
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Grå utspelar sig i Sverige under 1800-talet. Människor är vidskepliga och tillber högre 

makter, i synnerhet i svåra tider. Deltagarna har tagit del av historier, eller snarare 

riter, som är hämtade ur Dolda resor 41:8. I de seanser som inspireras av boken vandrar 

deltagarna genom ett slags dimma till en annan dimension av sällan särskilt 

välkomnande karaktär, enkelt kallad Grå. Av olika anledningar finner ändå deltagarna 

det nödvändigt att utföra seanserna. 

 

Förberedelser 

Vandraren behöver sitta ner, och runt sittplatsen kan övrig deltagare (kallade Väktare) 

exempelvis lägga ut en ring av stenar eller liknande som anses skapa rätt stämning. 

Vandraren och Väktaren måste lämna ifrån sig all metall och teknisk utrustning, även 

sådant som vanliga klockor. De skriver också ner sina namn och lägger i ett kuvert som 

lämnas till Vägvisaren. Väktaren sätter sig högst ett par meter från Vandraren, vänd 

mot denne. Vägvisaren tänder ett ljus och kommer sedan att räkna ner från 10. När det 

är gjort ska alla blunda. Rummet bör vara helt nedsläckt, ännu bättre är såklart att 

deltagarna befinner sig utomhus i en ödslig skog. Vandraren behöver också hålla i ett 

föremål (pinne eller annat) som fungerar som nyckel, krita, vapen etc. Detta objekt kan 

variera beroende på seansens karaktär.  

 

Anledning till seansen 

Vägvisaren måste bestämma varför seansen behöver äga rum. Trots att scenarier 

bygger på impulser och improvisation kan det vara bra att tänka ut ett antal viktiga 

händelser. Möjligvis kan det vara så att även Vandraren berättar varför deltagande 

önskas, att man tillsammans skapar en anledning. 

 

Seansens början 

När alla slutit sina ögon fortlöper seansen genom att Vägvisaren ställer frågor till 

Vandraren. Inledningsvis kan han/hon be Vandraren att mentalt öppna ögonen och se 

sig själv sitta i stolen, se Väktaren nära sig och en bit bort Vägvisaren med sitt ljus. Hur 

ser nyckeln ut? Syns dörren i väggen bakom? Måste den (imaginärt) ritas upp?  

 

Vägvisaren 

Ställer frågor och beskriver också de miljöer som Vandraren befinner sig i.  

 

Vandraren  

Vandrar i dimman och in i det grå. Enkla tumregler: 

 

▷ Lita på din instinkt 

▷ Berätta aldrig för någon vad du heter på riktigt 

▷ Slut inga förbund med någon 

▷ Håll dig på stigen, vad nu det innebär… 

▷ Ät ingen mat 

▷ Ta inte emot gåvor 

▷ Se upp för kvinnan bland skuggorna 



Vad gäller lita på dina insikter innebär detta att Vandraren inte ska tänka efter för 

mycket vid frågor. Det gäller att slappna av och bara svara det som spontant uppstår 

som första tanke eller impuls. Vägvisaren måste i sin tur vara beredd på att överge sina 

viktiga, i förväg uttänkta, händelser om så krävs. Bryter Vandraren mot regler i alltför 

stor utsträckning, försöker han/hon ta sig tillbaka på ett felaktigt sätt (stress, våld etc.) 

eller om andra krävande situationer uppstår kan det bli så Vandraren fastnar i det Grå. 

Kroppen lever i vår verkliga värld, men är försatt i koma. Kanske får någon annan 

försöka hämta Vandraren? 

 

Väktaren/Cirkeln 

Väktaren sitter tyst med slutna ögon och gör absolut ingenting. När seansen är slut 

erbjuds Väktaren att vandra. Finns det flera Väktare kallas deltagarna Cirkeln istället. 

 

Avslut 

Vandraren behöver som sagt komma tillbaka i lugn och på rätt sätt. När så har skett 

räknar Vägvisaren återigen ner från 10. Alla öppnar sina ögon. Kuvertet med 

Vandrarens och Väktarens/Cirkelns namn bränns upp och ljuset släcks. 

 

 
 

Inspirerat av Arcana Games Dear Mr. Hadley, varifrån jag också fått tillåtelse att använda fotografiet ovan. 

 

http://www.arcana-games.com/#!dear-mr-hadley/cte

