Plotten
Följande har hänt. Släktet af Ugglestråle går tillbaka ända till 1600-talet. 1610 blev en gammal häxa som hette
Eva af Ugglestråle anklagad för just häxa, av sin egen man. Hon tillhörde släktet. När hon stod där på bålet och
elden slickade hennes ben skrek hon ut en förbannelse att släkten af Ugglestråle skulle leva ett kriminellt liv och
även de bli brända på bål precis som hon i all framtid. De blev inte brända på bål. Men däremot har alla i släkten,
även oäktingar, levt ett kriminellt liv.
1946. Eva Ugglestråle blev galen och trodde att genom att byta efternamn till sitt flicknamn kanske förbannelsen
inte följde med. Hon döpte då sin förstfödda dotter till Eva Molin för att hon skulle få ärva grevinna titeln. Och
Eva för att idka häxan Eva, med heder till sin dotter. Tyvärr så funkade inte det.
1999. Nu är det Eva Molin som blivit galen. Hon drömmer om häxan och hör förbannelsen upprepas varje natt. I
släktboken hittade hon ett väldigt gammalt dokument, på det pappret stod de ord som häxan sa i drömmen. Eva
ska nu försöka rädda återstående
av familjen. Hon tar hjälp av Harry och Leif. Men tyvärr så verkar Leif ha mer i tankarna. Han tvingar Harry att
gräva i deras förflutna, då han även har en hållhake på Harry. Sen efter att Eva hämtat alla så utpressar han dom
en och en. Eva märker detta och lägger förbannelsen på Leif. Hennes släktingars hat mot Leif blir så stark att de
ser rött. De planerar att döda honom. Men bara en hinner att utföra mordet.
Igår hände följande: Kommissarien Harry kommer till Ugglevik herrgård med den fasta avsikten att slå ihjäl sin
plågoande Leif Hagmark. Harry har varit där innan, eftersom han känner Eva Molin.
På herrgården är det ett cocktailparty där hela familjen samlas. Kommissarie Harry vet om att alla hatar Leif där
och planerar att skylla sitt mord på någon i familjen, likgiltigt vem.
Harry bryter sig in i köket och häller en drog i allas drinkar. Den drogen han konfiskerade från Anders. Den har
den effekten att den gör att folk tror att de har begått brott, oavsett om de gjort det eller inte.
Sedan smyger han sig in i Leifs gästrum och väntar där. När Leif kommer in, slår han ihjäl honom (tror han),
genom ett kraftigt slag i bakhuvudet. Sedan gömmer han liket i den omkringliggande trädgården.
Vad han inte vet, är att Leif inte är död, utan kravlar sig svårt skadad in i huset och lägger sig i en säng i
gästrummet. Där ser Lars Svensson hur han kravlar sig in. Lars vill också döda Leif. Lars släpar upp honom på
vinden, gör sin magiska offerrit och offrar Leif till några mörka makter. Ett passande slut för en så ond person.
Sedan slänger han liket i ett dike utanför gården och placerar en flaska Jack Daniels whiskey i handen på honom.
Nu har vi problemet med en mördare och alla andra som tror de är mördare. Ett lik som har flyttat på sig.
Inbrottsmärken i köket. Endast Anders kan sluta sig till att det är en drog som påverkat honom.
Vi har också problemet med Leifs osaliga ande, som ju offrats dit folk inte borde offras (astralplanet). Han
kommer tillbaka för att jäklas med folk, mest Lars.
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Henrik i trädgården. Har en rostbiff på grillning i ugnen.
Kommissarie Harry smyger in i köket och smusslar in drogen i vinet.
Middagen. Sven äter mycket.
Cocktailpartyt börjar.
Leif anländer. Redan lite onykter.
Eva ger Henrik ledigt för kvällen. Han är väldigt trött efter en hård dag. Låser köket, går till sitt
rum och somnar vid 22-tiden.
Leif dricker mycket gin och tonic. Blir snabbt full.
Elin har lyckats smyga till sig en hel del sprit och dricker mycket.
Eva går och lägger sig. Hennes plan misslyckades snabb i och med att Leif är så full.
Anders blir nervöd och säger att han är trött och skall gå och lägga sig. Går och kollar drogerna.
Anders går och lägger sig. Somnar vid 23:30-tiden. Hör precis innan han somnar hur någon
släpande går och lägger sig.
Elin är mycket full. Kurt säger till henne att gå och lägga sig. Hon saknar Anders och lyder
bedrövad.
Sonja säger att hon skall sova. Går dock till biblioteket och väntar.
Kurt säger samma sak och följer efter till biblioteket.
Sven går och lägger sig. Somnar.
Harry går och ”lägger” sig på Leifs rum. Väntar där på att kunna mörda.
Ernst säger han skall sova, men går till Sonjas rum och skall lämna tillbaka dagboken. Ingen där.
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Ernst går och sover.
Lars ”går och lägger sig”. Smyger till vinden och gör i ordning ritualen. Väntar så länge han
orkar.
Leif är snorfull efter att ha tömt Ernst spritskåp. Går och lägger sig.
Harry dunkar Leif.
Harry gömmer liket i trädgården.
Harry går in. Bryter sig in i köket och tar bort alla spår av drogen. Sven vaknar av ljuden och
är hungrig.
Harry går och sover. Somnar snabbt.
Sven går och äter en nattmacka. Köket är öppet!
Elin vaknar. Ut och spyr. Hör Leif som hasar sig mot herrgården. Blir rädd och smyger in. Där
ser hon Sven i köket.
Sven är mätt och går och lägger sig.
Leif har av någon anledning hasat sig till sitt rum igen.
Lars går till Leifs rum. Hittar honom och drar honom till vinden.
Ritualen startar med hummande och mässande från vinden.
Sonja går upp och hör stön och mumlande från vinden. Hon går dock och lägger sig helt
uttröttad.
Kurt går upp. Hör stön från vinden. Tittar upp där och ser spöket som han tror är Sonja. Vill inte
bli påkommen med att se henne med Lars, som han tror är den andra. Smyger till sitt rum och
sover.
Ritualen klar.
Lars dumpar liket i diket utanför herrgården.
Lars somnar äntligen.

Propps
Här följer en lista på saker som behövs för att göra lajvet bra. De skall delas ut bland spelarna i enlighet med
listan. Se bara till att ingen anan ser vem som har vad! Spelarna skall också gärna ha en chans att gömma sakerna
någonstans i huset. Använd då gärna kartan över herrgården som hjälp.
Harry: Portfölj med tjänstevapnet (Walter PPK) och polisbricka. Dödsfallsrapport om Leif (Finns i scenariot)
och andra polis papper (hitta på lite bra saker). En tom flaska Jack Daniels som hittades vid liket.
Sonja: En liten burk med gift. En dagbok som berättar om stora delar av hennes liv.
Anders: Påsar med droger och en elchockspistol.
Eva: En burk med konstiga, omärkta piller.
Lasse: En ritualbok (den måsta tillverkas och vara väldigt svår att läsa. Gärna med spillt blod, kaffe odyl över
sig).
Ernst: Luger och nåt nazistmärke.
Elin: Batong.
Sven: Verktygslåda
Kurt: Turistkniv
* =fixat
I scenariot finns också Tidningsurklipp om Svarta Änkan. Som kan vara bra att sprida någonstans i Herrgården
under lajvets gång, så att spelarna hittar det (inte Sonja). Endera kan Eva ha glömt det från sina undersökningar,
eller så kan Leifs spöke hittat det och slängt ut det för att sätta dit Sonja.

Utbrotten
Någon gång under kvällen kan man lägga in att spöket efter Leif besätter olika personer och får dem att säga
konstiga saker. Om man inte vill ha med spöket, kan man tolka det hela som att det är bieffekter av den drog de
har fått. I sådana fall bör inte kommissarien få sin lapp.

Helt plötsligt utan att förstå varför så känns det konstigt i ditt sinne och
du ropar högt:
Sonja: Svarta Änkan
Helt plötsligt utan att förstå varför så känns det konstigt i ditt sinne och
du ropar högt:
Kurt: Jag är en skurk, brottsling, usling
Helt plötsligt utan att förstå varför så känns det konstigt i ditt sinne och
du ropar högt:
Sven: Christer Petterson är oskyldig för Palme mordet
Helt plötsligt utan att förstå varför så känns det konstigt i ditt sinne och
du ropar högt:
Lasse: Jag har en mörk hemlighet
Helt plötsligt utan att förstå varför så känns det konstigt i ditt sinne och
du ropar högt:
Ernst: Hail Hitler
Helt plötsligt utan att förstå varför så känns det konstigt i ditt sinne och
du ropar högt:
Elin: Ni är snutjävlar hela högen
Eva: Du märker att någon försöker tränga sig in i sinnet
Helt plötsligt utan att förstå varför så känns det konstigt i ditt sinne och
du ropar högt: Harry: Jag är en korrumperad snut
Helt plötsligt utan att förstå varför så känns det konstigt i ditt sinne och
du ropar högt:
Anders: Knark är gott

Minnesbitar
Någon gång under dagen kommer allas minnen tillbaka. Här är de minnen de får tillbaka.
1. Elin: Dina minnen börjar komma tillbaka och du kommer ihåg att igår efter att du tagit en hel del
drinkar på cocktail partyt, sa Kurt åt dig att gå upp och lägga dig. Anders hade redan gått så då kunde du
lika väl gå och lägga dig. Även Eva hade gått tidigt, runt halv elva, hon var trött och lite tjurig. Anders
gick strax efteråt. Han såg nervös ut och det var olikt honom att gå och lägga sig så tidigt. Du gick upp på
ditt rum runt ca halv tolv tiden, men det är vad du tror.
2. Elin: Ytterligare minnen börjar klarna för dig. Du vaknade mitt i natten av att du mådde illa, klockan
måste varit runt 02.00 och du gick ut för att få frisk luft, där du även spydde i rabatten. Där hade du hört
något hasande och stönande ljud. Du blev rädd och sprang in. När du gick förbi köket såg du Sven stå
och glufsa i skafferiet. Du fnittrade, men blev sedan trött och gick till ditt rum för att sova. Det hela med
att du har mördat Leif måste nog ha varit en dröm, för nu har du inte längre några klara minnen av det.
1. Kurt: Dina minnen börjar komma tillbaka och du kommer ihåg att igår efter att du tagit ett par
drinkar och känt dig lagom lullig hade du sagt åt Elin att gå och lägga sig, för att hon var alldeles för full.
Det var runt halv tolv slaget. Då hade även Eva och Anders lämnat partyt. De gick med lite mellanrum
strax före klockan elva. Direkt efter viskar Sonja ”biblioteket” till dig och säger till alla andra att hon ska
gå och lägga sig. Någon minut efter säger du samma sak till folket som är kvar och smyger till biblioteket
där du och Sonja får en trevlig stund tillsammans.
2. Kurt: Ytterligare minnen börjar klarna för dig. Under tiden ni var i biblioteket hörde du Ernst ha ett
fruktansvärt gräl med Leif. Han var ursinnig för något och du tror han hotade att döda Leif.
Efter att du och Sonja var klara i biblioteket, gick först Sonja upp. En stund före dig, så ingen skulle
komma på er tillsammans. Sedan gick du upp. Du kommer ihåg tiden för du tittade på klockan och den
var 02.52. Du kommer ihåg detta för du blev imponerad av dig själv för hur länge du och Sonja hade varit
i biblioteket. När du kom upp på övervåningen hörde du mummel och stön från vinden. Du smög upp och
öppnade dörren och såg Lasse stå framför en vit gestalt som var Sonja. Du ville inte bli påkommen och
stängde snabbt dörren. Du gick sedan med sårad stolthet och la dig. Du har dock inga som helst minnen
längre av att du skall ha mördat Leif. Det måste ha varit en dröm du blandade ihop med verkligheten.
1. Anders: Dina minnen börjar komma tillbaka och du kommer ihåg att igår, efter du druckit en del,
kände du dig lustig. En känsla du upplevt innan, men inte riktigt kommer ihåg varifrån. Du fick en olustig
känsla och var tvungen att gå ner till källaren och kolla till dina droger. Allt var i sin ordning. Du finner
partyt tråkigt och går upp för att lägga dig. Klockan var då strax efter 23.00. Eva hade lämnat partyt
först. Ungefär en kvart före dig.
2. Anders: Ytterligare minnen börjar klarna för dig. Du vaknar av ett släpande ljud i korridoren. Men det
försvinner snabbt och du somnar om. Du tror tiden var sent på natten, men vet inte exakt när. Du inser
också att du inte mördat Leif. Det hela med att du har mördat Leif måste alltså ha varit en dröm. Effekten
känns kusligt lik effekten på en drog du en gång komponerade, men som beslagtogs av polisen när du åkte
fast.
1. Ernst: Dina minnen börjar komma tillbaka och du kommer ihåg att igår blev du lite lullig efter några
för många drinkar. Först hade Eva gått och lagt sig. Hon såg väldigt besviken ut över något. Då fick du
tråkigt och det var säkert därför du tog några drinkar för mycket. Lite mer än en halvtimma efter Eva
gick Anders och la sig, sedan körde Kurt den stupfulla Elin i säng. Små barn skall inte vara så onyktra.
Vid halvtolv gick sedan Sonja och Kurt och la sig. Sven drog tyst från ”festen” strax innan tolv och när
klockan slog tolv gick Harry till sängs. Då sjönk stämningen till en bottennivå Du beslöt att gå och lägga
dig, då du hade haft en dispyt med Leif. Då var det bara Leif och Lasse kvar i salongen. Du var rasande
på Leif för han varit så elak mot Eva och var tvungen att gå så du inte hade gjort något dumt. Det kan ha
varit strax efter midnatt, eller något senare.

2. Ernst: Dina minnen börjar klarna ytterligare. Du kommer ihåg att du till och med hotade Leif med
stryk. Tur att bara Lasse var där. Du kommer också ihåg att du inte direkt gick och la dig, när du sa du
skulle göra det. Istället beslutade du dig för att försöka lämna tillbaka Sonjas dagbok. Hon hade sagt att
hon gick och la sig, någon halvtimma eller så före dig. När du försiktigt knackade på hennes rum, fick du
inget svar, så du beslöt dig (kanske lite oartigt) att smyga dig in och ge henne boken. Hon var dock inte
där. Då beslöt du att ge den till henne vid ett senare tillfälle, och gick och la dig istället. Du har dock inga
som helst minnen av att ha mördat Leif. Det hela måste ha varit en dröm.
1. Sonja: Dina minnen börjar komma tillbaka och du kommer ihåg att du under cocktailpartyt igår hade
otroligt tråkigt. Framför allt för att den stupfulle och alltid lika otrevliga Leif var där. Du hade känt för
lite skoj och lockade med dig Kurt in i biblioteket. Till dom andra sa du att du skulle gå och lägga dig.
Kurt kom strax efter och hade nog sagt samma sak. Under tiden ni höll på i biblioteket var det någon som
grälade högljutt mer Leif om något. Leif hotades. Eva, Anders och Elin hade redan gått, då i den
ordningen. Den lilla Elin kördes i säng av Kurt.
2. Sonja: Mer av dina minnen kommer tillbaka nu. Du och Kurt gick till biblioteket strax efter halv tolv.
Nu minns du att den som grälade med Leif var Ernst. Du och Kurt roade er ända till klockan kvart i tre.
Ni hade en väldigt tillfredställande kväll och den blev bara bättre ju längre ni höll på. Ni glömde både
bort tiden totalt. Men till slut orkade ni inte mer. Du smög dig före Kurt upp, så ingen skulle höra er
tillsammans. Då fick du höra konstiga stönande och mumlanden från vinden. Du var dock för utmattad
för att bry dig, utan gick direkt till sängs. Hur som helst har du inga minnen av att ha mördat Leif
Hagmark. Det hela måste ha varit en dröm som du på något olyckligt sätt blandat ihop med verkligheten.
1.Sven: Dina minnen börjar komma tillbaka och du kommer ihåg att igår åt du mycket till middagen. Du
blev mätt och belåten. På cocktailpartyt drack du en del, men pesten Leif dök upp. Stämningen dog för
din del och du såg med avsky på Leif när han drack. Eva försökte vara en trevlig värdinna, men gav upp
redan halv elva. Sedan hände en liten intressant historia, när Kurt såg till att den redan stupfulla Elin
gick till sängs. Anders försvann strax efter. Runt tolvtiden strax efter att Sonja och Kurt gick och la sig
gick även du för att lägga dig. Du somnar snabbt. Kvar var Harry, Leif, Lasse och Ernst i salongen. De
såg inte ut att ha det för trevligt, och du var själv uttråkad vid den tiden.
2. Sven: Dina minnen börjar klarna ytterligare. På natten vaknar du dock och är jätte hungrig. Du klär
på dig och smyger ner till köket för att ta en nattmacka och hoppas det är öppet. Konstigt nog är det
öppet, låset ser söndrigt ut, men du tänker inte mer på det. Du vet att Henrik alltid låser köket. Tiden är
strax före två. Du vet det för du hörde klockan slå 02.00 efter att du stått i köket en stund. Sedan gick du
till ditt rum för att sova. Det hela med att du har mördat Leif måste ha varit en dröm…
1. Eva: Du känner att saker och ting börjar falla ur dina händer. Du förlorar greppet om situationen. Det
enda som kan hjälpa dig nu är din medicin. Be snabbt Henrik att hämta den, eller förlora greppet. Kanske
beror det på alla händelser runt om kring dig idag och din nervositet för att förbannelsen inte skall
brytas.
2. Eva: Du minns plötsligt varför du bjöd in Leif – för att han skulle försonas med din familj, och du mins
också hur arg du var för att han bara ville dricka. Du får en vision av ilska och den ilska din anmoder
måste känt på bålet när hon uttalade sin förbannelse. Det är inte likt dig och du mår dåligt av det.

1. Lasse: Dina minnen kommer mer och mer tillbaka. Du mins hur otroligt trist det var på cocktailpartyt
och hur du förtvivlat försökte få tiden att gå till din hämnd genom att tänka på kabbalistiska visdomsord
om hämnd. Först hade ni ätit en blodig rostbiff. Den var god. Klockan åtta började den erbarmliga festen
och nio kom Leif. Dyngrak naturligtvis. Han började genast att i avskildhet gräla på Eva. Typiskt honom.
Hon gjorde det förnuftiga och gick och la sig tidigt. Runt halv elva. Sedan blev Anders alldeles röd och
gick till sängs lite upprörd. Du tror att Elin hade sagt något dumt, för hon var jätteful hon med. Kurt
gjorde det enda raka och körde henne i säng strax efteråt. Fem minuter senare gick Sonja till sängs och
fem minuter senare Kurt. Du satt uppe med grabbarna lite, men de ville inte diskutera sepherotens
innebörd med dig.
Runt kvart i tolv hade Sven fått nog och gick och knöt sig. Man kan förstå det, för det var ingen
höjdarfest. Och till och med Harry gick tidigt. När klockan ödesmättat slog tolv gick han till sängs. Strax
efteråt hade Ernst och Leif ett häftigt gräl och du trodde faktiskt att Ernst skulle slå ihjäl Leif där och då
och ta din hämnd ifrån dig. Som tur var gick han strax efteråt och la sig. Du väntade tills kvart i ett. Då
”gick du upp”.
2. Lasse: Dina minnen kommer starkare. Det var under inflytande från den mörke demonen
Alahalsabuthe du gjorde din mörka konst. Du kan känna dig stolt över hans uppmärksamhet. Det måste
berott på de mörka krafter du lyckades spåra upp ute vid Galgbacken. Seger till den starke!

Blankett 12 a

Rapport om dödsfall

Avliden:
Leif Hagmark
Plats:
Dike utanför Ugglevik herrgård.
Trolig orsak:
Slag mot bakhuvudet med ett trubbigt föremål, se skiss. Troligen mord eller
dråp.
Trolig tidpunkt:
Efter att mätt temperaturen i kroppen, konstaterades att dödsögonblicket
var troligen någon gång mellan klockan 22:00 och midnatt natten innan.
Andra fynd:
Den avlidne höll i en flaska Jack Daniels whiskey. Hans kläder tydde på att
han släpat sig en lång sträck, något som dock klart motsägs av omgivningen
kring liket, som inte visade några som helst tecken på att den avlidne
släpat sig dit, utan snarare slängts på platsen. Omgivningen bestod av högt
gräs, som inte var vare sig nedtrampat eller böjt. Byxorna och kavajen var
dammiga på baksidan, som om den avlidne legat i damm. Den avlidne hade
vidare alla pengar och identifikationspapper på sig, varför rån kan
uteslutas. Slutligen konstaterades att den avlidne hade kraftigt
förminskade puppiller, varför vi får anta att han innan dödsögonblicket
intog någon form av drog, vilken drog får obduktionen utvisa.
En slutlig iakttagelse, vars natur det inte går att bestämma, är att den
avlidnes iris, alltså ögon var gråvita . Enligt identifikationspapperna
skulle den avlidne ha bruna ögon, men någon >>brunhet>> fans inte där. Det
senare är en rent personlig iakttagelse och svårt att säga något konkret
kring.

Fredrik Lång
Polisassistent

1991 26 maj
nyheter

Dagens

Svarta Änkan har slagit till igen.
Den beryktade ”Svarta Änkan” har tagit
ännu ett liv! På Vasagatan 34, bodde en man
vid namn Erik Persson. Erik var direktör i
nordbanken. På måndags morgonen den 24
maj dök aldrig Erik upp på arbetet.
Han hade ringt dagen före till sin sekreterare
och meddelat att han skulle komma en timma
senare på måndagen och att hon då skulle
förbereda till ett möte när han kom. När det
gått tre timmar i hans frånvaro beslöt sig
sekreteraren för att ringa upp Erik. Men ingen
svarade. När hela dagen gått ringde hon till
polisen och sa sig vara orolig för Erik, då det ej
var likt honom att inte komma till arbetet.
Direktör Persson beskrivs som en auktoritär
man som alltid kom i tid, av arbetskollegorna.
Polisen åkte över till hans lägenhet och fann
honom död på golvet.
Polisen avslöjar i en intervju att tydliga spår
efter sprit intagits och att det såg ut som om
det varit någon slags fest och middag. De har
inte heller hittat några andra fingeravtryck än
direktör Persson.
De misstänker även att detta inte var en
naturlig dödsorsak, då gift har hittats i glaset
Erik drack ur.
Giftet har identifierats som ett gift från
spindeln svarta änkan, som i rätt dos är
dödligt.
Erik Persson blev 37 år. Han hade en son. Han
var gift för ett par år sen, men paret skiljde sig,
enligt uppgift på grund av otrohet.
Enligt hans före detta fru så hade han gärna en
massa kvinnor runt omkring sig och raggade
upp nästan vem som helst.

Reporter
Rickard Borselius

Enligt en arbetskollega hade Erik träffat en
kvinna nyligen. Kollegan hade träffat henne
och Erik på en restaurang för två veckor sedan,
sen har även Erik berättat om henne och deras
förhållande till sin arbetskollega. Enligt
arbetskollegan var han lycklig och sade sig ha
träffat en riktig kvinna som han skulle kunna
vara trogen till och ville gifta sig med. Men
hans dröm blev inte till.
Vem kvinnan är vet ingen och det finns inga
spår av henne i Eriks lägenhet. Inte ens minsta
fingeravtryck.
Enligt polisen så är detta ett tänkbart mord,
men vill inte yttra sig om de misstänker
kvinnan eller inte.
Enligt säkra källor från polisen, så hade Erik
inget testamente, men hans konto var tomt.
Erik var luspank. Men detta har man svårt att
tänka sig, då Erik tjänade en förmögenhet från
arbetet.
Polisen söker nu den mystiska kvinnan, men
några större framgångar har inte nåtts.
Arbetskollegan minns henne som en kortklippt
blondin. Väldigt tilldragande. Men något mer
minns han inte.
Detta är inte det första dödsfallet med giftet
från spindeln Svarta änkan . En annan ensam
man för ett år sedan hittades död, med samma
gift. Även där fanns det inga spår. Även han
hade en flickvän, men hans flickvän hade långt
svart hår. Även hon försvann efter dödsfallet
och hittades aldrig. Mannens konto var tömt,
men hade annars ett välbetalande arbete. Inga
fingeravtryck eller spår fanns efter kvinnan.

Karta över herrgården Ugglevik med omgivning
X är där kroppen och flaskan Jack Daniels hittades
Övriga hus är ett trädgårdsskjul och garaget.

Till samtliga spelare
Ugglevikens herrgård
Ur Vaggeryds kommuns informationsbroschyr.

De första delarna av herrgården byggdes 1550 av dåvarande ägaren Emanuel Uggla. Manngårdshuset
uppfördes som en för den tiden typisk säteribyggnad av trä. Under slutet av 1600-talet och
första halvan av 1700-talet genomgick herrgården flera kraftiga ombyggnader och det är numera
svårt att hitta några delar kvar av den ursprungliga herrgården. Under början av 1900-talet
genomgick Uggleviken en nedgångsperiod och flertalet av flyglarna och kringliggande bostäder
revs.
Till Uggleviken hör också den berömda, om än något förfallna, engelska parken, en bowlingbana
i trä och det tidstypiska skyttehuset. På området ligger också den arkeologiskt intressanta
Ugglehögen, eller galghögen. Troligen rör det sig om en större gravhög från sen stenålder. Den
väntar dock på att bli utgrävd.
Herrgården är unik i det avseendet att den alltid har ägts av familjen Uggla, sedermera
Ugglestråle, till dess den siste levande i släkten (Anders Ugglestråle) dog i början av 1900talet. Herrgården ägs numera av Eva Molin, som dock så långt som har försökt bevara dess
traditioner och stil, trotts de höga kostnaderna en sådan sak innebär nuförtiden.

Annat bra att veta
Uggleviken ligger fem
kilometer från närmaste
granne, bonden Elofsson.
Det är ungefär två mil till
närmaste större samhälle
där det finns affär, Post
och andra nödvändigheter.
Närmaste polisstation
ligger fem mil bort och
man ser aldrig en polisbil
här, om de inte har en
anledning att ta sig hit.
Herrgården har ungefär 25
rum och alla karaktärerna
har var sitt, med
tillhörande badrum och
dusch. Det finns ett stort
och praktiskt kök, med
tillhörande skafferi.
Skafferiet är dock nästan
alltid låst och herrgårdens
ende betjänt Henrik vaktar
över det som en hök.
Köket är hans domän och få vågar sig in dit och i så fall enbart efter att ha frågat först.
På herrgården bor alla karaktärerna, utom poliskommissarie Harry Leander. Han är enbart här på tillfälligt besök,
men vem vet, han kanske beslutar sig för att flytta hit. Så har ju många andra gjort innan honom.
Mats (SL 1) roll
Butlern Henrik Wikström. Han kommer att finnas i bakgrunden och server när så behövs och hjälpa alla på
Herrgården med allt han kan hjälpa dem med.
Henrik Wikström är en trevlig kille, som inte gör mycket väsen av sig (om ingen går in i köket dvs.), som är
obrottsligt lojal mot alla som bor på Uggleviken. Han ser sig själv som en av de få äkta butlers som finns kvar
och han är mycket stolt över sin plikttrogenhet mot herrskapet. Han gör alltid allt vad han kan för att hjälpa alla
och förfördelar aldrig någon. Utan tvekan kan alla säga att han alltid är totalt omutbar, genomhederlig och den
sista i världen som skulle kunna misstänkas för något brottsligt - troligen.
Thirres (SL 2) roll
Ingen alls. Hon finns inte. Om förvirring uppstår går det bra att prata med henne och fråga om karaktären och
annat smått och gott. Om du vill göra något på en annan plats i Herrgården, går du ut ur rummet och tar Thirre
med dig. Hon hjälper dig sedan att genomföra det du vill göra. Det kan uppstå situationer då hon kontaktar dig.

Följ då hennes instruktioner. Hon bevakar spelet och lite annat. Annars skall du som sagt var inte bry dig om
henne, eller vad hon gör.
Om lajvet
Det här lajvet bygger på att alla skall vara delaktiga. All information på karaktärspapperna är viktig och har
relevans. Använd det så mycket som möjligt. Det här lajvet baseras också mycket på rollspelande. Att tala och
samtala är bra och för spelet framåt. Det finns inga vinnare eller förlorare, utan alla vinner om de har en rolig och
spännande stund tillsammans.
Reglerna
Ni bor på en Herrgård. Lajvet utspelas i salongen. Andra platser spelas med Thirre. Allt som sägs sker där och
inget prat om annat är tillåtet. Improvisationer uppskattas dock naturligtvis. Vill du ha strid, måste du ha ett
vapen. Sedan riktar du det mot den du vill skada (eller mörda) och berättar vad som händer. Ex ”Pang, jag sköt
dig i magen!” Tänk sedan logiskt vad effekterna blir.
Spelledningen önskar dig lycka till och hoppas du får ett trevlig lajv!

Detta hände igår
19.00 äter ni alla middag på Ugglevikens herrgård. Gäst är Kommissarien Harry Leander. Ni alla har trevligt,
speciellt Sven som gladeligen äter utav Butlern Henriks utsökta rostbiff.
Hus ägarinnan, Eva har ställt till med ett cocktail party som börjar 20.00, som alla deltar i. Stämningen börjar
trevligt, tills Leif Hagmark dyker upp ca 21.00, full som ett ägg och odrägligare än vanligt.
Butlern får ledigt för kvällen och alla försöker få en fortsatt trevlig kväll.
Ni går och lägger er en efter en och nästa dag väcks ni av att polisen knackar på dörren. Ni alla samlas i salongen
för att höra nyheterna om Leif Hagmarks död. Men utfrågningen hinner ej ske då polisen får ett meddelande från
stationen att det är ett bombhot på tågstationen. Eftersom Kommissarien Harry redan är på plats åtar han sig
uppdraget att fråga ut om vad som hänt. Poliserna åker iväg och kvar är alla utom Leif och en av er är mördaren.
Vem?

Elin Mostedt
Bakgrund
Föräldrar: Stina Mostedt – Fadern okänd.
Elin är 16 år. Ända sen du var liten har du bott på ett
barnhem. Allt du vet är din mors namn och att hon inte
hade råd och möjlighet att ta hand om dig. Det gjorde dig
ledsen och du ville så gärna vara med henne, men när du
var fyra år dog hon i en bilkrasch. Du har försöksplacerats
runt i olika fosterhem, men de alla sände tillbaka dig till
barnhemmet, eftersom du alltid ställde till med en massa
bus. Detta pågick tills du var 14 år då en mystisk moster
vid namn Eva Molin helt plösligt dök upp och beslutade
sig för att adoptera dig. Du har aldrig hört talas om
hennes och kommer inte ihåg att du sett henne innan. Du
accepterade detta och beslutade dig för att slå dig lite till
ro, då du fick reda på att hon är rik och att ett arv väntar
på dig. Ni bor på en stor herrgård i Ugglevik tillsammans
med en stor släkt, som du tycker är lite över det vanliga.
Ditt svängande humör och dina vanor har fått dig att inse
att du inte passar ihop med den övriga societetssläkten
och brukar då hänga med anarkister för att dölja ditt blåa
blod. Du har försökt prata med Eva flera gånger om din
mor, men lika smidigt har hon undvikit ämnet som om hon dolde något för dig.
För några månader sedan var du med på ett upplopp mot nazister, där ni fått tag på en skinnskalle och
spöat skiten ur honom tills han blev medvetslös. Du blev tagen av polisen och satt i häktet i ett halvt
dygn, men släptes sedan av okänd anledning. Utanför polishuset träffade du på socialdirektören Leif
Hagmark, som hälsat på familjen innan. Han plockade upp dig i sin bil. Du blev lättad när du fick reda
på att han inte sagt något till Eva, eftersom det kan innebära att ditt arv ryker, men ångrade dig snabbt
när du fick reda på att han krävde en viss betalning för att hålla tyst. Du hade ingen aning om hur du
skulle handla och gick med på det hela. Så mot en viss summa i månaden, skulle han förbli tyst.
Ditt brinnande hat mot honom ökar och du har länge funderat på att röja honom ur vägen. Först tänkte
du ta hjälp av dina vänner, men insåg att du måste göra det själv, så att du inte hamnar i en ny
utpressningssituation.
Du har bestämt dig för att på cocktailpartyt. Några gratis drinkar är inte fel, även om sällskapet inte är
det muntraste. När ingen ser, och ni är ensamma, skall det ske och du skall slippa honom för gott.
Utrustning: Du har en stulen batong, som du tänkt klubba ner Leif med och ett ben att lura Lasse
med.
Sådan är du: Du är väldigt upprorisk av dig och tycker om att driva med folk på ett lite mer diskret
sätt, med undertoner och antydningar. Du går ibland gärna klädd i svart, eftersom det hör ihop med
din stil. Du är rastlös och otålig till naturen och tycker inte om att sitta still. Ibland blir du osäker på
dig själv, och måste då trycka ner någon för att må bättre. När du blir nervös försöker du dölja det
genom att prata mycket. Du tänker dig inte alltid för och ljuger ibland utan större anledning, vilket
oftast leder till att du måste ljuga mer för att försvara dig. Du erkänner aldrig att du ljuger och visar
taggarna utåt istället. Du är bara intresserad av det du åstadkommer själv, förutom Anders. Honom är
du högst intresserad av. Du tycker om att snoka i andras affärer.
Självklart är du rätt känslig av dig. Du är 16 år, och det märks ibland.

Vad du vet och tycker om andra:
Anders Klasson: Du har fäst dig mycket för honom och hänger runt med honom. Du tycker han är
stilig och spännande. Ja, du är jätte kär i honom. Och vem vet, kanske det blir mer…
Han är ju bara 22 år. Så mycket skiljer det ju inte.
Visst, han håller nog på med något knark, droger eller så, i sin källare och att han har en konstig
elpistol där, men allt det är bara tufft.
Du har en ide om att hota med att avslöja Anders till polisen, om han inte blir ihop med dig. Inte av
elakhet, utan för att han skall få respekt för dig och åtrå dig.
Eva Molin: 50 års åldern. Din fostermor. Hon är snäll, men det är något med henne som inte
stämmer. Vad döljer hon för hemligheter egentligen? Hon håller i ditt arv, så det är bäst att vara snäll
tillbaka. Det känns skönt att ha en trygg famn att luta sig mot. Hon har en släktbok som du är tämligen
intresserad av, men du har aldrig haft tillfälle att läsa den. Evas äldsta vänner är Leif Hagmark och
kommissarie Harry Leander. Ibland när hon tittar på Ernst i smyg, ser hon ut att vara kär i honom.
Intressant.
Sonja Björksund: 30 års åldern. Du beundrar henne på det sätt hon handskas med män. Du önskar att
även du var som henne ibland. Henne måste man lära sig av. ”Bara hon inte rör Anders, för då… Han
är ju min”. Men det kanske inte är så farligt då hon flörtar vilt med de andra. Hon har dock inte fått så
mycket respons av Sven Bohlin. Däremot har du märkt att hon har förfört Kurt. Du har i smyg sett på
en gång när de hade sex på köksbordet och lite överallt i huset. Oj vad Henrik skulle bli sur om han
fick veta det.
Du beundrar hennes stil och vill lära dig den, men du är svartsjuk på henne och vill få Sonja undan
från Anders. Du planerar att hitta på en historia om något dumt som Sonja kan ha gjort och sedan
berätta den historien för kommissarien. Hon kan kanske ha varit tysk spion som dödat en massa judar
och … Tja, du får hitta på mer senare.
Kurt Dahlström: 40 års åldern. Han är för blåblodig för dig. Han är fjompig av sig och du klarar inte
av när han skall ge dig moralkakor och lära dig saker du redan vet om livet. Tråkig. Han är så tjatig.
Han behandlar dig som om du är en jobbig dotter och han är den jobbiga fadern. Han kunde ha varit
direktör som sätter på sina sekreterare, så snål som han är och som han tittar och dreglar efter Sonja,
som han verkligen är såld på. Han är dock en dålig kioskboksförfattare.
Sven Bohlin: 50 års åldern. ”Den här personen är född butter, men Gud vad kul det är att driva med
honom.” Det är Evas halvbror. Ibland får du känslan av att han skall örfila dig, men då blir det bara
roligare att driva med honom. Det skall bli roligt att reta honom för att han stod i skafferiet igår natt
och glufsade mackor. Han tycker inte om att bli kallad tjock. Eller dum för den delen, fast han
stammar. Han passar bäst i snickarboden med sina hyvlar och tänger. Av dina kontakter i syndikalist
och anarkistgängen så har du fått reda på att Sven varit med i Säpo och fick sparken strax efter Palme
mordet. Leif verkar utpressa honom för nåt i hans tid i Säpo.
Lasse Svensson: 30 års åldern. Han är knepig om nåt. Säkert inavel. Håller på med sin hokus pokus
magi. Kul att förstöra lite för honom genom att flytta runt lite saker, rita lite extra streck i hans
pentagram och sånt. Det är lätt och skoj att göra honom generad. Se bara upp så han inte bryter ut i
raseri. Det kan hända ibland och då håller man sig undan.
Du har tillverkat ett ”magiskt” ben av ett ben du hittade vid galghögen. Det lockar du Lasse med och
planerar att sälja det dyrt.
Ernst Bergman: 50 års åldern. En riktigt kul prick. Har alltid något kul att berätta om sina upptåg
och äventyr. Han brukar du inte reta så mycket. Du har lite mer respekt för honom. Du tycker dock
inte om hans åsikter om utlänningar och sånt. Flyttade hit för ett år sedan. Ett par gånger har du
”lånat” lite Jack Daniels ur han whiskeyförråd utan att han har märkt något, tror du. Du dricker upp

den själv på ditt rum. Naturligtvis försöker du övertyga honom om att han har fel i att tycka illa om
utlänningar.
Kommissarie Harry Leander: 40 års åldern. Han är en snutjävel och får inte komma på dina planer.
Komma hit och bara allmänt snoka. Fast han verkar vara vän till Eva. Säg bara inte att han skall flytta
hit också! Är det inte nog med UFON här? Såg kommissarien och Leif Hagmark diskutera utanför
polishuset en gång. Han är säkert en korrumperad snut. Om han försöker mucka med dig, skall du ta
reda på hans adress och skicka dina kompisar på honom. I andra hand skall du anklaga honom för att
ha misshandlat dig. Du får väl i sådana fall lov att skada dig själv lite, men det kan det vara värt för att
sätta dit en snut.
Leif Hagmark: Du hatar honom mer än någon annan på jorden och du har dödat honom. Så här gick
det till:
Det var igår på festen. Det var sent och ni hade alla tagit några cocktails. Visst, du är inte 18, men
ingen bryr sig. De vet om att du kan ta hand om dig. Du var ute och tog frisk luft i trädgården, när du
fick se Leif. Då beslutade du dig att sätta din plan i verket. Du lockade bort honom genom att berätta
att du hade pengarna åt honom undangömda i ett skrin i en rabatt. Han följde med och när han böjde
sig framåt för att gräva upp skrinet plockade du upp batongen i en rabatt bakom honom. Sedan klippte
du till. Du visste inte att du var så stark och så träffsäker. Allt gick perfekt. Batongen sjönk in i hans
skalle med ett dovt krackande. Du bar ut kroppen i skogen och tvättade av dig i en bäck där. Allt gick
förvånansvärt smidigt. Sedan blev du dock yr. Du har ju aldrig dödat någon innan. Du mådde lite illa
och gick förmodligen och la dig, för du vaknade upp i sängen dagen efter.
Idag: Nu i dag har det kommit ut att Leif är död och kommissarien har kommit för att utreda mordet.
Du är naturligtvis nervös för att han skall avslöja dig, men försöker vara dig själv så mycket som
möjligt och låtsas som det är en helt vanlig dag.
Varför var Sven uppe så sent? En bra anledning att skylla mordet på honom? Du vet ju att han har
blivit utpressad av Leif. Det är helt klart viktigt att alla anklagelser faller på Sven och
inte på dig. Du har tagit hans verktygslåda där alla verktyg kan vara ett modifierat
mordvapen ett eller annat sätt. Nu är även din batong borta. Vem har tagit den?
Försöker någon sätta dit dig?
När du upptäckte det sprang du genast in på Anders rum och tog hans elpistol. Du kan behöva den för
att försvara dig med. Han tycker ju om dig, så han har nog inget emot att du ”lånar”
den.

Anders Klasson
Bakgrund
Föräldrar: Anders och Birgitta Klasson.
Anders är 22 år. Du var ett geni i skolan, speciellt i teknik, kemi, fysik och matematik och sådana där
teoretiska ämnen. Dina föräldrar var stenrika, så du kunde få allt du pekade på. Du skaffade dig ett
eget laboratorium i ditt rum och gjorde egna kemiska uppfinningar. Bland annat en drog som får folk
att erkänna saker de gjort, men det blev en bieffekt, ibland erkände folk saker de inte gjort och trodde
på sig själva. Du var en enstöring upp till tonåren, så dina föräldrar blev oroliga och skickade dig till
San Fransisco för att gå på collage.
När du blev 17 fick du ett brev om att dina föräldrar dött i ett skottdrama. När du återvände till
Sverige fick du reda på att dina föräldrar höll på med knarkhandel och att de blev skjuta i en
uppgörelse. Du förvånade dig själv med att du inte blev ledsen för deras död. Nu har du ärvt alla
pengarna och kunde göra vad du ville. Du kom på idén att skapa ditt egna knark och sedan sälja det
för att tjäna ännu mer pengar.
På begravningen dök en kvinna upp vid namn Eva Molin och sa sig vara din faster. Du kommer inte
ihåg namnet och har inte sett henne innan, men du följde med henne. Du hade inte så mycket val,
eftersom du inte var myndig då, men du trivdes med Eva och beslutade dig för att stanna kvar. Du
hade även tagit med dig ditt laboratorium och satte igång med idén att framställa eget knark. Men allt
blev inte som du planerade. Du fick nys om att en högt uppsatt man inom socialen var intresserad av
ditt knark och ville köpa. Dealen blev gjord, men när du skulle ta betalt kom polisen. Du blev häktad
och insåg att du blivit lurad. Polisen beslagtog naturligtvis alla dina droger och det mesta av din
utrustning. Du satt i häktet i ett dygn tills de plötsligt släppte ut dig oförklarligt.
Utanför satt en man i en bil och väntade på dig. Mannen i bilen var Leif Hagmark, socialdirektören
som skulle köpa ditt knark. Du insåg att han köpt polisen och kunde göra vad som helst. Han krävde
en betalning för att fått dig ut ur häktet. Du insåg att du inte kunde göra något annat och gick med på
det här: Han krävde att du skulle fortsätta att sälja knarket, men han skulle ta vinsten för att inte
överlämna dig till polisen. Ditt brinnande hat mot honom växte och du har länge funderat på att röja
honom ur vägen. Du tänker ta din chans på cocktailpartyt. Någon gång tänker du tala med honom i
enrum, för att sedan släcka hans liv.
Utrustning: Du äger en dödlig hembygd elpistol som du tänker använda mot Leif. På ditt rum har du
också lite av drogen som får folk att tro att de gjort brott de inte har gjort. Den kan du kanske använda
sedan för att fixa en annan att verka skyldig, istället för dig.
Sådan är du: Du är väldigt intelligent och uppfinningsrik. Du är även energisk och nyfiken av dig på
nya saker. Du tror på teknologin och vetenskapen och drömmer om att få bli en vetenskapsman. Du
älskar att undersöka saker och spionera. Du är girig och vill ha pengar. Till beteendet är du ganska
neutral, alltså inga starka känsloyttringar. Känslor är inte din grej, liksom. Däremot är du korrekt i ditt
tal och försöker säga saker så att de inte kan missuppfattas. Du säger rakt ut vad du tycker om folk och
saker och bryr dig inte om att det kan uppfattas som förolämpningar. Snarare tvärt om, tycker du illa
om något eller någon, så ser du till att de väldigt tydligt förstår det. Du tycker om att kommentera
saker.
Vad du vet och tycker om andra:
Eva Molin: 53 år. Hon har varit en sann mor för dig och du tycker om henne mycket, men inte så
mycket att du inte skulle kunna offra henne för rätt summa pengar. Det är något med henne som är
mystiskt. Du kan bara inte sätta fingret på vad. Hon har en släktbok som du är intresserad av. Du tror
att Sonja är Evas dotter och vill veta säkert om det är så. Du försöker verka flitig och intelligent inför
henne. Då kan du kanske komma henne närmare.

Sonja Björksund: Strax över 30 år. Det är en kvinna av klass. Henne är du väldigt sexuellt dragen
till. Du har ett brinnande begär efter henne och om du inte får henne friviligt, så kanske hon kan
köpas. Allt kan ju köpas, även kärlek. Det vet du av erfarenhet. Du är beredd att köpa henne. Förutom
Leif Hagmark är hon den person som du tänker mest på just nu.
Kurt Dahlström: fyllde 40 förra året. Du är ganska neutral till den här mannen. Ni tycker om att
diskutera vetenskap och teknologi med varandra. Ditt favoritämne är kemi, medan Kurts är filosofi
och nationalekonomi. Han är den ende man någorlunda kan prata med ordentligt. Han verkar ha lite
större kontakt med Eva. Kurt skriver kriminalromaner och kan kanske vara farlig genom sin vana att
lösa deckargåtor.
Sven Bohlin: 51 år. Den här mannen har du aldrig pratat med ordentligt. Ni har aldrig kommit
varandra nära och det har liksom aldrig funnits tid. Verkar stel och är lite misstänksam av sig. Han
fick av någon anledning en verktygslåda i julklapp av Eva. Varför?
Lasse Svensson: en bit över 30 år. Den här mannen är väldigt gåtfull för dig. Han är helt mot
vetenskapen. Du försöker vända honom till det rätta, men han är envis av sig. Hans sätt får dig att tro
att han är galen. Är han farlig också? Kanske kunde gå att sälja droger till? Du tycker inte om hans
ockulta babbel och det kryper i dig när han håller på som värst.
Ernst Bergman: Runt 55 år. Väldigt högljudd av sig. Han går på dina nerver ibland. Han har inte så
mycket att komma med och är för positiv ibland. Han pratar mycket och har inte något att sätta
bakom. Flyttade hit för bara nåt år sedan. En fan av whiskeyn Jack Daniels. Honom gör det inget om
han lämnar herrgården. Du vet att han kommer ifrån Tyskland och är förmodligen en nazistisk
förbrytare. Leif pressade honom på pengar, kan det ha varit av den orsaken? Han försöker tydligt
sondera var du står politisk och du funderar på att antyda att du är nazist och därigenom kunna
bekräfta dina misstankar om Ernst, vilket kan användas vid ett lämpligt tillfälle.
Elin Mostedt: 15 år. Lite jäntunge som är för nyfiken av sig och ofta hänger efter dig. Hon verkar ha
kontakter bland möjliga köpare - anarkister, flummare och sådana. Kanske man kan utnyttja henne på
något nyttigt sätt, som att springa dina ärenden. Du är snäll mot henne så länge. Hon ljuger ofta och
du tror dig ana att hon är en smygalkoholist. Det borde gå att utnyttja.
Kommissarie Harry Leander: Omkring 40 år. Ett stort problem. Han är en av de poliser som inte är
köpt ännu. Han är lite för nyfiken och håller på att lägga näsan i blöt hela tiden. Kanske han vet
något? Du försöker smila och fjäska dig in hos honom, för att han inte skall misstänka dig (hur illa du
än tycker om att göra det).
Leif Hagmark: Du hatar honom mer än någon annan på jorden och du har dödat honom. Så här gick
det till:
Det hände under cocktailpartyt igår. Alla hade festat några timmar och tagit några drinkar. Du och
Leif gick undan, ner i din källare, för att du hade gett honom förevändningen att du skapat ett nytt,
mer beroendeframkallande knark, som han skulle tjäna jättemycket på. Väl nere gjorde du processen
kort med honom. Du tryckte din elpistol i hans feta häck. Han sprattlade till och föll död till marken.
Sedan bar du ut honom genom källardörren och gömde liket i garaget. Du blev illamående och du tror
du gick och la dig, för du vaknade i din säng dagen efter. Det hela påminde lite om ett drogrus mot
slutet, fast du brukar aldrig ta droger själv, mer än för att testa dem.
Idag: har hans lik hittats och kommissarien börjat rota. Bara han inte hittar dig. Du är ju skyldig. Det
gäller att spela teater här…

Du har hört i förväg att en Jack Daniels flaska har hittats jämte Leif och därför är Ernst en bra person
att skylla på. Du har tagit hans Luger, som du på nåt sätt planerat använda emot honom. Du tänker till
varje pris se till så att han blir anklagad för ditt mord.
När du kom tillbaka till ditt rum från Ernst, upptäckte du genast att någon har varit i ditt rum och rotat
runt. Både din elchockspistol och din drog är stulen. Det är katastrof!
En anan ide du har för att klara dig, är att skyla på Elin. Dels kan det ju vara hennes Luger. Ernst
skulle aldrig erkänna att det är hans, och hon är en känd lögnare. Du såg henne dessutom smyga iväg
med Svens verktygslåda. Det var skumt. Det gäller bara att hitta på ett motiv för henne.

Lars ”Lasse” Svensson
Bakgrund
Föräldrar: Sonja och Lars Svensson.
Eller som du kallar dig i dina hemliga papper; Lasaruz
Lasse är 36 år. Ända sedan du var ett barn har du känt en dragning till naturen och dess energi som
flödar. Du var en enstöring som barn och experimenterade med dina krafter. Dina föräldrar ville att du
skulle ägna dig mer åt skolan och inte till det ockulta. Det var satan och hans anhängare som höll på
med sånt tjatade de jämt om. De gick med dig till psykologen ett flertal gånger. Du klassades störd
och fick gå en särskild skola. Du visste att det fanns inga gudar, utan bara naturväsen i varje levande
varelser. Dina föräldrar hämtade präster och exorcister för att du skulle komma in på rätt vägledning.
Du hatade dom för det.
När du var 11 år hände något märkligt. Du blev arg på er hund och med viljestyrka slungade du
hunden mot en vägg. Hunden bröt nacken och dog omedelbart. Dina föräldrar blev livrädda för dig
och skickade dig hemifrån. Dom skickade dig till en internat skola tills du var 21 år. På skolan
startade ni en sekt, där ni härjade friskt och drack blod från djur och utförde ritualer med djuroffer.
Tills en dag då ni gick för långt. Ni skulle använda ett mänskligt offer. Ni valde den medelåldriga
lärarinnan som länge försökt med sexuella trakasserier mot dig. Ni alla i sekten hade tagit droger och
var väldigt höga. Under riten utnyttjade ni henne och skar upp hennes strupe och drack hennes blod.
När ni sedan vaknade upp dan efter och var återställda efter drogen, insåg ni vilket fasligt brott ni
gjort. Ni greps alla av panik och beslutade för att lägga henne på en väg, så det såg ut som att hon
blivit påkörd. Du hade sen några nätter efteråt mardrömmar om att lärarinnan hemsökte dig. Ibland
var du övertygad om att hon verkligen gjorde det. Ni alla i sekten var knäpptysta om detta och ni
utförde inga mer ritualer.
Lärarna på skolan misstänkte att nåt konstigt var i görningen och det var då du blev hämtad av Eva.
Hon sades vara en vän till dina föräldrar, vilka tre år tidigare tragiskt dött i en flygkrasch i
Bermudatriangeln. Du sörjde dem dock inte för vad de gjort med dig. Ni hade tidigare brutit alla band
med varandra.
Du har på senaste tiden börjat gräva lite vid Galgbacken i hopp om att hitta gamla benbitar som du
kan använda i dina ritualer. Om inte annat borde det växa en alruna där någonstans. Det sägs att en
häxa från herrgården brändes där någon gång på 1600-talet. Du vet inte så mycket om legenden, men
tycker det låter spännande.
Du har tagit det lugnt inom magifronten och valt att enbart studera det ockulta istället. Du skulle vilja
vara med i en småockult organisation som Frimurarna, där du kan lära dig mer om blodsritualer.
För något år sedan så träffade du en man vid namn Leif Hagmark, som sa sig veta vad som hände den
kvällen i skolan. Han hotade med att berätta för polisen om inte en summa pengar betalades i utbyte
med hans tystnad. Kraften inom dig som länge vilat började koka upp. Det var längesedan du
andvände den senast och det skulle ta sin lilla tid att träna upp den igen. Men du planerar att på
cocktailpartyt som ska va ska du släcka ner den onda mannens liv och sända hans själ till en ond plats.
Utrustning: Du besitter kunskapen om en ritual som ska utföras med offret i frågan i en cirkel med
fem ljus fördelat runt om. Ett par krångliga ord och symboler och hans själ kommer att fastna i
astralplanet för evigt. En otrevlig och skrämmande plats att vara på. Nackdelen med denna ritualen är
att offret kan besitta en annans kropp och visa sig i spökskepnad. Men det hindrar inte dig.
Du har en hemlig ritualbok där riten står beskriven.
Sådan är du: Du är inte inbunden i dig själv. Du beter dig mystiskt och det är du medveten om. DU
är till och med stolt över hur social du är för att vara ockultist. Du försöker komma med mystiska
kommentarer kring mycket, men är rättmisslyckad på den fronten. Ofta blir det bara obegripligt för
omgivningen. Inte för att det stör dig speciellt mycket, eftersom det bara bygger på din fina image.

Du kan bli lätt generad och hetsa upp dig ibland och när du kommer i det stadiet och du blir verkligt
arg, går din röst upp i falsett och dina ögon blir frenetiskt uppspärrade. Men det beteendet visas inte
ofta, kanske när Elin har varit för jobbig.
Du svarar när du blir tilltalad och är artig. Ibland får du dina spel och ser mystiska saker överallt
Saker som skall undersökas till varje pris.
Vad du vet och tycker om andra:
Anders Klasson: Några år över 20. En intelligent ung man. Tyvärr är han för fäst vid teknologin och
vetenskapen. Kanske man kan ändra hans uppfattning? Han håller på med en massa konstigheter nere
i sin källare. Kanske är han alkemist? Om han är det, så är det hela väldigt intressant. Ett annat
alternativ är att han helt enkelt sysslar med någon form av droger. Även det är intressant på sitt sätt,
eftersom du ett tag funderat på att experimentera med halluciegena droger. Kanske är det därför som
Leif Hagmark har följt efter honom. Kanske Leif utpressar Anders också. Det skulle inte förvåna dig.
Eva Molin: 57 år. En mystiskt person. Hon måste vara galnare än dig, eller besatt av en mäktig ande
eller kanske till och med en demon - spännande. Hon bär på många hemligheter. Tror att hon vet hela
släktens historia, som även du är intresserad av att veta. Du känner på dig att alla som bor på Ugglevik
herrgård har nåt med varandra att göra på nåt sätt. Och detta tror du att Eva sitter inne med. Det står
säkert i så fall i den där hemliga familjeboken hon har och inte låter någon titta i. Du har försökt
komma åt den i hemlighet ett par gånger, men det har inte gått.
Sonja Björksund: 34 år. En kvinna som får dina kinder att osa. Du känner dig nervös i hennes
närvaro. Kanske hon vill ha dig? Är det sådana signaler hon ger till dig? Hoppas hon inte tycker du är
knäpp. Du vill gärna ha henne, hon utstrålar en sensuell kraft, det skulle också stärka din kraft
ytterligare. Ni skulle bli ett perfekt par i den sexualmagi Crowley har lärt eftervärlden.
Kurt Dahlström: Fyllde 40 i år. En trevlig fest och värdig fest. Väldigt adlig person. Han är inne
mycket för vetenskap tillsammans med Anders. De brukar diskutera ofta. Kanske de är kompanjoner?
Kanske han är frimurare? Om han är, så har ni mycket att prata om. Tyvärr har du inte riktigt fått
chansen, då du inte riktigt vågat fråga honom. Men du skall deffenetivt ta den snarast. Att bli med i
Frimurarna är en av dina högsta önskningar.
Sven Bohlin: Omkring 50 år. En mystisk person. Ibland är han tyst ibland pratar han. Vet aldrig var
man har honom. Han ser så misstänksam ut. Du litar inte på honom. Han snokar omkring. I går natt
stod han och smög i köket. Ger intrycket av att vara en polis, eller militär. Men vad gör han här då?
Kanske han gjorde något fel och fick sparken, eller är en agent som måste ligga lågt. Vet han också
något om din mörka hemlighet? Sedan han har flyttat hit har han börjat att meka och reparera olika
saker. Varför?
I varje fall, spela artigt och försöker att prata så lite som möjligt med honom annars. Inte visa några
tecken på att man undviker honom.
Ernst Bergman: 54 år. En positivt inriktad man. Lite väl för din smak. Han har ingen aning om
världen och dess krafter. Tror inte på alla hans historier som han ofta berättar. Du har hört att han har
brutit på tyska en gång när han blev uppretad. Varför? Men han är trevlig och så och du är trevlig
tillbaka. Men det stör dig lite att han alltid ser allting så ljust. Kommer väl skratta på domedagen, som
för hans del är närmare än han anar.
Elin Mostedt: 14 år. Ett barn. Retlig av sig. Om hon bara lät dina saker vara. Varför ska hon hacka på
dig hela tiden? Hon är en typisk blåblod och adelsperson som mobbar andra för de är lite annorlunda,
men det fattar hon inte själv. Försöker vara anarkisk, men vet inte vad ordet betyder. Går ibland klädd
i läder och har ockulta symboler, utan att mena vad attributen står för. Hon borde få sig en läxa. En
intressant fråga är om hon är ljungfru.

Kommissarien Harry Leander: Runt 40 år. En trevlig herre, åtminstone spelar han det. Du vet att
han är ute efter något. Kanske sanningen. Han brukar ofta komma till herrgården och snoka och prata
med Eva. De verkar vara vänner av någon konstig anledning. Bara han inte flyttar hit också! Han får
inte veta nåt om ditt förflutna. Du undviker gärna att tala med honom annars.
Leif Hagmark: Du hatar honom mer än nåt annat på jorden och du har nu dödat honom. Så här gick
det till:
Eva hade bjudit Leif över på ett cocktailparty. Du såg genast möjligheten detta innebar till mord.
På cocktailpartyt igår hade ni alla tagit lite drinkar och de andra började bli lite på lyran när de drack
för mycket. Leif drack mest, men Elin var heller inte dålig. Du drack mindre än de andra för att kunna
tänka klart. Efter att de flesta andra hade gått och lagt sig, låtsades du vara trött och gick upp på
vinden och förberedde en ritual. Där väntade du sedan så länge du orkade.
Ungefär halv tre på natten räknade du med att alla sov. Då gick du ner till gästrummet där Leif låg. Du
märkte blod på hans kudde och fann ett öppet sår i huvudet på honom. Du blev förvånad om vem som
kunde ha gjort det här, kom det någon före dig? Du hade inte märkt någon vaken i huset. Leif rörde
sig. Han var inte död. Vem det än var som försökte så misslyckades personen. Då var det din chans
nu. Du släpade upp honom på vinden där du gjort ordning för ritualen. Du la Leif i en cirkel av ljus
och andra symboler och utförde ritualen. Det var svårt och tog på dina krafter. Leifs själ var starkare
än du trodde. Men du lyckades att sända hans själ till astralplanet. Du släpade sedan ner kroppen och
dumpade den i ett dike en bit ifrån gården. Du la en whiskey flaska i hans hand som du tagit från Ernst
spritskåp och gick sedan lugnt tillbaka. Du hade lite mardrömmar om honom att han återvände, men
försökte övertyga dig om att det bara var en dröm inget annat.
Idag: Kommissarien har stannat kvar på herrgården för att undersöka försvinnandet av Leif Hagmark.
Nu gäller det att passa sig. Du känner att det är ganska intressant vem det var som försökte mörda Leif
Hagmark före dig. Borde försöka undersöka det så du har någon att skylla ifrån dig på.
Annars har du alltid Anders. Han är ju skum och troligen utpressades han också av Leif. För att vara
på den säkra sidan har du brutit dig in i Anders rum och lyckats hitta lite konstigt vitt pulver som var
väl gömt i en byrålåda. Med det och lite skickligt intrigspel borde du kunna skylla mordet på honom.
Möjligtvis måste du dra in han eventuella kumpan Kurt också. Allt för att du skall klara dig och kunna
skörda frukterna av ditt mäktiga offer.
Någon har också varit inne på ditt rum och tagit din hemliga formelsamling. Det kanske är Anders
som misstänker att du kommer att anklaga honom. Formelsamlingen är din och hemlig. Ingen annan
får läsa den. Tur att det mesta är krypterat.

Ernst Bergman
Bakgrund
Föräldrar: Anne och Arnold Bergman.
Ernst är 54 år. Som barn blev du uppfostrad till att bli en nazist. Du
bodde i Tyskland i en by med överlevande nazister och nynazister.
När du blev 18 år utbildades du till att bli en spion för den
nazistiska rörelsen. Utbildningen pågick tills du blev 24 år. Du blev
då skickad till Sverige på uppdrag att förgöra en judisk
invandrarfamilj. Du reste till Jönköping, där de skulle gömma sig,
sökte upp familjen och mördade dem kallblodigt.
Medan du stannade där en tid träffade du en flicka vid namn Eva Molin, som du blev förälskad i. Ni
båda spenderade en lång tid tillsammans. Efter några månader fick du en order att återvända till
Tyskland och redogöra för uppdraget. Du reste med brustet hjärta.
När du kom till Tyskland fick du fler uppdrag i likande stil, vilka du utförde känslolöst. Tills du en
dag tröttnade.
Du flydde till Sverige för att söka rätt på Eva. Flera år gick och du lyckades lugna ner dig i Sundsvall.
Tiden förflöt och du började söka henne igen. Till slut lyckades du hitta henne.
Du flyttade in i hennes herrgård Uggleviken för bara nåt år sedan. Hon har dock förändrats mycket.
Hon är inte densamma som förut. Hon är mer inåtvänd, och det oroar dig. Ni brukar smyga med er
lilla romans, så att ingen märker den. Du vet inte varför ni skulle hålla det hemligt, men gör det för
Evas skull.
Du har försökt lägga det förflutna bakom dig, men en herre vid namn Leif Hagmark har på något sätt
rotat upp din historia och börjat kräva utpressning för att vara tyst. Du har slutat med mördandet och
gick med på det hela så att inte Eva skulle få reda på något. Men nu börjar det hela gå för långt och
din aggressivitet har börjat växa hejdlöst Du börjar för första gången i dit vilja mörda någon. Du
planerar att undanröja Leif på cocktailpartyt.
Utrustning: Du har en tysk Luger som du har lyckats få med dig från ditt tidigare jobb. Den har du
tänkt använda på Leif Hagmark.
Sådan är du: Du är en högljudd skojare, en redig optimist. Du drar skämt inför andra och berättar om
olika äventyr för dem, ibland sanna, ofta påhittade. Du älskar att skratta högt, men när det blir riktigt
allvar blir du lika kall som is, hjärtlös och hänsynslös. Innerst inne tycker du att du är en filosof och
du brukar fundera kring livets mening och varför ditt liv blev som det blev, men det är inget du visar
för någon annan än Kurt Dahlström.
Visst, du är nazist, men mest av gammal vana och inte längre med övertygelse. Du ser ner på negrer,
utlänningar och vill ha en stark ledare, men du är inte längre beredd att kämpa för det. Det är
dessutom inget som du talar öppet om. utom ibland när några åsikter kan slippa ur dig av misstag. När
du blir uppretad eller arg kommer din tyska brytning fram. Din favorit whiskey är Jack Daniels. Ibland
dricker du kanske för mycket av det.
Vad du vet och tycker om de andra:
Anders Klasson: 22 år. En intelligent ung man. Trevlig likaså. Han borde inte ha svårt att få jobb.
Varför har han inte det? Kanske lat. Sitter mycket nere i sin låste källare och gör ingenting. Behöver
rycka upp sig. Du funderar på att sätta igång ett projekt att rycka tag i den där grabben och få honom
att bli något.
Du är lite intresserad av vad den här personen går för. Har han nazistiska, eller liknande åsikter, vore
det väldigt trevligt. Följaktligen försöker du ta reda på vad han har för åsikter och politisk inställning.

Eva Molin: 53 år. Din förälskelse och din stora kärlek i livet Men hon har förändrats sedan sist. Hon
är mer inåtvänd och tyst. Det verkar ibland som om hon inte är riktigt frisk, mentalt alltså. Men det
hindrar inte er kärlek för varandra... eller? Ni har ju inget sexuellt förhållande, men det kommer. Hon
behöver bara hitta sig själv just nu. Du är inte orolig. Det är dig hon älskar och snart skall alla förstå
det.
Du har funderat lite på varför hon har samlat alla dessa människor runt sig. Troligen är de släkt på
något sätt. Det som styrker det är att du ofta har sett Eva i hemlighet läsa en familjbok hon själv har
skrivit. Kanske tror Eva att något hemskt skall hända släkten och försöker skydda den här. Det vore
likt henne att reagera så, och det är av sådana själ som du tycker så mycket om henne.
Du älskar henne så mycket så att du inte kan hålla något hemligt för henne. Det har gått så långt att du
nu funderar på att avslöja allt du har gjort i ditt liv för henne och hoppas att hon efter det kan älska
och acceptera dig efter det.
Sonja Björksund: 30-års åldern. En trevlig ung dam. Men ack vad hon måste ha haft det svårt i sina
unga dar. Det vulgära kroppsspråket hon använder kan inte vara alltför sunt. Hon kanske är en kvinna
som behöver beskydd, något som tilltalar ditt ridderliga ideal och som man kanske kan tjäna lite på,
eller utnyttja.
Du har sett att Leif har tittat skamligt på henne och hon ser äcklad ut av honom.
Igår hittade du hennes dagbok liggandes i garaget. Hon måste ha tappat den. Naturligtvis har du inte
läst den ännu, även om du är nyfiken. Hon skall få tillbaka den snarast. Fast man kanske skulle kika
lite i den? Du är väldigt nyfiken, men samtidigt vet du att det är moraliskt fel att läsa andras
dagböcker. Men det är klart, det hon inte vet kan ju inte skada.
Kurt Dahlström: 41 år. En högst respektabel herre. Denne man vet hur man beter sig bra. Trevligt att
ha en konversation med honom då och då över ett glas whiskey. Din egen Jack Daniels naturligtvis
(Kurt säger han föredrar dyrare märken, men du gillar Jack Daniels bäst). Ni diskuterar filosofi och
krigshistoria. Du avslöjar naturligtvis inget, men det känns skönt att ha någon att dryfta dina
favoritämnen med. Du undrar bara varför han de senaste dagarna har gått runt och pillat med en
souvenirdolk han har på sig. Kanske en överraskning som han planerar att ge till någon? Det är ju bara
du som har sett att han har den, och du tänker inte förstöra hans överraskning.
Sven Bohlin: 51 år. En skojig prick. Händig. Har ett fast och rejält handslag som inger förtroende.
Även när han är butter föredrar han ditt sällskap. Trevlig när han pratar. Kanske lite väl egensinnig,
men det kan förändras. Du försöker få honom att bli lite mer öppen och lära honom genom exempel
på hur man kan föra sig socialt. Stamningen är ett problem han måste arbeta bort. En sak som har
slagit dig: När du ibland ser honom i ögonen, känner du igen en mördares ögon. Om han någonsin tog
sig för att ta med dig på ett av de Frimurarmöten du tror han är på ibland, skulle du bli jätteglad och er
vänskap bli mycket djup. Ni skulle ju bli bröder.
Lasse Svensson: snart 40 år. En högst intressant individ. Alltid lika kul att se vad han håller på med
för magiska tokerier. Lite knäpp är han, men sådant livar upp vardagen och ser till att varje dag aldrig
blir densamma. Han håller ju inte på med några farliga magiska saker, som en del av de gamla
nazisterna gjorde, så han är allt igenom harmlös – om än konstig. Kanske han kunde förklara för dig
någon gång exakt vad det var man trodde på förr. Det vore intressant att få veta.
Elin Mostedt: 15 år. En sprallig liten tös. Hon har attityd och kan säga ifrån, vilket är bra i dessa
tider. Kanske lite väl grov i munnen ibland, och ljuger övertydligt. Annars trevlig. Hon är en av dem
som verkligen uppskattar att höra en spännande berättelse, så du berättar dem gärna för henne. På
senare tiden gärna historier om hur en motståndsrörelse fungerar. När hon blir stor, så kommer hon
nog att gå långt. Du har en gång märkt att hon stulit lite Jack Daniels whiskey från dig, men det gör
inget. Du har inget sagt. Hon kan behöva lära sig att hantera sprit.

Kommissarie Harry Leander: Omkring 45 år. Här är en man som kan sitt jobb, även om han kanske
inte sköter det som han skall. Han verkar dock trevlig. Hade han inte snokat lite för mycket, skulle du
kunnat ha honom som en nära vän. Poliser är bra folk, generellt. Men som det är nu kanske han vet
något. Det är bäst att vara försiktig. Du är säker på att han är frimurare och hade du inte behövt vara
försiktig, så skulle du ha pratat med honom om det. Han är vän med Eva och de verkar känna Leif
Hagmark. Alla hennes vänner verkar flytta hit. Kanske han också skall göra det. Det vore inte bra.
Tursamt nog är varken han eller Eva vän med Leif. De verkar bara träffas i ett väldigt obekvämt
samarbete där Leif ser ut att utpressa, eller på något sätt hota Eva och Harry. Troligen har de tre gjort
något tillsammans. Harry och Leif kan man tro utpressar folk, men Eva? Hon har nog mot sin vilja
tvingats till samarbete av de två herrarna. I alla fall av Leif.
Leif Hagmark: Du hatar honom mer än någon annan på jorden och du har dödat honom. Så här gick
det till:
Det var igår på cocktailpartyt. Alla hade tagit några glas och en del var lite runda under fötterna.
Speciellt den lilla Elin. Det är bra att barn tidigt lär sig handskas med alkohol. Du lyckades komma
undan lite med Leif för dig själv, med förevändningen att du skulle ge honom hans pengar. Du vet hur
man gör sådana här saker. Snabbt puttade in honom i Sonjas sovrum. Där slet du upp kudden och
använde den som ljuddämpare. Du kastade ut liket genom fönstret och lämnade det öppet för att vädra
ut krutröken. Du bytte kudde och flyttade en tavla för kulhålet. Hon borde inte behöva märka något.
Sedan gick du ut och släpade liket till komposten, där du grävde ner det. Om bara någon månad
kommer det enbart att finnas rester kvar som man enkelt kan slänga i soporna.
Allt arbete, känslomässiga stormen och kanske spriten också gjorde dig yr. Du tror att du gick och la
dig för du vaknade upp i din säng nästa dag. När du tänkte ta lite av din whiskey som återställare
märkte du att den saknades. Blev väl uppdrucken under cocktail partyt, eller så har Elin snott den
igen. Det gör inget.
Idag: Mordet är upptäckt och polisen är här och snokar. Kommissarie Harry är har och leder
undersökningen. Ironiskt, förutom dig är ju han den som borde vara den mest troliga mördaren. Ja,
Eva vore ju misstänkt om det inte vore för att du vet vilken typ av älskvärd person hon är. Kanske
man kunde få misstankarna att falla på kommissarie Harry istället för på dig? I så fall måste du spela
dina kort väl och verkligen vända alla andra mot honom. Några konkreta bevis har du ju inte. Det
enda du misstänker är att Leif utpressade honom för något på något sätt.
Någon har dock bevis mot dig. När du vaknade var din Luger borta. Någon har tagit den. Kanske
någon är ute efter dig och vet att du är mördaren och vill nu avslöja dig. Vem kan det vara? Den ende
här förutom kommissarien själv du kan tänka dig är Elin. Hon har ju varit inne på ditt rum tidigare och
stulit saker. Varför skulle hon vara ute efter dig? För säkerhets skull har du snokat runt på hennes rum
och hittat en batong. Ett bra mordvapen. Nu har du en hållhake på henne.

Sonja Björksund
Bakgrund
Föräldrar: Okända
Sonja är 34 år. Som barn bodde du i ett barnhem tills dess att du
var elva år. Då rymde du tillsammans med två femtonåriga pojkar.
Du vet inte varför du sattes på barnhem eller vilka dina föräldrar
var. Du var alltid lite finare i kanten än de andra och urskiljde dig
från resten av barnen. Du tog alltid för dig och kunde rent av vara
elak för att få det du ville ha. Du skulle nämligen alltid ha det du
ville ha. Naturligtvis blev du mobbad av de andra för ditt ”adliga”
sätt.
Du och pojkarna rymde till storstaden Stockholm. Ni visste inte
hur ni skulle försörja er och kom i fel sällskap. Du började sälja
din kropp när du var 12 år, bara för att kunna överleva. Du hatade
det först och föraktade dig själv, men med tiden kom du över det
och blev känd på gatorna som den lilla divan.
Detta höll du på med tills du blev 16 år. Då träffade du en man av
utländsk härstamning, som tog med dig till en lyxlägenhet. Där
fick du bo och leva som prostituerad med mannen som hallick.
Misshandel förekom ofta och själv blev du allt mer aggressiv. En kväll fick du nog och slog ihjäl
honom när han låg och sov. Du flydde genom staden och gömde dig på ett sjaskigt hotell. Där gömde
du dig tills allt hade lugnat ner sig.
Sedan började du arbeta som servitris på en restaurang i ett par år. När du var 21 år träffade du en ung
man och ni gifte er. Efter ett par år började du tröttna och beslutade dig för att göra dig av med
honom. Han var ju någorlunda rik också. Så blev det. Du förgiftade honom. Därefter ärvde du en
kvarts miljon. Nu hade du kommit igång och förstod att det här var ett smidigt sätt att tjäna pengar.
Du förförde fler män och mördade dem sedan. Du lärde dig hur man kom undan polisen med vinst.
Ryktet om den ”svarta änkan” genomfor stadens alla män med ilningar. Du började bli ordentligt rik
och du kände för var dag starkare att du bär på blått blod på riktigt.
En dag dök en kvinna vid namn Eva Molin upp och hon sa sig vara din moster. Du följde med henne
hem till sig, när du fick veta att ett arv väntade efter henne. Där träffade du resten av din släkt för
första gången. Du har försökt fråga ett par gånger om dina föräldrar, men hon har smidigt undvikit
samtalsämnet. Du misstänker, efter att du har varit där en tid, att ni är närmare släkt än vad hon sagt.
Kanske är hon din mor?
En dag fick du ett telefonsamtal från en herre vid namn Leif Hagmark. Ni stämde träff för att prata.
Det visade sig att den mannen hade fått nys på din lilla hemlighet om den ”svarta änkan”. Hur har du
ingen aning om. Han krävde dock en stor summa pengar för att inte avslöja det för polisen. Sedan
begärde han också att du med jämna mellan rum skulle ha sex med honom. Det hela är förnedrande,
men du har gjort det innan och du gick med på det. Du känner på dig att han fruktar dig och det tar du
som en fördel. För du har fått nog. Du planerar att undanröja honom för alltid. På cocktailpartyt skall
det ske. Någon gång skall du ta med honom in på ett rum och döda honom.
Utrustning: Du har ett giftpulver som du skall lägga i hans drink när ni är ensamma. Du har normalt
sett också din kära dagbok, men du ar på något sätt lyckats förlägga den och kan inte hitta den igen.
Det är både pinsamt och faktiskt farligt om någon annan får tag i den. Du borde kanske inte ha varit så
självutlämnande i den.
Sådan är du: Du beter dig som en diva. Du är väldigt lösaktig och vulgär till sättet, även i klädseln.
Du är djärv i ditt språk och inte speciellt pryd av dig. Ändå lyckas du bete dig på ett värdigt sätt. Du är
en La femme fatale. Du älskar att locka och reta män, inte för att du längre traktar efter dem eftersom
det är vad du kan och det har blivit en livsstil för dig.

Vad du vet och tycker om de andra:
Anders Klasson: Endast 22 år. Ett litet lammoffer. Han kan behöva lära sig hur en kvinna skall bli
tagen. Erfaren... Precis vad du tycker om. Han kan behövas läxas upp. Du vet att den där lilla tjejen
Elin springer trosorna av sig för honom, men att han inte är intresserad. Det du inte tycker om hos
honom är att han är känslokall och troligen kapabel till nästan vad som helst.
Eva Molin: 53 år. Du är väldigt osäker på henne. Du vill försöka älska henne som en dotter till en
mor, men vågar inte erkänna det. Du har saknat att få luta sig mot en trygg famn och få gråta ut. Du
vill så hemskt gärna göra det, men vet inte om du borde. Du är samtidigt lite nyfiken på om det
stämmer att hon är din moster. Vem är i så fall din mor? Eva har en hemlig familjebok, som kanske
kan avslöja det.
Kurt Dahlström: 41 år. Sannerligen en blåblodad herre. Blåblodigt folk sägs vara dekadenta och det
är han. Du har lyckats få honom i säng vid ett antal tillfällen. Ni har experimenterat lite över allt i
herrgården. Han gillar att bli bunden och dominerad. Du leker lekar med honom. Han är rätt ok som
älskare och vet vad han skall göra. Du antyder gärna lite anspelningar av sex till honom. Djupa
urringningar, höga slitsar osv. för att reta honom för vad som kan komma. Ingen vet om ert
förhållande och det skall förbli så.
Han går ju runt med en ful turistkniv i fickan. Den ser väldigt slö och ofarlig ut. Undrar varför han har
den? Kanske den ger tur.
Sven Bohlin: 51 år. Något måste få honom på bättre humör. Inte ens en hög slits kunde få honom att
lyfta ett ögonbryn. Han ser ut som han alltid har haft tråkigt och aldrig gjort något med sitt liv. Tråkig
byråkrat helt enkelt. Men utmaningen finns där. Att få honom att lyfta på ögonbrynet någon gång eller
kasta två blickar på henne. Det skulle vara en triumf. Han är lätt att såra tydligen, för Elin får honom
helt ur spel när on retar honom för att vara tjock eller dum. Det är han inte. Troligen snäll innerst
inne. En gång lagade han din cykel, utan att du bett om hjälp. Han har starka nävar och är inte rädd för
att ta i.
Lasse Svensson: 34 år, som dig, tror du. Lätt att erövra. Kan få honom att lyfta ögonen upp till
pannan. Lite väl lustig och han verkar hålla på med konstiga saker på sitt rum. Det luktar skumt
därifrån, som hasch eller något sådant. Kanske han är narkoman. Helt klart beter han sig väldigt
konstigt. Fast han är bara kul att retas med ibland. Han tappar koncentrationen då och den verkar
viktig för honom. Det som får honom att tappa den mest är när du låtsas vara en lärarinna för honom
och låtsas att han är din elev. Det skulle inte förvåna dig om han gjort något han skäms för med en
lärarinna, som haft ett förhållande med en eller så. Det kanske är därför som Leif ligger på honom.
Kanske Leif utpressar Lasse också?
Ernst Bergman: 54 år. Han flyttade hit för ett år sedan. En man med mycket historier, inte för att
hälften av dem kan vara sanna, även om han måste råkat ut för många äventyr. Ganska intressant
individ. Undrar varför han sover med en pistol under huvudkudden. Du tror dock att han är förälskad i
Eva. Har sett ögonkasten åt Evas håll. Honom håller du dig ifrån. Hoppas de finner varandra och gör
Eva lycklig. Tycker om att ta sig en slurk Jack Daniels whiskey på kvällarna.
Elin Mostedt: Bara 16 år. Här är en flicka med attityd. Hon har många intressanta bekanta och är av
de få här med nästan ett eget liv. Henne kan man lära en hel del saker. Det kan hon behöva när hon
springer efter Anders hela tiden och förödmjukar sig. Det går ju inte att tillåta. Hon är väldigt oerfaren
för sin ålder. Tänk allt du hade gjort när du var 16.Du såg en gång hur hon nallade lite Jack Daniels ur
Ernst förråd, men du sa inget, eftersom det var så lite och det var onödigt att de blev osams om en
sådan småsak. Du har inte kunnat undgå att märka att hon ofta ljuger, och dessutom ganska klumpigt.

Kommissarie Harry Leander: 44 år. En man du skulle tänka dig att ha kul med, fast inte mer. Han
verkar tillräckligt farlig för dig. En riktig man. Han ser frånskild ut. Han har den där ensamma blicken
som en som letar efter ett förhållande har. Han dricker för mycket. Se bara till att han inte kommer dig
på spåren. Det får inte ske.
Leif Hagmark: Du hatar honom mer än någon annan på jorden och du har dödat honom. Så här gick
det till:
Det var igår. Ni hade ett cocktailparty som Eva bjudit in Leif till. Alla drack och åt lite. Vissa för
mycket, andra mindre än de borde. Du försökte få igång Sven, men det gick som vanligt inte. Det var
dock lätt att få Leif att följa med in i biblioteket för din vanliga ”betalning”. Du hade korkat upp en
flaska vin åt er och spetsat hans glas. Det var en ren njutning att se hans plågade min han fick när han
försökte andas och klösa ur sig giftet. När han väl var död så puttade du ut liket genom ett fönster.
Sedan gick du ut och gömde kroppen i bagageluckan till din bil. Du blev väldigt trött och vaknade i
din säng. Du kommer inte ihåg vad som hände efter att du lagt kroppen i bagageluckan, om du körde
ut den och dumpade kroppen, eller om kroppen fortfarande ligger kvar i bagageluckan. Du har inte
hunnit kolla och nu har kommissarien kommit till herrgården och det skulle vara väldigt misstänksamt
om du skulle berätta att du skulle kolla bagageluckan. Nej, du får hoppas på att han inte skulle få för
sig att kolla där.
Idag: Mordet har upptäckts och du är naturligtvis livrädd för att det skall kunna spåras till dig. Försök
verka avspänd och normal. Den enda du kan tänka dig att skylla på, och få det trovärdigt, är Lasse.
Utpressade Leif honom? I så fall borde det vara lätt för dig att charma kommissarien och få honom att
tro att Lasse är den skyldige istället. För att göra det hela lite mer trovärdigt, har du smugit dig upp på
hans rum och stulit en konstig dagbok Lasse har. Du vet av egen erfarenhet att man avslöjar farliga
hemligheter i sådana och troligtvis har Lasse också gjort det. Det står antydningar om lärarinnor där
och Leif i den. Synd bara att han har så kryptisk handstil att du har svårt att läsa det mest. Annat du
har lyckats tyda är något om grå ögon, blickar, konstiga ritualer, sex (killen är ganska sjuk), magi och
satanism. Det här borde inte bli allt för svårt, om det inte vore för det att någon har varit på ditt rum
och snokat. Denne någon har hittat ditt gift och tagit det. Säkerligen samma som har hittat din dagbok.
Skulle det vara fallet ligger du väldigt risigt till.
Skulle det inte fungera att skylla mordet på Lasse, får du försöka hitta någon annan att anklaga. Alla
har någon mörk sida som man kan hitta och utnyttja.

Sven Bohlin
Bakgrund
Föräldrar: Ingela Bohlin - Fadern okänd.
Sven är 51 år. Som barn var du väldigt tystlåten och blyg av dig. Din
mor var ensamstående, och du träffade aldrig din far. Du var som barn
den i gänget som syntes för du var klumpig, med hördes aldrig. Du
snubblade alltså och gjorde bort dig på olika sätt. Däremot vågade du
aldrig prata för dig själv. När ni gjorde bus var det alltid du som åkte
fast för du var så långsam. Du stod ut med en massa örfilar och
öronnyp.
Det hela stärkte dig dock och när du gjorde lumpen sattes du på fallskärmsjägarutbildning. Där hittade
du äntligen en plats där du passade in. När du var inne i lumpen dog din mor av en hjärtsjukdom. Du
stannade kvar och utbildade dig till officer. Du fick fina meriter och blev senare anställd på Säpo.
Naturligtvis blev du mycket lojal din uppdragsgivare och det uppskattades. Du blev känd som en
person som kunde ta i smutsjobb utan att vare sig rygga eller prata om dem. Helt enkelt en person som
skickades in om något behövde ”fixas”. Ditt liv blev helt och hållet jobbet och omvärldens händelser
eller politik brydde du dig inte om. Det enda intresse du idkade var att för dig själv spela olika
strategispel. Du var en ensam och okänd person. Då fick du ditt största uppdrag någonsin på grund av
detta. Du blev utsänd att oskadliggöra någon person som hette Olof Palme. Eftersom du inte var så
intresserad av politik eller omvärlden, utan snarare jobbet och möjligtvis strategi och krigsföring,
ställde du upp. Och så skedde det.
En kväll förföljde du paret Palme och efter en tid gick du fram för att eliminera Olof Palme. Vad du
blev så förvånad av var att fru Palme var med på det hela och gav dig vidare instruktioner. Du förstod
då att det låg mer än bara en eliminering av en person bakom. Ni satte dit en annan dum sate för
mordet på Olof Palme. Du misstänkte att Säpo var lite skeptiska ifall om du skulle vara tyst eller inte,
så du flydde till din halvsyster Eva Molin, som du precis då hade fått kontakt med. Ni har gemensam
far. Den fader du aldrig har mött.
Du gömde dig hos henne på Ugglevik herrgård i fruktan av att de någon gång skulle komma och
hämta dig, men ingen kom. Du började komma till ro och använda din händer till annat än att döda
med. Du har upptäckt att du är riktigt händig och gillar att meka och snickra. I julas fick du en
verktygslåda av Eva i julklapp och den har kommit till stor användning.
För några månader sedan, dök en man vid namn Leif Hagmark upp och sa sig veta vad som hade hänt.
Du kunde inte undanröja honom då polisen skulle komma och undersöka det hela och då skulle Säpo
hitta dig. Du lät dig bli utpressad, men på senare tid har han ökat priset för sin tystnad och du känner
att det börjar knipa med pengar. Du känner nu att hatet börjar växa intensivt och har på senare tid
hittat på och gått igenom massor av planer hur mordet skulle kunna utföras. Det skall ske på
cocktailpartyt, men du måste ta det försiktigt. Kommissarien skall närvara där.
Utrustning: Dina händer är ett mordvapen. Du är en mästare på att slå folk medvetslösa och sedan
strypa dem. Det är det du planerar med Leif Hagmark. Du har en fin verktygslåda du fick av Eva i
julklapp. Synd bara att den nyligen har försvunnit. Du har letat efter den, me inte lyckats hitta den.
Irriterande.
Sådan är du: Du har som sagt ett fast handslag. Du är butter av dig, tycker inte om när någon retar
dig och kallar dig saker som tjock eller dum. Du har ett skarp sinne och märker saker kring dig. Det är
bra det, eftersom du är paranoid att bli avslöjad och slänger lite misstänksamma blickar kring dig och
snokar på folk för att veta var du har dem. Du drar dig inte för att tjuvlyssna på folk och har på så sätt
fått reda på en hel del om herrgårdens övriga bofasta. Ibland stammar du i ditt tal och rör dig lite
klumpigt, men när det väl gäller i handling, så är du väldigt snabb och farlig. Du är 100% lojal mot de
som har hjälpt dig och dina nära vänner. Främst då Eva Molin.

Du har ett visst inre grubbleri och söker efter en mening i ditt handlande. Någon anledning till ditt liv
måste du ha.
Vad du vet och tycker om andra:
Anders Klasson: strax över 20 år. Han är en smart grabb. Lite väl girig och fanatisk. Han kan vara
trevlig, men är farlig för dig på grund av att du misstänker att han är inblandad i illegal
droghandel. Du vill inte ha polisens uppmärksamhet om han åker dit för något med droger.
Han har hemligheter för sig nere i källaren och dit har du aldrig lyckats ta dig in. Troligen en
innerst inne känslokall människa som inte drar sig för att skada andra. Med andra ord, en
person som inte är allt för olikt ditt gamla jag. Han skulle nog verkligen inte få några
samvetskval om att mörda någon. Han är en mycket tänkbar mördare, med tanke på hans
beteende som är så likt ditt egna på den tiden du själv utförde kalla mord.
Eva Molin: 53 år. Verkar vara lite galen. Hon är din mystiska halvsyster och du håller dig till henne
eftersom hon är snäll och helt pålitlig. Du är lojal mot henne och skulle göra allt för att
skydda henne. Du önskar bara Eva ville berätta mer om er gemensamma far.
Hon går tyvärr på droger för hennes lilla galenskap hon verkar ha fått genom åren. Hon verkar även
blivit beroende av dom som inte är så bra. Frågan är om Anders har ett finger med i detta. Då borde
han sättas dit.
Sonja Björksund: 30 års åldern. Trevlig ung dam, men lite för lösaktig. Kan vara lika trevlig med
mer kläder på. Den här damen har ett mystiskt förflutet. Hon har en hel del pengar och hennes gifta
män har genom hennes historia varit rika och dött på märkliga sätt. Hon behöver någon som tar hand
om henne. Hon kan inte ens laga en enkel punktering, utan lämnar hellre sin cykel stående i flera
månader.
Vid något samtal i förtroende har hon avslöjat att hon kommer från ett barnhem. Stackarn, lika
förvirrad som dig själv när det gäller föräldrar. Kanske hon ser Eva som sin mor nu?
Kurt Dahlström: 41 år. Adlig herre. Han tänker troligen lite för mycket och är alltså en person att
undvika, eftersom han kan komma på saker om dig som kan bli obehagliga. Du har hört att han är en
före detta bankdirektör, men hans bank (Nordbanken) råkade ut för något slags bedrägeri och han
slutade. Av någon anledning tycks allt peka på att även han har blivit utpressad av Leif Hagmark.
Något som han inte tycks tycka om, vilket du har förståelse med. Killen har dock en intressant och
svindyr BMW att ”mecka” med.
Han springer omkring med en kniv hela tiden, det har han gjort i ett par dagar nu. Av någon anledning
tycker du det ser ut som ett typiskt mordvapen. Den ser ut lite som en offerdolk. Helt klart skumt.
Lars Svensson: Snart 40 år. Konstig ung man. Han verkar dock vara djupt religiös och eftersom du
söker en ny mening i ditt liv kanske han kan vara din räddning. Om du får reda på vilken religion han
tillhör kanske han kan bli din väg till själens frid. Du är dock försiktig av dig när det gäller att fråga
honom om det. Han verkar vilja ha sin religion väldigt privat.
Du har vid några nätter sett honom vistas vid galgbacken. Vad han gör och varför är en stor gåta.
Ernst Bergman: 54 år. Du tycker om hans sällskap. Han kompletterar dig med sin ständiga optimism
och roliga sätt. Det är skönt att umgås med någon som inte har några hemska och mörka hemligheter
som du behöver frukta och någon som aldrig har varit inblandad i militär och spionsoppan. En av de
få männen du mött som inte verkar ha några bekymmer. Det skulle väl vara att han dricker lite för
mycket Jack Daniels whiskey ibland. Han berättar livligt om sagor han fått höra i sina tidiga dar, och
även påhittade som han improviserar för stunden. Några är sanna som berättar om stordåd han själv
utfört.

Elin Mostedt: 14 år. Bortskämd och dum unge som skojar på din bekostnad. Sådant har du fått nog
av. En örfil behöver hon. Du vet att hon umgås bland samhällets värsta kretsar – anarkister och
revoltörer, vars enda positiva drag är att de revolterar mot de nästan lika avskyvärda nazisterna. Hon
är både elak, obegåvad och fel ur alla samhällsbevarande aspekter. Hon kom hem en kväll och luktade
whiskey, så du vet vad hon håller på med och hon är alldeles för ung för att börja med det. Hon börjar
bli en alkoholist och börjar allt mer tappa greppet om verkligheten.
Kommissarie Harry Leander: Runt 45 år. Respektabel herre med många kontakter. Men ett total
havererat privatliv. Säkert Frimurare. Kanske han är en spion för Säpo. Ta det väldigt lugnt med
honom. Du är rädd för honom och fruktar att om han pratar med dig kommer du att börja stamma och
ge ett konstigt intryck. Han får inte komma dig på spåren. Det värsta är att han är vän till Eva och han
får under inga omständigheter flytta hit också.
Leif Hagmark: Du hatar honom mer än något annat på jorden och du har dödat honom. Så här gick
det till:
Igår hade Eva bjudit de som bor på herrgården och Leif Hagmark på ett cocktailparty. Du har ingen
aning om varför hon gjorde det. Hon gav Henrik tidigt ledig, men surnade snabbt till när hon såg hur
full Leif var. Hon gick och la sig vid halv elvatiden. Starx efteråt någon gång gick Anders, av alla
människor och la sig. Elin var också jättefull, men hon var upp ungefär en halvtimma till, då Kurt fick
henne att gå och lägga sig.
Efter cocktailpartyt stod du i skafferiet och tog dig en nattmacka. Dörren dit stod öppen, fast den alltid
brukar vara låst. Du kunde inte motstå frestelsen av mat. Då kom Leif in och hade ett liknande ärende.
Ditt hat mot mannen fick blodet att svalla över och du ströp honom uppressad mot höstens primörer.
Sakta gled han ner och landade med huvudet i en kalvsylta. Snabbt slängde du ut liket i komposten
och grävde ner honom ihop om att det skulle dröja ett par dagar, så att du kunde gömma liket på en
bättre plats. För att dölja dina spår var du sedan tvungen att äta hela syltan. Övermätt somnade du
sedan i din säng.
Dagen efter har liket upphittats och du är livrädd för att förhöras. Du kommer att stamma och därmed
avslöja dig. Märkligt nog är du hungrig.
Idag: Nu i dag har det kommit ut att Leif är död och kommissarien har kommit för att utreda mordet.
Du är naturligtvis jätte nervös för att han skall avslöja dig som mördaren, men försöker vara dig själv
så mycket som möjligt och låtsas som det är en helt vanlig dag.
Kurt, som har gått runt med sin dolk, och som dessutom också var utpressad av Leif är en bra person
att skylla på. Du har tagit hans kniv och planerar att använda den för att anklaga honom för mordet. Se
till varje pris till att han blir anklagad och inte du. Andra borde ha sett honom gå runt med den och
kan vittna om att han säkert kan ha dödat Leif.
Men Anders är en bra kandidat till mördare på grund av hans kalla sätt som påminner om dig själv.
Och du har ändå inget övers till den grabben.

Kurt Dahlström
Bakgrund
Föräldrar: Kurt och Ulla Dahlström.
Kurt är 41 år. Som barn var du väldigt skrytsam av dig och känslokall. Du
tänkte dig aldrig för när du sa något. Din uppväxt var ganska normal, fick
kärlek från dina föräldrar osv. och du gick i en fin privatskola. Strax efter
när du gick ut i skolan dog dina föräldrar under mystiska omständigheter.
Någon vidare information om hur de dog fick du aldrig. Det tog dig hårt,
men sorgen slätades över när du fyllde 20 år då du startade ett företag.
Senare, efter ett år, blev du direktör på Nordbanken. Du insåg snart att du ville tjäna mer pengar,
eftersom du ville vara rik som ett troll, men visste inte hur du skulle få tag i dem. En kumpan till dig
erbjöd sig att ge dig information om hur du skulle tjäna mer pengar. Du insåg att det var bedrägeri
som han ville planera med dig, något som du dock inte hade något emot. Det gick smort och du Ville
fortsätta förskingra pengar från banken. Du var dock inte dum, utan såg till att det hela tiden fans
bevis för att andra hade gjort brotten, och det var faktiskt en del av dina kollegor som åkte dit för dem.
Pengar och brott blev ditt liv och du hade aldrig tid med fritid, familj eller nöjen. Några kvällar med
olika sekreterare hann du dock med för syns skull. Värst var den tidiga episoden med en sekreterare
vid namn Stina Moss-nånting, som råkade bli med smällen efter ett av era möten. Du gav henne
naturligtvis sparken, men såg samtidigt till att hon fick pengar till en abort. Efter det var du
försiktigare och såg till att skydda dig ordentligt.
När du fyllde 33 år, fick du kontakt med en kvinna vid namn Eva Molin. Du ansåg henne vara högst
intelligent och erbjöd henne att vara med i bedrägeriet. Hon var villig och förskingrade friskt i ett par
år, tills polisen kom och frågade efter de försvunna pengarna. Du blev ganska rädd och slutade i panik
arbetet. Eva lät dig flytta in på Ugglevik herrgård, där hon hade fler inneboende. Nu har du lagt ditt
kriminella liv bakom dig, för att starta om. Du och Eva nämner inget om bedrägeriet. Du har börjat
tänka i andra banor och blivit lugnare, mer filosofisk. Du har ägnat dig åt att skriva filosofiskt lagda
kriminalromaner, under en norsk pseudonym. De säljer ganska bra i kioskerna, men det är naturligtvis
inget du vågar skryta med, även om du hade velat. I hemlighet håller du på att skriva en deckare som
baseras på ditt liv.
Tills för ett par månader sedan levde du verkligen bra, då en man vid namn Leif Hagmark dök upp
och påstod sig veta vad som föregick på banken. Du blev väldigt rädd och han krävde en summa för
sin tystnad. Du var villig att betala detta, men sedan kommissarie Harry har börjat snoka runt i huset,
tror du att han har läckt. Han måste undanröjas så snart som möjligt och du skall göra det på
cocktailpartyt som skall vara snart, men kommissarien skall dyka upp, så det är bäst att vara försiktig.
Utrustning: Du äger en turistdolk du köpte på en resa i Saudiarabien. Med den planerar du att mörda
Leif Hagmark. Du har gått runt med den i några veckor och ruvat på din hämnd, men samtidigt noga
sett till att ingen har sett dig bära den. Ingen vet heller om att du har den, eftersom du inte har visat
den för någon och du köpte den innan du flyttade till Uggleviken.
Sådan är du
Du är väldigt adlig och fjollig i sättet, men med åren har du blivit mer djup. Du klär dina tankar nästan
poetiskt och gör lite gester hit och dit, men på ett fint sätt. Även talet är välvårdat. Lite gladlynt, men
lugn av dig. Du brusar inte upp i första taget, men när du väl gör det blir du eldigt upphetsad och
skriker med gäll röst.
Sedan du har börjat skriva filosofiskt lagda kriminalromaner har du blivit lite av en amatördetektiv
själv och tycker om att bete dig lite som en sådan, i hemlighet. Du snokar runt lite, men vet inte exakt
vad du skall göra.

Vad du vet och tycker om andra
Anders Klasson: 22 år. Sannerligen en trevlig ung herre. Det är intressant att diskutera med honom,
framför allt filosofi, men den unge mannen tycker även om att prata om maskiner och vetenskap. Av
någon anledning är Anders intresserad av nationalekonomi. Du kan en hel del om ämnet, men det
intresserar dig inte längre. Du tycker om honom. Han ser ut att vara en person som kan behöva lära sig
hur man tjänar pengar, och du funderar på att lära honom hur man blir en framgångsrik affärsman.
Eva Molin: 53 år. Synnerligen en annorlunda och intelligent dam. Undrar vad hon tänker på. Kanske
hon har sagt något till kommissarien, om era gemensamma förskingringar. Hon är ju väldigt skum.
Kanske hon håller på med ockultism. Bara det inte var hon som skvallrade till Leif. Då vet du inte vad
du gör med henne. Du vet egentligen inget om hennes förflutna, och skulle vilja veta mer.
Sonja Björksund: Några år över 30. En lösaktig kvinna. Hon har säkert en bakgrund som sekreterare
som låg med chefen. Hon vet hur hon skall lägga sina kort. Du tycker om att vara lite macho framför
henne. Du har förfört henne och tillsammans har ni passionerade och väldigt vågade sexlekar lite
överallt i huset. Du tycker om att bli bunden och dominerad av henne. Hon är nog helt betagen av dig
och visar antydningar till det ofta. Ingen annan vet dock om er affär.
Något mörkt förflutet har hon alldeles säkert, eftersom du har sett henne gå iväg med Leif ibland och
tygligt betala honom i ”natura” för något. Hon ser inte ut att tycka om det, men Leif har en hållhake
på henne som gör att hon måste ställa upp.
Lars ”Lasse” Svensson: Mellan 30 och 40 år. Ingen aning om vad han sysslar med. Vad det än är så
får han syssla med det själv. Det verkar vara någon form av sådant där New Age, och det är harmlöst.
Ibland har du sett honom gå ute i cirklar och mumla saker. Nyligen har han varit mycket uppe vid
Galgbacken. Det behöver inte betyda något speciellt, men även Elin har du sett smyga där omkring.
Vad är det som försiggår egentligen? Igår kunde du höra ett mumlande från vinden och skulle gå upp
och se vad det var. Då fick du se Lasse bakom en vit skepnad. Du blev så rädd att du stängde dörren
och smög snabbt därifrån. Du såg nog fel. Kanske det var Sonja som var på vinden med Lars. Är hon
intresserad av hans konstigheter? Du blev lite svartsjuk.
Ernst Bergman: 54 år. Väldigt positiv herre. Trevlig att prata med och ni brukar tunna lite på hans
förråd av Jack Daniels whiskey ibland. Visserligen är det ingen fin whiskey, men den duger. Du
tycker om hans sällskap och era filosofi och krigsdiskussioner. Även om han är nazistiskt lagd, så stör
det inte dig. Du vet han är tysk, och tyskar är trevliga i regel. Troligen är han frimurare, och du har
funderat om man skall fråga honom om det, så att du kanske får komma med. Det vore bra för dina
framtida kontakter. Han älskar att berätta sagor om olika stordåd som han har gjort och andra har
gjort. En del sanna men de flesta uppenbarligen påhittade, men de är fortfarande bra.
Sven Bolin: 50 år. Borde inte den födelsedagen firas snart? En klumpig, butter och obildad person,
som du inte begriper dig på. Han går runt och tjuvlyssnar och snokar väldigt mycket i sådant som han
inte har med att göra. Du är noga med att han inte få reda på något om din bakgrund, men är inte säker
på om det har hjälpt. Annars kan han vara ganska trevlig. Han försöker nog invagga dig i trygghet och
komma nära dig genom att ”laga” din fina och dyra BMW med jämna mellanrum. Han tycker om att
meka med den efter att han fick en fin verktygslåda av Eva i julklapp. Han har nog ställt till ett och
annat med den.
Du har använt honom som förebild för Nattstryparen, en psykologisk deckarroman du skrev om en
man som mördade gamla människor på ålderdomshem med sina bara händer. Han har trotts allt starka
händer. Sven var en utmärkt förebild som mördaren.
Elin Mostedt: 14 år. Absolut inte mer. En ung dam som måste lära sig lite om livet och etiken och att
inte ljuga (så uppenbart). Hon vill inte lyssna på dig när du skall förklara saker för henne. Du vet dock
hur man får henne att lyssna. Upprepar man bara en sak tillräckligt ofta, så stannar hon upp och tar till

sig kritiken. Hade hon varit din egen dotter hade du varit mycket hårdare mot henne, men som det är
nu får du ta det lite lugn och bara tillrättavisa de värsta sakerna.
Kommissarie Harry Leander: i mitten av 40 års åldern. Ensamstående. Du är väldigt misstänksam
mot honom. Du försöker hålla dig på god fot med honom, men du är rädd att han misstänker dig för
dina bankbrott och gör ditt yttersta för att verka harmlös och belevad. Det bästa vore om du kunde, på
något sätt, få reda på om han gick att muta, och i så fall få honom delaktig i en ny förskingring.
Leif Hagmark: Du hatar honom mer än något annat på jorden och du har dödat honom. Så här gick
det till:
Det var i går på festen vid 3-tiden på natten. Du skulle betala din vanliga pengasumma till Leif i
herrgårdens bibliotek. När han girigt stod och räknade pengarna, smög du upp bakom honom och
högg honom flertal gånger i ryggen, nacken och över allt du kunde komma åt. Du överraskade dig
själv med att vara mycket starkare än Leif och det blev ingen kamp. Du styckade honom med din kniv
och la delarna i olika svarta plastpåsar som du gömde i soptunnan. Dina kläder skickade du till
kemtvätt. Du tror att du gick och la dig, för du vaknade upp i din säng nästa dag.
Idag: Mordet har kommit ut så det gäller att se till att inga mistankar faller på dig. Anfall är bästa
försvar, så du måste snabbt hitta någon annan som kan tänkas vara skyldig. Du har snokat runt lite och
Sonjas rum hittade du en tub med ett mystiskt innehåll. Det ser verkligen ut som gift. Undrar vad hon
har det till? Det spelar ingen roll. Hon kan vara skyldig och du tänker se till att andra högt får höra att
hon är den troliga mördaren. Om du anklagar henne kanske hon försäger sig och berättar om att Leif
utpressade henne. Visserligen har du haft en bra tid med Sonja, men här gäller det överlevnad.
Ett bättre offer att sätta dit kan vara Sven Bohlin. Sonja är ju trotts allt din älskarinna och Sven har du
inte mycket tillövers för. Alla känner till hans fasta handslag, och det borde kunna gå att hitta på en
historia i stil med Nattstryparen om honom.
En oroväckande sak har hänt. När du tog på dig kläderna i morse var inte din kniv kvar. Antagligen
har du tappat den, men det är inte bra att tappa bort ett mordvapen. Du vet att folk har sett dig med
det, så att det vore nog bra att hitta kniven och smälta ner den, eller på annat sätt förstöra den.

Eva Molin
Bakgrund
Föräldrar: Anders och Eva Sonja Molin.
Du är 53 år gammal. Född och uppväxt på Ugglevik herrgård. Din
far var greve och eftersom du var till synes den förstfödda så fick
du titeln grevinna. Dina syskon åkte ut i världen och gifte sig och
fick barn. Men du har alltid varit ensam och valde därför att
stanna hemma, inbunden i ditt inre djup, grubblandes över
maskens funktioner eller över fågelns frihet eller fångenskap. Du
har alltid klassats som annorlunda. Du var inget geni i skolan, inte
heller var du dålig. Men du syntes inte. Smälte in i mängden.
När du var 23 år träffade du en man vid namn Ernst Bergman. Du
blev kär och blev en gladare person. Ni levde lyckliga i ett par år
och det var den enda tiden som du bott ifrån Ugglevik Herrgård.
Du bodde då för tillfället i Jönköping och studerade konst. Men
efter ett par år berättade han att hans föräldrar dött och han var
tvungen att återvända till Tyskland (då han är tysk). Han hörde
inte av sig. Du föll tillbaka in i dig själv och blev tyst och
inbunden. Du flyttade tillbaka till Ugglevik igen.
Dina föräldrar dog av ålder i huset och du blev själv. Du försökte
ta tag i ditt liv och med det träffade du två män vid namn Leif
Hagmark och Harry Leander. Harry var kommissarie och Leif var
socialassistent. De var partners och utpressade folk. Sökte upp
information om rika personer som kunde sätta dit dom för något
och utpressade dom. Du föll med i deras härva och blev deras
partner likaså. Du hjälpte dom att hitta rika personer medan
kommissarien och Leif sökte i registret efter deras förflutna. De
fungerade bra tillsammans.
Det var under den tiden som du av slumpen valde att gå igenom dina föräldrars saker på vinden. Där hittade du
en stor familjebok. Där fick du reda på att din släkt sträckte sig ända till 1600-talet, och att det förekom väldigt
mycket inavel och oäktingar i släkten. Deras riktiga släktnamn var af Ugglestråle. Du förstod inte varför du som
fick titeln grevinna inte fick efternamnet likaså. Efter några dagars studerande märkte du att något var fel. Alla
släktingar har på ett eller annat sätt halkat in på brottets bana (liksom dig) och sedan dött en hastig död. Det
verkade dessutom som om brottstyperna delvis gick i arv. Efter ytterligare lite grävande i olika skumma arkiv
kom du fram till att det vilade en förbannelse över din släkt. Informationen blev för mycket för dig. Du blev helt
förkrossad och man kan säga att något blev fel i ditt sinne. En lekman skulle säga att du helt enkelt blev galen.
Du flydde verkligheten och visste till slut inte vad som var dina drömmar, fantasier eller vad som var verkligt. Du
började drömma om en häxa runt 1600-talet som står i ett brinnande bål och skriker ut förbannelsen. Samma
förbannelse som du hittade på papper. Varje natt dyker hon upp i dina drömmar.
Tjänstefolket på gården skickade dig på sanatorium, där du fick hårda droger i en behandling som pågick i flera
år. Under tiden styrde de gården i ditt namn. Du har aldrig helt kunnat förlåta deras handling, men de droger de
tilldelar dig för att lugna din psykos, förhindrar dig att bli riktigt aggressiv mot dem. Dessutom är du innerst inne
tacksam för att de brydde sig om dig och försökte få dig frisk. Även om du inte ansåg dig vara så sjuk.
När du kom tillbaka beslutade du dig för att göra något åt förbannelsen. Du kallade på dina kamrater och bad
dem hjälpa dig hitta dina släktingar. De var trotts allt specialister att hitta folk. En efter en förde du dem till
herrgården, för att förhindra att de skulle falla, eller i de flesta fallen, återfalla i brottets bana.
De senaste månaderna tror du dock att du har märkt att Leif har forskat mer kring dina släktingar än han lovade,
och nu utpressar han dem. Du hatar honom för vad han gör och har beslutat dig för att nedkalla en hämnd över
honom. Genom de gamla dokumentet du hittade, vet du hur man gör en förbannelse och du la en för en månad
sedan som fick folk i hans omgivning att blint hata honom, på samma sätt som du gör. Det är bara en tidsfråga
tills han är död. Men mitt i allt detta har din första och enda kärlek funnit dig igen och flyttat in i din herrgård. Du
vill så gärna uppnå den kärleken som ni hade igen. Men efter din galenskap har du inte varit dig själv och du
väljer att smyga med eran kärlek så ingen annan får reda på det. Du tror att det är det rätta. Men du vet inte om
det är kärlek du känner till honom. Kanske du har glömt vad kärlek är? Du har fått snedrivna bilder om
omvärlden. Du väljer att vara tyst om saker och ting än att berätta det. Även om det är av vikt för andra att få

reda på det. Om någon skulle bli mördad och du satt inne på all information, skulle du fortfarande inte berätta
det.
Sådan är du
Lugn galning som stundtals inte vet vad som är verkligt och fantasi. Drogerna dina tjänare ger dig håller
sjukdomen tillbaka, samtidigt som de lugnar dig och gör dig oförmögen till våld. Du är vänlig mot alla och ler
nästan alltid lite som Mona-Lisa. Till skillnad mot hennes leende finns det dock ingen anledning till ditt. Du är
bara galen. Ibland glömmer du att berätta viktiga saker och ibland kan du prata om sådant som enbart du förstår.
Du tycker om att tala, speciellt i stora grupper, där du inte behöver vara i centrum, men känner dig trygg. En
bieffekt av alla de gånger du gått i gruppterapi. Eftersom alla på herrgården är släkt med varandra, utom Ernst
som du ändå håller av, vill du gärna få dem att lära känna varandra. Något dom inte lyckats med under de åren de
bott tillsammans. Du brukar ha ett slags gruppterapi med alla, även om du inte kallar det så. Du tycker om att
vara den psykologiska gestalten på herrgården, även om du har din egen uppfattning om psykologi.
Vi har upptäckt att det är ganska svårt att spela Eva och hitta på vad hon kan göra under lajvet. Här är några
förslag: Bli galen eller hysterisk, lösa konflikten/kärleken till Ernst, hitta mördaren och skydda den, sätta dit
kommissarien för mordet, skydda familjen och trösta/ta hand om de som har det svårt, förhindra att någon i
familjen får förbannelsen mer över sig genom att göra brott, lösa förbannelsen från alla.
Vad du vet och tycker om andra
Anders Klasson: 22 år. När han var 17 år dog hans föräldrar, varav fadern var din bror, i ett skottdrama i en
knarkuppgörelse. Eftersom han varit i USA och studerat trodde du att det fortfarande inte var för sent att rädda
honom från det kriminella livet, så du tog honom till herrgården. Du tycker han är energisk och intelligent. En fin
ung man. Men du undrar om han har hunnit bli kriminell eller inte.
Elin Mostedt: 16 år. Kurts dotter. En oäkting i släkten. Hennes stackars mor dog när hon var ung och barnet har
levt på barnhem. Nu har du hand om arvet hon har fått av sin mor. Hon kan du rädda eftersom hon inte kan ha
kommit in i de kriminella banorna. Även hon är livlig och energisk. Kanske en smula grov i munnen, men det
tillhör charmen. Skulle nog må bra av en pojkvän. En person du ofta brukar ”lätta på trycket” med när
verkligheten blir för konstig, och hon är förstående.
Sonja Björksund: 34 år. Din systers dotter, i ett hemligt förhållande. Ack vad hon har stått ut med under sina år.
Hon är en oäkting i släkten. Hon sattes i barnhem och rymde och började leva som en prostituerad på Stockholms
gator. Efter det gifte hon sig med en del män som alla dog under mystiska omständigheter. Ett rykte om en Svarta
Änka genomfor staden. Du sökte upp henne, tog med henne hem till Ugglevik. Du visste att de var för sent att
rädda henne, men du kan kanske få henne in på en annan bana. Hon är väldigt trevlig, dock lite för utmanande.
Men det tillhör ju charmen.
Kurt Dahlström: 41 år. Din farbrors son. Elin är hans dotter. Dock vet han inte om det. Du skäms för att du har
hjälpt honom med ett brott. När du sökte upp honom höll han på att förskingra pengar från den bank han arbetade
på. Du uppmuntrade honom och hjälpte till ännu mer. Han är redan förbannad, men du kan kanske få honom att
komma ifrån den kriminella banan. Han är en respektabel och intelligent man och på senare tiden har han
påbörjat en lovande karriär som författare av historiska romaner. Det är bra.
Sven Bohlin: 51 år. Din halvbror med gemensam far. Oäkting. Han är den förstfödde, men naturligtvis inte
godkänd för grevetiteln, så den fick du istället. Han har varit någon form av spion och var det den gången du
hittade honom. Just då såg han sig själv som väldigt viktig och ”hade inte tid” att komma med dig. Strax efteråt
var han helt förändrad och verkligen bad att få komma hem och bo med dig. Något hade hänt, och du fruktar att
du inte lyckats stoppa honom från brottslighetens bana. Annars är han jättetrevlig, om än något tillbakadragen.
Han har en tendens att följa efter dig och, på sitt eget klumpiga sätt, se till att du har det bra. Något som du
naturligtvis uppskattar, men det kan bli lite väl mycket. Numera gillar han mest att snickra och meka, så du gav
honom en verktygslåda i julklapp för att uppmuntra den hobbyn och så han inte skall följa efter dig hela tiden.
Det hjälpte.
Lars ”Lasse” Svensson: 36 år. Sonjas halvbror och alltså din systers son. Den här gången inom äktenskapet.
Sedan din syster dog i en flygkrasch utanför USA, tog du hand om honom. Han var den förste du hittade och det
var verkligen tur att du tog honom så tidigt. Du fick från skolan höra misstankar att han hade redan hunnit begå

ett bestialiskt mord. Polisen var honom på spåren. Sedan han kom i din vård och famn har han lugnat ner sig
betydligt och du tror att det går att få ordning på honom. På senaste tiden har han blivit intresserad av arkeologi,
eftersom han gräver så mycket vid Galgbacken. Det är skönt att han släppt sitt ockulta intresse, för det hade ju
kunnat påverka förbannelsen ännu mera.
Ernst Bergman: 54 år. Din första och enda kärlek. Tyvärr vet du inte var du har dig själv nånstans. Du väljer att
smyga med honom, än att gå offentligt med er kärlek. I hans skratt finns det ingen glädje längre. När du ler mot
honom så är det ett osäkert och främmande leende. Kanske allt har dött. Men du kan tänka dig att kämpa en stund
till. Han berättar livligt sina berättelser fortfarande.
Han tillhör inte släkten och bär inte förbannelsen. Men du misstänker att du dragit förbannelsen på honom med
bara din närvaro. Och nu bor han även i huset. Stackars, stackars Ernst. Vad ska det bli av oss? Han har börjat
dricka allt mer av sin Jack Daniels whiskey. Det är för tragiskt.
Kommissarie Harry Leander: 44 år. Din före detta hemliga kompanjon. Han är i grunden en trevlig person,
men han har haft stora problem. Både med sprit och sin familj. Han är i grund och botten en mycket tragisk och
ensam person och det är därför du ibland bjuder in honom till herrgården. Han behöver ett socialt liv.
Du misstänker att han hatar Leif och vill se honom död, av någon anledning. Du har ofta sett honom fingra på sitt
vapen bakom Leifs rygg. Antagligen är Leif så korkad att han har utpressat sin kompanjon också. I så fall har han
skaffat sig en livsfarlig fiende till. Du hoppas att Harry kommer vara den som gör slut på honom och inte någon
ur din familj.
Leif Hagmark: Du tycker väldigt illa om honom och du vet att resten av de som bor på Uggleviken också gör
det (utom möjligen Henrik, om han inte gör det för att han är så lojal mot dig). Du bjöd in Leif på en cocktailfest
igår, för att han och din familj skulle kunna prata med varandra och kanske skulle en del av hatet försvinna då. Så
fort du hörde att Leif kom, gav du den uttröttade Henrik ledig för kvällen och han gick nöjt till sitt rum.
Tyvärr var Leif redan full när han kom och han blev snabbt fullare med sina ständiga gin och tonics. Du försökte
tala om för honom att han var här för att ha trevligt och lära sig uppskatta din familj. Han fattade inte, utan ville
bara supa. Du orkade inte med honom och ditt snabbt misslyckade försök till försoning, så du gick och la dig
redan vid halv elvaltiden. Resten av folket i herrgården fick klara sig utan dig. Det var en hel del stök under
kvällen, men du tog en lugnande tablett och sov igenom det mesta.
Idag Och nu är Leif död. Frågan är bara vem som gjorde det? Hoppas att det var kommissarien. Men du har dina
misstankar om att det är tänkbart att det är någon annan. Om det är en familjemedlem så är allt hopplöst. Då har
du förlorat och förbannelsen har vunnit ännu en gång. Det får INTE ske!
Någon har mördat Leif. Det finns massor av skäl att misstänka att någon i din familj har gjort det. Det får inte
vara sant! Det måste har varit Harry som gjorde mordet. Du är upprörd över att någon i din familj kan bli falskt
anklagad, men beslutar dig för att visa dig lugn utåt och hitta bevis mot Harry istället. Ditt lugn är dock bräckligt
och får du inte dina mediciner som du behöver, så kanske du brister eller på något annat sätt blir helt galen.

Kommissarie Harry Leander
Bakgrund
Föräldrar: Ulla och Henrik Leander
Harry är 44 år. Som barn älskade du att läsa deckarböcker. Dina favoriter är Sherlock Holmes och
Agatha Christie. Du bar alltid på ett förstoringsglas och undersökte minsta lilla grej, insekter, damm
osv.
En gång när du legat på en äng och tittat på insekter, somnade du och glömde förstoringsglaset på
gräset. Det hela slutade med en stor eldsvåda som spred sig kraftigt igenom skogen. Det tog två dar
för brandkåren att släcka elden. Du själv kom lindrigt undan, då du bara var 13 år och ej straffmyndig.
Hela din barndom har du velat bli en detektiv. Det var en självklarhet att du sökte dig till
Polishögskolan för att få den riktiga utbildningen. Inte för att bli polis, utan för att kunna sluta och bli
detektiv. Du gick ut med bra betyg och insåg att en bra karriär inom Polisen kunde vara bra för dit
rykte, så du beslutade dig för att stanna inom Polisen. Du blev samtidigt kär i Maria Levin och ni gifte
er och fick en son - Johan. Maria ville inte veta av dina planer att bli privatsnok. Hon ville ha ett
tryggt liv och en fast inkomst. Du blev helt enkelt tvingad av henne att arbeta kvar som Polis.
I längden var ert förhållande ohållbart. Hon kunde inte leva med en man som aldrig var hemma, utan
var tvungen att ständigt vara på ett jobb, som han inte tyckte om. Hon rymde med en relationskonsult,
och lämnade dig att ta hand om Johan.
Efter skilsmässan sökte du dig till spriten. Du struntade i omvärlden och ditt liv över huvud taget. Nu
sitter du mest framför tv:n med en spritflaska och kollar på program som ”Murder she wrote”.
Ett tag var du inblandad i en komplicerad utpressningshärva tillsammans med Leif Hagmark och Eva
Molin. Med era tre kombinerade kontakter och kunskap lyckades ni utpressa olika brottslingar på
ansenliga summor pengar. Efter några år beslutade sig dock Eva för att det var nog och att Ni hade
tjänat tillräckligt. Du och Leif höll på ett tag till, du hittade offer och han utpressade dem och gav dig
pengar. Hela tiden misstänkte du dock att han lurade dig på din andel, så till slut blev samarbetet
ohållbart och du la också av. Alla pengarna hade du supit upp, men det var bra för ditt samvete.
Ditt stora misstag skedde för fem år sedan. Du hade blivit posterad som vakt utanför en småbarnsmor
som var nyckelvittne i en knarkhärva. För att få tiden att gå tog du dig några supar. Det bar sig inte
bättre än att du somnade på din post. Medan du hade ditt fyllerus, bröt sig knarkarna in och mördade
vittnet. Panikslagen ringde du din enda vän, Leif Hagmark. Han hjälpte dig att hitta på en bra historia
och slog dig sedan i bakhuvudet, så att det skulle se ut som du blivit anfallen.
För några år sedan kom Eva tillbaka och ville ha din och Leifs hjälp att hitta sina förlorade släktingar.
Du hjälpte henne naturligtvis gärna, då du alltid har sett henne som en unik kvinna som du tycker om.
Leif har sedan ni möttes igen, börjat utpressa dig för ditt misstag. Det har blivit en ansenlig summa
och du hatar honom för det. Nu har du planerat att mörda honom.
Utrustning: Din tjänstepistol, en Walter PPK. Du planerar att slå ihjäl Leif i bakhuvudet med den. Ett
trubbigt föremål är svårare att spåra än ett pistolskott.
En burk av en drog som får folk att erkänna sådant de inte gjort. Du stal den från ett knarkbeslag
ironiskt nog Leif Hagmark tipsade dig om hade skett mot Anders Klasson.
Sådan är du:
Lugn, fundersam och lite som en spritluktande Sherlock Holmes. Du vet hur man ställer frågor på ett
sådant sätt att du får en misstänkt att försäga sig, tycker du själv i alla fall. Annars har du ett stort
självförakt, som du gömmer bakom en mask av tuffhet. Du grymtar och harklar dig då och då som om
en slags lustig smak av synd som fastnat på din tunga. Det har hänt i din fylla att du pratat med Gud
och ibland får du för dig att du har en ängel stående bakom dig, vakande. Ibland får du för dig att det
är självaste djävulen istället.

Vad du vet och tycker om de andra
Du tycks vara den enda på herrgården, förutom Eva Molin, som vet att de andra är släkt med varandra.
Kanske en hemlighet du kan utnyttja för att uppnå ditt mål, att hitta någon att skylla på när Leif
mördas av dig. Du tror dig veta att alla hatar Leif Hagmark här, och de kommer var och en på sitt sätt
att vara perfekta personer att skylla ditt mord på.
Anders Klasson: 22 år. En äcklig knarklangarunge, som är den störste producenten och distributör av
knark i trakten. Har förstört fler människoliv än du orkar räkna. Honom skulle det inte skada att sätta
dit. En risk med honom är att han känner igen drogen du har stulit från honom. Därför måste du
samtidigt vara försiktig med honom. Det är nog bäst att undvika så mycket kontakt som mycket som
möjligt.
Eva Molin: 53 år. Du tycker om henne, även om du inte är kär. Hon är en nära vän till dig, om inte
den enda. Du är dock lite nervös att Leif har sagt något om ditt misstag. I sådana fall måste du nog
tyvärr tysta henne också. Sedan hon kom tillbaka andra gången till dig, har hon dock förändrats en hel
del. Det är något konstigt med hennes uppträdande. Hon är mer okoncentrerad och verkar ibland
drogad. Har hon fastnat för Anders knark?
Sonja Björksund: 34 år. Det är en kvinna det! Hon påminner om din gamla fru på många sätt och du
kan inte låta bli att dras till henne av den anledningen. Hon är ensamstående, så det kanske inte är helt
misslyckat heller. Å andra sidan var din fru otrogen mot dig, och det kan hon nog också vara. Du har
sett henne gå runt och i smyg fingra på en burk med vad du känner igen som gift. Undrar vad hon har
använt det till, eller tänker hon verkligen mörda Leif med det före dig? Det vore skönt.
Lasse Svensson: 36 år. En farlig och galen ockultist eller djävulsdyrkare. Du misstänker honom för
allt möjligt otäckt. Allt från jungfruskändning till gravvältning. En perfekt person att skylla ditt mord
på, med andra ord. Kanske du kan få tid att få det hela att se ut som ett ritualmord? Dessutom är killen
äcklig i det sätt han tittar på kvinnor och hela hans person ger intrycket av slipprighet.
Ernst Bergman: 54 år. Är nog inte släkt med de andra här. Varför har Eva honom boende hos sig. De
verkar inte vara tillsammans, så det är något annat. Han ger Eva lite blickar. Ej konstiga, utan ömsinta
blickar. Har säkert en förälskelse i henne. Han kan nog vara kapabel till vad som helst i sin svartsjuka.
Eftersom han är en utomstående, från Tyskland, skulle nog ingen sakna honom om han åkte in för ett
mord han aldrig begått.
Kurt Dahlström: 41 år. En person som döljer sig bakom ett fjolligt och spelat adligt sätt. Hans sätt
retar dock folk, och snart kommer han att gå för långt. När du hittade honom åt Leif och Eva arbetade
han på en Bank, men de berättade att han verkade bara bli glad att få en anledning att sluta på den.
Kurt är rik. För rik för att vara en tillbakadragen banktjänsteman. Något skumt har han gjort. Om dina
aningar är rätt, så har han lurat familjen på pengar och ingen skulle i så fall bli gladare än de att se
honom inspärrad för ett mord.
Elin Mostedt: 14 år. En liten ungdomsbrottsling med ett kriminellt förflutet i form av misshandel i
samband med våldsamt upplopp. Hon slog nästan ihjäl en person med en batong. Kanske man kan få
mordet att skyllas på henne. Ingen domare skulle tvivla på att hon skulle vara kapabel att döda någon,
efter vad som står i hennes register. Det är positivt att hon är så ung, så hon inte kommer att få ett
hemskt fängelsestraff. Kanske man kan visa att hon är en obalanserad våldverkare.
Sven Bohlin: 51 år. En i grunden bra kille som ser ut att trivas bland sina verktyg och prylar. Han har
riktiga arbetarhänder som känns starka och rejäla när han skakar hand. Från dina kontakter vet du
dock att han har arbetat på Säpo tidigare. Han kan alltså vara farlig för dig, eftersom han troligen är
tränad att förstå och lösa mord. Troligen den person som måste vara mest försiktig med. Den ende i

huset som du inte får sätta dit för mordet, för då kommer han att berätta för sina gamla vänner att han
är oskyldig och en utredning av din utredning kommer till, vilket i sin tur troligen leder till att du åker
fast. Du blir nervös i Svens närhet och fumlar lätt med vad du gör.
Leif Hagmark: Din före detta ”partner”. Du hatar honom mer än någon annan på jorden och du har
nu dödat honom. Så här gick det till:
Du kommer till Ugglevik herrgård med den fasta avsikten att slå ihjäl din plågoande Leif Hagmark.
Du har varit där innan, eftersom du känner Eva Molin.
På herrgården är det ett cocktailparty där hela familjen samlas. Du tror du vet om att alla hatar Leif
där och planerar att skylla ditt mord på någon i familjen, likgiltigt vem.
Du tar dig in i köket och häller en drog i allas drinkar. Köket var inte låst. Antagligen därför att
Henrik var precis utanför och ordnade i trädgården. Drogen som du hällde i drinkarna var den drog
som konfiskerades från Anders. Den har den effekten att den gör att folk tror att de har begått brott,
oavsett om de gjort det eller inte.
Middagen avlöpte lugnt och enligt planerna. Alla drack av ”ditt” vin som planerat, utom Eva som
tydligen har slutat använda alkohol. Det kan bli ett problem. Klockan åtta började cocktailpartyt. Eva
såg spänd ut och när Leif kom klockan nio, full, råkade de snabbt i ett gräl om något. De gick avsides,
så du vet inte om vad. Eva såg dock mycket besviken ut efteråt och gick sedan och la sig redan
klockan halv elva. Under tiden hade både Elin och Leif lyckats bli stupfulla och högljudda. Anders
blev nervös och gick och la sig klockan elva. Antagligen någon bieffekt av drogen. Kurt körde Elin i
säng klockan halv tolv. Redan det var för sent för vad du anser är lämpligt för minderåriga som är
onyktra. Strax efter går både Sonja och någon minut efteråt Kurt till sängs. Det hela ser ut att bli en
tidig och bedrövlig fest. Kanske drogen gjorde det med folk?
En kvart senare, kvart i tolv, hade även Sven fått nog och gick och la sig. Du avvaktade en kvart till.
Sedan smyger du dig in i Leifs gästrum och väntar där. När Leif kommer in, strax efter klockan ett,
slår du ihjäl honom, genom ett kraftigt slag i bakhuvudet med din tjänstepistol. Sedan gömmer du
liket i den omkringliggande trädgården.
När du gömt liket kommer du på att du glömt torka av drinkglasen i köket och att du också glömt lite
av drogen där. Det får naturligtvis inte hittas, eftersom det direkt kan leda till dig som mördaren. Du
bryter dig in i köket (som nu är låst) och städar upp alla spår efter dig. Inbrottet får du försöka lösa på
något sätt i morgon. Det är i alla fall bättre än om drogen hade hittats där.
Du smyger snabbt in på ditt rum och somnar nöjd.
Idag: Problemet är nu att liket påträffades i ett diket på andra sidan huset där du la det. Han kan
omöjligt ha kravlat hela den vägen med en spräckt skalle. Dessutom hade liket en spritflaska i handen.
Jack Daniels whiskey, som du vet han inte dricker och som du kommer ihåg att du inte la jämte
honom. Han tyckte inte om whiskey. Han drack gin. Vad hände egentligen efter att du dumpade
honom?
Dina planer: Andra poliser har kommit till herrgården och påbörjat en undersökning. Du ringer ett
anonymt bombhot mot järnvägsstationen och det får dem att lämna mordplatsen och överlåta
utredningen till dig. Risken är dock att de kommer tillbaka inom några timmar, så du måste handla
snabbt. Du planerar att förhöra alla som bor här och på så sätt hitta någon som du kan skylla på. För
att få dem att avslöja sina mörka hemligheter offentligt, vill du sköta det mesta av förhören öppet, i
sann detektivstil från tv.

