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Abstract 
 

The aim of this essay is to investigate how TV and computer games convey history also, how 

it can be connected to didactics by showing what can be learnt by playing TV and computer 

games. In this essay I do not focus on history as a correct reproduction of an event. Instead I 

concentrate on how TV and computer games use history to motivate the player’s actions.   
 

The main question of this essay is: 

• What is the connection between the use of history in TV and computer games and the 

player’s historical consciousness? 
 

In order to answer this question I have also used sub-questions. The first one being: 

• How is historical consciousness illustrated in TV and computer games? Is it possible 

to develop historical consciousness through TV and computer games? 
 

In the analysis I show that historical consciousness is created through the story and the 

narrative techniques as well as the game play. The story contains different time lines that the 

player has to relate to, furthermore, the narrative techniques and the game play contain 

interactions and time puzzles that force the player to relate to past, present and future. In order 

to solve the time puzzles the player has to reflect on the story and the different time lines and 

how they are connected to each other. As a consequence the player develops his/her historical 

consciousness. I found that music, sound, graphics and the camera’s movement work as 

learning aids in order to make it easier for the player to follow the story. 
 

My second sub-question is: 

• How are intentions behind an action explained in the game? 
 

With its story and its interactions the game shows that individuals can change reality by 

taking action. People are never forced by history and society, we always have the power to 

change our reality and create our own history. The game’s story also tells us that the past is 

built on people’s actions and that every action has an intention. Shadows of Memories 
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illustrate how people of all times have been alike, consequently, it is easy to understand 

people’s intentions.  

To conclude, the connection between the game’s use of history and the player’s historical 

consciousness are the historical story, the interaction between different time lines and the 

narrative techniques that allows the player to act and change the past, present and future. 

These elements work together to trigger and develop the player’s historical consciousness.        

The TV and computer game Shadows of Memories cannot teach the player anything about 

the past, however it can help develop the player’s historical consciousness, increase self-

perception, hence, contribute to identity development, visualise the connection between 

present and past and show the player how an act can influence the present and the future and 

also make the past more alive and thereby increase the student’s interest in history. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



Innehållsförteckning 

 

1. Inledning……………………………………………………………………………… 4 

 1.1 Syfte ………………………………………………...…………………………. 5 

 1.2 Tidigare forskning............................................................................................... 5 

 1.3 Frågeställning…………………………………………………………………... 11 

 1.4 Historiebruk……………………………………………………………………. 11 

 1.5 Varför tv/datorspel?………………………………………………….………… 12 

 1.6 Historia, didaktik och historiemedvetande …..................................................... 14 

 1.7 Historia, didaktik och spel ………………………………………….…………. 17 

 1.8 Material och metod.............................................................................................. 20  

 1.9 Disposition........................................................................................................... 22    

2. Bakgrund....................................................................................................................... 23 

 2.1 Hur spelar man Shadows of Memories.................................................................23 

 2.2 Storyn i grova drag…………………………………………………………….. 26 

3. Analys………………………………………………………………………………….27 

 3.1 Shadows of Memories och dess berättelse………………………….………...... 27 

 3.2 De olika tidsaxlarna i Shadows of Memories ………………………………….. 20 

 3.3 Tidsbrytande berättartekniker………………………………………………….. 32 

 3.4 Hypertexter som handlingsavgörande dialoger………………………………... 36 

 3.5 Subjekt med befogenhet att agera handlingsnormerande?…………………….. 41 

 3.6 Story och interaktion………………………………………………….……....... 44 

 3.7 Teman i Shadows of Memories............................................................................ 46 

 3.8 Grafik och kamera................................................................................................ 48 

 3.9 Musik och ljud..................................................................................................... 50 

4. Diskussion………………………………………………………………………..…… 51 

5. Avslutning ………………………………………………………………………….… 56 

Källförteckning………………………………………………………………...……….. 58 

Bilagor 

 

 

 

 3



1. Inledning 
 

Detta arbete i historiedidaktik handlar om historia, historiemedvetande, identitet och 

tv/datorspel. Som inledning vill jag motivera detta val av ämne. Om jag använder mig av ett 

genealogiskt historieperspektiv, dvs där jag utgår från mig själv och vad det är i ”min” 

historia som är viktigt för mig och min identitet, och utifrån det gör en historiemedvetande 

mental operation för att spåra tillbaka till ursprunget varför jag valt att skriva om 

historiedidaktik och spel, så får man färdas tillbaka till julen 1988. Jag fick denna jul en 

Nintendo av min far och mor och det var den julen mitt spelintresse föddes. På min 

födelsedag 1995 fick jag spelet Final Fantasy 3 av min mor. 

Detta är ett rollspel med en spännande berättelse, som fick mig att bli intresserad av 

berättelser av olika slag. Det var detta spel, som fick mig att börja läsa Fantasyböcker. 

Fantasyintresset visade mig vägen till lajvrollspel och teater, vilket resulterade i att jag valde 

det estetiska programmet på gymnasiet med inriktning mot teater.  

Genom fantasylitteraturen och lajven växte också ett historieintresse fram och jag började 

studera historia vid Blekinge Tekniska Högskola. När jag tagit en kandidat i historia, 

bestämde jag mig för att bli historielärare och jag började därmed läsa svenska och 

litteraturvetenskap för att också bli svensklärare. I litteraturvetenskapen fann jag ett ämne som 

kombinerade mina intressen, historia, romaner, drama och berättarteknik. Jag hade bara tänkt 

läsa till B nivån för att sedan försöka komma in på lärarprogrammet, men jag kunde inte sluta 

och läste vidare och skrev min magisteruppsats våren 2008. I denna magisteruppsats 

kombinerade jag mitt intresse för berättarteknik med ett annat intresse som jag burit på sedan 

julen 1988, nämligen tv/datorspel.  

Hösten 2008 började jag på lärarprogrammet AUO 90. När jag våren 2009 skulle välja 

inriktning på examensarbetet, valde jag historiedidaktik och jag såg fram mot, att verkligen 

gräva ner mig i ett uppsatsarbete under en hel termin. Jag funderade på att skriva om 

historieböcker på gymnasienivå och undersöka hur de beskrev den svenska historien. Mina 

kunskaper om den didaktiska forskningen var ringa och jag var väldigt bunden till den 

traditionella synen på didaktik som undervisning. Min handledare som fått ”nys” om min 

magisteruppsats i litteraturvetenskapen tipsade mig, att det gick att kombinera mina intressen 

tv/datorspel och historia. Jag blev genast intresserad och började fundera över en vinkling till 

en uppsats i historiedidaktik. Detta resulterade i den uppsats, som ni nu står i färd med att 

läsa. 
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 Med hjälp av ett genealogiskt historieperspektiv har jag nu visat, varför jag valde att 

skriva just detta arbete. Med hjälp av att operationalisera historiemedvetande på mitt eget liv 

har jag visat att ”nuet” ser ut som det gör tack vare ”dået”. Man ser tydligt, att det är ”dået” 

som hela tiden styrt mina handlingar och därmed gjort att jag också skapat ”ny” historia. Men 

tankeoperationen är dock inte slutförd förrän ett ”sedan” också kommer med i bilden. Vad 

resulterar detta arbetet i? Jag hoppas att, det kan bidra till ett led i framtida forskning, då jag 

önska driva mitt kombinerade intresse för tv/datorspel och litteraturvetenskap till en högre 

nivå och börja doktorera. 

Jag återgå till nutid. Varför är det relevant att skriva om spel i en uppsats om 

historiedidaktik? Det finns forskning som visar hur skönlitteratur, film, drama och rollspel 

kan bidra till historiemedvetande. Forskningen om hur tv/datorspel har förmågan att göra 

detsamma är dock mer eller mindre obefintlig. Detta trots att tv/datorspel har en aspekt, som 

både den traditionella litteraturen och film saknar, nämligen interaktion. Denna aspekt är 

intressant, eftersom interaktionen tvingar spelaren att reflektera över spelets innehåll, på ett 

sätt som inte alltid är nödvändigt för en läsare eller åskådare av litteratur och film. Jag menar 

därför, att det både är relevant och intressant att undersöka hur spelmediet kan bidra till 

historiemedvetande och på vilket sätt det kan förmedla historia.  
 

 

1.1 Syfte  
 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad och hur tv/datorspel förmedlar om historia och 

hur tv/datorspel kan kopplas till historiedidaktik genom att visa vad man kan lära sig av det. 

Med historia avser jag inte en korrekt återgivning av gångna handlingar. Jag inriktar mig 

istället på hur tv/datorspel använder sig av historiebruk för att motivera spelarens 

normhandlande.  
 

 

1.2 Tidigare forskning  
 

Jag ska här presentera den tidigare forskning jag använt mig av och jag kommer att göra det 

efter de olika områden från vilka de är hämtade. Jag börjar med historia och filosofi och sedan 

i den fallande ordning, didaktik, litteratur, spel, film och musik. 
 

Peter Aronsson diskuterar, i sin bok Historiebruk: - att använda det förflutna, olika 

användningsområden som historien brukas på för olika syften. Jag kommer att använda mig 
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av denna bok, då jag diskuterar hur tv/datorspelet Shadows of Memories på olika sätt 

använder sig av historia. 
 

Jörn Rüsen diskuterar i boken Berättande och förnuft en mängd olika företeelser som är 

relevanta för denna uppsats. Rüsen menar, att berättelsen är fundamental för vår förståelse av 

tid och förändringsprocesser. Han diskuterar också historiemedvetandet, som han anser är en 

viktig del av historiedidaktiken, eftersom den både är identitetsskapande och leder till 

normhandlande. Han menar även, att det viktiga med historia inte är de dåtida händelserna i 

sig, utan hur de skapar mening för nuet och framtiden.  
 

Jag kommer att använda mig av Christer Öhmans artikel ”Om historiska romaner i europisk 

och svensk litteratur”. Denna artikel är tänkt som en inledning och bakgrund till en studie av 

”historiskt berättande och historiska romaner i Sverige under senare delen av 1800-talet och 

början av 1900-talet”1. Öhman menar, att historiemedvetandet kan hjälpa till att förutse 

handlingskonsekvenser, då man med hjälp av historien kan utläsa framtida liknande 

situationer. Han menar också, att läsandet av historiska romaner kan bidra till en utveckling 

av historiemedvetandet. Han diskuterar även andra forskares resultat och visar, hur Eyvind 

Johnson använt sig av historiska romaner för att visa en tidlöshet, det vill säga problem som är 

”allmängiltiga och för alla tider gemensamma”2.   
 

Erika Sandström undersöker historiebruket under medeltidsveckan på Gotland och Jamtli 

Historieland i sin bok På den tiden, i dessa dagar: Föreställningar om och bruk av historia 

under medeltidsveckan på Gotland och Jamtli Historieland. Det som är intressant för detta 

arbete är, att Sandström uppmärksammar att skillnader mellan ”nu ”och ”då” synliggörs i 

högre grad än likheterna. Hon menar dock att detta inte är ovanligt, utan att svårigheterna att 

se likheter mellan ”nu” och ”då” även uppmärksammats i andra svenska undersökningar. 
 

I boken Konsten att lära och viljan att uppleva: Historiebruk och upplevelsepedagogik vid 

Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli kommer jag att använda mig av fem artiklar, vilka alla 

på olika sätt handlar om upplevelser av historia.  

Den först artikeln är ”Upplevelser av historia - mål och medel” av Peter Aronsson. 

Artikeln är en del av introduktionen och handlar övergripande om upplevelser och historia 

och hur det kan knytas till lärandet.  
                                                 
1 Öhman, Christer. ”Om historiska romaner i europeisk och svensk litteratur”. Hämtad ur Historielärarnas 
förenings årsskrift 1985/1986. 1986. Red. Maj Rune. Historielärarnas förenings. s 66. 
2 Öhman. s 75. 
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Den andra artikeln är ”Jamtli Historieland – ett lätt sätt att umgås” av Erika Larsson. Hon 

diskuterar och analyserar här sitt besök på Jamtli Historieland.  

Den tredje artikeln är ”Upplevelser som grund för lärande” av Birgitta Gustafsson. hon 

skriver här om hur upplevelser i form av rollspel och lek kan fungera som en del i 

lärandeprocessen. Hon tar upp vad och hur man kan lära sig av upplevelserna. 

Den fjärde artikeln är “Identiteter och konflikter i upplevelsehistoria” av Åse Magnusson. 

Hon tar här up hur historiebruk i form av upplevelsehistoria kan fungera som en del i 

identitetsskapandet.  

Den femte artikeln är “Visioner och verkligheter” av Peter Aronsson och Erika Larsson. 

De diskuterar här upplevelsernas anknytning till pedagogiken, lärande, skola och museum.  
 

I boken Historiedidaktiska Perspektiv kommer jag att använda det första kapitlet, 

”Historiedidaktik och historia: En introduktion i historiedidaktiska perspektiv samt några 

tankar om historia och historiedidaktik inom lärarutbildningen”, vilket är skrivet av Hans-

Olof Ericson. Han diskuterar i detta kapitel historia och historiedidaktik och han binder 

samman det med en liten diskussion om hur det ser ut på lärarutbildningen.  
 

I boken Historiedidaktik kommer jag att använda mig av Bernard Eric Jensens text 

”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”. Jensen tar här upp hur 

viktigt historiemedvetandet är för identiteten och scenariekompetensen, vilka är avgörande för 

att vi ska ”kunna leva och fungera tillsammans med andra i ett samhälle”3. Jensen menar 

också, att det narrativa är intressant för historiedidaktiken och historiemedvetandet, då man 

vill visa att vi inte bara ”är” historia utan också skapar den.  
 

Jag kommer även att använda mig av Werner Janks och Hilbert Meyers artikel ”Didaktikens 

centrala frågor”. De tar här upp didaktikens huvudfrågor och visar på konkreta sätt att 

använda dem i praktiken. De diskuterar didaktikens problem och visar prov på olika metoder, 

man kan använda i undervisning. Jag kommer att använda mig av denna artikel, då jag 

diskuterar didaktik och historiemedvetande. 
 

I boken Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken finns det fyra texter, som jag 

kommer att använda mig av i denna uppsats. Den första är Klas-Göran Karlssons kapitel 

”Historiedidaktik: Begrepp, teori och analys”. Han diskuterar här didaktikens framväxt och 

                                                 
3 Jensen, Bernard Eric. ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”. Hämtad ur 
Historiedidaktik. 1997. Red. Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlsson. Studentlitteratur, Lund. s 76-77 
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hur forskningsläget ser ut idag samt historiemedvetande och historiebruk. Jag kommer 

framför allt att använda mig av denna text, då jag diskuterar forskningen och 

historiemedvetande.  

Det andra kapitlet är Ewa Queckfeldts ”Det var en gång…Om historiska romaner och 

romaner som blivit historiska”. Queckfeldt undersöker, om man kan lära sig något om historia 

genom att läsa historiska romaner och om man kan utveckla ett historiemedvetande genom att 

göra det. Hon undrar också, om man genom att läsa historiska rommaner kan lära sig något 

om det historievetenskapliga hantverket. Hon menar, att man både utvecklar sitt 

historiemedvetande och lär sig något om historia och dess vetenskapliga hantverk genom att 

läsa historiska romaner eller romaner som blivit historia. Frågan som hon ställer sig, är bara 

hur mycket läsaren lär sig. 

 Det tredje kapitlet är skrivet av Martin Alm och heter ”Historiens ström och berättelsens 

fåra: Historiemedvetande, identitet och narrativitet”. Kapitlet handlar, vilket titeln avslöjar, 

om historiemedvetande, berättande och identitet. Det jag här kommer att ta upp är Alms 

diskussion, om hur viktigt historiemedvetandet är för identitetsskapandet.  

Det sista kapitlet skrivet av Per Eliasson och heter ”Kan historiemedvetande fördjupas? 

Om historiemedvetande och bedömning i gymnasieskolans undervisning”. Det som jag här 

tycker är intressant är, Eliassons diskussion om det genealogiska perspektivet. 
 

Jag kommer också att använda mig av inledningen av boken Det förflutna som film och vice 

versa: om medierade historiebruk, vilken är skrivet av Pelle Snickars och Cecilia Trenter. Det 

som här är intressant är deras diskussion, om hur relationen film och historia ser ut. Pelle 

Snickars och Cecilia Trenter menar, att film har ett stort inflyttande för hur allmänheten ser på 

historia. Även om en film inte ”korrekt” återger historien, så förmedlar den en bild av det 

förgångna, vilket kommer att etsa sig fast i åskådarnas medvetande och bidrar således till 

åskådarnas uppfattning av historia. Jag kommer att belysa detta, då jag diskuterar spel och 

dess relation till historia. 
 

Mats Jönsson tar i sin bok Film och Historia upp och diskuterar den närhet, som åskådaren av 

en historisk film kan få till de historiska händelserna, filmen gestaltar. Jönsson diskuterar 

också spel och dess förmåga att ge spelaren illusionen av att uppleva de historiska 

händelserna i spelen. Jönsson menar dock, att även om spel med sin interaktion kan ge 

spelaren illusionen av att närvara vid de historiska händelserna, så förmedlar filmmediet en 
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starkare upplevelse av närhet. Jag kommer att använda mig av Jönsson, när jag diskuterar spel 

och dess relation till historia och historiedidaktik. 
 

Jag kommer också att ta upp Paul Ricoeurs Time and Narrative vol 1 och 3. Ricoeur 

analyserar i dessa verk människans förhållande till tid, narration och historia. Det jag kommer 

att belysa i dessa verk är Ricoeurs tankar om, att narration är helt avgörande för vårt sätt att 

tänka och uppleva välden. Han menar, att vår narrativa kompetens är fundamental för att 

förstå och tolka verkligheten och omgivningen, eftersom vi uppfattar den i form av 

berättelser. 
 

Jan Thavenius tar i sin bok Liv och historia: Om människan i historien och historien i 

människan upp några intressanta saker som är relevanta i min uppsats. Thavenius börjar med 

en diskussion om historia och människans relation till den, för att sedan övergå till en mer 

praktisk och pedagogisk inriktad historia. Thavenius skriver, att historia är ”själva kärnan i det 

mänskliga”4 och han menar att historia är viktigt för människan och dennes förmåga att 

handla. Han menar, att historia inte bara handlar om ett ”då” utan även om ett ”nu” och ett 

”sedan” och att den är viktig för vår förmåga att placera in oss i ett betydelsefullt 

sammanhang. Thavenius tycker också, att det är viktigt att poängtera, att vi inte bara är 

varelser skapade av historia, utan att vi samtidigt hela tiden skapar vidare på den.  
 

I sin bok Narrative discourse: An essay in method tar Gérard Genette upp några företeelser, 

vilka är relevanta för denna uppsats. Genette diskuterar vad han kallar order, duration, 

frequency, mood och voice. Inom order diskuterar Genette hur story time står i relation till 

narrative time. Han tar upp olika kronologiska berättartekniker, till exempel analepsis5och 

prolepsis6. Analepsis har stora likheter med termen flashback, som jag lånar av Broadwell. 

Både analepsis och flashback bryter upp kronologin och visar på något som redan hänt. 
 

Anna Gunder diskuterar i boken Hyperworks: On digital literature and computer games 

(2004) likheter respektive olikheter mellan traditionell litteratur och hypertexter ur ett 

berättartekniskt perspektiv. Gunder menar att hypertext är en blandning mellan spel och 

                                                 
4 Thavenius, Jan. Liv och historia. Om människan i historien och historien i människan. 1983. Skogs Grafiska 
AB, Malmö. s 12. 
5 Genette, Gérard. Nerrative discourse: An essay in method. 1980. Cronell university press. s 48-67.   
6 Genette. s 67-79.   
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berättelse, en hybrid som skapar en ny entitet.7 Gunder gör även en komparativ analys, där 

hon jämför Harry Potter Pc-spelet Harry Potter and the philosopher’s stone med romanen 

med samma namn. Det jag kommer att använda mig av i denna uppsats är Gunders analys av 

olika typer av hyperworks, hur ”länkarna” fungerar samt vilka funktioner de har.8 
 

Jag kommer också att använda mig av Espen Aarseths Cybertext (1997). Aarseth ställer 

frågan om det finns någon skillnad mellan ”paper texts and computer texts”9. Aarseth menar 

att den existerande litteraturteorin inte är komplett eller ens fullt gångbar, då man undersöker 

hypertexts, cybertexts eller datorspel. Aarseths skriver därför ”My final aim is to produce a 

framework for a theory of cybertexts or ergodic literature and to identify the key elements for 

this perspective”10. Ergodic litterature11 är litteratur, där läsaren på något sätt interagerar med 

texten, till exempel en hypertext. Det jag kommer att använda mig av i denna uppsats är 

främst Aarseths termer och analysinstrument samt hans analys av spelmediet.12 
 

”I boken Narrative across media: The languages of storytelling (2004) är det två texter jag 

kommer att använda mig av. Den första är Espen Aarseths: ”Quest games as post-narrative 

discourse”13. Aarseth diskuterar storyn i datorspel och menar att storyn mer är till för att 

motivera spelandet än att själv vara en bärande del av spelet. Aarseth menar att datorspel är 

uppbyggda av olika problem och uppdrag som spelaren ska lösa. Storyn hjälper till att 

motivera spelaren att göra vad han/hon ska göra, men den är i sig inte så viktig.14 Den andra 

texten jag kommer att använda mig av är David Bordwells: “Neo-structuralist narratology and 

the functions of filmic storytelling” handlar om narratologins mål och inverkan. Han skriver: 

”I take it that narratives are like forks in that they are designed to fulfil certain purposes. 

These purposes can largely be conceived as aiming at certain effect-effects registered by a 

                                                 
7 Gunder, Anna. Hyperworks: On digital literature and computer games. 2004. Avdelningen för 

litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. s 132-133.   
8 Följande beskrivning av Anna Gunder är hämtad från min uppsats, KOTOR- en narratologisk smältdegel: En 
analys av berättarstrukturen i datorspelet Star wars: Knights Of The Old Republic, eftersom jag där använde 
mig av boken på samma sätt. 
9 Aarseth, Espen J. Cybertext. 1997. The Johns Hopkins university press. s17.   
10 Aarseth (1997). s 17.   
11 Aarseth (1997). s 1. 
12 Följande beskrivning av Espen Aarseth är hämtad från min uppsats, KOTOR- en narratologisk smältdegel: En 
analys av berättarstrukturen i datorspelet Star wars: Knights Of The Old Republic, eftersom jag där använde 
mig av boken på samma sätt. 
13 Aarseth, Espen J. “Quest games as post-narrative discourse”. Narrative across media: The languages of 
storytelling. 2004. Red. Marie-Laure Ryan. University of Nebraska press.   
14 Aarseth (2004). s 365-369.   
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perceiver prepared to grasp a narrative”15. Jag kommer att anknyta till Brodwell, då det gäller 

hur man åstadkommer vissa effekter och känslor med hjälp av berättartekniken i film.”16 
 

 

1.3 Frågeställning 
 

Jag presenterar här de frågor jag i denna uppsats ska arbeta utifrån. Arbetets huvudfråga är 

följande: 
 

• Vilken koppling finns det mellan historiebruk i spel och spelarens 

historiemedvetande?  
 

För att ta reda på detta, tar jag hjälp av följande underfrågor: 
 

• Hur mobiliseras ett historiemedvetande i tv/datorspel? Kan man utveckla ett 

historiemedvetande genom att spela tv/datorspel? 
 

• På vilket sätt är spelet handlingsnormerande? 
 

 

1.4 Historiebruk 
 

Jag använder mig av termen historiebruk som syftar på hur historia används i olika syften. 

Peter Aronsson diskuterar i sin bok, Historiebruk: - att använda det förflutna, olika 

användningsområden som historien brukas på för olika syften. Aronsson menar att historia 

alltid är narrativ och att det alltid finns ett syfte med det som berättas.17 Aronsson skriver att 

”[d]en betydelsefulla historien skapas genom att den förmår bidra till att ge mening, 

legitimitet och hantera förändring av oss själva och verkligheten. Dessa grundläggande syften 

finns bakom allt historiebruk, såväl kommersiellt, politiskt, individuellt som vetenskapligt.”18 

Aronsson sätter fokus på det växande historiebruket i form av upplevelser och han menar, att 

människor i vårt upplevelsesamhälle värderar upplevelsetillskott som det främsta mervärdet.19 

                                                 
15 Bordwell, David, “Neo-structuralist narratology and the functions of filmic storytelling”. Narrative across 
media: The languages of storytelling. 2004. Red. Marie-Laure Ryan. University of Nebraska press. s 204.   
16 Följande beskrivning av boken Narrative across media: The languages of storytelling är hämtad från min 
uppsats, KOTOR- en narratologisk smältdegel: En analys av berättarstrukturen i datorspelet Star wars: Knights 
Of The Old Republic, eftersom jag där använde mig av boken på samma sätt. 
17 Aronsson, Peter. Historiebruk: - att använda det förflutna. 2004. Lund: Studentlitteratur. s 17-25. 
18 Aronsson 2004. s 57. 
19 Aronsson 2004. s 97, 101-108. 
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Aronsson menar också att ett historiebruk som kräver ”allt mer uppmärksamhet är en som har 

underhållning i ena ringhörnan och existentiella frågor i den andra”20 

Klas-Göran Karlsson definierar i sin tur begreppet historiebruk på följande sätt. ”Alla bruk 

av historia kan vid mening sägas handla om människors sökande efter mening och 

sammanhang i tillvaron”21. I artikeln ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” presenterar 

Karlsson en typologi över olika bruk av historia och kartlägger vilka som brukar historia och 

vilka behov och funktioner det fyller.22 Han menar dock att det är väldigt svårt att avgränsa en 

historiebrukstypologi, eftersom olika bruk kan aktualiseras samtidigt. Medan Aronsson ger en 

mer allmän definition av begreppet historiebruk, så är Karlsson mer normativ och ställer 

frågan om historia kan missbrukas. Det svar Karlsson ger på denna fråga, menar han är 

provisorisk, men att det är bättre än ingen definition alls. Han skriver att: 
 

Bruk av historia blir till missbruk i den situation då historiebruket antingen direkt eller indirekt, i dess 

konsekvenser, våldför sig på allmänmänskliga rättigheter och värden. En historia som diskriminerar, 

stigmatiserar och skapar konflikt, men bara den, är missbruk av historia.23 
 

Spelet jag ska undersöka i detta arbete är tv/datorspelet Shadows of Memories, vilket 

använder sig av historia för en rad olika syften. Detta spel är skapat för att underhålla och ge 

spelaren en upplevelse. På spelets förpackning kan man läsa att spelets skapare Konami inte 

bara vill skapa en underhållande berättelse, utan även belysa existentiella frågor (mer om det i 

avsnittet ”Hur spelar man Shadows of Memories?”). Konami är ett företag med ekonomiska 

intressen, vilket gör historiebruket kommersiellt, då spelet ska inbringa pengar till företaget. I 

detta arbete vill jag undersöka hur historiebruket ser ut i Shadows of Memories, det vill säga 

hur användningen av historia ser ut i spelet och om det finns någon koppling mellan detta och 

spelarens historiemedvetande. Jag ska således undersöka hur historien används för att skapa 

mening i spelets Gameplay och hur historien används för att förklara förändring. 
 

 

1.5 Varför tv/datorspel?  
 
 

Peter Aronsson m.fl. skriver i boken Konsten att lära och viljan att uppleva, att många museer 

idag arbetar med pedagogiska metoder som innefattar ”upplevelsedagar och historiska 

                                                 
20 Aronsson 2004. s 66. 
21 Karlsson. s 59. 
22 Karlsson. s 59-69. 
23 Karlsson. s 69. 
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rollspel”24. Han menar att ”[v]erksamheten stämmer väl överens med den 

upplevelsepedagogiska förnyelse som med jämna mellanrum anförs som nödvändiga i skolans 

arbete”25. Åse Magnusson anser att upplevelsehistoria både motsvarar skolplanens 

målsättning och att den kan skapa ett nytt tankesätt hos eleverna.26 Birgitta Gustafsson skriver 

att upplevelsepedagogiken kan ”ge språk åt det som kan vara svårt att sätta ord på”27. Det som 

kan vara svårt att förklara kan således bli lättare att förstå och ta till sig, då eleven själv 

upplever det. Gustafsson anser också att upplevelsepedagogiken är viktig för 

lärandeprocessen och att upplevelserna är både meningsskapande och kan bidra till ett 

utvecklat historiemedvetande28. Gustafsson skriver att man måste se upplevelsen ”som en 

grund för lärande”29. 

Vad har då detta med tv/datorspel att göra?  Jag menar att det finns likheter mellan 

historiska rollspel och spelandet av att ett historisk tv/datorspel. I min magisteruppsats i 

litteraturvetenskap undersökte jag berättartekniken i tv/datorspelet Star Wars: Knights of the 

Old Republic. Spelet är ett rollspel med en stark berättelse, som kan påverkas och förändras 

genom spelarens interaktion. Spelaren upplever således en berättelse, som han/hon också är 

med och påverkar. 

 Gustafsson anser att ”det finns en likhet mellan att leka, att läsa en bok som fascinerar oss 

eller uppleva ett konstverk som griper tag i oss. Det som inträffar är att vi stiger ur vår vanliga 

existens, vi bli uppslukade av situationen eller handlingen och träder då in i ett nytt rum.”30 

Denna likhet menar jag även omfattar tv/datorspel, då spelaren också kan bli inbegripen i en 

situation eller i en gripande handling (mer om det i avsnittet ”Shadows of Memories och dess 

berättelse”).  

                                                 
24 Aronsson, Peter. ”Upplevelser av historia - mål och medel”. Hämtad ur Konsten att lära och viljan att 
uppleva: Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli. 2002. Red. Peter 
Aronsson och Erika Larsson. Svanbergs Tryckeri AB. s 11. 
25 Aronsson 2002. s 11. 
26 Magnusson, Åse. “Identiteter och konflikter i upplevelsehistoria”. Hämtad ur Konsten att lära och viljan att 
uppleva: Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli. 2002. Red. Peter 
Aronsson och Erika Larsson. Svanbergs Tryckeri AB. s 177. 
27 Gustafsson, Birgitta. ”Upplevelser som grund för lärande”. Hämtad ur Konsten att lära och viljan att uppleva: 

Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli. 2002. Red. Peter Aronsson 

och Erika Larsson. Svanbergs Tryckeri AB. s 161. 
 
28 Gustafsson. s 162. 
29 Gustafsson. s 160. 
30 Gustafsson. s 133. 
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Gustafsson menar, att elevernas syn på likheterna mellan nu och då kan förändras med 

hjälp av kontextualisering, en stark berättelse, delaktighet och involvering.31 Peter Aronsson 

och Erika Larsson skriver, att en historisk upplevelse innehåller ”berättelser om det förflutna, 

visuella intryck, samspel mellan andra deltagare- som kan svara mot skilda bruk eller behov 

av historia”32.  Jag vill påstå att samtliga av ovanstående komponenter finns med i ett ”bra” 

historiskt tv/datorspel.  

I dagsläget finns fortfarande inte mycket forskning om tv/datorspel och historia. Mats 

Jönsson har dock med ett avsnitt om detta i sin bok Film och Historia: Historisk 

Hollywoodfilm 1960-2000. Det som förbryllar mig med detta avsnitt är att Jönsson bygger 

sina antaganden och sin diskussion om spel utifrån recensioner av spelen utan att själv ha 

spelat spelen i fråga.33  Jag vill nu, med mina tjugo års erfarenhet av spelmediet och med min 

magisteruppsats om spel och berättarteknik i ”ryggen”, gå in på djupet och undersöka om ett 

tv/datorspel kan fungera som ett led i upplevelsepedagogiken inom historia. 
 

 

1.6 Historia, didaktik och historiemedvetande 
 

En av didaktikens huvudfrågor är ”Varför?”. Det ligger därmed nära till hands att fråga varför 

historia? Och varför didaktik?  Klas-Göran Karlsson skriver i artikeln ”Historiedidaktik: 

begrepp, teori och analys”, att historiens viktigaste uppgift är att bidra till identitetsutveckling, 

frigörelse och tidsmedvetande.34 Historieteoretikern Jörn Rüsen menar, att 

historiemedvetandet är en viktig del i historiedidaktiken och han skriver, att 

”[h]istoriedidaktiken ser med rätta historiemedvetandet som sitt studieobjekt”35. 

Litteraturprofessorn Jan Thavenius har liknande tankar och menar, att historikers uppgift 

borde vara att ”undersöka de gamla tiderna för att se vad de har att säga om nuet och 

framtiden”36. Thavenius menar till och med, att historia är ”själva kärnan i det mänskliga”37.  

Didaktikerna Jank Werner och Hilbert Meyer skriver i sin artikel ”Didaktikens centrala 

                                                 
31 Gustafsson. s 158. 
32 Aronsson, Peter, Larsson, Erika. “Visioner och verkligheter”. Hämtad ur Konsten att lära och viljan att 
uppleva: Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli. 2002. Red. Peter 
Aronsson och Erika Larsson. Svanbergs Tryckeri AB. s 262. 
33 Jönsson, Mats. Film och historia: Historisk Hollywood film 1960-2000. 2004. KFS i Lund AB.s 188-192. 
34 Karlsson, Klas-Göran. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”. Hämtad ur Historien är nu: En 
introduktion till historiedidaktiken. 2009. Red. Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander. Elanders Hungary Kft.. s 33-
34, 48-50. 
35 Rüsen, Jörn. Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter.2004. Mediaprint Uddevalla AB. s 104. 
36 Thavenius. s 9. 
37 Thavenius. s 12. 
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frågor”, att en av didaktikens uppgifter är att fostra och de menar, att målet för en god fostran 

har samma definition nu, som den hade under upplysningen. De skriver: 
 

 Man ser människans strävan efter självständighet och frigörelse som de övergripande målprinciperna för 

fostran. Dessa mål har sedan upplysningen varit centrala för det borgliga samhällets självförståelse, även om de 

inte kunnat förverkligas helt.38 
 

De centrala uppgifterna för historiedidaktik tycks således vara, att lära människor att orientera 

sig i tid och att trigga den identitetsskapande processen.  

En term som jag kommer att använda mig av och som beskriver detta tidsmedvetande är 

historiemedvetande. Vad är då historiemedvetande? Rüsen beskriver det på följande sätt, 

”historiemedvetande är inbegreppet av alla mentala operationer som skapar historisk 

mening”39.  Klas-Göran Karlsson menar, att historiemedvetandet är historiedidaktikens 

huvudfråga och skriver: 
 

 Historiemedvetande är med andra ord den mentala process genom vilken den samtida människan orienterar sig i 

tid, i ljuset av historiska erfarenheter och kunskaper, och i förväntningar om en specifik framtida utveckling.40  

 

Thavenius anser att historia inte bara kan fokusera på ett ”då”, utan att den även måste ingripa 

ett” nu” och ett ”sedan”. Han skriver, ”[e]n förståelse som inte inbegriper nuet och framtiden 

kan aldrig bli fullständig.” Han skriver också att människan inte bara är skapad av historia, 

utan att hon även skapar historia.  
  
 Studierna av det förflutna bör därför användas för att öka vår insikt i den skapade historien och klargöra att vi 

skapar vidare på den. Då-et ska upplysa nu-et och ge handligsperspektiv mot framtiden. 

 

Jörn Rüsen knyter också an till de olika tidsdimensionerna och menar att historia handlar om 

samspelet mellan dem. Han skriver: 
 

Vad historikerna än må avse med ”historia” handlar det aldrig bara om summan av alla tidigare mänskliga 

handlingar, utan om betydelsefulla sammanhang mellan förflutet och nutida mänskligt handlande och därmed 

även framtida handlande (eftersom det nutida alltid är intentionellt riktat mot framtiden)41. 

 

                                                 
38 Jank, Werner och Meyer, Hillbert. ”Didaktikens centrala frågor”. Hämtad ur Didaktik. 2009. Red. Michael 

Uljens. Holmbergs i Malmö AB. s 60. 
39 Rüsen. s 104. 
40 Karlsson. s 49. 
41 Rüsen. s 53-54. 
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När jag använder termen historiemedvetande i detta arbete, så syftar jag på den mentala 

process som låter den samtida människan orientera sig i tid. Jag syftar också på förståelsen av 

att nuet ser ut som det gör, på grund av de förflutna människornas handlande och insikten om 

att nutida händelser skapar förutsättningar för framtiden. Man kan förstå nuet genom att titta 

på hur det blivit som det blivit och då också få en förnimmelse av hur det kommer att bli i 

framtiden.   

Varför betraktas historiemedvetande som så viktigt? Klas-Göran Karlsson menar att 

många anser, att just förmågan att orientera sig i tid är en viktig del i personutvecklingen. 

Historiedidaktiken Martin Alm är inne på samma spår och skriver följande: 
 

Historiemedvetande och identitet betingar varandra. Vi lever i tiden och måste förstå oss själva i tiden. Därför 

behöver vi binda samman vårt förflutna med vår nutid och vår framtid för att själva finnas till. Omvänt skapar 

historiemedvetande en identitet genom att visa på ett samband mellan det som finns i olika tider.42 
 

Bernad Eric Jensen menar också att historiemedvetandet är viktigt för identitetsskapandet, 

eftersom det är genom andra man speglar sig själv.  
 

Och när man förflyttar sig i tid och rum, möter man oundvikligen ”de andra” och ”de främmande”. Att förstå 

”oss själva” är i praktiken att förstå ”de andra” och vice versa.43 
 

Thavenius menar också, att historia är viktigt för identiteten och personutvecklingen. Han 

menar dessutom, att det till och med är farligt för individen att inte vara medveten om sin 

historia. Han skriver: 
 

Eleverna behöver kunskaper om det förflutna för att lära känna betingelserna för vårt liv här och nu. De 

kunskaperna säger oss något om vad som är möjligt att göra. De behöver också kunskaper om sin egen position 

som historiska varelser för att inte bara driva med strömmen eller fyllas med vanmakt. Det allvarliga med 

historielösheten är nämligen att den inte bara tvingar oss att leva fattigare utan också farligare.44 
 

Jörn Rüsen diskuterar också hur viktiga de historiska berättelserna är för människan och 

hennes identitetsutveckling. Med historier menar Jörn Rüsen ”berättelser om mänskliga 

handlingars tidsförlopp” och om deras vikt skriver han: 
 

                                                 
42 Alm, Martin. ”Historiens ström och berättelsens fåra: Historiemedvetande, identitet och narrativitet”. Hämtad 
ur Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. 2009. Red. Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander. 
Elanders Hungary Kft. s 258. 
43 Jensen. s 74. 
44 Thavenius. s 38-39. 
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Problematiserade förväntningar som nödvändiggör berättelser genom vilka erfarenheter av forna 

handlingsförlopp artikuleras på ett sådant sätt att förväntningar som vägleder handlande därigenom kan anses 

vara hållbara. Historier prövar framtiden i praktiken med hjälp av de förflutna. I dem presenteras inga tekniska 

regler för målrationellt handlande, utan i dem försöker handlingssubjektet förstå vem de är. I dem erövrar 

subjektet identiteter, nödvändiga för handling, från de förändringar i deras värld och de själva genomgår; här 

artikuleras de historiska medvetande som med tanke på identitetsdanande samstämmighet mellan erinran och 

förväntan relaterar till erfarenheter av tidsliga förändringar till handlingsavsikter.45 
 

Rüsen menar också att berättelsen är viktig för vår förmåga att förstå förändringsprocesser 

och han anser att den narrativa kompetensen är det högsta målet för lärandet.46 Paul Ricoeur 

har liknande tankar och menar att den narrativa kompetensen är fundamental för vår förmåga 

att tolka och förstå verkligheten, då vi uppfattar den i form av berättelser.47 

Det viktiga med historia, historiedidaktik och historiemedvetande är således, att de hjälper 

oss att förstå oss själva, vår omgivning och då också andra. De är identitetsskapande och 

handlingsvägledande. Genom att förstå hur något har varit och hur det blev så, kan vi också 

förstå hur något kommer att bli, vilket i sin tur ger handlingskraft att antingen på skynda på 

processen eller stoppa den.  Historia, historiedidaktik och historiemedvetande visar också att 

en förändring är möjlig, eftersom den framhäver att vi inte bara är varelser skapade, av 

historia utan att vi även är skapare av historia. Vi kan således förändra nuet och framtiden. 
 

 

1.7 Historia, didaktik och spel 
 

Med det nyvaknande intresset för historia har den didaktiska forskningen numera i stor utsträckning övergivit 

inriktningen på skola och historieundervisningen, till förmån för ett avsevärt bredare angreppssätt på 

problematiken i historia och samhälle.48 
 

Som Klas-Göran Karlsson skriver, så har didaktiken blivit allt mer omfattande och intresserar 

sig idag för mer än bara skola och undervisning. Det finns numera didaktisk forskning, som 

inriktar sig på fiktiva romaner och filmer för att undersöka, hur och på vilket sätt de gestaltar 

historia. Om historiska romaner skriver Eva Queckfeldt följande i artikeln, ” De var en 

gång…”: 
 

                                                 
45 Rüsen. s 61-62. 
46 Rüsen. s, 97, 140. 
47 Ricoeur, Paul. Time and Narrative Volume 1. 1984.  The University of Chicago Press. s 3, 11-19,  41-43, 52, 
65-68, 91-92, 181, 193-217, 226-230. 
48 Karlsson. s 37. 
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Det är min bestämda övertygelse att man genom att läsa antingen historiska romaner eller romaner som blivit 

historiska blir medveten om att det funnits ett ”då”, ett ”då” som en gång var lika levande som vårt ”nu”. Man 

kan lära sig någonting om både det förflutna och det historievetenskapliga hantverket genom at läsa historiska 

romaner.49 

 

Hon menar även, att läsandet kan väcka ett historiskt intresse hos läsaren, som sedan på egen 

hand tar reda på mer om den ”verklighet” som skildras i de historiska romanerna.50  

Angående film och dess anknytning till historia och didaktik skriver Pelle Snickars och 

Cecilia Trenter, i introduktionen till boken Det förflutna som film och vice versa: om 

medierade historiebruk, att det intressanta med film är inte hur ”korrekt” de återgiver historia 

utan, ”[s]narare handlar det om att uppmärksamma hur audiovisuella representationer av det 

förflutna och ett medierat historiebruk blivit allt viktigare för allmänhetens uppfattningar om 

historia.”51  Trenter menar att många ”odlar sitt historiska intresse genom att titta på spelfilm 

eller dokumentärer.”52 

Mats Jönsson tar i sin bok Film och historia upp och diskuterar den närhet, som åskådaren 

av en film kan få till de historiska händelserna, som filmen ”rekonstruerar” och det tack vare 

de audiovisuella berättargreppen.53 Jönsson menar att denna närhet är så påtaglig, att den 

placerar åskådaren ”i de historiska händelsernas mitt”54, vilket ger åskådarna ”påtagliga 

känslor av imaginär närvaro”55. 

 Jank Werner och Hilbert Meyer skriver, att undervisning genom drama har många 

fördelar, då den bidrar till en identitetsbildning. De menar att en iscensättning eller 

rekonstruktion av verkligheten kan hjälpa eleverna att ta till sig nya synsätt och se innehållet 

från olika infallsvinklar.56 De skriver: 
 

Undervisning som drama: Lärare och elever synliggör sina liv och sin individualism i undervisningsprocessen. 

Intresset ligger här kring elevernas och lärarens identitetsbildning.57 
 

                                                 
49 Queckfeldt, Eva. “Det var en gång...: Om historiska romaner och romaner som blivit historiska”. Hämtad ur 
Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. 2009. Red. Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander. Elanders 
Hungary Kft. s 89. 
50 Queckfeldt. s 73. 
51 Snickars, Pelle och Trenter, Cecilia. ”Introduktion”. Hämtad ur Det förflutna som film och vice versa: om 
medierade historiebruk. 2004. Red. Pelle Snickars och Cecilia Trenter. Lund: Studentlitteratur.. s 10. 
52 Snickars, Trenter. s 11 
53 Jönsson. s 171-195.  
54 Jönsson. s 171. 
55 Jönsson. s 171. 
56 Werner, Hillbert. s 65. 
57 Werner, Hillbert. s 66. 
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Jag menar, att om en historisk roman kan medvetandegöra ”att det funnits ett ”då”, ett ”då” 

som en gång var lika levande som vårt ”nu””, så finns det anledning till att förmoda att ett 

spel också kan göra det. Mats Jönsson skriver, att filmen kan placera åskådaren i ”historiska 

händelsernas mitt” och jag undrar nu, om inte spel kan göra detsamma. Jönsson ställer sig 

tveksam till detta och frågar om det ändå inte är så att film trots allt är mer intim och mer 

omslutande än spel.58 Litteraturprofessorn Espen Aarseth menar dock, att spelaren i ett 

tv/datorspel blir en aktiv del i spelets fiktion på ett sätt som åskådaren/läsaren av ett drama 

aldrig blir och att kombinationen spelare/spelfigur rör sig i gränslandet mellan olika världar. 

Han skriver:  
 

Such interactive fiction as an adventure game is even less fictive than a staged drama, since the user can explore 

the simulated world and establish causal relationships between the encountered objects in a way denied to the 

readers of Moby Dick or the audience of Ghosts.59 
 

Borde då inte detta även gälla film, de audiovisuella berättargreppen till trots? Borde inte 

interaktionen placera spelaren i de ”historiska händelsernas mitt” i högre grad än vad filmen 

gör och således bli mer intim och omslutande? 

Christer Öhman menar att vi presenteras för en stor mängd historiskt stoff dagligen, då vi 

möter historia i dagstidningar, veckopressen, radio och tv. Öhman anser att man rimligen bör 

anta att denna historia ”bidrar till att utforma vårt historiemedvetande”60. Han menar att om 

detta bidrar till ett historiemedvetande, så bör man anta att en läsning av historiska romaner 

också gör detta.61 Om historiska romaner, tv, radio, dagspress och veckopress kan bidra till ett 

utvecklat historiemedvetande, borde då inte även spel som använder sig av historia också göra 

det? 

Hans-Olof Ericson skriver i sin artikel ”Historiedidaktik och historia: En introduktion i 

historiedidaktiska perspektiv samt några tankar om historia och historiedidaktik inom 

lärarutbildningen” , att skönlitteraturen är ett betydelsefullt och kraftfullt hjälpmedel för 

återuppleva historien.62 Han skriver: 
 

                                                 
58 Snickars, Trenter. s 53. 
59 Aarseth, Espen J. Cybertext. 1997. The Johns Hopkins university press. s 50.   
60 Öhman. s 67. 
61 Öhman. s 67. 
62 Ericson, Hans-Olof. “Historiedidaktik och historia: En introduktion i historiedidaktiska perspektiv samt några 
tankar om historia och historiedidaktik inom lärarutbildningen”. Hämtad ur Historiedidaktiska perspektiv. 2005. 
Red. Hans-Olof Ericson, Per Göran Johansson, Hans Albin Larsson. NRS Tryckeri AB. s 48. 
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Säkert har många människors bild av historien skapats mera av författare som Vilhelm Moberg, Per-Anders 

Fogelström och Jan Guillou, än av någon lärare i skolan. Att utifrån en sådan utgångspunkt undersöka det 

skönlitterära historiebrukets betydelse för historiemedvetandet kunde vara ett exempel på ett gränsöverskridande 

samarbete både i forskning och undervisning. 63 
 

Ericson menar dock att det inte skrivits mycket om förhållandet mellan skönlitteratur och 

historia. Han anser att det skrivits lika lite om ”skönlitteraturens möjligheter som medel i 

samband med historieundervisningen i skolan”64. Han menar dock, att det inom detta 

forskningsfällt finns mycket att ”göra för alla med ett genuint intresse för lärarutbildningens 

ämnen och dess ämnesspecifika didaktik.”65  Jag tror att skönlitteraturens betydelse och 

kraftfullhet, som hjälpmedel för att återuppleva historien även går att tillämpa med 

tv/datorspel. Ericson anser att forskningen om skönlitteraturens undervisningspotential är 

ringa och det menar jag även gäller för forskningen om spelmediets undervisningspotential. 

 Detta är några av de anledningar som gör det intressant, att ur ett historiskt och didaktiskt 

perspektiv titta närmare på hur spelmediet behandlar historiemedvetande och på vilket sätt det 

kan förmedla historia och ett historiebruk. 
 

 

1.8 Material och metod 
 

Mitt primärmaterial för denna uppsats är PC-spelet Shadows of memories. Shadows of 

Memories är utvecklat av det japanska spelföretaget Konami och släpptes år 2001 till 

Playstaion 2 och portades sedan över till PC och Xbox år 2002. Spelet släpptes även till PSP i 

oktober år 2009 i Japan och ska komma till USA och Europa någon gång år 2010. 

Jag ska i denna uppsats undersöka hur kopplingen ser ut mellan historiebruket i Shadows of 

memories och spelarens historiemedvetande. Jag ska undersöka på vilket sätt spelets story, 

interaktion, puzzel, grafik samt ljud och musik hjälper spelaren att utveckla ett 

historiemedvetande. Jag ämnar även undersöka om upplevelserna spelaren får genom att spela 

Shadows of Memories, kan fungera som en del i upplevelsepedagogiken.  

Valet av spel gick till på följande sätt. När jag bestämt mig för att arbetet skulle behandla 

spel och historiemedvetande började jag i speltidningar (Super Play, PC Gamer, Level), på 

internetsidor (www.Gametrailers.com, www.Gamespot.com) och på spelforum 

(www.Loading.se, www.PcGamer.se) att leta efter ett lämpligt spel innehållande de tre 

                                                 
63 Ericson. s 48. 
64 Ericson. s 51. 
65 Ericson. s 51. 
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tidsdimensionerna ”dåtid” ”nutid” och ”framtid”. Jag avgränsade min sökning till spelgenre, 

där berättelsen ofta står i fokus och begränsade därmed min sökning till rollspel och 

äventyrsspel. Kända spelserier som Call of Duty och Battlefield, vilka använder sig av 

historiska teman blev därför inte inräknade i sökningen, eftersom de ingår i spelgenren FPS 

(First Person Shooter), vilket är en genre som sällan sätter fokus på berättelsen (mer om de 

olika genrerna i avsnittet ”Hur spelar man Shadows of Memories”). Under min sökning 

träffade jag på Shadows of Memories, vilket är ett spel jag kände igen, då jag spelade det kort 

efter att det kommit ut till PC år 2002. Jag erinrade mig att Shadows of Memories innehöll de 

delar som jag letade efter och efter en genomspelning beslöt jag mig för att använda det i detta 

arbete.  

För att undersöka på vilket sätt spelets story, interaktion, puzzel, grafik samt ljud och 

musik hjälper spelaren att utveckla ett historiemedvetande spelade jag igenom spelet tre 

gånger och försökte göra så många olika val som möjligt i varje spelgenomgång, för att på så 

sätt få tre olika vägar genom spelet (dessa dokumenterade genomspelningar medföljer som 

bilagor). I dessa genomspelningar undersöker jag hur spelstrukturen ser ut och hur berättelsen 

förs fram och hur den påverkas av spelarens interaktion. För att göra detta använde jag mig av 

en narratologisk metod.  

Några termer som jag kommer att använda i detta arbete och som kan behöva en 

närmare förklaring är: Ergodic literature/hyperwork, hypertext, story och diskurs. Dessa 

termer är inte helt självklara, då de kan ha olika betydelser. Ergodic literature är en term, som 

Espen Aarseth skapat av de grekiska orden för work och path. De täcker all form av litteratur, 

som krävs att en läsare/spelare arbetar sig igenom med hjälp av aktiva val. Ergodic litterture 

täcker således både texter och datorspel, där läsaren/spelaren tvingas interagera med texten 

och göra val för att komma vidare. Hyperwork är den term Anna Gunder använder sig av för 

att beskriva samma företeelse. Det är just begreppet hyper, som innebär att läsaren/spelaren 

måste arbeta sig genom texten.  

Hyperworks/ergodic literature är ett samlingsnamn för all form av litteratur, där 

läsaren/spelaren måste klicka sig fram genom texten med hjälp av länkar (hyperlinks). 

Hyperworks/ergodic literature omfattar till exempel romaner (hypernovels), webbsidor som 

Wikipedia och datorspel, för att bara nämna några olika typer av hyperworks/ergodic 

literature. Hypertext är således en specifik text med hyperfunktionen, som består i att 

läsaren/spelaren måste interagera med texten, likt en informationssida på Wikipedia, där man 

med hjälp av länkar kan klicka sig fram till den önskade information. Aarseth skriver följande 

om hypertext:  
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Another type of digital ergodic text was conceived by the American Ted Nelson around 1965 […]. Nelson called 

this hypertext, a strategy for organizing textual fragments in an intuitive and informal way, with “links” between 

related sections of a text or between related parts of different texts in the same retrieval system.  
 

Jag vill ytterligare poängtera, att ergodic literature och hyperworks är olika namn på samma 

företeelse. Ergodic literature är den term Aarseth skapat och använder, men så som jag har 

förstått det, så är det hyperworks (den term Gunder använder) som har blivit det vedertagna 

namnet. Detta beror nog på, att den vanligaste typen av hyperworks/ergodic literature är 

texter med hyperlinks-funktion, det vill säga texter med länkar, som till exempel en webbsida.  

Med story menar jag hela händelseförloppet, det vill säga inte bara det läsaren/spelaren ser 

och hör under sitt spelande, utan även de bakomliggande händelserna. Storyn är således det 

händelseförlopp som spelaren ”rekonstruerar”, medan jag med diskurs menar det 

spelaren/läsaren faktiskt spelar/läser. Spelaren spelar spelet och följer berättelsen för att 

upptäcka storyn. I min magister uppsats KOTOR- en narratologisk smältdegel: En analys av 

berättarstrukturen i datorspelet Star wars: Knights Of The Old Republic upptäckte, jag att 

diskursen i KOTOR är tämligen komplex och innehåller en rad olika komponenter. Jag skrev 

följande i avhandlingens avslutning: 
 

Man kan således säga att uppdragen, dialogerna, berättarrösten, musiken/ljudeffekterna och filmsekvenserna i 

KOTOR som tillsammans samverkar och skapar diskursen. Det är alla dessa komponenter tillsammans, som 

hjälper spelaren att rekonstruera händelseförloppet och bringa klarhet i storyn. 
 

När jag i Shadows of Memories diskuterar diskursen, kan det således ingripa alla dessa 

komponenter, då det är de tillsammans som för storyn framåt.  
 

 

1.9 Disposition 

 

Analysen består av följande avsnitt, vilka jag kommer att analysera i fallande ordning 

”Shadows of Memories och dess berättelse”, ”De olika tidsaxlarna i Shadows of Memories”, 

”Tidsbrytande berättartekniker”, ”Hypertexter som handlingsavgörande dialoger”, ”Subjekt 

med befogenhet att normera”, ”Story och interaktion”, ”Teman i Shadows of Memories”, 

”Grafik och kamera”. 

 Under rubriken ”Shadows of Memories och dess berättelse”, diskuterar jag hur berättelsen 

är viktig för historiemedvetandet och förmågan att uppfatta tid och förändringsprocesser. Jag 

diskuterar även Shadows of Memories förmåga att förmedla en berättelse och hur puzzlen i 
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spelet fungerar som en del i den. Under rubriken ”De olika tidsaxlarna i Shadows of 

Memories”, diskuterar och analyserar jag de olika tidsaxlar som löper parallellt genom hela 

spelet. Under rubriken ”Tidsbrytande berättartekniker”, analyserar jag olika berättartekniker 

och visar hur de kan bidra till ett historiemedvetande. Under rubriken ”Hypertexter som 

handlingsavgörande dialoger”, analyserar jag de olika typerna av dialoger i Shadows of 

Memories och hur dialogerna som hypertexter fungerar som en del i spelets ”historiska” 

förändringsprocess. Under rubriken ”Subjekt med befogenhet att agera 

handlingsnormerande?”, diskuterar och analyserar jag de olika subjekten i Shadows of 

Memories, vilka har ”rätten” att förändra dess ”historia”. Under rubriken ”Story och 

interaktion”, tar jag upp och undersöker hur sidouppdragen i Shadows of Memories fungerar 

och på vilket sätt de påverkar den ”historiska” utvecklingen i spelet. Under rubriken ”Teman i 

Shadows of Memories”, tar jag upp och diskuterar de olika teman, man kan urskilja i spelet. 

Under rubriken ”Grafik och kamera”, diskuterar jag hur grafiken fungerar som en tidsmakör 

och hur kameran hjälper till att presentera skådeplatsen för spelet. Under rubriken ”Musik och 

ljud”, undersöker jag vilka funktioner musiken och ljudeffekterna har i spelet. 
 

 

2. Bakgrund 
 
 
I detta avsnitt kommer jag att gå igenom lite om olika spelgenrer och hur man spelar Shadows 

of Memories samt spelets grundläggande story, för att på så sätt öka förståelsen innan 

analysen tar vid.  
 
 

2.1 Hur spelar man Shadows of Memories? 
 

 
Detta avsnitt är till för de läsare som inte vet hur spelmekaniken i Shadows of Memories ser ut 

eller för de som inte är vana vid spelmediet. Precis som i litteratur, film och musik så finns det 

en uppsjö av olika genrer i spel. Jag tänkte här mycket kort presentera de vanligast 

förekommande, så att läsaren kan får en bild av vilka olika typer av spel det finns. 

Puzzel: De flesta puzzlespelen består i att para ihop klossar med varandra under tidspress 

eller i takt med musik. Det finns också puzzlespel som går ut på att spelaren ska lösa gåtor, 

matematiska formler eller på andra sätt lösa problem. Exempel på puzzelspel är: Tetris, 

Lumines och Professor Layton and the Curious Village. 

Plattform: Plattformsspel går ofta ut på att hoppa från plattform till plattform, utan att 

ramla ner eller röra farliga objekt i miljön. Man ska ofta så snabbt som möjligt ta sig från 
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banans start till mål och samla så mycket poäng som möjligt på vägen. Exempel på 

plattformsspel är: Super Mario, Sonic, Little Big Planet. 

FPS (First person shooter): Kameran i ett FPS sitter centrerad, som om den vore 

spelarens ögon och det enda spelaren ser av den karaktären han/hon styr är, dess vapen. 

Spelen går ofta ut på att utforska miljöer och skjuta det mesta som rör sig samt att samla 

nycklar för att komma vidare till nya nivåer. Spelen kan även utspela sig på ett slagfält, där 

spelaren har olika mål som han/hon måste uppfylla för att komma vidare. Spelen utspelar sig 

ofta i andra världskriget miljöer eller i framtida Science Fiction miljöer. Exempel på FPS är: 

Doom, Call of Duty, Half Life. 

Rollspel: I ett rollspel är det berättelsen som står i fokus och karaktärerna i spelen går ofta 

att uppgradera, då de går upp i nivå och blir starkare och får bättre förmågor. I vissa spel får 

spelaren skapa en karaktär, vars roll denne sedan antar och agerar utifrån. I andra spel antar 

spelaren rollen av en redan skapad karaktär och agerar utifrån dennes förutsättningar. 

Rollspelen utspelar sig ofta i olika slags fantasy miljöer eller Science Fiction miljöer. 

Exempel på rollspel är: Star Wars: Knights of the Old Republic, Final Fantasy och Baldurs 

Gate. 

MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game): Detta är rollspel som 

spelas online på internet med andra spelare. Spelen går ofta ut på, att spelaren styr en karaktär 

som denne ska ”levla”(gå upp i nivå) och skaffa utrustning till. För att klara svåra uppdrag 

och partier i spelet, vilket är en förutsättning för att få bra utrustning, måste spelaren ta hjälp 

av andra spelare. I många av spelen finns det också möjlighet för spelaren att slåss mot andra 

spelare. I några MMORPG kan även spelarna själva skapa stora städer och samhällen. 

Exempel på MMORPG är: Wold of Warcraft (med över 11 miljoner spelare) och Lineage, 

Lord of the Rings Online. 

Äventyr/Puzzel: I ett äventyr/puzzel står ofta berättelsen i fokus och spelaren måste lösa 

olika slags problem för att ta sig vidare genom berättelsen. Problemen som spelaren måste 

lösa är ofta att leta upp olika objekt och använda dem på rätt sätt och rätt ställe. Exempel på 

äventyrs-/puzzel –spel är: Shadows of Memories, Den längsta resan och Monkey Island. 

Jag ska här kort presentera hur Shadows of Memories är uppbyggt och hur det fungerar. 

Shadows of Memories är som jag nämnde ovan ett puzzel-äventyrsspel. På spelfodralet 

beskriver man spelet på följande sätt: 
 

Beutifully designed and developed characters * Outstanding Next Generation 3D Graphics *Emotionally 

engaging plote line *  Deep, existential, multi branching story line * 6 Very different endings* Which is the 
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(real?) future? * Is there such a thing?* Time-lines spanning over 4 centuries of history * Mind frying time-

travel puzzles...!  
 

Det man här lägger stor vikt på, är djupet i storyn, de olika tidsperioderna, tidspuzzlen och 

kanske framför allt, den förändliga storyn. När man starta spelet börjar en film, som spelaren 

får titta på. När filmen slutar, så ska spelaren plocka upp ett föremål som ligger på golvet. 

Spelaren kan då röra spelfiguren (hädanefter kallad Eike) med hjälp av piltangenterna på 

tangentbordet. För att plocka upp föremålet, vilket är spelarens första ”uppdrag”, gör spelaren 

så han/hon styr Eike fram till föremålet och trycker på ”Enter” eller ”vänster musknapp”. Eike 

plockar då upp föremålet och placerar det i ”inventory”. I ”inventory” placeras alla de saker 

som Eike bär med sig.  Spelaren får upp ”Inventory-menyn” genom att trycka på ”Right ctrl” 

eller ”höger musknapp”.  

Med hjälp av musen kan spelaren styra kameravinklarna, så han/hon ser 360 grader runt 

Eike. När Eike är inomhus och spelaren trycker på ”End –knappen” på tangentbordet, så 

placerar sig kameran som Eikes ögon och spelaren kan då styra Eikes blick med hjälp av 

musen. 

När Eike ska prata med spelets NPC (non-player character, vilka är de datorstyrda 

karaktärerna), så gör spelaren det genom att åter trycka ”Enter” eller ”vänster musknapp”. Det 

finns då två saker som kan hända. Antingen blir det film, där spelaren får se Eike agera, utan 

att spelaren har något inflytande över dennes handlingar eller så får spelaren läsa vad NPC:na 

svarar. När Eike ska ge en NPC något, så gör spelaren det genom att först gå in i ”inventory”. 

Spelaren kan där bläddra genom alla de saker som Eike bär med sig. Spelaren väljer därefter 

det objekt som han/hon vill att Eike ska ge till NPC:n och trycker därefter på ”vänster 

musknapp” för att få Eike att ge objektet till NPC:n. Är det ett objekt som går att ge bort eller 

visa för en NPC, så blir det ett filmklipp. Är det ett objekt som NPC:n inte vill ha, eller det 

används på fel sätt, så tar Eike upp objektet och tittar på det spelaren kan då läsa vad Eike 

tänker om objektet.  

Spelet växlar hela tiden mellan interaktion och film. Spelarens uppdrag är att se till att 

Eike kommer levande ur en viss situation och för att göra detta, måste han använda en 

tidsmaskin för att åka fram och tillbaka i tiden. Det finns en mördare som vill se Eike död och 

spelaren måste använda sig av tidsresor för att på olika sätt skydda Eike.  

Eike kan i vissa situationer resa i tiden. Ibland tvingas Eike att åka genom tiden och då 

lyser hans Digipad (tidsmaskinen) grön. Vid andra tillfällen ska spelaren själv välja mellan 
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olika tider att åka till för att på så sätt lösa ett puzzel, som går ut på att Eike ska ta sig levande 

från en situation. 

De puzzel som spelaren ska lösa handlar ofta om, att spelaren ska få tag på objekt eller på 

något sätt förändra ”nuet” genom att åka tillbaka till det förgångna och ändra något där. 

Puzzlen handlar även om, att spelaren måste lista ut hur och var Eike ska använda de objekt 

han bär med sig. Således gäller det att lista ut vilka objekt Eike behöver för att skydda sig och 

ta sig vidare och hur han ska göra för att få tag på dem. Spelaren måste lista ut vilken tid Eike 

ska bege sig till för att komma vidare och undkomma den död som väntar honom i nutiden.  

Man kan säga att spelaren löser olika puzzel, vilka startar filmer som spelaren får titta på. 

Dessa för storyn vidare, samtidigt som de presenterar en ny situation (ett nytt puzzel) för 

spelaren att lösa. Det är filmerna som tar upp den största del av spelets tid. Första gången jag 

spelade spelet tog det ca 8 timmar och andra gången jag spelade det tog det ca 7 timmar. När 

jag spelade igenom spelet en tredje gång och då klickade förbi samtliga filmer, tog det endast 

ca 40 minuter. Man bör dock ha i åtanke, att jag vid den tredje spelomgången redan visste hur 

jag skulle lösa de puzzel som Eike ställes inför. 
 

 

2.2 Storyn i grova drag 
 

Spelet handlar i stora drag om en ung man vid namn Eike Kuseh, vars öde är att dö den 8 april 

2001. Han får dock hjälp att undkomma detta öde av en mystisk figur som kallar sig 

Homunculus och med vars hjälp Eike kan förflytta sig genom tiden. Eike måste åka tillbaka i 

tiden för att försöka förhindra mordet på sig själv och samtidigt lösa gåtan varför det är någon 

som vill döda honom. Genom att åka tillbaka i tiden och ändra ”dåtiden” förändrar Eike också 

”nuet” och ”framtiden”. Detta betyder att han med hjälp av tidsmaskinen förändrar 

förutsättningarna för nuet, vilket även förändrar framtiden, då Eike inte dör vid den tid ödet 

bestämt. Eike reser mellan fyra olika tidsperioder, som alla på något sätt har en anknytning till 

honom. Tiderna är 2001, vilket är Eikes ”nutid” samt 1580-talet, 1902 och 1979-80. Eikes 

mördare ger sig inte förrän Eike gått till botten med problemet och därmed sett till, att det 

antingen inte finns någon mördare eller att han lyckats ändra mördarens avsikter. För en 

närmare genomgång se Bilagorna ”Första genomspelningen”, ”Andra genomspelningen” och 

”Tredje genomspelningen”. 
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3. Analys 

 

I detta avsnitt analyserar jag tv/datorspelet Shadows of Memories och undersöker berättelsens 

innehåll och hur berättelsen förs fram med hjälp av film, puzzel, grafik, ljud och musik, samt 

hur berättelsen påverkas av spelarens interaktion och hur det kan bidra till att utveckla ett 

historiemedvetande.  
 

 

3.1 Shadows of Memories och dess berättelse  
 

Jörn Rüsen menar, att vårt historiska tänkande styrs av berättande och att berättelsen är viktig 

för vårt sätt att förstå och tolka tidsförändringsprocesser. Han skriver: 
 

Berättande skapar mening av tid genom att framställa en tidsföljd av förekomster (vanligen händelser men också 

sakförhållanden av strukturellt slag) som ett inre sammanhang mellan dem. Detta sammanhang är av det slaget 

att förekomsternas särskildhet (kontingens) inte försvinner men väl framstår som en tidslig förändring som 

efteråt går att leva sig in i. Inlevelsen i den tidsliga förändringen ger den en betydelse för förståelsen och 

tolkningen av de tidsliga förändringsprocesser i vilka berättelsens subjekt lever eller annorlunda uttryckt: i vilken 

berättandets kommunikationsprocess själv utspelar sig. 

Det specifika för det historiska berättandet består i att de narrativa förbundna förekomsterna anses verkligen 

ha inträffat i det förflutna.66  
 

Berättelsen är således viktig för vår förmåga att förstå förändringsprocesser. Rüsen menar, att 

den narrativa kompetensen är det högsta målet för lärandet och ”ingriper förmågan att 

tillämpa historiska erfarenheter, tolkningar och orienteringar på icke-narrativa 

handlingssammanhang, kort sagt: använda dem i det verkliga livet.”67  Liknande tankar har 

filosofiprofessorn Paul Ricoeur, som menar att den narrativa kompetensen är fundamental för 

att förstå och tolka verkligheten och omgivningen, eftersom vi uppfattar dem i form av 

berättelser.68 Han skriver till och med att ”there can be no thought about time without narrated 

time”69. Han skriver även att ”temporality cannot be spoken of in the direct discourse of 

phenomenology, but rather requiers the mediation of the indirect discourse of narration”.70 

Man kan således inte ens uppfatta eller än mindre prata om tid utan att använda narration.  

                                                 
66 Rüsen. s 97. 
67 Rüsen.s, 140. 
68 Ricoeur 1984. s 3, 11-19,  41-43, 52, 65-68, 91-92, 181, 193-217, 226-230. 
69 Ricoeur, Paul. Time and Narrative Volume 3. 1992.  The University of Chicago Press. s 241. 
70 Ricoeur 1992. s 241 
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Bernard Eric Jensen påvisar också, att berättelsen är viktig för vår förmåga att uppfatta 

och förstå det förgångna och klargöra, att vi inte bara lär oss något av den utan också skapar 

vidare på den. Han skriver: 
 

Om man utgår från en ontologisk tolkning av det narrativas kännetecken, är det nödvändigt att arbeta med 

berättelsen för att därigenom klarlägga sammanhangen mellan ”att förstå och bli klok på”- historia och ”att 

skapa”- historia. 
 

Angående berättande i spel menar Espen Aarseth, att spel kan använda sig av story, men han 

menar samtidigt, att berättandet är sekundärt och att storyns vikigaste funktion är att placera 

in spelet i en kontext, som motiverar spelaren att fortsätta spela. Aarseth menar, att spelarens 

drivkraft ligger i att vinna över den onde, lösa pussel eller uppdrag, få högst poäng eller 

avslöja spelets hemligheter. Han menar, att spelaren inte primärt spelar datorspel för storyns 

skull. Han skriver:  
 

Of course, games can be derived from stories (or the cultural mythologies that produce stories, such as 

espionage), but so can paintings. Surely, games can use stories as inspiration for the gameplay, but this does not 

mean that the games are derivative the way a movie adaptation of a novel would be. Tchaikovsky’s 1812 

Overture does not tell the story of Napoleon’s fatal battle in Russia; it merely scores it. By imitating some key 

events of Tolkien’s story, the Hobbit adventure game uses the story to motivate and structure the gameplay to 

certain extent, but it does not retell it.71 
 

Aarseth menar således, att det viktigaste för spelaren är att lösa uppdrag (quests) och att 

berättandet (det Aarseth kallar story) endast fungerar som en motivation för spelaren att 

utföra uppdragen. Aarseth skriver, “Instead of looking at games as stories, we might benefit 

from looking at some games (games with specific goals) as quest games.”72 Jag motsade mig 

detta in min avhandling av Star Wars: KOTOR och skrev då följande: 
 

Tittar man på mina genomspelningar av KOTOR, så ser man att det ena uppdraget leder till det andra. För att nå 

slutet av spelet måste man utföra över hundra olika uppdrag. Men till skillnad från vad Aarseth menar, så visar 

mina genomspelningar inte att uppdragen är det primära och storyn det sekundära. I KOTOR fungerar uppdragen 

mer som ett styrande moment, där programmerarna försäkrar sig om att spelaren följer en av de ”korrekta” 

vägarna genom storyn. Uppdragen fungerar således som en del av diskursen, då uppdragen likt en diskurs låter 

spelaren konstruera en väg genom spelet för att rekonstruera storyn. Jag skulle vilja påstå att det i KOTOR är just 

storyn, diskursen och dialogerna som är det centrala i spelet. Det är storyn, diskursen och dialogerna och det 

                                                 
71 Aarseth (2004), s 366.   
72 Aarseth (2004), s 375.   
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faktum att man kan påverka och förändra dem som står för den största delen av själva spelupplevelsen 

(gameplay).73 
 

Jag skulle vilja hävda att storyn i Shadows of Memories, likt den i KOTOR, är spelets 

huvuddel och en stor del av spelets gameplay. Jag vill mena, att man som spelare inte spelar 

Shadows of Memories för att vinna, få höga poäng eller för att besegra den onde. Spelarens 

drivkraft till spelandet består istället av två andra element, nämligen att lösa spelets puzzel74 

och interaktionen, vilka tillåter spelaren att förändra berättelsen och dess upplösning. Spelaren 

löser puzzel, vilket för spelaren framåt i diskursen och/eller förändrar den till den grad, att 

även spelets story påverkas och förändras. Spelets gameplay består således av puzzel, vars 

upplösning låter spelaren ta olika vägar genom texten/spelet/diskursen, vilket i slutändan även 

kan förändra storyn, då spelet innehåller sex olika slut. Spelets puzzel är således inte 

självändamål, då de är väl integrerade storyn och blir därmed en del av diskursen, det vill säga 

en del av spelarens väg genom storyn/spelet. 

Tittar man på spelets fodral, kan man se att spelets utvecklare Konami använder storyn 

och det faktum att man kan förändra den, som spelets främsta försäljningsargument. På 

fodralet kan man läsa:  
 

Beutifully designed and developed characters * Outstanding Next Generation 3D Graphics *Emotionally 

engaging plote line *  Deep, existential, multi branching story line * 6 Very different endings* Which is the 

(real?) future? * Is there such a thing?* Time-lines spanning over 4 centuries of history * Mind frying time-

travel puzzles...! 
 

Jag menar därmed, att storyn i Shadows of Memories inte bara är till för att sätta puzzlen i en 

kontext för att motivera spelaren, utan att de istället är en del av kontexten och därmed även 

diskursen.  

Shadows of Memories brukar historia för att berätta sin story. Denna historia är dock fiktiv 

och bygger inte på en korrekt återgivning av gångna handlingar. Storyn använder sig dock av 

de tre tidsdimensionerna ”dåtid” ”nutid” och ”framtid” och det är samspelet mellan dessa som 

skapar spelets”[m]ind frying time-travel puzzles”.  

Aarseth menar, att spelaren av ett tv/dator spel blir en aktiv del av spelets fiktion på ett 

sätt som åskådaren/läsaren av ett drama aldrig blir. Kombinationen spelare/spelfigur rör sig i 

gränslandet mellan olika världar. Han skriver:  
 

                                                 
73 KOTOR- en narratologisk smältdegel En analys av berättarstrukturen i datorspelet Star wars: Knights Of The 
Old Republic. s, 39. 
74 Se avsnittet, ”Hur spelar man Shadows of Memories?” 
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Such interactive fiction as an adventure game is even less fictive than a staged drama, since the user can explore 

the simulated world and establish causal relationships between the encountered objects in a way denied to the 

readers of Moby Dick or the audience of Ghosts.75 
 

Detta gör, att det för en spelare blir lättare att verkligen bli indragen i spelets story och diskurs och 

därmed uppleva dem på ett närmare sätt, än vad till exempel en person som tittar på ett drama blir. 

Det är således intressant att titta närmare på Shadows of Memories och undersöka om dess 

berättande och interaktion kan bidra till att förståelse och tolkning av förändringsprocesser 

och tid, då just berättelsen, enligt både Rüsen och Ricoeur, är fundamental för dess förståelse.  
 

 

3.2 De olika tidsaxlarna i Shadows of Memories 
 

Shadows of Memories innehåller fyra olika tidsaxlar som löper parallellt genom spelet och 

som på olika sätt hela tiden samspelar. Jag kallar dessa för den kronologiska tidsaxeln, dagens 

tidsaxel, diskursens tidsaxel och spelarens tidsaxel.  

Den kronologiska tidsaxeln är den tid som kronologiskt existerar i spelets ”historia”. De år 

som spelet använder sig av på den kronologiska tidsaxeln är 1580, 1582, 1584, 1902, 1979, 

1980 och 2001. Dessa år följer varandra kronologiskt och alla utom år 2001 är belägna i det 

”förflutna”, då spelets ”nutid” är 2001. Den kronologiska tidsaxeln är inte bunden bara till år 

utan även till all tid som följer ett kronologiskt skeende, vilket då också innefattar olika datum 

och tidpunkter. 

Dagens tidsaxel är den dag och den natt som spelet utspelar sig i, det vill säga Eikes 

”riktiga” tid. Spelet börjar den 8 april 2001 kl. 14:00 och slutar den 9 april 2001 kl. 04:10. Det 

är tidpunkter på denna tidsaxel, som markerar de tidpunkter Eike ska dö på. Inför varje kapitel 

i spelet får spelaren se en svart ruta med en tidpunkt, som markerar den aktuella tiden på 

dagens tidsaxel. Olika NPC:s går att finna på olika ställen vid olika tidpunkter på dagens 

tidsaxel. Ett exempel på detta är i början av kapitel 5. Klockan är då 20:30 och det har börjat 

mörkna, de flesta affärerna har stängt och Eike känner sig hungrig och beger sig till puben för 

att äta. De flesta NPC:na har vid denna tid förflyttat sig till puben, för att träffas och äta. 

Diskursens tidsaxel är den väg spelaren och Eike tar genom spelet och de olika tiderna. 

Diskursens tidsaxel samverkar således med den kronologiska tidsaxeln och dagens tidsaxel. 

Spelaren och Eike hoppar mellan tiderna i den kronologiska tidsaxeln utan att ta någon 

hänsyn till vilka tider som kommer efter varandra kronologiskt. Spelaren och Eike måste dock 

                                                 
75 Aarseth (1997). s 50.   
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hela tiden ta hänsyn till dagens tidsaxel, då den finns markerad längst upp till höger på 

datorskärmen/tv-skärmen och den rör sig hela tiden mot den tidpunkt då Eike ska bli mördad. 

När till exempel spelaren styr Eike och låter honom prata med en NPC, så får spelaren efter 

samtalet se hur många sekunder eller minuter samtalet tog av dagens tidsaxel. Detta 

uppmanar spelaren att skynda sig och kan leda till ytterligare ett stressmoment, som spelaren 

måste relatera till. 

 Ett annat exempel på när de olika tidsaxlarna samverkar och skapar skillnader mellan hur 

de som är fast i den kronologiska tidsaxeln upplever tid på ett annat sätt än vad Eike gör 

(vilken rör sig i dagens och diskursens tidsaxel) är när Eike träffar Margarete första gången i 

sekvens 15 (första genomspelningen). För Margarete, som lever i den kronologiska tidsaxeln, 

inträffar detta den 10 november år1580 kl. 19:00. För Eike, som lever i dagens tidsaxe,l är det 

samtidigt den 8 april år 2001 kl. 15:00. När Eike lite senare i diskursens tidsaxel och på 

dagens tidsaxel träffar på Margarete igen i sekvens 45 (första genomspelningen) är hennes tid 

på den kronologiska tidsaxeln den 24 maj år 1582 kl. 15:16, samtidigt som det för Eike är den 

8 april år 2001 kl. ca 20:30-21:00. Det har således gått över ett och ett halvt år för Margarete, 

sedan de sågs medan det för Eike bara var fem, sex timmar sedan. Margarete frågar vid detta 

tillfälle, om Eike fortfarande letar efter Dana, vilken han i sekvens 14 (första 

genomspelningen) råkade föra med sig från dagens tidsaxel till den 10 november år1580 kl. 

19:00 på den kronologiska tidsaxeln. Eike svarar att han gör det då detta för honom, som 

relaterar till dagens tidsaxel, bara var fem, sex timmar sedan. Margarete blir väldigt 

imponerad, eftersom det med hennes tidsuppfattning betyder, att Eike sökt efter Dana i ett och 

ett halvt år. 

 Eike hittar dock Dana igen och det gör han den 3 augusti år 1584 kl. 12:43 på den 

kronologiska tidsaxeln.76 Dana berättar, att hon letat efter honom i hopp om att få komma 

hem, men att hon nu efter fyra år har börjat anpassa sig och ser nu denna tid som sitt hem. 

Eike, som i sin upplevelse av tid, är fast i dagens tidsaxel häpnas över, att det för henne gått 

fyra år, då det för honom bara gått lite över tolv timmar (dagens tidsaxel visar då den 9 april 

år 2001 kl. 03:33). Eike påpekar att Dana faktiskt ser mer mogen ut nu, nä när de förut 

träffades. Något som är intressant att påpeka är att Dana nu, när hon anpassat sig till den 

kronologiska axelns 1580-tal, också fått 1580-talets grafiska filter över sig och nu har den 

bruna tonen över sig likt allt annat i denna tid, mer om det i avsnittet ”Grafik och kamera”.  

                                                 
76 Se bilagan. Första genomspelningen, sekvens 66. 
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Spelarens tidsaxel är den tid det tar för spelaren att spela igenom spelet. Som jag tidigare 

skrivit, tog det ca 8 timmar att spela igenom spelet första gången och jag gjorde det under en 

tidsperiod på 4 dagar. Den andra gången tog det ca 7 timmar och då bara 3 dagar. När jag 

senast i morse den 5 november år 2009 spelade igenom det igen för att ta några bilder, tog det 

bara ca 40 minuter. Det tog Eike ca 5-6 timmar att hitta Dana, det tog för Dana 4 år att bli 

hittad och det tog mig som spelare ca 7.5 timmars effektivt spelande att göra det. Mitt 

spelande var dock utspritt på fyra dagar, vilket gjorde att det för mig tog längre tid än för Eike 

att finna henne. När jag fann henne i morse, tog det således bara ca 35 minuter. Spelarens 

tidsaxel är alltså väldigt individuell och är baserad på den ”verkliga” tid det tar för spelaren att 

spela igenom spelet. Man skulle kunna göra skillnad mellan den tid spelaren effektivt spelar 

spelet och den tid han/hon låter det vila, medan han/hon gör annat, men det fyller i detta fall 

inget egentligt syfte. Jag vill här endast påvisa, att spelarens tidsaxel skiljer sig från de tre 

tidsaxlar man kan finna inom spelets dieges.  
 

 

3.3 Tidsbrytande berättartekniker  
 

Det finns många exempel i Shadows of Memories, där de tre tidsdimensionerna ”dåtid”, 

”nutid” och ”framtid” samverkar och ”tvingar” spelaren att mentalt orientera sig mellan 

tidsdimensionerna för att lösa puzzel och komma vidare i spelet. 

 Exempel på denna samverkan mellan de olika tidsdimensionerna är spelets användning 

av vad litteraturvetaren Gérard Genette kallar analeps77 och proleps78. Med analeps menar 

Genette en berättarteknik som bryter upp kronologin och visar på något som redan har hänt i 

storyn, flashback, vilket är den term Broadwell använder för samma företeelse.  Ett konkret 

exempel på en analeps är, när Eike ser Hugo på torget år 2001 och får en flashback, där han 

ser att det var Hugo som tidigare samma dag (både tidigare i diskursens och på dagens 

tidsaxel) satt utanför den brinnande puben och bad honom gå in och rädda hans ”grandpa”.79 

Flashbacken utspelar sig i slutet av spelet, i sekvens 7280 och syftar tillbaka till en händelse i 

början av spelet, nämligen sekvens 781. Eikes tid vid detta tillfälle (det vill säga, tiden på 

dagens tidsaxel) är 09/04/2001 kl. 04:06 och analepsen/flashbacken bryter den kronologiska 

tidsaxeln och visar på en händelse som utspelade sig 08/04 2001 kl.15:00. Spelaren får i 

                                                 
77 Genette, s. 48-67. 
78 Genette, s 67-79.   
79 Se bilagan första genomspelningen, sekvens 72 
80 Se bilagan första genomspelningen 
81 Se bilagan första genomspelningen 
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analepsen/flashbacken se mer av ansiktet på den gråtande unge mannen i sekvens 7, än vad 

han/hon fick se när han/hon befann sig där, i diskursen. Detta symboliserar att Eike nu blivit 

medveten om, att det var Hugo som var den unge mannen. Det ger ett nytt djup och en helt ny 

innebörd till själva sekvensen/händelsen, både för Eike och för spelaren. Den unge mannen i 

sekvens 7 ville således inte, att Eike skulle springa in i det brinnande huset för att rädda hans 

”grandpa”. Han ville istället att Eike skulle springa in i huset för att dö. Det sätter också ett 

nytt ljus på sekvens 1082, då spelaren låter Eike åka tillbaka i tiden för att se till, att elden 

aldrig börjar och ser då en ung man (som spelaren nu, med nyvunnen kunskap vet är Hugo) 

som försöker tända eld på puben.   

Ett konkret exempel på vad Genette kallar proleps, det vill säga en förvarning om vad som 

komma skall, eller händelser som berättas i förväg, är de filmer spelaren får se i början av 

några kapitel och som visar på vilket sätt Eike kommer att dö, om inget annat görs.83 En 

situation där spelaren får en föraning om den kommande framtid, som kommer att utspelas 

om inget annat görs, är filmen i början på kapitel 6, sekvens 54.84 Spelaren får i denna film se, 

hur Eike blir överkörd av en bil. Spelarens uppdrag är nu, att se till att fler personer står vid 

filmpostern, vid vilken han blir överkörd och detta kommer att skrämma iväg mördaren i 

bilen. Spelaren vet att Eike kommer att bli överkörd, om han/hon inte lyckas förändra spelets 

”verklighet” (”nu”) och se till att filmen, som postern handlar om, blir en succé. Medan 

spelaren försöker förändra ”nuet”, bär han/hon i minnet med sig vad konsekvenserna av ett 

misslyckande leder till. Man bör här tillägga att denna prolpes, vilken syftar på vad som 

kommer att hända med Eike, om spelaren inte lyckas ändra ”nuet”, samtidigt utgör en 

analpes. Detta eftersom han i exemplet, faktiskt blev överkörd men räddas av Homunculus, 

som för honom tillbaka till tiden innan han blir överkörd.  Eike och spelaren bär dock 

fortfarande i minnet vad som hänt och vad som åter kommer att hända, om inget annat görs. 

På detta sätt blir filmen både framåt- och bakåt- syftande.  

Thavenius menar, att ett av historien viktigaste mål är att medvetandegöra, att människor 

inte bara är en produkt av historia, utan att hon faktiskt också skapar historia. Han skriver 

också, att ”[d]å-et ska upplysa nu-et och ge handligsperspektiv mot framtiden. ” Det är just på 

detta sätt som filmsekvensen, som visar hur Eike ska dö, fungerar. Den visar vad som 

kommer att hända Eike, men i och med att han ”överlever” och får försöka igen, blir 

händelsen både ”dåtid” och ”framtid”. I ”nuet”, det vill säga spelarens diskurs, bär både 
                                                 
82 Se bilagan första genomspelningen 
83 Se bilagan första genomspelningen, sekvens, kapitel 3 sekvens 22, kapitel 4 sekvens 29 och kapitel 6 sekvens 
54. 
84 Se bilagan första genomspelningen. 
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spelaren och Eike i minnet vad som har hänt och vad som kommer att hända, om spelaren och 

Eike, med sina handlingar inte kan förändra ”nuet” och då också ”framtiden”. Detta liknar det 

som Jörn Rüsen menar, då han diskuterar hur kunskapen om det som hänt kan ge 

handlingskraft till att förändra nuet och framtiden85 och han skriver, att ”[h]istorier prövar 

framtiden i praktiken med hjälp av det förflutna”86. 

Historikern Christer Öhman är inne på samma spår och menar, att historiemedvetandet är 

viktigt då ”det inverkar på vårt sätt att handla i nuet”87. Han skriver: 
 

Varje människa påverkas därför i sitt beteende av historiska erfarenheter, om inte annat så på det viset att 

erfarenheter av ett visst handlingssätts konsekvenser har betydelse för hur människan i nästa liknande situation 

agerar. Denna påverkan är rimligen starkast i ett mycket kort tidsperspektiv men principiellt finns ingen gräns 

bakåt…88  
 

Ett annat exempel på proleps är spågumman, som Eike kan besöka. Spågumman kan läsa 

Eikes framtid och ge honom och spelaren den exakta tiden, när Eike ska dö. Spelaren ser hela 

tiden en klocka i högra hörnet av datorskärmen. Den visar Eikes ”nutid” (tiden på dagens 

tidsaxel). När denna klocka visar den tid som Eike ska dö, så gör han också det. När Eike 

befinner sig i en annan tidsperiod än sin egen, visas två olika klockor, en för hans ”riktiga” 

”nutid” (dagens tidsaxel) och en för ”dåtidens” ”nutid” (kronologins tidsaxel). Detta gör att 

även om Eike befinner sig i en annan tidsperiod och klockan på dagens tidsaxel slår 

tidpunkten för hans död, så dör han. Ett exempel på när spelaren måste besöka spågumman är 

i kapitel 1, sekvens 6,89 (spelaren kan ibland, utan att vara tvungen för att komma vidare i 

spelet, besöka spågumman för att få tidpunkten för Eikes död). Spågumman berättar denna 

gång inte hur Eike ska dö (vilket hon gör i sekvens 390), bara när han ska göra det. Hon säger, 

att Eike ska dö klockan 15:00, om inget görs åt saken. Eike lämnar sedan spågumman och 

spelaren står utan direktiv vad han/hon ska göra. Det enda spelaren nu vet, är att spelfiguren 

Eike kommer att dö när klockan i högra hörnet slår 15:00, om han/hon inte gör något åt det. 

Detta kan bidra till en stresskänsla hos spelaren, som nu snabbt måste komma underfull med 

hur Eike ska dö och vad han/hon ska göra för att förhindra det. 

                                                 
85 Rüsen. s 61-62. 
86 Rüsen. s 61. 
87 Öhman. s 66. 
88 Öhman. s 66-67. 
89 Se bilagan första genomspelningen 
90 Se bilagan första genomspelningen 
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En annan mindre konkret och mer subtil form av analeps och proleps är, när Eike ska titta 

på tavlorna i sekvens 26.91Spelaren måste här titta på några av tavlorna i museet för att 

komma vidare, detta eftersom Eike lovat Eckart att göra det. Spelaren/Eike behöver dock inte 

titta på alla museets tavlor. När jag spelade, undersökte jag två tavlor lite mer noggrant än de 

andra. En av dessa tavlor gick under namnet ”Collapsed house”. När Eike tittar på tavlan 

tänker han ”Where is this? This must be……”. Tavlan är målad av en man vid namn Karl 

Fransen, vilken levde och verkade på spelets 1580-tal (den kronologiska tidsaxeln). Tavlan är 

för otydlig för spelaren att riktigt ska kunna se vilket hus det är som kollapsat, men i och med 

Eikes kommentar ”This must be……”, kan det få spelaren att tänka på familjen Wagners hus. 

Eike har vid tidpunkten för tavlorna (enligt diskursens tidsaxel), varit på besök hos familjen 

Wagner år 1580 och både han och spelaren har fått höra att fadern Dr. Wagner är alkemist. 

Förknippar spelaren huset på tavlan med familjen Wagners hus, fungerar tavlan som en 

proleps, då huset mycket riktigt kollapsar år 1584. Spelaren får då en föraning om vad som 

komma skall. Detta bidrar till en insikt om vilka konsekvenser Dr. Wagners experiment 

kommer att få, då Eike lite senare i diskursens tidsaxel (sekvens 44) träffar Dr. Wagner för 

första gången 1582, två år innan huset kollapsar.92     

En annan intressant tavla är den som heter ”Odly dressed man”93 och som Eike tycker 

liknar sig själv. Denna tavla är också målad av konstnären Karl Fransen och den kan fungera 

som både analeps och proleps. Analeps, eftersom den syftar tillbaka till jonglören från 

sekvens 5 och 6 (första genomspelningen). Den uppmärksamme spelaren bör då fråga sig hur 

konstnären Karl Fransen, som levde och verkade i spelets 1580-tal, kan ha målat ett motiv 

som utspelar sig år 2001. Tavlan och Eikes kommentar till den syftar inte bara på en sekvens 

eller händelse utan på tre helt olika. Den ena är den som jag beskrev som analeps, de två 

andra fungerar som prolepser. I sekvens 33 (andra genomspelningen) befinner sig Eike i tiden 

år 1902 och han har just klätt ut sig till jonglören, som man kan se på tavlan i sekvens 26. Han 

åker sedan i sekvens 34 fram i tiden till år 2001 (men samtidigt beger sig Eike bakåt i tiden, 

då detta är tidigare på dagens tidsaxel), för att där ge sig själv ett meddelande. Jonglören på 

tavlan är således Eike själv, då han klätt ut sig 1902 och åkt till år 2001, samtidigt som det är 

jonglören, Eike själv tittar på i början av spelet i sekvens 5 och 6. Men hur kommer det sig då, 

att denna tavla som föreställer Eike, är målad redan på spelets 1580-tal, när händelserna är 

från år 2001 och 1902? Förklaringen till detta kan man finna i min andra genomspelning i 

                                                 
91 Se bilagan andra genomspelningen 
92 Se bilagan andra genomspelningen 
93 Se bilagan andra genomspelningen, kapitel 3 sekvens 26. 
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sekvens 53, då jag som spelare, låter Eike besöka konstnären på år 1584. Karl Fransen frågar 

då Eike, om han har hört något intressant och spelaren kan då välja mellan två olika alternativ. 

De två olika alternativ som spelaren kan välja mellan är ”About the street preformer” eller 

”Nothing at the moment”. Spelet har här förutsatt att spelaren väljer alternativ A, vilket gör att 

Eike berättar om jonglören (sig själv) för Karl Fransen. Han svarar att han troligen ska måla 

en tavla om det. Anledningen till att tavlan hänger på Eckarts museum i sekvens 26 är således, 

att jag som spelare lät Eike besöka Karl Fransen i sekvens 53. Denna tavla innehåller således 

de tre dimensionerna ”dåtid”, ”nutid” och ”framtid”. ”Dåtid”, då den föreställer något som 

redan hänt (både i diskursens tidsaxel och i dagens tidsaxel). ”Nutid”, då Eike tittar på tavlan 

och konstaterar att den liknar honom själv (ännu inte medveten om att det är just honom själv 

den föreställer).”Framtid”, då den visar på två händelser som ska ske, det vill säga att Eike 

åker tillbaka till eftermiddagen samma dag för att jonglera och ge sig själv ett meddelande och 

att Eike mycket senare (i diskursen och/eller i diskursens tidsaxel) måste åka tillbaka i tiden 

för att berätta om motivet för konstnären.  

Historieprofessorn Klas-Göran Karlsson definierar historiemedvetande på följande sätt: 

”den mentala process genom vilken den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av 

historiska erfarenheter och kunskaper, och i förväntningar om en specifik framtida 

utveckling”94. Jag menar, att det mentala tankeexperimentet som spelaren ställs inför, då 

denne reflekterar över tavlorna eller måste utföra för att se till att Eike inte bli påkörd av 

mördaren, är exempel på en liknande mental process, som den Karlsson beskriver som 

historiemedvetande.  
 

 

3.4 Hypertexter som handlingsavgörande dialoger 
 

Till skillnad från Star Wars: KOTOR, som jag analyserade i min magisteruppsats, så har 

spelaren i Shadows of Memories inte så stor kontroll över dialogerna. Man skulle kunna dela 

upp dialogerna i Shadows of Memories i fyra olika kategorier, dialoger i film, de tysta 

dialogerna, de ensidiga dialogerna och dialoger som hypertext.  

Med dialoger i film menar jag de dialoger som utspelar sig i de filmer som spelaren får 

titta på. Filmerna spelar, som jag redan diskuterat, en stor roll i Shadows of Memories och det 

är en av de främsta delarna i diskursen, det vill säga den del som för storyn framåt. Spelaren 

kan inte påverka dessa dialoger utan bara betrakta dem som en åskådare/åhörare.  

                                                 
94 Karlsson. s 49 
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Med de tysta dialogerna menar jag de dialoger som spelaren startar genom att gå fram 

och börja en dialog med en NPC. Dessa dialoger får spelaren vare sig se, höra eller i övrigt 

påverka. Det enda som spelaren får ta del av är NPC:s svar på de tysta/osynliga repliker, som 

spelaren startat och därigenom förstår spelaren, vad det är som Eike har sagt, frågat eller 

påstått. Ett exempel på detta är, när jag som spelare låter Eike gå fram och prata med den 

”lustigt klädda” flickan på torget i prologen. När spelaren trycker på mus knappen för att 

interagera med flickan, zoomas kameran in och hon svarar på en fråga, som spelaren varken 

sett eller hört Eike ställa. Flickan säger ”Me? A Prefomer? You ´ve got to be kidding me. But 

this square does get a lot of preformers, you know, street preformers. They get a pretty big 

crowd going, it´s kind of nice”.95 Även om spelaren varken får se eller höra vad Eike har 

frågat flickan, så är det inte så svårt att lista ut att han frågat henne om hon är en “preformer”.  

Med de ensidiga dialogerna menar jag, när man som spelare bara få se NPC:s 

kommentarer eller frågor, utan att han/hon får en ”hint” om vad Eike kan tänkas svara. Ett 

exempel på detta är, när jag som spelare lät Eike gå fram till en kvinna nära torget med en 

resväska. När jag som spelare trycker för att interagera med kvinnan, zoomas kameran in och 

kvinnan säger ”Exuse me. Have you seen a man walking around here?”.96 Spelaren får här en 

ensidig dialog (monolog), då spelaren inte får någon anvisning om vad Eike kan ha svarat 

kvinnan, om han nu gjorde det. 

Den sista typen av dialog, dialoger som hypertext, kan behöva ytterligare en teoretisk 

genomgång. För att förklara detta, tar jag hjälp av min magisteruppsats om berättartekniken i 

Star Wars: KOTOR.. Alla dialoger i KOTOR är vad Espen Aarseth kallar “erodic literature” 

eller vad Anna Gunder kallar ”hyperworks”. Den definition jag här kommer att använda mig 

av är Anna Gunders, men jag vill ytterligare poängtera att termerna ”erodic literature” och ” 

hyperworks” står för samma företeelse. Gunder skriver: 
 

 In ergodic works, the user must actively create a path through the text by choosing among alternatives (a 

hypernovel, a computer game, etc97 
 

Dialogerna i KOTOR fungerar således som en hypertext, vilket är en underkategori till 

ergodic literature/hyperworks. Det vill säga en text som läsaren måste arbeta sig igenom, 

eftersom han/hon måste skapa sin egen väg i texten genom att välja olika alternativ 

Gunder skriver följande om hyperwork (inklusive hypertext): 

                                                 
95 Se bilagan Bilder . 
96 Se bilagan Bilder. 
97 Gunder. s 18.   
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Hyperworks is a generic term that denotes a variety of works in a different media, including computer games, 

hypernovels, critical editions of literary classics, and scholarly articles, to name just a few examples. The lowest 

common denominator of all hyperworks is that they are multisequential, i.e., the user create their own paths 

through the work by making choices (which word to click on, which key to press, which footnote to read, etc).98 
 

Det som gör dialogerna till hypertexter och ergodic literature /hyperworks, är således de 

svarsmöjligheter spelaren har att välja mellan. Gunder menar, att ett kännetecken för ergodic 

literature/hyperworks och hypetexter är, att man som läsare/spelare ständigt undrar ”om man 

kanske skulle ha tagit en närmare, en bättre eller en vackrare väg.”99 I Shadows of Memories 

är dialogerna som hypertexter få, men de har en avgörande roll för hur saker och ting ska 

utspela sig och som Anna Gunder skriver, så sitter man som spelare och undrar vad som hade 

hänt om man tagit en annan väg. Aarseth menar dock, att trots möjligheten att välja väg 

genom texten, så är en hypertext mer styrd än vad en vanlig linjär text är, exempelvis en 

roman. Samma åsikt hyser Anna Gunder som skriver: 
 

Faktum är emellertid att ett digitalt verk kan vara monosekventiella, och det till och med i högre grad än vad som 

är möjligt i en tryckt bok eftersom författaren av en hyperroman kan tvinga läsaren att gå en viss väg genom 

verket. Den riktigt nyfikne läsaren kan i en traditionell roman tjuvkika ett par sidor framåt när det blir olidligt 

spännande utan att författaren kan hindra det. Författaren av en hyperroman har i det fallet långt större makt att 

styra läsningen och kan till exempel kräva att läsaren tagit del av en viss episod innan fortsättningen blir 

tillgänglig.100  
 

Detta gäller för dialogerna i KOTOR och det gäller i lika hög grad i Shadows of Memories. De 

val spelaren gör i dialogerna är oåterkalliga och kan ge resultat, vilka leder diskursen in på en 

helt ny väg (spelarens väg genom storyn). ”Spelet/Eike” uppmanar därför spelaren att noga 

tänka efter, innan han/hon väljer en väg genom hypertexten. Om detta skriver Aarseth 

följande:  

 
Each decision will make some parts of the text more, and other less, accessible, and you never know the exact 

result of your choices; that is, exactly what you missed.101 
 

                                                 
98 Gunder. s 12.   
99 Gunder. s 70.   
100 Gunder. s 69.   
101 Aarseth (1997), s 3. 
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Ett exempel på en sådan ”hypertext”, är när Margarete frågar Eike om hon kan få följa med 

honom till ”framtiden” (Eikes ”riktiga” tid) i sekvens 47102 (första genomspelningen) eller 

sekvens 46103 (andra genomspelningen). Spelaren får här två alternativ att välja mellan: 
 

A.                  I think you may be an ancester of mine. 

B.                  Oh, nothing. 
 

Oavsett vilket alternativ spelaren väljer, så uppfattar Margarete inte vad Eike säger och ber 

honom att säga det igen. Eike tar sig då för huvudet och säger för sig själv, att detta måste 

vara ett viktigt val. Eike ”varnar” således spelaren att inte förhasta sig, utan tänka igenom vad 

han/hon väljer, då valet kommer att få konsekvenser, vilka spelaren när han/hon gör valen inte 

är medveten om. Gunder kallar denna typ av ”hyperlänk” för Uncategorized,104, då länken ”give 

no information whatsoever on the character of the link destination.”105 Som man kan se i sekvens 

47106 (första genomspelningen) och sekvens 46107 (andra genomspelningen), får svaren 

omedelbara konsekvenser, beroende på vad spelaren valde att Eike skulle svara. Men svaren 

har även mer långtgående konsekvenser, vilket man kan se i slutet av spelet, då Hugo tagit sin 

syster gisslan. I den andra genomspelningen valde jag som spelare, att Eike skulle säga ” I 

think you may be an ancester of mine”. Detta ledde till att Hugo nu fick ett övertag gentemot 

Eike i sekvens 76, då han hotar honom med att lämna kvar Margarete i ”framtiden”, vilket är 

Eikes ”nutid”, för att på så sätt radera Eike ur historien. Detta eftersom Hugo då tror att 

Margarete är en förfader till Eike.  

En annan dialog, som också fungerar som en hypertext och där spelarens val i dialogen 

ger konsekvenser på den historiska utvecklingen i spelet, är den dialog Eike har med 

trädgårdsmästaren på 1580-talet. Eike försöker här övertala trädgårdsmästaren att inte plantera 

ett träd i sekvens 20108(första genomspelningen) respektive sekvens 21109 (andra 

genomspelningen). Detta eftersom mördaren i Eikes tid (2001) gömmer sig bakom trädet för 

att knivhugga honom.110 Som spelare får man här välja mellan alternativen: 
 

A.  The Squire would like you to plant flowers. 

                                                 
102 Se bilagan första genomspelningen 
103 Se bilagan andra genomspelningen 
104 Gunder. s 223.   
105 Gunder. s 223.  
106 Se bilagan första genomspelningen. 
107 Se bilagan andra genomspelningen. 
108 Se bilagan första genomspelningen. 
109 Se bilagan andra genomspelningen. 
110 Se bilagan första genomspelningen, sekvens 12. 
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B.  The Squire would like you to put up a statue. 
 

I första genomspelningen valde jag det första alternativet ”The Squire would like you to plant 

flowers”. Detta resulterade i att torget i tiderna 1902, 1979, 1980 och 2001 förändras och inte 

längre pryds av ett stort träd, utan istället en liten staty med blommor. I den andra 

genomspelningen valde jag det andra alternativet, ”The Squire would like you to put up a 

statue”. Detta resulterade i att torget, i samma tider som ovan, nu pryds av en staty av Eike, 

vilken gestaltar händelserna i sekvens 17 (andra genomspelningen), då Eike skrämmer iväg 

kvinnorna och lagmannen med sin tändare.  Förutom dessa kosmetiska förändringar, medför 

de båda förändringarna att trädet aldrig planteras, vilket i sin tur leder till att mördaren inte 

kan gömma sig bakom trädet. Eike överlever således vistelsen på torget.  

Historikern Jörn Rüsen menar, att historia handlar om samspelet mellan de tre olika 

tidsdimensionerna ”dåtid”, ”nutid” och ”framtid”. Han skriver: 
 

Vad historikerna än må avse med ”historia” handlar det aldrig bara om summan av alla tidigare mänskliga 

handlingar, utan om betydelsefulla sammanhang mellan förflutet och nutida mänskligt handlande och därmed 

även framtida handlande (eftersom det nutida alltid är intentionellt riktat mot framtiden)111. 
 

De betydelsefulla sammanhangen i exemplet ovan är att trädet planteras år 1580, vilket 

resulterar i att Eikes mördare ligger gömd bakom trädet år 2001 och lyckas därigenom 

knivhugga Eike. Eike vill förändra framtiden, eftersom den innehåller hans död. Men för att 

förändra den, måste han förändra nuet. Han måste således se till att det inte finns ett träd på 

torget. Eike åker därmed tillbaka till 18/11/1580 kl.19:22, vilken är den tid då 

trädgårdsmästaren är i färd med att plantera trädet. Eike ser till att trädet inte planteras, vilket 

förändrar hans ”nutid” och därmed också hans ”framtid”. Det finns således inget träd på 

torget, som mördaren kan gömma sig bakom, vilket förändra Eikes framtid, eftersom han nu 

överlever vistelsen på torget år 2001. Som jag tidigare visat, så kan filmen i sekvens 12 (den 

som visar att han blir knivhuggen vid torget) fungera som både en analeps och en proleps, då 

den visar på något som har hänt och något som återigen kommer att hända, om inget görs för 

att förändra nuet. 

Bernard Eric Jensen anser också, att kopplingen mellan de tre tidsdimensionerna är 

avgörande för vår förmåga att uppfatta omvärlden och oss själva i den. Han skriver: 
 

Genom att koppla ihop dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan skapar och utvecklar människan 

sin socio-kulturella scenariekompetens, alltså sin förmåga att ställa upp, genomföra och värdera socio-kulturella 
                                                 
111 Rüsen. s 53-54. 
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scenarier. En sådan kompetens är alldeles avgörande för att man ska kunna leva och fungera tillsammans med 

andra i ett samhälle.112 
 

Jensen menar, att elever kan utveckla denna scenariekompetens genom att analysera den 

kontrafaktiska historien och ett bra sätt att göra detta är genom skönlitteratur, film eller 

datorspel. Han skriver: 
 

Ett utforskande av den kontrafaktiska historien finns exempel i skönlitteratur, film och datorspel och exempel 

från dessa områden måste betraktas som självklara hjälpmedel för vidareutvecklandet av barns och ungdomars 

scenariekompetens.113 
 

Genom att spela Shadows of Memories kan man således utveckla sin förmåga att leva och 

fungera med andra i samhället, genom att man med kontrafaktiska händelser analyserar de tre 

tidsdimensionerna. Detta skapar insikt i hur vi ska leva och vad som är möjligt, ”önskvärt”, 

”förnuftigt och ”bra” att genomföra. 

Jörn Rüsen menar, att historier är ”berättelser om mänskliga handlingars tidsförlopp” och 

han skriver följande om dessa berättelser: 
 

Berättelser handlar alltså om två saker: om erfarenheter av tidigare handlanden och om bedömning av avsikter 

med framtidsinriktat handlande, alltså om fakta (något blev så och inget annat) och normer (något bör bli så och 

inget annat). Berättelser upprättar ett sammanband mellan de båda genom att de berättar om svunnet handlande i 

ett tidsförlopp på ett sådant sätt att detta tidsförlopp får en betydelse för handlingssubjektet framtidsperspektiv 

och självförståelse som ingår i den normativa regleringen av deras handlingsutkast (målsättning).114  
 

Denna förklarning över hur berättelser samverkar mellan dåtida och nutida handlande kan 

även fungera som en förklarning till hur Shadows of Memories är uppbyggt, vilket jag 

förhoppningsvis har visat med olika exempel, som trädet ovan, tavlorna i sekvens 27 och 

bilen som kör över Eike i sekvens 54.  
 

 

3.5 Subjekt med befogenhet att agera handlingsnormerande? 
 

Rüsen skriver att man inte kan förstå historia, om man inte förstår intentionen bakom de 

mänskliga handlingar som historien bygger på,115 det vill säga de ”normer i egenskap av 

                                                 
112 Jensen. s 76-77. 
113 Jensen. s 77. 
114 Rüsen. s 62. 
115 Rüsen. s 53 
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synpunkter som påverkar de handlande subjektens val”116 och därmed också handlande. 

Rüsen skriver: 
 

Exempel på detta är ursprungsmyter i vilka subjekt med befogenhet att normera (gudar, hjältar) handlar i en 

annan tid än berättarens (att säga ”i det förflutna” vore vilseledande) och deras handlande på en och samma gång 

framställs som förklaring till givna förhållanden och som handlingsnorm.117 
  

Det finns två subjekt med befogenhet att normera i Shadows of Memories och en utanför 

diegesen. Dessa är Eike, Homunculus och spelaren. Homunculus utnyttjar Eike, för att han 

ska förändra historien, så att den fyller Homunculus syfte.118 Det är Homunculus som har 

förmågan att resa genom tiden och därmed också befogenheten att normera, men enligt 

Homunculus så är han själv alltför svag för att uträtta något.119 Han ger således Eike 

förmågan att resa genom tiden och de befogenheter som med det medföljer. Homunculus 

egentliga motiv med att inte normera, trots sina befogenheter att göra det, beror troligen på att 

det skulle ha skapat en paradox. Homunculus motiv är att försäkra sig om sin egen existens, 

vilken är hotad då Hugo (mördaren) vill se till, att Eike aldrig hjälper Dr. Wagner att 

framställa honom.120 

                                                

 Det är Eike tillsammans med spelaren handlingsnormerar. Motivet för Eikes handlande är 

att överleva och komma underfund med, vem det är som vill mörda honom och varför. Eike 

har, som jag tidigare nämnt, fått sin befogenhet att normera av Homunculus, då det är med 

hans hjälp, som Eike kan resa genom tiden och förändra ”historien” och då också ”nuet” och 

”framtiden” efter sina och Homunculus intentioner.121 Likt hjälten eller guden i 

ursprungsmyten framställs Eikes handlanden som förklaringar till givna förhållanden. Det är 

till exempel Eikes handlande, som förklarar varför det står en staty av honom själv på torget i 

den andra genomspelningen.  

Ett annat exempel på Eikes normerande finner man i min tredje genomspelning. Eike ser 

här hur Eckarts fru Mirian blir mördad i sekvens 57. Eike försöker rädda Mirian, men blir 

själv misstänkt för mordet i sekvens 58. Varken Eike eller spelaren (jag) nöjer sig med detta 

och försöker återigen förhindra mordet. I sekvens 59 dyker Homunculus upp och ber Eike 

sluta upp med att leka god ”samarit” samt medge att det inte går att förändra ödet för andra 

 
116 Rüsen. s 53. 
117 Rüsen. s 62. 
118 Se bilagan, Första genomspelningen, Epilogen sekvens 75. Andra genomspelningen Epilogen sekvens 80. 
119 Se bilagan, Första genomspelningen, sekvens 28. 
120 Se bilagan, Första genomspelningen, sekvens, 72-75, samt 120 bilagan, Andra genomspelningen, sekvens 76-
80. 
121 Se bilagan, Första genomspelningen, sekvens 2. 
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människor. Eike (och spelaren) lyckas dock tillslut att förhindra mordet på Mirian i sekvens 

63. Detta förändrar spelets diskurs, story och ”historia”, då Mirian nu återfinns levande år 

2001. Eikes handlande förändrade således ”dåtiden” och därmed också ”nutiden”. Mirians 

överlevnad kan således direkt ledas tillbaka till Eikes handlande och ett nytt ”givet” 

förhållande är skapat. 

Eike är dock inte helt bekväm i denna maktställning, vilket han visar i epilogen till den 

första genomspelningen (sekvens 75). Han frågar där sig själv om hans eget liv verkligen är 

värt så mycket, att det ge honom rätten att förändra andra människors liv. Han visar också 

detta i den tredje genomspelningen i sekvens 86, då han tillrättavisar Homunculus. Eike 

tycker, att Homunculus alltför lättvindigt lägger sig i och förändrar andra människors liv. Det 

som ligger bakom Eikes tillrättavisade är, att Homunculus kidnappat Eckarts dotter Dana och 

bytt ut henne mot 1500-talets Margarete. 

Befogenheten att handlingsnormera får spelaren i och med, att det är han/hon som styr 

Eike genom berättelsen och de olika tiderna. Det är också spelaren som löser de olika 

tidspuzzlen, vilka är en del av spelets diskurs. Genom att lösa dessa olika tidspuzzel skapar 

spelaren en förståelse för, hur spelets värld och historiebruket i spelet fungerar. Spelet har, 

som jag redan nämnt 6 olika slut. Det är därför rimligt att anta att en spelare spelar spelet flera 

gånger, för att ta andra vägar genom spelet (diskursen) och därmed också försöker upptäcka 

nya saker och göra andra val i hypertexterna. Som Anna Gunder mycket riktigt påpekar, så 

undrar man som spelare hela tiden ”om man kanske skulle ha tagit en närmare, en bättre eller 

en vackrare väg” genom spelet/texten. Spelaren bygger således upp en allt större förstålelse 

för hur händelserna, tiderna och personerna i Shadows of Memories hänger samman, ju fler 

gånger han/hon spelar det och kan därmed förutse vissa händelser, genom att förförståelsen 

hela tiden byggs upp. 

 Ett exempel på finner man i min andra genomspelning, där spelaren inte får reda på att 

Eike egentligen är Dr.Wagner. Men i och med att jag i första spelomgången fick reda på det, 

så sätter den kunskapen ett nytt ljus på hela den andra spelomgången. Som spelare förstod jag 

denna gång mycket mer av de små subtila ledtrådar, spelaren får om detta, till exempel att 

Helena (Dr.Wagners fru)  i början av spelet påpekar, att Eike har samma röst som sin man. 

Man förstår nu också varför Eike, till synes planlöst vandrar omkring i staden, vilket spelaren 

med den nya kunskapen från första genomspelningen, förstår att han måste ha gjort sedan 

1580-talet. Av de tre med befogenhet att normerande, är spelaren således den enda som 

utvecklas och lär sig något av det.  
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3.6 Story och interaktion 
 

I min avhandling KOTOR- en narratologisk smältdegel En analys av berättarstrukturen i 

datorspelet Star wars: Knights Of The Old Republic, fann jag att interaktionen tillät spelaren 

att ta ”pauser” från huvuduppdraget. Jag skrev följande: 
 

Interaktionen och sidouppdragen spelaren/spelfiguren kan göra och som inte har med huvuduppdraget (storyn) 

att göra, bidrar till att spelaren/spelfiguren kan ta ”pauser” från storyn. Spelaren kan istället för att följa upp 

ledtrådarna till nästa huvuduppdrag, göra små sidouppdrag för att få erfarenhetspoäng eller tjäna pengar. 

Spelaren/spelfiguren kan även tjäna pengar och spendera tid på olika små minispel som Pazzak eller Pod race. 

Spelaren är således inte tvingad att följa upp storyn direkt, utan kan ta pauser och leda diskursen åt ett annat håll. 
 

Interaktionen tillåter även spelaren i Shadows of Memories att ta ”pauser” från 

huvuduppdraget (storyn). Men till skillnad från KOTOR, så kan spelaren aldrig ta en alltför 

lång ”paus”, eftersom tiden till Eikes död hela tiden tickar ner. Shadows of Memories 

innehåller heller inga minispel, vilket kunde ta upp tid i KOTOR. Sidouppdragen i KOTOR 

fick spelaren genom att prata med NPC:s. Dessa sidouppdrag varierade, men gick ut på att 

spelfiguren skulle hjälpa NPC:n med något. Uppdragen gick till exempel ut på att hämta 

något, döda någon eller övertala någon. Sidouppdragen i Shadows of Memories får spelaren 

inte av någon. Han/hon måste själv komma underfund med vad han/hon ska göra. Spelaren får 

heller inte belöningar, såsom XP (erfarenhets poäng som gör spelfiguren starkare), pengar 

eller saker, vilket man fick i KOTOR. Belöningarna för sidouppdragen i Shadows of Memories 

består istället av små filmklipp, vilka förändrar diskursen och ibland även storyn. 

Förändringarna i diskursen är tydliga och direkta, medan förändringarna som sker i storyn är 

svåra att spåra tillbaka till ett enskilt sidouppdrag.  

Ett exempel på ett sådant sidouppdrag är, när jag i sekvens 24 (andra genomspelningen) 

styr in Eike på ett konditori år 2001. Jag låter Eike prata med flickan som har konditoriet och 

Eike får ett smakprov av en chokladkaka som ännu inte fått något namn. Denna chokladkaka 

ger jag sedan till Margarete år 1582 i sekvens 47 (andra genomspelningen). Hon blir jätteglad 

och tycker den smakar underbart. Hon säger att hon aldrig smakat något liknande och att hon 

önskar att hon själv kunde lära sig att göra något så gott. När jag sedan i sekvens 59 (andra 

genomspelningen) styr in Eike på konditoriet år 1980, ger de bort fria prover av en 

chokladkaka som heter ”Margarete”, vilket är en kaka på ett gammalt recept från stadens 

historia.  
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Spelaren får inga direktiv om vad dessa sidouppdrag kan gå ut på eller vad de kan leda till, 

men tydligt är att sidouppdraget förändrade diskursen, det vill säga vägen genom 

storyn/spelet. Sidouppdraget bidrog också till en förändringsprocess i spelets ”historia”. 

Spelaren och Eike har befogenheten att normera och intensionen här är att bjuda Margarete på 

godis, vilket förändrar det förflutna i spelet, eftersom Margarete då börjar baka dessa 

chokladkakor och blir därmed upphovskvinnan till dem, 400 år tidigare än vad som från 

början var fallet. Detta visar att Eike och hans handlande inte bara motiveras och skapas av 

historia, utan att han också skapar historia genom sina handlingar. Om detta skriver Thavenius 

när han menar, att det finns en dubbelhet i förhållandet mellan människan och dennes 

skapande av historia.122 Han skriver: 
 

Studierna av det förflutna bör därför användas för att öka vår insikt i den skapade historien och klargöra att vi 

skapar vidare på den.123  
 

Ytterligare exempel på ett av dessa sidouppdrag, är de redan tidigare nämnda tavlorna av Karl 

Fransen, vilka Eike ger Fransen inspiration till att måla.  

Dessa exempel, samt det med trädet på torget, vilket jag diskuterar i avsnittet om 

hypertexter, visar på att spelet använder sig av en genetisk historiesyn med en genealogisk 

utgångspunkt, då det är utifrån Eike historien uppdagas och formas.124 

Ett exempel på ett puzzel som visar att vi både är skapade av historia och samtidigt är 

skapare av historia, är det puzzel spelaren måste lösa för att komma vidare i sekvens 15-16 

(första genomspelningen). Denna sekvens handlar om hur Eike ska komma undan lagmannen 

och kvinnorna på torget år 1580. Detta puzzel är ett av de få exempel, som visar att det 

faktiskt finns skillnader på människorna från de olika tiderna (mer om det i avsnittet Teman i 

Shadows of Memories). Spelaren får inga tips på hur han/hon ska ta sig vidare i spelet och 

undslippa kvinnorna och lagmannen, vilka tvingar honom kvar på torget. Som spelare har jag 

upptäckt två olika sätt att ta sig vidare på och det är genom att gå in i ”inventory” och 

antingen välja tändaren eller mobilen, vilka Eike bär med sig. Dessa objekt är uppfinningar 

som 1500-tals människan inte är bekant med och blir således rädd för Eike, när han hotar med 

eld eller med att han ska stänga in dem i sin pipande mobil.125 Spelaren tvingas således tänka 

efter vilka förutsättningar det finns för att skrämma iväg människorna från 1500-talet och 

måste därför välja något som för dem är obekant och kan verka skrämmande. I min andra 
                                                 
122 Thavenius. s 112. 
123 Thavenius. s 112. 
124 Karlsson. s 43-47.  
125 Se bilagan, Första genomspelningen, sekvens 15-16. Se bilagan, Andra genomspelningen, sekvens 16-17. 
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genomspelning använde jag mig av tändaren för att skrämma bort lagmannen och kvinnorna. 

De blev rädda och trodde att Eike kunde trolla.126 När jag som spelare i sekvens 21 fick välja 

mellan att trädgårdsmästaren skulle sätta upp en staty eller blommor, valde jag en staty. Jag 

har redan visat att detta medförde, att det därefter stod en staty på torget i åren 1902, 1979, 

1980 och 2001. Statyn föreställer Eike, då han använder sin tändare i sekvens 17 och på statyn 

står det att den föreställer en man som, ”emits fire from his hand”.127 Genom att välja objektet 

för att skrämma bort lagmannen och kvinnorna, väljer spelaren även motivet för statyn. 

Interaktionen i detta exempel förändrar således diskursen och visar på en handling som skapar 

historia. 

Ett exempel på ett uppdrag som spelaren själv måste finna och som inte bara förändrar 

diskursen utan även storyn, är förhindrandet av den redan nämnda mordskjutningen på Mirian 

(tredje genomspelningen, sekvens 57-63). För att Eike och spelaren ska få chansen att rädda 

Mirian, måste spelaren styra Eike till rätt plats i staden den 7 november 1980 vid ca kl.14:40 

(i kapitel 6). Gör spelaren inte detta, får Eike (och spelaren) aldrig bevittna skjutningen och 

förmågan att förändra dess utgång går förbi. Genom att förändra utgången överlever Mirian 

och återfinns år 2001, där spelaren få tillgång till mer story i sekvens 80, då Mirain vaknar av 

Eckarts och Eikes diskussion. 
 

 

3.7 Teman i Shadows of Memories 
 

Det finns en rad olika teman, man kan utröna i Shadows of Memories och ett av dem är vad 

Thavenius kallar diakron likformighet. Thavenius beskriver detta som ”tanken att människans 

villkor är desamma”,128 och att ”[d]et förflutna, nuet och framtiden är i princip likadana och 

en gång för alla givna.”129 Syftet med att påvisa likheter är, att motverka vad Thavenius kallar 

”historisk exotism”130, vilket ”tenderar att uppfatta gångna tider och de människor som levde 

då som något helt väsenskilt från oss och vår tid.”131 Exempel på dessa likheter mellan de 

olika tiderna i Shadows of Memories finner man på många ställen i spelet. Ett exempel är de 

kvinnor som bråkar med Margarete år 1580 i sekvens15 (första genomspelningen). De bråkar, 

eftersom de tycker att Margarete har en för fin och prålig klänning. Dessa kvinnor har sina 

                                                 
126 Se bilagan, Andra genomspelningen, sekvens 17. 
127 Se bilagan, Andra genomspelningen, sekvens 24. 
128 Thavenius. s 97. 
129 Thavenius. s 97. 
130 Thavenius. s 96. 
131 Thavenius. s 96. 
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likar i sekvens 23, där kvinnor med samma grafik som de i sekvens 15 (fast denna gång med 

andra kläder) står på torget år 2001 och klagar på att en kvinna där inte kan klä sig som 

folk.132 Detta visar på en likhet om att de äldre i alla tider, ”alltid” upprört sig över 

ungdomens sätt att vara. 

Ett annat exempel på diakron likformighet är de otroliga likheter NPC:ernas släktingar har 

till varandra. I spelet får Eike träffa 3 medlemmar ur släkten Fransen, en på 1580-talet, en 

år1902 och ytterligare en 1979/80-2001. Dessa släktingar är inte bara identiska till utseendet, 

utan de har även liknande yrken.133 Karl Fransen är på 1580-talet en berömd målare, Fransen 

(spelaren får bara veta efternamnet) år 1902 är en fotograf och Oleg Fransen är åren 1979, 

1980 och 2001 en filmregissör. I sekvens 30 (första genomspelningen) säger Albert Brum år 

1902 att Fransen kanske är fotograf, eftersom hans förfader Karl Fransen var målare. Eike har 

en diskussion med Margarete om denna diakrona likformighet och han berättar hur lika de 

olika personerna i släkten Brum är. Eike berättar att Eckart Brum är väldigt lik sin förfader 

Albert och Margarete, som känner till de bådas förfader ”the Squire”, bekräftar att det låter 

väldigt likt honom också.134 

Öhman skriver att en studie av Stig Bäckman visar på, att Eyvind Johnson använder sig av 

ett ”tidlöst” tema i sina romaner. Han skriver: 
 

När Eyvind Johnson skriver en roman som utspelar sig under Karl den stores tid är det varken medeltiden eller 

1900-tals människor han vill skildra utan de allmängiltiga och tidlösa typerna, och hans historiska romaner har 

således som sitt egentliga ämne varken historiska eller specifikt moderna problem utan de allmängiltiga och för 

alla tider gemensamma.135 
 

Detta är ett tema, man kan urskilja i Shadows of Memories. Det finns en mängd olika 

mänskliga ”problem” och sorger som upprepar sig i spelet och som löper som en tråd genom 

de olika tiderna. På 1500-talet brottas Hugo med sorgen över att ha förlorat sin mamma och 

frustrationen av att försummas av sin far. Han är fylld med hat och hämndkänslor mot 

Homunculus och Eike, vilka han anser har förstört hans familj. Dr. Wagner lider av dåligt 

samvete, då han vet att han försummat både sin ungdom och sin fru genom att ger all sin tid åt 

sina experiment. Albert Brum har även han förlorat sin fru och försöker få ihop vardagen utan 

att försumma sina barn. Eckart Brum har förlorat både sin fru och sin dotter (i första och 

andra genomspelningen) och han kämpar med sorgen och smärtan, samt de hämndkänslor han 

                                                 
132 Se bild bilagan. Diakron likformighet. 
133 Se bild bilagan. Fransen. 
134 Se bilagan. Första genomspelningen, sekvens 46. 
135 Öhman. s 75. 
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känner mot den som mördade dem båda. Eckart håller i slutet av den tredje genomspelningen 

i sekvens 87 ett tal till Hugo, om hur viktig familjen och behovet att vårda den är. Eike själv 

kämpar för sin överlevnad och bestämmer sig inte bara för att stoppa mördaren, utan också att 

sluta röka eftersom han vill leva. 

 De tidlösa teman som finns i spelet är således liv, död, släktskap, familj,  kärlek, hämnd, 

saknad och sorg. Genom att låta dessa teman löpa som en tråd genom spelet och de olika 

tidsåldrarna, pekar man på just de allmänmänskliga problemen som vi alltid kommer att 

kämpa mot.  

Dessa teman gör också att de olika tiderna och karaktärerna/NPC:erna känns verkliga och 

levande, vilket motverkar ”historisk exotism”. Ewa Queckfeldt menar, att en av fördelarna 

med att läsa historiska romaner eller romaner som blivit historiska är, att läsaren ”blir 

medveten om att det funnits ett ”då”, ett ”då” som en gång varit lika levande som vårt 

”nu”.”136 Jag menar att detta även gäller spelandet av Shadows of Memories. Karaktärerna 

(NPC:erna) i Shadows of Memories är inte bara ”levande”, då Eike besöker dem, utan spelet 

ger även spelaren illusionen av att de lever sina liv, då spelaren inte är närvarande. När Eike 

träffar Margaretes 1582, har det gått ett och ett halvt år sedan de sågs och mycket har 

förändrats i Margaretes liv sedan mamman har gått bort och Hugo börjat studera. När Eike 

åter träffar Dana efter fyra år, berättar hon att hon gjort mycket under dessa år. Hon har till 

exempel arbetat i en kvarn en tid, men berättar, att hon nu är kammarjungfru hos ”the squire” 

och att hon där träffat en man som hon ska gifta sig med.137 Spelet ger således en illusion, om 

att NPC:erna lever sina egna liv, även då Eike/spelaren inte är där, vilket bidrar till en känsla 

av att ”dået” i lika hög grad som ”nuet” varit levande. 
 

 

3.8 Grafik och kamera 
 

David Bordwell skriver, att en klassisk öppning för en Hollywoodfilm är en kamerasvepning, 

som gradvis introducerar tittaren för den ”Narrative World”138, i vilken filmen kommer att 

utspelar sig. Han kallar det ”moving inward”139, då kameran till exempel sakta sveper in i en 

stad och stegvis avslöjar skådeplatsen för fiktionen. KOTOR började på ett liknande sätt och 

det gör även Shadows of Memories. Spelet börjar med en film, där Eike kommer ut från ett 

café och tittar på sin klocka som står på 14:00. Han går sedan långsamt omkring i en liten 
                                                 
136 Queckfeldt. s 89. 
137 Andra spelomgången, sekvens 71. 
138 Bordwell. s 209.   
139 Bordwell. s 209.   
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stad. Kameran är till en början högt belägen, så att spelaren får se miljön, vilken består av 

trånga gränder och folktomma gator. Staden ser ålderdomlig ut och den skulle kunna vara 

belägen i Tyskland eller kanske Österrike, då gatorna och affärerna har tyska namn. När Eike 

sedan blir knivhuggen, zoomar kameran ut och visar det stora klocktornet, som då slår halv 

tre. Denna inledning fungerar som en presentation av skådeplatsen, då hela spelet utspelar sig 

i staden. Trots att över fyra hundra år skiljer mellan 1580 och 2001, är det inte mycket som 

förändrats i staden. Många av husen är desamma år 2001 som år 1580 och även många 

affärer, såsom slakteriet och bageriet, vilket tyder på en sorts diakron likformighet även här. 

De största skillnaderna i staden är, att den på 1580-talet är något mindre och att gatorna består 

av jord och grus, medan staden i de andra tiderna är något större och gatorna består av 

kullersten. Denna oförändlighet gör att spelaren förstår att han/hon fortfarande befinner sig i 

samma ”Narrative World”, samma skådeplats, även om Eike befinner i en annan tid och det 

ser lite annorlunda ut. Detta påpekar Dana för Eike i sekvens 67 (första genomspelningen), 

när hon åter träffar honom. Hon berättar då om hennes första tid, efter att Eike av misstag 

råkat skicka henne till år 1580 från år 2001. Hon berättar, att det inte tog så lång tid för henne 

att lista ut att hon faktiskt var kvar i staden, fast i en annan tid, då de flesta hus och gator var 

desamma.  

Detta liknar det Birgitta Gustafsson skriver, då hon berättar hur Jamtlis museum börjar sitt 

historiska rollspel. Hon skriver att en ”resa i tid innebär att förflytta sig till en annan tid, men 

till samma plats”140, och hon menar att detta ”gräv där du står - tänkande” har betydelse för 

upplevelsen av äkthet.  

Grafiken i Shadows of Memories är intressant, då den i sig själv fungerar som en 

tidsmarkör. Grafiken i de olika tiderna har ett sorts filter över sig, vilket gör att varje 

tidsperiod får ett distinkt färgschema.141 Grafiken år 2001 är ren och fylld med klara färger. 

Den ser således ut som man kan förvänta sig att den ska se ut. Grafiken åren 1979/80 är ren 

men färgerna är nedtonade, om man jämför med hur det ser ut 2001. NPC:na är blekare och 

färgerna på deras kläder och på husen ser matta och lite ”livlösa” ut. Grafiken år 1902 är helt 

och hållet svartvit. Allt och alla är svartvita, förutom Eike, som är lika full med färg som han 

är år 2001. En intressant detalj är, att Eike i början av kapitel 4 sekvens 29 (första 

genomspelningen) finner ett gammalt foto som föreställer Albert Brum och hans barn. Kortet 

är svartvitt och efter att Eike tittat på kortet kan han åka tillbaka i tiden till 1902. När han 

sedan anländer till 1902 är allt svartvitt och det ser således ut som att han färdats in i ett 

                                                 
140 Gustafsson. s 131. 
141 Se bild bilagan. Grafiken som tidsmarkör. 
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gammalt fotografi. Grafiken på 1580-talet har ett brunaktigt lite smutsigt filter över sig och 

skiftar i brunt och vitt. Detta gäller, likt de andra tiderna, både miljö och de olika NPC:erna. 

En intressant detalj här är den, som jag tidigare nämnde i avsnittet om de olika tidsaxlarna, att 

Dana från att ha varit fylld med färg år 2001 tappar denna och övertar den bruna/vita färgen, 

då hon efter fyra år anpassat sig till 1580-talet. Grafiken fungerar således som en tidsmarkör, 

vilken gör att spelaren direkt, bara genom att se grafiken, kan säga vilken tidsperiod det rör 

sig om. 
 

 

3.9 Musik och ljud 
 

Musik och ljudeffekter används väldigt sparsamt i Shadows of Memories. De används dock på 

ett par olika sätt, vilka kan vara intressanta för denna uppsats. David Sonnenschein diskuterar 

i sin bok Sound design: The expressive power of music, voice, and sound effects in cinema, 

musik och ljudeffekter i relation till film och narratologi. David Sonnenschein tar upp vad han 

kallar ”secondary emotions”, vilket är ljud som skapar känslor för åskådaren/spelaren. Det är 

således ett ljud som befinner sig utanför diegesen och hörs inte av karaktärerna i spelet. 

Shandows of Memories använder sig av ”secondary emotions”, för att uppmärksamma 

spelaren på viktiga detaljer i berättelsen. Ett exempel på detta är, när Eike läser om Dr. 

Wagner på puben i sekvens 36 (första genomspelningen). Eike sitter vid ett bord på puben och 

har beställt mat. Stämningen på puben verkar god och de spelar ”jazzig” musik. När Eike 

börjar läsa i boken ”The magician of our city”, vilken handlar om Dr. Wagners liv och 

forskning, tystnar jazzmusiken och spelaren får höra dova taktfasta trummor. När Eike 

kommer till partiet om ”The Philosopher´s stone”, får han en flashback och spelaren får se 

Dana hålla den röda stenen, i sekvens 12. En plingande ljudeffekt spelas och Eike identifierar 

Danas röda sten med ”The Philosopher´s stone”. Trummorna sätter en mystisk stämning på 

scenen och de fungerar samtidigt som en ”uppmärksamhetsmarkör” för spelaren, vilken ska 

förstå att det här sägs något viktigt. Den pinglande ljudeffekten är också en ”secondary 

emotions”, då den hjälper spelaren att ytterligare uppmärksamma, att den röda stenen är ”The 

Philosopher´s stone”. 

Ett annat exempel på ”secondary emotions” finner man i sekvens 87 (tredje 

gensomspelningen), när Margarete ska ta farväl av Eike och Eckart på torget år 2001.  Scenen 

börjar utan musik.  När Margarete säger adjö till Eike, hörs således bara deras röster. Men när 

Margarete vänder sig om och ger Eckart en nick till farväl, hör spelaren sorgsna och lågmälda 
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stråkar. Detta för att uppmärksamma och ytterligare poängtera för spelaren, att det inte bara är 

ett adjö två främlingar emellan, utan ett adjö mellan far och dotter, även om de själva inte vet 

något om det. ”Secondary emotions” används således, för att uppmärksamma spelaren om 

detaljer i berättelsen. När musik eller ljudeffekter hörs i dialogerna, är det något viktigt som 

sägs och spelaren bör då reagera och lägga informationen på minnet. Denna funktion hjälper 

spelaren att koppla detaljer i diskursen till storyn och hjälper således spelaren att förstå, hur 

sammanbandet mellan de olika tidsperioderna ser ut. 

En annan ljudeffekt som fungerar som en ”secondary emotion”, är ljudet från när 

Homunculus går. Ljudet fungerar samtidigt som en ”establishing recognition”, vilken är ett 

ljud som får spelaren att associera till något inom spelet/filmens värld. I sekvens 75 när 

Homunculus går iväg från Eike, hör spelaren hur Homunculus fotsteg låter som en tickande 

klocka. Denna ljudeffekt påminner spelaren att det är Homunculus som ligger bakom alla 

tidsresor och är den som ursprungligen har befogenheten att normera. Klocktickandet gör att 

Homunculus, med sin odödlighet, framstår som en del av tiden själv. 
 

 

4. Diskussion 
 
 
Vad har jag då kommit fram till? Och hur är det knutet till min frågeställning? Det ska jag 

diskutera i detta avsnitt. Det första jag fastslår är, att Shadows of Memories har en berättelse 

och att denna berättelse är central för hela spelupplevelsen, då spelets gameplay till stor del 

består av puzzel och interaktion, vilka förändrar diskursen och berättelsen och ibland även 

storyn. Rüsen och Ricoeur menar att berättelsen är fundamental för vår förmåga att uppfatta 

tid, historia och förändringsprocesser. De anser båda, att den narrativa kompetensen är viktig 

för vår förmåga att förstå och tolka verkligheten. Bernard Eric Jensen menar att berättelsen är 

viktig för att klarlägga sammanband och visa att vi inte bara är skapade av historia utan även 

är med och skapar vidare på den. Berättelsen och gameplay:en i Shadows of Memories brukar 

historia och innehåller både förändringsprocesser och tid, samtidigt som spelet visar hur dessa 

förändringsprocesser är knutna till spelarens handlingar. Spelet visar således att vi inte bara är 

formade av historia, utan även att vi kan förändra och skapa vidare på den. 

 Berättelsen innehåller fyra olika tidsaxlar som spelaren måste relatera till och interagera 

emellan. Genom tidsbrytande berättartekniker som analepser och prolepser tvingas spelaren 

att tänka och agera mellan dessa tidsaxlar för att komma vidare i spelet och lösa dess puzzel. 

Dessa tidspuzzel tvingar spelaren att tänka i termer som ”dåtid”, ”nutid” och ”framtid”. Här 
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finns således en koppling mellan historiebruket i spelet och spelarens historiemedvetande. Det 

är också ett exempel på när spelet mobiliserar ett historiemedvetande. 

 Jag visar också hur spelets berättelse och gameplay åskådliggör betydelsefulla samband 

mellan de olika tidsdimensionerna för att ”tvinga” spelaren att handla i det förflutna och på så 

sätt förändra spelets ”nutid” och ”framtid”. Bernard Eric Jensen menar att samspelet mellan 

de olika tidsdimensionerna är avgörande för vår förmåga att uppfatta omvärlden och oss 

själva i den. Spelarens manipulation av tid och miljö skapar alternativa ”verkligheter” i spelet. 

Diskursen och berättelsen förändras genom spelarens handlingar och nya ”verkligheter” ger 

plats för gamla. Bernard Eric Jensen menar att den kontrafaktiska historien kan bidra till att 

utveckla scenariekompetensen, vilken är nödvändig för vår förmåga att leva och fungera med 

andra i samhället. Jag vill mena att de olika ”verkligheterna” i spelet, likt den kontrafaktiska 

historien, kan bidra till att utveckla scenariekompetensen, vilken enligt Jensen skapar insikt i 

hur vi ska leva och vad som är möjligt, ”önskvärt”, ”förnuftigt” och ”bra” att genomföra. Jörn 

Rüsen menar också att berättelser om mänskliga handlingars tidsförlopp bidrar till både 

självförståelse och handlingskraft. Berättelsen och Shadows of Memories gameplay kan 

således hjälpa spelaren i sitt identitetsskapande, vilket Jank Werner och Hilbert Meyer menar 

är en av didaktikens centrala frågor. Martin Alm är inne på samma spår och menar att 

historiemedvetande och identitet betingar varandra. Bernad Eric Jensen skriver detsamma och 

menar, att man i historia speglar sig själv i ”de andra”, vilket bidrar till en ökad 

självförståelse. Gustafsson frågar sig vilket lärande upplevelsen kan ge och hon kommer fram 

till att den kan vara meningsskapande samt att den kan öka självförståelsen. Gustafsson ställer 

sig frågan hur vi ska se på skola och museum. Ska de vara en plats där man berättar hur 

någonting var eller ska man uppfatta dem som en plats ”där elever tillsammans med andra ges 

möjlighet att konstruera sig själva, att göra en konstruktion av verkligheten?”142 

Även Thavenius skriver att historien är viktigt för identiteten och 

personlighetsutvecklingen och han menar till och med att det är farligt för människor att leva 

utan historia och denna fara får Shadows of Memories huvudperson Eike uppleva, då allt han 

råkar ut för är på grund av att han tappat sitt minne och sin historia och inte vet att det 

egentligen är han som är Dr. Wagner (se bilagan ”första genomspelningen” sekvens 75).  

Angående frågan, ”På vilket sätt är spelet handlingsnormerande?” så visar jag att spelaren 

har befogenhet att handlingsnormera och genom sina handlingar förändra spelets diskurs och 

story. Många av de handlingar som leder till förändring är inte uppenbara, utan tvingar 

                                                 
142 Gustafsson. s 125- 127. 
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spelaren att själv utforska vad som är möjligt att förändra i spelet. Exemplet när jag som 

spelaren räddade Mirian i tredje genomspelningen visar detta, då jag tidigare inte ens visste att 

det fanns möjlighet att göra detta. Det är här spelmediet verkligen skiljer sig från både 

litteratur, film och drama. Spelaren kan inte passivt följa med i berättelsen, utan måste hela 

tiden reflektera och begrunda det som händer för att kunna lösa tidspluzzlen och därmed 

komma vidare i spelet. Spelaren måste således följa med i berättelsen och inbringa en 

förförståelse om vad som är möjligt att påverka och vilka konsekvenser det får, innan denne 

agerar. För att förändra diskursen så att Mirian överlever attentatet och för att Eike ska kunna 

ta sig ifrån torget, där han hålls kvar av lagmannen och kvinnorna, så måste spelaren ta 

medvetna och aktiva beslut och handla på ett sätt som förändrar historien. Berättelsen och 

gameplay:en i Shadows of Memories åskådliggör således att vi som människor genom aktiva 

val och handlande kan påverka både samtiden och framtiden och därmed också skapar 

historia.  

Intressant att notera är att Homunculus motiv med att manipulera Eike är, att Eike ska 

handlingsnormera och förändra ”dået”, ”nuet” och ”framtiden”, så att Homunculus undgår 

döden och försäkra sig om sin egen skapelse och odödlighet. Det är detta motiv som startar 

alla händelser i spelet och det är därför Homunculus brukar historia. Det som gör detta 

intressant är, att det liknar det Peter Aronsson beskriver som historiebrukets djupaste nivå. 

Han skriver: ”De djupaste meningsproducerade nivåerna där historia producerar mening är 

den att övervinna tidens flyktighet och därmed döden.”143 

Gustafsson menar att det i ett rollspel är väldigt viktigt med en dramatisk och spännande 

handling, som kan få eleverna intresserade och lättare försätta dem i handlingen, samtidigt 

som det lockar till olika tolkningar. Hon skriver, att  ”[j]u komplexare dramatik, desto större 

frihet för barnen att göra egna tolkningar av det utmanande och främmande.”144 Detta är 

utmärkande för Shadows of Memories, då berättelsen är både dramatisk och spännande, 

samtidigt som spelarens möjlighet att handlingsnormera skapar stort utrymme för olika 

tolkningar.  

I spelet kan man även urskilja temat diakron likformighet. Shadows of Memories visar att 

det inte är så stor skillnad mellan ”då” och ”nu”, ”vi” och ”dem”. Spelet visar att människor 

kämpat med samma existentiella frågor och brottats med liknande problem, oavsett vilka tider 

de kommer ifrån. Men det är inte bara människorna som ter sig lika oavsett tid, utan det gäller 

även miljöerna.  

                                                 
143 Aronsson 2004. s 58. 
144 Gustafsson. s 139. 
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 Erika Sandström menar att skillnader mellan förr och nu uppmärksammats i högre grad 

än likheter,145 vilket har resulterat i att många människor idag ”betraktar det förflutna som ett 

främmande land, helt annorlunda än nuet och utan förbindelse med detta”146. Sandström 

menar att det enda undantaget är företeelser som känslor, vilka ”uppfattas som likartade i alla 

tider”.147 Genom att bara se skillnader mellan ”nu” och ”då” blir det svårt att lära sig något av 

den ”andre”, som då ses som så väsensskilda från oss. Queckfeldt har liknande tankar och 

frågar sig om medvetandet om att det funnits ett ”då” upphör ”, när historien inte längre berör 

individer som man personligen är eller varit bekant med”148. Shadwos of Memories skiljer sig 

från detta genom att spelet till största del visar likheter istället för skillnader. Den diakrona 

likformigheten gör att spelare lättare kan identifiera sig med människorna i de olika tiderna, då 

man förstår att de inte var så olika oss och att deras drömmar och liv inte skilde sig så mycket 

från våra.  Shadows of Memories försöker också ge spelaren illusionen av att NPC:na lever 

sina egna liv, även då spelaren inte är närvarande. Detta kan hjälpa spelaren att se 

människorna, som levde ”då”, en gång varit lika levande som de i vårt ”nu”.  

Erika Larsson menar att det kan vara svårt att förmedla en förståelse av sambandet mellan 

nu och då, bara att genom lyssna eller läsa om det och anser att den levande historien kan 

underlätta lärandet, eftersom den möjliggör inlevelse.149 Hon skriver också att det på 

Historieland är aktörernas ansvar att få med besökarna i rollspelet, något som inte alltid är 

enkelt.150 Gustafsson menar också att det finns en fara med leken och rollspelet, då eleverna 

inlevelse kan blir så stor, att de aldrig reflekterar över sammanhanget.151 I Shadows of 

Memories kan, som jag redan visat, spelaren också möta levande historia med inlevelse. Men 

till skillnad från Historielandet kan spelaren inte bli en passiv åskådare, utan måste hela tiden 

agera och reflektera över sina handlingar för att ta sig vidare i spelet. 

Jag har även visat hur grafiken fungerar som en tidsmarkör, då den genom att använda 

olika grafikfilter visar vilken tid Eike och spelaren befinner sig i. Detta fungerar som ett 

                                                 
145 Sandström, Erika. På den tiden, i dessa dagar: Föreställningar om och bruk av historia under 

medeltidsveckan på Gotland och Jamtli Historieland. 2005. Berndtssons Tryckeri AB, Östersund. s 143-144, 

156, 170. 
146 Sandström. s 170. 
147 Sandström. s 170. 
148 Queckfeldt. s 74. 
149 Larsson. Erika. ”Jamtli Historieland – ett lätt sätt att umgås”. Hämtad ur Konsten att lära och viljan att 
uppleva: Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli. 2002. Red. Peter 
Aronsson och Erika Larsson. Svanbergs Tryckeri AB. s 112-113 
150 Larsson. s 116. 
151 Gustafsson. s 137. 
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pedagogiskt hjälpmedel, vilket på ett tydligt sätt visar spelaren vilken tid han/hon befinner sig 

i, något som annars skulle kunna blir rörigt med tanke på alla tidsresor. 

Spelets öppning då kameran sveper över staden år 2001 fungerar likt Hollywoodfilmens 

öppningar, som ett sätt att berätta för spelaren/åskådaren vilken skådeplats spelet/filmen 

kommer att utspela sig i.  

Jag diskuterat också hur ljudeffekter fungerar som ”secondary emotions”, vilket är ljud 

som bara hörs av spelaren och har en tudelad funktion. Den ena funktionen är att den fungerar 

som en ”uppmärksamhetsmarkör”, så att spelaren inte missar intressanta och vikiga saker i 

berättelsen. Den andra funktionen är att den sätter stämningen på scenen, så att spelaren ska 

känna och uppleva det som händer i berättelsen.  

Musiken, ljuden, grafiken och kameran fungerar således som pedagogiska hjälpmedel för 

spelaren, så att han/hon lättare ska kunna följa med i berättelsen. 

En underfråga som jag ställde i början av arbetet var, ”Kan man utveckla ett 

historiemedvetande genom att spela tv/datorspel?” Svaret på denna fråga är: Ja, om spelet 

innehåller ”rätt” ingredienser, såsom en väl berättad historia innehållande de tre 

tidsdimensionerna ”dåtid”, ”nutid”, ”framtid” och ett gameplay som tvingar spelaren att 

reflektera över berättelsen och aktivt handla för att komma vidare genom den. Jag anser att 

Shadows of Memories tillhör den typen av spel. Jag anser också att genren äventyr/puzzel, 

som Shadows of Memories tillhör, är väl lämpad för detta, även om jag tror att också andra 

spelgenrer har möjlighet att utveckla ett historiemedvetande. 

Jag menar att spel likt museibesök, upplevelsedagar och historiska rollspel kan stimulera 

elevers kunskapssökande och hjälpa dem att förstå sådant som är svårt att förklara med ord. 

Jag tror dock att det är viktigt med en uppföljning, där elever tillsammans med lärare 

diskuterar och reflekterar över sina upplevelser av spelet, vilka handlingar de gjorde och vilka 

konsekvenser det fick samt vilka tolkningar man kan göra utifrån detta.  

 Det finns dock inga givna garantier för, att ett spel ska fungera som en del av 

upplevelsepedagogiken. Därför är det viktigt att läraren vet vad han/hon är ute efter att lära 

eleverna, när denne söker efter ett spel. Det är också viktigt att läraren verkligen sätter sig ner 

och spelar igenom spelet och se hur väl det fyller de krav han/hon satt upp.  

Som jag redan visat, så menar jag att Shadows of Memories skulle kunna fungera bra som 

ett pedagogiskt hjälpmedel i historieundervisningen. Hur detta skulle se ut i praktiken sträcker 

sig dock utanför detta arbete, då mitt syfte var att undersöka vad och hur tv/datorspel 

förmedlar om historia och vad man kan lära sig av det. Detta eftersom forskningen om 

tv/datorspels möjlighet som pedagogiskt hjälpmedel fortfarande är väldigt ringa.  
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En fortsättning på detta arbete skulle därför kunna vara, att undersöka hur spel i praktiken 

kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i historieundervisningen. 
 

 

5. Avslutning 

 

Den huvudfråga som jag ställde i inledningen och som jag i detta arbete försökt att besvara är:  
 

• Vilken koppling finns det mellan historiebruk i spel och spelarens 

historiemedvetande? 

 

För att besvara denna fråga tog jag hjälp av två underfrågor. Jag börjar med att besvara 

den första underfrågan:  

• Hur mobiliseras ett historiemedvetande i tv/datorspel? Kan man utveckla ett 

historiemedvetande genom att spela tv-datorspel?  

Min analys har visat att historiemedvetandet mobiliseras genom berättelsen, 

berättartekniken och gameplay:en. Berättelsen innehåller olika tidsaxlar, vilka spelaren måste 

förhålla sig till, samtidigt som berättartekniken och gameplay:en, som består av interaktion 

med olika tidspuzzel, tvingar spelaren att tänka i banor som ”dåtid”, ”nutid” och ”framtid”. 

För att lösa tidspuzzlena och komma vidare i spelet, måste spelaren således reflektera över 

berättelsens innehåll och hur sammanbandet mellan de olika tidsaxlarna ser ut. Detta gör att 

spelaren övar upp och utvecklar sitt historiemedvetande. Jag upptäckte att musiken, ljuden, 

grafiken och kameran fungerar som ett pedagogiskt hjälpmedel för spelaren, så att han/hon 

lättare ska kunna följa med i berättelsen.  

Den andra underfrågan:  

• På vilket sätt är spelet handlingsnormerande?  

Spelet åskådliggör med sin berättelse och interaktion, att enskilda individer med sitt 

normhandlande kan förändra ”verkligheten”. Vi som människor är aldrig ”fängslade” av 

historien och samhället, utan vi har alltid möjlighet att förändra vår tillvaro och därmed skapa 

vidare på vår egen historia. Berättelsen visar också, att det förflutna bygger på mänskligt 

handlande och att det finns intentioner bakom handlandet. Shadows of Memories visar att 

människor i alla tider varit mer lika än olika varandra. Detta gör att det blir lätt att förstå 

människorna och deras intentioner. 

Kopplingen mellan historiebruket i spelet och spelarens historiemedvetande är således den 

historiska berättelsen, interaktionen mellan de olika tidsaxlarna för att lösa puzzeln och 
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berättartekniken, vilka låter spelaren normhandla och förändra ”dået”, ”nuet” och 

”framtiden”. Det är dessa element tillsammans som ”triggar” spelarens historiemedvetande 

och därmed också utvecklar det. 

Tv/datorspelet Shadows of Memories kan inte lära spelaren något om det förflutna, men 

det kan bidra till ett utvecklande av historiemedvetandet, öka självinsikten och därmed bidra 

till identitetsutvecklingen, åskådliggöra samband mellan ”nu” och ”då” och visa spelaren hur 

normhandlande kan påverka ”nutid” och ”framtid” samt levandegöra det förgångna och få 

elever intresserade av historia. 

 Jag tycker således att tv/datorspel bör få större utrymme i framtida forskning, då jag är 

övertygad om att spel som Shadows of Memories, kan fungera som ett pedagogiskt 

hjälpmedel i historieundervisningen och därmed också som ett led i upplevelsepedagogiken. 
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Bilagor 
 

Första genomspelningen 
 

Intro 

Spelaren ser en mörkhårig ung man/pojke sitta och dingla med benen på en stor dörrkarm, 

omgiven av förstörda gamla statyer. Han hänger med huvudet och ser sorgsen ut, men sedan 

tittar han upp och ut genom ett fönster. Fönstret visar en stad, men zoomar sedan likt en 

kamera in sig på en ung blond man, som kommer gående. Den unge mannen/pojken på 

dörrkarmen ler och ser genast gladare ut. Kameran följer den blonda mannen som går 

omkring i staden. Den mörkhåriga pojken iakttar honom, nu från ett träd. Den blonda mannen 

verkar känna sig förföljd, han slänger en blick över axeln och kameran zoomar in och bleknar 

bort. Titelskärmen dyker upp. Filmen har ett brunt filter över sig, vilket gör att det ser ut som 

en gammal tavla. 

 

Prolog 

 

08/04 2001 KL: 1400 

1. Huvudpersonen Eike kommer ut från ett café och tittar på sin klocka som står på 14:00. 

Han går sedan långsamt omkring i en liten stad. Staden ser ut att vara belägen i Tyskland eller 

kanske Österrike. Kameran följer Eike, som om de var någons ögon. Eike börjar känna sig 

förföljd och ser sig över axeln. Spelaren ser en skugga och kameran börjar accelerera och 

träffar Eike i ryggen. Han stönar till och faller på mage och spelaren ser, att han fått ett 

knivhugg i ryggen. En stor klocka i staden slår ett slag för 14:30 och Eike dör. 

 

 2. Spelaren ser en uppsjö av regnbågens alla färger och kameran rörs sig snabbt och slutar i 

en svart ruta. Eike vaknar upp på en konstig plats med förvrängda perspektiv. Det är platsen 

från introt. Här finns ett enormt huvud av en marmorstaty, en stor klocka som ligger på sidan 

och en byrå lika stor som Eike själv samt en stor tom port och ett fönster, som ser ut att hänga 

i luften. Det ser ut som att detta lilla ”rum” står på en hög platå och det finns bara avgrund och 

svart mörker utanför. 

Eike vaknar upp och frågar sig vad som hände. Är han död? En röst hörs, som säger att 

det är just vad han är. Rösten låter som en gammal mans röst, mild och lugn, men med en 
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smått ironisk ton. Rösten säger, att det är Eikes öde att dö, men att ”han” kan hjälpa Eike att 

ändra på det. Rösten säger, att om Eike vill, så ska ”han” ge Eike styrkan att förändra sitt öde. 

Eike är tveksam och undrar vad rösten vill ha för det. Hans själ? Rösten försäkrar honom, att 

”hans” enda syfte är att Eike ska överleva. Eike ser inte vad han har att förlora, så han går 

med på att få hjälp. Rösten säger, att ”han” ska ge Eike sin förmåga att resa i tiden. En sak 

kastas fram vid Eikes fötter och spelaren får styra fram Eike och ta upp saken (Det är vad 

rösten kallar en Digipad, vilket ser ut som en liten metallbok med en klocka på). Rösten säger, 

att Eike nu, vid vissa tillfällen, kan åka genom tiden. Men Digipaden låter honom bara resa till 

tider, som på något sätt har en anknytning till honom. Rösten säger också, att Eike inte bara 

kan resa tillbaka i tiden, innan han ska dö, utan att han måste leta upp källan till problemet 

och ta i tu med den, annars så kommer mördaren bara hitta nya sätt att döda honom. Rösten 

säger även, att när han befinner sig i en annan tid och Digipaden börjar lysa, så måste han 

återvända till sin egen tid, annars kan han för evigt bli fast i denna tid. Spelaren får kontroll 

över Eike och jag styr honom till den stora porten. Ett ljusspel kommer över skärmen och en 

klocka visar återigen 08/04 20001 kl. 14:00 

 

 3. 08/04 20001 kl. 14:00. 

 Eike vaknar upp av, att en servitris väcker honom. Han sitter vid ett bord på ett café. Eike ber 

om ursäkt, betalar och går ut. Han kommer ut från Caféet, som han lämnade i inledningen 

(sekvens 1). Eike tittar på klockan och uppmärksammar att den är 14:00. Han förstår inte vad 

som just hände, men han har Digipaden i fickan och inser, att han inte kan ha drömt. Spelaren 

får nu styra Eike. Spelaren kan nu gå omkring i staden och prata med invånarna, men många 

vägar i staden vaktas av arga hundar, så att spelaren inte ska kunna gå alltför långt. När 

spelaren styr förbi en anslagstavla, får Eike syn på en annons från en spågumma. 

Spågummans hus ligger jämte skylten och Eike poängterar, att han inte känner igen stället och 

han beslutar sig för att gå in. Spågumman, som är en maskerad kvinna, berättar att hon väntat 

på honom och Eike ber henne spå honom. Spågumman säger att ödets klockslag är 14:30 och 

det är då Eike kommer att dö. Men ödet går att ändra. Är Eike ensam när klockan slår 14:30, 

så kommer han att bli knivhuggen, men om han är bland folk, så kommer mördaren inte att 

agera. Men spågumman påpekar, att genom göra detta, så ändrar Eike framtiden och allt som 

där följer, vilket kan skapa en framtid, som på många sätt är mycket farligare än det han just 

nu upplever. Men spågumman säger, att Eike ser ut att vara stark nog, att ändra sitt öde och 

det är något, som han till varje pris bör försöka göra. Spågumman ber Eike komma tillbaka 

efter 14:30, om han nu överlever ödets klockslag. Eikes Digipad börjar nu lysa och den står på 
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08/04/ 2001 kl. 13:33. Som spelare åker jag till detta klockslag. 08/04/ 2001 kl. 13:33 ” If I go 

to the past, maybe I can gather a group of pepole....” (detta är Eikes tankar och de står över 

den tid, som Digipaden vill att Eike/spelaren ska åka till. Jag kommer hädanefter att 

presentera Eikes tankar vid de klockslag, jag som spelare åker till, men jag gör det bara första 

gången Eike åker till denna tid). När Eike använder Digipaden, så får spelaren se ett ljusklot 

som omger Eike, det vibrerar i luften och han försvinner. Ett ljusspel likt det i sekvens 1 visas 

och Eike landar i den tid spelaren valt.  

 

4. 08/04/ 2001 kl. 13:33 33 ” If I go to the past, maybe I can gather a group of pepole....” 

Som spelare, låter jag Eike gå omkring i staden och prata med dess invånare. Eike träffar på 

en tant, som han ber komma till torget vid 14:30. Tanten säger, att hon inte har något annat för 

sig och tänker göra det i hopp om en föreställning. Eike stöter sedan på en mamma, som letar 

efter sin dotter. Eike säger till henne att leta på torget, mamman tackar och beger sig dit. Jag 

låter Eike springa vidare i staden och låter honom även prata med en liten flicka. Det är 

mammans dotter och flickan säger, att hon letar efter sin mamma. Eike säger, att hon är på 

torget. Flickan tackar och beger sig iväg. Digipaden börjar lysa igen och den vill, att Eike ska 

bege sig tillbaka till sin egen tid igen. 

 

 5. 08/04/2001 kl. 14:06. ” It´s best that I return as soon as possible…”  

 Eike återvänder till torget i sin egen tid och de personer, som han talade med, står nu här och 

tittar på en jonglör. Jonglören är klädd i en vit kåpa med en vit mask för ansiktet. Eike ställer 

sig bland de andra och tittar på jonglören. Eike säger för sig själv, att där står en person med 

”no worry” och syftar på jonglören. Som spelare ser man hur en skugga smyger upp bakom 

Eike. Eike märker det och vänder sig om, men skuggan är redan borta. Han säger för sig själv, 

att folksamlingen måste ha skrämt iväg, vem det nu var. Han undrar nu, om han verkligen 

förändrat sitt öde. Han bestämmer sig för att återvända till spågumman igen och höra vad hon 

har att säga. 

 

Kapitel 1 

 

6. Spelaren ser hur Eike går in till spågumman. Spågumman säger, att Eike har trotsat sitt öde 

och att hon nu ser en ny framtid för honom. Eike kommer nu att dö kl. 15:00, om inget görs åt 

saken. Hon ber honom återvända, om han överlever efter kl. 15:00. Eike går ut ur 

spågummans hus och spelaren får kontroll över Eike. 
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 7. Det är nu upp till spelaren, att ta reda på vart Eike ska bege sig. Jag styr Eike till torget 

igen och låter honom pratar där med en flicka i lustiga och färggranna kläder. Hon säger, att 

hon hör konstiga ljud borta från puben. På troget står jonglören kvar och Eike kommenterar, 

att jonglören inte är så bra och att han själv troligen kan jonglera lika bra. 

 Jag styr därmed Eike till puben för att titta efter, vad det är som låter. När Eike kommer 

fram, så brinner puben och en folksamling står och tittar på branden, medan det sitter en 

gråtande ung man på gatan framför puben. Den unge mannen ber Eike hjälpa honom, då hans 

”grandpa” fortfarande är inne i huset. Spelaren får nu två alternativ att svara på: 

 

A.                  The heat of the fire´s too great. It´s too dangerous. 

B.                  I´ll try getting inside. 

 

 Jag valde här det första alternativet och Eike undrar då var brandmännen håller hus. Men 

inget annat tycks hända. Pratar Eike med den unge mannen igen, ställer denne återigen samma 

frågor. Spelaren kan nu svara 

 

A.                  No way kid, I just can´t 

B.                  Ok. I´ll give it a try. 

 

 Jag valde återigen första alternativet, men det blir samma dialog som förra gången. Var är 

brandmännen? Pratar Eike med den unge mannen igen, så får spelaren samma svarsalternativ 

igen och jag väljer nu, ”Ok. I´ll give it a try.” Eike går in i det brinnande huset, han faller 

omkull och dör av elden. 

 

 8. Eike vaknar åter upp på den mystiska platån, där han vaknade upp första gången i sekvens 

2. Rösten talar till Eike och säger, att det inte är lätt att undkomma sitt öde. Eike skickas sedan 

tillbaka till det brinnande huset. 

 

 9. Eike står återigen i det brinnande huset och Digipaden börjar lysa. Digipaden står på 

08/04/ 2001 kl. 14:00. 

 

10. 08/04/ 2001 kl. 14:00. ”The fire has not started yet at this time.” 
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Eike står utanför puben och det har ännu inte börjat brinna. Spelaren får kontroll över Eike 

och jag låter Eike gå runt puben, för att se hur det ser ut. Eike ser en ung man på baksidan av 

huset. Mannen/pojken håller på att ”fiffla” med något (det ser ut som den unga gråtande 

mannen, som övertygat Eike att ta sig in i puben för att rädda hans ”grandpa”). Den unga 

mannen blir rädd, när Eike kommer på honom och han lämnar det han håller på med och 

springer därifrån. Eike springer efter, men den unge mannen slipper undan. Eike återvänder 

till puben och släcker den eld, som den unge mannen försökt få att ta sig i huset. Eike undrar, 

vem det kan ha varit som försökt starta elden. Digipaden lyser igen och den står på Eikes 

”riktiga” tid. 

 

11. 08/04/ 2001  kl: 14:45. 

Eike står utanför puben och det brinner inte. ”Så det är så här man ändrar det förgångna”, 

säger han för sig själv. 

 

Kapitel 2 

 

12. 08/04/ 2001 kl. 15:00 

 Eike går på torget. Servitrisen från caféet springer efter honom och ropar. I handen håller hon 

en stor röd juvel. Hon undrar, om det inte är Eikes och frågar om han glömde den innan, då 

han somnade på caféet. Eike säger, att det inte är hans och servitrisen påpekar, att juvelen 

hade varit fin som halsband. Servitrisen tar upp en tändare, som hon också hittade och undrar 

om den är Eikes. Det är det, säger Eike och tackar och tar emot tändaren. Eike säger, att han 

är duktig på hantverk och att han skulle kunna göra ett halsband av juvelen till henne. Han 

säger, att han skulle kunna ha halsbandet klart tills imorgon och undrar, om hon är på caféet 

då. Det är hon, svarar hon och presenterar sig som Dana.  

Kameran zoomar in trädet på torget, vilket Eike och servitrisen står framför. Spelaren ser 

en hand med något vasst i och Eike blir återigen knivhuggen i ryggen. Eike dör och Dana 

skriker. 

 

13. Eike vaknar upp på den mystiska platån i mörkret. Rösten säger till Eike, att mördaren 

gömmer sig bakom trädet och han frågar om Eike kan förhindra det. 

 

14. 08/04/ 2001 kl. 15:00 
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Eike vaknar återigen upp framför Caféet. En äldre man (caféets ägare) står och fixar med en 

skylt utanför. Spelaren får kontroll över Eike. Jag låter Eike prata med den äldre mannen, som 

då säger, att Dana har begett sig ut för att leta efter Eike, då han glömde lite saker. Den äldre 

mannen säger, att hon troligen är på torget och letar. Jag styr Eike till torget och samma 

filmsekvens, med Dana som kommer springande, visas igen. De diskuterar samma saker, men 

spelaren får denna gång kontroll över Eike igen, innan mördaren hinner slå till. Digipaden 

börjar lysa. Pratar man med Dana igen så säger Eike för sig själv, att han känner att någon 

lurar bakom trädet. Digipaden är inställd på 18/11 1580 kl. 19:00 och Eike undrar vilken 

koppling han kan ha till denna tid. Använder spelaren Digipaden, ser han/hon hur både Eike 

och Dana lyfts upp i luften och försvinner. 

 

15. 18/11/1580 kl. 19:00 ”What connection is there to me in this time…?” 

Spelaren får se hur en tant, en kvinna och ett barn bråkar med en ung flicka. De tycker, att 

flickans klänning är alltför fin och menar att det är ett brott, att klä sig finare än vad man är. 

De pekar på en maskerad kvinna, som sitter i en inburad skampåle på torget och de menar, att 

flickan snart kommer att sitta i en sådan, om hon inte slutar upp med att bära sådana 

klänningar. Flickan säger, att detta är en av hennes mer nedtonade klänningar och att hon har 

mycket finare hemma. Tanten, kvinnan och barnet hotar då med att kalla på lagman, men 

flickan säger lugnt, att hon kan sy likadana klänningar till dem, om de inte gör det. Det tycker 

de låter bra och de lovar att inget säga. 

Eike dyker nu upp från ingenstans rakt framför kvinnorna. Kvinnorna börjar skrika och 

undra vad som händer. De börjar skälla på flickan igen och menar, att hon på något sätt 

hämtat hjälp. En lagman/vakt går förbi med en lykta och undrar vad det är som händer och ber 

alla sansa sig. Spelaren får kontroll över Eike, men om spelaren rör Eike, skriker kvinnorna 

att han ska stå still. Allt och alla från denna tid har ett sorts brunt grafikfilter över sig. 

Färgerna går endast i brunt och vitt och det är bara Eike som har färg.  

 

16. Som spelare tittar jag igenom spelets ”inventory” (där ser man de saker, som Eike bär med 

sig). Jag finner där en mobiltelefon och jag trycker på den. Eike tar då fram mobilen och gör 

så att den piper och lyser. Han hotar kvinnorna och lagmannen med den och säger, att om de 

inte lämnar flickan ifred, så kommer han att göra, så att de blir fångade i mobilen. Kvinnorna 

skriker, att Eike kan magi och lagmannen ber honom att inget göra. Lagmannen säger till 

kvinnorna att återvända hem och glömma vad som hänt. Sedan drar han själv därifrån. Eike är 

nu ensam på torget med den unga flickan, som tackar för hjälpen. Eike frågar om hon sett 
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Dana, men det har inte flickan och Eike blir bekymrad. Flickan presenterar sig som Margarete 

och undrar, om Eike vill följa med henne hem, som tack för hjälpen. Eike, som inte vet vad 

han ska göra går med på detta och de går hem till Margarete. 

 

 17. Spelaren får sedan kontroll över Eike och jag styr Eike att följa efter Margarete till 

hennes hus. Margarete stannar utanför huset och jag styr Eike in genom dörren. Det blir film 

och Margarete presenterar Eike för sin mor och sin lille bror. Modern Helena är mycket sjuk 

och är sängliggande. Brodern Hugo är energisk och sprallig, men samtidigt mycket bitter över 

att fadern, som är alkemist, arbetar så mycket. Hugo berättar, att fadern alltid arbetar och att 

han jobbar så mycket, att han troligen inte ens märkte när Hugo föddes. Helena påpekar, att 

Eikes röst är mycket lik hennes mans och Hugo påpekar att Eike har lustiga kläder. Hugo 

börjar rycka och dra i Eikes kläder, för att undersöka dem närmare och då tappar Eike 

Digipaden. Eike ber honom lugna ner sig och tar upp Dipiaden. Hugo undrar vad det är och 

Eike vet inte vad han ska svara, men han säger att det är en mycket komplicerad maskin. 

Hugo försöker då gissa vad det är och på tredje försöket säger han ”tidsmaskin”. Eike blir då 

ställd och detta märker Hugo, som undrar om det är därför Eike har så konstiga kläder. Hugo 

säger, igen att han tycker det är illa att fadern arbetar så mycket, när deras mor är så sjuk, men 

mamman bryter in och försvarar sin man. Hon säger att han jobbar så mycket, eftersom han 

försöker finna ett botemedel till henne och hon påpekar, att hon älskar sin man just eftersom 

han gör det som han verkligen tror på. Eike berättar hur Dana ser ut och hur hon är klädd och 

han berättar, att han måste finna henne. Hugo undrar om Dana är Eikes flickvän, men Eike 

försäkrar, att hon bara är en vän som han nyligen träffat. Margarete verkar bli glad över att 

höra detta. Och hon lovar, att hon ska hålla ögonen öppna efter Dana. Eike börjar gå och 

Margarete säger, att han är välkommen tillbaka och Hugo kommenterar sarkastiskt till sin 

syster, att hon nog inte är Eikes typ. Eike tackar och beger sig ut för att söka vidare efter 

Dana. 

 

18. 18/11/1580 kl.19:22. 

Eike står utanför Margaretes, Hugos och Helenas hus. Spelaren har nu åter kontroll över Eike. 

Jag styr Eike runt i staden och ser en stege, som står lutad mot ett hus och som går att ta, 

vilket jag låter Eike göra. Jag styr sedan Eike till torget, där det nu sitter en äldre stressad man 

och planterar ett träd. Jag låter Eike gå fram och prata med honom och mannen säger, att han 

måste hinna plantera klart trädet innan kvällen, annars är han i trubbel. Hans order att 

plantera, kommer från stadens ”Squire” och han lyssnar bara på order från honom. 
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19. Jag styr Eike vidare genom staden och träffar där en pojke, som står och vaktar porten till 

”Squires” herrgård (Lord´s Manor). Pojken som vaktar är uttråkad och småpratar lite och när 

Eike frågar om ”Squires crest”, berättar han att den sitter löst på huset (vapensköld). Pojken 

säger, att han kan släppa in Eike till herrgården, om Eike ger honom något. Jag som spelare 

ger honom då ett ”postcard”, som Eike har i sin ”inventory”. Pojken blir glad och släpper in 

Eike. Jag låter Eike gå in och jag gör så att Eike tar fram stegen, som jag lät honom plocka 

upp innan och ställer den under ”Squires crest”, som sitter i huset och som pojken tidigare 

sade satt löst. Eike plockar ner ”Squires crest” och tar den med sig. 

 

20. Jag styr nu Eike mot torget igen och visar ”Squires crest” för trädgårdsmästaren. Han tror 

då, att man är sänd från ”the Squire” och Eike berättar, för honom att ” the Squire” inte vill ha 

något träd på torget utan istället….. (spelaren får nu två svarsalternativ) 

 

A.  The Squire would like you to plant flowers. 

B.  The Squire would like you to put up a statue. 

 

Jag väljer här det första alternativet. Ok, säger trädgårdsmästaren om det är det han vill. Sedan 

beger sig trädgårdsmästaren iväg. Digipaden börjar åter lysa. Den står på 08/04/ 2001 15:43. 

Jag låter Eike bege sig till sin egen tid. 

 

21. 08/04/ 2001 15:43 

Eike är åter på torget och han beklagar, att Dana nu är försvunnen i det förflutna. Han lovar 

dock för sig själv, att han ska hitta henne. Han tar upp ett paket cigaretter och tar en cigarett. 

Han tar upp tändaren för att tända, men stannar upp och säger, att idag är en bra dag att sluta. 

Han tar cigaretten och paketet och slänger dem i en soptunna och säger ”I don´t want to die”.  

Spelaren ser nu torget i sin helhet och trädet är borta och istället finns där en liten staty med 

en massa blommor runt omkring. 

 

Kapitel 3 

 

22. Kapitlet börjar, med att spelaren ser hur en vas faller och träffar Eike i huvudet och han 

dör. Han vaknar som alltid upp på den mystiska förvrängda platsen. Rösten är nu lite irriterad 

och frågar vad Eike håller på med. Gör något vettigt, som att söka information, säger den. 
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Eike är tillbaka i staden och får ett telefonsamtal. Det är en man som ringer och han undrar 

varför inte Eike har kommit och besökt museet, som han lovat. Eike försäkrar, att han ska 

komma så fort han kan. Spelaren får kontrollen över Eike. 

 

 23. 08/04/ 2001 kl. 17:02 

Jag styr Eike och går förbi en äldre man, som står och tittar på en filmaffisch och ser 

bekymrad ut. Jag låter Eike prata med honom. Han undrar om Eike tror filmen är bra. Mannen 

undrar också, hur man gör en bra film som kan slå på biograferna. Han berättar, att han nu 

snart är femtio år och han ångrar, att han inte gjort mer av livet. Han ger Eike rådet, att ta vara 

på alla dagar och göra något bra av dem. Han frågar sig sedan tyst, om det är regissörens 

livserfarenhet som gör att en film blir bra. 

Jag styr Eike vidare till torget och ser där den konstigt klädda kvinna, som jag lät Eike 

prata med i sekvens 7. Där står även tre andra, en tant, en kvinna och ett barn. De är väldigt 

lika de som Eike träffade i sekvens 15 och som bråkade med Margarete om hennes kläder. Jag 

låter Eike prata med kvinnorna och de påpekar, att de inte alls tycker om den andra flickan på 

torget, eftersom hon alltid går omkring med ”flashiga” klänningar. Kvinnan med de konstiga 

kläderna liknar även flickan, som var inburad i en skampåle i sekvens 15. Som spelare kan 

man nu gå till spågumman för att få ödestiden, då Eike ska dö. Man kan också låta Eike gå 

omkring och titta i butiker, som till exempel en antikvitetsaffär, med saker ur stadens historia. 

Eike kan även besöka en kyrka, ett bageri, ett slakteri samt en pub. Tar man för lång tid på 

sig, så ringer mannen igen och frågar, varför man inte kommit till museet. 

 

24. Jag styr Eike till museet och vidare in till ägarens kontor. Ägaren heter Eckart Brum och 

det är han som ringt efter Eike. Eike frågar, Eckart om han vet något om alkemi. Eckart säger, 

att det bott ganska kända alkemister i staden. Eike frågar, om det finns några dokument eller 

något annat från den tiden. Eckart tar fram en bok, som heter ”The magician of our city” och 

ger den till Eike. Han berättar, att det ska ha funnits en alkemist eller magiker i staden innan, 

vid namn Dr. Wagner. Eckart säger, att han kommer att meddela sedan, när han vill ha boken 

tillbaka. Eckart har hela kontoret fyllt med kattungar och frågar, om Eike vill ha en, eller om 

han vet någon som vill. Gör han det, så ska han säga till. Eckart påpekar, att han vill att Eike 

ska titta lite på museets målningar, innan han går. Eckart anser, att det bra för tavlorna, att de 

blir tittade på av någon, som verkligen uppskattar dem och det vet han att Eike gör. Eike går 

ut ur kontoret och spelaren får styra Eike igen. 
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25. Som spelare, låter jag Eike gå omkring och titta på tavlor på museets övervåning. 

En tavla visar två män, som står där Eike i sekvens 19 tog ”squire´s crest”. Männen pekar 

mot den tomma platsen, där ”squire´s crest” förut suttit och det står, att det blev ett problem 

att ”cresten” var borta. Målaren av tavlan heter Karl Fransen. 

En annan tavla visar en maskerad man, som ser ut som jonglören på torget i sekvens 5. 

Tavlan heter ”Odly dressed man” och Eike tycker att det liknar honom själv. Denna tavla är 

också av Karl Fransen. 

En tredje tavla heter ”Collapsed house”. Man ser inte riktigt vilket hus det är, men Eike 

tänker, ”Where is this? This must be……”. Även denna är gjord av Karl Fransen. 

 

 26. När spelaren styr Eike till undervåningen, hör Eike en röst och sedan uppenbarar sig en 

svartklädd liten figur med röda ögon och svart hår ur ett moln av röd rök. Varelsen är 

mänsklig och ser ganska ung ut. Det är den unge mannen från introt som spanade på Eike, när 

han gick omkring i staden. När varelsen tar till orda, känner Eike igen rösten och varelsen 

säger, att det är han som hjälper Eike att hålla sig vid liv. Eike frågar vem han är och varelsen 

svarar, att Eike kan kalla honom Homunculus. Homunculus säger, att han väntat länge på att 

få möta Eike och att han letat efter honom. Eike undrar, om han kommit för att döda honom. 

Men Homunculus svarar, att han bara vill hjälpa. Men Eike är tveksam och spelaren får två 

svarsalternativ: 

 

A. If you can excuse me? 

B. Can you give me any proof, then? 

 

Jag väljer här alternativ B. Can you give me any, proof, then? 

 

 27. 09/10/1979 kl. 06:40. 

Homunculus skickar då Eike tillbaka till 09/10/1979. Eike uppenbarar sig utanför museet och 

någon som ser ut som en yngre version av den bekymrade mannen i sekvens 23, ser hur Eike 

uppenbarar sig och han kan inte tro sina ögon. Dörrarna till museet slås upp och någon, som 

ser ut som en ung Eckart, rusar ut och skriker av lycka. Han verkar väldigt upprymd och ser 

först inte Eike, men när han gör det, ursäktar han sig lite och berättar att hans fru just fått en 

dotter. Eckart presenterar sig och Eike blir förvånad, när han får höra att det är Eckart. Eckart 

ursäktar sig igen och skyndar iväg, för att försöka komma på ett bra namn på dottern. 

Digipaden har slutat att fungera och Homunculus röst säger, att det nu är upp till Eike att ta 
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sig tillbaka. Digipaden drivs med hjälp av lysande ”orbs”, som spelaren hittar i staden, när 

han/hon styr runt Eike. Jag hittar en av dessa ”orbs” norr om ”Photo Shop Fransen” och 

därmed kan Eike återvända. Man kan nu välja, om Eike ska åka tillbaka till 08/04/2001 kl. 

17:42 eller 18/11/1580 kl. 19:37. Färgerna i grafiken 1979 är något nedtonade jämfört med 

2001. Det är inte stor skillnad, men skillnad är det. 

 

28. 08/04/2001 kl. 17:42 

Jag väljer att åka tillbaka till Homunculus. Homunculus väntar på Eike, när han kommer 

tillbaka till sin tid och till museet. Han frågar om Eike nu tror på honom. Eike svarar inte, utan 

han springer istället uppför trappan och in i Eckarts kontor. Eike frågar Eckart, om han har en 

dotter och Eckart blir så chockad att han välter ner en vas som går sönder mot golvet (detta är 

vasen, som Eike blir dödad av i början av kapitlet). Eckart påpekar, att han aldrig berättat 

detta för Eike, men han medger att han hade en dotter. Men både hon och mamman blev 

mördade av en ”dåre” kort efter födseln. Eike ber om ursäkt och säger att han inget visste. 

Eckart säger att det är okej. Men det ser, ut som att han tog det väldigt hårt. Eike går ut ur 

kontoret igen och nerför trappan och Homunculus kommer fram igen. Eike säger, att han nu 

tror på Homunculus och att han är tacksam för hjälpen. Men han undrar, samtidigt varför 

Homunculus hjälper honom. Homunculus svarar, att när han hjälper Eike, så hjälper han 

samtidigt sig själv och han menar, att han är för svag för att själv uträtta något. Homunculus 

säger, att Eike snart kommer att se den röda juvelen igen och han vill då, att Eike ska ta den 

och ge den till en viss Dr. Wagner.  

 

Kapitel 4. 

 

29. 08/04/2001 kl.19:00. 

Kapitlet börjar med att en klocka tickar ner från 2 sekunder och när den når 0, så blir Eike 

knivhuggen igen. Eike kommer till den förvrängda platsen och nu är även Homunculus där 

och frågar om Eike inte kan undvika att bli knivhuggen. Han kommer med tipset, att Eike 

borde prova en ”iron plate” under kläderna. Eike är tillbaka i staden utan för Fransens foto 

affär. Han bläddrar i boken, han fick låna av Eckart och finner där ett gammalt foto. Kortet är 

svartvitt och det ser gammalt ut. På kortet står en man och en liten flicka som håller en bebis i 

famnen. Mannen ser ut som Eckart. Digipaden börjar lysa och den står på 20/03/1902 

kl.10:04. Man kan även åka till andra tider så som 09/10/1979 kl. 6:40 och 18/11/1580 kl. 

19:40. 
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 30. 20/03/1902 kl.10:04. ” This is about a hundred years ago… What will I find here?” 

Jag åker dit Digipaden vill att Eike ska åka. Eike uppenbarar sig i ett snölandskap nedanför 

backen till museet. Snön ligget tung och allt är färglöst och svartvitt. En man står framför det 

stora huset, som år 2001 är ett museum. Även mannen är svartvit likt ett gammalt fotografi. 

Eike går fram till mannen och frågar om han jobbar på museet.  Mannen frågar vad han menar 

och berättar, att han funderar på att sälja huset nu, när både hans fru och hans föräldrar gått 

bort. Han tycker att det är för stort för bara honom själv och sina två barn. Han säger att hans, 

familj bott i huset i generationer och att släkten härstammar från den lokala ”squire”. 

 Mannen presenterar sig som Albert Brum och han medger, att Eikes förslag att göra om 

huset till ett museum inte är så dumt. Detta kanske ”is ment to be”, säger han för sig själv. Då 

skulle han kanske kunnat ta hand om barnen, samtidigt som han skulle kunna visa sin samling 

av tavlor för allmänheten. Denna tavelsamling har han ärvt av sina förfäder, som verkade ha 

något av en passion för tavlor. Eike råkar här försäga sig, genom att fråga om han menar Karl 

Fansens tavlor. Albert blir då misstänksam och undrar hur han kan veta det. Eike svamlar lite 

och menar att han vet det, eftersom han är en stor beundrare av Karl Fransen. Albert 

accepterar denna förklaring och bjuder in Eike på te, eftersom han kommit med ett så bra 

förslag. Eike tackar ja och de beger sig in i huset och dricker te. 

 Albert presenterar Eike för sin lilla dotter Sibylla. Albert berättar om sina planer att 

bygga om huset till ett museum och frågar vad Sibylla tycker om det. Hon blir glad, eftersom 

de då slipper sälja huset, något som hon gått och varit oroad för. Albert blir lite rörd, då han 

inte förstått, att planerna på försäljning tyngt dottern så. Albert blir exalterad, då han märker 

att dottern är med på planerna och han tänker bege sig ut för att hämta stadens fotograf 

Fransen, så att de alla kan ta ett foto utanför huset, innan han börjar ändra om. Han märker hur 

Eike hajar till vid namnet och han säger att fotografen Fransen är en ättling till målaren Karl 

Fransen. Det kanske är därför han håller på med foto, säger Albert för sig själv. Albert går och 

Eike blir ensam med Sibylla. Sibylla ser att Eikes jacka är sönder och hon tvingar honom att 

ta av sig den, då hon är bra på att sy och vill laga den, som tack för att han övertalade Albert 

att inte sälja huset. Eike tar av sig jackan, men nyser till och Sibylla säger åt honom att ta på 

sig Alberts festivalkläder så länge, tills hon är klar. Dessa festivalkläder har hon just sytt 

färdigt och Eike tar på sig dem och masken som hör till. Eike ser i dessa kläder ut som 

jonglören i sekvens 5 och mannen på tavlan i sekvens 25. 
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31. Spelaren får kontroll över Eike. På en stol ligger något och jag styr Eike till det och låter 

honom plocka upp det (det lyser för att visa spelaren, att det går att interagera med det. Det är 

även utmärkande, då ägget är i guld och allt annat, förutom Eike och en bronsfärgad nyckel på 

nyckeltavlan, är svartvitt). Det är ett litet prydnadsägg som innehåller papper, som man kan 

skriva meddelande på. Sibylla säger, att Eike kan få det, eftersom hon inte längre behöver det. 

Hon hade tänkt skriva, att de inte skulle sälja huset och sedan ge det till sin far, men nu när de 

inte ska sälja så behöver hon ju inte det. Eike ser ut att minnas något och frågar, om de har 

några stekpannor eller något hemma. Det har de inte, säger Sibylla. Albert gjorde sig 

nämligen av med alla sin frus saker, när hon gick bort för att slippa bli påmind om henne, så 

nu kommer hembiträdet med all mat. Sibylla frågar, vad han ska med en stekpanna till och 

säger samtidigt, att de måste ha sådant i affärerna eller restaurangerna, men påpekar att de 

ännu inte är öppna då det är för tidigt. Smart, säger Eike och minns att det fanns en massa 

stekpannor i puben som brann. Han kommer på något och skriver snabbt ner ett meddelande 

och lägger det i ägget. Han säger till Sibylla, att han måste göra något och går ut ur huset. Han 

åker sedan tillbaka till 08/04/2001 kl. 14:05. 

 

32. 08/04/2001 kl. 14:05. 

Eike är nu på torget och han är klädd som jonglören. Han säger för sig själv, ”hoppas att det 

fungerar, det var väl här jag såg jonglören.” Jag tar som spelare upp bollarna, som finns i 

”inventory” och Eike börjar jonglera. Medan Eike jonglerar, så kommer Eike från sekvens 5 

och tittar på jonglören för att skydda sig i folksamlingen. ”Eike jonglören” tänker att där 

kommer jag och tänker, att där fick jag för ”no worry”, vilket syftar tillbaka till sekvens 5. 

Han kastar sedan ägget med meddelandet till ”Eike åskådaren”, som tar emot ägget och 

upptäcker meddelandet, som lyder, ”get something like a thick iron plate”. När han tittar upp 

igen är ”Eike jonglören” borta och han undrar vem det kan ha varit. Eike åker tillbaka till 

20/03/1902 kl.10:40. 

 

 33. 20/03/1902 kl.10:40. 

När Eike kommer tillbaka, är det tid för fotografering. Sibylla vill ha med Eike på kortet och 

han ställer sig jämte Albert och Sibylla, fortfarande klädd i festivalkläderna. Eike går in igen 

och ska byta om till sina egna kläder, nu när Sibylla lagat dem. Sibylla tittar frågande på 

honom och frågar om han inte redan bytt om. Nej inte än, svarar han. Han hittar då en 

stekpanna i jackan. Va, redan en stekpanna, säger Sibylla och Eike säger, att det är en lång 

historia. När Eike ska gå, säger Sibylla, att han får använda nyckeln när han vill. Eike hänger 
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inte med och frågar vad hon menar, men hon säger då att det är ”lugnt”, men hon såg honom. 

Eike förstår inte. Men Sibylla frågar, om han inte hade bråttom och säger att han inte borde 

komma för sent. Han säger tack och hej och beger sig tillbaka till sin egen tid. 

 

34. 08/04/2001 kl. 19:47. 

Eike kommer tillbaka till samma ställe, som när kapitlet började. Han står utanför Fransens 

fotoaffär. En klocka tickar ner 4 sekunder. Som spelare går jag in i ”inventory” och trycker på 

stekpannan. Eike blir då knivhuggen och han faller till marken. Han tappar stekpannan och 

boken han lånade av Eckart samt fotot som satt i. Han reser sig sedan upp och tar upp 

stekpannan och säger, att han lever tack vare den. Han tar upp boken och fotot och ser nu, att 

det är förändrat. Han är nu själv med på kortet i festivalkläderna och står jämte Albert och 

Sibylla. 

 

Kapitel 5 

 

35. 08/04/2001 kl. 20:30. 

Eike går runt i staden och börjar bli hungrig. Han tar det som ett gott tecken, då det tyder på 

att han fortfarande lever. Spelaren får kontroll över Eike och jag styr Eike till puben. 

 

36. Eike går in i puben. Ägaren kommer fram och undrar om han vill ha ett bord. Eike frågar 

vad som är gott. Ägaren säger att allt är gott, men efter lite diskussion beställer Eike ”husets 

special”. Eike sätter sig ner och läser i boken, som han fått låna av Eckart. Eike läser och får 

reda på, att ett av alkemins stora mål, är att skapa en Homunculus. Homunculus är en 

människoliknande varelse skapad av alkemi och magi. Det andra stora målet för alkemi är att 

framställa ett elixir som kan bota alla sjukdomar. För att göra detta elixir och för att skapa en 

Homunculus, behövs en sten som kallas ”The Philosopher´s stone”. Eike tänker tillbaka på 

stenen, Dana kom springande med i sekvens 12. Han läser även, att en välkänd alkemist vid 

namn Dr. Wagner försvann i en tragisk olycka, då han en natt försökte skapa en Homunculus. 

Huset exploderade och man fann aldrig Dr. Wagner. Det berättas, att samme Dr. Wagner 

också försökte skapa elixiret, som skulle bota alla sjukdomar. 

Spelaren ser hur pubägaren gör klart Eikes mat och hur han går upp från köket i källaren 

för att servera Eike. En hand smyger fram och lägger något i maten, utan att pubägaren 

märker det. Ägaren serverar Eike, som äter av maten och sedan beger sig ut från puben. 
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37. Homunculus väntar på Eike utanför puben. Homunculus frågar hur det går för honom och 

påpekar, att det är en intressant bok Eike har. Eike viftar med boken och frågar, om 

Homunculus vill titta närmare på den. Homunculus blir rädd och backar och säger, att han inte 

gillar symbolen på bokens utsida. Eike säger, att Homunculus är bra konstig och Homunculus 

svarar, att det är väl klart att han är det. Homunculus säger, att det är mycket viktigt, att Dr. 

Wagner får ”The Philosopher´s stone”. Homunculus ska själv också leta efter stenen, men han 

tror, att det är Eikes öde att finna den. Homunculus säger också, att Eike har en relation till 

Dr. Wagners dotter. Eike undrar om det är en släkting, men Homunculus svarar 

undanböjande. Homunculus förklarar, att Digipaden dras till dotterns tid på grund av Eikes 

relation till henne, vilken den nu kan vara. Homunculus försvinner, innan Eike hinner fråga 

mer. Eike börjar må dåligt och han dör. 

 

38. Eike vaknar upp på den förvrängda platsen och Homunculus frågar, om Eike vet hur han 

dog. Homunculus säger, att det troligen var giftet från en ”sea hare” som dödade honom. Han 

säger, att Eike kan få reda på mer om det i biblioteket, ”eller oj, det är ju ett museum nu”. 

Eike frågar, vad han menar med det. Vilket bibliotek? Digipaden lyser igen och man kan åka 

till 20/03/1902 kl. 10:40, 13/08/1584 kl. 14:15 och 09/10/1979 06:40. 

 

39. 20/03/1902 kl. 10:40. ” I´m going to go see Mr. Alfred and the others again.” 

Albert och Fransen står i snön och tittar på huset. Albert är fortfarande lite osäker på, vad han 

ska göra med huset. Han har en stor boksamling och han undrar, om han inte skulle göra om 

huset till ett bibliotek istället för ett museum. Han frågar vad Eike tycker och spelaren får två 

svarsalternativ: 

 

A.                  I think a museum is still the best choice. 

B.                  I guess a library is better. 

 

 Jag valde här B. Albert tackar för att Eike hjälpte honom att bestämma sig och säger att det 

ska bli ett bibliotek. Jag låter sedan Eike gå in och besöka Sibylla. Hon har tråkigt och säger, 

att hon inte kan lämna huset och leka på grund av, att hon måste ta hand om sin lillebror. Eike 

frågar henne då, om hon tycker om kattungar. Hon svarar att hon gör det och frågar om han 

tänker ge henne en. Eike säger, att han vet en som har kattungar, så han ska göra sitt bästa. 

Digipaden lyser inte, men jag känner mig klar här och låter Eike resa till 13/08/1584 kl. 14:15. 
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40. 13/08/1584 kl. 14:15 ”Four years have passed since I first came here” 

Eike landar på torget och han kommer nu, på att Margarete sade att hennes pappa var 

forskare. Han undrar nu, om inte Dr. Wagner kan vara hennes pappa. Eike går till Margaretes 

hus och ser att det ligger i ruiner. Kvinnan och barnet från sekvens 15 är här och de säger, att 

gud straffade Dr. Wagner, eftersom han höll på med vetenskap. De berättar, att huset 

exploderade för bara en liten stund sedan. Kvinnan varnar Eike för att gå nära huset, eftersom 

det vilar en förbannelse över huset. Eike frågar, om detta är Dr. Wagners hus och han får det 

bekräftat.  Det ligger en stor hund utanför dörren, vilket gör att Eike inte kan ta sig in i 

ruinerna. 

 

41. Som spelare går jag nu omkring i staden och ser Fransens ateljé och går in. Målaren Karl 

Fransen sitter här och målar. Karl frågar vad Eike vill, då han inte ser ut som en lärjunge. Han 

frågar även, om Eike har hört något intressant. Som spelare får man då upp två 

svarsalternativ. 

 

A. About the Squires´s medallion, the dog etc. 

B. Nothing at the moment. 

 

Jag valde alternativ A och Karl säger, att han hört det innan, men att han kanske skulle ta och 

måla en tavla om det. Denna tavla kan man se på museet i sekvens 25. 

 

42. Jag styr in Eike på ett slakteri, som han går förbi. Kvinnan i butiken tycker Eike är söt och 

säger, att om han vill, så får han ta lite köttrester gratis. Eike får ett köttstycke. 

 

43. Jag styr Eike tillbaka till Margaretes husruiner och ger köttet till huden som vaktar dörren. 

Hunden äter upp köttet och lunkar iväg. Eike kan nu ta sig in i huset. 

 

44. Huset är i en enda röra och det ryker fortfarande. Homunculus reser sig upp ur röran och 

Eike frågar förvånat vad han gör där. ”Vem är du?”, säger Homunculus och försvinner i en 

röd rök. Som spelare ser jag en nyckel på golvet och jag låter Eike plocka upp den. Digipaden 

börjar lysa. Den står på 24/05/1582 kl. 15:16. 

 

45. 24/05/1582 kl. 15:16. ”This is the time of Margarete” 
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Eike landar en bit utanför familjen Wagners hus och som spelare styr jag Eike till huset och 

går in. Huset är vid denna tid helt och jag som spelare använder ”lab key” på dörren som leder 

ner till källaren. Dörren går upp och Eike går ner i källaren. En man står där nere och rör i en 

gryta. Eike frågar, om han är Dr. Wagner och det är han. Wagner undrar vem Eike är och ber 

honom bryskt att ge sig iväg. Eike frågar, om Dr. Wagner håller på att skapa en Homunculus. 

Dr. Wagner rycker till och undrar hur han vet det. Eike säger, att han bara gissade och frågar, 

om han letar efter ”The Philosopher´s stone”. Dr. Wagner undrar, om han har stenen. Eike 

säger nej, men att han troligen har sett den. Dr. Wagner ber då Eike, att han ska ge honom en 

bit av stenen, om han skulle hitta den igen. Spelaren får åter kontroll över Eike och jag styr 

upp honom uppför trappan igen. 

 

46. Margarete står i köket, när Eike kommer upp. Hon blir förvånad, men känner igen honom, 

trots att det nu gått två år. Hon undrar, om han hittade den han sökte. Eike svarar, att han 

fortfarande letar och hon blir imponerad av han inte gett upp, då det gått så lång tid. Eike tittar 

forskande på Margarete och undrar om de verkligen är släktingar. Margarete blir generad och 

ber Eike berätta om framtiden. Eike blir förvånad och frågar om hon verkligen tror, att han 

kommer från framtiden. Margarete säger, att både hon och Hugo tror det. Det blir mer 

spännande så, säger hon. Hon frågar vad Eike gör här i denna tid och Eike säger, att han är här 

för att träffa hennes far. Margarete berättar, att modern gått bort och att Hugo nu börjat att 

studera och att han troligen kommer att gå i faderns fotspår. Margarete har ett ärende, som 

hon måste göra och frågar om Eike inte vill följa, med så att de kan prata mer på vägen. Eike 

följer med och han berättar lite om de olika personerna, som han träffat i de olika tiderna. Han 

berättar, att många som är släkt liknar varandra mycket, även om det gått flera hundra år. Eike 

berättar, att Albert och Eckart är lika och att de har samma frisyr och Margarete berättar att 

Albert och Eckarts förfader ”the Squire” ser likadan ut. 

Eike berättar även den hemska historien om Eckarts dotter. Han berättar, att Eckarts dotter 

och fru blivit mördade för över tjugo år sedan och att det fortfarande verkar, som att Eckart 

väntar på att de ska komma hem. Medan Eike och Margarete är ute och går, ser man att det är 

någon som spanar på dem och det ser ut som att det är Hugo. Margarete berättar, att det är 

likadant för Hugo, som det är för Eckart. Deras mamma dog för snart två år sedan och Hugo 

har tagit det väldigt hårt och det verkar inte, som att han har kommit över det. 

Margarete ber Eike vänta ett ögonblick, medan hon lämnar några saker. Eike väntar, men 

får då syn på någon han tycker liknar Dana. Han ropar och springer efter henne, men han 

tappar bort henne. 
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47. Eike möter igen upp med Margarete, som står och väntar på honom och han berättar, att 

han tyckte sig se Dana. Margarete säger, att hon måste hem och Eike följer henne hem och 

berättar, att han troligen inte borde prata med henne om framtiden. Han tar ett exempel, att om 

han skulle döda en person på 1500-talet, som egentligen skulle leva länge och få en massa 

barn och barnbarn, ja, då förändrar han framtiden på sätt som är omöjliga att förutspå. 

Margarete förstår vad han menar och Eike säger, att han troligen inte heller bör lämna saker 

efter sig, när han reser i tiden. 

Margarete säger, att hon tycker Eikes tid låter spännande och att hon gärna skulle vilja 

veta mer om den och även följa med Eike till framtiden och se själv. Eike säger, nej och 

menar, att det skulle förändra framtiden alltför mycket. Han håller på att försäga sig genom att 

säga, ” du är ju min…”. ”Din vad?”, undrar Margarete. Spelaren får då två svarsalternativ: 

 

A.                  I think you may be an ancester of mine. 

B.                  Oh, nothing. 

 

Jag väljer B och Eike mumlar ett svar, som Margarete inte hör och hon frågar igen. Eike tar 

sig för huvudet och säger, att detta måste vara ett viktigt val och så får man svarsalternativen 

igen. Jag svarar likadant och Eike försöker övertala sig själv, att de troligen inte är släktingar 

och menar att det skulle vara ett alltför stort sammanträffande. Margarete säger, att hon bara 

skojade och att hon förstår, att hon skulle förändra för mycket genom att åka till framtiden. 

Men hon undrar, om inte Eike kan komma och hälsa på ibland och berätta saker från 

framtiden. Eike lovar, att han ska göra det. 

 

48. Hugo kommer in och han har tjuvlyssnat och hört allt, men han lovar att inget säga. 

Margarete säger, att han inte behövt tjuvlyssna utan bara kommit in. Hugo hånler och säger, 

att han är taktisk och tittar menande på Margarete. Margarete byter snabbt samtalsämne och 

frågar, om han fortfarande går runt med en lock från deras mammas hår. Hon tycker att det är 

tids nog att han kastar bort den. Hugo blir då ursinnig och anklagar systern för att vara feg, då 

hon alltid byter samtalsämne, så fort det blir lite jobbigt. Hugo rusar ut ur rummet och slår 

igen dörren. Eike ser lite besvärad ut och säger att han måste gå. ”Okej”, säger Margarete. 

Från den andra sidan dörren ropar Hugo, att hon ska väl inte släppa iväg Eike så lätt. ”Tyst”, 

snäser Margarete och tar fram en kam, som hon ger till Eike. Han får den som ett tack för alla 

 78



historier, säger hon och som ett minne av dagen. ”Snyggt”, ropar Hugo från andra sidan 

dörren. Eike tackar och lämnar huset. Jag åker nu till 08/04/2001 kl. 22:00. 

 

49. 08/04/2001 kl. 22:00 

Det finns nu inte längre ett museum, utan istället ett bibliotek. Jag styr Eike till biblioteket och 

vidare upp till Eckarts kontor. Eike säger till Eckart, att han vet en som vill ha en kattunge. 

Underbart, säger Eckart och ger honom en katt. Jag åker nu tillbaka till 20/03/1902 kl. 10:45 

för att lämna kattungen. 

 

50. 20/03/1902 kl. 10:45. ”Museum or…” 

Albert och Fransen står fortfarande utanför huset och funderar. Jag styr Eike in i huset och 

vidare in till Sibylla. Hon ser glad ut, när Eike kommer och frågar, om han har en kattunge 

med sig till henne. Det har han och hon blir glad. Jag låter nu Eike åka tillbaka till biblioteket 

för att hitta mer information om giftet, som ska döda honom. 

 

51. 08/04/2001 kl. 22:00 

Jag låter Eike söka igenom bokhyllorna på biblioteket och Eike hittar en bok om ”Sea hare 

poison”. Eike läser dock, att giftet inte längre finns och att det därmed inte längre finns ett 

botemedel för det. Digipaden börjar lysa och den vill att Eike ska åka till 24/05/1582 kl. 

15:48. 

 

 52. 24/05/1582 kl. 15:48 ” Her father sells medicine. I´ll ask him about the antidote.” 

Jag styr Eike till Dr. Wagners hus. Margarete står i köket och undrar vad Eike har på hjärtat. 

Eike säger, att han behöver, ”Sea hare antidote”. Margarete frågar vad han ska ha det till, men 

säger att hon har det i medicinskåpet. Hon ger Eike botemedlet och säger, att hon inte ska 

berätta det för fadern. Jag låter nu Eike åka tillbaka till den egna tiden. 

 

53. 08/04/2001 kl. 22:25 

Så fort Eike kommer tillbaka till sin egen tid, börjar han må dåligt och jag går in i 

”inventoryn” och ger Eike botemedlet. Eike överlever och han tar fram kammen, som han fick 

av Margarete i sekvens 48 och tittar på den. 

 

 Kapitel 6 
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54. 08/04/2001 kl.23:00. 

Två tjejer står vid en filmposter. De säger, att de inte förstår den regissörens filmer och att 

denna film verkar dålig. Eike går fram, när flickorna gått och tittar på postern. Han håller med 

tjejerna, ”The meditating man” låter inte så spännande. En klocka tickar ner 6 sekunder och 

en bil kommer i rasade fart och kör över Eike. Han dör och vaknar upp på den lilla platån i 

mörkret. Homunculus är där och säger, att Eike inte får ge upp och att han inte borde vara 

ensam. Eike är tillbaka på gatan igen och flickorna tittar på postern. Samma sak spelas upp 

igen. Eike går fram, tycker filmen ser dålig ut och en klocka tickar ner. Digipaden börjar 

denna gång lysa och den står på 07/02/1980 kl.14:38. 

 

55. 07/02/1980 kl.14:38. ”A cold day…” 

Eike hamnar i en snötäckt stad. Spelaren får se en man, som ser ut som mannen i sekvens 23 

och 27, det vill säga mannen som undrade, hur man skapar en storfilm och som såg Eike 

uppenbara sig från tomma intet 1979. Värt att notera är, att mannen ser väldigt mycket ut som 

en ur släkten Fransen. Mannen är ledsen och förtvivlad, då han återigen misslyckats med en 

film. Han får syn på Eike och han skriker till av lycka. Han springer fram till Eike och 

berättar, att han började med film för ett år sedan, då han såg Eike. Han presenterar sig som 

Oleg och säger, att han nu har mediterat i ett år och önskat att Eike ska komma tillbaka och nu 

har han äntligen gjort det. Han funderar nu på att göra en film om denna händelse. Ett drama 

om en mediterande man, som efter år av meditation, får det han önskat uppenbarat. Eller så 

kanske han skulle ta och göra en Science Fiction actionfilm. Han frågar Eike, vad han tycker 

att han ska göra. Spelaren får då två svarsalternativ. 

 

A.                  Something about the meditating man? 

B.                  Something about time travel? 

 

Jag väljer alternativ B. ”Ok”, det låter intressant, säger Oleg, ”men vad är karaktärens 

motivation för att åka genom tiden?”. Spelaren får återigen två svarsalternativ. 

 

A.                  To find out the cause of  his own death? 

B.                  To take over the world? 

 

 Jag väljer alternativ A. ”Det behövs något mer”, säger filmskaparen. Spelaren får ytterligare 

två svarsalternativ. 
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A.                  Well, how about a love story? 

B.                  What about a thriller spin? 

 

Här väljer alternativ A. Oleg blir överlycklig och säger att han verkligen tror på filmen. Han 

ber Eike hålla utkik efter filmen på biograferna. Filmskaparen säger, att han tänker börja spela 

in den, då han kommit lite högre upp i näringskedjan. Han ger Eike ett äggformat fickur som 

tack för hjälpen. Han säger, att det är en av alla de gamla saker, som hans föräldrar har lämnat 

efter sig och att han tycker om att ge bort de sakerna till sina vänner. Han berättar, att alla i 

släkten varit bra på att skapa saker. Eike menar, att han inte gjort sig förtjänt av något tack, 

men Oleg anser att Eike är den person som givit honom mest inspiration. Han undrar sedan, 

om inte Eike kan dela med sig av sina krafter, men Eike säger att han inte kan det. Oleg börjar 

tjata på honom och Eike springer därifrån. Jag låter nu Eike åka tillbaka till 08/04/2001 kl. 

23:10. 

 

56. 08/04/2001 kl. 23:10 

Eike kommer till samma plats som i början av kapitlet. De två tjejerna står framför en 

filmposter, som heter ”Travel for time”. De tycker den verkar cool. En massa andra tjejer 

springer fram och undrar vad det är för film, som verkar så cool. En tjej säger, att den 

regissören är hennes favorit och hon får medhåll av de andra. Alla är uppspelta och pratar i 

munnen på varandra. Oleg står gömd i en gränd och tittar på flickorna och Eike. Han säger för 

sig själv, att han har en stark känsla av, att även denna film kommer gå bra. Jämte Oleg, ser 

spelaren bilen som körde över Eike i början av kapitlet. Den backar och kör med rasande fart 

därifrån. Eckart ringer på Eikes telefon och han ber Eike komma upp till kontoret och lämna 

tillbaka boken, då något viktigt har hänt och han behöver den omedelbart. Eckart säger, att 

han är i tornet intill biblioteket. 

 

Kapitel 7 

 

57. 09/04/2001 kl. 01:09 

Kapitlet börjar med att Eike kommer in i tornet. Dörren bakom honom går igen och han är 

inlåst. Jag styr upp Eike i tornet och hittar ett rep, som jag låter honom ta upp. Jag styr upp 

Eike på tornets tak. Eike går upp och tittar sig omkring och ropar efter Eckart. Någon kommer 

upp bakom Eike och puttar ner honom från tornet. Han ramlar ner och dör. Han vaknar 
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återigen upp på den konstiga platån och Homunculus säger, att han nu har sin stora chans att 

ta fast mördaren, eftersom denne också måste vara inlåst i tornet. Homunculus säger, att Eike 

måste finna ett sätt, så att han inte ramlar ner. 

 

58. Eike är tillbaka i tornet. Eike undrar, om det kan vara Eckart som är mördaren, men han 

förstår inte varför han skulle vilja döda honom. Digipaden börjar lysa och den vill, att man 

ska åka tillbaka till natten innan. 07/04/2001 kl. 20:01. 

 

 59. 07/04/2001 kl. 20:01. ”The night before.” 

Eike står vid dörren till tornet. Styr man Eike till dörren, testar han den, men den är låst och 

Eike undrar, hur han ska ta sig in i tornet, utan att Eckart får reda på det. Eike konstatera, att 

låset är gammalt. Digipaden börjar lysa och står på 20/03/1902 10:48. 

 

60. 20/03/1902 10:48. ”I may find the tower key that I need in this era.” 

 Eike kommer till Alberts hall och utanför hör man fotografen Fransen säga, “hold still 

please”. Eike säger, ”nej jag kommer att springa på mig själv” (gör spelaren det, så dör Eike 

och spelet blir game over). Jag styr in Eike i vardagsrummet och vidare in till nyckeltavlan. 

Spelaren får då se, hur Eike rotar igenom skåpet och finner en kopia av tornnyckeln och han 

säger, för sig själv, att det nog är ”okej” om han lånar den. Sibylla sitter i det andra rummet 

och hör något från vardagsrummet. Hon tittar in och får se Eike, när han tar nyckeln. Det är 

detta hon refererade, till då hon sade, att hon såg honom i sekvens 33 samt att hon frågade 

Eike, om han inte redan hade bytt om. Eike hör fotsteg och skyndar sig ut i ett annat rum, för 

att inte springa in i sig själv. Jag åker nu till 07/04/2001 kl. 20:02 

 

61. 07/04/2001 kl. 20:02 

Jag låter Eike gå upp i tornet, nu när han har nyckeln och går sedan upp till taket. Jag 

använder där det gamla repet, jag hittade i sekvens 57 vid tornets takräcke och Eike binder då 

fast repet. Eike går nedför tornet igen och ska just öppna dörren, när han hör Eckarts röst från 

andra sidan. Eike stannar och lyssnar och det låter, som att Eckart pratar i telefon. Han 

säger,”han kommer i morgon, han ska titta på några tavlor”. Han frågar också, ”så du är säker 

på att hon fortfarande lever?” Eike undrar, vem det är han kan prata med. Jag låter nu Eike 

åka till 09/04/2001 kl. 01:17.  

 

62. 09/04/2001 kl. 01:17 
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Eike är inlåst i tornet och jag styr upp honom på taket. När Eike kommer upp på taket, så 

tickar en klocka ner 10 sekunder. Jag styr Eike och gör så att han tar tag i repet. När spelaren 

gjort det, blir Eike nedputtad. Eike håller tag i repet, vilket stoppar hans fall, men repet är 

gammalt och går av, vilket gör att Eike åter ramlar ner och dör. Han vaknar upp på platån och 

Homunculus frågar sarkastiskt, vad han hade väntat sig av ett gammalt ruttet rep. 

 

63. Jag får nu göra om allt, jag gjort från sekvens 57. Jag stannar dock kvar, denna gång år 

1902 och sekvens 60. Jag låter Eike återvända till vardagsrummet, efter att det blivit tomt och 

fortsätter sedan ut till tornet. Jag låter Eike gå upp i tornet och hittar där ett nytt rep, där det 

gamla ruttna låg i sekvens 57. Jag gör sedan som förra gången. Jag låter Eike åka till 

07/04/2001 kl. 20:02, där han binder fast repet. Jag låter Eike sedan åka till 09/04/2001 kl. 

01:17, där jag styr honom upp på taket och han blir nedputtad. Han får tag på repet, som 

denna gång håller. I fallet tappar han kammen, som han fått av Margarete. Medan Eike 

kravlar sig upp för repet, hör han Eckarts röst som säger att han nu hoppas, att allt är över och 

att han nu måste städa upp allting.  

 

64. När Eike kommer upp är Eckart borta. Eike går nedför tornet och ser då att en dörr, som 

förut varit låst, nu är öppen. Dörren leder till Eckarts kontor. När Eike går in genom dörren till 

kontoret, sitter Eckart där med kammen Eike tappade i fallet. Eckart frågar, om Eike fått 

kammen av någon som är betydelsefull för honom. Eike svarar att han fått det. Eckart 

berättar, att han blivit utpressad. Han svamlar sedan osammanhängande om sin dotter, ”20 

år”, och ”Danas return for your”. Han säger, att han inte förväntar sig att bli förlåten, men att 

han verkligen är ledsen. Han berättar, att han nu fått höra att dottern lever och att han skulle få 

se henne igen, om han gjorde sig av med Eike. Eike frågar då, om det är Eckart som 

knivhuggit honom, men det vet Eckart inget om. Eckart berättar, att när han såg kammen, så 

kom han att tänka på det självklara faktum att även Eike måste ha nära och kära som bryr sig 

om honom. Eckart säger, att om något händer, så är det alltid de som står närmast som få ta 

den hårdaste smällen. Det är inte bara minnena som lever kvar, när någon man håller kär går, 

bort utan även smärtan. Eckart berättar, att när dottern föddes, så såg han en man som såg 

exakt ut som Eike och både han och polisen drog slutsatsen, att denne man måste vara 

mördaren. Eckart vet, att Eike inte minns sina föräldrar, men han tänkte att det kanske var 

Eikes far. Han förstår dock, att han inte kan straffa Eike för något, som hans far kan tänkas ha 

gjort, men han kunde ändå inte släppa tanken (den mannen Eckart såg var i själva verket Eike 

själv, då han färdades tillbaka till 1979 i sekvens 27). Eckart ber om ursäkt igen och säger, att 
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han ska lämna över sig till polisen i morgon. Eike säger, att det inte är någon fara, då den som 

ska straffas är den som ligger bakom allt. Eckart vet inte vem det var som tvingade honom 

men han frågar, om det är något han kan göra för Eike. Eike går ut ur kontoret och i hallen 

utanför ser han en tavla av en kvinna som håller en röd sten som liknar ”The Philosopher´s 

stone”. 

 

Kapitel 8. 

 

65. 09/04/2001 kl. 03:33 

Eike tycker, att kvinnan på porträttet liknar Dana. Digipaden börjar lysa och vill att Eike ska 

åka till 03/08/1584 kl. 12:43. Innan jag styr Eike dit, så går jag in till Eckart igen.  

Eckart frågar vad Eike vill och om han kom för att se till, att han inte skulle ta livet av sig 

eller något sådant efter att han gått. Eike svarar, att det inte var därför, utan att han ville lämna 

tillbaka boken. Han tar upp boken ur fickan men tappar samtidigt ägget, han fick av Oleg i 

sekvens 55. Eckart ser ägget och säger, att han också har ett sådant och att han fick det av en 

konstig klasskamrat, som nu ska vara en rätt känd filmregissör. Eike berättar, att han också 

känner filmregissören och Eckart säger, ”att världen är allt bra liten”. Eckart ber Eike att han 

ska vara försiktig och inte ta för stora risker. Eike går ut igen och jag låter Eike åka till 

03/08/1584 kl. 12:43. 

 

66.  03/08/1584 kl. 12:43.  ”Will I see the red stone…and Dana?” 

Eike är på torget och han påminner sig själv om, att han måste fråga om tavlan. De tre 

kvinnorna från sekvens 15 och 40 är på torget igen och jag låter Eike prata med dem. De 

klagar då på att en kvinna ingen vet något om ska sitta modell för en tavla (de låter tämligen 

avundsjuka). 

 

67. Jag styr Eike till Karl Franssens ateljé. När Eike kommer fram, så öppnas dörren till 

ateljén och Dana kommer ut. Hon känner igen Eike och berättar hur rädd hon var, när hon 

först tappade bort honom. Men hon säger, att hon ganska snart började känna igen sig. Hon 

kände igen vägar och byggnader och förstod, att hon fortfarande var kvar i staden, men i en 

annan tid. Eike säger, att han tycker hon är väldigt stark, som inte bröt samman när hon insåg 

det. Hon berättar, att hon länge letade efter Eike, innan hon fann sig i situationen. Eike ber om 

ursäkt och säger att han också letat efter henne. Dana berättar, att hon gjort mycket de fyra 

åren som gått. Hon har arbetat i en kvarn, men nu är hon kammarjungfru hos ”the squire” och 
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trivs med det. Eike häpnas över, att det för henne gått hela fyra år och han påpekar, att hon nu 

ser mer mogen ut än förra gången han såg henne.  

Eike frågar hur det kommer sig, att hon ska sitta modell för tavlan. Dana berättar, att det 

var meningen att ”the Squiers” dotter skulle sitta modell, men att hon inte ville göra det, så de 

frågade Dana, som tackade ja. 

Dana frågar, om Eike kommit för att hämta hem henne. ”För det kan du väl?”, frågar hon. 

Eike svarar, att han kan göra det och frågar samtidigt om hon vill det.” Jag ville det innan” 

svarar hon, ”men inte nu”. Hon känner sig hemma här. Hon har inga vänner eller släktingar i 

sin egen tid, ingen som ser till henne eller tackar, henne för att hon jobbar och sliter. Eike 

säger, att det är likadant för honom. ”Men”, säger Dana, ”du känner dig hemma i din egen 

tid.” ”Ja”, svarar Eike, det gör han.  

Dana tar fram den röda stenen från sekvens 12 och frågar om Eike minns den. Hon säger, 

att det är tack vare den, som hon är här och att de nu har detta samtal. Eike frågar, om han kan 

få stenen av henne och hon svarar att han kan det. Hon hade tänkt ha den med på tavlan, 

eftersom den betyder så mycket för henne, men att Eike kan få den, om han behöver den. 

Spelaren för nu två svarsalternativ: 

 

A. Okay, Take care of yourself then. 

B. Let´s go back together Dana. 

 

Jag väljer alternativ A. Dana hör inte vad han säger. Eike tar sig för huvudet och tänker, att 

detta måste vara ett viktigt val. Spelaren får samma svarsalternativ igen och jag väljer samma. 

Tack och du med, svarar Dana och tar adjö av Eike.  

 

68. Jag styr nu Eike till familjen Wagners hus. Margarete blir glad, när Eike kommer in, men 

Hugo ser lite bister ut och påstår, att Eike troligen bara kom för att hälsa på deras far och inte 

Margarete. Margarete ber honom vara tyst.  

Eike går ner i källaren och Dr. Wagner frågar, om han har stenen. ”Ja, jag tror det”, svarar 

Eike och tar fram den. Dr. Wagner tackar och säger, att han ska börja direkt. Han säger, att det 

kvittar om det är rätt sten eller inte, han är ändå djupt tacksam. Men om det är rätt, fortsätter 

han, så kommer resultatet att bli enastående och det kommer att bevisa, att man kan skapa liv 

genom vetenskap.. Hans enda ånger är, att inte Helena kan vara där och dela det med honom. 

Dr. Wagner ber Eike, att inte berätta detta för Hugo eller Margarete. Dr. Wagner är rädd, att 

om Hugo får reda på att det går att skapa en Homunculus, så kommer han att använda 
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vetenskapen för att försöka väcka sin mor till liv igen. Dr. Wagner säger, att han tänker 

bränna alla dokument, om han väl lyckas att skapa en Homunculus. 

Dr. Wagner ber Eike komma tillbaka om tio dagar igen, för då ska allt vara klart. Eike 

räknar dagarna och kommer fram till att det blir den 13/08, vilket är den dagen huset 

exploderar och Eike ser ruinerna framför sig. Han hajar till och säger till Dr. Wagner att det är 

farligt. Dr. Wagner säger att han vet om riskerna, men att det är detta han vill göra.  Eike ber 

honom då att skydda sig, genom att rita några skyddande symboler, som ett pentagram eller 

något liknande. Dr. Wagner blir rörd över Eikes vänlighet och klokhet och lovar att han ska 

göra det. Dr. Wagner blir sentimental, när han ser Eike som ung, smart och levande och ser 

sig själv som en gammal gubbe som åldras bort i ett laboratorium.  

 

69. När Eike kommer upp, stannar Hugo honom och frågar vad hans far gör där nere i 

laboratoriet. Han berättar, att han gick ner för några dagar sedan och att Dr. Wagner då blev 

arg och skällde ut honom.  Hugo undrar om Eike är Dr. Wagners högra hand, en från 

framtiden, som kommer med användbara redskap. Eike säger, att han inte är det. Hugo 

berättar, att han känner på sig, att fadern döljer något för honom nere i laboratoriet och att det 

är därför han inte längre får vara där nere. Hugo berättar vidare, att han nästan kommit på hur 

Eikes tidsmaskin fungerar. Eike blir imponerad och Hugo medger, att han bara nästan förstår 

det.   

Dr. Wagner kommer upp från laboratoriet och säger till Hugo och Margarete, att de måste 

lämna huset, eftersom det experiment han nu ska börja med kan bli riktigt farligt. Han ber 

dem åka till några släktingar” eller något”, så hör han av sig om ca tio dagar. Hugo undrar, om 

han får hjälpa till med experimentet, men Dr. Wagner säger nej och att Hugo måste lämna 

huset. Dr. Wagner beger sig sedan ner i laboratoriet igen.  Hugo blir arg och besviken. 

Margarete frågar Hugo vart de ska bege sig. Hugo frågar Margarete, om hon verkligen tänker 

lämna huset. Vad har vi för val, svarar Margarete och påpekar, att det ju bara rör sig om en 

kort stund.  

Eike säger, att han måste gå och Margarete ursäktar, att det alltid är något när han 

kommer på besök. Hugo säger, att han önskar att de snart ses igen och Eike lämnar huset. 

Digipaden börjar nu lysa och den står på 13/08/1584 kl. 18:10.  

 

70. 13/08/1584 kl. 18:10. ”10 days from the experiment”. 

Eike kommer till torget. De skvallrande kvinnorna med barnet är där och är exalterade över 

explosionen. Jag styr Eike till familjen Wagners hus. Eike rusar in i husruinen, allt är i en röra 
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och det ryker fortfarande. Han ropar efter alla och hör då en röst från källaren. Han går ner i 

laboratoriet och finner där en stol med en klocka på och han tycker, att det ser ut som en 

tidsmaskin. Klockan står på 2001/04/07. Eike säger, att han tyckte sig höra Margaretes röst. 

Jag låter nu Eike åka till sin egen tid.  

 

71. 09/04/2001 kl. 04:06. 

Eike återvänder till sin egen tid och står utanför Eckarts museum/bibliotek. Hans mobiltelefon 

ringer och det är Hugo. Eike blir förvånad och undrar vad han gör här och hur han fått tag på 

hans telefonnummer. Hugo säger, att han fick det av Eckart och han påpekar, att Eike nämnde 

honom en gång. Hugo syftar på, när han tjuvlyssna på Eike och Margarete i sekvens 46. Eike 

undrar, om det var han som hotade Eckart. Hugo säger, att han inte direkt hotade honom utan 

sade vad Eckart ville höra om sin dotter och sedan fixade Eckart resten själv. Eike frågar hur 

Hugo kom hit och Hugo berättar, att han byggde en tidsmaskin eller rättare sagt, att en 

framtida version av honom själv gav den till honom. Eike frågar efter Margarete och Hugo 

säger, att han håller på att glömma det väsentliga och ber Eike att omedelbart ta sig till torget 

och att han ska ta Homunculus med sig. Gör Eike inte detta så kommer, någon han tycker om 

att dö och det behövs väl inte nämnas vem det är, säger Hugo och spelaren/Eike hör att 

Margarete skriker, ”Hugo” i bakgrunden. Hugo avslutar samtalet och jag styr Eike till torget. 

 

72. Eike kommer fram till torget och ropar efter Hugo. Hugo kommer fram med en kniv i 

handen, som han hotar Margarete med. Eike får en flashback och ser den brinnande puben 

framför sig med den gråtande mannen utanför från sekvens 7 och identifierar honom som 

Hugo. Det var också han som tände på puben och som Eike jagade i sekvens 10.  

”Det är du som försökt mörda mig”, säger Eike. Hugo säger, att det är Eikes fel att huset 

sprängdes och fadern försvann och att det var Eike som gav Dr. Wagner den sista 

ingrediensen, som gjorde att han kunde färdigställa sitt experiment. Hugo berättar, att han 

med sin tidsmaskin försökte åka tillbaka i tiden och stoppa Eike. Hans tidsmaskin kan dock 

bara följa efter Eikes, vilket gjorde att han hela tiden kom för sent. Hugo försökte därmed åka 

tillbaka i tiden och döda Eike, men han har hela tiden misslyckats.  Han tänker nu byta 

strategi. Han tänker nu förstöra Homunculus och ta ”The Philosopher´s stone” och med den 

ska han tillverka sin mamma likt hans far tillverkade Homunculus. Eike säger, att det var just 

detta Dr. Wagner var rädd för och att det var därför han brände alla dokument efter 

experimentet. Hugo tror inte på detta, eftersom fadern var borta, men alla dokumenten fanns 

kvar. Han tror istället, att det var Eike som lurade fadern att skapa Humunculus. Margarete 
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försöker tala Hugo till sans, men Hugo säger åt henne att en gisslan måste vara tyst, annars 

tvingas han att skada henne och det vill han inte. Hugo vill bara ha sin familj tillbaka och han 

menar, att de behöver Helena för att familjen ska bli hel igen. Margarete säger, att hon kan 

arbeta för dem båda, så att de inte behöver sakna något. Hugo lyssnar inte och ber Eike lämna 

över Homunculus, så att han kan få ”The Philosopher´s stone”. Eike säger, att han inte kan 

göra det, då han inte vet var Homuculus är. Homunculus dyker bara upp och räddar hans liv, 

men han har ingen kontroll över honom. Hugo säger, att om Homunculus inte är på torget 

inom tjugo minuter, så kommer han att åka tillbaka till sin egen tid och lämna Margarete kvar, 

vilket kommer att förändra framtiden och nutiden på många sätt. Digipaden börjar lysa. Jag 

väljer, att Eike ska åka tillbaka till 13/08/1584 kl. 14:30. 

 

73. 13/08/1584 kl. 14:30. ”Something happening to Hugo in this time…?” 

Jag styr Eike till husruinerna. Eike går in och säger, att Hugo troligen inte kommit än. Han går 

ner i laboratoriet och finner där Dr. Wagners forskning om Homunculus. Eike tar upp 

dokumenten och tänker, att om Hugo inte finner dem, så vet han inget om Homunculus och 

har då ingen anledning att hämnas och då blir det ingen tidsmaskin. Eike hör hur Margarete 

och Hugo kommer ner i laboratoriet och han slänger dokumenten på elden. Margarete och 

Hugo blir förvånade över att finna Eike där och frågar vad han gör där och om han sett deras 

far. Eike säger, att Dr. Wagner bad honom komma, men att han inte står att finna någonstans. 

Margarete berättar hur de hörde explosionen och sprang hit och att hon var rädd för att finna 

”fadern skadad eller….”. Hon antar att det är ett gott tecken, att han inte går att finna i 

laboratoriet. Hugo undrar vad det var, Eike slängde på elden och Eike säger, att det inte var 

något viktigt. Margarete och Hugo säger, att de måste ut och leta efter fadern och säger hej då 

och springer ut.  

 

74. 09/04/2001 kl. 04:10 

Jag låter Eike åker tillbaka till sin egen tid och styr honom till torget. Han finner där 

fortfarande Margarete och Hugo. ”Var det inte tillräckligt att förstöra forskningen”, tänker 

Eike. Det klipps och spelaren får se Margarete och Hugo 1584. De kommer ner till 

laboratoriet igen och Hugo fiskar upp dokumenten från elden och försöker läsa det som finns 

kvar av dem. Det klipps tillbaka till 2001, Hugo får syn på Eike, han hotar Margarete med 

kniven och undrar var Homunculus är. Hugo börjar plötsligt skrika och hålla såg för huvudet. 

Det klipps till 1584 igen, Hugo försöker läsa men får inget sammanhang av den brända texten. 

Margarete sliter dem ur händerna på honom och slänger dem på elden. ”Du kunde ju ändå inte 
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läsa dem” säger hon till försvar.” Vi måste fortsätta leta efter far”, säger hon. ”Eike är säkert 

där ute och letar och det är inte rätt att låta honom leta själv”. Hugo håller med och de går 

upp. Det klipps till 2001 igen, Hugo skriker till och försvinner. Margarete blir chockad och 

undrar vad som händer. Eike försöker lugna henne och säga att allt är bra med Hugo, men det 

hjälper inte, då Margarete själv nu börjar tyna bort. Margarete blir rädd och söker tröst i Eikes 

famn. Hon försvinner och Eike frågar sig, om allt nu verkligen är över. 

 

75. Epilog. 

Eike står kvar på torget och Homunculus kommer fram och tackar för hjälpen. Eike är 

upprörd och frågar om Homunculus bara utnyttjat honom, för att försäkra sig om sin egen 

existens. Eike har genom, att försäkra att Homuculus skapas, ändrat andra människors liv och 

han undrar nu, om hans eget liv är värt så mycket att det ger honom rätten att ändra andras. 

Homunculus medger, att han utnyttjat Eike och han säger att det enda kruxet med evigt liv, är 

att se att man blir skapad och det har Eike nu sett till. Homunculus vill ha tillbaka sin Digipad 

och Eike ger honom den och han försvinner.  

Spelaren får se ännu en film. Denna gång från 1584. Dr. Wagner står vid en behållare, 

som innehåller Homunculus.  Homunculus vaknar till liv och spräcker behållaren. 

Homunculus framstår som elak och arrogant och han frågar, om det är Dr. Wagner som ska 

föreställa hans mästare denna gång (det verkar nästan som att Homunculus är en demon, som 

Dr. Wagner väckt till liv). Homunculus säger, att Dr. Wagner får önska sig vad som helst, 

men att han sedan tänker bege sig av.  ”Pengar? Lycka? Eller evig ungdom?”, frågar 

Homunculus. Dr. Wagner blir villrådig och undrar, om all hans forskning varit förgäves och 

om han slängt bort hela sitt liv till ingen nytta. Dr. Wagner ropar ut en ursäkt till Helena och 

säger, att han vill ha sin ungdom tillbaka och om det går stanna i den åldern. Han medger, att 

han blev avundsjuk på Eikes ungdom, när han såg honom. Han vill nu börja om på nytt igen, 

både sitt liv och sin forskning. 

Homunculus kastar en trollformel på Dr. Wagner, som då förändras (hans ansikte ligger i 

skuggor, så att spelaren inte ser det, hans röst blir dock densamma som Eikes röst). ”Du har 

gjort ditt nu, tillbaka från varifrån du kom din demon, tillbaka in i stenen”, säger Dr. Wagner 

och ett pentagram börjar lysa och Homunculus skriker till. Dr. Wagner säger, att han fick ett 

bra råd att sätta upp skyddssymboler (han menar här sekvens 68). Homunculus blir arg och 

säger, att Dr. Wagner kommer att leva för evigt, men utan minne och han kastar en 

trollformel. Homunculus försvinner in i stenen och Dr. Wagner faller till golvet. Dr. Wagner 

reser sig upp och hans ansikte reflekteras i en spegel och både han och spelaren ser, att det är 
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Eikes ansikte i spegeln. Han frågar sig vem han är och vad han gör här. Han ser sig förvirrat 

omkring och han får syn på ”The Philosopher´s stone”. ”Vad fin”, säger han och tar upp den. 

Han tar sig ut ur huset och spelaren ser honom sedan planlöst vandra omkring på stadens 

gator, förvirrad och vilsen. 

 

SLUT. 
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Andra genomspelningen.  
 

Intro 

Spelaren ser en mörkhårig ung man/pojke sitta och dingla med benen på en stor dörrkarm, 

omgiven av förstörda gamla statyer. Han hänger med huvudet och ser sorgsen ut, men sedan 

tittar han upp och ut genom ett fönster. Fönstret visar en stad, men zoomar sedan likt en 

kamera in sig på en ung blond man, som kommer gående. Den unge mannen/pojken på 

dörrkarmen ler och ser genast gladare ut. Kameran följer den blonda mannen som går 

omkring i staden. Den mörkhåriga pojken iakttar honom, nu från ett träd. Den blonda mannen 

verkar känna sig förföljd, han slänger en blick över axeln och kameran zoomar in och bleknar 

bort. Titelskärmen dyker upp. Filmen har ett brunt filter över sig, vilket gör att det ser ut som 

en gammal tavla. 

 

Prolog 

 

08/04 2001 KL: 1400 

1. Huvudpersonen Eike kommer ut från ett café och tittar på sin klocka som står på 14:00. 

Han går sedan långsamt omkring i en liten stad. Staden ser ut att vara belägen i Tyskland eller 

kanske Österrike. Kameran följer Eike, som om de var någons ögon. Eike börjar känna sig 

förföljd och ser sig över axeln. Spelaren ser en skugga och kameran börjar accelerera och 

träffar Eike i ryggen. Han stönar till och faller på mage och spelaren ser, att han fått ett 

knivhugg i ryggen. En stor klocka i staden slår ett slag för 14:30 och Eike dör. 

 

 2. Spelaren ser en uppsjö av regnbågens alla färger och kameran rörs sig snabbt och slutar i 

en svart ruta. Eike vaknar upp på en konstig plats med förvrängda perspektiv. Det är platsen 

från introt. Här finns ett enormt huvud av en marmorstaty, en stor klocka som ligger på sidan 

och en byrå lika stor som Eike själv samt en stor tom port och ett fönster, som ser ut att hänga 

i luften. Det ser ut som att detta lilla ”rum” står på en hög platå och det finns bara avgrund och 

svart mörker utanför. 

Eike vaknar upp och frågar sig vad som hände. Är han död? En röst hörs, som säger att 

det är just vad han är. Rösten låter som en gammal mans röst, mild och lugn, men med en 

smått ironisk ton. Rösten säger, att det är Eikes öde att dö, men att ”han” kan hjälpa Eike att 

ändra på det. Rösten säger, att om Eike vill, så ska ”han” ge Eike styrkan att förändra sitt öde. 
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Eike är tveksam och undrar vad rösten vill ha för det. Hans själ? Rösten försäkrar honom, att 

”hans” enda syfte är att Eike ska överleva. Eike ser inte vad han har att förlora, så han går 

med på att få hjälp. Rösten säger, att ”han” ska ge Eike sin förmåga att resa i tiden. En sak 

kastas fram vid Eikes fötter och spelaren får styra fram Eike och ta upp saken (Det är vad 

rösten kallar en Digipad, vilket ser ut som en liten metallbok med en klocka på). Rösten säger, 

att Eike nu, vid vissa tillfällen, kan åka genom tiden. Men Digipaden låter honom bara resa till 

tider, som på något sätt har en anknytning till honom. Rösten säger också, att Eike inte bara 

kan resa tillbaka i tiden, innan han ska dö, utan att han måste leta upp källan till problemet 

och ta i tu med den, annars så kommer mördaren bara hitta nya sätt att döda honom. Rösten 

säger även, att när han befinner sig i en annan tid och Digipaden börjar lysa, så måste han 

återvända till sin egen tid, annars kan han för evigt bli fast i denna tid. Spelaren får kontroll 

över Eike och jag styr honom till den stora porten. Ett ljusspel kommer över skärmen och en 

klocka visar återigen 08/04 20001 kl. 14:00 

 

 3. 08/04 20001 kl. 14:00. 

 Eike vaknar upp av, att en servitris väcker honom. Han sitter vid ett bord på ett café. Eike ber 

om ursäkt, betalar och går ut. Han kommer ut från Caféet, som han lämnade i inledningen 

(sekvens 1). Eike tittar på klockan och uppmärksammar att den är 14:00. Han förstår inte vad 

som just hände, men han har Digipaden i fickan och inser, att han inte kan ha drömt. Spelaren 

får nu styra Eike. Spelaren kan nu gå omkring i staden och prata med invånarna, men många 

vägar i staden vaktas av arga hundar, så att spelaren inte ska kunna gå alltför långt. När 

spelaren styr förbi en anslagstavla, får Eike syn på en annons från en spågumma. 

Spågummans hus ligger jämte skylten och Eike poängterar, att han inte känner igen stället och 

han beslutar sig för att gå in. Spågumman, som är en maskerad kvinna, berättar att hon väntat 

på honom och Eike ber henne spå honom. Spågumman säger att ödets klockslag är 14:30 och 

det är då Eike kommer att dö. Men ödet går att ändra. Är Eike ensam när klockan slår 14:30, 

så kommer han att bli knivhuggen, men om han är bland folk, så kommer mördaren inte att 

agera. Men spågumman påpekar, att genom göra detta, så ändrar Eike framtiden och allt som 

där följer, vilket kan skapa en framtid, som på många sätt är mycket farligare än det han just 

nu upplever. Men spågumman säger, att Eike ser ut att vara stark nog, att ändra sitt öde och 

det är något, som han till varje pris bör försöka göra. Spågumman ber Eike komma tillbaka 

efter 14:30, om han nu överlever ödets klockslag. Eikes Digipad börjar nu lysa och den står på 

08/04/ 2001 kl. 13:33. Som spelare åker jag till detta klockslag. 08/04/ 2001 kl. 13:33 ” If I go 

to the past, maybe I can gather a group of pepole....” (detta är Eikes tankar och de står över 
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den tid, som Digipaden vill att Eike/spelaren ska åka till. Jag kommer hädanefter att 

presentera Eikes tankar vid de klockslag, jag som spelare åker till, men jag gör det bara första 

gången Eike åker till denna tid). När Eike använder Digipaden, så får spelaren se ett ljusklot 

som omger Eike, det vibrerar i luften och han försvinner. Ett ljusspel likt det i sekvens 1 visas 

och Eike landar i den tid spelaren valt.  

 

4. 08/04/ 2001 kl. 13:33 33 ” If I go to the past, maybe I can gather a group of pepole....” 

Som spelare, låter jag Eike gå in på Caféet från sekvens 1 och 3. Vid ett bord inne på Caféet 

ligger Eike själv och sover. Jag styr Eike till den sovande och han försöker väcka sig själv. 

Den sovande Eike vaknar och ett ljussken täcker skärmen. Eike vaknar upp på den konstiga 

platsen från sekvens 2. Rösten säger, att Eike aldrig får möta sig själv på det sätter, för då är 

det slut och han raderar sig själv ur tiden. Det blir Game Over och jag tvingas spela om 

sekvens 1,2,3. Men eftersom de är likadana, så väljer jag att inte rapportera om dessa igen.   

 

5. 08/04/ 2001 kl. 13:33 33 ” If I go to the past, maybe I can gather a group of pepole....” 

Som spelare, låter jag Eike gå omkring i staden och prata med dess invånare. Eike träffar på 

en tant, som han ber komma till torget vid 14:30. Tanten säger, att hon inte har något annat för 

sig och tänker bege sig till torget i hopp om en föreställning. Eike stöter sedan på en dotter, 

som letar efter sin mamma. Eike ber henne leta på torget och flickan tackar och beger sig dit. 

Eike stöter sedan på dotterns mamma som letar efter henne. Eike berättar då, att hon troligen 

är på torget. Mamman tackar och säger att hon ska leta där. Digipaden börjar lysa igen och 

den vill, att Eike ska bege sig tillbaka till sin egen tid igen. 

 

6.  08/04/2001 kl. 14:06. 08/04/2001 kl. 14:06. ” It´s best that I return as soon as possible…”  

 Eike återvänder till torget i sin egen tid och de personer, som han talade med, står nu här och 

tittar på en jonglör. Jonglören är klädd i en vit kåpa med en vit mask för ansiktet. Eike ställer 

sig bland de andra och tittar på jonglören. Eike säger för sig själv, att där står en person med 

”no worry” och syftar på jonglören. Som spelare ser man hur en skugga smyger upp bakom 

Eike. Eike märker det och vänder sig om, men skuggan är redan borta. Han säger för sig själv, 

att folksamlingen måste ha skrämt iväg, vem det nu var. Han undrar nu, om han verkligen 

förändrat sitt öde. Han bestämmer sig för att återvända till spågumman igen och höra vad hon 

har att säga. 
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 Kapitel 1. 

 

7. Spelaren ser hur Eike går in till spågumman. Spågumman säger, att Eike har trotsat sitt öde 

och att hon nu ser en ny framtid för honom. Eike kommer nu att dö kl. 15:00, om inget görs åt 

saken. Hon ber honom återvända, om han överlever efter kl. 15:00. Eike går ut ur 

spågummans hus och spelaren får kontroll över Eike. 

 

8. Det är nu upp till spelaren, att ta reda på vart Eike ska bege sig. Jag styr Eike till puben. När 

Eike kommer fram, så brinner puben och en folksamling står och tittar på branden, medan det 

sitter en gråtande ung man på gatan framför puben. Den unge mannen ber Eike hjälpa honom, 

då hans ”grandpa” fortfarande är inne i huset. Spelaren får nu två alternativ att svara på: 

 

A.                  The heat of the fire´s too great. It´s too dangerous. 

B.                  I´ll try getting inside. 

 

Jag väljer denna gång alternative B, då jag i första genomspelningen upptäckte att alternativ A 

gjorde att man inte kom vidare. Eike går in i det brinnande huset, han faller omkull och dör av 

elden. 

 

9. Eike vaknar åter upp på den mystiska platån, där han vaknade upp första gången i sekvens 

2. Rösten talar till Eike och säger, att det inte är lätt att undkomma sitt öde. Eike skickas sedan 

tillbaka till det brinnande huset. 

 

10. Eike står återigen i det brinnande huset och Digipaden börjar lysa. Digipaden står på 

08/04/ 2001 kl. 14:00. 

 

11. 08/04/ 2001 kl. 14:00. ”The fire has not started yet at this time.” 

Eike står utanför puben och det har ännu inte börjat brinna. Spelaren får kontroll över Eike 

och jag låter Eike gå runt puben, för att se hur det ser ut. Eike ser en ung man på baksidan av 

huset. Mannen/pojken håller på att ”fiffla” med något (det ser ut som den unga gråtande 

mannen, som övertygade Eike att ta sig in i puben för att rädda hans ”grandpa”). Den unga 

mannen blir rädd, när Eike kommer på honom och han lämnar det han håller på med och 

springer därifrån. Eike springer efter, men den unge mannen slipper undan. Eike återvänder 

till puben och släcker den eld, som den unge mannen försökt få att ta sig i huset. Eike undrar, 
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vem det kan ha varit som försökt starta elden. Digipaden lyser igen och den står på Eikes 

”riktigt” tid. 

 

 

12. 08/04/ 2001  kl: 14:45. 

Eike står utanför puben och det brinner inte. ”Så det är så här man ändrar det förgångna” 

,säger han för sig själv.   

 

Kapitel 2 

 

13. 08/04/ 2001 kl. 15:00 

Eike går på torget. Servitrisen från caféet springer efter honom och ropar. I handen håller hon 

en stor röd juvel. Hon undrar, om det är Eikes och frågar om han glömde den innan, då han 

somnade på caféet. Eike säger, att det inte är hans och servitrisen påpekar, att juvelen hade 

varit fin som halsband. Servitrisen tar upp en tändare, som hon också hittade och undrar om 

den är Eikes. Det är det, säger Eike och tackar och tar emot tändaren. Eike säger, att han är 

duktig på hantverk och att han skulle kunna göra ett halsband av juvelen till henne. Han säger, 

att han skulle kunna ha halsbandet klart tills imorgon och undrar, om hon är på caféet då. Det 

är hon, svarar hon och presenterar sig som Dana.  

Kameran zoomar in trädet på torget, vilket Eike och servitrisen står framför. Spelaren ser 

en hand med något vasst i och Eike blir återigen knivhuggen i ryggen. Eike dör och Dana 

skriker. 

 

14. Eike vaknar upp på den mystiska platån i mörkret. Rösten säger till Eike, att mördaren 

gömmer sig bakom trädet och han frågar om Eike kan förhindra det. 

 

15. 08/04/ 2001 kl. 15:00 

Eike vaknar åter igen upp framför Caféet. En äldre man (caféets ägare) står och fixar med en 

skylt utanför. Spelaren får kontroll över Eike. Jag låter Eike prata med den äldre mannen, som 

då säger, att Dana har begett sig ut för att leta efter Eike, då han glömde lite saker. Den äldre 

mannen säger, att hon troligen är på torget och letar. Jag styr Eike till torget och samma 

filmsekvens, med att Dana kommer springande, visas igen. De diskuterar samma saker, men 

spelaren får denna gång kontroll över Eike igen, innan mördaren hinner slå till. Digipaden 
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börjar lysa. Använder spelaren Digipaden, ser han/hon hur både Eike och Dana lyfts upp i 

luften och försvinner. 

 

16. 18/11/1580 kl. 19:00 ”What connection is there to me in this time…?” 

Spelaren får se hur en tant, en kvinna och ett barn bråkar med en ung flicka. De tycker, att 

flickans klänning är alltför fin och menar att det är ett brott, att klä sig finare än vad man är. 

De pekar på en maskerad kvinna, som sitter i en inburad skampåle på torget och de menar, att 

flickan snart kommer att sitta i en sådan, om hon inte slutar upp med att bära sådana 

klänningar. Flickan säger, att detta är en av hennes mer nedtonade klänningar och att hon har 

mycket finare hemma. Tanten, kvinnan och barnet hotar då med att kalla på lagman, men 

flickan säger lugnt, att hon kan sy likadana klänningar till dem, om de inte gör det. Det tycker 

de låter bra och de lovar att inget säga. 

Eike dyker nu upp från ingenstans rakt framför kvinnorna. Kvinnorna börjar skrika och 

undra vad som händer. De börjar skälla på flickan igen och menar, att hon på något sätt 

hämtat hjälp. En lagman/vakt går förbi med en lykta och undrar vad det är som händer och ber 

alla sansa sig. Spelaren får kontroll över Eike, men om spelaren rör Eike, så skriker kvinnorna 

att han ska stå still. Allt och alla från denna tid har ett sorts brunt grafikfilter över sig. 

Färgerna går endast i brunt och vitt och det är bara Eike som har färg. 

 

17. Som spelare tittar jag igenom spelets ”inventory” (där ser man de saker, som Eike bär med 

sig). Jag använder där tändaren, som Eike fick av Dana i sekvens 13 och han hotar då 

kvinnorna och lagmannen med den. ”Han kan trolla fram eld ur händerna” skriker den gamla 

tanten och de blir alla rädda. Han säger, att de ska lämna flickan ifred annars... Kvinnorna 

skriker, att Eike kan magi och lagmannen ber honom att inget göra. Lagmannen säger till 

kvinnorna att återvända hem och glömma vad som hänt. Sedan drar han själv därifrån. Eike är 

nu ensam på torget med den unga flickan, som tackar honom för hjälpen. Eike frågar om hon 

sett Dana, men det har inte flickan och Eike blir bekymrad. Flickan presenterar sig som 

Margarete och undrar, om Eike inte vill följa med henne hem som tack för hjälpen. Eike, som 

inte vet vad han ska göra, går med på detta och de går hem till Margarete. 

 

18. Spelaren får sedan kontroll över Eike och jag styr Eike att följa efter Margarete till hennes 

hus. Margarete stannar utanför huset och jag styr Eike in genom dörren. Det blir film och 

Margarete presenterar Eike för sin mor och sin lille bror. Modern Helena är mycket sjuk och 

är sängliggande. Brodern Hugo är energisk och sprallig, men samtidigt mycket bitter över att 
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fadern, som är alkemist, arbetar så mycket. Hugo berättar, att fadern alltid arbetar och att han 

jobbar så mycket, att han troligen inte ens märkte när Hugo föddes. Helena påpekar, att Eikes 

röst är mycket lik hennes mans och Hugo påpekar att Eike har lustiga kläder. Hugo börjar 

rycka och dra i Eikes kläder, för att undersöka dem närmare och då tappar Eike Digipaden. 

Eike ber honom lugna ner sig och tar upp Dipiaden. Hugo undrar vad det är och Eike vet inte 

vad han ska svara, men han säger att det är en mycket komplicerad maskin. Hugo försöker då 

gissa vad det är och på tredje försöket säger han ”tidsmaskin”. Eike blir då ställd och detta 

märker Hugo, som undrar om det är därför Eike har så konstiga kläder. Hugo säger, igen att 

han tycker det är illa att fadern arbetar så mycket, när deras mor är så sjuk, men mamman 

bryter in och försvarar sin man. Hon säger att han jobbar så mycket, eftersom han försöker 

finna ett botemedel till henne och hon påpekar, att hon älskar sin man just eftersom han gör 

det som han verkligen tror på. Eike berättar hur Dana ser ut och hur hon är klädd och han 

berättar, att han måste finna henne. Hugo undrar om Dana är Eikes flickvän, men Eike 

försäkrar, att hon bara är en vän som han nyligen träffat. Margarete verkar bli glad över att 

höra detta. Och hon lovar, att hon ska hålla ögonen öppna efter Dana. Eike börjar gå och 

Margarete säger, att han är välkommen tillbaka och Hugo kommenterar sarkastiskt till sin 

syster, att hon nog inte är Eikes typ. Eike tackar och beger sig ut för att söka vidare efter 

Dana. 

 

 

19. 18/11/1580 kl.19:22. 

Eike står utanför Margaretes, Hugos och Helenas hus. Spelaren har nu åter kontroll över Eike. 

Jag styr Eike runt i staden och ser en stege, som står lutad mot ett hus och som går att ta, 

vilket jag låter Eike göra. Jag styr sedan Eike till torget, där det nu sitter en äldre stressad man 

och planterar ett träd. Jag låter Eike gå fram och prata med honom och mannen säger, att han 

måste hinna plantera klart trädet innan kvällen, annars är han i trubbel. Hans order att 

plantera, kommer från stadens ”Squire” och han lyssnar bara på order från honom. 

 

20. Jag styr Eike vidare genom staden och träffar där en pojke, som står och vaktar porten till 

”Squires” herrgård (Lord´s Manor). Pojken som vaktar är uttråkad och småpratar lite och när 

Eike frågar om ”Squires crest”, berättar han att den sitter löst på huset (vapensköld). Pojken 

säger, att han kan släppa in Eike till herrgården, om Eike ger honom något. Jag som spelare 

ger honom då ett ”postcard”, som Eike har i sin ”inventory”. Pojken blir glad och släpper in 

Eike. Jag låter Eike gå in och jag gör så att Eike tar fram stegen, som jag lät honom plocka 
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upp innan och ställer den under ”Squires crest”, som sitter i huset och som pojken tidigare 

sade satt löst. Eike plockar ner ”Squires crest” och tar den med sig. 

 

21. Jag styr nu Eike mot torget igen och visar ”Squiers crest” för trädgårdsmästaren. Han tror 

då, att man är sänd från ”the Squire” och Eike berättar, för honom att ”the Squire” inte vill ha 

något träd på torget utan istället….. (spelaren får nu två svarsalternativ att välja) 

 

A.  The Squire would like you to plant flowers. 

B.  The Squire would like you to put up a statue. 

 

Jag väljer denna gång alternativ B. ”Ok”, säger trädgårdsmästaren, om det är det han vill. 

Sedan beger sig trädgårdsmästaren iväg. Digipaden börjar åter lysa. Den står på 08/04/ 2001 

15:35. Jag låter Eike bege sig till sin egen tid. 

 

22. 08/04/ 2001 15:35. 

Eike är åter på torget och han beklagar, att Dana nu är försvunnen i det förflutna. Han lovar 

dock för sig själv, att han ska hitta henne. Han tar upp ett paket cigaretter och tar en cigarett. 

Han tar upp tändaren för att tända, men stannar upp och säger, att idag är en bra dag att sluta. 

Han tar cigaretten och paketet och slänger dem i en soptunna och säger ”I don´t want to die”.  

Spelaren ser nu torget i sin helhet och trädet är borta och istället finns där en staty, som ser ut 

som Eike själv. 

 

Kapitel 3 

 

23. Kapitlet börjar, med att spelaren ser hur en vas faller och träffar Eike i huvudet och han 

dör. Han vaknar som alltid upp på den mystiska förvrängda platsen. Rösten är nu lite irriterad 

och frågar vad Eike håller på med. Gör något vettigt, som att söka information, säger den. 

Eike är tillbaka i staden och får ett telefonsamtal. Det är en man som ringer och han undrar 

varför inte Eike har kommit och besökt museet, som han lovat. Eike försäkrar, att han ska 

komma så fort han kan. Spelaren får kontrollen över Eike. 

 

 

 

24.  08/04/ 2001 kl. 17:02 
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Jag styr Eike och går förbi en äldre man, som står och tittar på en filmaffisch och ser 

bekymrad ut. Jag låter Eike prata med honom. Han undrar, om Eike tror att filmen är bra. 

Mannen undrar också, hur man gör en bra film, som kan slå på biograferna. Han berättar, att 

han nu snart är femtio år och han ångrar, att han inte gjort mer av livet. Han ger Eike rådet, att 

ta vara på alla dagar och göra något bra av dem. Han frågar sig sedan tyst, om det är 

regissörens livserfarenhet som gör, att en film blir bra. 

Jag styr Eike upp på torget och tittar där på statyn som avbildar Eike själv. Det står att 

statyn föreställer mannen som ”emits fire from his hand”, vilket syftar på sekvens 17, då han 

skrämmer kvinnorna och lagmannen med sin tändare. Jag styr sedan Eike till stadens 

konditori och får där en ny chokladkaka, som ännu inte fått något namn och som de ger ut 

gratisprover på. Jag styr Eike vidare och tittar i antikaffären. Där finns en flaska, som är 

riktigt gammal och som innehållt medicin, säger flickan som har affären. Här finns även en 

gammal skylt, som är över hundra år och som suttit vid en fotoaffär och det står Fransen på.  

Det finns även en gammal festivalmask, också den 100 år, och den ser ut som den mask 

jonglören hade på sig i sekvens 6. Det sista objektet som finns här är ett rep, som de hittat i 

tornet hos ”the former lord”.  

 

25. Jag styr Eike till museet och vidare in till ägarens kontor. Ägaren heter Eckart Brum och 

det är han som ringt efter Eike. Eike frågar, Eckart om han vet något om alkemi. Eckart säger, 

att det bott ganska kända alkemister i staden. Eike frågar, om det finns några dokument eller 

något annat från den tiden. Eckart tar fram en bok, som heter ”The magician of our city” och 

ger den till Eike. Han berättar, att det ska ha funnits en alkemist eller magiker i staden innan, 

vid namn Dr. Wagner. Eckart säger, att han kommer att meddela sedan, när han vill ha boken 

tillbaka. Eckart har hela kontoret fyllt med kattungar och frågar, om Eike vill ha en, eller om 

han vet någon som vill. Gör han det, så ska han säga till. Eckart påpekar, att han vill att Eike 

ska titta lite på museets målningar, innan han går. Eckart anser, att det bra för tavlorna, att de 

blir tittade på av någon, som verkligen uppskattar dem och det vet han att Eike gör. Eike går 

ut ur kontoret och spelaren får styra Eike igen. 

 

26. Som spelare, låter jag Eike gå omkring och titta på tavlor på museets övervåning. 

En tavla visar två män, som står där Eike i sekvens 20 tog ”squire´s crest”. Männen pekar 

mot den tomma platsen, där ”squire´s crest” förut suttit och det står, att det blev ett problem 

att ”cresten” var borta. Målaren av tavlan heter Karl Fransen. 
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En annan tavla visar en maskerad man, som ser ut som jonglören på torget i sekvens 5. 

Tavlan heter ”Odly dressed man” och Eike tycker att det liknar honom själv. Denna tavla är 

också av Karl Fransen. 

En tredje tavla heter ”Collapsed house”. Man ser inte riktigt vilket hus det är, men Eike 

tänker, ”Where is this? This must be……”. Även denna är gjord av Karl Fransen. 

 

27. När spelaren styr Eike till undervåningen, hör Eike en röst och sedan uppenbarar sig en 

svartklädd liten figur med röda ögon och svart hår ur ett moln av röd rök. Varelsen är 

mänsklig och ser ganska ung ut. Det är den unge mannen från introt som spanade på Eike när 

han gick omkring i staden. När varelsen tar till orda, känner Eike igen rösten och varelsen 

säger, att det är han som hjälper Eike att hålla sig vid liv. Eike frågar vem han är och varelsen 

svarar att Eike kan kalla honom Homunculus. Homunculus säger, att han väntat länge på att få 

möta Eike och att han letat efter honom. Eike undrar, om han kommit för att döda honom. 

Men Homunculus svarar, att han bara vill hjälpa. Men Eike är tveksam och spelaren får två 

svarsalternativ: 

 

A. If you can excuse me? 

B. Can you give me any proof, then? 

 

Jag väljer alternative A. Eike puttar undan Homunculus och stormar ut ur museet och får då 

vasen i huvudet från sekvens 23 och han dör. Han vaknar åter upp på platån och Homunculus 

säger, att Eike nu ska få en demonstration av vad han kan göra. 

 

28. 09/10/1979 kl. 06:40. 

Homunculus skickar då Eike tillbaka till 09/10/1979. Eike uppenbarar sig utanför museet och 

någon som ser ut som en yngre version av den bekymrade mannen i sekvens 24, ser hur Eike 

uppenbarar sig och han kan inte tro sina ögon. Dörrarna till museet slås upp och någon, som 

ser ut som en ung Eckart, rusar ut och skriker av lycka. Han verkar väldigt upprymd och ser 

först inte Eike, men när han gör det, ursäktar han sig lite och berättar att hans fru just fått en 

dotter. Eckart presenterar sig och Eike blir förvånad, när han får höra att det är Eckart. Eckart 

ursäktar sig igen och skyndar iväg, för att försöka komma på ett bra namn på dottern. 

Digipaden har slutat att fungera och Homunculus röst säger, att det nu är upp till Eike att ta 

sig tillbaka. Digipaden drivs med hjälp av lysande ”orbs”, som spelaren hittar i staden, när 

han/hon styr runt Eike. Jag hittar en av dessa ”orbs” norr om ”Photo Shop Fransen” och 
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därmed kan Eike återvända. Man kan nu välja, om Eike ska åka tillbaka till 08/04/2001 kl. 

17:42 eller 18/11/1580 kl. 19:37. Färgerna i grafiken 1979 är något nedtonade jämfört med 

2001. Det är inte stor skillnad, men skillnad är det. 

 

29. 08/04/2001 kl. 17:3408/04/2001 kl. 17:42 

Jag väljer att åka tillbaka till Homunculus. Homunculus väntar på Eike, när han kommer 

tillbaka till sin tid och till museet. Han frågar om Eike nu tror på honom. Eike svarar inte, utan 

han springer istället uppför trappan och in i Eckarts kontor. Eike frågar Eckart, om han har en 

dotter och Eckart blir så chockad att han välter ner en vas som går sönder mot golvet (detta är 

vasen, som Eike blir dödad av i början av kapitlet). Eckart påpekar, att han aldrig berättat 

detta för Eike, men han medger att han hade en dotter. Men både hon och mamman blev 

mördade av en ”dåre” kort efter födseln. Eike ber om ursäkt och säger att han inget visste. 

Eckart säger att det är okej. Men det ser, ut som att han tog det väldigt hårt. Eike går ut ur 

kontoret igen och nerför trappan och Homunculus kommer fram igen. Eike säger, att han nu 

tror på Homunculus och att han är tacksam för hjälpen. Men han undrar, samtidigt varför 

Homunculus hjälper honom. Homunculus svarar, att när han hjälper Eike, så hjälper han 

samtidigt sig själv och han menar, att han är för svag för att själv uträtta något. Homunculus 

säger, att Eike snart kommer att se den röda juvelen igen och han vill då, att Eike ska ta den 

och ge den till en viss Dr. Wagner.  

 

Kapitel 4. 

 

30. 08/04/2001 kl.19:00. 

Kapitlet börjar med att en klocka tickar ner från 2 sekunder och när den når 0, så blir Eike 

knivhuggen igen. Eike kommer till den förvrängda platsen och nu är även Homunculus där 

och frågar om Eike inte kan undvika att bli knivhuggen. Han kommer med tipset, att Eike 

borde prova en ”iron plate” under kläderna. Eike är tillbaka i staden utan för Fransens foto 

affär. Han bläddrar i boken, han fick låna av Eckart och finner där ett gammalt foto. Kortet är 

svartvitt och det ser gammalt ut. På kortet står en man och en liten flicka som håller en bebis i 

famnen. Mannen ser ut som Eckart. Digipaden börjar lysa och den står på 20/03/1902 

kl.10:04. Man kan även åka till andra tider så som 09/10/1979 kl. 6:40 och 18/11/1580 kl. 

19:40. 

 

31. 20/03/1902 kl.10:04 ” This is about a hundred years ago… What will I find here?” 
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Eike uppenbarar sig i ett snölandskap nedanför backen till museet. Snön ligget tung och allt är 

färglöst och svartvitt. En man står framför det stora huset, som år 2001 är ett museum. Även 

mannen är svartvit likt ett gammalt fotografi. Jag styr runt Eike i staden och låter honom gå in 

i en köttaffär. Där säger de till Eike, att om han vill ha lite rester, så är det bara för honom att 

ta för sig. Han gör då detta och får med sig lite kött. 

 

32. Jag styr sedan Eike tillbaka dit han kom från, för att prata med mannen utanför huset. Det 

blir då en film. Eike går fram till mannen och frågar om han jobbar på museet.  Mannen frågar 

vad han menar och berättar att han funderar på att sälja huset nu, när både hans fru och hans 

föräldrar gått bort och han tycker, att det är för stort för bara honom själv och sina två barn. 

Han säger, att hans familj bott i huset i generationer och att släkten härstammar från den 

lokala ”squire”. 

 Mannen presenterar sig som Albert Brum och han medger, att Eikes förslag att göra om 

huset till ett museum inte är så dumt. Detta kanske ”is ment to be”, säger han för sig själv. Då 

skulle han kanske kunnat ta hand om barnen, samtidigt som han skulle kunna visa sin samling 

av tavlor för allmänheten. Denna tavelsamling har han ärvt av sina förfäder, som verkade ha 

något av en passion för tavlor. Eike råkar här försäga sig, genom att fråga om han menar Karl 

Fansens tavlor. Albert blir då misstänksam och undrar hur han kan veta det. Eike svamlar lite 

och menar att han vet det, eftersom han är en stor beundrare av Karl Fransen. Albert 

accepterar denna förklaring och bjuder in Eike på te, eftersom han kommit med ett så bra 

förslag. Eike tackar ja och de beger sig in i huset och dricker te. 

 Albert presenterar Eike för sin lilla dotter Sibylla. Albert berättar om sina planer att 

bygga om huset till ett museum och frågar vad Sibylla tycker om det. Hon blir glad, eftersom 

de då slipper sälja huset, något som hon gått och varit oroad för. Albert blir lite rörd, då han 

inte förstått, att planerna på försäljning tyngt dottern så. Albert blir exalterad, då han märker 

att dottern är med på planerna och han tänker bege sig ut för att hämta stadens fotograf 

Fransen, så att de alla kan ta ett foto utanför huset, innan han börjar ändra om. Han märker hur 

Eike hajar till vid namnet och han säger att fotografen Fransen är en ättling till målaren Karl 

Fransen. Det kanske är därför han håller på med foto, säger Albert för sig själv. Albert går och 

Eike blir ensam med Sibylla. Sibylla ser att Eikes jacka är sönder och hon tvingar honom att 

ta av sig den, då hon är bra på att sy och vill laga den, som tack för att han övertalade Albert 

att inte sälja huset. Eike tar av sig jackan, men nyser till och Sibylla säger åt honom att ta på 

sig Alberts festivalkläder så länge, tills hon är klar. Dessa festivalkläder har hon just sytt 
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färdigt och Eike tar på sig dem och masken som hör till. Eike ser i dessa kläder ut som 

jonglören i sekvens 5 och mannen på tavlan i sekvens 26. 

 

33. Spelaren får kontroll över Eike. På en stol ligger något och jag styr Eike till det och låter 

honom plocka upp det (det lyser för att visa spelaren, att det går att interagera med det. Det är 

även utmärkande, då ägget är i guld och allt annat, förutom Eike och en bronsfärgad nyckel på 

nyckeltavlan, är svartvitt). Det är ett litet prydnadsägg som innehåller papper, som man kan 

skriva meddelande på. Sibylla säger, att Eike kan få det, eftersom hon inte längre behöver det. 

Hon hade tänkt skriva, att de inte skulle sälja huset och sedan ge det till sin far, men nu när de 

inte ska sälja så behöver hon ju inte det. Eike ser ut att minnas något och frågar, om de har 

några stekpannor eller något hemma. Det har de inte, säger Sibylla. Albert gjorde sig 

nämligen av med alla sin frus saker, när hon gick bort för att slippa bli påmind om henne, så 

nu kommer hembiträdet med all mat. Sibylla frågar, vad han ska med en stekpanna till och 

säger samtidigt, att de måste ha sådant i affärerna eller restaurangerna, men påpekar att de 

ännu inte är öppna då det är för tidigt. Smart, säger Eike och minns att det fanns en massa 

stekpannor i puben som brann. Han kommer på något och skriver snabbt ner ett meddelande 

och lägger det i ägget. Han säger till Sibylla, att han måste göra något och går ut ur huset. Han 

åker sedan tillbaka till 08/04/2001 kl. 14:05. 

 

34. 08/04/2001 kl. 14:05. 

Eike är nu på torget och han är klädd som jonglören. Han säger för sig själv, ”hoppas att det 

fungerar, det var väl här jag såg jonglören.” Jag tar som spelare upp bollarna, som finns i 

”inventory” och Eike börjar jonglera. Medan Eike jonglerar, så kommer Eike från sekvens 5 

och tittar på jonglören för att skydda sig i folksamlingen. ”Eike jonglören” tänker att där 

kommer jag och tänker, att där fick jag för ”no worry”, vilket syftar tillbaka till sekvens 5. 

Han kastar sedan ägget med meddelandet till ”Eike åskådaren”, som tar emot ägget och 

upptäcker meddelandet, som lyder, ”get something like a thick iron plate”. När han tittar upp 

igen är ”Eike jonglören” borta och han undrar vem det kan ha varit. Eike åker tillbaka till 

20/03/1902 kl.10:40. 

 

35. 20/03/1902 kl.10:40. 

När Eike kommer tillbaka, är det tid för fotografering. Sibylla vill ha med Eike på kortet och 

han ställer sig jämte Albert och Sibylla, fortfarande klädd i festivalkläderna. Eike går in igen 

och ska byta om till sina egna kläder, nu när Sibylla lagat dem. Sibylla tittar frågande på 
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honom och frågar om han inte redan bytt om. Nej inte än, svarar han. Han hittar då en 

stekpanna i jackan. Va, redan en stekpanna, säger Sibylla och Eike säger, att det är en lång 

historia. När Eike ska gå, säger Sibylla, att han får använda nyckeln när han vill. Eike hänger 

inte med och frågar vad hon menar, men hon säger då att det är ”lugnt”, men hon såg honom. 

Eike förstår inte. Men Sibylla frågar, om han inte hade bråttom och säger att han inte borde 

komma för sent. Han säger tack och hej och beger sig tillbaka till sin egen tid. 

 

36. 08/04/2001 kl. 19:47. 

Eike kommer tillbaka till samma ställe, som när kapitlet började. Han står utanför Fransens 

fotoaffär. En klocka tickar ner 4 sekunder. Som spelare går jag in i ”inventory” och trycker på 

stekpannan. Eike blir då knivhuggen och han faller till marken. Han tappar stekpannan och 

boken han lånade av Eckart samt fotot som satt i. Han reser sig sedan upp och tar upp 

stekpannan och säger, att han lever tack vare den. Han tar upp boken och fotot och ser nu, att 

det är förändrat. Han är nu själv med på kortet i festivalkläderna och står jämte Albert och 

Sibylla. 

 

Kapitel 5.  

 

37. 08/04/2001 kl. 20:30. 

Eike går runt i staden och börjar bli hungrig. Han tar det som ett gott tecken, då det tyder på 

att han fortfarande lever. Spelaren får kontroll över Eike och jag styr Eike till puben. 

 

38. Eike går in i puben. Ägaren kommer fram och undrar om han vill ha ett bord. Eike frågar 

vad som är gott. Ägaren säger att allt är gott, men efter lite diskussion beställer Eike ”husets 

special”. Eike sätter sig ner och läser i boken, som han fått låna av Eckart. Eike läser och får 

reda på, att ett av alkemins stora mål, är att skapa en Homunculus. Homunculus är en 

människoliknande varelse skapad av alkemi och magi. Det andra stora målet för alkemi är att 

framställa ett elixir som kan bota alla sjukdomar. För att göra detta elixir och för att skapa en 

Homunculus, behövs en sten som kallas ”The Philosopher´s stone”. Eike tänker tillbaka på 

stenen, Dana kom springande med i sekvens 13. Han läser även, att en välkänd alkemist vid 

namn Dr. Wagner försvann i en tragisk olycka, då han en natt försökte skapa en Homunculus. 

Huset exploderade och man fann aldrig Dr. Wagner. Det berättas, att samme Dr. Wagner 

också försökte skapa elixiret, som skulle bota alla sjukdomar. 
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Spelaren ser hur pubägaren gör klart Eikes mat och hur han går upp från köket i källaren 

för att servera Eike. En hand smyger fram och lägger något i maten, utan att pubägaren 

märker det. Ägaren serverar Eike, som äter av maten och sedan beger sig ut från puben. 

 

39. Homunculus väntar på Eike utanför puben. Homunculus frågar hur det går för honom och 

påpekar, att det är en intressant bok Eike har. Eike viftar med boken och frågar, om 

Homunculus vill titta närmare på den. Homunculus blir rädd och backar och säger, att han inte 

gillar symbolen på bokens utsida. Eike säger, att Homunculus är bra konstig och Homunculus 

svarar, att det är väl klart att han är det. Homunculus säger, att det är mycket viktigt, att Dr. 

Wagner får ”The Philosopher´s stone”. Homunculus ska själv också leta efter stenen, men han 

tror, att det är Eikes öde att finna den. Homunculus säger också, att Eike har en relation till 

Dr. Wagners dotter. Eike undrar om det är en släkting, men Homunculus svarar 

undanböjande. Homunculus förklarar, att Digipaden dras till dotterns tid på grund av Eikes 

relation till henne, vilken den nu kan vara. Homunculus försvinner, innan Eike hinner fråga 

mer. Eike börjar må dåligt och han dör. 

 

40. Eike vaknar upp på den förvrängda platsen och Homunculus frågar, om Eike vet hur han 

dog. Homunculus säger, att det troligen var giftet från en ”sea hare” som dödade honom. Han 

säger, att Eike kan få reda på mer om det i biblioteket, ”eller oj, det är ju ett museum nu”. 

Eike frågar, vad han menar med det. Vilket bibliotek? Digipaden lyser igen och man kan åka 

till 20/03/1902 kl. 10:40, 13/08/1584 kl. 14:15 och 09/10/1979 06:40. 

 

41. 13/08/1584 kl. 14:15. ”Four years have passed since I first came here” 

Eike landar på torget och han kommer nu på, att Margarete sade att hennes pappa var 

forskare. Han undrar nu, om inte Dr. Wagner kan vara hennes pappa. Eike går till Margaretes 

hus och ser att det ligger i ruiner. Kvinnan och barnet från sekvens 16 är här och de säger, att 

gud straffade Dr. Wagner, eftersom han höll på med vetenskap. De berättar, att huset 

exploderade för bara en liten stund sedan. Kvinnan varnar Eike för att gå nära huset, eftersom 

det vilar en förbannelse över huset. Eike frågar, om detta är Dr. Wagners hus och han får det 

bekräftat.  Det ligger en stor hund utanför dörren, vilket gör att Eike inte kan ta sig in i 

ruinerna. 

 

42. Som spelare tar jag nu upp det kött Eike fick i sekvens 31 och ger det till hunden. Hunden 

äter och lunkar sedan iväg och det går nu att gå in i huset. 

 105



 

43. Huset är i en enda röra och det ryker fortfarande. Homunculus reser sig upp ur röran och 

Eike frågar förvånat vad han gör där. ”Vem är du?”, säger Homunculus och försvinner i en 

röd rök. Som spelare ser jag en nyckel på golvet och jag låter Eike plocka upp den. Digipaden 

börjar lysa. Den står på 24/05/1582 kl. 15:16. 

 

44. 24/05/1582 kl. 15:16. ”This is the time of Margarete” 

Eike landar en bit utanför familjen Wagners hus och som spelare styr jag Eike till huset och 

går in. Huset är vid denna tid helt och jag som spelare använder ”lab key” på dörren som leder 

ner till källaren. Dörren går upp och Eike går ner i källaren. En man står nere därnere och rör i 

en gryta. Eike frågar, om han är Dr. Wagner och det är han. Wagner undrar vem Eike är och 

ber honom bryskt att ge sig iväg. Eike frågar, om Dr. Wagner håller på att skapa en 

Homunculus. Dr. Wagner rycker till och undrar hur han vet det. Eike säger, att han bara 

gissade och frågar om han letar efter ”The Philosopher´s stone”. Dr. Wagner undrar, om han 

har stenen. Eike säger nej, men att han troligen har sett den. Dr. Wagner ber då Eike, att han 

ska ge honom en bit av stenen om han skulle hitta den igen. Spelaren får åter kontroll över 

Eike och jag styr upp honom uppför trappan igen. 

 

45. Margarete står i köket, när Eike kommer upp. Hon blir förvånad, men känner igen honom, 

trots att det nu gått två år. Hon undrar, om han hittade den han sökte. Eike svarar, att han 

fortfarande letar och hon blir imponerad av, att han inte gett upp, då det gått så lång tid. Eike 

tittar forskande på Margarete och undrar, om de verkligen är släktingar. Margarete blir 

generad och ber Eike berätta om framtiden. Eike blir förvånad och frågar om hon verkligen 

tror, att han kommer från framtiden. Margarete säger, att både hon och Hugo tror det. Det blir 

mer spännande så, säger hon. Hon frågar vad Eike gör här i denna tid och Eike säger, att han 

är här för att träffa hennes far. Margarete berättar, att modern gått bort och att Hugo nu börjat 

att studera och att han troligen kommer att gå i faderns fotspår. Margarete har ett ärende, som 

hon måste göra och frågar om Eike inte vill följa med, så att de kan prata mer på vägen. Eike 

följer med och han berättar lite om de olika personerna, som han träffat i de olika tiderna. Han 

berättar, att många som är släkt liknar varandra mycket, även om det gått flera hundra år. Eike 

berättar, att Albert och Eckart är lika och att de har samma frisyr och Margarete berättar att 

Albert och Eckarts förfader ”the Squire” ser likadan ut. 

Eike berättar även, den hemska historien om Eckarts dotter. Han berättar, att Eckarts 

dotter och fru blivit mördade för över tjugo år sedan och att det fortfarande verkar, som att 
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Eckart väntar på att de ska komma hem. Medan Eike och Margarete är ute och går, ser man 

att det är någon som spanar på dem och det ser ut som att det är Hugo. Margarete berättar, att 

det är likadant för Hugo, som det är för Eckart. Deras mamma dog för snart två år sedan och 

Hugo har tagit det väldigt hårt och det verkar inte, som att han har kommit över det. 

Margarete ber Eike vänta ett ögonblick, medan hon lämnar några saker. Eike väntar, men 

får då syn på någon han tycker liknar Dana. Han ropar och springer efter henne, men han 

tappar bort henne. 

 

46.  Eike möter upp igen med Margarete, som står och väntar på honom och han berättar, att 

han tyckte sig se Dana. Margarete säger, att hon måste hem och Eike följer henne hem och 

berättar, att han troligen inte borde prata med henne om framtiden. Han tar ett exempel, att om 

han skulle döda en person på 1500-talet, som egentligen skulle leva länge och få en massa 

barn och barnbarn, ja, då förändrar han framtiden på sätt som är omöjliga att förutspå. 

Margarete förstår vad han menar och Eike säger, att han troligen inte heller bör lämna saker 

efter, sig när han reser i tiden. 

Margarete säger, att hon tycker Eikes tid låter spännande och att hon gärna skulle vilja 

veta mer om den och även följa med Eike till framtiden och se själv. Eike säger nej och 

menar, att det skulle förändra framtiden alltför mycket. Han håller på att försäga sig genom att 

säga, ”du är ju min…”. ”Din vad?”, undrar Margarete. Spelaren får då två svarsalternativ: 

 

A.                  I think you may be an ancester of mine. 

B.                  Oh, nothing. 

 

Jag väljer alternativ A. Eike mumlar ett svar, som Margarete inte hör och hon frågar igen. 

Eike tar sig för huvudet och säger, att detta måste vara ett viktigt val och så får man 

svarsalternativen igen. Jag svarar likadant och Eike säger, att de troligen är släkt. Han har inte 

kollat upp det, men det verkar så. Han vill nu, att hon glömmer allt han sagt och istället 

försöker leva ett vanligt liv. Margarete ser väldigt ledsen och nerstämd ut, ”förfader, är det så 

du ser mig. Jag tänkte…” säger hon och tystnar. Hon vänder ryggen till Eike och ser ledsen 

ut. ”Jag är född här”, säger hon. ”Jag kommer att träffa någon, gifta mig och få barn för att 

sedan bli gammal och dö. Allt är redan förutbestämt. Mina barn kommer att få barn som får 

barn och i slutet av det ledet så kommer du”, säger hon och vänder sig mot Eike. ”Så om jag 

skulle bryta mig ur denna tid, så skulle du aldrig födas”.” Ja, jag antar det”, säger Eike och 

påpekar, att han dock inte minns något av sina föräldrar. Margarete ser lite gladare ut och hon 
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frågar, om inte Eike då och då kan komma och hälsa på och berätta saker från framtiden, för 

det är väl tillåtet, frågar hon. Eike lovar, att han ska göra det och säger hej då. 

 

47. Spelaren får kontroll över Eike igen. Jag går in i ”inventory” och tar fram chokladkakan 

från sekvens 24 och ger den till Margarete. Hon blir jätteglad och tycker den smakar 

underbart och säger att hon aldrig smakat något liknande. Hon önskar nu, att hon själv kunde 

lära sig att göra något så gott. Eike lovar, att han ska komma tillbaka med några fler nästa 

gång de träffas. 

 

48. Hugo kommer in och han har tjuvlyssnat och hört allt, men han lovar att inget säga. 

Margarete säger, att han inte behövt tjuvlyssna utan bara kommit in. Hugo hånler och säger, 

att han är taktisk och tittar menande på Margarete. Margarete byter samtalsämne och frågar 

om han fortfarande går runt med en lock från deras mammas hår. Hon tycker, att det är tid 

nog, att han kastar bort den. Hugo blir då ursinnig och anklagar systern för att vara feg, då hon 

alltid byter samtalsämne, så fort det blir lite jobbigt. Hugo går ut ur rummet och slår igen 

dörren. Eike ser lite besvärad ut och säger att han måste gå. ”Okej”, säger Margarete.  Från 

den andra sidan dörren ropar, Hugo, att hon ska väl inte släppa iväg Eike så lätt. ”Tyst”, 

snäser Margarete och tar fram en kam, som hon ger till Eike. Han får den som ett tack för alla 

historier, säger hon och som ett minne av dagen. Hon berättar, att hon haft kammen sedan hon 

var liten. När hon håller i den, får hon en inre bild av en man, lika gammal som hennes far och 

hon får en känsla av, att han klappar henne på huvudet och det känns inte alls konstigt att han 

gör så. Hon säger, att hon kanske inte skulle berätta detta för Eike, då han troligen tycker hon 

är konstig, men det gör han inte alls, försäkrar han. ”Snyggt” ropar, Hugo, från andra sidan 

dörren. Eike tackar och lämnar huset.  

 

49. 20/03/1902 kl. 10:40. ” I´m going to go see Mr. Alfred and the others again.” 

Albert och Fransen står i snön och tittar på huset. Albert är fortfarande lite osäker på vad han 

ska göra med huset. Han har en stor boksamling och han undrar, om han inte skulle göra om 

huset till ett bibliotek istället för ett museum. Han frågar vad Eike tycker och spelaren får två 

svarsalternativ: 

 

A.                  I think a museum is still the best choice. 

B.                  I guess a library is better. 
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 Jag väljer B. Albert tackar, för att Eike hjälpte honom att bestämma sig och säger, att det ska 

bli ett bibliotek. Jag låter sedan Eike gå in och besöka Sibylla. Hon har tråkigt och säger, att 

hon inte kan lämna huset och leka på grund av, att hon måste ta hand om sin lillebror. Eike 

frågar henne då, om hon tycker om kattungar. Hon svarar, att hon gör det och frågar, om han 

tänker ge henne en. Eike säger, att han vet en som har kattungar, så han ska göra sitt bästa. 

 

50. 08/04/2001 kl. 22:00 

Det finns nu inte längre ett museum, utan istället ett bibliotek. Jag styr Eike till biblioteket och 

vidare upp till Eckarts kontor. Eike säger, till Eckart att han vet en som vill ha en kattunge. 

Underbart, säger Eckart och ger honom en katt. Jag åker nu tillbaka till 20/03/1902 kl. 10:45 

för att lämna kattungen. 

 

51.  20/03/1902 kl. 10:45. ”Museum or…” 

Albert och Fransen står fortfarande utanför huset och funderar. Jag styr Eike in i huset och 

vidare in till Sibylla. Hon ser glad, ut när Eike kommer och frågar, om han har en kattunge 

med sig till henne. Det har han och hon blir glad 

 

52. Jag låter sedan Eike åka tillbaka till 13/08/1584. Som spelare styr jag Eike in till Fransens 

ateljé. Målaren Karl Fransen sitter här och målar. Karl frågar vad Eike vill, då han inte ser ut 

som en lärjunge. Han frågar, även om Eike har hört något intressant. Som spelare får man upp 

två svarsalternativ. 

 

A. About the Squires´s medallion, the dog etc. 

B. Nothing at the moment. 

 

Jag väljer A och Karl säger att han hört det innan, men att han kanske skulle ta och måla en 

tavla om det. Dessa tavlor kan man se på museet i sekvens 26.  

 

53. Jag låter Eike gå ut ur huset och sedan in igen, för att åter prata med Karl och han frågar 

återigen om Eike hört något intressant.  Spelaren får då två svarsalternativ: 

 

A. About the street preformer 

B. Nothing at the moment. 
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Jag väljer alternativ A. Karl säger att han hört det innan, men att han kanske skulle ta och 

måla en tavla om det. Jag låter nu Eike åka tillbaka till biblioteket för att hitta mer information 

om giftet, som ska döda honom 

 

54. 08/04/2001 kl. 22:00 

Jag låter Eike söka igenom bokhyllorna på biblioteket och Eike hittar en bok om ”Sea hare 

poison”. Eike läser dock, att giftet inte längre finns och att det därmed inte längre finns ett 

botemedel för det. Digipaden börjar lysa och den vill att Eike ska åka till 24/05/1582 kl. 

15:48. 

 

55. 24/05/1582 kl. 15:48 ” Her father sells medicine. I´ll ask him about the antidote.” 

Jag styr Eike till Dr. Wagners hus. Margarete står i köket och undrar vad Eike har på hjärtat. 

Eike säger, att han behöver, ”Sea hare antidote”. Margarete frågar vad han ska ha det till, men 

säger att hon har det i medicinskåpet. Hon ger Eike botemedlet och säger, att hon inte ska 

berätta det för fadern. Jag låter nu Eike åka tillbaka till den egna tiden. 

 

56. 08/04/2001 kl. 22:25 

Så fort Eike kommer tillbaka till sin egen tid, börjar han må dåligt och jag går in i 

”inventoryn” och ger Eike botemedlet. Eike överlever och han tar fram kammen, han fick av 

Margarete i sekvens 48 och tittar på den. 

 

 Kapitel 6 

 

57. 08/04/2001 kl.23:00. 

Två tjejer står vid en filmposter. De säger, att de inte förstår den regissörens filmer och att 

denna film verkar dålig. Eike går fram, när flickorna gått och tittar på postern. Han håller med 

tjejerna, ”The meditating man” låter inte så spännande. En klocka tickar ner 6 sekunder och 

en bil kommer i rasade fart och kör över Eike. Han dör och vaknar upp på den lilla platån i 

mörkret. Homunculus är där och säger, att Eike inte får ge upp och att han inte borde vara 

ensam. Eike är tillbaka på gatan igen och flickorna tittar på postern. Samma sak spelas upp 

igen. Eike går fram, tycker filmen ser dålig ut och en klocka tickar ner. Digipaden börjar 

denna gång lysa och den står på 07/02/1980 kl.14:38. 
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58. 07/02/1980 kl.14:38. ”A cold day…” 

Eike hamnar i en snötäckt stad. Spelaren får se en man, som ser ut som mannen i sekvens 24 

och 28, det vill säga mannen som undrade, hur man skapar en storfilm och som såg Eike 

uppenbara sig från tomma intet 1979. Värt att notera är, att mannen ser väldigt mycket ut som 

en ur släkten Fransen. Mannen är ledsen och förtvivlad, då han återigen misslyckats med en 

film. Han får syn på Eike och han skriker till av lycka. Han springer fram till Eike och 

berättar, att han började med film för ett år sedan, då han såg Eike. Han presenterar sig som 

Oleg och säger, att han nu i ett år har mediterat och önskat att Eike ska komma tillbaka och nu 

har han äntligen gjort det. Han funderar nu på att göra en film om denna händelse. Ett drama 

om en mediterande man, som efter år av meditation får det han önskat uppenbarat eller så 

kanske han skulle ta och göra en Science Fiction actionfilm. Han frågar, Eike vad han tycker 

att han ska göra. Spelaren får då två svarsalternativ. 

 

A.                  Something about the meditating man? 

B.                  Something about time travel? 

 

Jag väljer alternativ B, då det är alternativ A, som gör att det inte finns några åskådare vid 

filmpostern, när Eike blir överkörd .”Okej, det låter intressant”, säger Oleg, ”men vad är 

karaktärens motivation för att åka genom tiden?”. Spelaren får återigen två svarsalternativ. 

 

A.                  To find out the cause of his own death? 

B.                  To take over the world? 

 

 Jag väljer alternativ A (jag testade med B en, gång men då blev filmen inte tillräckligt bra 

och Eike dog ändå). ”Det behövs något mer”, säger filmskaparen. Spelaren får ytterligare två 

svarsalternativ. 

 

A.                  Well, how about a love story? 

B.                  What about a thriller spin? 

 

Jag väljer alternativ B. Oleg blir överlycklig och säger att han verkligen tror på filmen. Han 

ber Eike hålla utkik efter filmen på biograferna. Filmskaparen säger, att han tänker börja spela 

in den, då han kommit lite högre upp i näringskedjan. Han ger Eike ett äggformat fickur som 

tack för hjälpen. Han säger, att det är en av alla de gamla saker, som hans föräldrar har lämnat 
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efter sig och att han tycker om att ge bort de sakerna till sina vänner. Han berättar, att alla i 

släkten varit bra på att skapa saker. Eike menar, att han inte gjort sig förtjänt av något tack, 

men Oleg anser att Eike är den person som givit honom mest inspiration. Han undrar sedan, 

om inte Eike kan dela med sig sina krafter, men Eike säger att han inte kan det. Oleg börjar 

tjata på honom och Eike springer därifrån. 

 

59. Som spelare, styr jag Eike genom staden och låter honom gå in på Caféet. Affärsbiträdet 

frågar, om Eike inte vill ha ett smakprov. Han får en chokladkaka som heter ”Margarete” och 

det är kaka på ett gammalt recept från stadens historia. Denna kaka finns nu, tack vare att jag 

lät Eike ge Margarete chokladkakan i sekvens 47. Jag låter nu Eike åka tillbaka till 

08/04/2001 kl. 23:10. 

 

60. 08/04/2001 kl. 23:10 

Eike kommer till samma plats som i början av kapitlet. De två tjejerna står framför en 

filmposter, som heter ”Travel for time”. De tycker den verkar cool. En massa andra tjejer 

springer fram och undrar vad det är för film, som verkar så cool. En tjej säger, att den 

regissören är hennes favorit och hon får medhåll av de andra. Alla är uppspelta och pratar i 

munnen på varandra. Oleg står gömd i en gränd och tittar på flickorna och Eike. Han säger för 

sig själv, att han har en stark känsla av, att även denna film kommer gå bra. Jämte Oleg, ser 

spelaren bilen som körde över Eike i början av kapitlet. Den backar och kör med rasande fart 

därifrån. Eckart ringer på Eikes telefon och han ber Eike komma upp till kontoret och lämna 

tillbaka boken, då något viktigt har hänt och han behöver den omedelbart. Eckart säger, att 

han är i tornet intill biblioteket. 

 

Kapitel 7 

 

61. 09/04/2001 kl. 01:09 

Kapitlet börjar med att Eike kommer in i tornet. Dörren bakom honom går igen och han är 

inlåst. Jag styr upp Eike på tornets tak. Eike går upp och tittar sig omkring och ropar efter 

Eckart. Någon kommer upp bakom Eike och puttar ner honom från tornet. Han ramlar ner och 

dör. Han vaknar återigen upp på den konstiga platån och Homunculus säger, att han nu har sin 

stora chans att ta fast mördaren, eftersom mördaren också måste vara inlåst i tornet. 

Homunculus säger, att Eike måste finna ett sätt, så att han inte ramlar ner. 
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62. Eike är tillbaka i tornet. Eike undrar, om det kan vara Eckart som är mördaren, men han 

förstår inte varför han skulle vilja döda honom. Digipaden börjar lysa och den vill, att man 

ska åka tillbaka till natten innan. 07/04/2001 kl. 20:01. 

 

63. 07/04/2001 kl. 20:01. ”The night before.” 

Eike står vid dörren till tornet. Styr man Eike till dörren, testar han den, men den är låst och 

Eike undrar, hur han ska kunna ta sig in i tornet, utan att Eckart får reda på det. Eike 

konstaterar, att låset är gammalt. Digipaden börjar lysa och står på 20/03/1902 10:48. 

 

64. 20/03/1902 10:48. ”I may find the tower key that I need in this era.” 

Eike kommer till Alberts hall och utanför hör man fotografen Franssen säga, “hold still 

please”. Eike säger, ”nej jag kommer att springa på mig själv” (gör spelaren det, så dör Eike 

och spelet blir game over). Jag styr in Eike i vardagsrummet och vidare in till nyckeltavlan. 

Spelaren får då se, hur Eike rotar igenom skåpet och finner en kopia av tornnyckeln och han 

säger, för sig själv, att det nog är okej om han lånar. Sibylla sitter i det andra rummet och hör 

något från vardagsrummet. Hon tittar in och får se Eike, när han tar nyckeln. Det är detta hon 

refererade till, då hon sade att hon såg honom i sekvens 35 samt att hon frågade Eike, om han 

inte redan hade bytt om. Eike hör fotsteg och skyndar sig ut i ett annat rum, för att inte springa 

in i sig själv. 

 

65. Jag låter Eike återvända till vardagsrummet, efter att det blivit tomt och fortsätter sedan ut. 

Eike springer förbi Albert och Fransen, vilka står och funderar vad de ska göra med huset. Jag 

låter Eike prata med Albert, som denna gång säger, att museum är bättre än bibliotek. Jag styr 

sedan Eike till tornet, där jag styr Eike uppför trapporna till toppen, där han hittar ett rep. Jag 

låter Eike plocka upp repet och åker sedan till 07/04/2001 kl. 20:02. 

 

66. 07/04/2001 kl. 20:02 

Jag låter Eike gå upp i tornet, nu när han har nyckeln och går sedan upp till taket. Jag 

använder där det ”nya repet”, som jag hittade i sekvens 65 vid tornets takräcke och då binder 

Eike fast repet. Eike går nedför tornet igen och ska just öppna dörren, när han hör Eckarts röst 

från andra sidan. Eike stannar och lyssnar och det låter, som att Eckart pratar i telefon. Han 

säger, att ”han kommer i morgon, han ska titta på några tavlor”. Han frågar också, ”så du är 

säker på att hon fortfarande lever?” Eike undrar, vem det är han kan prata med. Jag låter nu 

Eike åka till 09/04/2001 kl. 01:17. 
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67. 09/04/2001 kl. 01:17 

Eike är inlåst i tornet och jag styr upp honom på taket. När Eike kommer upp på taket, så 

tickar en klocka ner 10 sekunder. Jag styr Eike fram och gör så att han tar tag i repet. När 

spelaren gjort det, blir Eike nedputtad. Eike håller tag i repet, vilket stoppar hans fall. I fallet 

tappar han dock, som kammen han fått av Margarete. Medan Eike kravlar sig upp för repet, 

hör han Eckarts röst som säger, att han nu hoppas att allt är över och att han nu måste städa 

upp allting. 

 

68. När Eike kommer upp är Eckart borta. Eike går nedför tornet och ser då att en dörr, som 

förut varit låst, nu är öppen. Dörren leder till Eckarts kontor. När Eike går in genom dörren, 

till kontoret, sitter Eckart där med kammen Eike tappade i fallet. Han frågar om kammen är 

Eikes. Eike försöker avbryta honom, men Eckart frågar igen. ”Ja”, svarar Eike och säger att 

han fått den. ”Förlåt”, säger Eckart och berättar att han blivit utpressad. Han svamlar sedan 

osammanhängande om sin dotter, 20 år, och ”Danas return for your”. Han säger, att han inte 

förväntar sig att bli förlåten, men att han verkligen är ledsen. Han berättar, att han nu fått höra 

att dottern lever och att han skulle få se henne igen, om han gjorde sig av med Eike. Eike 

frågar då, om det är Eckart som knivhuggit honom, men det vet Eckart inget om. Eike frågar, 

vem det var han pratade med i telefon, men det vet inte Eckart, bara att han skulle ringa igen 

när Eike var död. Eckart ber om ursäkt igen och säger, att han ska lämna över sig till polisen i 

morgon. Eike säger, att det inte är någon fara, då den som ska straffas är den som ligger 

bakom allt. Eckart berättar, att kammen på något sätt fick honom att bli frisk igen. Den får 

honom att tro, att hans flicka är lycklig någonstans där ute och den fick honom att inse, att 

utpressningen bara var uppdiktad. Han berättar, att när han håller i kammen, så får han en 

känsla av, att hon är närvarande och att han klappar sin älskade dotter på huvudet och att det 

får honom att må bra. Jag kanske börjar bli gammal säger han, ”men jag vet inte hur jag ska 

uttrycka mig”, men Eike säger att han förstår vad Eckart menar. Eike vill nu att Eckart ska 

behålla kammen. Efter viss tvekan tackar Eckart och tar emot den. Eike säger adjö och beger 

sig ut för att leta efter den ”riktigt” mördaren. I hallen utanför kontoret ser han en tavla av en 

kvinna, som håller en röd sten som liknar ”The Philosopher´s stone”. 

 

Kapitel 8. 
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69. 09/04/2001 kl. 03:33 

Eike tycker, att kvinnan på porträttet liknar Dana. Digipaden börjar lysa och vill att Eike ska 

åka till 03/08/1584 kl. 12:43. Innan jag styr Eike dit, så går jag in till Eckart igen.  

Eckart frågar vad Eike vill och om han kom för att se till, att han inte skulle ta livet av sig 

eller något sådant efter att han gått. Eike svarar, att det inte var därför, utan att han ville lämna 

tillbaka boken. Han tar upp boken ur fickan men tappar samtidigt ägget, han fick av Oleg i 

sekvens 58. Eckart ser ägget och säger, att han också har ett sådant och att han fick det av en 

konstig klasskamrat, som nu ska vara en rätt känd filmregissör. Eike berättar, att han också 

känner filmregissören och Eckart säger, ”att världen är allt bra liten”. Eckart ber Eike att han 

ska vara försiktig och inte ta för stora risker. Eike går ut igen och jag låter Eike åka till 

03/08/1584 kl. 12:43. 

 

70. 03/08/1584 kl. 12:43.  ”Will I see the red stone…and Dana?” 

Eike är på torget och han påminner sig själv om, att han måste fråga om tavlan. Jag styr Eike 

till Karl Fransens ateljé. 

 

71. När Eike kommer fram, öppnas dörren till ateljén och Dana kommer ut. Hon känner igen 

Eike och berättar hur rädd hon var, när hon först tappade bort honom. Men hon säger att hon 

ganska snart började känna igen sig. Hon kände igen vägar och byggnader och förstod, att hon 

fortfarande var kvar i staden, men i en annan tid. Eike säger, att han tycker hon är väldigt 

stark, som inte bröt samman när hon insåg det. Hon berättar, att hon länge letade efter Eike, 

innan hon fann sig i situationen. Eike ber om ursäkt och säger att han också letat efter henne. 

Dana berättar, att hon gjort mycket de fyra åren som gått. Hon har arbetat i en kvarn och nu är 

hon kammarjungfru hos ”the squire” och trivs med det. Eike häpnas över, att det för henne 

gått hela fyra år och han påpekar, att hon nu ser mer mogen ut nu än förra gången han såg 

henne.  

Eike frågar hur det kommer sig, att hon ska sitta modell för tavlan. Dana berättar, att det 

var meningen att ”the Squires” dotter skulle sitta modell, men att hon inte ville göra det, så de 

frågade Dana, som tackade ja. 

Dana frågar, om Eike kommit för att hämta hem henne. ”För det kan du väl?”, frågar hon. 

Eike svarar, att han kan göra det och frågar samtidigt om hon vill det.” Jag ville det innan” 

svarar hon, ”men inte nu”. Hon känner sig hemma här. Hon har inga vänner eller släktingar i 

sin egen tid, ingen som ser till henne, eller tackar henne för att hon jobbar och sliter. 

 115



Dana tar fram den röda stenen från sekvens 13 och frågar om Eike minns den. Hon säger 

att det är tack vare den, som hon är här och att de nu har detta samtal. Eike frågar, om han kan 

få stenen av henne och hon säger att han kan det. Hon hade tänkt ha den med på tavlan, 

eftersom den betyder så mycket för henne, men att Eike kan få den, om han behöver den. 

Eike frågar, vad hon ska göra nu. Dana berättar, att hon träffat en man som också jobbar i ”the 

Squires manson”, och att de snart ska starta ett liv tillsammans. Hon ber om ursäkt och säger, 

att det inte finns något Eike kan säga, som kan få henne att ändra sig. Eike undrar om hon inte 

kommer att ångra sig och hon försäkrar, att hon inte kommer att göra det. De säger adjö till 

varandra och skiljs åt.  

 

72. Jag styr nu Eike till familjen Wagners hus. Margarete blir glad, när Eike kommer in, men 

Hugo ser lite bister ut och påstår, att Eike troligen bara kom för att hälsa på deras far och inte 

Margarete. Margarete ber honom vara tyst.  

Eike går ner i källaren och Dr. Wagner frågar, om han har stenen. ”Ja, jag tror det”, svarar 

Eike och tar fram den. Dr. Wagner tackar och säger, att han ska börja direkt. Han säger, att det 

kvittar om det är rätt sten, eller inte han är ändå djupt tacksam. Men om det är rätt, fortsätter 

han, så kommer resultatet att bli enastående och det kommer att bevisa, att man kan skapa liv 

genom vetenskap. Hans enda ånger är, att inte Helena kan vara där och dela det med honom. 

Dr. Wagner ber Eike, att inte berätta detta för Hugo eller Margarete. Dr. Wagner är rädd, att 

om Hugo får reda på att det går att skapa en Homunculus, så kommer han att använda 

vetenskapen för att försöka väcka sin mor till liv igen. 

 Dr. Wagner ber Eike komma tillbaka om tio dagar igen, för då ska allt vara klart. Eike 

räknar dagarna och kommer fram till att det blir den 13/08, vilket är den dagen huset 

exploderar och EIke ser ruinerna framför sig. Han hajar till och säger till Dr. Wagner att det är 

farligt. Dr. Wagner säger att han vet om riskerna, men att det är detta han vill göra. Dr. 

Wagner säger, att han tänker bränna alla dokument, om han väl lyckas att skapa en 

Homunculus. 

 

73. När Eike kommer upp, stannar Hugo honom och frågar vad hans far gör där nere i 

laboratoriet. Han berättar, att han gick ner för några dagar sedan och att Dr. Wagner då blev 

arg och skällde ut honom.  Hugo undrar om Eike är Dr. Wagners högra hand, en från 

framtiden, som kommer med användbara redskap. Eike säger, att han inte är det. Hugo 

berättar att han känner på sig, att fadern döljer något för honom nere i laboratoriet och att det 

är därför han inte längre får vara där nere. Hugo berättar vidare, att han nästan kommit på hur 
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Eikes tidsmaskin fungerar. Eike blir imponerad och Hugo medger, att han bara nästan förstår 

det.   

Dr. Wagner kommer upp från laboratoriet och säger till Hugo och Margarete, att de måste 

lämna huset, för det experiment han nu ska börja med kan bli riktigt farligt. Han ber dem åka 

till några släktingar eller ”något”, så hör han av sig om ca tio dagar. Hugo undrar, om han får 

hjälpa till med experimentet, men Dr. Wagner säger nej och att Hugo måste lämna huset. Dr. 

Wagner beger sig sedan ner i laboratoriet igen.  Hugo blir arg och besviken. Margarete frågar 

Hugo vart de ska bege sig. Hugo frågar Margarete, om hon verkligen tänker lämna huset. Vad 

har vi för val, svarar Margarete och påpekar, att det ju bara rör sig om en kort stund.  

Eike säger, att han måste gå och Margarete ursäktar, att det alltid är något när han kommer på 

besök. Hugo säger, att han önskar att de snart ses igen och Eike lämnar huset. Digipaden 

börjar nu lysa och den står på 13/08/1584 kl. 18:10. 

 

74. 13/08/1584 kl. 18:10. ”10 days from the experiment”. 

Eike kommer till torget. De skvallrande kvinnorna med barnet är där och är exalterade över 

explosionen. Jag styr Eike till familjen Wagners hus. Eike rusar in i husruinen, allt är i en röra 

och det ryker fortfarande. Han ropar efter alla och hör då en röst från källaren. Han går ner i 

laboratoriet och finner där, en stol med en klocka på och han tycker att det ser ut som en 

tidsmaskin. Klockan står på 2001/04/07. Eike säger, att han tyckte sig höra Margaretes röst. 

Jag låter nu Eike åka till sin egen tid.  

 

75. 09/04/2001 kl. 04:06. 

Eike återvänder till sin egen tid och står utanför Eckarts museum/bibliotek. Hans mobiltelefon 

ringer och det är Hugo. Eike blir förvånad och undrar, vad han gör här och hur han fått tag på 

hans telefonnummer. Hugo säger, att han fick det av Eckart och han påpekar, att Eike nämnde 

honom en gång. Hugo syftar på, när han tjuvlyssnade på Eike och Margarete i sekvens 45. 

Eike undrar, om det var han som hotade Eckart. Hugo säger, att han inte direkt hotade honom, 

utan sade vad Eckart ville höra om sin dotter och sedan fixade Eckart resten själv. Eike frågar 

hur Hugo kom hit och Hugo berättar, att han byggde en tidsmaskin eller rättare sagt, en 

framtida version av honom själv gav den till honom. Eike frågar efter Margarete och Hugo 

säger, att han håller på att glömma det väsentliga och ber Eike att omedelbart ta sig till torget 

och att han ska ta Homunculus med sig. Gör Eike inte detta, så kommer någon han tycker om 

att dö och det behövs väl inte nämnas vem det är, säger Hugo och spelaren/Eike hör att 

Margarete skriker, ”Hugo” i bakgrunden. Hugo avslutar samtalet och jag styr Eike till torget 
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76.  Eike kommer fram till torget och ropar efter Hugo. Hugo kommer fram med en kniv i 

handen, som han hotar Margarete med. Eike får en flashback och ser den brinnande puben 

framför sig med den gråtande mannen utanför, från sekvens 8 och identifierar honom som 

Hugo. Det var också han som tände på puben och som Eike jagade i sekvens 11. 

 Det är du som försökt mörda mig, säger Eike. Hugo säger, att det är Eikes fel att huset 

sprängdes och fadern försvann, att det var Eike som lurade honom att skapa Humunculus. 

Hugo säger, att han läst i faderns anteckningar, att det var Eike som gav honom den sista 

ingrediensen som gjorde att han kunde färdigställa sitt experiment. Eike säger, ”skulle jag ha 

gjort så att din far skapade Homunculus? Jag har ju bara försökt hålla mig vid liv”. Eike ser 

framför sig, hur han ger stenen till Dr. Wagner.  

Hugo berättar, att han med sin tidsmaskin försökte åka tillbaka i tiden och stoppa Eike. 

Men att hans tidsmaskin bara kan följa efter Eikes, vilket gjort att han hela tiden kommit för 

sent. Detta gjorde, att Hugo försökte åka tillbaka i tiden till dagen, innan Eike ger fadern 

stenen, men han har hela tiden misslyckats och nu när Homunculus blivit skapad, tänker han 

byta strategi. Han tänker nu förstöra Homunculus och ta ”The Philosopher´s stone”. ”Vad ska 

du med den till?”, frågar Eike. Hugo säger, att han vill hämnas. Homunculus förstörde deras 

familj och det var Eike som gjorde att den skapades. Margarete säger, att det inte alls låter likt 

Eike och att det troligen finns någon annan förklaring till varför fadern är borta. Hon föreslår, 

att det nog är bäst att de åker hem igen och väntar lite till på att fadern ska komma tillbaka. 

Hugo blir arg och säger, att Margarete inte ska prata med honom som med ett litet barn. Han 

vet, att Homunculus är skapad av ”The Philosopher´s stone”, och med den kan han rädda 

mamma. ”Vad menar du med det?”, frågar Eike. Hugo svarar, att han kan rädda hennes liv 

och att han med ”The Philosopher´s stone”, borde han ha alla ingredienser för att lyckas ge 

henne livet tillbaka. Vill du resa de döda?, frågar Eike.  Margarete säger förskräckt, ”Du har 

använt locken av mammas hår?, Du har försökt detta innan?!”. Hugo säger att Eike ska 

skynda sig att hämta Homunculus. Eike svarar, att han inte kan göra det, då han inte vet var 

Homuculus är. Homunculus dyker bara upp och räddar hans liv, men han har ingen kontroll 

över honom. Hugo säger, att om Homunculus inte är på torget inom tjugo minuter, så kommer 

han att åka tillbaka till sin egen tid och lämna Margarete kvar. Margarete säger, att han inte 

får göra det. Hugo försäkrar henne dock, att inget kommer att hända henne, men att någon 

annan kommer känna av det, då han kommer att lämna dennes förfader i framtiden. Digipaden 

börjar lysa. Jag väljer att Eike ska åka tillbaka till 13/08/1584 kl. 14:30. 
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77. 13/08/1584 kl. 14:30.”Something happening to Hugo in this time…?” 

Eike kommer till torget och jag som spelare styr honom till husruinerna. Han går in och jag 

styr ner honom i källaren. Eike ser sig omkring och konstaterar, tidsmaskinen ännu inte 

kommit. Den borde dock snart komma och det finns bara en person som kan komma med den 

och det är Hugo, ”det finns inget annat sätt”, säger han. 

Eike hör röster och gömmer sig bakom lite bråte från explosionen. Margarete och Hugo 

springer nedför trappan och de ropar efter sin far. De konstaterar, att han inte är där och de 

undrar, vart han kan ha tagit vägen. Hugo säger, att han måste ha övergett dem. Han menar, 

att det sista experimentet kanske bara var en ursäkt, så att de skulle lämna huset, så han kunde 

lämna dem. Margarete tror inte detta och säger, att hon ska ut en runda till och leta. Hugo 

sätter sig på trappan och gråter. Han säger att fadern aldrig brydde sig om dem, utan bara 

tänkte på sin forskning.  

Ett ljussken börjar sprida sig i laboratoriet och en stor konstig maskin uppenbarar sig. 

Hugo reser sig förvånat och tittar. En landgång fälls ned och en gammal man stiger ut. Han 

ser ut som en mycket gammal Hugo. Hugo frågar vem mannen är, men den gamle svarar inte 

utan säger, att han ska ge honom denna tidsmaskin och att han ska använda den för att finna 

Eike och stoppa honom. ”Varför?”,  frågar den unge Hugo. Den gamle Hugo säger, att han 

kommit på att det måste vara Eike, som ligger bakom faderns försvinnande. Att det var Eike, 

som lurade fadern att ge sig in i ett stort experiment. ”Ja, så måste det vara”, säger den unga 

Hugo. Den gamla Hugo berättar även, att Eike i sin ägo hade ”The Philosopher´s stone” och 

med den kan man framställa liv. Den gamle mannen pekar på Hugo och säger, att han försökt 

väcka sin mor Helena till liv innan, men att med ”The Philosopher´s stone”, så kan det lyckas. 

”Hur vet du det?”, frågar den unge Hugo chockat. ”För att jag är du”, säger den gamle. ”Det 

finns mer till historien än det”, säger Eike och reser sig hur bråten. ”Va, har du varit här hela 

tiden?”, säger den gamle Hugo förskräckt och försöker fly uppför trapporna. Men samtidigt 

öppnar Margarete dörren och beger sig nedför trappan. Den gamle Hugo får panik och skäller 

på Margarete, att hon ska flytta på sig. När hon inte gör det, höjer han sin käpp för att slå 

henne. Den unga Hugo rusar då fram och ska dra bort honom. Ett ljussken lyser upp dem 

båda, då de rör varandra och de försvinner. Samma sak hände Eike, då jag lät honom försöka 

väcka sig själv i sekvens 4. Margarete svimmar och faller omkull i trappan. Eike säger, 

förvånat ”Hugo är borta”. Han springer sedan fram till Margarete och försöker väcka henne. 
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78. Spelaren får kontroll över Eike. Han är fortfarande i källaren. Digipaden börjar lysa. Jag 

styr bort Eike till Margarete. Han försöker då väcka henne, men det går inte. Jag reser därefter 

till Eikes egna tid, 09/04/2001 kl. 04:39. 

 

79. 09/04/2001 kl. 04:39 

Eike kommer tillbaka till torget. ”Alla är borta”, konstaterar han. Homunculus dyker upp och 

påpekar, att Eike nu raderat Hugo från historien. ”Vem hade anat att du kunde göra något 

sådant”, säger Homunculus. ”Det var inte meningen”, svarar Eike. ”Vem bryr sig”, säger 

Homunculus, ”nu försöker ingen att döda dig”. 

 

Epilog 

 

80. Eike och Homunculus står fortfarande på torget. Homunculus gratulerar Eike. Eike säger, 

att han gjorde allt detta för att ändra sitt öde. Nu börjar han dock undrar, om det inte var så att 

han gjorde allt bara för att försäkra att Homunculus skapades. ”Du utnyttjade mig”, säger han 

anklagande till Homunculus. ”Vem bryr sig”, svarar Homunculus, men medger, att Eike nu 

försäkrat hans existens. Homunculus säger att det enda kruxet med evigt liv är, att se till så 

man blir skapad. Eike frågar, om allt snack om förfäder bara var ett sätt, för att han skulle åka 

tillbaka i tiden. ”Hur skulle jag kunna veta det?”, säger Homunculus nonchalant. Homunculus 

vill ha sin Digipad tillbaka och Eike ger den till honom. Homunculus säger, att han har en 

stark känsla, av att något dåligt kommer att hända Eike, trots att han nu lyckats ändra sitt öde 

och undslippa sin mördare. Homunculus försvinner i en röd rök. 

 Eike är ensam på torget och han ser sig omkring. Han är trött och konstaterar, att detta 

måste ha varit den längsta dagen i hans liv. Men han är glad att han lever och han ser nu allt 

på ett annat sätt. Han ser hur vackert allt är, belysningen från lamporna, träden, alla småsaker 

man gör varje dag, hur tiden passerar. Han inser, att han tagit allt förgivet innan och att det då 

gått honom förbi. Han ta vara på allt det vackra i livet, för det är ju det livet handlar, om 

menar han. Han lägger sig ner på torget och betraktar de vackra stjärnorna. ”Jag är lyckligt 

lottad, som nu inser det vackra i att leva”, säger han.  

Två ljuslyktor dyker snabbt upp och en bil kommer i rasande fart och kör över Eike. Bilen 

stannar och det sitter två väldigt fulla personer i bilen. De uppmärksammade inte riktigt, att de 

körde på Eike, utan bara att det ligger en lika full man som de på torget. De kör vidare. 

Spelaren får se hur Eike lyfter en blodig hand mot stjärnorna, sedan faller den ner igen och 

Eike är än en gång död. Denna gång är det slutgiltigt.   
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SLUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tredje genomspelningen 
 

Sekvens 1 till och med  6 identiska med första genomspelningen. 

 

 7. Det är nu upp till spelaren, att ta reda på vart Eike ska bege sig. Jag styr Eike till torget 

igen och låter honom där prata med en flicka i lustiga och färggranna kläder. Hon säger, att 

hon hör konstiga ljud borta från puben. På torget står jonglören kvar och Eike kommenterar, 

att jonglören inte är så bra och att han själv troligen kan jonglera lika bra. 

 Jag styr därmed Eike till puben för att titta efter, vad det är som låter. När Eike kommer 

fram, så brinner puben och en folksamling står och tittar på branden, medan det sitter en 

gråtande ung man på gatan framför puben. Den unge mannen ber Eike hjälpa honom, då hans 

”grandpa” fortfarande är inne i huset. Spelaren får nu två alternativ att svara på: 

 

A.                  The heat of the fire´s too great. It´s too dangerous. 

B.                  I´ll try getting inside. 

 

 Jag väljer det första alternativet och Eike undrar då var brandmännen håller hus. Jag styr 

sedan Eike tillbaka till torget. Jag låter Eike återigen titta på jonglören. Jonglören kastar då ett 

gyllene ägg med ett meddelande i till Eike, vilken tar emot det och upptäcker meddelandet. 

Det lyder, ”get something like a thick iron plate”. Eike tittar upp och undrar vad det här ska 

betyda och jonglören är försvunnen. 
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8. Jag styr åter Eike tillbaka till puben. När jag låter Eike tala med den unge mannen igen, 

ställer denne återigen samma frågor. Spelaren kan nu svara 

 

A.                  No way kid, I just can´t 

B.                  Ok. I´ll give it a try. 

 

Jag väljer nu, ”Ok. I´ll give it a try.” Eike går in i det brinnande huset, han faller omkull och 

dör av elden. 

 

 9. Eike vaknar åter upp på den mystiska platån, där han vaknade upp första gången i sekvens 

2. Rösten talar till Eike och säger, att det inte är lätt att undkomma sitt öde. Eike skickas sedan 

tillbaka till det brinnande huset. 

 

 10. Eike står återigen i det brinnande huset och Digipaden börjar lysa. Jag gör så att Eike 

försöker öppna dörren för att komma ut, men det går inte. Jag försöker sedan styra ned Eike i 

källaren, men det brinner för mycket, för att han ska kunna ta sig ned. Digipaden står på 

08/04/ 2001 kl. 14:00. 

 

11. 08/04/ 2001 kl. 14:00. ”The fire has not started yet at this time.” 

Eike står utanför puben och det har ännu inte börjat brinna. Jag försöker få Eike att gå in i 

puben, men den är låst. Jag åker då tillbaka till Eikes ”riktiga” tid igen och det brinner 

fortfarande. Jag försöker där återigen att gå ner i källaren, men det går inte. Jag låter Eike 

återigen åka till 08/04/ 2001 kl. 14:00. Eike står denna gång inte utanför puben, utan han är 

istället inne i den. Jag styr Eike nedför trappan till källaren. 

 

12. Pubägaren sitter vid ett bord och sover. Eike väcker honom och säger att det brinner. 

Pubägaren vaknar och letar efter elden, men finner ingen. Han börjar då att bråka med Eike, 

men känner samtidigt lukten av rök. Han rusar ut och släcker elden. Pubägaren kommer ned 

till källaren igen och han säger, att någon måste ha fimpat en cigarett utanför. Han ber Eike 

om ursäkt och säger, att han kan få en gratis måltid på puben. Eike tackar och säger, att han 
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ska komma tillbaka i kväll. Pubägaren har många prynadsägg i puben, likt den Eike fick av 

jonglören. Eike frågar om pubägaren har barnbarn och det har han. Pubägaren försöker sedan 

visa några bilder på barnbarnen, men Eike är inte intresserad. Han tackar för sig och går upp 

till övervåningen igen.   

 

13. Jag styr ned Eike till undervåningen igen och visar ägget för pubägaren. Han blir lyrisk 

och vill gärna köpa den, då han samlar på prynadsägg. Eike säger att han kan få den. 

Pubägaren blir glad, undersöker ägget och finner meddelandet. Han frågar om Eike letar efter 

en ”iron plate”. ”Ja, jag antar det”, svarar Eike. Pubägaren springer då bakom bardisken och 

letar fram en stekpanna, vilken han ger till Eike.  

 

14. 08/04/ 2001  kl: 14:45. 

Eike står utanför puben och det brinner inte. ”Så det är så här man ändrar det förgångna”, 

säger han för sig själv. 

 

Kapitel 2 

 

Sekvens 15- 20, är identisk med första spelomgångens 12-17. 

 

21. 18/11/1580 kl.19:22. 

Eike står utanför Margaretes, Hugos och Helenas hus. Spelaren har nu åter kontroll över Eike. 

Jag styr Eike runt i staden och ser en stege, som står lutad mot ett hus och som går att ta, 

vilket jag låter Eike göra. Jag styr sedan Eike till torget, där det nu sitter en äldre stressad man 

och planterar ett träd. Jag låter Eike gå fram och prata med honom och mannen säger, att han 

måste hinna plantera klart trädet innan kvällen, annars är han i trubbel. Hans order att 

plantera, kommer från stadens ”Squire” och han lyssnar bara på order från honom. Jag låter 

sedan Eike visa både sin tändare och mobiltelefon för alla han möter. De ryggar alla tillbaka 

och ser rädda ut och ber honom sluta. 

 

Sekvens 22-24, är identisk med första spelomgångens 19-21 
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Kapitel 3 

 

Sekvens 25, är identisk med första spelomgångens 22 

 

 26. 08/04/ 2001 kl. 17:02 

Jag styr Eike och går förbi en äldre man, som står och tittar på en filmaffisch och ser 

bekymrad ut. Jag låter Eike prata med honom. Han undrar om Eike tror att filmen är bra. 

Mannen undrar också, hur man gör en bra film som kan slå på biograferna. Han berättar, att 

han nu snart är femtio år och han ångrar, att han inte gjort mer av livet. Han ger Eike rådet, att 

ta vara på alla dagar och göra något bra av dem. Han frågar sig sedan tyst, om det är 

regissörens livserfarenhet som gör att en film blir bra. Jag styr sedan in Eike på caféet och gör 

så att han där visar sin mobil och sin tändare för en gäst som sitter och äter spagetti. Han blir 

rädd och rycker till. 

 

Sekvens 27-31, är identisk med första spelomgångens  24-28. 

 

Kapitel 4. 

 

29. 08/04/2001 kl.19:00. 

Kapitlet börjar med att en klocka tickar ner från 2 sekunder. Eftersom jag denna spelomgång 

redan har stekpannan, vilken Eike fick av pubägaren i sekvens 13, använder jag den nu. Eike 

blir då knivhuggen och han faller till marken. Han tappar stekpannan och boken han lånade av 

Eckart samt fotot som satt i. Han reser sig sedan upp och tar upp stekpannan och säger, att han 

lever tack vare den. Eftersom jag redan hade stekpannan och använde den, lyckades jag klara 

kapitlet redan i inledningen av det.  

 

Kapitel 5 

 

30. 08/04/2001 kl. 20:30. 

Eike går runt i staden och börjar bli hungrig. Han tar det som ett gott tecken, då det tyder på 

att han fortfarande lever. Han påminner sig om att han bör gå till pubben, eftersom han där är 

lovad en gratis middag. Spelaren får kontroll över Eike och jag styr Eike till puben. 
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31. Eike går in i puben. Ägaren kommer fram och ber Eike sätta sig vid ett bord. ”Huset 

bjuder”, säger han. Eike tackar och pubägaren säger, att Eike inte ska vara så formell. Han går 

sedan iväg för att hämta ”husets special”. Eike sätter sig ner och läser i boken, som han fått 

låna av Eckart. Eike läser och får reda på, att ett av alkemins stora mål är, att skapa en 

Homunculus. Homunculus är en människoliknande varelse skapad av alkemi och magi. Det 

andra stora målet för alkemi är att framställa ett elixir som kan bota alla sjukdomar. För att 

göra detta elixir och för att skapa en Homunculus, behövs en sten som kallas ”The 

Philosopher´s stone”. Eike tänker tillbaka på stenen, som Dana kom springande med i sekvens 

12. Han läser även, att en välkänd alkemist vid namn Dr. Wagner försvann i en tragisk olycka, 

då han en natt försökte skapa en Homunculus. Huset exploderade och man fann aldrig Dr. 

Wagner. Det berättas, att samme Dr. Wagner också försökte skapa elixiret, som skulle bota 

alla sjukdomar. 

Spelaren ser hur pubägaren gör klart Eikes mat och hur han går upp från köket i källaren 

för att servera Eike. En hand smyger fram och lägger något i maten, utan att pubägaren 

märker det. Ägaren serverar Eike, som äter av maten och sedan beger sig ut från puben. 

 

Sekvens 32-33, är identisk med första spelomgångens 37-38. 

 

34. Eike står utanför puben igen och jag styr in honom igen. Pubägaren hälsar glatt och undrar 

om Eike fortfarande är hungrig. Eike säger att han inte är det. Pubägaren undrar då varför han 

kommit och frågar, om det är för att titta på bilderna av hans söta barnbarn. Eike säger att det 

inte är därför heller. Pubägaren undrar då, om han kommit med fler prydnadsägg. Eike frågar, 

varför han samlar på ovala prydnadssaker och pubägaren berättar, att han hittade ett 

äggformat fickur som liten och blev direkt förälskad och sedan dess så har han samlat.  Eike 

avbyter honom och säger att han måste gå. Pubägaren ber honom då att återkomma, så att han 

kan berätta mer om sin samling. Eike går ut ur puben. 

 

35. Eike står återigen utanför puben och jag styr in honom igen. Pubägaren frågar om Eike 

glömt något. Eike säger att han inte gjort det. Pubägaren rusar då fram med ett kort på sina 

barnbarn och visar det för Eike och han påpekar att de är väldigt söta. Spelaren och Eike får se 

ett kort med två småbarn, som håller om pubägaren. Eike medger att de är söta och frågar hur 

gamla de är. Pubägaren säger, att de är så små att de just lärt sig gå. Eike rycker till när han 

hör detta och undrar, vem det då kan ha varit som satt utanför puben och grät (han syftar här 

på sekvens 7-8). 
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36. Jag går till museet och pratar med Echart. Han berättar att hans förfader inte visste vad 

han skulle göra med huset. Echart berättar, att förfadern först tänkte göra om huset till ett 

bibliotek, men att han till slut ändrade sig och gjorde det till ett konstmuseum. Echart påpekar, 

att denna ”velighet” är något som ligger i släkten. 

 

37. 20/03/1902 kl. 10:40. ”This is about a hundred years ago… What will i find here?.” 

Jag låter Eike åka till 20/03/1902 kl. 10:40.  

 

Sekvens 38 är identisk med första spelomgångens 30. Detta är den sekvens, då Eike träffar 

Albert Brum för första gången. 

 

Sekvens 39 är identisk med första spelomgångens 33. 

 

40. Albert och Fransen står i snön och tittar på huset. Albert är fortfarande lite osäker på, vad 

han ska göra med huset. Han har en stor boksamling och han undrar, om han inte skull göra 

om huset till ett bibliotek istället för ett museum. Han frågar vad Eike tycker och spelaren får 

två svarsalternativ: 

 

A.                  I think a museum is still the best choice. 

B.                  I guess a library is better. 

 

 Jag väljer alternativ B. Albert tackar för att Eike hjälpte honom att bestämma sig och säger 

att det ska bli ett bibliotek. Jag låter sedan Eike gå in och besöka Sibylla. Hon har tråkigt och 

säger, att hon inte kan lämna huset och leka på grund av, att hon måste ta hand om sin 

lillebror. Eike frågar henne då, om hon tycker om kattungar. Hon svarar att hon gör det och 

frågar om han tänker ge henne en. Eike säger, att han vet en som har kattungar, så han ska 

göra sitt bästa. 

 

41. Jag styr Eike till den plats, på vilken det står en pub år 2001. Här finns nu år 1902 en liten 

uteservering. Ägaren för serveringen ser exakt ut som pubägaren år 2001. Han hälsar glatt på 

Eike och säger, att han inte känner igen honom och han ber Eike att sätta sig ned och ta en 

kopp kaffe. Eike tackar och tar emot kaffet. Han dricker upp och säger att det var gott, men att 

han nu måste gå. ”Ska du redan gå”, frågar ägaren för uteserveringen och ber Eike lämna 
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pengarna för kaffet på bordet. Eike som trodde att ägaren bjöd på kaffet blir ställd, då han inte 

har några pengar. Ägaren för uteserveringen säger, att han sätter upp det på en nota, så att 

Eike kan komma tillbaka och betala vid ett senare tillfälle. Eike tackar och går. 

 

 Sekvens 42 är identisk med första spelomgångens 40.  

 

Sekvens 43 är identisk med första spelomgångens 42.  

 

44. Jag styr in Eike i huset ”City Hall” och skrämmer där en äldre man med mobilen och 

tändaren.  

 

Sekvens 45-46 är identisk med första spelomgångens 43- 44. 

 

47. 24/05/1582 kl. 15:16. ”This is the time of Margarete” 

Eike landar en bit utanför familjen Wagners hus och som spelare styr jag Eike till torget. 

Spelaren får där se en film. Två ungar bråkar med Hugo. De säger, att Hugos pappa 

konspirerar med djävulen och att han gör en massa konstiga experiment. De menar att det är 

denna allians, med de onda makterna, som gör att Margarete klär sig likt en ”harlot” 

(prostituerad). De undrar också om Hugos mammas död fungerade som ett offer till de onda 

makterna. Hugo blir rasande och ber dem ta det tillbaka, men de vägrar. Hugo hotar de två 

mobbarna med stryk och de rusar iväg. Hugo rusar efter. 

 

Sekvens 48-50 är identisk med första spelomgångens 46- 48. 

 

Sekvens 51-53 är identisk med första spelomgångens 51-53 

 

 Kapitel 6 

 

Sekvens 54 är identisk med första spelomgångens 54.  

 

Sekvens 55 är identisk med andra spelomgångens 58.  

 

56. Som spelare styr jag Eike genom staden och låter honom gå in på Caféet. Affärsbiträdet 

frågar, om Eike vill ha ett smakprov. Han får en chokladkaka som heter ”Margarete” och det 
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är kaka på ett gammalt recept från stadens historia. Denna kaka finns nu, tack vare att jag lät 

Eike ge Margarete chokladkakan i sekvens 49.  

 

57. Jag styr runt Eike i staden och plötsligt hör både spelaren och Eike ett pistolskott. Eike ser 

sedan Homunculus, vilken bär på ett litet barn. Han ler när han får syn på Eike och försvinner. 

Eike hittar nu en döende kvinna i snön. Hon frågar efter sin dotter och dör sedan. Det kommer 

fram folk och de konstaterar att det är Mirian, Eckarts fru. Eckart rusar fram till sin fru och är 

helt förtvivlad. Han frågar, om Eike sett vad som hänt med hans fru och om han sett hans 

dotter Dana. Eike ser då framför sig, hur Homunculus bär iväg med Eckarts dotter. Eike, som 

vet att det var Homunculus som tog henne, vet inte vad han ska svara, men säger till slut att 

han inte såg något. Spelaren får åter kontroll över Eike. Eike kan nu åka till en ny tid, 

07/02/1980 kl. 14:36. 

 

58. 07/02/1980 kl. 14:36. ”Looks like i arrived just before the shooting event…” 

Spelaren får sen en film, där Mirian går omkring med sin baby. Eike ropar efter henne och 

hon stannar och undrar vad han vill. Spelaren får nu två svarsalternativ. 

 

A. Don´t go that way. It´s dangerous. 

B. Your baby´s relly cute. 

 

Jag väljer det första alternativet och Mirian verkar rädd för Eike och skyndar sig iväg. Hon 

blir åter skjuten och samma film som i sekvens 62 spelas upp igen. Men denna gång har 

vittnen sett Eike prata med Mirian och han blir därför misstänkt för mordet. När Eike försöker 

lämna brottsplatsen, tror de att han försöker smita. Vittnena stoppar honom och jag låter Eike 

åka tillbaka till sin ”riktiga” tid. Spelaren får nu se, att Oleg står bakom ett gathörn och tittar 

på Eckart och den döda Mirian. Oleg får inspiration till en ny storfilm. Han blir upphetsad av 

tanken och han konstaterar att denna filmidé kommer att kräva mycket tid, men att det 

kommer att bli hans främsta filmprojekt.  

 

59. Eike åker genom tiden och Homunculus dyker upp igen. Han försöker övertala Eike att 

inte lägga sig i andra människors öde. Han menar, att Eike bara kan förändra sitt eget öde och 

inte bör slösa bort tid genom att låsas vara en god ”samarit”.  
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60. Eike står nu framför den nya filmpostern år 2001. Jag låter honom återigen åka tillbaka till 

1980 för att försöka rädda Mirian. 

 

61. 07/02/1980 kl. 14:41. ”Can that Woman be Saved?” 

Spelaren får sen en film, där Mirian går omkring med sin baby. Eike ropar efter henne och 

hon stannar och undrar vad han vill. Eike säger, att hon inte ska gå den vägen och ber henne 

att ta en annan väg. Hon blir rädd och skyndar sig därifrån. Eike ropar, att hon ska vänta och 

beger sig efter henne. 

 

62. Mirian springer och som spelare ska man försöka springa ifatt henne utan att tappa bort 

henne mellan husen. 

 

63. Det blir ett filmklipp när Eike och Mirian närmar sig platsen, där skjutningen ska äga rum. 

Eike rusar fram och kastar sig över Mirian, vilken faller till marken just som två skott avfyras. 

Eike och Mirian klarar sig oskadda. Hon tackar Eike för hjälpen och ber om ursäkt, för att hon 

sprang ifrån honom. Hon märker då, att babyn är borta och hon blir förtvivlad. Eckart 

kommer springande och frågar hur det är med hans fru. Hon är utom sig och berättar, att 

dottern är försvunnen och Eckart blir förtvivlad. Eike försöker smita från platsen och en 

person, som kommit efter skjutningen undrar vart han ska. Eike säger, att han ska undersöka 

om någon i närheten sett något. ”Bra”, svarar mannen och säger att han ska ringa ambulansen.  

 

64. Spelaren får kontroll över Eike och jag åker tillbaka till hans ”riktiga” tid. 

 

Sekvens 65 är identisk med första spelomgångens 56. 

 

Kapitel 7 

 

 Sekvens 66-69 är identisk med andra spelomgångens 61-64.  

 

70. Jag låter Eike återvända till vardagsrummet, efter att det blivit tomt och fortsätter sedan ut. 

Eike springer förbi Albert och Fransen, vilka står och funderar vad de ska göra med huset. Jag 

låter Eike prata med Albert, som denna gång säger att museum är bättre än bibliotek. Jag styr 

sedan Eike till tornet och uppför trapporna till toppen, där han hittar ett rep. Jag låter Eike 

plocka upp repet och styr sedan honom till uteserveringen.  
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71. Ägaren frågar, om Eike nu kan betala sin nota. Eike säger, att han inte har pengar men ger 

honom det äggformade fickuret han fick av Oleg. Eike frågar om det räcker. Ägaren säger, att 

det är alldeles för mycket och att han skulle känna sig skyldig om han tog emot det. Eike 

säger, att det är ”okej” och ägaren säger, att Eike är välkommen tillbaka när han har tid för en 

kopp kaffe. När Eike har gått, tittar ägaren på fickuret och beundrar den ovala formen (Han 

låter således som sin efterträdare och trolig släkting år 2001. Det är troligen detta fickur som 

pubägaren finner som liten och detta får honom att börja samla på ovalformade saker). 

 

72. 07/04/2001 kl. 20:02 

Nu när Eike har nyckeln, styr jag honom upp i tornet och vidare upp till taket. Jag använder 

där det ”nya repet”, som jag hittade i sekvens 70 vid tornets takräcke och då binder Eike fast 

repet. Eike går nedför tornet igen och ska just öppna dörren, när han hör Eckarts röst från 

andra sidan. Eike stannar och lyssnar och det låter, som att Eckart pratar i telefon. Han säger, 

att ”han kommer i morgon, han ska titta på några tavlor”. Han frågar också, ”så du är säker på 

att hon fortfarande lever?” Eike undrar, vem det är han prata med. Jag låter nu Eike åka till 

09/04/2001 kl. 01:17. 

 

73. Tornet är nu inte låst och jag styr ut Eike ur tornet och ner till filmpostern. Oleg står där 

och tittar på den. När han får syn på Eike känner han igen honom, men tror samtidigt att det 

inte kan vara samma man han såg för 20 år sedan. Han frågar om Eike har ett äggformat 

fickur. Eike säger att han inte har det längre. Oleg får ytterligare en idé om tidsresor, vilken 

skulle kunna bli en storfilm. Han tackar Eike och beger sig iväg för att ”brain storma”. 

 

74. Jag styr upp Eike till tornets tak. När Eike kommer upp på taket, så tickar en klocka ner 10 

sekunder. Jag styr Eike och gör så att han tar tag i repet och han blir nedputtad. Han får tag på 

repet, som denna gång håller. I fallet tappar han kammen, som han fått av Margarete. Medan 

Eike kravlar sig upp för repet, hör han Eckarts röst som säger att han nu hoppas, att allt är 

över och att han nu måste städa upp allting.  

 

75. När Eike kommer upp är Eckart borta. Eike går nedför tornet och ser då att en dörr, som 

förut varit låst, nu är öppen. Dörren leder till Eckarts kontor. När Eike går in genom dörren till 

kontoret, sitter Eckart där med kammen Eike tappade i fallet. Han frågar om kammen är 

Eikes. Eike försöker avbryta honom, men Eckart frågar igen. ”Ja”, svarar Eike och säger att 
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han fått den. ”Förlåt”, säger Eckart och berättar att han blivit utpressad. Han svamlar sedan 

osammanhängande om sin dotter, 20 år, och ”Danas return for your”. Han säger, att han inte 

förväntar sig att bli förlåten, men att han verkligen är ledsen. Han berättar, att han nu fått höra 

att dottern lever och att han skulle få se henne igen, om han gjorde sig av med Eike. Eike 

frågar då, om det är Eckart som knivhuggit honom, men det vet Eckart inget om. Eike frågar, 

vem det var han pratade med i telefon, men det vet inte Eckart, bara att han skulle ringa igen 

när Eike var död. Eckart ber om ursäkt igen och säger, att han ska lämna över sig till polisen i 

morgon. Eike säger, att det inte är någon fara, då den som ska straffas är den som ligger 

bakom allt. Eckart berättar, att kammen på något sätt fick honom att bli frisk igen. Den får 

honom att tro, att hans flicka är lycklig någonstans där ute och den fick honom att inse, att 

utpressningen bara var uppdiktad. Han berättar, att när han håller i kammen, så får han en 

känsla av att hon är närvarande och att han klappar sin älskade dotter på huvudet och att det 

får honom att må bra. Jag kanske börjar bli gammal säger han, ”men jag vet inte hur jag ska 

uttrycka mig”, men Eike säger att han förstår vad Eckart menar. Eike vill nu att Eckart ska 

behålla kammen.  

Dörren öppnas och Mirian kommer in. Mr. Eckart frågar, om han väckte henne och han 

ber henne att gå och lägga sig igen. Mirian säger, att hon inte tänker göra det och att hon 

hörde allt. Eckart ser besvärad ut och säger, att han är ledsen för allt. Mirian säger, att allt 

kommer att bli bra, då de har varandra. Hon får nu syn på Eike och rycker till och utbrister, 

”herre gud, du måste vara…”. Eckart blir förvånad och undrar om Eike och Mirian känner 

varandra. Eike försöker säga något, men Mirian markerar med handen, att han ska vara tyst. 

Hon säger, att hon troligen såg fel och att hon inte vill höra sanningen, då den troligen 

kommer att göra henne besviken. Eckart frågar vad hon menar och säger att det låter som att 

Eike och Mirian varit ett par och att han tycker detta är lite för mycket hemlighetsmakeri för 

hans del. Mirian säger att Eike bara liknade en person, som hon kände förut och syftar tillbaka 

till, då Eike räddade henne år 1980. Hon säger, att Eckart borde veta att hon är en ”en mans 

kvinna” och att denne enda man i hennes liv är Eckart själv. Mirian får nu syn på kammen 

Eckart just fått av Eike. Hon springer fram till den och säger, att det ser ut som kammen hon 

gav sin nyfödda baby Dana. Eckart ser tankfull ut och säger, att det troligen är därför, som 

han känner en sådan koppling till kammen. Mirian blir förvånad och säger, att hon inte trodde 

att han var den som lade märke till en kam. Eckart är själv förvånad och säger, att han inte 

heller trodde det, men att denna kam gör honom lugn i sinnet och att det måste vara för att den 

påminner om Dana och hennes kam. Han frågar igen, om det verkligen är säkert att han kan få 

behålla kammen. Eike säger, att det är ”okej” och att han måste gå. Eike säger adjö och beger 
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sig ut för att leta efter den ”riktigt” mördaren. I hallen utanför kontoret ser han en tavla av en 

kvinna, som håller en röd sten som liknar ”The Philosopher´s stone”. 

 

Kapitel 8. 

 

76. 09/04/2001 kl. 03:33 

Eike tycker, att kvinnan på porträttet liknar Dana. Digipaden börjar lysa och vill att Eike ska 

åka till 03/08/1584 kl. 12:43. Innan jag styr Eike dit, så går jag in till Eckart igen.  

Eckart sitter och klappar en av sina katter och han säger, att Eike måste ta reda på vem 

som är efter honom och han försäkrar, att han ska hjälpa till så mycket han kan. 

 

77. Jag styr ut Eike i staden igen. Vid några bilar nära Fransens fotoaffär sitter de två, som i 

epilogen i andra spelomgången körde över Eike. De är fulla och den ene säger, att han druckit 

för mycket. Den andre är bara otrevlig och ber Eike att ”bug off”.   

 

78. 03/08/1584 kl. 12:43.  ”Will I see the red stone…and Dana?” 

Eike är på torget och han påminner sig själv om, att han måste fråga om tavlan. De tre 

kvinnorna från sekvens 15 och 40 är på torget igen och jag låter Eike prata med dem. De 

klagar då på att en kvinna, som ingen vet något om ska sitta modell för en tavla (de låter 

tämligen avundsjuka). Jag styr Eike till Karl Fransens ateljé. 

 

Sekvens 79- 80 är identisk med andra spelomgångens 71-72  

 

Sekvens 81-83 är identisk med första spelomgångens 69-71.  

 

Sekvens 84 är identisk med andra spelomgångens 76. 

 

85. 07/02/1980 kl:14:52. ”I know i´ve once seen Homunculus here…” 

Hugo hotar med att lämna Margarete år 2001 om Eike inte lämnar Homucnulus till honom 

inom 20 minuter. Jag låter nu Eike åka till år 1980 för att leta efter honom. 

 

86. Jag styr runt Eike i staden och finner Homunculus sittande under ett träd. Han verkar 

utmattad och säger, att hans kropp är slut och han påpekar, att det måste vara skönt att ha en 

mänsklig kropp. Eike kommer fram till honom och säger, att han har en del saker han vill 
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diskutera och han berättar att Hugo också vill möta honom på torget. Homunculus påpekar, att 

Eike vet att det är Hugo som är mördaren och han frågar, om det är så att Hugo hotar med att 

lämna Margarete på torget år 2001 och för att på så sätt radera ut Eike ur historien. Eike 

undrar hur han kan veta det och Homunculus säger, att han rest så mycket i tiden och sett så 

många olika alternativa framtider, att det inte är så svårt att lista ut det. Han påpekar hur svag 

hans kropp nu är, efter allt han gjort. Eike ber Homunculus att komma med honom. 

Homunculus frågar lugnt, om Margarete är blond och har blå ögon. Homunculus berättar att 

han bytt barn. Så om Margarete inte är blond med blå ögon, så är det inget att oroa sig för. 

Han berättar att Margarete egentligen är Eckarts dotter Dana och att Dana egentligen är 

Margarete. Homunculus berättar, att han hade tänkt göra bytet så att Eckart fick Margarete, 

eftersom han tog Dana, men att det var så mycket folk på brottsplatsen efter skjutningen av 

Mirian, att han inte kunde fullfölja bytet. Homunculus nöjde sig därför med att lämna den 

riktiga Margarete på 1980 talet, under namnet Dana. Detta för att försäkra sig om, att Hugo 

inte skulle kunna använda Margarete, för att försöka radera ut Eike ur historien.  

Eike blir förskräckt när han hör detta och frågar om det var Homunculus som mördade 

Mirian (eller försökte, då hon i denna spelning lever tack vare Eike). Det var det inte, säger 

Homunculus. Hans kropp är alldeles för svag för att riskera den något sådant. Eike frågar, hur 

Homunculus kan vara så grym och hur han understår sig att ändra andra människors liv på det 

sättet. Homunculus påpekar, att han inte är mänsklig och därför inte tänker på det sättet. Han 

menar att han ändå tänkt byta tillbaka barnen efter 20 år, då faran för Eikes liv är över och han 

menar därför att det inte är en så stor sak. Homunculus säger att han tror på ödet och han 

menar, att människor och livet har en inbyggd ”homing instinct”. Detta gör att det brukar lösa 

sig och att allt av sig självt alltid försöker att gå tillbaka till sitt naturliga ursprungsläge. Eike 

säger att 20 år är en lång tid för en människa och inget man bara kan glömma eller slösa bort. 

Eike säger att Homunculus inte verkar förstå hur viktig och känslig tiden är och att han måste 

sluta upp att ändra andra människors liv så lättvindigt. Homunculus blir sur och frågar, om 

Eike försöker läxa upp honom efter allt han gjort för Eike.  Homunculus beger sig iväg och 

Eike får en flashback och ser Dana framför sig och han undrar om det verkligen är hon som är 

hans förfader. Han undrar också om det är denna ”homing instinct” som Homunculus talade 

om, som gör att Dana känner sig så hemma på 1580-talet. 

 

87. Jag gör så att Eike åker tillbaka till år 2001 och springer till torget. Hugo undrar var han 

har Homunculus. Hugo håller fortfarande en kniv mot Margarete och hon ber honom att 

”sluta”. Hugo hotar åter Eike med att lämna kvar Margarete i år 2001. Eike, som nu vet att det 
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inte är hans förfader, säger att Hugo kan göra det om han vill leva helt ensam utan släktingar. 

Hugo blir förvånad. Spelaren och Margarete ser hur Eckart smyger upp bakom Hugo. 

Margarete säger inget utan följer honom bara med blicken. Eckart lyckas komma så nära att 

han griper tag i Hugo. Hugo skriker att Eckart ska släppa och Eike blir förvånad över att se 

Eckart. Eckart säger att han var orolig för Eike och därför följde efter honom. Hugo ropar att 

han ska släppa och Eckart skriker ”aldrig i livet”. Hugo lyckas dock slingra sig ur Eckars 

grepp och kasta omkull honom, samtidigt som hans kniv träffar Eckart i armen. Eckart faller 

till marken och håller sig för armen. Han är dock snabbt på benen igen och kastar sig över 

Hugo och lyckas nu välta ner honom till marken och hålla fast honom. Hugo ropar på hjälp 

och ber Eckart att släppa honom. Eckart säger, att Hugo inte kommer ifrån honom så länge 

han är ute efter Eike. Hugo blir rädd och ber sin syster om hjälp. Hon ber honom att sluta och 

ge upp. Eckart säger, att Hugo har en familj och man behandlar inte sin familj på detta sätt. 

Han påpekar att Eike också har människor som håller honom kär. Eckart berättar att han själv 

känner samma sak för sin familj. Han frågar Hugo, om han tror att det finns några föräldrar i 

världen, värda något, som inte älskar sina barn? Eckart tittar hotfullt på Hugo, som fortfarande 

ligger under honom på marken och han frågar, om han förstår vad han säger. ” Jag är någons 

förälder och du är någons barn. Så sluta upp med detta nu! Jag tänker inte tillåta dig att 

fortsätta, förstår du!”, säger Eckart hotfullt och pressar ner Hugo mot marken. ”Lova mig att 

du slutar upp med detta”. Hugo ger upp och lovar det. Han reser sig upp och ber sin syster om 

ursäkt och frågar om de inte kan åka hem. Han ber om ursäkt igen och säger att han är ledsen 

för allt och att han inte längre bryr sig om ”The Philosopher´s stone”. Hugo säger att han ska 

förstöra tidsmaskinen, när han kommer hem. Margarete tycker det är dumt, men Hugo menar 

att det måste ske, om han ska kunna börja om på nytt igen. Han berättar att tidsmaskinen är 

utanför staden och han börjar gå mot den. Margarete tar adjö av Eike och när hon nickar adjö 

till Eckart, kan spelaren höra ”sorgsna” stråkar (för att ytterligare poängtera att hon nu säger 

adjö till sin biologiska far). Hon beger sig sedan iväg efter Hugo. ”Lycka till!”, ropar Eckart 

efter henne. Eckart vänder sig till Eike och säger, att han inte visste om han skulle lyckas 

genomföra det och han frågar hur hans prestation att ”spela” den rättrådige föräldern var. Eike 

säger att han inte ska säga så och menar, att Eckart inte alls ”spelade”. Eckart tittar efter 

Margarete och säger, att hans dotter Dana borde sett ut som henne, om hon fått chansen att 

leva. Han berättar att han får sådana konstiga känslor av att se på Margarete. Eike får då en 

flashback och ser hur Homunculus bär iväg med Eckarts dotter. Eckart frågar om allt är bra 

med Eike. Eike som inte vet vad han ska säga, då han vet att Margarete är Eckarts dotter, 

säger att det inte är något och undrar hur det är med Eckarts arm. ”Det är ingen fara”, 
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försäkrar Eckart och säger att det inte är i närheten av det straff han förtjänar och han hoppas 

att Eike kan förlåta honom. Eike försöker säga något, men blir avbruten av ett starkt ljussken 

från Hugos tidsmaskin. De tittar upp och Eckart säger, att även om han inte vet vilka de där 

två var, så hoppas han att pojken och hans syster får ett bra liv. Eike håller med honom. 

Eckart säger att han tänker gå hem och frågar om allt är bra med Eike. ”Jag klarar mig”, 

försäkrar Eike. Eckart säger att han är välkommen att titta förbi när som helst. De tar adjö av 

varandra och Eike står ensam kvar på torget. 

 Homunculus dyker upp och gratulerar Eike. Eike säger, att han gjorde allt detta för att 

ändra sitt öde. Nu börjar han dock undra, om det inte var så att han gjorde allt bara för att 

försäkra att Homunculus skapades. ”Du utnyttjade mig”, säger han anklagande till 

Homunculus. ”Vem bryr sig”, svarar Homunculus, men medger att Eike nu försäkrat hans 

existens. Homunculus säger att det enda kruxet med evigt liv är, att se till så man blir skapad. 

Eike frågar, om allt snack om förfäder bara var ett sätt för att han skulle åka tillbaka i tiden. 

”Hur skulle jag kunna veta det?”, säger Homunculus nonchalant. Homunculus vill ha sin 

Digipad tillbaka och Eike ger den till honom. ”Ditt öde ligger åter i dina egna händer”, säger 

Homunculus. Han säger sedan adjö och försvinner. Eike står ensam kvar på torget och undrar 

om puben fortfarande är öppen. Eike säger att han borde fira att han överlevde den långa 

dagen. Han går sedan mot puben. Kameran zoomar ut och spelet slutar. Spelaren får sedan en 

bild, där Eike sitter med pubägaren och Oleg och det står. ”It´s all over. But somehow it left 

me wothout a sens of finality…”. 
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