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Detta har hänt
1976: Niila och Erik föds.

1982: Maria föds.

1983: Niila och Erik ser ovetandes om varandra 
Stjärnornas krig på SVT och blir fast.

1985: Kenner tillverkar de sista Star Wars-figurerna i 
den klassiska vintage-linjen. Det ska dröja tio år innan 
det görs nya Star Wars-figurer. Erik och Niila lär känna 
varandra.

1987: Månadens äventyr: Stjärnornas krig läggs ned. 
Erik och Niila blir kända i Malmberget och Gällivare 
som “Star Wars-killarna” och “jedi-riddarna”. De 
cyklar runt till dem som har figurer och verkar ha 
tröttnat på dem, och försöker byta eller köpa dessa.  

1988, maj: Erik byter figurer med en dansk kille. 
Figurerna skickas i enkla Jiffypåsar. Både Erik och 
Niila har bara en figur kvar för att ha en komplett 
samling: Yak Face. 

1988, juni: Erik hämtar ut sitt brev från Posten 
på torget i Malmberget. Niila är med. De är båda 
mobbade för sitt Star Wars-intresse. Gänget får syn 
på dem och jagar dem över Malmbergets gator. De 
båda lyckas skaka av sig förföljarna, och smyger sig 
in på rasriskområdet. De sätter sig några meter från 

kanten till gropen, och Erik öppnar sitt brev. Niila 
känner en enorm avundsjuka. Han övertalar Erik att 
ge honom figuren, trots att Erik både gråter och får 
en ångestattack. “Du är väl en kompis, Erik? Riktiga 
kompisar är inte snåla! Kom igen, ge mig den. Jag 
vill ha den!” Erik släpper motvilligt ifrån sig figuren. 
Niila lägger den i sin ryggsäck, en ljusblå Kånken. Han 
sätter den över ena axeln. Egentligen ångrar han sig 
redan. Men han vill verkligen ha den. Han tar några 
steg närmre kanten av Gropen och tittar ut över det 
forna dagbrottet. Erik står gråtande kvar en bit ifrån. 
Försiktigt går han närmre. “Det är orättvist. Det är 
min figur.” Niila skakar på huvudet. “För sent. Jag har 
redan fått den.” De två börjar kivas. Niila knuffar till 
Erik. Erik faller omkull och reser sig upp. Han tar tag 
i en av bärremmarna på ryggsäcken. Niila blir arg, 
och sliter och rycker för att få Erik att släppa. Men 
Erik släpper inte. Niila sliter till, men bärremmen går 
upp i spännet och han faller baklänges över kanten på 
Gropen. Han dör genast när han träffar stenarna där 
nere. Erik springer därifrån, med ryggsäcken i handen. 
Han ilar hem till sin mormor i Focushuset som ligger i 
närheten. Hans mormor förstår att vännen är död och 
tror att Erik gjort det. Hon gömmer ryggsäcken i en 
hålighet under diskbänken för att skydda barnbarnet.

1991: Heir to the Empire från Bantam kommer ut. 
Erik köper den genast. Han läser den högt på sitt rum, 
liksom de två senare delarna i serien. Han kan inte 
engelska, men hans halvsyster, mamma och pappa 
tycker det känns bra att han kanske lär sig. Vad de inte 
vet är att han läser högt, för att Niila ska höra.

1991-1992: Dark Empire från Dark Horse Comics 
kommer ut. Erik köper på sig alla sex delar genom SF-
Bokhandeln. Precis som med Heir to the Empire läser 
han serierna högt. Han fortsätter köpa allt nytt som 
publiceras som bok och serier.

1993: Niilas kropp hittas av en slump.
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1994: Eriks föräldrar dör i en bilolycka. Erik ärver en 
förmögenhet.

1995: Nya Star Wars-figurer når butikerna. Erik köper 
på sig allt han kan. 

2016: Maria flyttar från Malmberget och börjar 
studera till psykolog efter att länge ha varit vilse i livet.

2017: Maria har de första drömmarna om Niila.

2019: Maria flyttar hem till Malmberget igen, kallad av 
Niilas ande. Hon får jobb på leksaksbutiken. Hon och 
Erik är ibland och fikar på Vetehatten. Erik har inte 
fått någon ny kompis efter Niilas död. Senare samma 
år börjar hon se Niilas ande även dagtid. Den följer 
henne där hon går. Hon vet inte riktigt vad han vill. 
Erik saknar fortfarande Yak Face. Eriks förmyndare 
anser inte att det är klokt att lägga så mycket pengar på 
en plastleksak.

2020: Nu.

Äventyret börjar
Spelfigurerna ser Maria, som de inte är bekanta med 
sedan tidigare, samt en yngre pojke argumentera. 
Kanske är de i leksaksaffären. Kanske bland  
lägenhetshusen i närheten av Marias hem. Pojken 
stormar därifrån, rakt mot spelfigurerna. 

Flyttar de sig inte, passerar Niila rakt igenom dem. Om 
de på minsta sätt visar att de är medvetna om pojken, 
börjar Maria prata med dem.

Om de flyttar sig, utbrister Maria förvånat: 

“Kan ni också se honom?”

Maria kan då berätta historien om hur Niila försvann 
för många år sedan, och att hans kropp hittades först 
flera år senare. Hur hon brukade drömma om honom 
som barn, hur drömmarna försvann och hur hon efter 

att ha lämnat Malmberget flyttade tillbaka, kallad av 
Niilas ande som inte lämnar henne ifred. Han vill ha 
hjälp, men hon kan inte förstå med vad eller hur hon 
ska kunna hjälpa honom.

Vad händer sedan?
Ja, det är upp till spelarna. Det finns olika möjligheter 
att undersöka. Om de behöver hjälp på traven kan 
Maria föreslå att de följer med henne hem, Niila 
brukar alltid dyka upp där på kvällarna. Då kan de 
försöka tala med honom för att se vad han vill.

Tidslinje för äventyret
OBS! Tidslinjen kan förändras genom spelfigurernas 
ingripande. 

Dag ett: Spelfigurerna möter Maria och ser henne 
argumentera med Niila. Mysteriets början!

Dag två: Niilas spöke reagerar med oro över 
spelfigurernas inblandning. Niila visar detta genom 
att ta ut sin vrede i Marias lägenhet under natten. 
Hyllor välts och allt lösöre kastas omkring och 
krossas mot tak och väggar. Fönstren splittras av en 
enorm tryckvåg inifrån lägenheten. Polisen spärrar av 
lägenheten och Maria får tillfälligt ta in på hotell.

Dag tre: Niilas spöke kan försöka skrämma 
spelfigurerna att sluta med sina undersökningar. Det 
kan ta sig olika uttryck - till exempel genom att spöka 
för dem på natten eller använda förmågan Dödskyla 
(se Sagospelet Skräck).

Dag fyra: Maria hittas kraftigt nedkyld inne i 
Focushuset. Hon har brutit sig in där, på jakt efter 
något (hon vet inte vad). Niila har lett henne dit.  

Dag fem: Om spelfigurerna inte lyckats lösa mysteriet, 
kommer Niilas spöke att leda Erik till rasriskområdet 
och till Gropens kant. Risken är att Erik blir Niilas 
första offer. Om Erik omkommer, kommer Niila 
att reagera med ilska och hat. Risken finns att hans 
väsen övergår till att bli en dödsängel (presenteras i 
Tornedalens mysterier) och kommer att ta fler offer de 
närmsta dagarna. Det är nu försent att ta lösa mysteriet 
genom att hitta den gömda ryggsäcken. 



Föremål

Niilas ryggsäck
Ryggsäcken innehåller två gröna tiokronorsedlar, en 
handelslista, några Star Wars Cardbacks, ett skrivhäfte 
med anteckningar över en Star Wars-samling, en VHS-
kassett (Stjärnornas krig IV), samt ett vadderat kuvert. 
I kuvertet ligger ett brev och en figur: Yak Face, mint 
on card. 

Platser
Focushuset
På den tolfte våningen bodde Niilas mormor ensam 
i en liten lägenhet. Erik gick till henne efter att Niila 
fallit ned i Gropen. Hon förstod att något hänt och 
blev bestört när Erik sa att han kanske knuffat sin vän 
(vilket inte var vad som hände, se Detta har hänt). 
Mormodern gömde ryggsäcken i ett hål i väggen 
under diskbänken. Den har legat där sedan dess.

Focushuset står nu tomt efter att den sista hyresgästen 
lämnat det. Alla dörrar på bottenplan är låsta och 
förbommade. För att ta sig dit måste man bryta sig in.

Niila kan antingen leda spelfigurerna dit, eller också 
kan de spåra honom till platsen. De kan få ledtrådar 
att mysteriets lösning finns på platsen av Aina om 
de uppsöker henne. Maria kan även berätta för 
spelfigurerna att Erik hade sin mormor högt upp i 
Focushuset och att de båda hade en varm och god 
kontakt. Han besökte henne jämt när han hade 
problem eller mådde dåligt. 

Gropen
Niilas spöke rör sig ofta i området, och är särskilt 
orolig här, även om han inte riktigt vet varför.

För mer information om Gropen, se Sagospelet Skräck.

Gruppboendet
Guldgruvans gruppboende ligger på Granbacka. Det 
består av åtta rum, ett kök, ett allrum och en matsal. 
Där finns även ett personalrum. 

I ett av rummen bor Erik. Hela rummet genomsyras av 
Star Wars: posters, böcker, serier, figurer, sängkläder, 
skrivbordslampan - allt. Erik har alla figurer från 1977-
1985, förutom Yak Face. Han har låtit alla på boendet 
förstå det och hur orättvist det är att figuren stals av 
honom.  

På gruppboendet jobbar bland annat Peter, som är den 
av personalen som har bäst kontakt med Erik.

Leksaksaffären
En liten leksaksaffär som har ett brett övrigt sortiment. 
Erik besöker affären nästan dagligen. En promenad 
dit från Granbacka där Erik bor tar honom omkring 
25 minuter. Alla som jobbar där känner till Erik och 
tycker han är lite underlig. Alla utom Maria. 

Niilas barndomshem
Niilas barndomsrum står fortfarande orört. Pappan 
dog i fjol, men mamman lever fortfarande och har 



huset kvar. I rummet har tiden stått still. Idolposters 
på Herreys och Fredrik Willstrand hänger på 
väggarna, tillsammans med Stjärnornas krig-
affischer ur serietidningen, Masters of the universe 
och Dödskallegänget. Under sängen finns en stor 
sänglåda fylld med serietidningar och actionfigurer. 
På en specialtillverkad hylla ovanför skrivbordet står 
Niilas samling Star Wars-figurer. Glasdörrar håller 
samlingen relativt dammfri. I taket hänger rymdskepp 
ur Star Wars-filmerna. Inget är rört sedan den dag han 
försvann. Hans pappa brukade gå in dit för att gråta. 
Ibland somnade han i Niilas säng. Det var de nätter 
när Niilas ande var där för att hålla honom sällskap - 
även om pappan inte visste det.

Rasriskområdet
Niilas spöke rör sig ofta i området. Platsen där Niila 
föll mot sin död finns inte längre kvar, den har för 
länge sedan rasat ned i Gropen. Det gör honom rastlös 
och orolig. Ibland tar sig detta uttryck genom ilska och 
höga, klagande läten som skrämmer de stackare som 
fortfarande bor inom hörhåll från rasriskområdet. 

För mer information om Rasriskområdet, se Sagospelet 
Skräck.

Personer
Aina
Om spelfigurerna besöker Aina för att få veta mer om 
Niila, har hon faktiskt lite att berätta, efter att hon först 
irrat runt i tankarna och pratat om irrelevanta saker. 
Vad hon kan berätta:

• “Stackars poikka. Så ensam så länge.”

• “Han har letat och letat. Sök och du skall finna, 
men han finner inte.”

• “Han var där. Han som frågar.”

För mer information om Aina, se Sagospelet Skräck.

Erik Eriksson
Erik är lång, gänglig och tycks ensam. Han samlar på 
Star Wars-figurer. Han har varit samlare sedan unga 
år. Det är nästan det enda han pratar om. Han bor på 
ett gruppboende på Mellanområdet. På sitt rum har 

han alla olika figurer från 70- och 80-talet prydligt 
uppställda - alla utom Yak Face. Han är en frekvent 
besökare hos leksaksaffären på Malmheden, där han 
inventerar och sorterar ett alltmer sinande utbud av 
Star Warsleksaker, vare sig butikspersonalen vill det 
eller inte. För Erik är det noga att figurerna hänger på 
rätt sätt och samma krokar som de alltid gjort. Minsta 
förändring är jobbig för honom. Han tar förändringar 
mycket hårt och kan diskutera dessa högt och ljudligt 
med personalen. Det har hänt några gånger att det gått 
till handgripligheter från personalens sida då de känt 
sig hotade. Maria är den enda bland personalen som 
kan lugna honom vid dessa tillfällen. Erik kan berätta 
följande:

• Min kompis Niila samlar inte längre.

• Mormor sa jag inte ska prata om att han föll.

• När jag läser är det som om han är med mig. 

Nedanstående berättar han enbart om han upplever att 
han kan lita på spelfigurerna, till exempel om de kan 
föra ett påläst samtal om hans samlande: 

• Jag saknar bara en fiigur. En enda! Men han tog 
den. Han tog den och sen föll han.



Maria Lehtonen
Maria är anställd på leksaksbutiken. Hennes kollegor 
tycker att hon ser väldigt trött och sliten ut. Inte alls 
som innan hon lämnade Malmberget. Om du spelar 
med äldre spelare, kan du låta spelfigurerna veta att 
kollegorna misstänker hon har problem med alkohol 
eller andra droger. Hon bor på Mellanområdet där 
hon har en liten tvårummare. Maria är intresserad av 
film och pluggade tre år till psykolog, men hoppade av 
studierna då hon hamnade i en livskris - hon började 
drömma om sin döde halvbror Niila och drömmarna 
blev allt verkligare. Niila kallade på henne, för det 
var något han behövde för att finna frid. Hon flyttade 
slutligen hem till Malmberget igen, där drömmarna 
är allt mer levande. Ibland så levande att hennes döde 
bror följer med henne där hon går - och talar till 
henne. Därför kan hon ibland ses gå omkring och tala 
för sig själv. Hon har rykte om sig att vara lite snurrig 
och udda. Hon blir lätt rasande på omgivningen de 
gånger hon tycker någon förringar Erik på grund av 
hans situation.

Maria är ibland rädd för sin halvbror, samtidigt som 
hon tycker synd om honom. Hon kan berätta följande 
om spelfigurerna frågar eller om de kommer in på 
ämnet när de pratar:

• Niila och Maria har olika mammor.

• Niilas kropp hittades i Gropen några år efter han 
dog.

• Niilas bäste kompis var Erik.

• Erik bor på Guldgruvans gruppboende. Han är 
tokig i Star Wars.

• Eriks föräldrar dog i en bilolycka för flera år sedan. 
Erik ärvde en stor summa pengar. 

• Niilas barndomsrum är orört sen han försvann.

• Niila ligger begravd på Gällivare kyrkogård.

• Niilas mamma är fortfarande i livet.

Nedanstående berättar hon bara om de befinner sig i 
avskildhet från andra människor:

• Hon drömmer ofta om Niila. I drömmarna står de 
ofta vid Gropens kant. Ibland befinner de sig i ett 
väldigt högt hus.

• Niila vill något, men Maria förstår inte vad.

Peter Nilsson
Peter är en utbildad undersköterska och special-
pedagog som snart går i pension. Han jobbar på 
gruppboendet och kan berätta följande om Erik: 

• Erik håller sig ofta på sitt rum.

• Han deltar inte alltid i aktiviteterna.

• Han har ärvt en stor summa pengar då hans 



föräldrar omkom i en bilolycka för många år 
sedan.

• Erik pratar ofta om sin mormor. Hon hade en 
lägenhet uppe i Focushuset. Erik sökte sig alltid dit 
när han var upprörd eller ledsen. 

Andra kontakter
Nedanstående personer presenteras lite mer ingående i 
Sagospelet Skräck.

Ingrid Jakobsson
Ifall spelfigurerna spelat äventyret Malmbergsmörker 
som ingår i Sagospelet Skräck, kommer de kanske att 
vilja engagera Ingrid Jakobsson i mysteriet. Ingrid kan 
hjälpa till med råd och tips om de behöver det, men 
mysteriet bör spelarna lösa själva. 

Moa Lindgren
Ifall spelfigurerna lärt känna henne, kan hon berätta 
att hon sett Niila flera gånger. Han kommer och går i 
området runt Focushuset, rasriskområdet och Gropen.

Anna Salonen
Lokalreportern vid länstidningen kan hjälpa 
spelfigurerna att leta fram tidningsklipp och 
dödsannonser om både Niila och Eriks föräldrar, om 
spelarna väljer att undersöka det spåret.

Johnny Snackar’n Ahlberg
Johnny känner till Niilla. Han har bråkat med honom 
några gånger, men han gör det inte längre: Niila blir 
fruktansvärt arg och då är det som om själva luften 
exploderar! Vad de bråkade om? Det handlade visst 
om någon skolväska. 

Niila Sammelin 
(spöke)
Niila är Marias halvbror. Han dog i slutet av åttiotalet 
då han och Erik lekte på rasriskområdet. Han föll ned 
i gropen, men hans kropp hittades först flera år senare. 
Niilas ande är bunden till Malmberget/Mellanområdet. 
Han måste ställa saker tillrätta och ge tillbaka Yak 
Face, men han kan inte hitta väskan. Han har kallat på 

sin halvsyster Maria, som försöker hjälpa honom, men 
hon förstår inte. Ingen annan tycks kunna se eller höra 
honom. Niilas stora problem som spöke är att han inte 
kan uttrycka sig klart. Det är som att han inte hittar 
orden, trots att de finns där inuti någonstans. Ibland 
blir han så frustrerad att alla lösa föremål under ett 
kilo inom tre meter ifrån honom trycks iväg från hans 
närhet med en oerhörd kraft. 

Niila finner frid om Yak Face-figuren som han 
tvingade till sig återgår till Eriks ägo. Det måste vara 
exakt det exemplaret som finns i ryggsäcken. Det går 
alltså inte att köpa en ny Yak Face och ge Erik. Det ger 
inte Niila frid. 

Kunskap  3 Rörelse  0
Upptäcka  5 Vilja   5 
Liv   1 Rustning  0
Initiativ 10 Förflyttning 1
Skräckvärde 3

Specialförmågor
Dödskyla: Niila kan attackera sina offer genom att 
utsätta dem för stark kyla. Dödskyla ger två skador. 
Rustningar skyddar inte mot attacken.

Hur hårt är allt: Vid stark oro måste Niila klara ett 
Skickligt Viljekast för att inte få allt inom tre meter 
från honom att slungas iväg med våldsam kraft. Alla 
levande varelser som finns inom räckvidden tar tre 
skador. Vid ett automatiskt misslyckat Viljekast dubb-
las räckvidden och effekten av specialförmågan.

Skrämsel: Niila har förmågan att skrämmas, även efter 
det inledande Skräckkastet. Offret får försöka stå emot 
effekten av skrämsel genom att göra ett Viljekast. Miss-
lyckas det måste offret slå ett slag på Skräcktabellen.

Spökkropp: Niila har ingen fast form och kan gå ge-
nom väggar. Han går inte heller att skada med vapen. 
Det enda sättet att besegra ett spöke är genom att 
använda besvärjelser eller magiska föremål. Med hjälp 
av dessa kan man fördriva spöket. Tyvärr finns det inte 
så många magiska föremål som biter på dem.

Not
Malmberget och de flesta platserna i Sagospelet Skräck 
finns på riktigt, men alla personer är påhittade. 
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