu har han glömt att 

den över huvud taget finns. 

 

Survivalisterna bor i samma stuga som ti-

digare beboddes av Gunvors och Mats son. De 

heter Håkan Westerlund, Marika Snell och 

Gustav Hjort. De har bunkrat upp med vapen, 

konserver och annan utrustning man behöver 

för att överleva en apokalyps, och de är 

djupt paranoida mot alla inkräktare. Nils 

vänsterhand finns undangömd under en 

hylla i källaren. Survivalisterna vet inte 

att den finns där. 

 

Möjliga lösningar 

Om rollpersonerna dödar de som nu innehar 

Nils kroppsdelar kommer regnet att upphöra. 

De som blivit drabbade av regnets smitta 

kommer att bli friska igen. Nils kommer att 

försvinna från kärret. 

 

Om rollpersonerna lämnar Kulna Träsk utan 

att göra som Nils vill kommer de inom några 

veckor att ha blivit besmittade av regnet. 

De kommer då att vara apatiska, paranoida 

eller fullkomligt vansinniga. 

 

Det kan vara så att rollpersonerna bestäm-

mer sig för att försöka döda Nils i stället. 

Detta är mycket svårt då han sjunker ner i 

kärret så fort man närmar sig. Om de har 

någon bra idé som spelaren godkänner och de 

på något sätt lyckas döda Nils upphör reg-

net. De som blivit vansinniga, inklusive 

rollpersonerna, går dock inte fria från 

smittan. 

Av: Franz Ung 


