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För en eller flera deltagare. Är ni flera läser en person upp hela texten nedan och ställer frågorna. Övriga är tysta 

tills berättelsen är slut.   

Berättelsen genomförs i långsamt tempo i en lugn, tyst miljö.  

Om du är ensam så slut ögonen en stund och reflektera efter varje textstycke. 

Finns det en berättare och en eller flera åhörare bör de sistnämnda hålla ögonen slutna hela tiden. Besvara i 

tystnad alla frågor. Ta en liten paus efter varje fråga så att du/alla hinner skapa inre bilder.  

Reflektera som sagt även över de stycken som saknar frågor.  

 

 Historien så långt 

En varm sommardag kollapsade marken under den stora byn och slukade det mesta av bebyggelsen. Kvar finns 

några hus där ett fåtal människor bor kvar. Och gamlingen, den uråldriga tanten, bor kvar i ett litet hus på den 

motsatta sidan av jättehålet.  

 

 På väg längst ut 

En liten landtunga finns kvar i södra delen av hålet, enkelt kallat Utsiktsplatsen. Du befinner dig i början av den 

och har ännu inte börjat gå ut. Det är tyst och du står stilla en stund. 

Du ser dig omkring. Lägg märke till detaljer. Vad är det för årstid och väder? 

Hör du några ljud?  

Känn dofter. 

Går det att se byn ända härifrån? 

Så börjar du promenera ut mot norra spetsen av Utsiktsplatsen. Snart är du där. Du känner dig lätt i kroppen och 

lugn. 

 

 Det du ser 

En milsvid vy. En flock vita fåglar svävar över den djupa hålan. Tallar och buskar växer i skrevorna i ravinen ner 

mot mörkret. 

Ta in hela scenen en stund. 

Åt nordväst ligger byn. Du kan se rök i fjärran från eldar inne i husen. Kanske är dina föräldrar och syskon där just 

nu? 

Fundera över varför du inte längre har tillåtelse att återvända till byn. Vad är det som hänt? 

Så tar du någon i handen, någon som står till vänster om dig. En varelse som inte är helt mänsklig. Kommen från 

avgrunden du beskådar. 

Hur ser varelsen ut? 

Vem är det?  



Åt nordost ligger gamlingens hus. Bredvid huset har hon monterat en hög stång och i toppen fäst tre stora, röda 

glaskulor. Dagar när solens strålar ligger rätt blir det som en explosion av vackra nyanser. 

Ja, kroppen har fyllts av en märklig värme de gånger du sett allt rött och som känt vibrationerna från det där 

ljuset. Ibland kan du vänta i timmar på att det ska hända.  

De som bor i byn anser att gamlingen orsakat att marken gett vika och hålet uppstått. Att hon därmed släppt loss 

märkliga varelser. Även hon är utstött. Det sägs att glaskulornas ljus tar det som lever från byn och ger tillbaka 

något annat från avgrunden. 

Kan du se gamlingen när du spanar bort mot hennes hus? 

Hon kan då se både dig och din vän. Hon stirrar på er och ler. 
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