


Text: Tobias Ekwall
Layout och bilder: Tinah Ekwall

Detta är en del av 
det kommande skräckrollspelet

Utan frid

Vill du att grundboken och scenarioboken ska bli 
verklighet? 

Följ oss gärna på www.utanfrid.se och vår faceFölj oss gärna på www.utanfrid.se och vår face-
booksida, Utan frid - ett nytt skräckrollspel

för uppdateringar om kickstartern!



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion                                              1
Rollpersonerna                                            1
Bakgrund                                                  2
Vad finns det i pumphuset?                                5
Sanningen om rollpersonerna                               5
Att spela en av de dödaAtt spela en av de döda                                   6
Rollspel med en twist                                     7
Spelledraraktärer                                         9
Scenariots inledning                                      16
Bomber och händelser                                      20
Upplösning                                                30
Händelser nere i kulvertarna                              31
Att hämta LottaAtt hämta Lotta                                           32
I pumphuset                                               33
Sanningen i stora arkivet                                 33
Spådomsanden i lågor                                      34
Att uppfylla profetian                                    35
Arvi vid slutet                                           36
Epilog                                                    37



ROLLPERSONERNA

Rollpersonerna kommer att spela syskon och barn. De bör var mellan nio och 
fjorton år gamla. De har vuxit upp och bott  i närheten av Brattby med sin för-
äldrar Wilhelmina och Olof Thorsson. 

Uppväxten har präglats av arbetsamhet, småskaligt jordbruk och kristna ideal. I 
det stora hela har uppväxten varit mager men god. Men någonting har hänt. 
Ingen av karaktärerna kan riktigt minnas vad som skett men det är någonting 
ohyggligt, någonting som får lungorna att vägra dra in luft om man försöker 
minnas. Nu är de på Brattby vårdhem. Vad har hänt med deras mor och far och 
vad har hänt med Lotta, den föräldralösa flickan som föräldrarna tog in för ett 
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INTRODUKTION

Tre mil väster om Umeå ligger Brattby vårdhem, ett dussintal högresta byggnader som 
länkas samman av gångvägar och kulvertar. Blickandes ut över den breda Umeälven 
var det en gång som en egen stad, med eget postnummer, tvättservice och tågstation. 
Otaliga sjuka, såväl vuxna som barn, hölls här borta från världen.

IdIdag är platsen en ödslig ruin där spraytaggar täcker de flagnade väggarna och 
drivor av multnande journaler, krossat glas och rostigt stålskrot täcker golven.

PPå 2000-talet är byggnaden ett tillhåll för festande ungdomar och tragiska 
missbrukare, men det här scenariot utspelar sig 1964 när vårdhemmet var i 
drift och fyllt med patienter. Rollpersonerna anländer efter en hemsk olycka och 
kommer sedan att få nysta i vad de varit med om, vem som haft deras rum tidi-
gare och vad det är som viskar olycksbådande spådomar genom vårdhemmets 
rörledningar. 



par veckor sedan?

Om någon av spelarna vill så kan denne välja att spela de andra karaktärernas 
nya rumskamrat som tvingats flytta till vårdhemmet i och med att denne ser 
saker som ingen annan kan se.  Detta gör visserligen att den spelaren hamnar 
en aning utanför berättelsens absoluta fokus men det ger en större frihet att 
skapa vilken karaktär man vill.  

FÅR POJKAR OCH FLICKOR BO TILLSAM-
MANS?

Med största sannolikhet så skulle det inte 
vara tänkbart när det begav sig på 60-talet, 
men här har valet fallit på spelbarhet snarare 
än historisk korrekthet. 

Tidsmarkörer och korrekt fakta bidrar till 
stämningen och om allt för mycket känns fel 
så finns en risk att spelarna får svårare att 
köpa historien och investera i scenariot, men 
där den historiska faktan kommer i konflikt 
med spelbarhet, drama och en god berättelse 
så väljs den bort i detta scenario. 

BAKGRUND

Det som inträffar hemma hos karaktärerna leder inte bara till att karaktärerna 
hamnar i Brattby utan tar även sin början där. För nästan femton år sedan när 
vårdhemmet var alldeles nyinvigt togs den då tjugoåriga Fredrika Abrahams-
son in. 

Hon inledde snart en ljuv men förbjuden kärleksrelation med den då nyutexa-
minerade läkaren Henning Grundström. Relationen resulterade i flickebarnet 
Lotta som fick växa upp inom vårdhemmets väggar tillsammans med sin mor. 
Dr. Grundström avblåste relationen med Fredrika, då han fruktade för sitt
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rykte och sin anställning, men han fortsatte att hålla god uppsikt över sin dotter 
som han ömmar mycket för även om han aldrig avslöjade att han var hennes far.  

Lotta Lotta växte upp på vårdhemmet bland personal och intagna. Ganska snart 
visade det sig dock att hon likt sin mor kastades mellan perioder av mörk ned-
stämdhet och dagar fyllda av vårdslös energi. Hon hade lika lätt att skaffa 
vänner som att förlora dem igen. Sitt liv fick hon leva under ständig bevakning 
från vårdarna efter ett flertal incidenter där papperskorgar, garderober och 
torra buskar satts i brand. 

Utöver sin fascination för eld och ett humör fyllt av hissnande toppar och av-
grundsdjupa dalar så har Lotta förmågan att höra det väsen som talar genom 
rörledningarna. Hon trodde länge att hon, likt så många andra patienter hon 
sett under sin uppväxt, hörde något som inte fanns. Sen träffade hon Rolf. 

Rolf kunde också höra de släpande viskningarna från avloppet. Budskap som  
blev allt mörkare och förtäljde att såväl Rolf som många andra på vårdhemmet 
skulle mista sina liv. 

De båda barnen insåg att ingen skulle tro dem om de berättade om rösten och 
under flera veckor samlade de verktyg, nycklar och improviserade vapen för att 
förbereda sig för att smyga till pumphuset, där alla vårdhemmets vattenrör 
löper samman, där de hoppades kunna besegra viskaren.

Men det Men det blev aldrig någon konfrontation med den som viskar i rören. Dr 
Grundström såg att hans dotter verkade än mer stressad och kunde höra 
hennes kvällsbön där hon  bönade om att få fly allt hemskt i vårdhemmet. Den 
skuldtyngde  dr Grundström lyckades utnyttja sina kontakter och fick sin hem-
liga dotter placerad i fosterhem hos den vänliga familjen Thorsson, trots vissa 
protester från andra läkare som menade att det inte vore säkert. 
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Lotta gjorde sitt bästa för att passa in hos sin fostermor och fosterfar och med 
rollperssonerna. Men efter någon månad hos sina välgörare lekte Lotta och en 
av rollpersonerna med gaslågan på Olof Thorssons svets i garaget. En sen 
kväll när resten av familjen sov hettade de upp verktyg och metallskrot mot de 
blåvita lågorna för att sedan kunna bränna in texter och bilder i  träplankor. 
Men en glödgad spik föll ur rollperonens grepp och svedde Lottas hand. När 
Lotta drog handen till sig stötte hon till gassvetsen så att den föll. 

Det Det väsande munstycket landade bland färgpytsar och oljedunkar. Snart tävlade 
tjock svart rök med ilskna flammor om utrymmet. Familjen Thorssons hem 
brann ned till grunden med större delen av familjen kvar under de inrasade 
taket. 

ÖÖverlevande syskon och Lotta förs till Brattby vårdhem. Denna gång hamnar 
Lotta i avdelningen för svårskötta patienter medan rollpersonerna placeras i 
Rolfs gamla rum. Rolf själv hade försvunnit efter att han gav sig ut för att möta 
rösten i pumphuset på eget bevåg och fastnade i en av de vattenledningskulver-
tar han använde för att smyga mellan avdelningarna. Där dog han en klaustro-
fobisk törstdöd inkapslad i betong som dämpade hans skrik på hjälp. 

Personalen letade förgäves men antog att han flytt vårdhemet och har låtit ef-
terlysa honom.

Scenariot inleds när rollpersonerna anländer till Brattby vårdhem.
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SANNINGEN OM ROLLPERSONERNA

 Den sorgliga sanningen om rollpersonerna är 
att endast en av dem kom ut ur familjens brin-
nande hus med livet i behåll. De andra slutade 
liksom föräldrarna som förkolnade lik under 
sotsvarta bjälkar. 

Som spelledare så får du välja ut en rollperson 
som är den överlevande, förslagsvis så väljs 
den mest talföre och sociala karaktären ut. 

De andra karaktärerna är alltså döda, osaliga 
andar som inte själva förstått vad som hänt 
dem. Kanske kommer de att inse sitt öde och 
finna frid innan spelkvällen är över. 
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VAD FINNS DET I PUMPHUSET?

Det som lDet som lever i pumphuset är en spådomsande. En smal, 
ringlande gestalt som ålat sig norrut med vidöppen mun 
och urgröpta ögonhålor för att finna en plats att gömma 
sig på. När vårdhemmet byggdes var den snabb att slingra 
sig ned i pumphuset för att inte slukas av andra vildsinta, 
utsvultna andar som hungrar efter dess köttlösa kropp. Så 
fort spådomsanden öppnar sin mun strömmar profetior ut 
förbi dess tandlösa förbi dess tandlösa gom. Anden vill inte människorna illa 
och den kan inte kontrollera vad som sägs. Dess inre är 
som en snurrande grammofon som inte kan välja vilken 
skiva som spelas. Den ville inte hota Rolf, men förutspådde 
likväl hans död liksom den nu förutspår mer olycka på 
Brattby vårdhem.



ATT SPELA EN AV DE DÖDA

Antagligen spelar alltså majoriteten av spelarna döda. Om de är osaliga andar 
efter de som dött eller är projektioner från den enda överlevandes sargade sinne 
får var osagt. Omkring de döda finns några speciella omständigheter:

- De döda vet inte om att de är döda, vilket även är okänt för den överlevande 
karaktären.

- De döda kan tala med - De döda kan tala med varandra och med det levande syskonet. De kan såklart 
även försöka tala med andra, men de allra flesta kan inte höra eller se dem, utan 
kommer bara att skruva obekvämt på sig eller kasta oroliga blickar omkring sig 
när de känner de dödas närvaro.

- De döda hindras av betongväggar och låsta dörrar liksom alla andra, de vet 
inte om att deras fysiska kroppar inte finns mer och deras tro att de fortfarande 
lever binder dem vid denna världs naturlagar.

- De döda kan inte- De döda kan interagera med saker som nycklar, verktyg, leksaker och liknan-
de. Vad en åskådare skulle se är då en av tre saker: 

1. Det ser ut som ett poltergeistfenomen. Ett glas välts 
till synes av sig själv, en nyckel man trodde låg i 
fickan ligger helt plötsligt på nattduksbordet. 

2. Ingenting händer egentligen, den döde upplever att 
den hämtar en bricka med frukost men i själva verket 
flyttas ingenting, brickan den döde håller i handen är 
endast skapt av dennes egna föreställning. 

3. Det är egentligen det levande syskonet som hämtar 
hopprepet på rastgården men tillskriver handlingen till 
en av sina döda syskon. 

- Om nå- Om någon av spelarna väljer att spela någon som inte tillhör familjen så spelar 
denne en karaktär som kan se det som andra inte kan. Den karaktären kan då se 
och interagera med de döda på samma sätt som det levande syskonet. Denna ka-
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raktär förstår inte heller att de döda är döda utan tror att de lever. 

ROLLSPEL MED EN TWIST

Detta scenario innehåller en stor twist, då flera av huvudkaraktärerna i själva 
verket är döda. Det är en twist som förekommer i många böcker, filmer och 
serier men inte i lika hög grad i rollspel. Som spelledare har du två möjligheter 
att lägga upp spelet:

- - Spelarna vet lika mycket som sina karaktärer
Du Du avslöjar alltså inte för dina spelare att deras karaktärer är döda. De tror att 
de spelar levande karaktärer fram tills det att de antagligen inser sanningen i 
slutet på scenariot. Fördelen med detta är att det kan ge upphov till en stark 
aha-upplevelse som många spelare tycker är härlig. Nackdelen är att scenariot 
blir lite skörare, om spelarna drar slutsatsen innan scenariots slut kan det lätt 
kännas antiklimaktiskt. Det finns också spelare som skulle kunna känna sig snu-
vade på att de inte fick all information.

- Spelarna vet mer än deras karaktärer
Spelarna vet att de spelar döda karaktärer. Nackdelen är såklart att man går 
miste om aha-upplevelsen. En fördel kan vara att det finns en större möjlighet 
att få till väldigt dramatiska och sorgliga scener när man som spelare vet bak-
grunden.

När scenariot har speltestats har det alltid varit enligt modell ett och det har 
hittills alltid varit uppskattat. Men som spelledare får du själv känna in vilken 
modell som du tror passar dina spelare bäst.
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STÄMNING

Scenariot handlar om att var omyndig och 
sjuk i ett system som anpassats för vuxna och 
friska. Hela faciliteten ter sig obegriplig, oö-
verblickbar och skrämmande. 

Rollpersonerna lär sig aldrig att hitta i de vita, 
vindlande korridorerna, de vuxnas samtal 
tystnar när de kommer i närheten, de andra 
barnen på anläggningen är svåra att läsa av 
och de egna sinnesintrycken är svåra att lita 
på. 

Scenariot handlar Scenariot handlar även om att söka efter  svar 
som man inte vet om man vill ha. För att 
komma framåt måste karaktärerna titta bakåt.

Är ett liv i okunskapens dimmor bättre än att 
skåda in i den tragiska sanningen?
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SPELLEDARKARAKTÄRER PÅ BRATTBY VÅRDHEM

Lotta Abrahamsson
Den unga flickan som placerades hos rollpersonerna och av oakt-
samhet orsakade den brand som dödade såväl flera av rollperso-
nerna som deras föräldrar.

Lotta känner ingen annan värld än vårdhemmet. Hon 
känner varje korridor, varje trapphus och vet vilka vårdare 
som går att smita ifrån. Så när spådomsandens hotfulla 
meddelanden började höras i rören hotade det den enda 
plats hon någonsin haft som hem. Först ville hon fly, men 
nu när hon är tillbaka har hon bestämt sig. Hon ska dräpa 
det obehagliga väsenet som bor i pumphuset.

Lotta är energisk som en sommarstorm som hela tiden måste vidare för att inte 
tyna bort av tristess. Det är lätt att dras med i hennes iver, allting tycks vara en 
hissnande språngmarsch på väg mot någonting nytt och fantastiskt. Ofta är det 
först när det sista steget redan tagits som det går att se vilka gränser som kor-
sats och vilka oåterkalleliga konsekvenser man nu kommer att få leva med.

Ibland kan Lotta, liksom sin mor, falla djupt ned i becksvart melankoli. Detta lär 
dock inte hända under den period när scenariot utspelar sig.

Att spela Lotta
Lotta ler ofta och med hela ansiktet. Hon pendlar mellan stor entusiasm och all-
varsamhet där hon sänker rösten till en konspiratorisk viskning och lutar sig 
framåt. Hon tittar intensivt på den hon talar med och hennes kroppsspråk är 
yvigt och rappt.  
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Spådomsanden
Det obehagliga men harmlösa väsen som alltid viskar profetior i rörledningarna.

Spådomsanden har skapSpådomsanden har skapat sig ett revir i vårdhemmets pumphus, där den kan 
hålla sig gömd från starkare andar som inget hellre vill än att slita den i styck-
en. Där kan den livnära sig på att slicka fukten från de grova betongväggarna.  
Den tillbringar all sin tid på pumphusets kalla golv och spyr ut profetior i rör-
ledningarna. 

Anden kan inte själv styra sina spådomar utan orden den yttrar väller ut ur den 
tandlösa vidöppna munnen utan att den själv kan vare sig välja eller förstå vad 
den säger. 

De De flesta kan varken höra andens röst eller se dess kropp, men för de som kan 
väntar en obehaglig syn. Anden är lång, närmare tre meter och liknar mest en 
naken, mager man. Munnen är alltid vidöppen och spådomarna som kommer ut 
därifrån formas inte av dess tunga och läppar utan låter som uppspelningar från 
dess inre. Tungan är även den lång och man kan ibland höra hur den raspar mot 
väggarna. Andens skelett är vekt och den rör sig genom att åla med höfterna 
och axelkulorna, med armar och ben släpande efter sig som värdelösa bihang. 
IbIbland ställer den sig upp genom att ta tag i pumphusets stållejdare och dra sig 
upp på fötter.
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Att spela anden
Anden ger ett lealöst intryck, med hängande armar, nacke och käke. Den 
kommer att försöka åla iväg som ett skadat djur om rollpersonerna kommer för 
nära och kommer inte att göra motstånd om den anfalls.



Connys värld är till fullo frikopplad från resten av vårdhemmet. Han följer sina 
egna tider. Såväl dag som natt kan man höra hans mumlande frågor till varelser 
ingen annan kan se och den som lyssnar länge nog kan höra dova röster svara.
 
SSåväl vuxna som barn är rädda för Conny. Alltför många gånger har han talat 
om saker han omöjligt borde veta något om och inte ens fröken Roslund, avdel-
ningens stränga föreståndarinna, vågar räta in gossen i ledet, utan han får göra 
saker som han vill.

Conny är en av få på vårdhemmet som kan höra och tala med de döda karaktä-
rerna.

Att spela Conny
Conny kisar och stirrar rätt in i ögonen på den han talar med, i alla fall ett tag 
tills någonting osynligt tycks pocka på uppmärksamhet. Han rycker ofta till och 
ser sig omkring som om någon knackat honom på axeln. Hans tal är mumligt 
och orden flyter in i varandra utan mellanrum.

Conny
Ett av de andra barnen på avdelningen. Han har förmågan 
att se och tala med såväl de döda som med märkligare väsen.

ConnConny, andeskådaren från Djupsele, är en udda existens 
som byggt sig en tillvaro inne i rum 8 som han är väl 
tillfreds med. Med sina grå, kisande ögon skådar pojken 
vida omkring och hans skarpa blick kan genomborra de 
dimmor som döljer andar och gastar.
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Den magre gossen ser yngre ut än vad han är. Han känns ovårdad och smutsig, 
med svarta naglar och fläckade kläder. Det barnsliga ansiktet är lättläst och 
Rolf håller sig ofta på avstånd, irriterad över att rollpersonerna fått ta över 
hans rum. 

Rolf är till en början mycket skeptisk till rollpersonerna men kan komma att 
ändra uppfattning om de behandlar honom väl.

Att spela Rolf
RRolf har stora, uppspärrade ögon och en väldigt tydlig mimik. När han är sur 
drar han ihop ögonbrynen kraftigt och plutar ut underläppen. Om rollpersoner-
na tar hand om honom så blir han glad men också mycket blyg. Han tittar ofta 
ner på sina fötter och vet inte vad han ska göra av sina händer.



Ungdomens maniska perioder har institutionen lyckats nöta ned och numera  
har pendeln fastnat i det depressiva. Fredrika har inga drivkrafter kvar utan 
framlever sina dagar i väntan, utan att ha något att vänta på.

Släktdragen med Lotta är tydliga och hon är en skrämmande bild av hur Lotta 
skulle kunna sluta.

Att spela Fredrika
FFredrika tar ingen notis om sin omgivning. Blicken riktas upp mot ett hörn.  
Andningen, högljudd och forcerad, sker genom en vidöppen mun. 

Att spela Fanny
När Fanny talar så blir hennes långa vokaler väldigt långa. Hennes minspel är 
tydligt, men inte som Rolfs väldigt öppna och ärliga minspel utan snarare som 
att hon lärt sig hur man ser glad ut från en bok  och är mån om att göra en god 
imitation.

Dr Henning Grundström
En uppskattad psykolog på vårdhemmet, men också Lottas far efter en hemlig relation 
med patienten Fredrika.

Ett moln Ett moln av vemod och väldoftande piprök hänger ständigt över den välklädde 
akademikern. Ett destruktivt hjältekomplex har tagit sin boning i det västkläd-
da bröstet. Han upplever att alla världens problem är hans ansvar och vare sig 
vila eller försoning finns för honom förrän vartenda ett är löst.  
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Att spela Henning
Henning har ständigt en sorglig rynka mellan ögonen och även när han ler så 
flyr inte det sorgsamma från den övre delen av hans ansikte. Hans rörelser är 
liksom hans röst mjuka och långsamma men han avbryter ofta sig själv i det 
han gör, som om han ständigt begrundar och väger olika alternativ mot varan-
dra. 

Trots sitt stiliga yttre och sitt empatiska sätt har Hen-
ning aldrig gift sig. Mest troligt är det ett straff som 
han givit sig själv efter det läkaretiska brott han begick.

Dr Grundström tillbringar så gott som all sin vakna tid 
på vårdhemmet, och de timmar han sover kan ofta 
räknas på en hand. Ofta får vårdhemmets övriga perso-
nal truga på den omtyckte doktorn såväl sömn som mat.

Ann-Marie Roslund
Föreståndarinna i hus III med ansvar för den dagliga drif-
ten.

Fröken Roslund utstrålar pondus likt gamla tiders 
drottningar. Ingenting är mer självklart än att hon är 
den som har hus III i fast hand. Hon är den som 
proklamerar matsedel, sängtider och arbetsuppgifter. 

Aldrig viAldrig viker något så mycket som en tum från sin plats 
i schemat.  Många av avdelningens barn ser henne som 
en tyrann och en slavdrivare men för de som tittar dju-
pare in bakom den tillkämpat strikta fasaden kan äkta 
omtanke anas. Fröke Roslund bryr sig genuint om 
vartenda ett av avdelningens små liv och tror fullt och 
fast att hårda rutiner och stabilitet är det som kommer 
aatt gagna det hon ser som sina barn.
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Arvi Kautonen
Den ogillade och lättretade vårdaren som terroriserar hus III.

Arvi kom till Västerbotten som krigsbarn för över tjugo år 
sedan.

Han har slussHan har slussats från än det ena och än det andra dysfunk-
tionella hemmet och den enda lärdomen han fått med sig är 
att det finns de som delar ut stryk och det finns de som tar 
emot.
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Arvi har tröttnat på att tillhöra den senare gruppen. Han njuter i fulla drag av 
att vara i en position av makt, även om de enda han kan utöva den mot är sjuka 
barn. 

Den övriga personalen ogillar Arvi, de ogillar hans häftiga humör, hans illaluk-
tande kläder och flottiga hår, hans tröga tankebanor och oempatiska sätt. Detta 
gör Arvi än mer förbannad och än mer benägen att ta ut sin ilska mot vårdhem-
mets barn.

Arvi kan mycket väl komma att fungera som en stor antagonist för rollperso-
nerna. 

Att spela Arvi
Arvi andas högljutt genom munnen. Hans ansiktsuttryck är likgiltigt, kinderna 
hänger slappt och hakan skjuter fram. Likgiltigheten kan skrämmande plötsligt 
förvandlas till ett rasande utbrott där svordomar, saliv och knytnävar kommer 
farande. 

Att spela fröken Roslund
Fröken Roslunds ögonbryn och mungipor pressas oftast aningen nedåt i en 
ogillande min medan armarna korsas under brösten. Hon viker aldrig med 
blicken utan tittar alltid den hon talar med stint i ögonen med ett lätt fram-
åtböjt huvud. Ibland kan hennes hårda yttre mjukas upp för ett par ögonblick 
och medlidsamma leenden kan anas innan hon åter samlar sig.



SCENARIOTS INLEDNING

Scenariot inleds med två fasta scener: “Över tröskeln till rum 12” och “Matronas 
tal”.  Därefter beskrivs vårdhemmet i korthet, förslag på vad rollpersonerna kan 
ta sig för samt en samling bomber, dvs. händelser du som spelledare kan ta till 
för att driva igång spelet. Avslutningsvis kommer en genomgång av upplös-
ningen och en epilog.  
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Matronans tal
Under karaktärernas första morgon innanför vårdhemmets väggar ledsagas de 
ned till matsalen av en morgontrött Arvi. Där får de möta fröken Roslund som 
ser till den dagliga driften. Den barska husmodern förklarar följande för roll-
personerna: 

- De är välkomna.
- De ska följa vårdhemmets regler och inte ställa till besvär. Hon förklarar inte 
närmare vilka regler det är och förväntar sig att rollpersonerna ska förstå. 

Över tröskeln till rum 12
Rollpersonerna anländer till Brattby vårdhem en sen kväll, den 17:e september 
1964. Minnet av vad som hänt innan är lika mjukt svart som natten utanför. 

Inuti Inuti byggnaderna härskar ett kallt vitt sken. Barnen förs genom långa korrido-
rer uppför trappor och genom beigemålade salar. Personalen går sina ronder 
med blicken i fjärran. Den nattliga färden slutar på tredje våningen vid rum 12 i 
hus III. 

Rummet är litet och ett par landskapsmålningar finns uppsatta på väggarna. 
Det finns ett naket handfat invid väggen och en toalett i en alkov utan dörr. 
I rummet väntar en stressad men vänlig dr Henning Grundström. Han presen-
terar sig kort och säger att de får talas vid mer redan i morgon. Det är bra om 
spelarna kan få en positiv bild av Henning.

När dr Grundström gått lämnas de i rummet med vårdare Arvi som fört dem 
dit. Arvi uppmanar dem att sköta sig och hotar med straff för den som inte gör 
så. Arvi ger inga närmare förklaringar och ger på det hela taget ett obehagligt 
intryck. Han låser dörren från utsidan när han går. 

Väl inne upptäcker rollpersonerna att det finns en säng för lite i rummet. Låt 
sedan rollpersonerna undersöka rummet och tillsammans diskutera vad de ska 
göra och vad som kan ha skett. 
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- De förväntas hjälpa till med vårdhemmets hushållsbestyr.
- De kommer inte att få träffa dr Grundström.

Hon är inte otrevlig men tål inte många frågor och skickar sedan iväg rollper-
sonerna till morgonsamling och psalmsång.

En dag på Brattby vårdhem
Dagarna på Brattby följer en väl inkörd rutin. Psalmsång i aulan, måltider i den 
gemensamma matsalen, hushållsbestyr, terapi, utbildning, raster och tidiga 
kvällar följer på varandra.

Att spelleda rutinartade dagar
Låt spelarnas karaktärer få känna på dagarna ett kort tag för 
att få en känsla för vårdhemmet, men dra inte ut på det för 
länge. De delar av dagen som inte har någon potential för nå-
gonting intressant, dramatiskt eller skrämmande kan helt 
enkelt sammanfattas med en eller ett par meningar.

Inom rollspel så talar man ibland om att klippa scener. Alltså 
att avsluta delar av spelet som inte längre känns intressant. Ex-
empelvis genom att säga saker som: “Det är inte förrän nästa 
morgonsamling som ni åter får syn på den bleka, andfådda 
gossen” eller “Två timmar senare när både kök, allrum och kor-
ridorer är sopade hör ni snyftningar från den lilla hallen invid 
linneförrådet.”

Var inte rädd att klippa scener. Det är betydligt vanligare att 
spelledare tillåter scener att dras ut och bli tråkigare än att de 
klipps för korta. Om dina spelare  tycker att du klipper scenerna 
för kort kommer de antagligen att säga till, om de inte säger till 
men du är osäker kan du alltid fråga dem; “Vill ni göra någon-
ting annat innan natten kommer och Arvi föser iväg alla till 
sina rum?”
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VÅRDHEMMETS DELAR

Karaktärerna kommer i allra högsta grad att hålla till i hus III, där framförallt 
barn och vissa andra lättskötta patienter huseras. Vårdhemmet är uppfört i blek-
gult tegel och insidans vävtapet är målad i neutrala, vita och beiga toner. Vård-
hemmets olika hus binds samman av inglasade gångvägar och fönsterlösa be-
tongkulvertar.  

Rum 12, avdelning III
Rollpersonerna har ett rum liksom många andras, en enkel fyrkant på ett par 
kvadratmeter, ett handfat och en toalettalkov. En ensam tavla som föreställer ett 
båthus vid en stilla tjärn hänger märkligt till, alldeles i hörnet av rummet. 

Rum 12 saknar sängbelysning och Arvi slår av huvudströmbrytaren till takets 
skarpa lampor och lämnar rummet i totalt beckmörker 20:30 varje kväll.  

Det intressantaste som Det intressantaste som går att finna i rummet är Rolfs lönnfack.  När rummet 
var hans flyttade han tavlan in i hörnet och hängde den över ett hål som han 
slagit upp i gipsskivan. I det skokartongsstora hålet i väggen finns några av de 
saker han samlade på sig för att kunna ta sig ut ur rummet och konfrontera 
anden i pumphuset. 

Det lilla utDet lilla utrymmet innehåller: En ask tändstickor, en flaska brandfarlig färg-
borttagning, fem spikar och ett stearinljus. I hålet finns även en död mus som 
fastnat där och Connys anteckningar, skrivna direkt på väggen. (Se slutet av 
scenariot för handouts.) 
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Rastgården
Inramat mellan hus III, Hus II, Hus I och en inglasad korridor ligger den ute-
plats som rollpersonerna får leka på. Här finns en grön gräsmatta, några plund-
rade hallonbuskar och en möjlighet för nyfikna barn att spana in i hus I där psy-
kotiska och våldsamma patienter vårdas. 

Matsal och allrum
Varje hus har sin egen matsal och sina egna allrum. De tunga och kantiga möb-
lerna är tillverkade av ljust virke och grönt tyg. Dekorationerna är få och neu-
trala. En pliktskyldig låda med övergivna leksaker finns i allrummet i hus III. 
En radio som mest liknar en stor trälåda står ständigt på i allrummet och låter 
lugna toner strömma ut på låg volym.

Övriga delar
Vårdhemmet är ett väldigt byggnadskomplex och utöver hus III där rollperso-
nerna har sitt rum finns en samlingssal med scen, läktare och tramporgel, en 
kaklad simbassäng, sjukavdelning, arkivrum, postkontor, tvätterier och perso-
nalbostäder. Vissa av dessa platser kommer att beskrivas närmare under kapitlet 
“Bomber och händelser”.

BOMBER OCH HÄNDELSER

Bland intagna, barn och patienter
Vårdhemmets intagna är en varierad skara. Vissa har stort 
behov av hjälp och stöd för att klara sig genom dagarna medan 
andra skickats till vårdhemmet för bagatellartade bekymmer. 

De är inDe är inhysta på institutionen dels för att ges den hjälp de för-
väntas behöva, men vårdhemmets tegelväggar fungerar även 
som en döljande ridå så att resten av samhället ska slippa se de 
som inte förmås hålla sig inom normerna. 

Många av de intagna barnen som rollpersonerna kommer att 
dela matsal och rastgård med kommer att hålla avstånd till 
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rollpersonerna. Vissa ogillar allt 
som är nytt, vissa har fullt upp med 
att handskas med sina egna bekym-
mer och andra blir skeptiska när de 
får syn på ännu ett instabilt barn 
som talar högt för sig själv. De flesta 
andra barnen kan inte se de döda 
rollperollpersonerna.

Ett undantag är Fanny. Fanny 
törstar efter nya vänner oavsett 
vilket mentalt skick de verkar vara i. 
Fanny talar gärna med de av roll-
personerna hon kan se och höra 
medan vårdhemmets andra barn 
håller sig till sina hårt inrutade 
ggäng. 

Våld på vårdhemmet
Scenariot är inte skriScenariot är inte skrivet som ett ac-
tionäventyr men kanske frestas roll-
personerna att ta till våld mot någon 
av de andra som finns på vårdhem-
met. Om en situation urartat till 
våld så utgå ifrån att: 

Om rollpersonerna ger sig på något 
annat barn så kan striden endast 
hålla på en kort tid innan bryska 
vårdare sliter isär dem.

Om rollpersonerna ger sig på någon 
av de vuxna på vårdhemmet så för-

Fanny kan berätta för roll-
personerna

- Rolf som bodde i deras rum 
förut rymde för ungefär en vecka 
sedan, polisen har letat efter 
honom men han är helt borta. 

- Det finns två arkiv i huset där 
allas journaler finns, där borde 
rollpersonernas journaler också 
finnas och där lär det stå vad som 
här hänt dem om de inte vet. 
Fanny vet att ett av arkiven finns i 
hus III och det andra är i pump-
huset i anslutning till hus huset i anslutning till hus V.

- Man ska hålla sig borta från 
Lotta, det har fröken Roslund 
sagt.

- Det är konstigt att dr Grund-
ström inte kommer mer, han 
brukar alltid dyka upp när de ska 
ha möten. Men nu kommer han 
inte och ingen vuxen säger var 
han tagit vägen.

- I rum 8, alldeles nära rollperso-
nernas rum bor det en konstig 
pojke. Han kan spå och prata med 
andar och till och med de vuxna 
är rädda för honom. Man får inte 
gå in i rummet för då blir han 
galen.
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lorar de automatiskt striden om de inte har något stort övertag, exempelvis 
Arvis revolver eller någonting liknande.

Om rollpersonerna skadar eller dödar någon på vårdhemmet kommer de att 
placeras på avdelning I där säkerheten är mer rigorös. 

Den bleka gossen 
Han syns på avstånd. Blek och misstänksam. Han är ung men blicken tycks ha 
åldrats i förtid. 

RRolfs spöke hemsöker vårdhemmets salar, liksom rollpersonerna omedveten om 
sin död. Han minns inte vad som hände efter att han kröp ner i betongkulver-
ten. Inledningsvis är han upprörd för att rollpersonerna tagit hans rum och 
kommer mest att stå och stirra ilsket på dem på avstånd.

Om han får veta att rollpersonerna är vänner med Lotta och att de har tänkt 
göra någonting åt anden i pumphuset så kan han försöka hjälpa dem. Han 
pratar inte mycket och håller sig gärna på avstånd men han kan säga åt rollper-
sonerna att titta i båthuset, det vill säga bakom tavlan i rum 12 där han gömt 
sina saker. 

Då bara rollspersonerna och Conny kan se honom så kan Rolf komma och gå 
som han vill, vilket gör honom till en bra vägvisare om gruppen färdas genom 
vårdhemmet om natten. Rolf vill dock inte krypa in i tunneln där hans kropp 
finns, en olustig känsla gör att han håller sig därifrån.



Andeskådaren från Djupsele
I rum 8, i samma korridor som rollpersonernas rum, sitter Conny. Rummet 
lämnar han ytterst ogärna, några av de andra barnen ser till att lämna mat till 
honom. Fröken Roslund är bara glad att slippa ha honom i matsalen. Även Arvi 
fylls av ett djupt obehag av pojken och håller sig borta från rummet. 

Connys Connys rum luktar vidrigt av svett, urin och gammal mat. Han har hängt lakan 
för fönstren och lever sitt liv i ett ständigt skymningsljus. Han har bäddat under 
sängen och sover som ett vilt djur i sin kula. 

Hela dagarna kan man höra honom mumla och prata därinne även om någon 
samtalspartner inte kan skönjas. Ungefär ett steg in i rummet har Conny dragit 
ett rostbrunt streck på golvet. Conny vill gärna talas vid med rollpersonerna 
men tappar totalt besinningen om någon korsar den gräns han dragit upp. 

Conny har lite sConny har lite svårt att höra de döda karaktärerna och missförstår dem ibland 
men kan kommunicera med dem. 

Den unga andeskådaren kan:

- Berätta att någonting väldigt märkligt bor i pumphuset, han vet inte vad det 
är men tycks inte vara rädd för det.
- Conny kan även berätta att dr Grundström är ledsen att han inte kan träffa 
dem, men att doktorn just nu finns i rum 18 i sjukhusflygeln om de vill se 
honom.
- Conny kan - Conny kan även delvis fungera som en medlare åt Rolf och berätta för roll-
personerna att Rolf är sur över att de tagit hans rum. Conny kan även hälsa 
från Rolf att han har gömt en del saker i ett båthus. Conny vet inte var båthu-
set är men han hävdar att de flesta säger konstiga saker mest hela tiden.
- Conny har svårt att skilja på de som lever och de som gått hädan. När han 
känner sig färdig med rollpersonerna så kommer han bryskt att schasa bort 
dem och påbörja ett annat samtal med någon annan av vårdhemmets många 
borttynande gastar. 
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Ett bekant ansikte 
Någon gång i början av rollper-
sonernas vårdhemsvistelse så 
får de syn på Lotta. 

De kan se henne uppe på läkta-
ren vid morgonsamlingen, eller 
så kan de se henne inne på hus I 
genom fönstren mot rastgården 
eller genom glasrutan på den 
dörr som leder mellan hus I och 
III. 

Lotta kommer att vara undvi-
kande i början, hon vet inte hur 
allvarligt branden utvecklades, 
men förstår att det slutade illa 
på något vis. Hon har djup 
ånger över vad som inträffat, 
men hon är också väldigt ensam 
och längtar efter och längtar efter att få prata 
med någon. 

Hur Lotta kan driva spelet 
framåt
- Hon kan be dem - Hon kan be dem kolla vad som 
hänt med dr Grundström. Hon vet 
inte om att han är hennes pappa, 
men hon tycker bra om honom och 
uppskattar att han alltid är vänlig 
mot henne. Hon har inte sett till 
honom sedan hon kom tillbaka till 
vårdhemmet och hon är orolig vårdhemmet och hon är orolig att 
någonting har hänt honom.

- Hon kan be rollpersonerna att 
besöka hennes mor Fredrika som 
ligger på sjukavdelningen, Lotta 
har gjort ett kort som hon vill att 
modern ska ha. Sjukvårdsavdel-
ningen ligger vägg i vägg med hus 
III och rollpersonerna har mycket 
lättare lättare att ta sig dit än Lotta som 
sitter på avdelning I.
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-Lotta undrar om de har fått syn på Rolf. Hon är 
orolig för honom och skulle vilja veta att han mår bra. 

-Lotta kan, om det kommer på tal, berätta att det finns 
två arkiv på Brattby och att alla patienters akter finns 
antingen i lilla arkivet i hus III eller i stora arkivet 
som ligger i anslutning till pumphuset.



En orolig moder
På sjukvårdsavdelningen ligger Fredrika, Lottas 
mor. Hon är illa medtagen efter en allvarlig lungin-
flammation och har en ordentlig svacka i sitt psykis-
ka mående. 

Att ta sig till hennes rum är inte särskilt svårt, an-
tingen kan rollpersonerna försöka smyga ifrån sina 
sysslor och genom den olåsta dörren till sjukvårds-
avdelningen eller så kan de fjäska för fröken Roslund 
för att få gå något ärende. Exempelvis för att hämta 
eller lämna tvätt i den stora tvättstugan som ligger i 
källaren till sjukvårdsavdelningen. 

Inne i Fredrikas rum tycks själva luften stå still av 
leda och hopplöshet. Alla ljud hörs dämpade och 
dova, till och med ljuset som strilar in genom per-
siennerna tycks anta en grå nyans när det kommer 
in i rummet. 

Fredrika tar knappt någon notis om barnen utan 
låter sin blick ligga fäst på intet. Endast om karaktä-
rerna verkligen pressar henne, nämner Lotta eller 
ger henne kortet från Lotta så kommer hon att 
ryckas ur sin dvala. Först försiktigt för att sedan gå 
upp i ett svart vredesutbrott. Hennes ilska är riktad 
mot dr Henning Grundström och kommer förbanna 
läkaren “för läkaren “för att han inte tar sitt ansvar!”. Hon stakar 
sig, skriker och mumlar om vart annat och det är 
svårt att pussla samman hennes lösa uttalanden.

Om Fredrika går upp i affekt så kommer snart två 
sköterskor för att lugna ned henne och fösa iväg ka-
raktärerna.  
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Lilla arkivet
I hus III nära köket där fröken Roslund härskar ligger lilla arkivet. Det är en 
trång och dammig kammare där ark efter ark ligger insorterade i eldsäkra skåp.

Att ta sig in här kAtt ta sig in här kräver någon form av plan. Dörren hit är låst och nyckeln finns 
hos fröken Roslund, hos Arvi eller hos dr Grundström. Eventuellt skulle dörren 
gå att forcera med någon form av verktyg, kanske genom att skruva lös 
gångjärnen, men då behövs en mejsel och en undanledningsmanöver. 

Inne i arkivet finns både Lottas, Fredrikas, Connys och Rolfs Journaler. Rollper-
sonerna kan inte hitta sina egna journaler men det finns en notis upptejpad på 
ett av skåpen “Journaler från 60-09-15 och senare i stora arkivet, hus V”.

Fredrikas, Connys, Rolfs och Lottas Journaler finns som handouts i slutet av 
scenariot. 

Vad som skedde i linneförrådet
Efter att dr Grundström välkomnat karaktärerna under deras första timmar på 
vårdinrättningen så får han höra att Lotta är tillbaka. Snart får han höra hela 
historien om hur Lotta och en av rollpersonerna är de enda överlevande från en 
brand. Han förstår att Lotta varit involverad i eldsvådan och att han själv 
kommer att klandras för att han propsade på att släppa iväg henne. 

FFör sitt inre kan den ångesttyngda läkaren se hur hela historien skulle rullas 
upp, hur han skulle anklagas för ett misstag som kostat flera människor livet 
och hur hans relation med Fredrika ska komma att skärskådas. 

 I desperation och skräck över att se sitt rykte och sin karriär slaget i spillror  
söker han fram den revolver som han vet att
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Arvi förvarar i sitt skåp och söker avskildhet i hus III:s linneförråd innan han 
låter blykulan genomborra hjärnan i den tidiga morgontimmen. 

Chockad personal ser till att kroppen skaffas undan till sjukvårdsavdelningens 
bårhus och de försöker dölja alla spår från tragedin innan barnen i hus III 
kommer för att äta frukost. Detta medför att rollpersonerna kommer att få upp-
leva en samling märkliga händelser under sin första tid på platsen.

- De får, såklart, aldrig träffa dr 
Grundström. Dessutom så 
kommer de att få många olika 
bud om vad som faktiskt hänt 
honom. 

“Han är och hälsar på sin mor i “Han är och hälsar på sin mor i 
Gävle”, “Han har tyvärr avslu-
tat sitt arbete här”, “Dr Grund-
ström är upptagen med viktiga 
saker på sjukhusavdelningen”, 
“Jag vill inte höra några frågor 
om dr Grundström” är möjliga 
svar som karaktärerna kan få 
av olika sköterskor och vårda-
re.
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Karaktärerna kan se några 
av de fysiska resterna av 
doktorns hädanfärd

- I städsk- I städskrubben finns en skur-
hink vars vatten är tjockt och 
rostrött. Ett par blodiga lakan 
skickas med rollpersonen på 
deras tur till tvättstugan. 

- Nästan osynliga lister och 
springor runt linneförrådet 
som fortfarande är fyllda med 
levrat blod. 

- - Karaktärerna kan se hur 
någon av sköterskorna sitta och 
gråta över det hemska som har 
hänt. De kan även se hur fröken 
Roslund läxar upp den gråtan-
de sköterskan och kräver att 
hon skärper sig.  



Där dr Grundström vilar
Eventuellt så kommer rollpersonerna att vilja söka upp dr Grundström. Via 
Conny så kan de få veta att Grundström återfinns i rum 18 i sjukvårdsflygeln, 
ett av rummen som ligger i källardelen av byggnaden, inte särskilt långt från 
tvättstugan. 

RRum 18 är vårdhemmets bårhus där de som aldrig kommer att få lämna den 
slutna vården ligger på kylning i väntan på att hamna under jord. 

Taklampornas starkt vita ljus lyser  upp rummets centralt placerade bord. Det 
är omöjligt att inte i detalj urskilja de föremål som ligger prydligt uppradade 
där:

- Dr Grundströms bruna kostym med fluga och 
hans en gång vita rock, nu dränkta i svartnat blod.
- En mässingsbricka med doktorns namn och titel.
- En olicenserad husqvarnarevolver med tre pa-
troner till.
- Doktorns nyckelknippa med nycklar till samtliga 
av vårdhemmets låsta dörrar.
- Ett fotografi av doktorns dotter som han hade i 
sin ficka, det svarta fotografiet av Lotta är till hälf-
ten dränkt i faderns blod.
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Dr Grundströms kropp ligger liksom två andra döda på en av de öppna hyllor-
na i rummets bortre ände. Ett draperi skyler liken från en åskådares blick. Den 
kalla luften från ventilationen, som får andedräkten att synas i rummet, får 
också draperiet att fladdra av och an. Ett sprucket ventilationsrör bakom skyn-
ket ger illusionen av vit andedräkt från de döda, nedfrysta kropparna. Den som 
vågar titta närmare på den avlidne läkaren kan se ett urtvättat ingångshål vid 
hans högra tinning.   



Spådomsandens stämma
Vasken i rollpersonernas rum är aldrig tyst, den gurglar och susar. Om nätter-
na när det är helt mörkt så kan viskningar höras, orden är till en början our-
skiljningsbara. För att höra vad som sägs måste en rollperson lägga örat mot 
det mörka rörets öppningen. Med väsande röst för anden fram sina spådomar:

- “Bara en (två om en av spelarna gestaltar någon som inte hör till syskonska-
ran) kommer lämna det tolfte rummet levande”

- “Elva till ska dö på samma vis”

Om ingen lyssnar på anden så kommer den successivt att höja rösten för att 
höras.
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Det som gömts under sinnets dunkla förlåt  
De undertryckta minnen som den levande karaktären bär på kommer med tiden 
att sippra ut och ta sig uttryck på olika vis:

Detta kan ta sig i uttryck av drömmar om natten eller i form av hallucinationer 
om dagarna. De håller inte i sig länge men länge nog för att karaktären ska 
kunna varna andra för en brand som inte finns. 

- Karaktären kan höra ljudet av sprakande lågor.
- Karaktären kan känna lukten av svart, tjock brandrök.
- Karaktären kan se lågornas sken reflekteras mot väggarna.



UPPLÖSNING

En nattlig färd
Med stöMed största sannolikhet så kommer karaktärerna att 
vilja bege sig mot pumphuset, antingen för att kon-
frontera byggnadens ande eller för att söka sanning-
en i stora arkivet. Om dagarna finns ingen möjlighet 
att bege sig till pumphuset, för att ta sig dit så krävs 
det att karaktärerna lämnar sitt rum om natten. 

Det finns ett par sätt som de kan gå tillväga för att lämna sitt celliknande rum:

- Om de har tillgång till dr Grundströms nyckel är det en lätt sak.
- Om de har lyckats stjäla Arvis eller fröken Roslunds nyckel är flykten inte 
heller svår.
- Eventuellt kan någon av karaktärerna gömma sig utanför rummet för att 
sedan öppna från utsidan. 
- - Kanske kan någon av karaktärerna komma över verktyg för att antingen 
skruva loss dörrens gångjärn eller sabotera låset om dagen så att det inte går 
igen när Arvi låser.
- Säkerligen kan många spelare ha andra idéer.
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Med magen mot den kalla betongen
Utanför rum 12:s dörrar är det inte lätt att ta sig vidare. Dörrarna mellan av-
delningarna är låsta och nattpersonalen går sina rundor i de skarpt upplysta 
korridorerna. 

Men under vårdhemmets golv löper långa och trånga kulvertar där värme och 
vattenrör av ärgad koppar går. Genom dessa gångar kan rollpersonerna osedda 
ta sig fram ålandes på alla fyra. 

I rollpersonernas rum finns en karta över det underjordiska systemet som Rolf 
ritade upp innan han dog där nere. 



HÄNDELSER NERE I KULVERTARNA

- En trång passage
Överlag är kulverten inte mer än femtio gånger femtio centimeter, vilket visser-
ligen är trångt men fullt passerbart för barn, men på andra ställen blir det 
trängre där tjockare rör eller betongfundament trängs om utrymmet. Det är 
ställen  man endast kan passera med skrapsår och klaustrofobi.

- Vårdarnas röster
Ibland passerar kulverten stora plåtluckor där det är möjligt att krypa upp till 
korridorerna ovanför. Vid en av dessa luckor står två vårdare och röker och 
pratar om hur mycket de hatar att gå till stora arkivet, om hur något där kryper 
under huden på dem. 

- Råttor
Det är aldrig tyst i tunnlaDet är aldrig tyst i tunnlarna. Hundratals bruna, feta råttor har gjort de mörka 
gångarna till sina domäner. Man kan höra deras krafsanden och se deras ögon 
glittra. Ibland sätts de i panik och flyr genom att krylla över rollpersonerna.

- Spådomsandens stämma
Ju närmare rollpersonerna kommer pumphuset desto mer kan de höra hur rören 
susar, som om någon talade i dem. Om man lägger örat mot ledningarna kan 
man höra hur spådomsanden upprepar sin spådomar med tilltagande styrka.

- Det döda barnet- Det döda barnet
Vid en Vid en av passagerna, den som omnämns som “lång, trång gång” på kartan, 
ligger Rolfs lik fastklämt. För att ta sig vidare krävs det att rollpersonerna flyt-
tar kroppen och ålar vidare över de våta fläckar som lämnas på golvet. Dussin-
tals med råttor vakar girigt över tunneln och det krävs våld innan de fräsande 
och pipande överger sitt fynd. Om Rolfs spöke följer med karaktärera så 
kommer han att vägra bege sig in i tunneln. Han vet inte varför men han fylls 
av ett starkt obehag bara av att vara nära gången.  
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ATT HÄMTA LOTTA

Lotta har placerats i hus I efter sin återkomst till vårdhemmet. Här huseras de 
intagna som anses vara svårskötta. Vissa av de som lever här har ett stort behov 
av vård medan andra utgör en fara för sig själv eller andra. Lotta sattes hit ef-
tersom att man antar att hon, i och med sin historia, låg bakom den brand som 
dödade Wilhelmina, Olof och de flesta av barnen Thorsson. 

De svävar aldrig i någon fara 
här, de flesta av de instängda 
utgör inte något hot och de få 
som gör det sitter bakom or-
dentligt reglade dörrar.

Att få ut Lotta ur hennes rum 
är inget större problem. 
Hennes dörr går att låsa upp 
från utsidan. 

Om rollpeOm rollpersonerna vill att 
hon följer med till pumphuset 
så är hon redo, hon tar med 
sig en tändare som hon stulit 
av en vårdare och en penna 
för att kunna försvara sig. 

Lottas rum ligger ungefär fyrtio steg från 
den plåtlucka som ger karaktärerna till-
gång till hus I. För att ta sig till Lottas 
rum måste karaktärerna ta sig genom den 
korridor där några av vårdhemmets mest 
svårt sjuka bor. 

Korridoren är aldrig tyst. Ångestfyllda 
skrik blandas med de deprimerades snyft-
ningar och de mumlande rösterna från de 
som desperat försöker be sina vanföreställ-
ningar om nåd. 

Här är dörrarna ordentligt reglade men 
varje dörr har ett stort fönster för att vår-
darna ska kunna titta in. Förbi dessa föns-
ter måste nu rollpersonerna gå.



I PUMPHUSET

ÄÄventyret når antagligen sitt crescendo i pumphuset. Här finns både stora arki-
vet och spådomsanden. I vilken ordning dessa två delar kommer är upp till spe-
larna och spelledaren. Det finns inget krav att det ena kommer för det andra, 
antagligen är det bättre att det som rollpersonerna mest kämpat för att nå 
kommer sist, på så vis blir det en tydligare avslutning. Så om rollpersonerna 
ända sedan scenariots början försökt hitta sina journaler för att få veta sanning-
en är det antagligen bäst om de får möta anden först, för att sedan få hitta jour
nalerna. 

Pumphuset sitter som en utbyggnad på hus I:s norra del, inte långt från aulan. I 
pumphuset löper otaliga rörledningar och ventiler samman. Själva rummet har 
väldigt långt mellan golv och tak och en lejdare som består av ett stabilt stålnät 
delar upp större delen av  rummet i två våningar. En brant trappa gör det möj-
ligt att komma ned till det undre våningsplanet. 

Burkar med färg och olja står slarvigt uppställda tillsammans med verktyg och 
reservdelar.

SANNINGEN I STORA ARKIVET

StoStora arkivet ligger vägg i vägg med pumphuset. Här ligger hundratals journa-
ler i bruna pappkartonger staplade i öppna trähyllor. Spretiga handstilar och 
slarviga vårdare gör det till en pärs att hitta rätt. Den levande rollpersonens 
journal står att finna här. Journalen och en instruktion på hur du fyller i den 
finns bland spelardokumenten.

När rollpersonerna får journalerna i sina händer blir det plågsamt tydligt att de 
flesta av dem är döda. För de döda rollpersonernas ögon uppenbarar sig nu en 
dörr, en röd ståldörr i betongväggen som svänger upp. Därinifrån hörs ett 
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mummel av många röster och vit dimma flyter sakta ut. De döda har nu två val, 
att gå in genom dörren eller låta bli, detta för med sig följder som karaktärerna 
inte kan överblicka:

Efter en minut glider porten långsamt igen och försvinner för de dödas ögon. 

De levande kan inte se dörren, endast en slät vägg. 

- Att gå in genom den öppna porten innebär 
att  lämna de levandes värld för att aldrig mer 
återkomma.

- Att inte sti- Att inte stiga in genom dörren och därmed 
fortsätta att klamra sig fast vid denna värld. 
Sanningen har dock märkt dem. De ser nu ut 
som sotsvärtade, brännskadade lik och mister 
sin förmåga att interagera med fysiska objekt. 
De binds också hårt till sitt levande syskon 
och kan inte lämna dennes närhet. 

SPÅDOMSANDEN I LÅGOR

När man kliver in i pumphuset gör man det på den övre våningen. 
Det går att skåda ner bland pumpar, rör och bråte genom hålen i 
stållejdaren. 

Där nere Där nere går det också att se hur spådomsanden ålar som en mask 
runt på det skitiga golvet och spyr ut sina profetior i rörledningar-
na. Om Anden hör någon på lejdaren brukar den dra sig upp till stå-
ende position och smeka gallret under besökarnas fötter. 
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Anden kommer inte att försöka skada någon, bara 
upprepa sina spådomar.. Om någon närmar sig anden 
så kommer den att lägga sig platt på golvet för att 
sedan slingra in sin lealösa kropp in i ett smalt rör. 

Om Lotta är med så Om Lotta är med så kommer hon att hälla ned någon 
brandfarlig vätska i det rör där anden tagit betäck-
ning för att sedan släppa ned en tändsticka för att bli 
av med den obehagliga varelsen. Eventuellt så kan 
rollpersonerna fatta samma beslut.

Om eld hälls ned i röret så kommer visserligen andens 
kropp att förkolnas men lågorna kommer även att nå 
hus I där den kvävande röken och de heta flammorna 
kräver elva dödsoffer bland de inlåsta patienterna.

ATT UPPFYLLA PROFETIAN

Elva personer kommer att dö i eld på vårdhemmet oavsett hur rollpersonerna 
agerar. Andens spådomar uppfylls alltid, ödet går inte att lura. Om rollperso-
nerna inte tänker sätta eld på anden och ingen annan finns som kan göra det 
så finns det flera andra sätt som en eld kan sprida sig:

- I en strid mot Arvi, speciellt om skjutvapen används. Mynningsflammor 
eller gnistor från rikoschett kan få fyr på någon av alla de brandfarliga väts-
kor som finns i rummet.

- Det ljus som rollpersonerna antagligen använder för att lysa sig fram med 
kan också orsaka eld om det placeras oförsiktigt.

- Lotta kan sätta fyr på någonting i sitt rum eller  någon allmän lokal i hus II, 
det kan sparas som  en sista utväg då det kan kännas lite tråkigt att profetian 
uppfylls på en plats där rollpersonerna inte är. 



ARVI VID SLUTET

Om ett mer actionfyllt slut önskas så kan Arvi dyka upp i pumphuset. Han har 
upptäckt att rollpersonernas rum stått tomt och jäktar genom vårdhemmet för 
att hitta dem..

Arvi kommer att göra vad han kan för att ge rollpersonerna rejält med stryk 
och sedan släpa tillbaka dem till sitt rum. 

Att AAtt Arvi dyker upp på slutet fungerar det antagligen bäst om rollpersonerna 
byggt upp ett hat mot honom. De ges nu en möjlighet till hämnd.
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EPILOG

Efter natten i pumphuset är scenariot slut. Kanske är spådomsanden 
död. Elva patienter har mist sina liv och de döda rollpersonerna har 
antagligen insett att de är döda. Men hur löper livet vidare för den 
rollperson som lever?  Här nedan kommer tre förslag:

Ett mörkt och sorgligt slut
PPassande om karaktären upplevde många traumatiska händelser och 
fortfarande hemsöks av sina döda syskon. 

De mörka händelserna har för alltid sitt kalla grepp om karaktärens 
hjärta och skräcken tycks aldrig släppa taget. I en allt för tidig ålder-
dom tynar karaktären bort i det vårdhem vars salar den aldrig 
lämnar. 

Ett slut som andas framtidstro
Passande om karaktärens syskon gick vidare och karaktären kunde 
knyta an, skaffa vänner och gå stärkt ut ur sin vistelse vid Brattby 
vårdhem.

Efter en tid på vårdhemmet friskförklaras karaktären och får flytta 
ut. Efter några år har de mörka minnena  bleknat och den ljusa 
framtiden tycks mycket närmare än det nattsvarta förflutna. 

Ett grått slut 
Som passar när det liSom passar när det ligger mitt mellan de andra två sluten.

Efter Efter att ha spenderat sina barndomsår inom vårdhemmets väggar 
släpps karaktären ut i  en värld denne inte känner igen. Med åren 
har en fasad av normalitet omsorgsfullt murats upp kring karaktä-
rens inre men om nätterna kan fortfarande knappt hörbara viskning-
ar eka från handfatets rörledning och stanken av brand kommer kry-
pande trots att elden endast finns i ett sinne som inte vill släppa det 
förgångna.
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