
Botten

Hals

Lock

detta hål placeras runt
hals när locket monterats

Flaskkropp

Sätt först ihop Flaskkropp och Hals till rör.
Sätt i hop locket till en cylinder med ett hål i botten.
Montera buttenplattan mot flaskkroppens ndre flikar inifån.
Vik in Flaskkroppens övre flikar och limma de grå mot Halsens
nedre insida.
Sist ska locket kunna träs på halsen. Gör hålet i botten större
om det skulle behövas.

Notera att endast grå ytor behöver limmas.

Handout 1



Handout 2

Herr Johannes Westling

Riad Ksour

Derb Allah Husein

Marrakech

Marocko

Käraste Johannes, 

underbara nyheter! Jag har övertalat Frk Andersson 

och Hr Granfors att göra mig sallskap till Marrakech. Vi 

lämnar ett regnigt Paris för solskenet, anländer hos dig 

om fyra dagar. 

Din Ellinor.

Handout 3 - klipp ut 
och vik



Handout 4 (4 st)
Klipp ut.

Fru Jansson. 

Jag beräknar att återkom
m

a till Göteborg inom
 kort. Kan ni vara vänlig att 

förbereda lägenheten till vår ankom
st, och m

eddela kokerskan.
Jag vill också be er om

 en annan tjänst, ta bort m
ors vindspel ur salongs-

fönstret, och fars väggklocka i rökrum
m

et. Jag vill också be er kontakta He-
dens elektrikertjänst, det m

åste installeras ett elektriskt ringsystem
 innan vi 

anländer hem
. Inga klockor skall ljuda i det W

estlingska hem
m

et hädanefter.

Med vänlig hälsning
Johannes W

estling 

K
ära M

ärta,

J
ag har dragit m

ig in i det längsta för att skriva ett svar på ditt 
brev till m

ig. J
ag ber tusen gånger om

 ursäkt, m
en jag har inga 

svar att ge dig. O
m

ständigheterna kring din systers tragiska 
bortgång i den röda staden går inte att sätta på pränt, eller 
näm

na m
ed ord som

 inte skickar dig ner i den avgrund där jag 
befinner m

ig varje natt. 
J

ag ber dig allra ödm
jukast, ställ inga frågor m

er, jag vill inte 
m

innas svaren. 
Å

terigen, jag beklagar sorgen.

D
in ödm

juka väninna
 E
llinor W

estling.

Handout 5 och 6



Sankt Jörgens Sjukhus, december 1927

Fru Horn. 

Jag måste tyvärr berätta att er sons tillstånd är 

oförändrat, inga dokumenterade förbättringar har skett 

sen hans inläggning för fem år sedan. Han lider fort-

farande av vanföreställningar av en paranoid art, samt 

regelbundna skov av mani. Under de maniska skoven 

rabblar han ramsor på okända språk, han har dock slu-

tat skriva på väggarna sedan vi begränsade hans till-

gång till pennor.

Det går bra att besöka honom, på dagtid är han fullt 

kontaktbar och kan föra en diskussion. Han är mycket 

intresserad av vad som händer i världen och läser de 

böcker och tidningar ni skickar till honom. 

Jag vill dock be er att undvika skicka rosor till er 

son, andra blommor går bra, men just rosor reagerar 

han högst negativt på.

I tjänsten

Leg läkare

Hans Friik.

Återigen vaknar jag halv två på natten och är oförmögen 
att somna igen. Jag har gått upp och gjort en kopp the 
och väntar nu på gryningen, så att mitt hjärta slutar 
rusa och jag kan sätta mig vid skrivmaskinen. Varje dag 
försöker jag beskriva våra upplevelser på papper, varje 
kväll i skymningen bränner jag de skrivna pappren, Min 
bok skrivs och oskrivs lika regelbundet som  dygnets väx-
lingar. Skräcken att mina ord på något vis kan frammana 
Henne är större än min längtan efter det litterära genom-
brottet. I vilket fall, vem skulle ta min historia för 
något annat än en dåres svamlande?
Jag vet inte vad det är i mina drömmar som får mig att 
vakna, är det lukten av rök från eldarna på El Badi, el-
ler är det smaken av blod och metall i min mun? Kan det 
vara Hennes glittrande ögon, som reflekterar ljuset, eller 
är det de hedniska handlingarna vi utsatte Henne för? Jag 
vet inte, det enda jag vet är att jag vaknar skrikande 
och badande i svett, halv två varje natt. 

Gud hjälpe mig. 

Handout 7 och 8

Kära Katrin-Louise
Jag vet att du inte kom

m
er läsa det här brevet, eller 

någonsin höra m
ig säga dessa orden till dig. Jag skri-

ver det ändå, jag vet inte på vilket annat sätt jag skall 
kunna be dig om

 ursäkt. Jag önskar jag hade förm
ått 

skydda dig, hålla dig säker. Istället släppte jag taget 
om

 dig, och lät dig falla ner i avgrunden. Du gick ditt 
öde till m

ötes ensam
 trots att jag hade lovat att alltid 

stå vid din sida.

Jag vet inte vilka som
 var dina sista ord till m

ig, var det 
när du kysste m

ig och uppm
anade m

ig att byta om
 till 

m
iddagen m

edan du gjorde detsam
m
a, eller var det när 

du förbannade m
ig för att jag m

ed rep snärjde dig och 
såg på när m

ina vänner skickade dig till helvetet?

Förlåt m
ig m

in älskade, och vet att jag aldrig kom
m
er 

älska någon som
 jag älskade dig.

Din, nu och för evigt.

H
arry.

Handout 9



Handout 10

Kära vänner

Det smärtar mig att behöva skriva det här brevet till er. Jag förstår att ni inte hade 

väntat er att höra av mig, särskilt inte med den vädjan som jag måste be er om nu. 

Jag har skickat en koffert till er, det är av allra högsta vikt att ni tar emot kof-

ferten och följer de anvisningar jag har skrivit här i brevet. Jag kan inte nog påtala 

vikten av detta. Kära vänner, ni får inte misslyckas, gör ni det är vi alla dömda att leva i 

Hennes rike för evigt.

Jag har i kofferten lagt ner allt ni behöver för att binda henne. Att skilja Urbi-Sebek 

från hennes land, försegla henne långt där uppe i den kalla nord och därmed förhopp-

ningsvis minska hennes makt.

Tvärt emot vad vi trodde så blev inte Urbi-Sebek tillintetgjord, hon blev endast för-

svagad och ƒlydde in i Shedet. Hon kommer att söka sig tillbaka till vår värld, då en del 

av henne ƒinns här. Hon behöver vara komplett för att ha sin fulla kraft. Ni måste binda 

henne till Shedet, samt se till att hon aldrig blir hel.

I kofferten kommer ni att ƒinna krokodilstatyetten, en dolk, ett tvinnat rep, en spjut-

spets, två burkar med heliga salvor helgade av Baal –Ammon, rökelse, samt invirad i en röd 

yllesjal det som håller Urbi-Sebek fjättrad till vår värld – hennes hand som kapades på 

El Badi.

Den exakta ritualen för att binda henne ƒinns i läderrullen, i kofferten. Bränn den ef-

teråt. Var noggranna med att försegla Henne i ett rum i ett rum i ett rum, och låt den 

yttre förseglingen vara obruten för all framtid. Placera föremål som representerar 

henne i de yttre rummen, tag vad ni tycker är passande till begravningskamrarna hos en 

gudinna av Shedets folk.

Ni bär vårt öde i era händer.

Insh́ allah.

Er ödmjuke tjänare

Sinifer Amezian



Annika

Annika

Ansökan till sommarjobb, referensnummer 287483

Jag är en tjej på 16 jordsnurr med ett hjärta som bankar för historia. Jag går på Frölundagym-
nasiet och läser natur.

Lilla Annika föddes i Sundsvall, men kom som miniknyte med mamsen och papsen till Götet. 
Jobbet verkar kanon! Varför skulle katalogisering vara öken? 
Hade tänkt bli ekonom när jag är klar med skolan.
Drömmen är att resa och kanske att jag blir reseledare istället.

Annika är en positiv tjej som tar tag i grejer, men inte lämnar något åt slumpen. Pedant, säger 
kompisarna. Kanske, säger jag, men mest för att jag bara vill lämna bra grejer ifrån mig. 
Oftast blir det så.

Ha det bra

Annika Heed

Noteringar: 
Populär, sprallig, talar utan att riktigt ha tänkt klart, tycker inte om saker osm kryper och 
krälar. Bland dina ”arbetskamrater” känner du igen Tony från skolan. Era ”gäng” sitter ibland 
några bord ifrån varandra i matsalen och det har hänt att ni har tittat på varandra. Du vet inte 
riktigt om han sen vet vem du är, eller egentligen ens sett dig. Han är ganska söt, men verkar 
samtidigt sååå otroligt omogen.

Maria

Maria

Ansökan till sommarjobb, referensnummer 287483

I annonsen söker ni sommarjobbare från och med Juli. Det skulle passa mig bra eftersom jag 
återkommer från semester till London i slutet av Juni.
Tjänsten låter mycket intressant och skulle fungera som en bra träning inför yrkeslivet.

Just nu läser jag samhällsvetenskaplig linje på Schillerska gymnasiet och har läst ett år.

Tre dagar i veckan spelar jag tvärflöjt och på helgerna brukar jag umgås med vänner.
Utifrån annonsen förstår jag att ni vill ha en flexibel person som gärna arbetar hårt. Jag tror 
det passar väl in på mig. Jag får ofta höra att jag är lätt att samarbeta med och när jag är 
intresserad av något lägger jag alltid ned stort engagemang. Dessutom är jag en noggrann 
person, som gärna antar utmaningar.

Hoppas ni hör av er
hälsningar

Maria Hallerstig

Noteringar: 
Van att klara sig själv och har en ganska stökig familj hemma. Att jobba ihop egna pengar och 
få vara hemifrån ett tag är rena rama lyxen. Maria har astma som gör sig påmind i ansträngda 
situationer, i rökiga miljöer eller om luften är riktigt torr.



Ulf

Ulf

Ansökan, sommarjobb, katalogisering

Hej, jag fick reda på att ni sökte sommararbetare via min mamma, Elisabeth Håkansson, som 
arbetar på arbetsförmedlingen. Jag ringde och talade med dig i förra veckan och du bad mig 
skriva ner några rader om mig själv.

Jag är en noggrann grabb på 16 år som jättegärna vill ha ett jobb under sommaren. Jag läser 
samhäll på Burgårdens gymnasium och har läst ett år. Jag kan skriva maskin och är ganska 
bra på matte. Jag tycker om att läsa och så har jag tre småsyskon som jag tar hand om ibland. 
Jag håller på Frölunda i hockey och på helgerna spelar jag flipper.

Jag har arbetsvana från att ha arbetat på Järnia varje sommar sen jag var 12.

Med vänliga hälsningar

Ulf Håkansson

Noteringar: 
Du var aldrig riktigt populär på mellan och högstadiet. Men nu, i gymnasiet har du blommat 
ut. Du är omtänksam och vill människor väl. Men ibland har du svårt att helt lita på andra per-
soner. Du lider dock av en ganska onyanserad syn på vad som är rätt och fel. Det är antingen 
svart eller vitt. En åsikt är en åsikt och ibland är det svårt att erkänna att man har haft fel.

Tony

Tony

Katalogisering, referensnummer 287483

Härmed anmäler undertecknad intresse för utannonserat sommarjobb. Efter avslutad grund-
skola med goda betyg läses nu fordonsteknisk linje på Bräckegymnasiet.

Tidigare arbetslivserfarenhet har varit som reklamutdelare och tidningsförsäljare (GT). Som-
maren -82 arbetades det ett par veckor som bärplockare.

Tjänsten ger en möjlighet att ta eget ansvar och visa sin noggrannhet. Att tjäna egna pengar 
under lovet och inte sova bort sina dagar ser jag som en stor chans.

Med förhoppning om ett snart sammanträffande.

Tony Johannison

Noteringar
Du tar gärna ”genvägar” och är egentligen riktigt lat. Din största skräck är att stå helt själv, 
behöva ta egna beslut eller riskera sin sociala ”status”. Tony vill inte jobba i sommar, men han 
sparar till en VIC 64 och hans mamma skrev ihop ansökan till honom. 

Att du och Annika ska jobba ihop i sommar är helt otroligt. Hela vårterminen har du gått och 
trånat efter henne utan att göra några närmanden. Att hon är helt ovetandes om din existens 
förutsätter du, men kanske om man imponerar lite...



Jonathan

Jonathan

Ansökan till sommarjobb, referensnummer 287483

Katalogisering låter tråkigt, sade en kompis till mig när jag visade henne er annons. Det 
tycker inte jag! Att inte jobba i sommar är inte ett val, både för att ha något att göra, men även 
för att spara pengar till en ny bräda. På fritiden tränar jag för att bli proffsåkare.

Tidigare somrar har jag arbetat i fiskebod på Marstrand, Jobbat på domus och hjälpt mamma 
på hennes frisörsalong. Jag är van vid att ta eget ansvar och att hålla ett högt tempo.

Jag tror att ni söker en person som är villig att jobba hårt: när jag såg annonsen kändes det 
som om mitt namn stod där! 
Jag ser fram emot att träffa er och berätta mer.

Vänliga hälsningar

Jonathan Levin

Noteringar:
Du läser handel & Kontor på Kartinelundsgymnasiet. På fritiden är det bräda som gäller, du 
är inte vidare bra, men det är ju en snygg accessoar, och dessutom är det roligare att snacka 
bräda än att åka bräda. Du tenderar att överdriva en del, en del skulle kanske kalla det att 
ljuga. Tyvärr klarar du inte stress särskilt bra. I pressade situationer reagerar du snarare än att 
reflektera. Du blir lätt iriterad och kan lättare göra fel i en sådan situation.

Du är dessutom rädd för mörker, vilket du skäms för, och aldrig skulle erkänna.

Frk Andersson

Frk Andersson

Katrin Louise Andersson

Du är kort och kurvig med nötbrunt hår, är strax över tjugo år och dotter till en välbärgad dip-
lomat. Du har tillbringat en månad i ett regnigt Paris tillsammans din väninna Ellinor West-
ling och din fästman Harry Granfors, när Ellinor föreslår att ni åker till Marrakech i Marocko 
där hennes bror Hr Westling befinner sig för fältstudier. Livet är underbart och varje dag ett 
äventyr. 

Spelartips: du är sprudlande glad över att vara här. Du ser fram emot resten av vistelsen. 
Aningen naiv, men lättsam att umgås med och vänligt inställd till de flesta. 



Herr Westling

Herr Westling

Johannes Westling 

Du är lång och mörkblond, strax under trettio år. Du är uppvuxen med din syster som står 
dig väldigt  nära, i Göteborg då era föräldrar missionerade utomlands. Ni lever på familjens 
fonder. Du har tidigare studerat till präst men pga personliga livsfrågor har du lämnat präst-
seminariet och bytt inriktning. Du har befunnit dig i Marrakech i Marocko i sex månader till-
sammans med din studiekamrat Victor Horn. Ni studerar Nordafrikas antika konst och samlar 
material i Marrakech.  Ni bor på Riad Ksour, där också Sixten Lindberg, en författare på jakt 
efter inspirationen, bor.  Ni umgås med Herr Lindberg som är en trevlig prick.

Spelartips: Du är överlycklig åt att din älskade syster besöker dig. Engagerad i dina studier 
och förtjust i staden, men när Ellinor är här går hon före allt. Du är grubblande och rotlös, 
men Ellinor har alltid balanserat upp de sidorna med sin positiva attityd.

Frk Westling

Frk Westling

Ellinor Westling 

Du är nätt och blond, strax över tjugo år. Du är uppvuxen med din bror i Göteborg då era för-
äldrar missionerade utomlands. Ni lever på familjens fonder . Din bror studerar Nordafrikas 
antika konst och har befunnit sig i Marocko det senaste halvåret. Du övertalade din väninna 
Katrin-Louise Andersson och hennes fästman Hr Granström att följa dig till solen efter en tid 
i ett regnigt Paris.

Spelartips: Är överlycklig att återse Johannes då du saknade honom oerhört, det är svårt att 
vara ifrån honom för länge. Du stöttar din bror i allt och är en handlingskraftig ung kvinna 
som inte blygs för att ta för dig. Optimistisk och envis vilket balanserar Johannes eftertänk-
samma humör.



Herr Granfors

Herr Granfors

Harry Granfors 

Du är 25 år, lång, mörkhårig. Du är son till en fabrikör, och familjen har det gott ställt. På re-
sande fot med din kära fästmö och trygg i förvissningen om att familjens pengar försörjer dig 
så du kan koncentrera dig på att göra din tillvaro behaglig. Igår kom du från Paris tillsammans 
med fästmön Katrin Louise Andersson och hennes väninna Frk Westling, för att hälsa på Frk 
Westlings bror som studerar här

Spelartips: obekymrad och livsglad. Din ungdom gör dig lite obetänksam ibland och tålamod 
är inte en av dina starka sidor.

Herr Lindberg

Herr Lindberg

Sixten Lindberg  

Du är strax över trettio och lever på det arv som din farfar klokt lämnade dig, arvet börjar 
dock tryta så smått.. Du titulerar dig författare och skriver på din första bok, en kriminal-
roman. Tyvärr har du drabbats av skrivkramp och rest till Marrakech i hopp om att återfå 
inspirationen. Väl där träffar du de två studenterna herrarna Westling och Horn, vilka tar in 
på samma hotell som dig, Riad Ksour. Du tillbringar mycket av din tid i deras sällskap och är 
förtjust i att ni får damsällskap.

Spelartips: snyltande, skämtsam charmör i skrynklig vit linnekostym. Sök efter stoff till din 
bok. Social och drivande då du vill få ut det mesta av varje tillfälle.



Herr Horn

Herr Horn

Victor Horn 

Du är strax över tjugo, lite rödlätt och mycket fräknar. Du studerar Nordafrikas antika konst 
tillsammans med Johannes Westling. Ni befinner er i Marrakech sedan sex månader tillbaka 
och samlar material till er studie. Ni bor på Riad Ksour, där också författaren Sixten Lindberg 
bor. Ni umgås en hel del med Herr Lindberg som är en trevlig man. Du är studiemotiverad 
och stolt över fynden ni gjort hittills, dock är du stressad över det faktum att Johannes syster 
med sällskap kan stjäla för mkt tid från era studier. Du pratar flytande franska.

Spelartips: Du är oerhört intresserad av Marockos kultur och historia. Du anser att vett och 
etikett är viktigt och är en gentleman i alla avseenden. Metodisk, sansad och effektiv, med ett 
lätt kontrollbehov.

Driss Hemmi

Driss Hemmi

Driss Hemmi

Du är strax över tjugo och anställd av Ines LeBlanc som alltiallo på riad Ksour, det hotell 
som hon driver. Du guidar hotellgäster i Marrakech gränder, är chaufför på utflykter, hjälper 
till där det behövs. Du pratar franska men är inte vidare bra på arabiska eller engelska. Det 
är ibland precis så att du gör dig förstådd. Du har växt upp i Frankrike och är i det stora hela 
ganska vilse när du är utanför Riadens väggar. Men under tiden du arbetat för Ines har du lärt 
dig hitta i gränderna närmast hotellet, funnit ett par butiker där du vet att du kan pruta lite 
extra samt fått lite vänner.

Spelartips: Du berättar gärna skrönor och berättelser om ”din” stad, ibland har du märkt att 
du får mer betalt om du skrävlar lite extra.



Mlle Leblanc

Mlle Leblanc

Ines LeBlanc

Du är strax över fyrtio år och ogift fransyska, rödhårig och ganska petite. Du driver ett hotell 
(Riad Ksour) i gamla delen av Marrakech, och de flesta av dina gäster är fransmän, men även 
en del andra européer gästar dig. Du är mycket mån om dina gäster och vill visa dem det bästa 
av din stad. Du pratar franska och en del engelska, samt kan svära på arabiska om det behövs.

Spelartips:
 yviga gester, viftar gärna med cigaretten i det långa munstycket, har en ”cest la vie – attityd” 
(det ordnar sig) till livet. Var mån om att dina gäster är nöjda.

Lista över föremål på vinden:

Svart, rundad sten. Glansig yta. Ungefär stor som en handflata

Litet kranium, stor som en knuten näve, möjligen kattdjur

Benflisa, ganska vass

Handske, ser ut som en trädgårdshandske. Ska nog inte katalogiseras

Glasblåsa, grön. Med små luftbubblor insprängda i glaset

Flaska med sand

Tillskrynklad Fez i grönt med två korslagda sablar inbroderat

Röd flagga med en grön femuddig stjärna på

Krokig dolk, rangligt handtag. 

Getkranium

Låda med små, vackert dekorerade glas

Förtorkad svart skorpion, ca 1 dm lång

Burk med en liten krokodil i formalin

Fint snidad träask – tom

Låda med sex par skintofflor, med spetsig tå

Trälår innehållande lergods

Arabisk musköt

Vackert fat i mässing

Tajine (marockansk lergryta)

Låda med sex par snabeltofflor i skinn

Smidd spets, troligen spjut eller lans av enklare slag

Statyett, krokodilkropp med en liten gubbes ansikte, i sandsten

Exempellista över föremål på vinden
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