Princess Crocodile

Den Egyptiska guden Sebek hade en dotter. Hon
var hans ögonsten och hans språkrör. För hon
bar mänsklig form och rörde sig bland människorna. Hon var omtyckt och vördad, både för sitt
släktskap men även för sin gåva att kunna färdas
under jord och där tala med de dödas andar.
Hennes skönhet var legendarisk och många var de
som försökte att uppvakta krokodilgudens dotter.
Så omskrivs Urbi-Sebek i flertalet texter funna i
och omkring Shedyet.
Sanningen var dock en annan.
Med Berberna följde tillbedjarna och med tron
följde gudarna att vila under ökensanden och
bland vindlande gränder.
Gränder där Urbi-Sebek styr över var mans öde.
Och om natten samlas ormarna för att visa sin
vördnad på Djema el Fnaa.
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Förord
I din hand håller du en nostalgisk återblick, med
fasansfulla konsekvenser.
Vi, i KurragömmaKlubben, har låtit oss influeras av
Lovecrafts underbara berättarteknik, hur pretentiöst det nu än låter. Men vi valde att blanda upp det
med lite glassnostalgi, Alphaville och en stor dos
av Marocko. Vi har även låtit oss influeras skarpt av
Gry Bagøien och låten Princess Crocodile.
De flesta platsbeskrivningar i scenariot har en eller
annan anknytning till verkligheten. Och vi hoppas
att det, tillsammans med en del hjälpmedel ska
kunna göra det möjligt att förmedla den marockanska nattens under.
En mycket stor del av scenariot bygger på snabba
scenbyten, karaktärshoppande och till viss del en
forcerad berättelse.
Det är ju trots allt ett konventsscenario. Men, vi
hoppas att du, tillsammans med dina spelare, ska ha
riktigt roligt och inte känna er fastknutna i ledband
och kringhunsade genom den berättelse som vi nu
lämnat i era händer.
Tack till alla er som speltestat, er input har varit

ovärderlig. Aldrig förr har så få hittat så mycket
otäckt om 80-talet som ni. Och utan er skulle
scenariot kanske ha handlat om ett urstädat skafferi
i Högsbo och en gammal tants önskan om en egen
hund.
Vi vill även framföra stående ovationer till Jim PeMelin för ormen i burk. Du är makalös, ja bäst helt
enkelt.
Detta scenario skrevs av Johan Weisz oxh Kerstin
Ö Weisz, till GothCon XXXI - 2007.
En stor del av bildmaterialet i scenariot är använda
enligt Common Rights license, some rights reserved. Detta gäller främst arkivbilder från Marocko,
samt karaktärsbilder både 1926 och 1985.
Mer information och fler scenarion finns på vår
hemsida:

www.kurragommaklubben.se

”The Book of Overthrowing Apep had the following descriptive chapters:
The Chapter of Spitting Upon Apep
The Chapter of Defiling Apep with the Left Foot
The Chapter of Taking a Lance to Smite Apep
The Chapter of Fettering Apep
The Chapter of Taking a Knife to Smite Apep
The Chapter of Putting Fire Upon Apep
According to these, Apep will first be speared, then sliced with red-hot knives so that every
bone of his body has been separated, his head, legs and tail are cut off. His remains are
then scorched, singed, and roasted, finally to be consumed by fire. The same fate awaits
Apep’s confederates and everything which formed parts of him, them, and all their offspring (their shadows, souls, doubles, and spirits).”
-- Apep, April McDevitt
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Synopsis
Scenariot tar sin början i 80-talet men visar sig
snart ha kopplingar till ett antal händelser i 20-talets Marrakech. Det som till en början verkar vara
en olyckshändelse visar sig vara ett rituellt mord
utfört av en uråldrig sekt, med rötter i det gamla
Egypten.

Whiskey Marocaine, monsieur?
(Marrakech 1926)

Men i jakten på mördarna visar det sig att mer står
på spel än bara enkel rättvisa.

Blasphemous rumors (Göteborg 1985)

Och i Göteborg 1985 börjar man sakta inse att allt
inte är som det ser ut. Instängt på vinden, tillsammans med dem finns något som borde ha fått vara
begravt under ökensanden och aldrig ha väckts.

Bells for her (Marrakech 1926)

Spelarna har möjlighet att styra återblickarna till
viss del. En del återblickar kan dessutom strykas,
ändras eller helt enkelt bytas ut. Vid ett par tillfällen etablerar scenen ett nytt element som kan vara
viktigt. I dessa fall markeras detta specifikt.
När scenariot skrevs i sin första iteration fanns
ingen lösning för ungdomarna, utöver att fly in i
drömriket, alternativt att nyttja trubbigt våld. En ritual kändes på något vis ganska inte helt rätt, för ett
par ungdomar som helst lyssnar på Forever Young.
Jag fick dessutom frågan om jag verkligen menade
att servera fem ungdomar sin undergång?
Det naturliga svaret var: Ja.
Men, efter hand som scenariot tog form hittade
vi lite olika vinklingar på det hela och presenterar
därför ett par olika slut som du som spelledare
kan nyttja eller förkasta bäst du vill. Och om din
spelgrupp nu kommer överleva, kväsa Urbi-Sebek
medelst motorsåg och sen dra ut och köpa sig varsin Cornetto så låter det helt optimalt för oss.
Och som vanligt ber vi er undvika att låta orcherna
storma värdshuset.

Inledning (Göteborg 1985)

Vari man möter sin handledare och får prova på sitt
arbete. En arbetsdag i komprimerad form.

Everything she wants (Göteborg 1985)
En ny arbetsdag, nya uppgifter, nya problem…
Man blir inlåst.
Första återblicken

Spelarna får bekanta sig med sina karaktärer från
förr, smaka lite på Marrakech och träffa avgörande
personer för deras framtid. (första scenen där man
byter karaktärer)

Urbi-Sebek börjar vakna ur sin dvala på vinden och
påverkar ungdomarnas omgivning.

Vari man upplever en omskakande händelse och får
en första ledtråd till vad allt det här beror på.

Forever young (Marrakech 1926)

Någon återvänder från de döda. Karaktärerna bevittnar en fasansfull händelse och får fly för livet.

Den pratsjuke Berbern (Marrakech 1926)
Med andan i halsen kommer de i kontakt med
någon de träffat förut. Han har kunskapen men
saknar medlen att stoppa Urbi-Sebek. Men med
karaktärernas hjälp är det kanske möjligt.

Sounds like a melody (Göteborg 1985)

Urbi-Sebek börjar påverka individerna. Försöker ta
sig in i deras ”huvud” och störa dem, påverka dem,
låta dem sköta grovarbetet.

If you love somebody, set them free
(Marrakech 1926 och Göteborg 1985)

En grupp med modiga och dumdristiga karaktärer går sitt öde till mötes. Scenen är kort, men ger
desto mer tid för diskussionsspel. Scenen växlar
mellan epokerna och avslutas med en kort återblick
till Göteborg 1927. När scenen sedan bryts går man
direkt tillbaka till scenen ”Princess Crocodile”.
Eventuellt har karaktärerna flytt sitt öde i Marrakech och istället går man direkt på slutdelen av
Göteborg, 1927.

Princess Crocodile (Göteborg 1985)

Urbi-Sebek träder in i vår verklighet.
Om spelarna känner sig ha fått tillräckligt med
information kommer de kanske att kunna stoppa
henne, eller så har ni (och vi) just serverat fem 16åringar undergången.
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Bakgrund
”Yog-Sothoth knows the gate. Yog-Sothoth is the gate.
Yog-Sothoth is the key and guardian of the gate. Past,
present, future, all are one in Yog-Sothoth. He knows
where the Old Ones broke through of old, and where
They shall break through again. He knows where
They have trod earth’s fields, and where They still
tread them, and why no one can behold Them as They
tread.”
—H. P. Lovecraft, ”The Dunwich Horror”
1878 grävde arkeologer fram Shedyet, eller Crocodilopolis, vid Nilens strand. Legenderna om staden
är tvetydiga och de fynd som gjordes var många
och viktiga. Det som fortfarande förbryllar är det
faktum att befolkningen där verkade dyrka Sebek,
krokodilguden, och hade därför en levande krokodil
i sitt tempel, klädd i guld och juveler, kallad Petsuchos. Krokodilen matades med kött och honung
och när en krokodil gick hädan, mumifierades den
och ersattes med en annan. I vår tolkning fanns en
översteprästinna i Shedyet, det sades att hon var
Sebeks dotter och att hon kunde tala med de döda.
Som utnämnd halvgudinna tillbads hon och hennes makt var stor. Men när berberbefolkningen i
Shedyet tvingades ur Egypten försvann tillbedjarna,
och med tillbedjarna följde tron och med tron
följde Urbi-Sebek.
Urbi-Sebek är en reinkarnation av Apep, en demon
som både avbildas som orm och som krokodil. Det
finns inga krokodiler i Marocko, naturligt, men det
finns väldigt mycket ormar. Och dagens lokalbefolkning är vidskepligt rädda för dem, nästan som
om de vore en avbild av ondskan själv.
Reinkarnationen av Apep behöver ett kärl att leva
i och vid scenariots början är Apep utan kropp.
Tillbedjarna är desperata och söker över hela
Marrakech efter en lämplig värdkropp. De finner
Katrin-Louise och för hennes lekamen till deras

kultplats, El Badi, där de preparerar kroppen och
skär ut hennes hjärta, fyller tomrummet med
bjällror och sänder hennes själ till underjorden, där
Apep väntar.
Fri igen samlar hon sina tillbedjare kring sig och
gör sig redo att åter sprida sin skräck bland människorna.
I Marrakech är hon vid sin fulla styrka. Hon har
sina tillbedjare kring sig och kan utan problem hantera eventuella problem. Men i Göteborg är hon till
en början vek, har just vaknat och agerar bortom
vår verklighet. Genom att sända ungdomarna
drömsekvenser när hon sig på deras skräck och kan
till sist ta sig igenom porten mellan dödsriket och
vår verklighet.
Urbi-Sebek är inget tentakelmonster, hon är heller inget superväsen, utan är bunden till köttets
begränsningar. Hon kan inte flyga, kasta besvärjelser, stoppa tid eller annat. Istället har hon ormens
lätt hypnotiska förmåga, rörelsemönster, förföriska
beteende och framförallt en gudoms arrogans. Det
är hennes gåva att kunna återskänka liv, kontrollera
ormar och andra reptiler. Hon är ett magiskt väsen,
allseende, allomfattande, ofattbar. Att gömma sig
för henne är menlöst då hon vädrar sig till sina offer. Hon rör sig målmedvetet och gör det hela gärna
till en lek, då hon vet att man hör ljudet av bjällrorna när hon kommer.
Framställ henne som obehaglig, rör vid spelarna, gå
runt dem, håll dem på halster och agera helt utan
förvarning. Och agera blixtsnabbt, hon är skoningslös och det är inte nödvändigt att alla svenskar
kommer hem från Marocko.
För inspiration om hur hon agerar, läs
”the curse of Nephren-Ka” av John Cockroft och
”Curse of the black pharaoh” av Lin Carter.
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Reptilkulten
Ända sedan tiden i Shedyet har människor samlats
kring Sebeks dotter. Dels för att hon, liksom sin far,
kan återuppväcka de döda. Men även för att hon
skänker dem skydd från ormar. En tillbedjare som
är stark i tron sägs kunna vada genom ett hav av
ormar, utan att bli biten.
Prästerskapet gömmer sig till vardags bakom
fasaden av ormtjusare, och lokalbefolkningen söker
gärna upp dem för att köpa amuletter och böner de
ska be för sina nära och kära.
Vid kultplatser ikläder sig prästerna stora krokodillika masker och klär sig i vita fotsida skrudar. Under
skrudarna bär de tiotals ormar kring sin kropp som
slingrar sig och gör att deras kropp ständigt ser ut
att skifta form.
I bakgrunden rör sig reptilfolket, Sebeks barn,
Shediterna. Kanske att de är samma sorts Shediter
som i judisk myt, vem vet. Men i scenariot är de
humanoida väsen med reptillika drag. De lever
under jord, i närheten av sin härskarinna och gudom. De föds in i normala familjer och ser ut som
vanliga människor. Men när de närmar sig puberteten börjar de förändras. De blir aggressivare och

söker aktivt efter en partner. När de sedan blivit
med avkomma lämnar de modern, eller fadern med
deras gökunge och söker sig ner till sina likar, i de
underjordiska städer man byggt. För länge sedan,
levde de i Shedyet, skyddade av Apep från solen.
Och de bidar sin tid till den dag Apep slukar solen
igen och de åter kan härska över jorden.
Vi har hämtat mycket inspiration från Lovecrafts
”The nameless city”, hans första mythosnovell. Och
även om han beskriver sitt reptilfolk som en korsning mellan krokodiler och sälar så ville vi hellre ha
ett väsen som var mer humanoid. Att inte riktigt
veta om skepnaden framför en är en mäniska eller
inte är mer skrämmande än att försöka föreställa sig
en krokodilsäl som ålar sig efter en i natten.
Och kanske är det Shedyet som är den namnlösa
staden, och kanske är det Urbi-Sebek och hennes Shediter som Al Hazred åsyftade när följande,
välkända text noterades:
That is not dead which can eternal lie,
And with strange aeons even death may die
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Spelledarinformation
Med scenariot har du fått en del tillbehör, främst
handouts, tejp och annat. Men bland dessa saker
har du en bjällra. Detta är till för att signalera när
spelarna ska avbryta sin scen och rikta all sin uppmärksamhet på dig. Allt som oftast innebär det här
att en ny scen beskrivs.
När scenen är satt delar man ut eventuella nya
karaktärer, samt efter det eventuella handouts. På
så vis vet alltid spelarna när det kommer en ny
scen, de får en övergripande beskrivning och sätter sig sen in i sin nya roll. Genom att gå igenom
dessa steg varje gång är det alltid tydligt att något
har förändrats, och du är säker på att du har allas
uppmärksamhet innan de försvinner in i sin nya
karaktärsbeskrivning eller handout.
Alltså:
1. Ring i bjällrorna
2. Sätt scenen
3. Dela ut karaktärer
4. Dela ut eventuella handouts
5. Börja spela ut scenen

Karaktärerna:
”Let us gather hallucinations from our private minds”
–Fields of the nephilim, ”Psychonaut”
Spelarnas ursprungskaraktärer i det här scenariot är
ett par ungdomar från Göteborg.
Året är 1985. Karaktärerna kan slumpas fritt,
ingen karaktär är mer ”värd” än någon annan. Men
eftersom Tony och Annika är de enda som har en
relation från början är det lämpligt att se till att
dessa båda finns i spel samtidigt. Finns den ena, bör
den andra finnas. Karaktärerna beskrivs väldigt vagt,
eftersom deras karaktärsblad är den ansökningshandling som skickats in när man sökte jobbet. I
de flesta fall är brevets manér rätt talande för hur
personen är (ja utom för Tony då, vars mamma har
skrivit hans brev, men mer om det sen). Det finns
heller inget stycke i karaktärerna som berättar för
spelarna vad de ska tycka om de övriga karaktärerna. De har ju faktiskt aldrig träffats förut (med
något undantag). Istället ville vi att spelarna själva
skulle styra hur de vill framstå. Varje spelare får
därför, till sin karaktär, en sida ur en ”kompisbok”

med 10 snabba frågor om vilka de är. De får även
lägga till ett par karaktärsdrag som man märker vid
första anblick (det kan vara hur man talar, hållning,
om man slänger med håret, tuggar tugummi oavbrutet eller något annat mer eller mindre visuellt.)
Det viktiga här är att det måste gå relativt fort,
om karaktärsskapandet inte ska kannibalisera på
scenariots speltid. Vi har märkt att 5-10 minuter är
ganska lagom.
Som du kanske även märkt ska man vika sitt karaktärsblad. En idé vi lånat från NisseNytts eminenta
Uppsalatrilogi. Man ska även vika en del handouts
också. Lägg extra uppmärksamhet på ormburken.
Den kan verka komplex, men den är värd att lägga
en kvart på.
Men varför ska man hålla på och vika saker i era
scenarion hela tiden?
Ja det är en mycket bra fråga. kanske för att vi
gillar papper. Eller så är det så att falsen i pappret
egentligen är en hemlig åkallan av Tindalos hundar.
Och det är inte bara karaktärerna, utan självklart
handoutsen också.
3D är framtiden govänner.

Scenbyten:
Under scenariots gång kommer våra stackars ungdomar att drabbas av återblickar, då de transporteras tillbaka till en annan tid, till en annan persons
kropp. De kommer uppleva händelser och lära sig
saker som de senare kommer komma ihåg när de
kommer till sans igen. Och det här är ett koncept
som då och då inte riktigt går fram till spelarna. Vi
har under speltesten fått frågan både en och tolv
gånger:
”Kommer Ulf ihåg vad han upplevde när
han var Harry?
och svaret är ett rungande JA!
Det är därför det är så viktigt att man går igenom
”Förberedelser”-kapitlet med spelarna.
De ”nya” karaktärer man får spela är alla på ett eller
annat sätt djupt involverat i de händelser som kommer leda fram till slutet.
Scenbytena används med fördel som ett sätt att
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förleda uppmärksamheten och ska snarare ses som
ett hjälpmedel för spelledaren att föra berättelsen
framåt än en schemalagd scenbrytare. Om spelarna
har riktigt roligt i en scen, och ni trivs, låt dom
spela på. Försöka bara hålla ögonen på klockan då
och då, scenariot gör sig ju allra bäst om det faktiskt spelas till slutet.
Man kan även använda scenbytena till att ta sig
ur en scen som går på tomgång, eller om spelarna
fokuserar på helt fel detalj.
Det finns även karaktärsangivelser i scenerna i
Marrakech. Dessa är i viktad ordning. Så om du
bara spelleder tre spelare tar du de tre första namnen på listan, delar ut dessa karaktärer till spelarna.
De övriga kan du antingen spela själv eller helt
enkelt bestämma att de inte närvarar i scenen.
Det finns ingen koppling mellan vem man spelar
1985 och vem man spelar 1926. Så slumpa karaktärerna vid första karaktärsbytet. Låt sedan spelarna
behålla sina 20-talskaraktärer från återblick till
återblick.
GÖR VAD DU VILL:
En inspirationskälla för oss har varit att se lite
på återblickarna som när Bastian i Den Oändliga
Historien läser boken och plötsligt är i Fantásien.
Om någon av spelarna tolkar det som att en av
återblickarna borde få deras ”nutida” karaktär att
agera. Låt oss säga att personen stänger dagboken
eller vad det nu är de läser i, då bryts scenen där.
Något som är viktigt att tänka på är att inte låta
denna typ av avbrott förlänga scenariotiden. Om
scenen nästan var klar ändå eller om du anser att
de fått tillräcklig information, kan du låta historien
fortsätta som vanligt. Det vill säga nästa gång de får
en återblick är det nästa scen, och föregående scen
har skett ändå. Filmen kom för övrigt redan 1983, i
USA och lär vara högaktuell hos de svenska ungdomarna, om någon frågar...

Setting
Scenariot utspelar sig i två epoker samtidigt. Vi
kommer i följande kapitel att göra vårt bästa för
att förmedla både Sverige 1985 och Marrakech.
Eftersom Göteborgsscenerna främst är satta i ett
slutet rum kommer vi istället att koncentrera oss

på tidstypiska ting. Sådant som du och dina spelare
kan hänga upp beskrivningar och karaktärer på.
Med scenariot följer även en låtlista och CD  med
ljudspår.
Titta gärna igenom spelarhandouten 1985 för tidstypiska ting.
För mer inspiration kan du se Breakfast Club,
Tjenare Kungen och G som i gemenskap. Det
ryktas även att man kan läsa två nötcreme och en
moviebox.
Marrakech däremot gör vi en lite djupare analys av.
Både av folket, platserna, kulturen och annat smått
och gott man kan behöva.

Marrakech 1926:
Den legendomspunna staden Marrakech är en
fascinerande plats. Folklivet är något utöver det
vanliga och stadens karakteristiska rödrosa byggnader ger en minnen för livet. Enligt myten färgades
husväggarna röda av det blod som flöt när Koutobiamoskén och dess 65 meter höga minaret byggdes
på 1100-talet.
Namnet härstammar för övrigt från de Tamazightiska orden Mur och Akuch, vilket, fritt översatt,
betyder ”Gudinnans land”.
Staden är uppdelad i en ny och en gammal stadskärna (kallad medinan).
Thé d’Menthe utspelar sig i den gamla delen av
staden.
Det är en otrolig syn att se staden för första gången.
Medinan är ett virrvarr av vindlande gränder, och
det är lätt att gå vilse, även när man har en karta,
eftersom alla små gator och gränder inte går att
märka ut. Vissa gator fortsätter genom stängda portar, andra förgrenar sig gång på gång för att till sist
sluta i en vägg. Som besökare lär man sig fort att
alltid hålla Koutobiaminareten inom synhåll. Något
som verkar lätt, tills man kliver in i gator som är
övertäckta med vasstak. Gatorna är dessutom för
smala för att tillåta biltrafik. Istället trängs människor till fots med cyklister och åsnedragna vagnar på
gatorna.
Kapitlet är uppdelat i en kortare beskrivning av
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klimat och väder, följt av beskrivning av folk, kulturella skillnader, och slutligen beskriver vi staden i
allmänhet och vissa platser i synnerhet.

Välkommen till Marrakech!
Scenariots återblickar utspelar sig under juni och
Juli månad, då dagstemperaturen sällan understiger
25° men gärna toppar kring 30°. Bristen på regn
gör att luften är torr och dammig. Men lokalbefolkningen vet när man ska gå in i skuggan, och en
kopp varmt mynta-te gör susen, särskilt om man
sitter och dinglar med fötterna på något café i närheten av Djema El-Fnaa, eller på en Riad. Överallt
finns dofter, smaker och fantastiska vyer som sätter
sig på minnet, nu och för alltid.

Kulturella skillnader:
Marrakech är en väldigt vänlig stad, till trots att vi
fyllt staden med kultister och faror. Det man slås
av är människors omtanke och vänlighet. Men även
deras påstridighet och totala ”brist” på respekt för
personligt revir. De har ju knappast gjort något fel,
i sig, utan det är vi, kalla nordbor som upplever det
så. Att välkomna en främling med öppna armar
härstammar från ökenkulturen, då det var minst
sagt livsviktigt att kunna förlita sig på andras gästvänlighet. Det är därför djupt rotat i det kulturella
arvet och kan ibland te sig närmast rituellt.

I Marrakech talar de flesta Tamazight eller arabiska,
den franska närvaron gör att många näringsidkare
har lärt sig hjälplig franska. Men mest talar man
arabiska, kroppspråket är yvigt och kommunikationen är alltid i fokus. Om man inte talar samma
språk kan man ändå göra sig förstådd med gester,
grimaser och genom att rita i dammet på gatorna.

Bra fraser på arabiska:
Frid vare med dig
Som svaras med:

Assalaam aleikum
waaleikum salaam

”Vad blir, blir”
Hallå
Hur står det till?
God morgon
Good kväll
Bra
Tack så mycket
Om Gud vill
OK
Ja
Nej

Kif-Kif
Marhaba
Keef Halek
Sabah Al Kair
Masaa Al Kair
Kowaies
Shoo kran
Insha’Allah
Taieb
Aiwa
La
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Viktiga platser i Marrakech:
Här beskrivs ett antal platser som karaktärerna lär
komma i direkt eller indirekt kontakt med under
scenariots gång. Eftersom det beror helt på hur
spelarna/karaktärerna agerar, vilka platser man
besöker, valde vi att addera dem där istället för att
försöka klämma in dem i scenariot där de kanske
kunde passa.

Riad Ksour
Detta undersköna hotell ligger strax innanför Bab
Ksour, getens port, och är en liten europeisk oas
som ser till att inte lämna någon besökare utan en
liten dos av tusen och en natt. Fantastiskt mosaikarbete täcker nästan vare vägg, en kringbyggda
trädgården, som även är hotellets restaurang, har
små tält och paviljonger uppsatta kring varje bord.
I mitten av trädgården finns en fontän som porlar
avslappnande och i trädgården växer citrufruktsträd
som ger svalka under eftermiddagen. Hotellet är
litet, det finns bara knappt tio rum, men servicen är
superb och maten god. Riaden drivs av fransyskan
M:lle Leblanc som tillsammans med sin marockanska personal ser till att alla har det riktigt bra.
Hotellet är byggt kring en trädgård och de rum som
finns är alla placerade en trappa upp, på respektive
sida om trädgården. Man kliver direkt in i detta

paradis genom en låg rundad port, långt inne bland
gränderna. I kvarteret bor flertalet europeer som
fastnat för Marrakechs fantastiska puls. Bland annat
bor doktor Vemond här, en man som karaktärerna
kommer att träffa under tragiska omständigheter.

Djema el-Fnaa, det stora torget
Fram till 1800-talet halshöggs dödsdömda fångar
på Djema el-Fnaa. Efter avrättningen saltades huvudena och hängdes upp på stadsporten till allmän
beskådan.
Numera är torget en livlig marknadsplats på
dagarna där man kan köpa allehanda spännande
saker, som olika läkemedel, löständer, färskpressade
fruktjuicer, kakor och sötsaker.
På eftermiddagen hittar man musiker, män med
apor som turister kan fotograferas tillsammans
med, ormtjusare och kvinnor som utför hennamålningar.
Ingen vet faktiskt vad namnet betyder, eller hur det
kom sig att torget fått sitt namn. Den vanligaste
översättningen lyder ”Samlingsplats för de döda”
och sägs vara ett arv sedan platsen var en avrättningsplats. Men vi och ni vet att namnet snarare
härstammar från att Urbi-Sebeks tillbedjare och
tjänare samlas där om nätterna.
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Vid sidan av torget tornar Koutobiamoskén upp sig.
En fantastisk byggnad som gör det lite lättare att
navigera när man är vilse inne bland de vindlande
gränderna i souken.
På dagtid finns alltid ett flertal ormtjusare och andra som har direkt anknytning till reptilkulten. Om
karaktärerna har uppmärksammats av kulten på
något vis, tex om de blivit jagade genom gränderna,
eller om någon av dem har på något vis försökt ge
sig på dem, kommer de att ge sig till känna. Detta
görs genom att de en efter en reser sig upp och
pekar mot karaktärerna och sedan mot sitt vänstra
öga. Ormtjusarna får gärna följa efter karaktärerna
på lite avstånd. Låt spelarna höra flöjtspel, precis
bakom sig, men när de vänder sig om finns där
inget.

Om man inte försökt återuppliva Katrin-Louise:
Självklart beklagar han att det tar sådan tid med
pappersarbetet, men är väldigt klar med att Marocko är ett land som ligger i inbördeskrig. Att det
är svårt att säkerställa transporter genom landet och
att man gör allt som står i sin makt att frakta hem
kroppen.
Om man vill se Frk Anderssons kropp kommer Lefevre att blankt vägra. Om man är riktigt påstridig
kommer han att lite fint försöka förklara vad som
händer med en död kropp i ett varmt land.
Kroppen har givetvis blivit bortforslad av kultister.
Och ett stulet lik, och ett europeiskt sådant, är
knappast något som Lefevre vill. erkänna.
Om man har försökt återuppliva Katrin-Louise:

Protektoratet Frankrike har uppfört en tillfällig
myndighetsbyggnad vid torget och om karaktärerna
väljer att gå direkt till protektoratet med sina problem kommer de att mötas av en ymnigt svettandes
fransos vid namn Monsieur Lefevre. Inne i byggnaden är det varmt, riktigt varmt och Mr Lefevre
fläktar sig med en bunt dokument. Mr Lefevre
ansvarar för att hålla kontakten mellan den franska
protektoratsarmen och lokal milis, polis och andra
myndigheter. Frk Anderssons olyckliga dödsfall är
det minsta problemet han har och det behandlas
som så.

Att förklara för Lefevre att man lämnat över en
död kvinna till en kafeägare kan bli riktigt intressant at lyssna på. Men Lefevre kan inte hjälpa
karaktärerna. Han tar gärna emot en anmälan mot
Farouk eller annan part, men kommer knappast
att agera på det. När han tagit emot deras anmälan
kommer han att be dem att gå.
När karaktärerna lämnar Lefevre är det på sin plats
att låta ormtjusarna komma med sina hot.

you believe you can hide? – Ive seen it all. – I go under the earth – And listen to the dead people talk – They tell stories –

Ive seen it all – All through eyes – Heard it in ears –Smelled it alright. – Do do

They know it all – They tell stories of you. – Do do you believe you can hide? – Ive

seen it all. – Princess crocodile – A heart full of bells – Rings in your moves – Whatever you do, I see it all in you.

14

Thé d’Menthe
Inledning (Göteborg 1985)
Beskriv miljön, 1985 med allt vad det innebär. Man
kan gärna prata lite om det, speciellt om personerna i rummet är gamla nog att faktiskt minnas.
Förklara för spelarna att de ska anpassa sina karaktärer och på vilket sätt. Dela sedan ut karaktärerna.
När alla har läst klart får de ut handout 1 (häftet
1985) och kompisboksidan.
När allt är klart ringer du i klockan, förklarar att
den signalerar scenbyte och att alla ska tystna och
lyssna på scenbekrivningen.
Det är en strålande morgon, klockan är kvart i åtta,
Måndagen den 1:a juli – 1985. Det är den första
arbetsdagen på sommarjobbet. En av de rikare barnen
anländer i en taxi, några på cykel, med spårvagn eller
till fots. Ni ska möta er arbetsledare, Anders Katthammar utanför byggnaden. Men just nu ser ni bara
byggarbetare som påbörjat sitt arbete för dagen. Byggnaden har förtejpade fönster, ett och annat fönster är
förspikat och man är i god färd med att slänga skräp
och byggmaterial. En byggarbetare bär ut en gammal
trädörr och slänger i en container.
Men intendent Katthammar syns ingenstans.
Låt spelarna beskriva sig själv för varandra, och för
dig. Låt dem bryta isen om de vill, och om någon
tar initiativet. Om inte stirrar de på varandra och
låtsas inte vid varandra tills Anders Katthammar
sladdar in på parkeringen i sin rostiga bruna Volvo
244.
Anders Katthammar är ganska ung och ser rätt bra
ut, för att vara 35. Han är något stressad över att
vara sen, men är vänlig och tillmötesgående. Han
hälsar på alla och frågar om det var svårt att hitta.
Sedan leder han dem in i byggnaden och visar dem
upp till deras arbetsplats.
För att komma till vinden måste man gå i trappor,
trapphuset är beläget på byggnadens ena kortsida .
Någon hiss finns inte. Mitt emellan våning tre och
vinden är en stor gallergrind uppställd.
Uppe på vinden finns det inga fönster och den
belysningen kastar ett skumt ljus. Armaturerna
som finns här uppe är av gammal modell. Vinden
är dammig och smutsig och det mesta är täckt i
spindelväv.

Anders Katthammar
Anders är 35 år, har kortklippt mörkbrunt hår.
Han har glasögon, och lite skäggstubb. Anders
bär en ganska skrynklig brun kostym och har
ett par converse på fötterna.
Anders har en schysst attityd till ungdomarna
och behandlar dom som vuxna. Hans kroppsspråk är yvigt och han pratar ganska snabbt,
och petar upp glasögonen som gärna vill halka
ner.  Anders är stressad och har inte jättemycket tid att hjälpa ungdomarna att komma
igång till arbetet, han litar helt enkelt på deras
skarpsinne. Det är mycket som ska komma i
ordning under sommaren och förberedas inför
skolstarten i mitten av augusti och Anders
är ensam om att övervaka allt på grund av
personalneddragningar på Göteborgs Universitet. Anders Katthammar var lektor till dess att
den gamle intendenten Westling oväntat gick
bort vid 86 års ålder. Gamle intendenten ägde
huset, och Göteborgs Universitet köpte loss
det av dödsboet. Nu är det dags för de renoveringar och nybyggnationer som så väl behövs.
Och Anders Katthammar har ansvar för allt, då
han fått tjänsten som intendent.
Lägg ut kartan över den öppna vinden.
Ursäkta att det är så smutsigt, vi har precis börjat
bygga om. Den gamle intendenten, Westling, ansåg att
det inte fanns så mycket av värde här uppe, men jag
tror att han hade fel. Ja jag har ju precis tagit över
tjänsten, så det här blir det första vi gör. Hela vinden
har varit låst sen Gud vet när. Så vi vet faktiskt inte
vad som finns där. Så det är ett jätteviktigt arbete ni
har framför er. Och vem vet, vi kanske hittar en kulturskatt, då kommer ni ju få vara med i GP på bild
och allt. Det vore väl skoj?
Sådärja, här är det alltså, er arbetsplats. Här till
höger har vi toalett, och ett litet pentry om ni vill koka
vatten eller lägga några drickor i kylen.
Förresten, eftersom det byggs om så kan det hända
att dom är tvugna att stänga av vattnet, och det har
hänt att en propp eller så har gått. Men det mesta
ska vara i fungerande skick i alla fall. Proppskåpet är
inne i städskrubben, där ska finnas en ficklampa och
proppar.
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Vinden
Trappan upp till vinden ligger på ena kortsidan,
det är en spiraltrappa i sten, med en mindre avsats
mellan varje våningsplan. Det finns två vanliga
våningsplan, och vinden liger på det tredje. Vid
avsatsen mellan våning två och tre finns det ett
litet runt fönster, vid avsatsen finns också en gallergrind som är uppställd. När grinden är stängd
bildar det en effektiv spärr mellan våning två och
tre, fönstret som finns på utsidan av gallret kan
inte nås från andra sidan. Gallergrinden är solid
och låst med ett ASSA-lås.
Dörren till vinden är i trä. Med en gång till höger
finns en lite toalett och efter det ett litet pentry
med en kokvrå och ett barbord. Till vänster finns
en städskrubb och efter det en öppen yta med
ett nytt skrivbord och en disk med kartotekslådor. Disken är axelhög, och ovanpå ligger travar
med nya kartotekskort. Några jackkrokar finns på
väggen mot städskrubben. Golvet är ett gammalt
plankgolv. Taket är snedtak på både vänster och
höger sida. Högsta punkten, takknocken, löper
från trapphuset och bortåt.
Mitt emot vindstrappan finns en dörröppning som
tidigare har varit igenspikad, dörren har brutits
upp och kvar finns en illa sargad dörrkarm.
Bakom dörren finns ett större rum. Även det har
plankgolv och snedtak på höger och vänster sida.
En smal korridor bildas mellan bokhyllor på vänster sida och glasskåp på höger sida. Längst bort
till vänster finns det en slags hög byrå med smala
djupa lådor. Vid närmare titt ser ungdomarna att
den innehåller dokument av olika slag, kartor etc.
Även en hel del mindre benbitar och stenflisor
finns här, samt platta tavlor med insekter på nålar.
I hyllorna till vänster finns det böcker och travar
med föremål huller om buller. Föremålen är trä-

Efter rundvandringen går man igenom arbetsuppgifterna:
Jo, era arbetsuppgifter ja, här finns det två skrivmaskiner samt arkivkort och arkivkortslådor. Tanken är
väl att ni går ut på vinden, bland det magasinerade,
plockar på er ett par saker och går tillbaka hit. Ni
skriver ner en kort beskrivning av föremålet och skri-

askar, små stenar, några statyetter, en trätrumma
och andra oidentifierade musikinstrument, ett par
vattenpipor, fat av metall och keramik mm.
I glasskåpen till höger finns det rader av uppstoppade djur, mer eller mindre exotiska. En hel del
kommer från Afrika. Det finns också en del burkar
med föremål i formalin. Det ligger också större
benbitar från olika djur här.
Till höger bakom dörren står ett litet arbetsbord,
på det ligger några reservoarpennor och ett par
anteckningsböcker, tomma.
Det finns inga fönster här inne utan allt ljus kommer från två lampor i taket, det är gamla ledningar och de surrar lite lätt.
På den högra väggen finns ytterligare en dörr, den
är låst och nyckel finns inte.
Dag nr två kommer denna dörren att låsas upp
av Anders Katthammar så att ungdomarna kan
katalogisera även det som finns här inne. Det
är ett långsmalt rum, och snedtaket gör att det
känns smalare. Till höger här inne står ett ensamt
vitrinskåp helt i glas, och till vänster löper två parallella glasskåp fram till ytterligare en dörr, som
är låst med ett hänglås. I glasskåpen finns många
olika föremål – en uppstoppad ung krokodil ca
1 meter lång, ett par burkar med olika ormar i
formalin, flera statyetter föreställande en personer
med människokropp och djurhuvuden, skålar i
keramik, en tom träask, armband i trä, mynt i ngn
gul metall, kanske är det guld, och några tomma
glasflaskor.
I det ensamma vitrinskåpet i glas finns det bara ett
föremål, en djurskalle med lång nos, troligen alligator eller krokodil. På golvet ligger en fin matta,
och i taket hänger en vacker lampa i mässing och
glas, den är elektrisk och en ljusknapp i svart bakelit sitter till höger om dörren.

ver ett löpnummer för föremål och kartong på kortet.
Sedan sätter ni på en etikett med samma löpnummer
på föremålet och placerar det i rätt kartong för ändamålet. Om ni hittar något ni inte vet vad det är, kan
ni lägga det åt sidan så tittar vi på det tillsammans
vid dagens slut. Låter det ok?
Ja, och så finns det en kasettbandspelare som ni självklart får använda.
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Jag jobbar i byggnaden tvärs över här, så ni kan bara
gå över gatan och ringa på nere vid ytterdörren så
kommer jag ner.
Arbetstider? Tja, jag är här från åtta på morgonen till
fem på eftermiddagen och så håller jag lunch mellan
tolv och ett. Det är bra om ni är punktliga, för när jag
går för dagen så måste jag låsa och larma.
Och sedan lämnar han dem en stund för att arbeta.
Scenen är till för att sätta monotonin i arbetet, låta
dem bekanta sig med varandra, spela ut och känna
sig bekväma. Om tid finnes kan man spela ut när
de äter sin första matsäck tillsammans. Medhavd
lunch är även det ett sätt att visa vad man har för
status i gruppen. Har man mackor eller pannkakor?
Har man en halvliters cola på burk eller bara saft i
en sirapsflaska?
Dagen går förvånansvärt fort, de har jobbat undan
och det är dags att sluta för dagen. Anders kommer
och hämtar dem och pratar lite om hur dagen har
varit. På vägen ut låser han alla dörrar.
(Estimerad speltid; 20-30 minuter)

Everything she wants (Göteborg 1985)
” Some people work for a living,
Some people work for fun,
Girl, I just work for you.”
– Wham! ”Everything she wants”
Tisdagen börjar som gårdagen. Intendent Katthammar är på plats i tid och släpper in dem. Kommer
någon för sent får de ta sig upp för trapporna själv,
kanske att de möter Herr Katthammar på vägen?
Ungdomarna kommer att hitta en gammal nyckel
inne på en hylla. Denna nyckel går till den låsta
dörren som finns länsgt bak på vinden.
När väl arbetsledaren har lämnat dem på vinden
kommer byggarbetarna att gå hem för dagen, ngn
gång precis innan lunch eller så. De låser trapphus
och dörr, vilket isolerar ungdomarna i huset. De
kommer åt vinden och trapphuset. Det är ungefär
allt.
Man arbetar vidare och strax innan lunch börjar
man höra märkliga ljud, som likt ett främmande

språk, som låter lite som stötvisa ramsor. Ljuden
verkar komma inifrån vinden, långt bak. (Tanken
är att de hör böneutropen från Koutobiaminareten,
men dämpat…)
Karaktärerna tar sig en titt runt på vinden och hittar en solid trädörr som är lite gisten. De hjälps åt
att öppna den, en söt doft av rosenvatten slår emot
dem…
SCENBYTE!
…och de ser:
Fönstrena ut mot gatan står vidöppna och i ramen
hänger flertalet band med bjällror som klingar svagt i
den ljumma kvällsbrisen.
Ute på gatan pågår det aktiva kvällslivet som vanligt,
folk trängs med varandra och bortom hustaken ser
man ljuset från Djema El-Fnaa.
SCENBYTE!
[...] Man ser en skrubb, ett dammigt utrymme
med en stor koffert placerad på sniskan. I övrigt är
skrubben tom...
Koffertens innehåll:
• En röd sjal som är ihopvikt
• Statyett av en krokodil (Handout)
• En anteckningsbok
• En konserverad orm i burk (Handout)
• Fotografier (Handout)
• Ett vykort (Handout)
I sjalen är en förtorkad hand invirad. Den är ihopskrumpnad och svart. Storleksmässigt är den för
stor för att vara en barnhand. Låt spelarna själva
speklulera vad det kan vara. Det skulle kunna vara
en aphand om de vill. Handen är för stunden vad
de själva gör den till.
Placera ut de färdigmonterade handoutsen på
bordet.
Om någon öppnar anteckningsboken finner man
snabbt att det är en resejournal. Boken kommer
beskriva mycket av de händelser som spelarna kommer återuppleva genom återblickarna.
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Om din spelgrupp envisas med att vilja hoppa ett
kapitel eller två i boken kan du antingen ge dem
vad de vill ha och hoppa lite i minnesbilderna, eller
så följer du flödet som vanligt.
I vilket fall lyder journalens första sida såhär:
Resejournalens förstasida
Vem av oss har lyckats glömma den där dagen
då vi satte vår fot i Barbariet, för första gången?
Dessa intryck av det underbara österlandet,
med dess oräkneliga ljud och färger, skepnader
och dofter. Blandat med förundran och förfäran, likt våra vackraste och värsta drömmar i
ett. Dessa högljudda folkmassor, av båtskarlar,
handelsmän, underhållare, guider, tjuvar och
åsne-pojkar; klädda i ömsom trasor och ömsom
silke. Vi, dem, blandat, tillsammans… och jag
förstår Katrin-Louise, jag förstår.
Som de överraskade och förfärade oss! Som vi
skrattade, men darrade inombords.
Och vilka brev vi skrev hem.
Bokens sista sida innehåller även den en anteckning, den återges här enbart för referens.

Journalens sista sida
”Synen som mötte oss bakom El Badis murar var
fasansfull. Stora eldar slickade himlen och dess
dansande lågor speglade sig i stora bassänger där
tusen och åter tusen krokodiler vältrade sig. Och
på en tron under en gigantisk port satt en kvinna
täckt i juveler och klädd i spunnet guld. Det var
Katrin-Louise...”

Ge spelarna tid att reagera och spela ut.
När scenen når sin kulmen är det dags att byta
scen.
SCENBYTE och KARAKTÄRSBYTE

Whiskey Marocaine, monsieur?
(Marrakech 1926)
Karaktärer: Herr Granfors, frk Andersson, frk
Westling, Herr Westling, Herr Horn.
OM du har tre spelare är Herr Westling en SLP.
Han är deras följeslagare och visar dem staden.

Det är karaktärernas första gemensamma dag i
Marrakech. Herr Granfors, Frk Andersson och Frk
Westling har anlänt med tåg från Casablanca dagen
innan och har spenderat natten på Riad Ksour, där
alla bor. Sällskapet har bestämt sig för att göra staden under förmiddagen, se på folklivet, undersöka
marknaderna och njuta av vädret.
De ska bombarderas med intryck av gatuförsäljare,
de trånga gränderna, dofterna, smakerna och folklivet. Under scenen kommer de att bli antastade av
gatuförsäljare, tiggare, få trängas med folk i allmänhet och lära sig köpslå.
Katrin-Louise skapar rabalder på gatorna där hon
går, folk stannar, vissa bugar, andra vill ta på henne,
några vänder om och går åt ett annat håll. En man
erbjuder att köpa henne för sexton kameler och
försöker erbjuda än mer när han får ett nej.
Cirkulera kring spelarna, ta på dem, försök sälja något till dem, ropa till dem från andra sidan rummet.
”Dadlar, dadlar och fikon!”
Det säljs kryddor, tyger, kläder, mat, djur och läderarbeten. Och så fort man ska köpa något är det
dags att pruta om priset. En person som prutar för
mycket eller som lägger skambud blir genast ”anklagad” för att pruta som en berb, vilket självklart är
ett sätt att få kunden att tro att de lagt ett bra bud.
Det är snyggt om man får spelarna att köpa en
röd sjal i denna scen. men det är definitivt inte ett
måste. För om de inte köper sjalen nu, kommer den
ha inhandlats ändå. Men det skadar ju inte att sälja
in just den lite extra.
Mitt i all stress och möda blir de omhändertagna av
en medicinman och shaman som låter karaktärerna
andas ut i sitt bås, bjuder dem på en skröna eller
två samt försöker sälja på herrarna potenshöjande
medel.
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Sinifer Amezian

mynta-te på Café Argana.

Sinifer Amezian – Du är berb (tillhör orginalbefolkningen i nordafrika) och din ålder är
okänd. Du pratar Tamazight (berber), arabiska, franska och en del engelska. Du är klädd
luftiga vita kläder (djellaba) och sandaler.  Du
är kringresande försäljare av kryddor och även
apotekare, och har en liten butik i Marrakech
gränder (souken) när du inte är ute och reser.

SCENBYTE

Men det viktigaste är att etablera att Amezian är en
shaman och väl bevandrad i sitt folks gudavärld.
Välkomna välkomna. Kom närmre, var inte rädda.
Lukta på det här [sträcker fram en spatel med en
mörkbrun kletig massa på] vet ni vad det är? Nej
men se så, det är ingen fara. Det är tvål, tvål framställd av naturen. Kom och sitt, andas ut, svalka er
lite.
Amezians bås är överfyllt med burkar av alla de
slag, krimskrams, tygstycken, pulver, torkade blommor, djur av alla de slag inlagda i sprit och torkade
djurdelar som hänger från taket. Allt i hans bås har
antingen en medicinsk eller mystisk effekt. Han har
undermedel mot huvudvärk, nästäppa, mot objudna gäster, gikt, skydd mot onda andar med mera.
Jag heter Amezian och jag vill välkomna er till Marocko. Är det er första dag? Var är ni från? Ska ni
stanna länge?
Amezian ställer artiga frågor och börjar sedan
berätta om sitt folk. Om hur han tillhör det gamla
folket och om att han, likt sin far och farfar fortfarande minns de gamla sederna. När man bodde
högt uppe i Atlas, talade med vinden och levde
fritt.
Han är stolt över sitt ursprung och kan möjligen
ge en glimt av vad han kommer berätta senare om
man frågar ut honom. Då genom att han nämner
att hans folk minsann har blodslinjer som sträcker
sig tillbaka till det gamla folket, på den tiden då de
bodde längre västerut, i faraonernas land.
När de väl har fått andats ut, köpt lite krimskrams
hos Amezian, och kanske ha gjort något annat fynd
på marknaden är det dags att avnjuta en god kopp

Café Argana (Marrakech 1926)
Karaktärer: Herr Granfors, frk Andersson, frk
Westling, Herr Westling, Herr Horn.
OM du har tre spelare är Herr Westling en SLP.
Han är deras följeslagare och visar dem staden.
Scenen är till för att låta Farouk se Katrin-Louise i
egen hög person, pumpa dom på lite information
om var dom bor med mera. För att sedan skicka
Azûlay att utföra dådet. Scenen är även ett tillfälle
för karaktärerna att lära känna dofterna, smakerna,
dricka te helt enkelt.
Ett hett tips är att se till att kunna bjuda på mintthe i scenen.
Ägaren till caféet intresserar sig för sällskapet då
de är uppenbart europeiska och vill göra sig säker
på att deras vistelse i Marrakech är till belåtenhet.
På serveringen står en gammal vevgrammofon och
spelar amerikansk jazz (Princess Crocodile - ljudhandout A).
Ägaren är präst i Urbi-Sebeks reptilkult och har de
senaste dagarna utfört ritualer och skänkt offer för
att bereda vägen för Apep. När Katrin-Louise träder in på serveringen vet han med en gång att hon
är Apeps reinkarnat. Så han försöker ta reda på var
de bor, vad de har gjort och vad de ska göra. Om de
övriga karaktärerna inte vill tala med honom kommer han att med hjälp av sina anställda få reda på
vad deras planer för kvällen är, samt att han kommer förfölja dem på vägen hem. Farouk är vänlig
och trevlig och slår sig gärna ner hos sällskapet om
de tillåter, talar om Marrakechs fantastiska vyer,
maten och platser de måste besöka. Det finns otroliga grönområden och parker och det har blommat
upp nattklubbar som vänder sig direkt till västerlänningar i kölvattnet av den franska byggnationen.
Scenen är främst till för att sätta stämning, få
spelarna att känna på sina karaktärer, koppla av.
Men även för att återkoppla till musiken senare i
scenariot. Caféet är en klassisk turistfälla, persona-
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len är vänlig och talar franska. Hit går turisterna för
att dricka mynta-te och för att titta ut på Djema
El-Fnaa från terassen.
En tiggare, en av Sebeks barn, kan ge karaktärerna
en varning om de ger henne allmosor. I ett obevakat ögonblick smiter en kutryggad person klädd i
svarta trasor in på caféet och går från bord till bord
med en utsträckt smutsig hand och blicken fäst vid
golvet.

skymta rökpelarna från Djema el Fnaaa mot den
mörka himlen. Men inne på Riaden är allt ljuvligt,
det doftar gott av citronkyckling. Välklädda kypare
går runt mellan borden och serverar sallader, syltade
tomater, häller upp vin och ställer fram bröd.
Man väntade bara på Katrin-Louise...
Mjölka scenen, låt spelarna prata...

Ger man henne några slantar tittar hon plötsligt
upp från marken och visar ett läderartat och smutsigt ansikte, hon är till största del tandlös men har
ett par smala, långa, vassa tänder…

Ovanifrån hörs en ljudlig skräll och ett högljutt skrik
och sedan trampet av fötter i trappan ner mot gården.
en liten pojke i vita kläder kommer inrusande. Han
talar snabbt på ett främmande språk och pekar upp
mot övervåningen, där Katrin-Louise rum ligger.

”Shokran.

[...]

Undvik medinan om natten och ta varning av bjällrorna.”

Uppe på övervåningen är det tyst och det luktar
skarpt av rengöringsmedel blandat med de gudomliga
dofterna från köket nedanför. Dörren till Katrin-Louise
rum står vidöppen och där, på sängen ligger KatrinLouise med vidöppna ögon men med ett leende på sina
läppar. På hennes bröst ligger en orm ihopringlad.

Sedan hasar hon vidare.
SCENBYTE
[1985]

Riad Ksour (Marrakech 1926)
Farouk har sökt upp det hotell där Katrin-Louise
bor och sänt in Azûlay att göra förberedelserna
så att kärlet är klart för Urbi-Sebeks återinträde.
Pojken har smugglat in ett par ormar och andra
rituella föremål som han sedan har gömt inne på
Katrin-Louise rum. När väl Katrin-Louise kommer
tillbaka till sitt rum efter dagens utflykt släpper
Azûlay ut ormarna, låser dörren och tittar på när
livet flyr Katrin-Louise kropp. Han tvättar sedan
henne med rosenvatten och öppnar sedan fönstret
och hänger upp band med bjällror. Ormarna ringlar
snabbt ut, som på kommando, men en kobra stannar kvar och ringlar ihop sig på Katrin-Louise bröst.
Sedan slänger han upp dörren och springer ner för
trapporna och pratar osammanhängande på ömsom
arabiska och ömsom tamazight.

Se gärna till att ormen slås ihjäl, tanken är att
detta är ormen i formalinburken, som man funnit i
kofferten, om de på något vis låter ormen fly så är
burken tom när scenen bryts. På samma sätt sker
om de tex klyver ormen i massa delar på annat sätt
massakrerar kroppen, då bör ormen i burken ha
samma skador 1985.
En snabb undersökning av kroppen påvisar flertalet
ormbett på underarmarna. Dessutom doftar hon av
rosenvatten.
Om man kontaktar läkare kommer en rundlagd
fransk läkare snabbt till platsen. Han ser lite ut
som en grånad Poirot, med pliriga pigga ögon och
grånande hår och välvaxad mustasch.

Sätt scenen och dela sedan ut karaktärerna.

Han heter Dr Jacques Vemond och konstaterar efter
ett par minuter att Frk Andersson dog omedelbart
av ormbetten. han kan skriva ut något lugnande till
Herr Granfors om han verkar vara i chock.

Ni sitter ute i en fantastisk innergård, på en riad. Ett
kringbyggt paradis, med mosaiklagda gångar, citrusfruktsträd och fontäner. I ett hörn sitter ett band och
spelar sin suggestiva musik. Det är en underbart ljuv
kväll, från minaret hörs böneutroparen, och man kan

Scenen sätter på sätt och vis den riktning scenariot
sedan tar. Som konstruktör har jag märkt två spår.
Antingen blir spelarna känslomässigt kidnappade,
spelar ut svår chock och låser sig. Då väljer man att
avsluta scenen, med att läsa upp samma syn som
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spelarna upplevde när de öppnade skrubben.
Fönstrena ut mot gatan står vidöppna och i ramen
hänger flertalet band med bjällror som klingar svagt i
den ljumma kvällsbrisen.
Ute på gatan pågår det aktiva kvällslivet som vanligt,
folk trängs med varandra och bortom hustaken ser
man ljuset från Djema El-Fnaa.
SCENBYTE och KARAKTÄRSBYTE
Scenen bryts och karaktärerna sitter åter på vinden
i Göteborg - samlade på golvet framför kofferten.
Alternativ berättelse
Eller så bestämmer man sig för att tala med  en
annan läkare, kanske att de till och med väljer
att kontakta Amezian. Scenariot kan då ta en
mer aktiv vändning.
Om gruppen väljer att kontakta Amezian,
och verkar vilja försöka återuppväcka henne
kommer han att bekräfta vad läkarna redan har
sagt, Frk Andersson dog genast och bör genast
läggas att vila. Det är viktigt att han här inte
får se kroppen, utan att de endast talar med
honom. Det går inte att få honom att lämna
sin butik, och man kan ju knappast bära ett lik
genom gatorna.
På väg därifrån kan man låta Farouk göra ett
återinträde. Han har följt karaktärerna och fått
en redogörelse för deras samtal med Amezian.
Han vet någon som kan hjälpa. Senare samma
kväll hämtas kroppen och förs till kultplatsen.
Kroppen kommer där prepareras. utan spelarnas och karaktärernas insyn. De tvättar henne
i rosenvatten, skär ut hennes hjärta och fyller
tomrummet med bjällror. Kroppen helgas till
Urbi-Sebek som genast besätter hennes kropp.
I detta fall kommer karaktärerna att själva
vara ansvariga för att Katrin-Louise går igen.
Hon kommer inte kontakta dem utan fortsätter med sin agenda.
Bryt scenen när kroppen är hämtad och
prästerskapet har försäkrat dem om att hon
kommer åter.

Blasphemous rumors
(Göteborg 1985)
På vinden ligger Urbi-Sebek vilande. Sedan byggarbetarna bröt sig igenom den yttre förseglingen har
hon sakta börjat komma till liv, och det är hennes
påverkan som gör att ungdomarna ser tydliga minnesbilder. Omgivningarna kommer succesivt att bli
mer och mer anpassade, genom den drömvärld som
Urbi-Sebek vaknar ur. När hon vaknat helt kommer
verkligheten till sist att böja sig kring hennes vilja.
Men för stunden är förändringarna små och knappt
märkbara.
Låt spelarna få tillräckligt med tid att agera på
situationen, inse att de är inlåsta, om de inte redan
gjort det, och eventuellt reagera på omgivningarna.
Försök att bryta scenen när scenen antingen är som
mest intensiv eller när du märker att tempot går
ner.
Exempel på förändringar:
• Luften börjar bli torrare, märks knappt för stunden. (möjligen Marias astma)
• Man kan finna sand i hörnen, men då man knappast gått igenom vinden speciellt noga lär man inte
märka detta ännu.
• Ormen i burken förändras beroende på hur man
agerar.
SCENBYTE och KARAKTÄRSBYTE
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Bjällror i natten (Marrakech 1926)
Denna scen utspelar sig nästan en månad efter Frk
Anderssons tragiska dödsfall. Karaktärerna är kvar
i Marrakech, i väntan på att pappersarbetet ska bli
klart.
Om de i scenen innan gav sig i kast med mörka
makter har de inväntat svar sedan dess. Farouk har
stängt sitt café, polisen kan inget göra och söker de
efter doktorer och andra personer så känns ingen
vid dem.
Scenen utspelar sig på Riadens tak och berör först
bara Herr Granfors. En såkallad ensamscen är på sin
plats.
Det har gått nästan fyra veckor sedan den där
ödesdigra kvällen. Varje kväll är ungefär lik den
andra. Ni äter en tyst måltid tillsammans nere
på Riaden och söker er sedan till egna sysslor och
tankar. Ända sedan det hände har du haft svårt
att sova . Du befinner dig nu på Riadens terasstak, det är strax efter midnatt och ljuden från
stadens kvällsliv känns lugnande. Luften känns
kvav och den tryckande värmen hänger kvar
sedan dagen.

Här får man antingen väva in att Herr Granfors är
upprörd och irriterad över att det tar sådan tid att
få ordning på pappersarbetet och kroppen sänd till
Sverige. Alternativt att han är orolig för att Farouks
män ska ha stulit kroppen.
Ljudet från Djema El-Fnaa och nattlivet bäddas
in i en förtryckande tystnad. De tidigare så livliga
gatorna är plötsligt helt tomma. Men snart hörs
ett ljust klingande, nästan porlande ljud i vinden
och det växer sakta i styrka.
Det första du ser är hur ormar ringlar fram nere
på gatan, först ett fåtal, men snart är de hundratlas, och deras varta glänsande kroppar bildar ett
böljande hav.

Det klingande ljudet kommer närmare och som
framburen på ett hav av reptiler skrider en skepnad klädd helt i guld fram. Hennes huvud rör
sig målmedvetet från sida till sida, som om hon
letade efter något och hennes ögon glittrar när
månens sken reflekteras i dem.
Skepnaden är Katrin-Louise.

Om spelaren försöker få Katrin-Louise att uppmärksamma honom kommer hon att titta upp och
låsa honom med sin blick. Under ett kort ögonblick
verkar det som om hon känner igen honom för att
sedan slita bort sin blick och fortsätta fram längs
gatan.
Att ropa på henne gör ingen skillnad, utöver att
övriga karaktärer och eventuellt en del personal
hör honom. När de väl kommer till platsen är hon
sedan länge försvunnen i virrvarret av gator och
ljudet av bjällror har tystnat.

Djema El Fnaa (Marrakech 1926)
Driftiga karaktärer/spelare kommer försöka att
hitta henne, alternativt övertyga Harry om att han
har sett i syne, gått i sömnen. Men att bara ge sig ut
i natten kommer vara helt tröstlöst. Utan någon att
fråga och med dålig gatubelysning är Marrakechs
gator en labyrint. Men om någon kommer på tanken och vill gå till Djema El Fnaa så låt dom göra
det för all del.
Ett antal personer/skepnader står på torgets mitt,
omringade av hukande skepnader. Kortvuxna män
och kvinnor med hukade ryggar, alla med glänsande
högreflektiva ögon. Mitt i denna skara står även en
rakryggad skepnad, klädd helt i skimrande guld. På
håll är det svårt att se om det verkligen är KatrinLouise, men det finns definitivt liknande drag.
Skaran består av hennes följare och tillbedjare. Hon
har vänt åter från dödens rike för  deras skull. Och
i månljuset står hon, med armarna uppsträckta mot
skyn, medans hennes tillbedjare mässar
”Ap’hp, Ap’hp, Mur-Akuch, Ap’hp, Akuch.”
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På andra sidan torget ser karaktärerna hur en skepnad lösgör sig från skuggorna och snabbt, medans
skepnaderna på torget är upptagna med annat,
springer in i souken. Karaktärerna kan antingen
följa efter, vända hem eller stanna kvar.
Stannar de kvar kommer mässandet att tillta för att
plötsligt tystna tvärt. Och istället utbrister skaran
i ett högljutt sprucket läte enligt nedan. Man har
blivit upptäckt.
Smyger de iväg, antingen tillbaka till hotellet, eller
efter skepnaden når de nästan runt hörnet. Sedan
hörs ett högljutt, sprucket läte, som en trana som
utstöter ett ångestskri, följt av flera skrin både
från torget men även som hörs från andra delar av
staden. Gruppen på torget vänder sig unisont mot
karaktärerna, deras ögon glimmar i natten och de
sätter av målmedvetet och i hög hastighet efter
karaktärerna.
Detta är en jaktscen, och inne bland soukerna finns
det inte många flyktvägar. Gatorna grenar sig gång
på gång och det är svårt att hålla en riktning. Om
spelarna säger sig ha ett mål, låt dem springa dit,
men gör dem osäkra längs vägen om de verkligen
är rätt. Om de springer planlöst kan det vara lägligt
att låta dem hamna i en återvändsgränd, för att
plötsligt bli indragna i ett hus av tex Amezian eller
varför inte den kvinnliga tiggaren?
Om spelarna valde att springa hem till hotellet
kan de även bli indragna genom dörren av Driss
Hemmi, in på Riaden och i säkerhet.
Utanför fortsätter sökandet efter dem och då och
då hör man ljudet av bjällror komma närmare. Men
de är i säkerhet, i alla fall för stunden.
Om de istället valde att springa efter skepnaden
kan det vara Amezian själv som drar in dem i sitt
stall.
Valde karaktärerna att stanna på Riaden och inte
försöka gå ut och se om Harry såg i syne eller ej
kommer de att vakna mitt i natten av ljudet av
jakten utanför. Det är istället Amezian som de jagar
och en titt ut genom ett fönster ger en spelare en
skymt av ett förvridet ansikte och ett par glänsande
ögon i natten, innan skepnaden fortsätter runt hörnet och lämnar personen med mardrömmar.

Här väljer man så att bryta scenen, återgå till 80talet en kort stund och sedan återvända till nästa
kväll, när alla karaktärer hör ljudet av bjällror.
Om det finns tid, kan man ta sig tid att spela ut
en scen där spelarna är barrikaderade på Riaden,
utanför på gatorna rör sig något okänt. Varken Driss
Hemmi eller Inés är speciellt sturska, och personalen ber för sina liv.
Ger man sig ut utanför Riaden blir man snart
jagade. Låt dem bli drivna mot Djema El-Fnaa och
vidare in i Souken. Där de kan bli räddade av Amezian i ett kritiskt ögonblick.
En karaktär som ger sig ut ensam försvinner
spårlöst. Spelaren kan då tex få spela Driss Hemmi
istället.
Nästa morgon väljer Inés att stänga sin Riad och
resa hem til Frankrike. Karaktärerna får gärna bo
kvar, Driss får hålla ordning på affärerna.
SCENBYTE och KARAKTÄRSBYTE

Sounds like a melody
(Göteborg 1985)
Nu har Urbi-Sebek börjat få ordentligt fotfäste i vår
värld. Luften är kruttorr, ljuset flackar och glödlamporna glöder med ett rött sken. Det börjar ösregna
utanför, och väljer man att titta ut genom gluggen
vid trappen, ser man att regnet är mörkrött. Det är
ökensand i regnet, ett naturligt fenomen, även om
det sällan sker på våra breddgrader, men det vet ju
knappast ungdomarna.
• Golvet har börjat täckas med sand.
Sanden sipprar fram mellan golvplankorna.
• Luften är kruttorr och det är varmt på vinden.
Amezian är andfådd efter flykten och det är tydligt
att han är vettskrämd. Ögonen flackar och han
hoppar till vid minsta lilla ljud. Han håller dessutom på att packa ner burkar i små jutesäckar. Burkarna innehåller allehanda konserverade reptiler.
Frågar man berättar han att han måste täcka för
deras ögon.
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Utspritt på hans lilla bord ligger örter, knivblad, en
spjutspets, stenar, en förtorkad aphand och annat
mer eller mindre obehagligt (tex lymfkörtlar från
get i en burk).
Om de leds till Amezian blir han överraskad av
att se dem och försäkrar sig om att deras väninna
inte är med dem och att de inte är inblandade i
det hela. Om Amezian istället har räddat dem från
förföljarna så vet han redan att de inte står i hennes
gunst.
När han försäkrat sig om sin egen säkerhet börjar
han berätta, riktigt tyst, om vad som pågår.
”Egentligen skulle jag rekommendera er att lämna
Marrakech och Marockansk mark medans ni kan,
men jag såg henne, er vän…
Hon är tyvärr förlorad för er, nu och för evigt.
Dom har fått henne, HON har tagit henne. Besten,
lögnerskan, bedragerskan. Marrakech är bara början.
Men jag känner att jag går händelserna lite i förväg.
Hur mycket känner ni till om vårt folk, Imazighen?
Det fria folket, vi som gav Mur-Akuch sitt namn? Vi
som förde med oss våra gudar över ökenhavet och
som begravde dem vid öknens port, på Atlas axlar, vid
Atlas fot?
Mur-Akuch betyder Gudinnans land, från början en
fruktad plats och folket bosatte sig på Atlasbergens
sluttningar, närmre Ifru, Ammon och Iyuc. Men med
tiden glömde vi av varför dalen var tabu, och närheten till vatten, bördig jord och handelsleder gjorde att
den första bosättningen byggdes. Vi står där än, på
Gudinnans mark, Mur-Akuch. Apeps land.
Och varje natt har visa män utfört uråldriga ritualer
för att hålla henne stången. Men med tiden glömmer
kloka män gamla löften och de flesta av oss trodde
nog att hon var begraven för alltid. Att vi äntligen var
av med vårt arv.
Dom har tagit er vän och låtit hennes kropp vara ett
kärl för hon som vi en gång trodde var Sebeks dotter.
Och nu när hon åter är fri kommer hon styra över liv
och död och till sist sluka Baal-Ammon.”
Amezian kan även berätta om ormbeståndet, myten om Urbi-Sebeks följare, Shediterna, Shedyets
ursprungliga befolkning. De som föds likt vanliga

människor men som förändras till Hennes avbild
och försvinner snart efter att de fört sitt blod vidare
till nästa generation. De färdas under jord, skyddade från hettan och Baal-Ammons vakande öga.
Solen är deras fiende och när den väl har kvästs är
deras tid kommen att åter härska över människan.
Shamanen har bestämt sig för att stoppa Apep
och tror sig ha funnit ett sätt. Liksom sina förfäder
måste hon skickas tillbaka till underjorden och
läggas i evig dvala. Om karaktärerna nu känner
sig manade att hjälpa Amezian kommer han att
tacka dem hjärtligt, men påpeka den enorma fara
de försätter sig i. Om de fortfarande kan tänka sig
att hjälpa dem kommer de att ha en evig vän samt
hans folks tacksamhet.
Först ger han Herr Granfors en skyddsamulett,
eftersom han är den som stod kärlet närmst. Det är
en förtorkad aphand som han ska bära närmast sitt
bröst. Aphanden skyddar mot Apeps vilja och förmåga att vilseleda. Han räcker sedan över två döda
ormar, till Sixten och Victor. Herr Granfors får ett
tvinnat rep Johannes Westling får en kniv, Ellinor
får ett spjut och Amezian plockar på sig ett par
facklor och en rulle i läder. (Byt ut vem som passar
mot tex Driss Hemmi om det behövs).

Journalens sista sida
”Synen som mötte oss bakom El Badis murar var
fasansfull. Stora eldar slickade himlen och dess
dansande lågor speglade sig i stora bassänger där
tusen och åter tusen krokodiler vältrade sig. Och
på en tron under en gigantisk port satt en kvinna
täckt i juveler och klädd i spunnet guld. Det var
Katrin-Louise...”

Amezian vet var kulten har sina sammankomster,
och snart står de vid El Badis portar.
Man beskriver scenen och gör sedan ett
SCENBYTE -> 1985
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information till spelledaren om vad som händer
på El Badi och karaktärernas första och enda möte
med Urbi Sebek i Katrin-Louises kärl.
DETTA ÄR INTE EN SCEN.
Natten är sen och mörkret ligger som en tung
svepning över Marrakech. Den lilla skaran människor rör sig i de mörkaste skuggorna, kilar
snabbt i gränderna, allt närmare sitt mål: El Badi,
Shediternas kultplats.
Försiktigt kryper de upp längs trappan, och
slutligen hukar de sig på krönet av muren och
kan blicka ner på den stora palatsgården. El Badi
(betyder Den Ojämförbare) var på 1500talet ett
magnifikt palats, ohyggligt stort. Nu återstår bara
delar av byggnaderna samt muren som omgärdar
den stora innergården. Innergården är  I30 meter
lång och nästan lika vid, i centrum ligger två stora
pooler, och omkring dem fyra nersänkta trädgårdar med olivträd.
I de vanligtvis tomma poolerna vältrar sig i natt
krokodiler, deras blöta skinn blänker i ljuset från
alla facklor. Runt omkring poolerna står hundratals tillbedjare, alla riktar de sin uppmärksamhet
mot Henne, deras gudinna. I den trasiga bågen av
det som en gång var kristallpalatset, står det en
ensam skepnad täckt i guld. Folkmassan sjunger
lågt, och den guldklädda kvinnan, Urbi Sebek,
vajar till musiken. En av prästerskapet kliver närmare med en fackla i ena handen, och för första
gången ser karaktärerna kvinnans ansikte. Det är
Katrin-Louise.
Plötsligt höjer hon ena handen och det blir tyst
på palatsgården. Hon sveper med ansiktet i olika
riktningar och plötsligt stelnar hon till och tittar
rakt mot karaktärerna. Urbi Sebek säger något
på ett språk de inte förstår och alla de samlade
tillbedjarna rör sig ut genom en av portarna, hon
står ensam kvar. Urbi Sebek, (eller är det Katrin
Louise?) ropar sedan lågt med en klingande röst:
Harry… Harry?
Herr Granström  snyftar till, viskar hennes namn
och går ner mot sin fästmö, de andra följer efter.

SCENBYTE -> 1985

Väl nere på palatsgården ser Hr Granström att
Katrin-Louise är förändrad, hennes ögon är guldfärgade med en smal pupill, de reflekterar ljuset
från facklorna. Hon rör sig  långsamt och sävligt,
med blixtsnabba vändningar. Hon går fram till
Herr Granström och viskar något i hans öra, han
rycker till och ryggar bakåt. Frk Westling kliver
då fram med ett spjut i högra handen och ryter
till Herr Granström: Repet! Förtrollningen som
de alla varit i släpper plötsligt och de kommer
ihåg Amezians ord om vad som måste göras. Herr
Granström tar fram repet och binder Urbi Sebek,
herrarna Horn och Lindberg har varsin liten
krokodilstatyett att spotta samt trampa på, Herr
Westling har en kniv att skära henne med och Frk
Westling ett spjut att stöta i henne.
Vad som följer är en urgammal ritual som syftar
till att försvaga och binda Urbi Sebek i Shedet. De
arbetar i tystnad, förutom Frk Westlings ensamma
mässande röst som upprepar de heliga orden och
krokodilernas upprörda plaskande. Urbi Sebek väser och visar de spetsiga tänderna, när hon slingrar
sig i herr Granströms grepp. När Herr Westling
har skurit av henne den högra handen kastar hon
tillbaka huvudet och vrålar, herr Granström tappar greppet om repet och med ens är hon borta.
Kvar ligger en ensam hand.
Upprörda rop hörs och plötsligt kommer tillbedjarna rusande, karaktärerna flyr hals över huvud
från platsen.
Info Ritualen sker genom att man binder Urbi Sebek,
spottar på hennes avbild, trampar på hennes
avbild, stöter ett spjut i henne skär av hennes
kroppsdelar med en kniv och slutligen bränner
henne med eld.
De närvarande karaktärerna på El Badi är de fem
svenskarna Frk Westling, hr Westling, hr Horn,
hr Lindberg och hr Granström. Med sig har de
Sinifer Amezian. Om någon av dessa har dött
tidigare så ersätts denne av Driss Hemmi eller Mll
LeBlanc.
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Insikter (1985)
Vid det här laget sitter de fem ungdomarna på
golvet, stirrandes på innehållet i kofferten. Tillsammans har de läst igenom hela den journal som fanns
däri, och lämnar dem ovetandes om vad som hände
sedan. I ett sidofack på väskan finns det ytterligare
ett litet paket med vikta ark, med Marocko-svenskarnas namn på. Så många som överlevde länge nog
för att antingen vara med vid El Badi, eller som
kom hem.
Övriga brev läggs undan, dom breven skrevs aldrig.
Breven finns som handouts och är numrerade 5-9.
Lägg bunten med handouts på bordet, låt spelarna
läsa, gärna högt om det känns naturligt. När de är
klara och börjar agera
SCENBYTE - 1926, GÖTEBORG
Överlevande karaktärer har samlats hemma hos
Westlings för en stilla kväll med te och för att hedra
sina vänner, som aldrig kom hem. Det är en regnig
kväll och stämningen är ganska tryckt.
Plötsligt knackar det på dörren, och när man öppnar står ett bud där, genomdränkt av regnet. med
sig har han en stor koffert. Försändelsen kommer
från en viss Sinifer Amezian - Marrakech, Marocko.

I kofferten finner de:
• En röd sjal som är ihopvikt
• Statyett av en krokodil (Handout)
• En konserverad orm i burk (Handout)
• Ett brev med instruktioner
• En läderrulle
• En dolk
• En spjutspets
• Ett tvinnat rep
• Två lerkärl med illaluktande salvor
Brevet (handout 10) förklarar att försöket på El
Badi tyvärr inte räckte. Apep hann rädda sig och
väntar bara på att kunna komma åter. Amezian ber
dem om att gömma innehållet och försegla rummet
med intrikata symboler och heliga salvor.
Scenen bryts så fort någon spelare gör en koppling
till att Apep finns på vinden. I samma ögonblick får
spelarens karaktär samma insikt.
Annars bryts scenen när brevet är färdigläst.
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Princess Crocodile
(Göteborg 1985)
Bandet i dubbeldäckaren slirar plötsligt och det
omisstagliga ljudet av hur bandspelaren tuggar i sig
bandet med trackslåtar hörs. Att trassla upp bandet
igen är hopplöst och bandet går av om man försöker få loss det. Strax därefter slås bandspelaren på
igen och börjar nu spela den Jazz-låt som spelades
under återblicken på Caféet. (Ljudhandout - A)
Sand pulserar nu upp mellan golvplankorna och
täcker snart golvet, luften är torr och doftar mustigt, nästan kryddlikt. Dörren till den lilla skrubben
öppnas med ett knarrande ljud och man kan svagt
höra tonerna av flöjtspel.
Dörren till skrubben längst in på vinden skjuts
upp och om man tittar in i skrubben ser man ett
böljande ökenlandskap och en skepnad som med
ryckiga rörelser kommer allt närmare. Över sanddynerna.
Karaktärerna har en kort stund på sig att agera. Låt
det inte bli en utdragen sekvens där Urbi-Sebek rör
sig i slowmotion. I det stora hela har man bara ett
par aktiva val. Antingen gömmer man sig, försöker
stoppa vad som håller på att ske eller så flyr man in
i öknen, så fort tillfälle ges.
En bar fot letar sig ut ur skrubben och sätts prövande ner i sanden. Luften står plötsligt helt stilla
och ur skrubben kliver en skepnad.
Urbi-Sebek går målmedvetet och långsamt genom
sin forna gravkammare. Hon behöver färskt kött
för att stilla den hunger som gnager i hennes kropp.
Hungern driver henne och hon är uppfylld av sin
nyvunna frihet.
På nära håll är hon inte helt mänsklig. Huden i
ansiktet har börjat visa spår av fjäll, hennes ögon är
reptillika och hennes mun är full av sylvassa tänder.
Hennes högerhand slutar i en illa sargad stump.
Det enda spår av den ritual som utfördes den där
ödesdigra natten 1926.

Möjliga slut

Karaktärerna har nu ett fåtal möjligheter.
• De kan försöka gömma sig med resultatet att
Urbi-Sebek letar upp dem en efter en. Bäst resultat får man såklart om karaktärerna gömmer sig
på samma ställe. Scenariot slutar då med att de
hör fotsteg mot sanden och ljudet av bjällror som
klingar för varje steg. Stegen stannar precis framför
deras gömtställe och där gör man en klassisk ”Fade
to black”. Scenariot är slut, karaktärerna gick under
och man läser följande sluttext:
Detta slut är det som är det officiella slutet. Att
”Sommaren 1985 blev den varmaste i mannaminne. Men löpsedlarna behandlade knappast
värmerekordet. [Spelarantal] försvunna ungdomar, en misstänkt intendent och en stad där man
höll sig inne efter mörkrets inbrott. Och till ljudet
av bjällror samlas tillbedjarna om natten för att
visa sin vördnad.”

ungdomarna faktiskt inte kan stoppa urgammal
ondska. För även om 80-talet var hemskt, är UrbiSebek lite värre. Vi förstår om detta slut kanske inte
faller alla spelare eller spelledare på läppen, och
därför har vi även lagt till ett par möjliga slut.
• Karaktärerna kan även ge sig in i skrubben, som
är en öppen port till Urbi-Sebeks viloplats, det
uråldriga Shedyet. De flyr in i skrubben för att se
sig om i ett hav av ökendyner. Längre bort över dynerna skymtar man en stad som glimmar i solljuset.
Och på dynerna ringlar ormarna...
• Eller så letar man genast efter de rituella tillbehör
man kan tänkas behöva. En del har de säkert redan
katalogiserat och de ligger därför nedpackade i
lådor och kartonger som är staplade på varandra.
I sitt panikartade letande slänger de om kring och
tömmer låda efter låda. Saker flyger över golvet
och efter ett par gastkramande sekunder, med en
analkande fara hittar man så allt man behöver:
En dolk, en spjutspets, ett rep. Men vad ska man
använda som spjutsskaft? Hur ska man kunna
ordna en fackla eller eld? Och finns det något som
eventuellt kan fungera som avbild av Urbi-Sebek?
Det som man ska trampa på, och spotta på?
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Efter visst letande kan de säkert sätta eld på några
gamla dokument, hitta ett kvastskaft och eventuellt
rita en egen krokodil, orm eller reptil. Eller varför
inte en viss orm?
Ritualen får gärna bli en svettig historia.
Urbi-Sebek låter sig inte snärjas hur som helst och
är väl medveten om ritualens steg. Ju närmre ett
slutförande ungdomarna kommer, desto aggresivare
blir hon. Om hon får möjlighet att greppa en av
ungdomarna gör hon processen kort med vederbörande. Hon är metodisk i sitt agerande och vet att
hon måste oskadliggöra hoten innan hon kan äta.
När till sist lågan sätts mot Urbi-Sebek ger hon
ifrån sig ett fruktansvärt vrål och en kraftig vind
börjar blåsa på vinden. Sanden virvlar omkring,
liksom lösa papper och andra lättare föremål. Det
är omöjligt att se något framför sig.
Så slutar det plötsligt blåsa och sanden rinner undan, ner genom springorna igen. Och kvar på golvet
framför dem ligger en hög med bjällror. Av UrbiSebek och hennes Shediter finns inga spår.
På vinden ligger allt huller om buller och i trappan
hörs ljudet av fotsteg och skramlet från Katthammars nycklar...
Ritualer är kliché, det måste dom vara, det är ju
därför de är rituella. Men det här är Kalle Kula och
man leker inte med uråldriga väsen. Så kanske att

ritualen inte lyckas som de tror. kanske att de alla
slungas in i Shedyet?
Eller så besätter Urbi-Sebek helt enkelt en av ungdomarna.
• Alternativt kliver Urbi-Sebek in på vinden och
väljer en gemål som hon släpar in i Shedyet igen
och stänger dörren bakom sig.
FIN
”can’t stop what’s coming
can’t stop what’s on its way”
–Tori Amos, ”Bells for her”

you believe you can hide? – Ive seen it all. – I go under the earth – And listen to the dead people talk – They tell stories –

Ive seen it all – All through eyes – Heard it in ears –Smelled it alright. – Do do

They know it all – They tell stories of you. – Do do you believe you can hide? – Ive

