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Abstrakt 
Detta kandidatarbete undersöker och skapar en djupare förståelse för olika narrativa strukturer 

och tekniker som finns i litteratur, film och digitala spel. Detta har gjorts genom att besvara 

frågan hur man kan applicera narrativa strukturer och tekniker från litteratur och film i ett 

digitalt spel. För att svara på denna fråga har vi utvecklat en gestaltning som består av ett 

digitalt spel som använder sig av olika narrativa strukturer och tekniker som är mer vanliga 

inom litteratur och filmer. Till hjälp för detta har vi använt oss av metodologin MDA-

ramverket samt berättelseskrivarmetoderna Snöflingemetoden och The Fantasy Fiction 

Formula. Undersökningen visar hur en berättelse i ett digitalt spel, med hjälp av ett antal 

narratologiska begrepp, kan använda sig av narrativa strukturer och tekniker från litteratur och 

film. Snöflingemetoden visade sig vara användbar, men inte anpassad för denna typ av 

skrivande. På grund av tidsbrist kunde vi inte använda oss av så många tekniker och strukturer 

från film som vi ville. 

 

Nyckelord: Narratologi, narrativ struktur, narrativ teknik, digitala spel, Snöflingemetoden, 

MDA. 

Abstract 
This Bachelor Thesis aims to explore and create a deeper understanding of various narrative 

structures and techniques found in literature, film and digital games. This has been done by 

answering the question how one can apply narrative structures and techniques from literature 

and film in a digital game. To answer this question, we have developed a digital game that 

uses different narrative structures and techniques that are more common in literature and 

films. For this, we used the MDA-framework methodology as well as the story writing 

methods The Snowflake Method and The Fantasy Fiction Formula. This thesis shows how a 

story in a digital game, using a number of narratological concepts, can make use of narrative 

structures and techniques from literature and film. The Snowflake Method proved useful, but 

not adapted for this type of writing. Due to time limitations we were not able to use as many 

structures and techniques from films as we wanted to. 

 

Keywords: Narratology, narrative structure, narrative techniques, digital games, The 

Snowflake Method, MDA. 
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1. BAKGRUND 
Det här kandidatarbetet har sin grund i diskussionen om att adaptioner av berättelser ibland 

kan bli annorlunda jämfört med originalverken. Oberoende på vilket media originalet släpptes 

på kommer en adaption ibland skilja sig mycket från det. 

 

När det kommer en film som är baserad på en bok, brukar det ofta finnas delade uppfattningar 

om det, till exempel som forumskribenten SueCia formulerade det “Har du läst boken 

kommer du bli besviken” (2014). Detta tyder på att en film har svårt att leva upp till den 

förväntan man har fått från boken. Men det är lite som forumskribenten Alakai (2014) skrev, 

att det oftast bara är framgångsrika böcker som blir till film, vilket gör det svårt för filmen att 

bli lika bra eller bättre än boken. 

 

Spel som är baserade på filmer var mer vanligt för några år sedan. Forumskribenten Flame 

beskrev detta som ett billigt sätt att tjäna mer pengar vid sidan av filmerna (2018). I vissa fall 

hade spelen en kort produktionstid för att kunna släppas nära premiären av filmen, vilket 

gjorde att spelen inte alltid blir framgångsrika. Ett exempel på det är spelet E.T. The Extra-

Terrestrial (Atari, 1982) som hade en produktionstid på 6 veckor. BBC journalisten Richard 

Hooper skrev en artikel om mannen som skapade det värsta spelet någonsin. Där kritiserade 

han spelet hårt och kallade det för ett av de värsta spelen någonsin (2016). Spelet går ut på att 

man styr E.T. genom ett antal scener där man ska hitta delar till en telefon, samtidigt som man 

ska akta sig för fallgropar och olika människor. Spelet i sig saknar narratologi, men den finns 

att läsa i den medföljande spelmanualen. Den är dock ganska kort och ger bara en bakgrund 

till spelet.  

 

När utvecklingen går framåt räcker det inte längre med simpla spel för att få användarna 

nöjda. Användarna vill ofta ha så detaljerad grafik som möjligt och en intensiv spelupplevelse 

med en tilltalande berättelse. Dessa höga krav gör att företagen behöver lägga ner mer tid och 

resurser på att skapa spelen, vilket även blir kostsamt. Då är det inte längre lönsamt att göra 

spel som är baserade på filmer och har samma berättelse, bara för att få in mer pengar vid 

sidan av filmen. Dock kan man använda spelen för att bygga på berättelsen i filmerna, och det 

skulle ge användaren en större kunskap om världen och karaktärerna i filmerna. Detta är något 

som kallas för transmedia (Jenkins, 2007). 
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Om man ser på det omvända där en film är baserad på ett spel så är ett tydligt exempel 

Resident Evil-serien (Paul W. S. Anderson, 2002). Dessa filmer är bara löst baserade på 

spelen i och med att det handlar om zombies, T-virus, och Umbrella Corporation. Utöver det 

är det ett fåtal scener med karaktärer från spelen. Detta kan jämföras med transmedia 

(Jenkins, 2007), även om det inte riktigt är så i detta fallet.  

 

För att få en djupare förståelse av varför ett verk förändras så mycket vill vi ta reda på hur 

olika narrativa strukturer inom litteratur, film och digitala spel ser ut och vad det är som gör 

dem olika, samt varför en bestämd berättelse fungerar i ett medium men inte i ett annat. För 

att undersöka detta ska vi först få en förståelse för de olika strukturerna. Det gör vi genom att 

gå igenom forskning som finns runt ämnet. Det vi lär oss av forskningen kommer vi sedan att 

applicera i arbetets gestaltning.  

 

Undersökningen går även in på vilka tekniker som är unika för de olika medierna, till exempel 

interaktionen inom digitala spel eller berättarens relation till karaktärerna inom romaner, och 

hur detta förändrar den narrativa strukturen inom mediet. Vi vill undersöka om man då även 

kan använda ett specifikt medias narrativa struktur i ett annat medium, till exempel om man 

på ett fungerande sätt kan skapa ett spel som har samma struktur som en litterär text.  

 

Ämnet narrativa strukturer är ofantligt stort, och för att avgränsa arbetet har vi valt att 

fokusera på litteratur, filmer och spel, varav litteratur och spel kommer vara de större 

områdena med fokus på gestaltningen. Varje gång vi nämner “spel” i undersökningen menar 

vi digitala spel då vi inte diskuterar analoga spel i det här arbetet. 

 

1.1 Frågeställning 

Hur kan man applicera narrativa strukturer och tekniker från litteratur och film i digitala spel? 

 

1.2. Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att skapa en djupare förståelse för hur olika narrativa 

strukturer och tekniker fungerar i olika medier. 
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För att koppla ihop hela undersökningen kommer gestaltningen bestå av ett digitalt spel som 

använder sig av olika narrativa strukturer och tekniker som är mer vanliga inom litteratur och 

film. Detta är för att undersöka hur man kan använda sig av narrativa strukturer och tekniker 

från litteratur och film inom digitala spel. 

 

Vi vill med den här undersökningen skapa en djupare förståelse för ämnet narrativa strukturer 

och tekniker, både för oss själva och för andra.  

 
Samskrivande  
Denna undersökning är skriven av Jonatan Finsberg och Emma Högberg. Jonatan har skrivit 

om narratologi, de narrativa strukturerna och gestaltningens berättelse. Emma har skrivit om 

arbetets bakgrund, tekniker inom film, ludologi, transmedia och gestaltningens 

programmering. Delar som vardera person inte har skrivit har de senare redigerat om det har 

behövts, båda har alltså arbetat på alla delar. Övriga delar har vi skrivit tillsammans. 
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2. TIDIGARE & AKTUELL FORSKNING 
I detta kapitel presenterar vi den tidigare och aktuella forskningen kring ämnet narratologi. 

Först presenteras narratologi, där vår största källa har varit Seymour Chatman. Därefter går vi 

in i narratologi inom medierna litteratur, film och digitala spel för att hitta skillnader, likheter 

och unika narrativa tekniker för dessa medier. Till slut presenterar vi termen transmedia, samt 

exempel på hur det kan användas. 

 

2.1. Narratologi 
Chatman, en film-, litteraturkritiker och narratologist, beskriver i sin bok Story and 

Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film (1978) narratologi som läran om narrativ 

struktur (1978, s. 9). Han skriver att narrativ struktur inte finns endast inom verbala verk, utan 

också i sådant som filmer, spel, serietidningar, musik, tv-serier och teater. Han delar upp 

denna struktur i två delar: berättelsen och diskursen. Berättelsen är vad det narrativa handlar 

om medan diskursen är hur det narrativa presenteras. “What is communicated is the story … 

and it is communicated by discourse.” (Chatman, 1978, s. 31). Inom berättelsen finns för det 

första händelser (events), som i sig innehåller handlingar (actions) och incidenter 

(happenings), och för det andra existenser (existents), som i sig innehåller karaktärer och 

miljö. Se figur 1 för en tydligare uppdelning av begreppen. 

 

 
Figur 1 (Chatman, 1978, s. 19). Uppdelning av grundbegrepp inom narrativ struktur. 

 

Eftersom en berättelse kan förmedlas genom flera olika medier, så betyder det att narrativ är 

strukturer oberoende på vilket medium det visas i. Enligt Chatman (1978, s. 21-22) kan 

händelser och existenser endast finnas i ett narrativ om de är relevanta till just det narrativet, 

men deras relevans behöver inte visas med en gång de presenteras. Ett narrativ är en 

kommunikation och kräver en berättare och en lyssnare (s. 28). Narrativ diskurs består av 

sammankopplade sekvenser av påståenden, som antingen påstår att något gör eller att något 

är. Detta något är ett subjekt, och det är enligt Chatman omöjligt för ett påstående att inte 
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handla om ett subjekt (1978, s. 34). Chatman (1978, s. 41-42) säger att narrativ kan föras över 

från ett medium till ett annat eftersom ungefär samma händelser och existenser kan förstås av 

många på en grundlig nivå.  

 

Händelser består av handlingar och incidenter. Båda två är en sorts förändring av ett tillstånd. 

Handlingar utförs av en aktiv existens på en existens, och om dessa är viktiga för berättelsen 

kan de vara/kallas karaktärer. Incidenter är när något bara händer en karaktär eller annan 

existens, till exempel “The storm cast Peter adrift.” (1978, s. 45) där “The storm” utför 

incidenten “cast adrift” på existensen “Peter”. Men för att dessa händelser ska bilda en 

berättelse krävs det att de är sammansatta genom orsaker. En händelse är en orsak som följs 

av en effekt, vilket blir nästa händelse som i sig orsakar en effekt och så vidare till 

berättelsens slut. Berättelser är (åtminstone oftast) processer av förminskande möjlighet. De är 

kedjor av val där sista valet är mer av en oundviklighet, “in the beginning anything is 

possible; in the middle things become probable; in the ending everything is necessary” (1978, 

s. 46).  

 

Chatman (1978, s. 53) förklarar att händelser har en hierarki över hur viktiga de är och delar 

upp dem i två kategorier: kärnor (kernels) och satelliter, där kärnor är större händelser och 

satelliter är mindre händelser. Kärnor får berättelsen att gå framåt genom att besvara och 

ställa frågor, alltså förstörs narrativets logik om de blir borttagna. Satelliter är inte lika viktiga 

och kan tas bort utan att förstöra narrativets logik. Chatman (1978, s. 54) jämför kärnor med 

skelett och satelliter med kött; satelliter fyller in, utvecklar och kompletterar kärnor. 

 
Figur 2 (Chatman, 1978, s. 54). Fyrkanterna är kärnor, punkterna är satelliter, cirklarna är 

kompletta narrativa block, den stora pilen indikerar berättelsens riktning, och de sneda 

linjerna är möjliga narrativa vägar som inte följs. 
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När det kommer till tid finns det två tidslinjer att ha koll på: diskurs-tid, tiden det tar för 

diskursen/mediet att visa narrativet, och berättelse-tid, tidsperioden inom narrativet. 

Diskursen kan visa alla händelser i vilken ordning som helst, men helst på det sättet att det 

blir begripligt. Relationen mellan diskurs-tid och berättelse-tid kan variera. Till exempel kan 

diskurs-tiden vara kortare då man summerar en berättelse som utspelar sig över flera år, eller 

så kan berättelse-tiden vara kortare då man spelar en scen i slow-motion. Ett begrepp som 

används inom alla typer av narrativ, men vars namn Chatman (1978, s. 63-64) helst vill 

använda inom film, är tillbakablick (flashback). “In the cinema, “flashback” means a narrative 

passage that “goes back” but specifically visually, as a scene, in its own autonomy, that is, 

introduced by some overt mark of transition like a cut or a dissolve.” (Chatman, 1978, s. 64). 

Ljudfilmer kan också använda sig av ljud genom att göra en tillbakablick med antingen endast 

ljud eller bild för att få olika effekter.  

 

Sedan finns det exposition, något som Chatman (1978, s. 67) kallar en funktion som förmedlar 

viktig information om karaktärer och händelser som existerade innan de första handlingarna 

inom narrativet börjar. Traditionellt förmedlas exposition genom summering, många texter 

summerar till exempel karaktärer när de introduceras. Man kan bland annat beskriva hur en 

karaktär ser ut, hur den är som person och hur dess sociala situation är. Chatman 

rekommenderar dock att fördela expositionen under narrativets gång så att man börjar med att 

introducera karaktärer med starkt första intryck och sedan bygga bakåt och framåt karaktärens 

förflutna.  

Under kapitlet Existenser (Existents) börjar Chatman (1978, s. 96) med att skriva om 

rymd/rum (space). Inom film är berättelse-rymd det man faktiskt ser på skärmen, medan inom 

verbala narrativ är det mer abstrakt och kräver en rekonstruktion i tankarna. Berättelse-rymd 

innehåller existenser, alltså karaktärer och miljö, på samma sätt som att berättelse-tid 

innehåller händelser. Det är existenserna som utför händelsen som finns i rymden. Det krävs 

flera parametrar för att visa existenser inom film, som skala och storlek, kontur, textur, 

position, ljussättning med mera. Allt detta bör vara, till skillnad från verkligheten, bestämda 

och avsiktligt satta i filmen. Eftersom existenser kan röra sig inom film är berättelse-rymd 

mycket elastisk. Inom verbala narrativ, till exempel romaner, är berättelse-rymd “sedd” i ens 

tankar, abstrakt. Man förlitar sig på berättarens och karaktärernas narrativa ögon. Berättaren 

brukar ha större frihet då den oftast kan rapportera från olika utsiktspunkter och karaktärerna 

inte kan vara på flera olika platser samtidigt. Filmer kan visa mycket mer detaljerade 
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berättelse-rymder under kortare tid än texter, men texter har lättare att utspelas i mer av en 

abstrakt värld av idéer istället för plats.  

 

En av Chatmans två existenser är karaktärer. Han presenterar först hur andra beskriver 

karaktärer, vilket oftast bryts ner till att karaktärer i sig inte är viktiga, utan det är de roller de 

spelar i berättelsen som är viktiga (1978, s. 107-116). Han föredrar att man ska behandla 

karaktärer som autonoma varelser (1978, s. 119) och förklarar att karaktärer kan ses som 

rekonstruktioner av publiken “from evidence announced or implicit in an original construction 

and communicated by the discourse, through whatever medium” (Chatman, 1978, s. 119).  

 

Ett begrepp som tas upp mycket är karaktärsdrag (traits), som förklaras som “any 

distinguishable, relatively enduring way in which one individual differs from another” 

(Chatman, 1978, s. 121). Chatman anser att det är viktigt att karaktärsdrag är relativt 

konsekventa inom narrativ (1978, s. 122). Han argumenterar att en karaktär kan ses som en 

samling av karaktärsdrag och att dessa bör komma upp någon gång under berättelsen (1978, 

s. 126). De kan sedan under berättelsen försvinna eller bytas ut mot andra karaktärsdrag. 

Dock ska man inte se karaktärsdrag som känslor, humör, tankar, temporära motiv eller 

attityder. Till skillnad från händelser behöver inte karaktärsdrag ha en början eller slut, och 

de behöver inte komma i en specifik ordning. De finns inte i berättelsens tidskedja, utan finns 

tillsammans med tidskedjan. Chatman (1978, s. 132) presenterar två typer av karaktärer: platta 

och runda. Platta karaktärer har endast en eller få karaktärsdrag, vilket gör dem förutsägbara. 

Runda karaktärer har ett större antal karaktärsdrag, där vissa kan till och med vara 

motstridiga eller motsägande. De är inte förutsägbara och har förmågan att ändras.  

 

Karaktärer rör sig omkring i en abstrakt rymd, till exempel en tvådimensionell skärm eller en 

tredimensionell scen. Området kring karaktärerna är miljön (setting). Miljön är inte bara 

platsen, utan även objekten inom platsen som karaktärerna kan agera med/mot. Till exempel 

kan en folkmassa räknas som en del av miljön istället för en stor grupp karaktärer. Det är 

större chans för en existens att vara en karaktär om den har ett namn, om den är en människa 

eller mänsklig och om den är viktig för att berättelsen ska flyta på. Dessa faktorer är viktiga 

för att särskilja karaktärer och objekt inom miljön. En annan skillnad mellan karaktärer och 

miljöelement som Chatman (1978, s. 141) tar upp är att karaktärer är svåra att förutsätta. De 

är endast där på scenen om deras närvaro är annonserat eller starkt underförstådd medan det är 

lätt att fylla på miljön med okända människor.  
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Vi har försökt att på ett enkelt sätt med hjälp av Chatman beskriva ett antal begrepp som är 

centrala för narratologi. Några av dessa är berättelse och diskurs, händelser som består av 

handlingar och incidenter, och existenser som består av karaktärer och miljö.  

 

Vi har valt att främst använda oss av Chatman som källa då vi anser att hans bok Story and 

Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film (1978) ger både en djup och bred syn på 

narratologi. Han har haft en stor inverkan inom narrativ teori, och flera andra författare inom 

ämnet har refererat till honom. 

 

Vi vill avsluta denna del med ett citat som sammanfattar vikten av de olika delarna av ett 

narrativ: “The story structure (of which characters are a part), the discourse structure, and the 

manifestation structure achieve interdependence only because they are independently 

systematic. No hierarchy of value exists among them—they all serve the common end of the 

whole work.” (Chatman, 1978, s. 137). 

 

2.2. Narrativa strukturer inom litteratur 
I den här delen presenterar vi narrativa strukturer inom litteratur, främst romaner och noveller, 

samt unika tekniker som kan användas inom mediet. Genom att jämföra en roman och en 

filmadaption av romanen ger Charles Forceville en intressant inblick i hur de olika medierna 

förmedlar samma berättelse med unika tekniker.  

 

Forceville är en docent inom mediestudier. I sin artikel The conspiracy in The Comfort of 

Strangers: narration in the novel and the film (2002) presenterar han den narrativa strukturen 

i boken The Comfort of Strangers (McEwan, 1981) och jämför den med filmadaptionen med 

samma namn (Shrader, 1990). Här nämns två nya begrepp; protagonist och antagonist. Enligt 

författaren Deborah Chester är en protagonist en berättelses huvudperson och en antagonist 

dess motspelare (2016, s. 22).  

 

Genom The Comfort of Strangers (McEwan, 1981) ger både antagonisterna och berättaren 

ledtrådar om de hemska sakerna antagonisterna kommer göra med protagonisterna till både 

protagonisterna och läsaren. Detta visas främst på två sätt: genom upprepande ord och fraser, 

samt genom liknelser (similes) där objekt och incidenter kopplas till obehagliga saker. Det är 
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dock tvetydigt om det berättaren säger är något som protagonisterna får reda på. Forceville 

(2002, s. 122) föreslår att den externa berättarens röst är en kombination av dess egna 

observationer samt tankar med påståenden och uppfattningar som är fokuserat via 

protagonisterna. Exempel på upprepningar i The Comfort of Strangers (McEwan, 1981) är 

tystnad, rakblad, mun/läppar/tänder och sovande. Enligt Forceville (2002, s. 124) visar dessa 

upprepningar att berättarens “meddelande” till läsaren är att allt är förutbestämt och kommer 

hända innan textens slut. Liknelser är en subtyp av metaforer och är “verbal cues that reveal a 

narrator’s attitudes and opinions towards whatever he/she/it describes” (Forceville, 2002, 

124). Liknelserna gjorda i The Comfort of Strangers (McEwan, 1981) är alla kopplade till 

något negativt och är kopplade till berättelsens mönster. Läsaren får då en större inblick i 

berättelsen än vad protagonisterna har genom att ha lika stor vetskap som berättaren och då 

antagonisterna.  

 

 

Protagonisten är berättelsens huvudperson och antagonisten dess motspelare. En narrativ 

teknik inom litteratur är upprepningar, där specifika ord och fraser upprepas för att ge en 

effekt på berättelsen. En annan teknik är liknelser, en subtyp av metaforer där berättaren 

liknar vissa ord och fraser med andra ord och fraser som avslöjar berättarens attityd mot 

berättelsen. 

 

2.3. Narrativa strukturer inom film 
I den här delen presenterar vi narrativa strukturer inom film samt unika tekniker som kan 

användas inom mediet. Här fortsätter Forcevilles analys med fokus på filmen The Comfort of 

Strangers (Shrader, 1990), men vi undersöker också på andra författare, inklusive Chatman 

igen.  

 

Forceville (2002) jämför filmversionen av The Comfort of Strangers (Shrader, 1990) med 

bokversionen (McEwan, 1981) och tar upp vilka tekniker som används för att ge en liknande 

effekt som i boken. För att likna bokens tekniker introduceras antagonisterna för publiken 

tidigare i filmen än i boken, och man ser dem gå omkring och ta kort på protagonisterna 

innan de möts. Filmen använder sig av filmningstekniken POV (Point-Of-View), vilket är då 

det filmas som om det vore från en karaktärs ögon. Likt hur både berättaren och 

antagonisterna jobbar tillsammans och varnar protagonisterna i boken är det svårt att veta 
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från vilket perspektiv POV-scenerna är i filmen. Detta visas flera gånger i filmen där 

protagonisterna först filmas från ett långt avstånd och ett klipp senare visas de mycket 

närmre. De blir förföljda av antagonisterna, men flera av dessa POV-klipp indikerar att POV-

karaktären rör sig en stor sträcka på en omöjligt kort tid, alltså måste en extern berättare jobba 

tillsammans med antagonisterna för att varna både protagonisterna och tittaren. I vissa POV-

scener ser man till och med antagonisterna, vilket betyder att den externa berättaren ser på.  

 

Upprepningarna i boken uppstår även i filmen, men i vissa fall på andra sätt. Ett exempel är 

att istället för att nämna rakblad med handleder visas rakblad och huvud/hals på grund av hur 

en av protagonisterna dör på i slutet av berättelsen. Något som lades till var färgen grön i 

vissa scener och på vissa föremål, men det fyller samma mål som de andra upprepningarna. 

Utöver det visuella använder film sig av ljud och musik. Ett specifikt tema spelas under flera 

scener där antagonisterna ser på protagonisterna samt under scener där protagonisterna går 

omkring i ett stadsområde, vilket påminner tittaren att antagonisterna är nära. I en scen 

fokuserar kameran på två karaktärer där man kan se en av antagonisterna närma sig från ett 

håll. Kameran är närmre de två andra karaktärerna, men ljudet tittaren hör är från 

antagonistens perspektiv, vilket visas genom att när han går mot de två andra karaktärerna hör 

man deras konversation allt högre och högre. Här är både berättaren och tittaren på 

antagonistens sida.  

 

En film har möjligheten att visa fler detaljer än vad en text har, till exempel kanske en text 

nämner tre detaljer när den beskriver något, men en film har inte någon begränsning när man 

visar upp något visuellt. Detta är kallat över-specifikation (Chatman, 1980, s. 126), vilket 

även finns inom andra visuella medier. Att över-specificera något fungerar i just filmmediet 

för att man ofta inte stannar upp för att se på alla detaljerna, scenerna rör sig helt enkelt för 

snabbt. 

 

Chatman (1980, s.128) säger att en kamera avbildar något, men att den inte beskriver det på 

ett sådant sätt som litteraturen gör. Han beskriver två olika typer av kameratekniker: närbilder 

(close-up shots) och etablerade scener (establishing shots).  

 

Närbilder används för att förstärka något i berättelsen; något visas upp på ett dramatiskt sätt 

som får åskådaren att vilja veta vad som kommer att hända härnäst. Man använder sig av 

tekniken då man i film inte kan förklara situationer lika noggrant som i texter. I en bok hade 
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man kanske läst ett stycke om hur någon såg ut, medan man i en film kan få se personen 

närmre med hjälp av en närbild. 

 

Filmarkivisten och författaren Ernest Lindgren (1963) beskriver en etablerande scen som en 

längre överblickande scen som ska fastställa samverkan mellan olika detaljer som är viktiga 

för kommande scener. I filmen The Lady Vanishes (Hitchcock, 1938) visar kameran först en 

vy över ett skidresort för att sedan i nästa scen visa insidan av hotellet. Dessa scener kan ses 

som beskrivande, vilket de på sätt och vis är, men de ligger oftast i början av filmen innan 

några karaktärer är presenterade, vilket gör att scenerna ser ut att de ger mer än vad de gör. 

 

 

Vi har gått igenom narrativa tekniker som skiljer filmerna från litteraturen, bland annat det 

visuella och det audiella. För att få en specifik känsla av en scen kan man använda sig av olika 

sätt att spela in en film på, till exempel POV (point-of-view), närbilder och etablerade scener. 

 

2.4. Narrativa strukturer inom spel 
Under den här delen av undersökningen kommer vi gå in på olika narrativa strukturer i spel, 

samt så kommer vi gå igenom ludologi och olika tekniker som är unika för spel.  

 

I sin artikel When Video Games Tell Stories: A Model of Video Game Narrative Architectures 

(2014) presenterar och förklarar filosofie doktorn och föreläsaren Marcello Arnaldo Picucci 

fyra narrativa strukturer inom spel. Han säger att en av de vanligaste strukturerna inom spel är 

densamma som ryska folksagor; någon form av kraft bryter den vanliga friden och 

protagonisten får målet att återställa tillståndet tillbaka till friden. Detta ger spelaren både ett 

tydligt slutmål och olika hinder som visas genom spelande. Picucci (2014) säger att ett 

narrativ kräver en berättare och en lyssnare, med detta beskriver han speldesignern som 

berättaren, spelaren som lyssnaren och själva narrationen som en “Collaborative act between 

game designers and players” (Picucci, 2014). Designern lägger in och organiserar delar av 

berättelsen inom spelets interaktion, och spelaren aktiverar dessa berättelsedelar under 

spelandets gång. Han fortsätter och säger att för att spelaren ska ha tillgång till interaktion och 

inverkan på berättelsen måste temporaliteten vara i samma takt som i realtid. “The story is 

told the very moment it occurs.” 
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Picucci presenterar fyra narrativa strukturer som finns antingen för sig själv eller kombinerat i 

alla spel som har en berättelse i sig: förutbestämda (pre-established), upptäckt (discovery), 

sandlåda (sandbox) och datorgenererade (computer-generated). Han använder sig av tre 

kriterier för att identifiera vilka strukturer som används inom vilka spel: hur linjär/ickelinjär 

berättelsen är, hur interaktivt spelandet är, och i vilken grad narrationens huvudkälla är 

randomiserat.  

 

Den vanligaste formen av strukturer inom spel är den förutbestämda (Picucci, 2014). Detta är 

strukturen där skaparna av spelet har störst kontroll över berättelsen. Under spelets gång 

kommer spelaren till punkter som aktiverar berättelsesekvenser för huvudberättelsen som 

följer varandra i exakt samma ordning till spelets slut. Strukturen är mycket linjär, det finns 

inga valfria sidoberättelser, och all frihet spelaren har är oftast endast inom action och strider 

mellan berättelsesekvenserna. Interaktiviteten och randomiseringen inom spelet förändrar inte 

berättelsen alls. Spel med denna struktur brukar börja med en sekvens som introducerar 

spelaren till spelvärlden, karaktären man kommer spela som och mål som karaktären/spelaren 

ska nå. Spelande och berättelsesekvenser är oftast uppdelade så att varje gång man “vinner” 

eller klarar av en nivå/bana blir man belönad med berättelsesekvenser. Spelutvecklare kan 

använda dessa spel-sessioner och andra val spelaren gör för att tilldela spelaren olika slut på 

berättelsen. Picucci (2014) säger att man “simply position players onto parallel story railway 

paths”, så det ändrar inte strukturen i sig. Se Figur 3 för exempel på strukturen. 

 

 
Figur 3 (vår bild). Förutbestämda narrativ inom digitala spel. 

 

Om man som spelutvecklare vill ge användaren större frihet och kontroll över berättelsen kan 

man använda sig av upptäckarnarrativ (Picucci, 2014). Dessa narrativ är mindre linjära än 

förutbestämda narrativ, har större tillgång till sidoberättelser, och har flera olika slut. Det 

finns fortfarande en förutbestämd övergripande berättelse, men spelaren kan utforska 

spelvärlden och upptäcka sidoberättelser i sin egna takt i en mindre förutbestämd ordning. Att 

interagera med andra karaktärer kan ge mer beståndsdelar till berättelsen. Spelutvecklare kan 
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dra undan en hel del element från huvudberättelsen och sprida ut dem över spelvärlden i form 

av sidouppdrag eller konversationer med andra karaktärer. Enligt Picucci (2014) betonar detta 

att interaktiviteten är större inom upptäckarnarrativ, till exempel att när man interagerar med 

andra karaktärer har man fler valmöjligheter till dialog eller att man kan interagera med fler 

objekt inom spelvärlden. Spel med upptäckarnarrativ kan ha stora världar som spelare kan 

utforska i sin egna takt. Upptäckarnarrativ kan jämföras med Chatmans kärnor och satelliter 

(1978, s. 53), där huvudberättelsen är kärnan och de olika sidoberättelser är satelliter. Se 

Figur 4 för exempel på strukturen. 

 
Figur 4 (vår bild). Upptäckarnarrativ inom digitala spel. 

Picucci (2014) jämför sandlådenarrativ med de tidigare två narrativen och beskriver det som 

ännu mer interaktivt, mer randomiserat och att huvudberättelse nästan blir sekundär till 

spelandet. Det är oftare att upptäckarnarrativ låser tillgången till vissa platser i spelet tills 

man uppfyllt vissa krav än vad sandlådenarrativ gör, där man kan utforska hela spelvärlden 

med en gång. Dessa spel motiverar spelare att utforska världen och dess berättelse genom 

flera olika interaktioner, som att spela poker med andra karaktärer, hyra ett rum eller köpa en 

drink. Detta gör spelomgångarna för varje spelare mycket olika varandra; det blir mer 

personligt och mindre linjärt. Med randomisering kan spelvärlden kännas mer verklig, som 

varierande väder, tid på dagen eller incidenter initierade av andra karaktärer. I vissa spel 

agerar andra karaktärer på olika sätt beroende på huvudpersonens rykte, som oftast är baserat 

på vilka val man har gjort under spelets gång. Detta ger unika upplevelser och berättelser från 

spelare till spelare. Se Figur 5 för exempel på strukturen. 
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Figur 5 (vår bild). Sandlådenarrativ inom digitala spel. 

 

Till slut presenterar Picucci (2014) datorgenererade narrativ. Jämfört med de tre tidigare 

strukturerna saknas en övergripande berättelse helt, där det randomiserade och självständigt 

genererade incidenter maximeras, vilket främst visas inom simulationsspel. Simulationsspel 

simulerar till en viss grad verkligheten där spelaren har, tillsammans med variabler som spelet 

randomiserat fram, full kontroll över berättelsen. Spel med den här strukturen är till exempel 

The Sims (Maxis Software Inc., 2000), där användaren kan skapa en eller flera karaktärer. 

Dessa karaktärer kan ha egna behov, drömmar och personligheter som bestämmer hur de 

agerar kring sin omgivning. AI:n är alltså oftast mer avancerad inom datorgenererade 

narrativ än andra narrativ. Men spelaren kan ta kontroll över dem när som helst för att utföra 

andra incidenter, och kan på så sätt skapa sina egna, fristående narrativ tillsammans med 

spelet. Trots att det finns ett bestämt antal variabler som influerar det narrativa kan inte 

berättelserna vara helt förutsedda. Se Figur 6 för exempel på strukturen. 

 

 
Figur 6 (vår bild). Datorgenererade narrativ inom digitala spel. 
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För att undersöka vad ludologi är har vi valt att undersöka en text av Scott Brendan Cassidy 

(2011), filosofie doktor i filmstudier, som skriver om relationen mellan narratologi och 

ludologi i spel. I sin artikel The Videogame as Narrative (2011, s. 292) kallar han läran om 

spelmekanik för ludologi. Ludologi används ofta då man analyserar spel som ett spel, och inte 

som ett berättande medium. Han säger att spel bör dra delar från både ludologi och 

narratologi, men med ett fokus på narratologi, och kan då ses som “ludic means to a 

narrative end” (2011, s. 292).  

 

Den största skillnaden mellan de tidigare medierna och spel är interaktiviteten; det tillåter 

publiken (spelaren) att aktivt delta och påverka berättelsen utefter deras egen förmåga och 

intresse. Interaktionen gör att varje spelare kan uppleva spelet på ett unikt sätt, även om spelet 

i sig inte förändras. Spel är, just som film, ett audiovisuellt och tidsbaserat medium, och har 

element från andra medier, som filmsekvenser. Enligt Cassidy (2011, s. 294) antyder spels 

interaktion att deras narrativ inte är fixerade, utan att spelaren kan ändra berättelsens resultat. 

 

 

Ett spel är uppbyggt av narratologi och ludologi; läran om berättande och läran om 

spelmekanik, och är, till skillnad från litteratur och film, ett interaktivt medium. Vi har 

presenterat fyra olika narrativa strukturer som kan användas inom spel: förutbestämda (pre-

established), upptäckt (discovery), sandlåda (sandbox) och datorgenererade (computer-

generated). För att identifiera vilken struktur som används finns tre kriterier: hur 

linjär/ickelinjär berättelsen är, hur interaktivt spelandet är, och i vilken grad narrationens 

huvudkälla är randomiserat. 

 

2.5. Transmedia 
Vi har även valt att ta in begreppet transmedia eftersom vi arbetar med flera medier samtidigt. 

Henry Jenkins är en universitetsprofessor och forskare inom media. I sin text Transmedia 

Storytelling 101 (2007) beskriver han transmedia som en process där delar av en berättelse 

sprids över olika typer av medium. Idealiskt ska varje medium tillföra något nytt och unikt till 

utspelandet av berättelsen. Jenkins använder ofta The Matrix (The Wachowski Brothers, 

1999) som ett exempel. Detta är för att just den serien består av tre filmer, några animerade 

kortfilmer, serietidningar och spel. I den här serien finns det inte bara en källa för berättelsen, 

utan om man vill lära sig allt behöver man ta del av alla medier. Det gör att man kan använda 
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sig av många olika tekniker och synvinklar för att visa upp världen för publiken. Genom att 

dela upp en berättelse eller värld i olika medier kan man locka användare som vanligtvis inte 

hade varit intresserade, då till exempel ett spel kanske är mer intressant än en bok. 

 

Även Picucci (2014) skriver att transmedia används för att berätta, återberätta och expandera 

en berättelse i olika medier. Med transmedia kan berättelserna utvecklas på ett sådant sätt som 

inte hade varit möjligt om man hade begränsat det till ett medium. Genom att sprida ut 

berättelsen och världen i flera delar uppmuntrar man användarna att ta reda på mer om den. 

Då människan i grunden är nyfiken vill man försöka ta reda på mer om sådant som intresserar 

en. Som Jenkins (2007) skrev “We are drawn to master what can be known about a world 

which always expands beyond our grasp.” Jenkins (2007) fortsätter att förklara att transmedia 

sällan fokuserar på enskilda karaktärer eller specifika delar av berättelsen, utan man lägger 

större fokus på världen som en helhet. Dock kan fortfarande en berättelse handla om en viss 

karaktär, till exempel att man får lära sig mer om en karaktärs bakgrund eller resa i ett 

medium, men att den karaktären sen har en mindre roll i ett annat.  

 

Ett annat exempel på transmedia som har blivit oerhört stort är webbserien Homestuck 

(Hussie, 2009). Det är officiellt en webbserie (webcomic), men världen som är uppbyggd runt 

serien presenteras med hjälp av text, bild, film, spel och ljud, varav det mesta är betydelsefullt 

för berättelsen. Under dess publiceringstid hade serien en mycket aktiv och engagerad 

följargrupp, men vid seriens avslut 2016 svalnade det av och många av följarna gick över till 

andra serier. Den aktiva gruppen hörde till det fenomen som Homestuck kan ses som, vilket 

gör att om man försöker komma in i Homestuck idag får man inte samma upplevelse som om 

man var med under dess publiceringstid (Dunstan, 2017). 

 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att transmedia är något man kan använda för att skapa en 

rikare berättelse. Genom att dela upp en berättelse i flera medier kan man skapa en bredare 

användarbas då de olika medierna kan locka olika användare. 
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3. METODER 

I detta kapitel presenterar vi den metodologi och de tre metoder som vi har arbetat med. 

Metodologin och en produktionsmetod är övergripande för hela gestaltningsprocessen medan 

två av metoderna är specifikt inriktade på berättelseskrivande. Vi redogör hur dessa används 

enskilt och tillsammans med varandra. 

 

3.1. Metodologi 
Vi har valt att arbeta med metodologin MDA-ramverket (The MDA Framework), där MDA 

står för Mekanik (Mechanics), Dynamik (Dynamics) och Estetik (Aesthetics). Den är 

utvecklad av professorn i speldesign Robin Hunicke, spelpedagogen och speldesignern Marc 

LeBlanc och spelutvecklaren Robert Zubek och är gjord för att lättare sammankoppla 

spelutveckling, speldesign, spelkritik och teknisk spelforskning.  

 

Hunicke et al. (2004) beskriver de olika delarna av MDA så här: 

 Mekanik beskriver de olika komponenterna, eller reglerna, som styr ett spel. Dessa 

består av data och algoritmer som spelarna sällan får ta del av. 

 

 Dynamik beskriver mekanikers beteende under spelets gång när de agerar både på 

spelarens input och på varandras input.  

 

 Estetik beskriver hur “kul” ett spel är, vilka känslor man vill spelaren ska ha när hen 

spelar spelet. 

 

Speldesigners utgår från Mekanik och går sedan vidare till Dynamik och Estetik efter det, 

men när det gäller spelare, ser de först på Estetik, vilket kommer från synlig Dynamik och 

sedan eventuellt Mekanik. MDA-ramverket vill att man ska se på båda sätten när man skapar 

ett spel och Hunicke et al. (2004) beskriver hur man kan se det från spelarens perspektiv. På 

detta sätt uppmuntras erfarenhetsdriven design, i motsats till funktionsdriven design. 
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Figur 7 (Hunicke et al., 2004). “The designer and player each have a different perspective.” 

 

Om man då utgår från det estetiska blir det svårt att avgöra vad som gör ett spel “kul”. 

Hunicke et al. (2004) föreslår att använda sig av en mer direkt vokabulär som inkluderar, men 

inte är begränsad till, sensation, fantasi, narrativ, utmaning, gemenskap, utforskning, uttryck 

och underkastelse (ett spel som tidsfördriv). 

 

Enligt Hunicke et al. (2004) ska man se ett spel som en artefakt och inte som media. Med 

detta menar de att innehållet i ett spel är dess beteende och inte mediet som det publicerades 

som. Genom att se ett spel som en designad artefakt så hjälper det till att visa spelen som 

system som bygger beteenden via interaktion. Det stödjer klarare designval och analyser i alla 

nivåer av forskning och utveckling. 

 

Vi använder oss av en något modifierad version av MDA-ramverket för att vi har valt att se 

gestaltningen från olika perspektiv. Då vi inte har planerat att använda några användartester 

har vi valt att arbeta både från en designers perspektiv och från en spelares perspektiv. 

 

3.2. Berättelseskrivarmetoder 
Randy Ingermanson, doktor i teoretisk fysik och författare, har en metod för 

berättelseskrivande han kallar Snöflingemetoden (The Snowflake Method). På sin hemsida 

beskriver han den som samma sätt han skriver mjukvara: “you start small, then build stuff up 

until it looks like a story” (Ingermanson, u.å.). Metoden innehåller tio steg för att skapa en 

stark struktur för berättelsen och ge författaren stor förståelse för sina egna karaktärer. Han 

förklarar metoden främst hur den används för att skriva en roman.  

 

1. Skriv en summering av romanen på en mening. 

2. Förläng summeringen till ett helt stycke.  

3. Skriv en beskrivning av varje viktig karaktär på en sida.  

4. Förläng varje mening av summeringen till ett helt stycke. 
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5. Skriv en beskrivning av varje viktig karaktär på en sida och en halv sida lång 

beskrivning av varje mindre viktig karaktär där hela berättelsen ses från deras ögon. 

6. Förläng summeringen av berättelsen så att varje stycke blir en hel sida lång.  

7. Förläng karaktärsbeskrivningarna till karaktärsdiagram och fyll dem med alla detaljer 

som finns att veta om varje karaktär. Det viktigaste här är att bestämma hur karaktären 

har förändrats i slutet av berättelsen. 

8. Baserat på hur summeringen ser ut vid det här laget, gör ett kalkylark med alla scener 

som ska finnas i berättelsen. Beskriv vad som kommer hända varje scen och vilken 

karaktär som är scenens huvudperson. 

9. (Frivillig, men rekommenderas för dem som inte är vana att skriva). Beskriv varje 

scen i flera stycken, skriv ner scenens konflikt och lägg till andra idéer som kommer 

upp. 

10. Skriv ett första utkast, sedan ett andra, och ett tredje, tills man är klar. 

 

Vi har valt denna metod eftersom den verkar systematisk och effektiv. Vi har dock inte 

planerat att skriva en hel roman, så vi har anpassat metoden för en kortare berättelse. Detta 

betyder att vi kanske inte använt alla steg och att vi skriver något mindre per steg än vad 

Ingermanson rekommenderar.  

 

För att komplementera Snöflingemetoden har vi författaren Deborah Chesters bok The 

Fantasy Fiction Formula (2016). Här beskriver hon den metod hon använder för att skriva 

fantasy-romaner, där vi först och främst har använt oss av hennes metod att testa ens premiss: 

SPOOC (situation, protagonist, objective, opponent, climax). På bara två meningar beskriver 

man vilken situation som drar igång berättelsen, vilka protagonisten och antagonisten är samt 

båda deras mål som leder till berättelsens slut.  

 

Vi anser att The Fantasy Fiction Formula hjälper oss fylla gestaltningen med substans och ger 

oss mer praktiska råd hur man kan skriva än vad Snöflingemetoden gör, till exempel hur man 

strukturerar individuella scener, hur man skriver mer trovärdig dialog, och hur man skriver ett 

slut. 
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3.3. Kanban 
Vi har använt Kanban, ett agilt ramverk som används i många olika industrier, till exempel på 

fabriksgolvet hos Toyota (u.å.) och inom mjukvaruutveckling. Konsulten Dan Radigan (u.å.) 

skriver att Kanban kräver realtidskommunikation i arbetsgruppen och att man hela tiden ska 

kunna ha en full insyn i vad som händer i arbetet. Han beskriver att i grunden består Kanban 

av två delar: en tavla (board) och kort (cards).  

 

“In Japanese, kanban literally translates to "visual signal."” (Radigan, u.å.) 

 

En Kanban-tavla är till för att visualisera och optimera ett projekts arbetsflöde. Tavlan kan 

vara både digital och analog beroende på användarnas preferenser och behov. Grundläggande 

för alla Kanban-tavlor är att ha ett arbetsflöde i tre steg; Att göra (To Do), Görs (In Progress) 

och Klart (Done). Beroende på gruppens storlek och behov kan man göra processen större och 

mer unik för arbetet. 

 

Kanban-korten visar vad det är man ska göra, där varje separat kort innehåller en del i ett 

projekt. Korten kan innehålla information som är en beskrivning av delen, vem det är som 

arbetar med den, och hur lång tid det är beräknat att det ska ta. Dessa kort gör att alla i 

arbetsgruppen när som helst kan se hur en viss del går och vem som är ansvarig för den. Detta 

gör att man lätt kan upptäcka eventuella flaskhalsar eller annat som kommer påverka arbetet. 

 

 
Figur 8 (vår bild). En Kanban-tavla i det digitala verktyget Trello (Atlassian, 2018). 
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Utöver att Kanban är lätt att implementera och arbeta med så beskriver Radigan (u.å.) en del 

andra fördelar också, några av dem är: 

 

 Flexibel planering - I Kanban fokuserar gruppen bara på de delarna som är aktiva, det 

vill säga i Görs-steget på tavlan. När sedan en del är klar tar man en ny del från Att 

göra-steget, dessa delar kan ha en prioriteringsordning vilket förenklar ytterligare ett 

steg då man enkelt kan se vilken del som kommer härnäst. 

 

 Färre flaskhalsar - Genom att varje medlem bara fokuserar på en del i taget får man 

ner antalet delar som arbetas på samtidigt. Dels är det lättare att fokusera om man inte 

gör för mycket samtidigt och då det är färre delar igång är det lättare att upptäcka 

flaskhalsar.  

 

 Visuell data - Med hjälp av till exempel diagram kan man visualisera arbetsprocessen 

och även motivera arbetsgruppen genom att visa hur arbetet går. Genom att se datan 

visuellt är det lättare att upptäcka saker som kan påverka arbetet negativt, till exempel 

flaskhalsar. 

 

Till hjälp med Kanban har vi använt oss av det digitala verktyget Trello som är skapat av 

företaget Atlassian (2018). 

 

4. DESIGNPROCESS 

Vi visste från början att vi ville göra ett spel tillsammans med två andra grupper vars 

undersökningar kompletterar vår. På så sätt kunde alla fokusera på sina egna delar med få 

flaskhalsar. Vi inom gruppen delade in oss så att vi fokuserade på två olika saker: Jonatan 

skrev berättelsen och Emma tog hand om programmeringen och byggde upp spelet. Vi 

kommer först presentera idéfasen av designprocessen tillsammans. Sedan beskriver vi 

designprocessen för de två större momenten för sig i jag-form, där Jonatan beskriver 

Berättelsen och Emma Spelet. Till slut under Sammanfogning presenterar vi hur vi har arbetat 

tillsammans och lagt ihop det vi arbetat med.  
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Då vi har arbetat med två andra grupper började arbetet med en planeringsfas. Under den här 

fasen försökte vi komma på så många idéer som möjligt till berättelsen och skriva ner dem. 

Alla tre grupper ville få ut något av gestaltningen. Vi började med att skapa en simpel karta 

som utgick från en cirkel, men för att göra den mer intressant satte vi ut några olika existenser 

i form av landmärken. Kartan uppdaterades utefter arbetets gång. En grupp skulle utveckla 

hur karaktärerna skulle se ut visuellt, så innan vi hade kommit på en berättelse hade vi tagit 

fram fyra olika karaktärer som skulle finnas med i berättelsen. Den tredje gruppen skulle 

utveckla hur miljön och grafiken såg ut och tillsammans kom vi fram till att berättelsen skulle 

ha en fantasy-miljö. Efter detta kom vi på en premiss som man kunde bygga ett simpelt spel 

kring. Under idéfasen antecknade vi allt i ett dokument i Google Drive (Google Inc., 2012) så 

att alla kunde ta del av informationen och under hela processen har alla kunnat ta del av det 

som har skapats. Vi satte upp en gemensam Trello (Atlassian, 2018) med de andra grupperna 

så att vi alla kunde använda Kanban tillsammans. Vi delade upp så många uppgifter vi kunde 

komma på och bestämde vem som skulle göra vad.   

 

 
Figur 9 (vår bild). Spelets tidiga karta. 

 

Vi har applicerat MDA-ramverket (Hunicke et al., 2004) i processen genom att arbeta både 

från en spelares perspektiv (Estetik→Dynamik→Mekanik) och från en designers perspektiv 

(Mekanik→Dynamik→Estetik). Med detta menar vi att Jonatan, som utvecklar berättelsen, 

arbetar från spelarens perspektiv och fokuserar först och främst på estetiken, eller hur “kul” 

det är, medan Emma utvecklar spelet från en designers perspektiv och fokuserar på 

mekaniken och de regler som spelet har. 
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4.1. Berättelsen 
När jag, Jonatan, skrev berättelsen använde jag mig av Snöflingemetoden (Ingermanson, u.å.) 

med inslag av The Fantasy Fiction Formula (Chester, 2016). Jag fortsatte att använda Google 

Drive (Google Inc., 2012) under hela arbetets gång så att alla grupperna kunde ha tillgång till 

det. Hela processen kan ses under Bilagorna 1-4. 

 

Innan jag började på Snöflingemetoden samlade jag ihop alla anteckningar vi hade gjort och 

kom fram till vilka interaktioner som krävdes för att klara spelet. Om man utgår från 

Chatmans händelser, kärnor och satelliter (1978, s. 53-54), kunde man dela upp berättelsen 

och prioritera vilka scener som var viktigast. Kärnorna är de händelser och karaktärer som är 

viktiga (måsten) i berättelsen medan satelliter inte behövs för att berätta grundberättelsen, 

utan är mer som fluff för att fylla ut den fiktiva världen. För att klara spelet behöver man 

interagera med två karaktärer, väktaren Berrock och den fattiga pojken Seyless, och plocka 

upp ett föremål. Eftersom dessa krävs för att klara spelet kallade jag dessa scener för kärnor. 

Alla andra scener, vilket inkluderar interaktioner med magikern Falhan och eremiten 

Donnowae, kallade jag för satelliter eftersom de istället fyller ut berättelsen.  

 

Efter att vi hade kommit på vilka karaktärer som skulle vara med, att spelet skulle vara ett 

förstapersons fantasy-spel och att målet för protagonisten skulle vara att ta sig genom en port 

började jag att använda Snöflingemetoden (Ingermanson, u.å.) med dess tio steg. Istället för 

att göra Steg 1 använde jag mig av premissmetoden SPOOC från The Fantasy Fiction 

Formula (Chester, 2016). Jag anser att SPOOC är mer konkret än Steg 1 av Snöflingemetoden 

och sa mer om berättelsen. Målen för både protagonisten och antagonisten blev tydliga och 

man kunde se hur dessa mål är jämfört med varandra.  

 

Steg 2 gick ut på att förlänga det man skrivit till ett helt stycke. Om man följde Ingermansons 

beskrivningar (u.å.) ska man skriva fem meningar: den första ska vara en setup för berättelsen, 

den andra, tredje och fjärde har alla varsin katastrof som uppstår inom berättelsen och den 

sista beskriver hur protagonisten “vinner” eller “förlorar” i slutet. Vid det här laget visste jag 

att berättelsen skulle vara mycket kortare än en roman, som Snöflingemetoden är anpassad 

för, så jag valde att skriva om de tre kärnorna istället för katastrofer. 

 

Berättelsen i spelet skulle bli långt ifrån lika lång som en roman, och så som berättelsen har 

varit planerad har det känts mer som en prolog till något mycket större. Jag valde då att endast 
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beskriva området spelet kommer utspelas i och inte hela berättelsens värld och inte utveckla 

alla karaktärerna så mycket som det skulle ha varit möjligt. Men för att hjälpa gruppen som 

utvecklade hur karaktärerna skulle se ut behövde jag komma på mer om karaktärerna som 

kanske inte skulle berättas i spelet. Vid det här laget var det endast två av karaktärerna utöver 

protagonisten, väktaren Berrock och pojken Seyless, som skulle ha någon större roll i 

berättelsen och utvecklas som personer genom det. Magikern Falhan skulle ha potential att ha 

en större roll i berättelsen efter spelet medan eremiten Donnowae skulle vara relevant och 

utvecklats innan spelet.  

 

Till skillnad från skönlitteratur var protagonisten ganska odefinierad vid det här laget. På det 

sättet vi hade planerat spelet var det svårt att ha en komplex protagonist, eller åtminstone en 

rund en som skulle utvecklas som en person under spelets gång. Som sagts tidigare finns det 

stor potential att vidareutveckla berättelsen efter spelets gång, så detta blev mer som början av 

berättelsen för protagonisten. Både Ingermansson och Chester rekommenderar att 

protagonisten borde vara den som har mest att förlora under berättelsens gång, men i detta fall 

blev det inte så då en annan karaktär hade mer att förlora. De övriga karaktärerna hade 

antingen redan förlorat allt eller inte haft något att förlora än. 

 

I Steg 3 av Snöflingemetoden ska man ta fram det viktigaste man behöver veta om alla 

karaktärerna, till exempel namn, motivation, mål och en summering på ett stycke av 

karaktärens roll i berättelsen. Den var något svårskriven på grund av berättelsens korta längd 

(som sagts ovan) och på grund av att karaktärerna än så länge inte var väldefinierade, så jag 

fokuserade på Seyless och Berrock då de hade störst roll i berättelsen.  

 

Steg 4 flöt på ganska bra. Här skulle man utöka det första berättelsestycket till fem stycken. 

Eftersom berättelsen skulle vara kort förklarade detta steg berättelsens stora struktur och vad 

som skulle hända inom varje kärna. Det började bli dags att skicka våra sammanfattningar om 

karaktärerna till gruppen som skulle visualisera dem så att de kunde börja skapa karaktärerna. 

 

Något som gör spel mer unika jämfört med andra medier är den större tillgången till fler 

berättelse-relaterade val och multipla slut. Jag var tvungen att ha detta i åtanke när jag följde 

Snöflingemetoden och skrev berättelsen. Antingen kunde jag skrivit det “bästa” resultatet med 

de “bästa” valen genom Snöflingemetoden eller så skulle jag grena ut och skriva alla olika 
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valen för sig. Då det andra alternativet skulle ta mer tid började jag med det första, men det 

kunde ändras senare i processen.  

 

Jag kom till Steg 5 av Snöflingemetoden, där man skulle beskriva hela berättelsen från varje 

karaktärs ögon. Eftersom berättelsen var både såpass kort och varierande (eftersom man 

kunde skippa mötet med två av karaktärerna) blev detta steg något klurigt. Här utvecklade jag 

vissa karaktärer bortom berättelsen, där man får reda på mer om deras förflutna. Jag hade 

dock fortfarande inget intressant att skriva om protagonisten. 

 

Steg 6 av Snöflingemetoden gick egentligen ut på att förlänga berättelsebeskrivningen ännu 

mer, men eftersom den är så kort började jag beskriva berättelsens satelliter istället. Eftersom 

man inte behövde möta satellit-karaktärerna för att klara spelet hade jag inte skrivit deras 

interaktioner med protagonisten än. Vid det här laget började det bli dags att komma på mer 

om vem protagonisten var. Än så länge visste vi bara hens yrke, pirat, och ett karaktärsdrag, 

medlidsam, så att hens roll och handlingar i berättelsen skulle vara mer logiska. 

 

Steg 6 tog oväntat kort tid och jag började på steg 7 (Bilaga 2). I Steg 7 ska varje 

karaktärsbeskrivning expanderas ännu mer och ta upp verkligen allt man kan tänka sig. Här 

kombinerade jag Snöflingemetoden (Ingermanson, u.å.) med The Fantasy Fiction Formulas 

Character design checklist (Chester, s. 41-45), där man skulle svara på 75 frågor om 

karaktärerna. Det kunde handla om hur de ser ut, deras namn, karaktärsdrag, om de kan magi, 

om den är en ensamvarg, vad som får dem att gråta, och så vidare. Det var svårt att fylla ut 

kalkylbladet, men det gjorde att man lärde känna sina karaktärer mer. Svårigheten blev att det 

inte bara är jag som bestämde över berättelsen och att alla hade lite olika idéer om hur 

karaktärerna var. Vi bestämde tillsammans att protagonistens namn är Mirrim Lamber, men 

kallades Mim, och vi började utveckla henne mer som en karaktär.  

 

Steg 7 var viktigt för att lära känna karaktärerna mer, men jag behövde skynda på mig och 

började på Steg 8 innan Steg 7 var klar. Under en stor del av Snöflingemetoden hoppar varje 

steg mellan att fokusera på berättelsen och att fokusera på karaktärerna. I Steg 8 (Bilaga 3) 

skulle man göra en lista på alla scener som ska vara med, beskriva vad som kommer hända i 

dem och från vems perspektiv scenen är ifrån (vilken Point-Of-View det är). I detta fall 

behövde jag inte skriva POV:n eftersom hela berättelsen var från protagonistens perspektiv. 

Efter att ha börjat med Steg 8 upptäckte jag att det var fler scener än väntat. Jag skulle 
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beskriva platsen protagonisten var på då spelaren bara går omkring, vilket blev några olika 

scener.  

 

Jag fortsatte att arbeta med både Steg 7 och Steg 8 samtidigt. Steg 8 gick också oväntat snabbt 

och gav nu en övergripande blick över hur jag skulle prioritera skrivningen i Steg 10. Jag 

skulle börja med att skriva den första scenen. Därefter skulle jag skriva kärnorna: dialog-

scenerna som krävdes för att klara spelet. Efter det skulle jag skriva de andra dialog-scenerna 

som inte krävs för att klara spelet. Till slut skulle jag skriva scenerna då protagonisten bara 

går omkring och utforskar världen. Då kunde världen beskrivas och ge en inblick i hennes 

tankar.  

 

Trots att det var frivilligt började jag på Steg 9 (Bilaga 1). Jag kopierade scentitlarna och 

scenbeskrivningarna från Steg 8 och lade till så långt jag hade skrivit i Steg 6. Texten från 

Steg 6 delades upp så att varje mening tillhörde sin relevanta scen. Bortsett från scenerna som 

endast ger exposition fyllde jag på och ändrade det som behövdes i varje scen. 

 

Sedan började jag på Steg 10 (Bilaga 4): att faktiskt skriva berättelsen. Här gick jag bort från 

Snöflingemetoden som säger att man ska börja att skriva den första scenen och sedan sluta när 

man skrivit klart allt, genom att skriva scenerna i prioriteringsordningen istället. Jag var 

tvungen att prioritera vad som var viktigast att göra, så jag började att skriva kärnorna och 

lade till satelliterna senare. Genom att prioritera alla scenerna från 1 till 5 visste jag vad det 

var jag skulle fokusera på. Då och då studerade jag i The Fantasy Fiction Formula (Chester, 

2016) för tips. Till exempel hur man skriver interna tankar (s. 118), Action/Reaction-enheter 

(s. 107-115) och hur man introducerar sin protagonist (s. 33-37).  

 

Det var inte konstigt att Steg 10 skulle ta längst tid. En sak som jag upptäckte nu var att jag 

inte hade planerat monologerna särskilt bra. De är scenerna då spelaren bara går omkring i de 

olika områdena. Jag hade i princip bara skrivit att protagonisten “tar in omgivningen” för de 

olika platserna. Som tur var visste jag redan hur platserna såg ut eftersom vi hade byggt upp 

den största delen av dem i spelet. Jag fick helt enkelt tvinga ur mig några tankar och 

beskrivningar av världen i det som var kvar att skriva. 
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Då och då under arbetets gång gick jag tillbaka i de olika stegen och ändrade dem så att de 

passade de nya idéerna jag fick. Efter att texten var klar samarbetade vi med att få in det i 

spelet och ändra på sådant som visade sig vara ett problem. 

 

Till det andra utkastet använde jag mig av upprepningar (Forceville, 2002). Jag gick tillbaka 

in i texten i Steg 10 (Bilaga 4) och ändrade på vissa dialoger och monologer så att de refererar 

till döden, vilket var ett tema i berättelsen. För en mer humoristisk effekt har jag även gjort att 

en av karaktärerna hela tiden kallar protagonisten vid fel namn. 

 

4.2. Spelet 
I den här delen kommer jag, Emma, ta upp hur processen för spelet och dess programmering 

ser ut. Spelet är uppbyggt i spelmotorn Unreal Engine 4.19.0 (Epic Games, 2018). Detta är 

främst för att jag har varit ensam med att programmera och då har Unreals blueprints-funktion 

varit smidig. Blueprints är ett sätt att programmera utan att faktiskt programmera, systemet 

använder ett nodbaserat gränssnitt för att skapa olika spelelement, vilket gör att hela 

programmeringsprocessen blir snabbare och enklare. Utöver programmering har jag även 

skapat några 3D-modeller i programmet Maya (Autodesk, 2015). Just Maya använde jag för 

att det är ett kraftfullt verktyg för 3D-modellering som erbjuds till ett förmånligt pris för 

studenter.  

 

 
Figur 10 (vår bild). Det nodbaserade gränssnittet Blueprint. 
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Likt berättelsen är själva spelet skapat i protagonistens Point-Of-View, vilket innebär att man 

i spelet upplever allt genom protagonistens ögon, det vill säga i förstapersonsperspektiv. 

Detta var ett designval vi gjorde för att det är enklare att implementera då Unreal Engine 

(Epic Games, 2018) har ett inbyggt system för förstapersonsperspektiv och att vi inte behövde 

tänka på att animera spelarkaraktären.  

 

Jag började processen med att bygga upp världen i spelet med störst fokus på själva 

landskapet, med andra ord marken i spelet. Landskapet består av ett berg med en liten sjö på 

toppen, en större sjö nedanför bergen med en flod som ringlar sig genom banan.  

 

 
Figur 11 (vår bild). Spelets landskap. 

 

När huvudområdet av kartan var klart arbetade jag vidare med nästa del av världen. Detta 

skulle vara en grotta som var en labyrint. Jonatan påpekade att jag inte skulle göra 

återvändsgränderna för korta, då det blev för lätt att se vilken väg man skulle ta. Det visade 

sig att grottan blev mycket större än vad jag hade tänkt mig när man väl gick in i den i spelet, 

så återvändsgränderna var inget att oroa sig för. Dock märkte jag att det kanske blev för stort 

och att jag borde minska ner på storleken på den. Alternativt behövde vi skapa en ljuskälla i 

grottan då en fackla inte var ljus nog. Jag beslutade mig att använda mig av båda alternativen, 

både minska ner det och lägga in några ljuskällor. 
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Utöver att bygga upp landskapet arbetade jag också på diverse olika material som vi använder 

i spelet. Fokus har legat på materialen för marken, och de olika föremålen i spelet. Dessa var 

föremål tog formen av kristaller och träd. Marken är baserat på ett stenmaterial som sedan är 

färgat rött och blått, det röda för att marken är sten och blått för att representera gräs. Detta är 

från färgschemat som grafikgruppen har tagit fram där röda nyanser är generellt stenar och 

icke växande föremål, medan blåa nyanser är växter och mer levande föremål. Kristallerna är 

baserade på materialet för glas, men de är rökigare och mindre transparenta. De ger även ifrån 

sig ett ljussken då dessa ska vara spelets enda ljuskälla. Träden är baserade på vatten för att ge 

materialet en viss rörlighet. För att kunna testa materialet på ett mer effektivt sätt skapade jag 

en snabb prototyp av ett träd i Maya (Autodesk, 2015). Detta var baserat på konceptet den 

andra gruppen hade skapat med att alla träden är uppbyggda av sfärer. 

 

 
Figur 12 (Malmborg). Koncept på ett träd i gestaltningen.  

 

Landskapet blev stort då det var svårt att se skalan på det när det var tomt, och även när jag 

hade lagt in diverse föremål såg det fortfarande tomt ut. För att göra det mer tilltalande 

placerade jag ut gräs i de områdena som ska ha en grönska. Materialet för gräset behövde 

ändras lite då grönt gräs inte passade in i det färgschema spelet skulle ha. Istället för att ha 

grönt gräs har vårt spel blått gräs som är mörkblått vid rötterna och blir gradient ljusare längs 

stråna. Då vi nu hade gräs i spelet valde jag att göra om marken till helröd istället för röd och 

blå.  

 

Under placeringen av gräset fick jag den första modellen av ett träd av gruppen som har hand 

om det grafiska i spelet. Det visade sig att träden var för små, eller snarare världen var för stor 
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för att vi ska kunna fylla den på ett effektivt sätt, så jag skalade ner hela världen till 75 %. 

Efter att jag skalade ner världen skapade jag också svagt lysande kristaller som hänger ner i 

grottan för att visa formen för spelaren. Dessa lyser inte så starkt att grottan lyses upp, men 

det är en detalj som visar upp grottans höjd och form. 

 

Då spelet är fokuserat på det narrativa och ska innehålla både monologer och dialoger 

behövde vi något som hanterade all text. Systemet vi använder i spelet är ett plug-in kallat 

DlgSystem som är skapat av gruppen Not Yet (2018). Det verkade ha stor potential med 

många inbyggda funktioner som vi kunde ha användning av. Implementeringen av system 

gick lite upp och ner, när jag väl hade fått in en del var det något annat som krånglade, till 

exempel när man pratade med någon fortsatte spelaren att gå utan att man hade någon kontroll 

över det. Detta löste jag genom att spelet pausas medan man är i en dialog eller monolog. 

 

Nästa steg var att kunna plocka upp föremål, men då det går hand i hand med ett inventory 

system (lagringssystem) valde jag att skapa det först. Inventoryn är ganska enkel: varje 

föremål har en bild med sitt namn under och antalet man har av föremålet vid sidan. Bilderna 

blev för tillfället röda platshållare då det var en av de andra grupperna som skulle skapa 

grafiken. Det var först något som krånglade med inventoryn, beroende på i vilken ordning 

man plockade upp sakerna slutade det att fungera. 

 

Det visade sig att det var en av looparna (kod som upprepas) som krånglade, den loopen som 

bestämmer vad det är man plockar upp. Om alla objekt av en sort är plockade blir listan med 

antalet objekt av den sorten tom. Detta gjorde att koden inte visste vad den skulle göra, så hela 

strukturen av koden skulle behöva ändras. Dock för att spara tid valde jag att lägga ut ett 

objekt av varje sort på ett ställe spelaren inte kan komma till, så listorna blir då aldrig tomma 

och koden fungerar som den ska. 

 

Vid ingången till grottan är det en port och en väktare. Porten består av magiska sfärer och en 

ram av vårt korall-material. Porten är inlagd i spelet där den ska vara, men jag behövde 

fortfarande programmera den så att man kan öppna den, eller snarare att väktaren kan öppna 

den när man har klarat av hans uppdrag.  

 

Dialog-systemet som vi använde har ett system för variabler, dock fick jag inte det att fungera 

som vi ville, det verkade inte riktigt läsa av variablerna på rätt sätt, men jag valde att arbeta 
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runt det. Istället för att använda det inbyggda systemet körs alla checkar och beräkningar 

utanför systemet. Dock behövde jag dela upp dialogerna istället för att ha en persons alla 

dialoger i en fil, till exempel pojken Seyless har nu 4 olika dialogfiler istället för en. Det blir 

lite rörigare men det fungerade som vi ville och det gav oss större kontroll över vad som 

hände. Den nya koden krånglade först, av någon anledning visade förgreningarna (branch) på 

falskt när dem borde ha visat på sant. Det var på grund av att jag satte variabeln som skulle 

vara sant till falskt direkt efter förgreningarna. Detta gjorde att koden trodde den var falsk, så 

jag lade in en fördröjning vilket gjorde att det fungerade som det skulle. 

 

Världen var fortfarande stor, så jag valde att minska ner på huvudområdet till ungefär 50 % av 

vad original-storleken var, dock fick grottan vara samma storlek som innan. Alla föremålen 

som redan fanns i spelet behövde flyttas runt då dessa inte förminskades eller flyttades med 

landskapet. Under flytten råkade jag radera allt gräs, jag trodde att jag bara raderade en bit av 

det som nu hade hamnat i floden, men det var tyvärr allt. Unreal (Epic Games, 2018) verkade 

inte spara stegen om man tar bort stora bitar, så jag behövde gå tillbaka till en tidigare version 

av spelet och sedan importera de filerna som saknades. 

 

Sjöarna och floden i spelet är gjorda av en magisk lila vätska som är skadlig för spelaren. För 

att komma över vattnet behöver man gå över en bro. Denna bro är uppbyggd av 

kristallblommor som ser ut som näckrosor och likt spelets andra blommor ger de ifrån sig ett 

ljussken, men man kan dock inte plocka upp dessa blommor.   
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Figur 14 (vår bild). En bro uppbyggd av näckrosor. 

 

Ett val vi gjorde en bit in i arbetet var att välja vilken spelstruktur vi ville arbeta med, där vi 

utgick från Picuccis fyra narrativa strukturer (2014). Av dessa strukturer valde vi att arbeta 

med Upptäckarnarrativet, då detta är mindre linjärt än den förutbestämda strukturen, men 

mer strukturerat än sandlådenarrativet och det datorgenererade narrativet. 

Upptäckarnarrativet passar in med Chatmans kärnor och satelliter (1978, s. 53) då dessa även 

är använda i spelets berättelse. Vi valde att kombinera strukturen av Chatmans kärnor och 

satelliter (figur 2) och med strukturen av upptäckarnarratiet (figur 4). Resultatet av det visas 

nedan i figur 14.  

 

 
Figur 14 (vår bild). Vår version av spelstrukturen Upptäckarnarrativ kombinerat med kärnor 

och satelliter. 

 

I vår version av strukturen är de svarta cirklarna kärnor, det vill säga de handlingar 
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(Chatman, 1978, s. 45) som är nödvändiga för att man ska klara spelet, det kan vara både 

dialoger och uppdrag. De röda stora cirklarna är satelliter som inte är nödvändiga för spelet, 

till exempel dialoger där man får veta mer om något. De små röda cirklarna är satelliter som 

inte heller är nödvändiga för spelet, men är sådana man inte kan hoppa över för att klara 

spelet. Dessa är monologer som berättar mer om världen man är i. 

 

4.3. Sammanfogning 
Innan sammanfogningen började hjälptes vi åt om vi hade frågor. Jonatan visste inte alltid hur 

spelvärlden såg ut och Emma visste inte alltid vilka olika typer av interaktioner som skulle 

vara med i koden. Problematik som kunde uppstå var att vi inte riktigt visste vad som 

behövdes eller vilka begränsningar som fanns i de olika områdena.  

 

Under hela arbetet flöt allt på ganska smidigt och tillsammans med de andra grupperna 

använde vi hela tiden vår Trello (Atlassian, 2018), men vi saknade ett faktiskt schema att 

följa. Vi hade då ett möte tillsammans med de andra grupperna och tog fram ett schema där vi 

bestämde vad alla skulle arbeta med och vad som skulle bli klart de nästkommande veckorna. 

Det skrevs först ner på papper och fördes sedan över till ett kalkylblad som fanns tillgängligt 

för alla deltagarna. 

 

Eftersom vi arbetade från MDA-ramverkets två sidor (Hunicke et al., 2004) möttes vi på 

mitten under sammanfogningen: Dynamik. Då Jonatan var på Steg 10 av Snöflingemetoden 

(Ingermanson, u.å.) blev scener inte färdigskrivna i ordning, men då kunde Emma föra över 

dem i spelet så fort varje scen blev klar. Alla de första scenerna som lades in var simpla 

dialoger där två karaktärer pratar med varandra. Scenerna som kom därefter var också 

dialoger mellan två karaktärer, men som var mer komplicerade och krävde att man skulle 

kunna ställa olika frågor baserat på vilka föremål man hade plockat upp. Dessa scener blev 

mer komplicerade då vi behövde skriva ett större antal olika val, vilket blev en svårighet i 

programmeringen, så Jonatan kortade ner antalet med att kombinera vissa val med varandra. 

Scenerna som blev klara därefter var dem där text dyker upp när man går till vissa områden. 

Här kunde vi välja att antingen sätta en osynlig vägg där text kommer upp om man går in i 

den eller så skulle varje område ha en egen klocka som efter en viss tid visade text på 

skärmen. Ett tredje alternativ var att ha en global klocka som vid vissa intervaller visade 
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texten, men vi valde att använda de osynliga väggarna då det var enklast att visa 

områdesspecifika texter. 

 

5. RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 

Syftet med den här undersökningen har varit att skapa en djupare förståelse över hur olika 

narrativa strukturer och tekniker fungerar i olika medier, och hur man kan använda dessa 

inom digitala spel. Fokus för undersökningen har varit på strukturer och tekniker från 

litteratur och film, för att sedan pröva hur de kan appliceras i ett digitalt spel. 

 

För att koppla ihop hela undersökningen har vi skapat en gestaltning i form av ett digitalt spel. 

Spelet innehåller narrativa strukturer och tekniker från litteratur som i spelet är i formen av 

dialoger och monologer som är skrivna ur ett tredjepersonsperspektiv, samt så har vi använt 

oss av filmtekniken Point-Of-View. 

 

Vi har i denna undersökning visat ett sätt att använda sig av en kombination av narrativa 

strukturer och tekniker från litteratur, film och spel. Genom att utveckla ett spel och en litterär 

text samtidigt från en och samma grund kan man senare kombinera dem för att skapa en sorts 

litterär struktur inom ett digitalt spel. Genom arbetets gång har vi kunnat hjälpa varandra när 

frågor har dykt upp. 

 

För att skriva en berättelse från ett litterärt perspektiv har vi använt oss av Ingermansons 

Snöflingemetoden (u.å.) med inslag av Chesters The Fantasy Fiction Formula (2016). Med 

dessa metoder byggde vi upp en berättelse i tio steg, från att testa vår premiss, lära känna våra 

karaktärer, planera vilka scener som ska vara med till själva skrivandet av berättelsen. Med 

Snöflingemetodens skelett och The Fantasy Fiction Formulas kött kunde vi se från MDA-

ramverkets spelarsynvinkel och se vad det estetiska, eller “roliga”, är i vårt spel.  

 

I den tidigare forskningen har vi redogjort för ett antal olika begrepp som är centrala inom 

narrativa strukturer och tekniker. Dessa begrepp har vi sedan på olika sätt använt 

genomgående under arbetet, där vissa har använts specifikt under skrivandet av berättelsen, 

vissa specifikt för skapandet av spelet och vissa under båda processerna.  
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Ett centralt begrepp i arbetet har varit Chatmans kärnor och satelliter (1978, s. 54). Dessa har 

använts både i gestaltningens berättelse och spel. I berättelsen har de använts för att definiera 

vilka scener som för berättelsen vidare och hur dessa skulle prioriteras, och i spelet har de 

använts som en del av spelstrukturen. Spelets struktur är en kombination mellan kärnor och 

satelliter och Picuccis upptäckarnarrativ (2014). 

 

Gestaltningen innehåller olika händelser (Chatman, 1978, s. 45), vilket består av incidenter 

och handlingar. I berättelsen består dessa för det mesta av handlingar i form av dialoger och 

monologer, medan i spelet visas de genom olika uppdrag som användaren ska utföra för att 

klara spelet. 

 

Begreppen protagonist och antagonist (Forcevill, 2002) har använts tillsammans med The 

Fantasy Fiction Formula (Chester, 2016) för att definiera vem huvudpersonen och dess 

motståndare är. Spelets karaktärer har alla unika karaktärsdrag och bakgrundshistorier som 

man får ta del av i gestaltningen, samt i bilaga 1-4. 

 

Likt rymden (Chatman, 1978, s. 96) inom film har vi använt oss av berättelse-rymd mest på 

ett visuellt sätt, som till exempel spelets skala och storlek, kontur, textur, position, ljussättning 

med mera, det vill säga miljön i spelet. För det mesta förstärker berättelsen den här rymden 

genom att ge en tydligare beskrivning av omgivningen, men den ger även ett verbalt narrativ 

som är mer abstrakt och fantasiväckande där spelet är begränsat med vad som kan visas på 

skärmen. 

 

Vi har använt oss av den narrativa tekniken upprepningar (Forceville, 2002), vilket är då 

vissa ord, begrepp eller termer upprepas under berättelsens gång för att uppnå en viss effekt. I 

vår berättelse är upprepningarna dels kopplade till ett centralt tema och dels använda för att ge 

vissa dialoger en komisk effekt. 

 

I vår undersökning stötte vi på begreppet Point-Of-View (Forceville, 2002), vilket är en teknik 

som används inom film, men även inom litteratur och spel. Begreppet definierar från vilken 

synvinkel berättelsen visas i, både visuellt och genom vem som berättar berättelsen. I vår 

gestaltning har vi använt oss av förstapersonsperspektiv från protagonistens sida i spelet 

medan den skrivna berättelsen berättas i ett tredjepersonsperspektiv.  
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Gestaltningens tidslinje (Chatman, 1978, s. 62) består av två olika tempus varav berättelse-

tiden är i dåtid och diskurs-tiden är i nutid, det vill säga att berättelsen är skriven i dåtid, men 

alla interaktioner man gör i spelet är i nutid då spelaren kontrollerar spelarkaraktären i realtid. 

 

Vi har i den här undersökningen skapat en djupare förståelse för ämnet narrativa strukturer 

och tekniker inom litteratur, film och digitala spel, både för oss själva och potentiellt för 

andra. På grund av spelets längd och en begränsad tid utvecklas inte karaktärerna lika mycket, 

världen expanderas inte och berättelsen blir inte lika djup som om berättelsen skulle ha varit 

längre eller om arbetet hade tillgång till mer tid. Med den här undersökningen har vi kommit 

fram till att Snöflingemetoden inte är optimerad för denna typ av berättelse och kan inte 

användas till fullo. 

6. DISKUSSION 

Under den här undersökningen har vi behövt göra vissa val, till exempel att arbeta på ett visst 

sätt eller att inte ha med vissa delar. I den här delen av texten har vi tänkt diskutera, 

argumentera och förtydliga de valen vi har gjort för att ge läsaren en större inblick i varför 

resultatet av undersökningen blev som det blev. 

 

Arbetets fokus har förändrats under arbetets gång från en analys om hur adaptioner förändras 

jämfört med originalverken till hur man kan applicera narrativa strukturer och tekniker från 

vissa medier i andra medier. Bakgrunden till arbetet har dock fortfarande varit densamma, då 

vi hela tiden har velat undersöka hur olika narrativa strukturer och tekniker ser ut i olika 

medier. 

 

Vi har arbetat mycket med att skriva en berättelse för ett spel, men vi har dock inte undersökt 

hur andra skriver spelberättelser. Detta är främst för att det inte var det vi undersökte, utan hur 

man kunde använda sig av specifika strukturer och tekniker från andra medier i ett spel. Att vi 

valde att inte se på hur andra skriver är en stor brist som skulle ha kunnat ge mer information 

kring själva processen. Om vi hade testat andra metoder än Snöflingemetoden skulle vi kunna 

få ut ett bredare resultat, men eftersom vi inte har sett ett spel med liknande struktur som den 

vi har gjort fungerade detta som ett experiment. 
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Något som är värt att diskutera är hur vi tidsmässigt har använt en metodologi. Under en stor 

del av arbetet hade vi inte tänkt på någon metodologi, utan det var något som kom in senare 

under arbetet. Vi tvekade länge över vilken metodologi eller designteoretiskt perspektiv vi 

ville arbeta med, men vi kände att vilken vi än valde skulle det kännas påklistrat och inte 

riktigt fungera med arbetet, så vi valde att gå vidare med arbetet tills vidare. När vi sedan igen 

letade efter en metodologi som vi kunde använda oss av fick vi MDA-ramverket (Hunicke et 

al., 2004) rekommenderat och ju mer vi läste om det, desto mer insåg vi att vi omedvetet 

redan hade använt oss av det. Till exempel att vi hade valt att arbeta från både en spelares 

perspektiv inom berättelsen och en designers perspektiv inom spelet. Det borde inte ha gått till 

så, utan vi borde haft en klar metodologi att utgå ifrån redan innan vi började med 

gestaltningen. Arbetet hade kunnat bli mycket annorlunda om vi redan från början hade haft 

en metodologi bestämd. Vi anser att om vi skulle ha använt oss av alltför specifika 

metodologier skulle vårt arbete kunnat ha ett annat syfte och kanske till och med en annan 

frågeställning. De flesta andra metodologier som vi har arbetat med tidigare skulle bidra med 

komplikationer som vi helst skulle vilja undvika. 

 

Vi valde att spelet och berättelsen skulle vara på engelska, först och främst för att vi kände oss 

mer bekväma med det, men om vi skulle fortsätta utveckla dessa vidare efter denna 

undersökning och eventuellt släppa det som en färdig produkt är den engelskspråkiga 

marknaden mycket större än den svenskspråkiga. Vi skulle senare kunna gå ytterligare ett steg 

längre och kunna skriva texten på olika språk och låta spelaren bestämma vilket språk hen vill 

använda i spelet. 

 

Eftersom Snöflingemetoden (Ingermanson, u.å.) är framtagen för att skriva romaner har 

skrivprocessen varit något svår. Metoden fungerade i detta sammanhang då vi faktiskt fick ut 

en berättelse, men vi håller med Ingermanson och rekommenderar att använda metoden för att 

skriva romaner, inte korta spelberättelser. Tidsbegränsningen var också ett stort hinder mot att 

använda metoden till fullo då vi behövde skynda på processen och skriva mer kortfattat än 

vad vi hade gjort om vi hade mer tid. Det var dock intressant att skriva med 

Snöflingemetoden, för vissa saker, såsom ett par karaktärer, kändes inte viktiga i idéfasen, 

men blev viktiga i skrivfasen. Det var en högst itererande process då varje steg var en 

utveckling av ett tidigare steg, samt att man helst skulle gå tillbaka till tidigare steg och skriva 

om dem om man hade kommit på något nytt i ett senare steg. Detta kunde resultera i stora 
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ändringar som att ha en ny protagonist eller att man lägger till en större antagonist än den 

man redan hade. 

 

Berättelsen i spelet blev långt ifrån lika lång som en roman, och som berättelsen har varit 

planerad kändes det mer som en prolog till något mycket större. Magikern Falhan och 

eremiten Donnowae har inte haft något riktigt mål i berättelsen för spelet, men skulle kunnat 

ha en större roll om berättelsen skulle fortsatt efter spelet. Om vi skulle fortsätta att utveckla 

spelet på detta sätt skulle Snöflingemetoden säkert fungera bättre då berättelsen skulle bli 

längre. Man skulle också kunna utveckla berättelsen vidare på andra sätt, till exempel genom 

en uppföljande novell eller roman, en film eller andra kombinationer av narrativa strukturer 

och tekniker. Det finns stor potential här att utveckla berättelsen vidare genom transmedia.  

 

En sak som Ingermanson (u.å.) säger är att det är lätt att skriva en roman, men svårt att skriva 

en bra roman. Eftersom mitt, Jonatans, fokus var mer på att följa instruktionerna och faktiskt 

skriva klart något tror jag att jag lutade mer åt den första typen och valde att inte skriva så 

spännande som möjligt. Ett par karaktärer kanske skulle ha en intressant bakgrund, men skulle 

sakna en personlighet eller en utveckling under berättelsens gång. Språket i det jag skrivit 

blev enkelt, nästan som en barnbok, men det var ändå tillräckligt bra för spelets syfte. Varje 

scen skulle först och främst fylla sina narrativa roller och ge struktur åt berättelsen. 

Berättelsen känns inte helt färdig och det finns flera förbättringsmöjligheter. Protagonistens 

större mål uppfylls inte, så det känns inte som ett ordentligt slut på berättelsen. Eftersom 

scenerna skrevs i oordning och att de endast visas på specifika platser i spelet hade de 

antingen svaga eller inga övergångar från/till varandra.  

 

Jag, Jonatan, fick fler idéer som kunde förändra berättelsen avsevärt, men valde att inte lägga 

till dem på grund av tidsbegränsningen. Jag ville skriva klart berättelsen, och att lägga till mer 

och mer kändes som att det blev för mycket. Jag tyckte att det fick fungera med att ha en platt 

protagonist som inte utvecklades under berättelsens gång och att hon hade ett simpelt mål. 

Detta skulle kunna ändras om vi fortsatte att vidareutveckla berättelsen.  

 

Delarna i texten då protagonisten frågar eremiten Donnowae om föremålen man har plockat 

upp samt beskrivningarna av föremål första gången man plockar upp dem blev inte lika 

“organiska” som den större delen av texten. Här blev den mer spel-lik då endast Donnowae 

säger någonting och inget annat händer. Om det irriterade oss att det blev så kunde vi ändrat 
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det längre fram, men det blev inte så på grund av tidsbrist efter att vi hade prioriterat andra 

arbetsuppgifter. 

 

Monologerna var dåligt planerade och blev mycket svårare att skriva. De var redan från 

början tänkt som expositions-delar och ägnades ingen större tanke eftersom vi egentligen inte 

skulle ha den typen av scener. Varje scen skulle ha någon sorts konflikt som protagonisten (i 

scenen) antingen klarar av eller inte. Det fanns inget att “klara” under dessa scener, utan 

beskrev endast området eller protagonistens bakgrund och tankar, alltså blev de satelliter. 

 

I grund och botten var tidsbegränsningen det som skapade flest problem för 

berättelseskrivandet, men eftersom Snöflingemetoden (Ingermanson, u.å.) inte heller passar 

för kortare berättelser var det också en stor anledning. Berättelsen blev ganska snabbt och inte 

så noggrant skriven, satelliterna var inte tillräckligt planerade och vi kunde inte ändra på 

berättelsen allt för mycket under arbetets gång. Dock gjorde detta att vi nu vet att 

Snöflingemetoden är bättre anpassad att använda för längre berättelser vilket gör att vi kanske 

skulle använt något annat om vi skulle göra ett liknande projekt igen. 

 

Level-designen i spelet är något som hamnade lite i skymundan. Bortsett från kartan som 

skapades i början av processen är det inget som vi direkt har diskuterat med varandra. Om 

man följer fågelvägen och ser på kärnorna är varje kärna dåligt placerad då man måste gå 

ganska långt för att nå dem, vilket vi inte anser är optimalt. Dock kan man se det som att 

spelet blir längre än vad det hade varit om kärnorna hade varit närmre varandra, även om det 

kan bli lite långdraget. Anledningen till detta var för att det inte var i fokus i undersökningen, 

så vi valde att inte se närmre på level-designen. 

 

Att göra hela spelet mörkt var ett intressant designval för berättelsen, men ett dåligt designval 

för spelet då det blir svårare att se när man spelade. För att det skulle fungera bättre skulle 

man ha bättre belysning i spelet i form av lampor eller självlysande växter. En stor fördel med 

att berättelsen tillhör fantasygenren var att om ett designval lät något okonventionellt kunde 

man bara förklara bort det som “fantasy”. Det var dock hela tiden viktigt för oss att världen 

åtminstone följde en inre logik, som vi tyvärr inte har presenterat för användaren då vi inte 

hade något utrymme för det i den storleken som arbetet är just nu. Vid en eventuell 

fortsättning kan man gå in mer på det. 
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I början av arbetet hade vi tänkt använda strukturer och tekniker från både litteratur och film, 

varav mer tekniker från film, till exempel olika kameravinklar. Detta var något som skulle 

komma in senare i gestaltningen då det mesta andra delarna var klara, men på grund av 

tidsbrist är det inte något vi har hunnit göra. Vi skulle exempelvis kunna göra dialogerna mer 

filmiska och använda olika kameravinklar. Det största problemet här för oss var att vi inte 

hade en modell för spelarkaraktären, vilket gjorde att vi inte riktigt kunde flytta runt på 

kameran som vi hade velat göra då osynliga karaktärer kan väcka frågor. Vi skulle ha kunnat 

experimentera mer och struntat i att vi inte hade en visuell protagonist, men valde att fokusera 

mer på de litterära strukturerna och teknikerna. 

 

Då vi byggde upp berättelsen och spelet parallellt med varandra hände det att vi behövde göra 

samma ändringar på flera ställen. Detta på grund av att när delar av berättelsen var klara lades 

de successivt in i spelet, så om det senare blev ändringar i de färdiga delarna behövde de 

göras i spelet också. Detta blev ibland lite rörigt vilket gjorde att texten i berättelsen och 

texten i spelet kanske inte blev helt likadana.  

 

Vi har tyvärr inte arbetat lika mycket med transmedia som vi hade hoppats. Som ett steg mot 

det har vi planerat att skriva ut berättelsen som en sorts novell så att man kan ta del av den 

utan att spela spelet. Berättelsen finns även som bilaga till den här undersökningen (Bilaga 4). 

För att få in transmedia mer i arbetet hade vi kunnat testa olika narrativa strukturer, tekniker 

och medier för att till exempel berätta mer om de olika karaktärerna. Med det hade man 

kunnat pröva olika gestaltningsformer och inte bara litteratur och spel, utan kanske film eller 

bild också.  

 

I den här undersökningen ställde vi frågan: Hur kan man applicera narrativa strukturer och 

tekniker från litteratur och film i digitala spel? Vi har undersökt olika centrala begrepp inom 

narratologi och prövat att applicera dessa i en berättelse och i ett spel. Till hjälp för detta har 

vi använt oss av metodologin MDA-ramverket (Hunicke et al., 2004) samt 

berättelseskrivarmetoden Snöflingemetoden (Ingermanson, u.å.). Resultatet av detta blev att 

man kan använda sig av narratologiska begrepp från litteratur och lite grann från film för att 

utveckla en intressant diskurs att skapa en berättelse i. 
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Ordlista 
Antagonist - en karaktärsroll inom ett narrativ. 

Berättelse - vad det narrativa handlar om. 

Berättelse-tid - det narrativas tempus. 

Datorgenererade (computer-generated) - en narrativ struktur för digitala spel. 

Diskurs-tid - tiden det tar för mediet att visa narrativet. 

Diskursen - hur det narrativa presenteras. 

Etablerade scener (establishing shots) -  en överblickande scen. 

Existenser (existents) - utför händelser inom ett narrativ. 

Exposition - en funktion som förmedlar viktig information inom ett narrativ. 

Flaskhals – Något som stoppar upp ett arbete eller gör att det går långsammare. 

Förutbestämda narrativ (pre-established narrative) - en narrativ struktur för digitala spel. 

Handlingar (actions) - händelser inom ett narrativ.  

Händelse (events) -  en förändring av ett tillstånd inom ett narrativ. 

Incidenter (happenings) - händelser inom ett narrativ. 

Kanban - En produktionsmetod. 

Karaktärer - existenser inom ett narrativ. 

Karaktärsdrag (traits) - egenskaper som beskriver en karaktär. 

Kärnor (kernels) - större händelser. 

Liknelser (similes) - en narrativ teknik. 

Ludologi - läran om spelmekanik. 

MDA - Mekanik (Mechanics), Dynamik (Dynamics) och Estetik (Aesthetics). 

Miljö - existenser inom ett narrativ. 

Narratologi - läran om narrativ struktur. 

Närbilder (close-up shots) - en filmteknik för att förtydliga något. 

Point-Of-View - ett perspektiv. 

POV - Point-Of-View. 

Protagonist - en karaktärsroll inom ett narrativ. 

Rymd/rum (space) - det visuella eller abstrakta man ser inom ett narrativ. 

Sandlådenarrativ (sandbox narrative) - en narrativ struktur för digitala spel. 

Satelliter - mindre händelser. 

Snöflingemetoden - En metod för att skriva berättelser. 

Transmedia - en process där delar av en berättelse sprids över olika typer av medium. 
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Upprepningar - en narrativ teknik. 

Upptäckarnarrativ (discovery narrative) - en narrativ struktur för digitala spel. 

Bilagor 

Bilaga 1 – Steg 1–6 och 9 av Snöflingemetoden 
Step 1/SPOOC: 

 

SPOOC: (When a situation happens, the protagonist gets an objective. But will they be able 

to do it when the opponent instigates a climax?) 

 

When she gets stuck in a magical reserve, Mim the pirate wants to exit it through a cave. But 

will she be able to escape when Berrock the gatekeeper demands a permission for them to 

pass? 

 

Step 2:  

 

In a magical world, Mim the pirate from Leviora gets shipwrecked in a secluded area called a 

magical reserve and wants to get out of there. Mim meets a gatekeeper named Berrock, but he 

won’t let her through unless she has a special permission. Mim needs to help a boy named 

Seyless collect berries in exchange for a charm. Mim needs to give the charm to Berrock, who 

will let them through.  

 

Step 3:   

 

The Protagonist (major) 

Name: Mirrim Lamber 

Storyline summary 1: When she gets stuck in a magical reserve, Mim the pirate wants to exit 

it through a cave. But will she be able to escape when Berrock the gatekeeper demands a 

permission for them to pass? 

Motivation: To become a captain of a ship. 

Goal: To escape the magical reserve.  

Conflict: There’s someone guarding the only possible exist.  

Epiphany:  
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Storyline summary 2:  

 

The Gatekeeper (major) 

Name: Berrock Bryle 

Storyline summary 1: When he is disgraced during war, the soldier Berrock Bryle wants to 

prove his worth. But will they be able to do it when the army puts him on guard duty in a 

remote area? 

Motivation: He was an honorable soldier who wanted to avenge his family, who died in a 

previous battle. But he was unable to take his revenge as the same time as other soldiers saw 

him as a failure. He wants to show them what he can do, but this doesn’t have a place in this 

more peaceful world. He wants people to know that he can be useful, but due to his bad 

behaviour he is unable to get the chance.  

Goal: To prove his worth as a soldier.  

Conflict: He is stuck in the past and can’t let go of his dead family.  

Epiphany: You shouldn’t be stuck in the past, and rather help the people of the now.  

Storyline summary 2: His family died before the final fight of the war, and he was ready to 

take revenge on the opposite army, but he was knocked out almost immediately. He thought 

he would die and looked at the picture of his family in his charm one last time before he 

passed out. He woke up right when a crow-like bird takes the charm, unable to move his body 

to chase after it. Others in the army complained that he shouldn’t have survived because he 

didn’t do anything while the majority of the army die fighting. This leads to him becoming a 

violent and broken man with the job to guard a remote place away from society.   

 

The Boy (major) 

Name: Seyless Chatboi 

Storyline summary 1: When his mother falls ill, the young boy Seyless needs to find healing 

berries. But will they be able to pick the right berries when his colour blindness makes 

poisonous berries look like the healing ones? 

Motivation: His mother, despite not treating him too well, is his hero. She has taught him not 

to trust anyone. She also taught him that if you do something good for someone, that person 

has to return the favour.  

Goal: To collect healing berries. 

Conflict: His colour blindness prevents him to pick out which berries heal and which berries 

are poisonous. Also, he doesn’t want to trust the protagonist.  



47 
 

Epiphany: He learns that there are others who are willing to help.  

Storyline summary 2: He and his mother lives a very poor life, and whenever they get some 

spare money his mother buys either alcohol or some cheap tobacco. His mother doesn’t treat 

him well, but teaches him “wisdoms” every now and then. The most important one, according 

to his mother, is to not trust anyone. Despite all this he looks up to her and sees her as his 

hero. So when she falls ill he wants to do anything to help her. She doesn’t think he can do 

anything about it and tries to sleep the illness away. He hears about magical healing berries 

and goes to the magical reserve near town. He finds a safe way in without anyone noticing 

him, but quickly finds that he can’t get back the same way.  

 

The Hermit (minor) 

Name: Donnowae Arwood 

Storyline summary 1: When she gets shipwrecked in a small area, the commander Donnowae 

wants to exit it through a cave. But will they be able to escape when a gatekeeper demands a 

permission for her to pass? 

Motivation: She was a captain of the navy, but she lost everything when she get shipwrecked. 

She couldn’t use her ability to command anyone and she had to live by herself for many 

years.  

Goal: To escape the secluded area. 

Conflict: There’s someone guarding the only possible exist.  

Epiphany: She gives up and accepts to live her life as a hermit.  

Storyline summary 2: 

 

The Magician (minor) 

Name: Falhan Mahogany 

Storyline summary 1: When a situation happens, the protagonist gets an objective. But will 

they be able to do it when the opponent instigates a climax? 

Motivation: As a magician she wants to preserve and study magic. In a world where magic 

needs to be contained to come back it is important to keep it safe.  

Goal:  

Conflict:  

Epiphany:  

Storyline summary 2: 
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The Boy’s Mother (extra) 

Treats her son badly because he reminds her of his father who left her.  

 

Step 4:  

 

The protagonist is a pirate on a rather small ship with a close crew. Her father is a famous 

pirate captain and put her on this other ship so she would grow up and learn the pirate life the 

hard way. Her ship is sailing away from another ship. They come to a very dangerous part of 

the sea, but the sail through anyway. This does not go well and the ship goes down. The 

protagonist wakes up alone on a beach with some parts of the ship washed up next to them. 

They look around and see that they are stuck in a secluded area with very unfamiliar flora. 

They start to walk around to find an exit. 

 

Up on the mountainside the protagonist meets a large man next to a big door. The man 

introduces himself as Berrock, the gatekeeper of this magical reserve. The protagonist asks if 

they can leave this area through the door. Berrock says that they need a special permit to be 

able to leave, which the protagonist does not have. The protagonist asks if there is any other 

way to leave, of if there is another thing they could show/give him to pass. Berrock says that 

the only thing he wants to see is his family again, complaining about the job he has gotten. 

The protagonist leaves to see if there is another way out.  

 

The protagonist looks around in the small forest and finds a young boy. The boy seems 

scared, so the protagonist tries to sound as friendly as possible. The boy says his name is 

Seyless. The protagonist asks what he is doing here and the boy answers that he is collecting 

healing berries. He explains that his mother is sick and that he heard of green, healing berries 

and holds up his hands holding a few berries and a charm. Seyless adds that he found a charm 

with the picutres of a woman and a girl. The protagonist wonders if the charm is connected to 

Berrock. The protagonist says that the berries he is holding is blue, not green. Seyless 

explains that he has colour blindness and can’t see the difference. The protagonist asks if they 

can have the charm if they help him collect the berries. The boy agrees and stays in the forest 

while the protagonist searches elsewhere. 

 

The protagonist finds green berries in a rocky area and brings them to Seyless. He thanks 

them, but says that he can’t get out the same way he came in. The protagonist looks into the 
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charm and sees the pictures of the woman and the girl. They can see that the girl slightly 

resembles Berrock and brings the charm to him. Berrock confirms that it’s his family and tells 

the story of what happened. He lost his family in the war and wanted to take revenge, but 

failed. He’s tried to find some way to avenge them, but since the peace came he was unable to 

do anything. The protagonist says that he shouldn’t look back at the past, there’s no way for 

him to change it. He should look in the future and help those that need it now. The protagonist 

tells Berrock that a boy stuck in the area found it and asks him if he could let him pass. 

Berrock agrees and also gives the protagonist permission to leave. He warns the protagonist 

that it’s a dark, labyrinthic cave, but that it’s not too difficult to find the way out. The 

protagonist enters the cave and gets to the other side.  

 

Step 5:  

 

The Protagonist 

When they get stuck in a small area, the protagonist wants to exit it through a cave. But will 

they be able to escape when a gatekeeper demands a rare item for them to pass? 

To escape the secluded area.  

There’s someone guarding the only possible exist.  

 

See Step 4. 

 

Berrock Bryle 

 

Berrock Bryle was an honorable soldier and a good family man. He loved his wife and 

daughter dearly, but they died during one of the many fights of the war. He was ready to take 

revenge on the opposite army during the final fight, but was knocked out almost immediately. 

He thought he would die and looked at the picture of his family in his charm one last time 

before he passed out. He woke up right when a crow-like bird takes the charm, unable to 

move his body to chase after it. Others in the army complained that he shouldn’t have 

survived because he didn’t do anything while the majority of the army die fighting. They saw 

him as a failure. He wants to show them what he can do, but this doesn’t have a place in this 

more peaceful world. He wants people to know that he can be useful, but due to his bad 

behaviour he is unable to get the chance. This leads to him becoming a violent and broken 

man with the job to guard a remote place away from society.  
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He heard from his officer that they’ve found someone in one of the new magic reserves and 

that they need to double the guards for each reserve. He gets the job of an inner guard, and has 

to stay in the reserve indefinitely. He begrudgingly agrees. He genuinely wants to do a good 

job, but he knows that no one will acknowledge his deeds as a remote guard. When he arrives 

he hears from the outer guard about the woman who has gotten stuck in the reserve from the 

sea.  

 

At his new position he meets the woman. She introduces herself as Donnowae, but doesn’t 

add much other than that she wants to leave. He stops her from leaving multiple times and 

eventually she gives up. He’s very annoyed at her, but tries to forget about her instead of 

attacking. Later a woman named Falhan starts to enter and exit every now and then. He 

understands that she’s a magician and tries to avoid talking to her, only confirming her permit 

every time she wants to leave.  

 

One day a new person washes up on the shore, and they do not have a permit, not to Berrock’s 

surprise. This person seemed very confused about where they were and asked multiple 

questions about how to leave. This person doesn’t put up a fight and leaves, so Berrock 

doesn’t mind. As he mentioned his family he started to think back to bad memories. Later this 

person comes back and asks him about a charm, which happens to be the one Berrock lost 

after the war. Berrock tells the person about his backstory, and when he’s done he feels 

slightly relieved. The person tells him that a boy that has sneaked in found it and asked if he 

could pass, saying that you should help the people that still lives instead of being stuck in the 

past. Berrock, now feeling both very happy and sad at the same time says that both of them 

can leave, which they do. Later he tells Donnowae that she can leave too, but she declines 

“for now”.  

 

Seyless Chatboi 

Seyless Chatboi and his mother lives a very poor life, and whenever they get some spare 

money his mother buys either alcohol or some cheap tobacco. His mother doesn’t treat him 

well because he reminds her of his father, who left her. Every now and then she teaches him 

“wisdoms”, stuff that are important to know to live. The most important one, according to his 

mother, is to not trust anyone. She also taught him that if you do something good for 
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someone, that person has to return the favour. Despite all this he looks up to her and sees her 

as his hero. But he is also scared of her and tries his best to do as she says. 

 

So when she falls ill he wants to do anything to help her. She doesn’t think he can do anything 

about it and tries to sleep the illness away while he should bring her food and drinks. As he’s 

out to search the nearby piles of garbage he hears about green magical healing berries from a 

magician who passes by. He finds out where the magical reserve near town is and goes there. 

He sees a big man guarding the gate, so he finds another safe way in without anyone noticing 

him. He looks around and goes to the small forest without anyone seeing him. There he finds 

green berries and starts to collect them. He also finds a charm that he thinks his mother would 

like. When he’s got a hand full he realizes that he can’t get back the same way. Now he sits in 

the forest, scared of leaving. 

 

Then a person approaches him. He’s scared, but doesn’t try to run away. The person calmly 

asks what he’s doing there. Seyless introduces himself and says that he is collecting healing 

berries. He explains that his mother is sick and that he heard of green, healing berries and 

holds up his hands holding a few berries and a charm. Seyless adds that he found a charm 

with the picutres of a woman and a girl. The person says that the berries he is holding is blue, 

not green. Seyless, embarrassed, explains that he has colour blindness and can’t see the 

difference. The person asks if they can have the charm if they help him collect the berries. He 

remembers his mother’s words about repaying someone who helped you, so he agrees and 

they find green berries together. 

 

The person goes to the gate while he watches from afar. He sees the big man waving at him, 

shouting that he can pass, so he does. As he goes through the gate the big man thanks him. He 

feels joy from that and runs back home.  

 

Donnowae 

Donnowae was a captain of the navy of the bright side and had a great ability to order other 

people. But she lost everything when she get shipwrecked during a storm. She wakes up in a 

small are she assumes is a magical reserve. She knows the water is far too dangerous to swim 

in and that the mountains around are pretty much impossible to climb. She tries to exit 

through the gate, but is unable to open it. Whenever someone entered or exited she tried to 

escape, but to no avail. After a few years a grumpy guard named Berrock was called in as an 
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inner guard, and she tried to persuade him for a good while. After years of being there her 

body is much more fragile and she can’t fight anyone, and her ability to command others is 

useless against Berrock. She rarely tells anyone about her being a commander of the other 

side of the war, and when she does they either don’t believe her or don’t care. She made a 

very small cave her home and used the shipwreck as an outer wall and decoration. Eventually 

she gives up on exiting and decides to live out her life here.  

 

Another person washes up on the shore and asks about a lot of things. She doesn’t mind them 

being there and believes that they will get stuck there as well. Later she sees Berrock letting 

the person and a boy she didn’t recognize through. He comes up to her, which he’s never done 

before and asks if she wants to go too. She says maybe later. 

 

Falhan 

As a magician she wants to preserve and study magic. In a world where magic needs to be 

contained to come back it is important to keep it safe. As usual she starts every week by going 

to the magical reserve. You could say she’s an eco-friendly magician as she only uses magic 

from the flora that naturally has fallen down. On her way through town she meets one of her 

acquaintances who asks her what she’s doing. She tells her about the reserve and gives an 

example of what exists there in green healing berries that are a good cure-all. After a little 

chat she goes off to the reserve.  

 

As per usual she greets the outer guard and shows the permit. She walks pass the inner guard 

with a greeting, but as usual he only grunts in response. She starts to look over the fauna to 

find something that she can use. As she follows the riverbed a person walks up to her. After 

answering their questions she offers to help them make a torch to use as it’s pretty dark 

everywhere. The person brings the materials, a little bit to her dismay as they obviously 

weren’t ecological, but she helps them anyway. The person thanks her and walks away.  

 

After picking up a few materials she walks home. Berrock seems much happier and actually 

says goodbye for today. Maybe that other person had something to do with it? 

 

Step 6:  
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The protagonist is a pirate and is sailing away from another ship. They come to a very 

dangerous part of the sea, but the sail through anyway. This does not go well and the ship 

goes down. The protagonist wakes up alone on a beach with some parts of the ship washed up 

next to them. They look around and see that they are stuck in a secluded area with very 

unfamiliar flora. They start to walk around to find an exit. 

 

The protagonist sees an old, lanky woman and approaches her. They ask some questions 

about where they are and how to get out. The woman introduces herself as Donnowae and 

answers questions about the place, but not how to get out. She says that if they have any more 

questions about the place and stuff inside the place they can ask anytime. Whenever the 

protagonist approaches her with an item she can explain what it is.  

 

Up on the mountainside the protagonist meets a large man next to a big door. The man 

introduces himself as Berrock, the gatekeeper of this magical reserve. The protagonist asks if 

they can leave this area through the door. Berrock says that they need a special permit to be 

able to leave, which the protagonist does not have. The protagonist asks if there is any other 

way to leave, of if there is another thing they could show/give him to pass. Berrock says that 

the only thing he wants to see is his family again, complaining about the job he has gotten. 

The protagonist leaves to see if there is another way out.  

 

They meet a woman named Falhan near the riverbed and they start to ask questions about 

where they are. After answering their questions she tells them a little bit about herself. She’s a 

magician who works together with her fiancé as some sort of carpenter/apothecary/general 

magic advisor in the village. She says that she comes here every week to collect naturally 

fallen magical materials, both to use them and to study them. She has a special permit, but she 

is unable to “share” it with someone else. She offers to help them make a torch to use as it’s 

pretty dark everywhere, and especially in the tunnel. As the protagonist walks around they 

find different materials and eventually brings them to Falhan. She complains that the material 

didn’t fall naturally, but makes the torch anyway. The protagonist thanks her and walks away.  

 

The protagonist looks around in the small forest and finds a young boy. The boy seems 

scared, so the protagonist tries to sound as friendly as possible. The boy says his name is 

Seyless. The protagonist asks what he is doing here and the boy answers that he is collecting 

healing berries. He explains that his mother is sick and that he heard of green, healing berries 
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and holds up his hands holding a few berries and a charm. Seyless adds that he found a charm 

with the pictures of a woman and a girl. The protagonist wonders if the charm is connected to 

Berrock. The protagonist says that the berries he is holding is blue, not green. Seyless 

explains that he has colour blindness and can’t see the difference. The protagonist asks if they 

can have the charm if they help him collect the berries. The boy agrees and stays in the forest 

while the protagonist searches elsewhere. 

 

The protagonist finds green berries in a rocky area and brings them to Seyless. He thanks 

them, but says that he can’t get out the same way he came in. The protagonist looks into the 

charm and sees the pictures of the woman and the girl. They can see that the girl slightly 

resembles Berrock and brings the charm to him. Berrock confirms that it’s his family and tells 

the story of what happened. He lost his family in the war and wanted to take revenge, but 

failed. He’s tried to find some way to avenge them, but since the peace came he was unable to 

do anything. The protagonist says that he shouldn’t look back at the past, there’s no way for 

him to change it. He should look in the future and help those that need it now. The protagonist 

tells Berrock that a boy stuck in the area found it and asks him if he could let him pass. 

Berrock agrees and also gives the protagonist permission to leave. He warns the protagonist 

that it’s a dark, labyrinthic cave, but that it’s not too difficult to find the way out. The 

protagonist enters the cave and gets to the other side. 

 

Step 7:  

 

Se Bilaga 2. 

 

Step 8:  

 

Se Bilaga 3. 

 

Step 9:  

 

Scene 1: Waking Up 

 

Mim wakes up and wonders where she is. She realizes that she's in a magical reserve and tries 

to remember what happened. 
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The protagonist is a pirate named Mirrim Lamber (Mim) and is sailing away from another 

ship. They come to a very dangerous part of the sea, but they sail through anyway. This does 

not go well and the ship goes down. She wakes up alone on a beach with some parts of the 

ship washed up next to her. She feels very heavy, but when she crawls up on land she feels 

lighter. She remembers what’s happened and wonders if there are any other survivors. She 

realizes she can’t walk very fast. She looks around and sees that she’s in a magical reserve. 

She needs to find the exit.  

 

Scene 2: Initial surrounding inspection 

 

She starts to walk and takes in the surroundings. She sees a couple of people and walks up to 

the closest one. 

 

They look around and see that they are stuck in a secluded area with very unfamiliar flora. 

She looks at the nearest trees, the grass and other things. 

 

Scene 3: Mim and Donnowae 1 

 

Mim and Donnowae talks. Mim learns more about the place, but not how to get out of there. 

Donnowae doesn't talk about who she is, but gives hints. 

 

Mim sees an old, lanky woman and approaches her. She asks some questions about where 

they are and how to get out. The woman introduces herself as Donnowae and answers 

questions about the place, but not how to get out. They’re in a specific country and the 

magical reserve is close to a small village. Mim is annoyed that she doesn’t tell her where the 

exit is, but thanks her anyway. Donnowae says that if she has any more questions about the 

reserve and stuff inside it she can ask anytime. 

 

Scene 4: To the cave 

 

Mim takes in the surroundings while walking to the gate. 

 

Scene 5: Mim and Berrock 1 
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Mim and Berrock talks. Mim tries to get through the gate, but Berrock can't let her through. 

She goes back to find a solution to the problem. 

 

Up on the mountainside Mim meets a large man next to a big door. The man introduces 

himself as Berrock, the gatekeeper of this magical reserve. Mim asks if she can leave this area 

through the door. Berrock says that they need a special permit to be able to leave, which she 

does not have. She asks if there is any other way to leave, of if there is another thing she could 

show/give him to pass. She mentions she’s in a hurry to find her shipmates, but Berrock says 

he doesn’t care. She says they’re like family, which shakes Berrock. Berrock says that the 

only thing he wants to see is his family again, complaining about the job he has gotten. The 

protagonist leaves to see if there is another way out. 

 

Scene 6: Mim and Falhan 1 

 

Mim and Falhan talks. Mim learns more about how to enter the gate and where in the world 

she is. 

 

Mim meets a woman named Falhan near the riverbed and she starts to ask questions about 

where they are. After answering their questions she tells them a little bit about herself. She’s a 

magician who works together with her fiancé as some sort of carpenter/apothecary/general 

magic advisor in the village. She says that she comes here every week to collect naturally 

fallen magical materials, both to use them and to study them. She has a special permit, but she 

is unable to “share” it with someone else. She’s also unable to get a permit for Mim because 

of the strict rules. She offers to help them make a torch to use as it’s pretty dark everywhere, 

and especially in the tunnel if she ever gets out. 

 

Scene 7: Collecting materials 

 

Mim collects a few materials around the waterfall to create a torch. She inspects the 

surroundings and the items. 

 

As the protagonist walks around they find different materials and eventually brings them to 

Falhan. 
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Scene 8: Mim and Falhan 2 

 

Falhan uses the materials and makes a torch for Mim. Now Mim can see better and has a 

better chance of clearing the tunnel. 

 

Falhan complains that the material didn’t fall naturally, but makes the torch anyway. She says 

the torch should be alight for about three hours if she picked up the flower right now. Mim 

thanks her and walks away.  

 

Scene 9: Forest inspection 

 

Mim still doesn't have a way out, so she walks into the forest to see what's in there. 

 

Mim looks around in the small forest. She admires the trees and finds a young boy. 

 

Scene 10: Mim and Seyless 1 

 

Mim and Seyless talks. She learns about his problems and offers to help. 

 

The boy seems scared, so the protagonist tries to sound as friendly as possible. The boy says 

his name is Seyless. The protagonist asks what he is doing here and the boy answers that he is 

collecting healing berries. He explains that his mother is sick and that he heard of green, 

healing berries and holds up his hands holding a few berries. Seyless adds that he found a 

charm with the pictures of a woman and a girl. Mim wonders if the charm is connected to 

Berrock. She says that the berries he is holding is blue, not green. Seyless explains that he has 

colour blindness and can’t see the difference. She asks if she can have the charm if she help 

him collect the berries. The boy agrees and stays in the forest while the protagonist searches 

elsewhere. He asks her not to tell anyone else here that he’s there. 

 

Scene 11: Rocky inspection 

 

Mim walks through a rocky area near a small cave that has been reconstructed into a home. 

 



58 
 

Scene 12: Home inspection 

 

Mim walks into the little house and inspects the interior. She finds out about Donnowae's 

past. 

 

Scene 13: Collecting materials overall 

 

Mim picks up a bunch of items. 

 

One-sentence long descriptions of every item you can pick up.  

 

Scene 14: Mim and Donnowae 2 

 

Mim shows Donnowae a number of items (9) and Donnowae describes them to her. 

 

Whenever the protagonist approaches her with an item she can explain what it is. 

 

Scene 15: Mim and Seyless 2 

 

Mim gives the berries to Seyless and gets the charm. She inspects it and tells Seyless that 

things will be alright. 

 

The protagonist finds green berries in a rocky area and brings them to Seyless. He thanks her, 

but says that he can’t get out the same way he came in. The protagonist looks into the charm 

and sees the pictures of the woman and the girl. They can see that the girl slightly resembles 

Berrock and tells Seyless that she thinks she has an idea. She says the man at the gate won’t 

hurt him and if he sees her go through the gate he should follow her. She goes to Berrock. 

 

Scene 16: Mim and Berrock 2 

 

Mim gives the charm to Berrock and he tells her his past. His then gives Mim and Seyless 

permission to pass through the gate. 
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Berrock confirms that it’s his family and tells the story of what happened. He lost his family 

in the war and wanted to take revenge, but failed. He’s tried to find some way to avenge them, 

but since the peace came he was unable to do anything. Mim says that he shouldn’t look back 

at the past, there’s no way for him to change it. He should look in the future and help those 

that need it now. She tells Berrock that a boy who’s stuck in the area found it and asks him if 

he could let him pass. Berrock agrees and also gives the protagonist permission to leave. He 

warns the protagonist that it’s a dark, labyrinthic cave, but that it’s not too difficult to find the 

way out. She thanks him and he thanks her back.  

 

Scene 17: Tunnel 

 

Mim goes through the labyrinthic tunnel and inspects the surroundings. She finds it a bit scary 

as she's more accustomed to light. 

 

The protagonist enters the cave and gets to the other side. 

 

Anteckningar/Idéer: 

 

Berrock clasps for something around his neck that isn’t there anymore. This is a clue that he 

lost a charm. 

The water from the spring makes things much heavier than they actually are, so you can easily 

drown if you step into the river. This special water flows out into the sea, so the closer a ship 

gets to the spring the heavier it becomes and sinks easier. But with how storms are (and 

maybe some aquatic creatures) both Donnowae and Mim survives. It’s not dangerous to drink 

it, but your stomach will feel weird. 

Leviora and Tenebria are the two main states in the world. Leviora exists on the bright side of 

the planet and Tenebria on the dark side. They are based on Latin (Lighter = Leviores, Dark = 

Tenebris) 

 

Step 10:  

 

Se Bilaga 4. 
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Bilaga 2 – Steg 7 av Snöflingemetoden 

 
Mim Lamber 

Berrock 

Bryle 

Seyless 

Chatboi Donnowae Falhan Mother 

Story role Protagonist Antagonist Ally 

Ally/Advis

or 

Ally/Advis

or Extra 

Full name 

Mirrim 

Lamber 

Berrock 

Bryle 

Seyless 

Chatboi 

Donnowae 

Arwood 

Falhan 

Mahogany 
 

Called name Mim Berrock Seyless Donnowae Falhan Chatboi 

Nicknames, 

by whom? 

Mary 

(Donnowae) 
  

Donna 

(Mim) 
  

Age 23 45 10 64 26 32 

Physical 

description 
 

Big, strong 
 

Thin 
  

Personality 

traits 

Compassion

ate 

Sensitive, 

sad Cautious 

Carefree, 

curious 

Judgement

al, caring 

Manipulati

ve 

Tag/behaviou

rs 
 

Violent, 

shutting out 

others 

Looks 

around a lot 

Doesn't 

walk 

around 

much 
  

Other tags 
      

How will tags 

be shown? 
 

Through 

speech 
 

She simply 

doesn't 

move from 

the place 

she's 

standing 

on 
  

How often 

will tags be 

shown? 
 

A couple of 

times 
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Background 

Being born 

into the 

pirate life 

she has 

always 

known the 

seas. But 

when they 

were chased 

by 

authorities 

they got 

shipwrecked 

and only she 

happened 

upon the 

area 

He's a 

warrior. 

His family 

died and he 

wants to 

avenge 

them, but 

got 

knocked 

out during 

the final 

fight 

Mother 

dislikes him, 

but still has 

him around 

for errands. 

They are 

poor 

She was a 

general of 

the navy, 

but got 

shipwrecke

d in the 

area 

She has 

always 

been 

fascinated 

by magic 

and has 

studied it 

since she 

was little. 

She's 

middle 

class and 

has no 

problem 

with her 

family. She 

met her 

now fiancé 

when she 

studied. 
 

Story goal 

To leave the 

magical 

reserve 

To allow 

Mim and 

Seyless 

through the 

gate 

To heal his 

sick mother 

To help 

Mim 

understand 

the 

magical 

reserve 

To help 

Mim 

understand 

the magical 

reserve 
 

Why? 

She needs to 

find out if 

her 

shipmates 

survived 

He's the 

antagonist 

of the story 

and is the 

major thing 

in Mim's 

way 

Despite 

treating him 

bad he still 

looks up to 

her. 

She knows 

a lot about 

the reserve, 

but not the 

world 

outside 

She knows 

a lot about 

the world 

outside and 

how 

material in 

the reserve 
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can be 

used. 

Personal 

objective/dre

am 

To become a 

captain of a 

ship 

To avenge 

his family 

To be useful 

to his mother 

so she 

appreciates 

him 

She has 

none 

To restore 

the world's 

magic 
 

Why? 

Her father is 

a famous 

pirate 

captain 

They died 

in a 

previous 

battle 

He loves her, 

but she 

doesn't love 

him 

She's let 

desires go 

She finds 

magic 

incredibly 

fascinating 

and want 

the world 

to know 

how 

fascinating 

it is. 
 

Most 

important 

thing in life 
 

His family His mother 
   

Why? 
 

He loves 

them 

She has 

taught him 

many harsh 

truths about 

life. 
   

When 

thwarted, 

reaction? 
      

Why should 

reader like? 
      

If villain, 

why should 
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reader 

dislike? 

Belief 

system/perso

nal code 

Help the 

people you 

care about 

He wants to 

help 

people, but 

has to 

follow 

orders and 

the law 

Everything 

his mother 

says is true 

You don't 

need 

dreams, 

needs or 

wants to 

live a 

fulfilling 

life 

Being a 

nice person 

and 

preserving 

magic is 

the most 

important 

thing of all 

Trust no 

one, 

everyone 

for 

themselves 

How it 

developed 

By living her 

life as a 

pirate and 

seeing the 

ship's crew 

as family 

By being in 

the army 

Simply 

living with 

his mother 

Living a 

life in 

solitude 

while not 

being able 

to get out 

Through a 

nice 

upbringing 

and an 

intense 

interest in 

magic 

Living a 

very harsh 

life 

Their belief 

in their own 

words 
      

Worst enemy 

states what's 

wrong 
      

Goals 

connection to 

ideal of 

happiness 

Her crew is 

like her 

family, so of 

course she 

wants to see 

them. 
 

Following 

his mother's 

orders makes 

both happy 
   

Favourite 

surroundings 
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Most prized 

possession 
 

A 

charm/amul

et 

containing 

pictures of 

his family 
    

Why? 
 

It reminds 

him of his 

family 
    

Skills 
 

Strong and 

can wield 

multiple 

close range 

weapons 

Pickpocketin

g, sneaking 
   

Magic? What 

powers? 
 

No No 
   

When did 

these 

manifest? 
 

- - 
   

Magic 

training? 
 

- - 
   

Magic's 

effection on 

life 
      

Common not 

to have 

magic? 
 

You don't 

"have" 

magic 

You don't 

"have" 

magic 
   

Any 

familiars? No No No No No No 
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Willing or 

coerced 

familiar? - - - - - - 

Short action 

introduction 
      

Who's the 

foil? Berrock 
     

How? 

(specific) 

He's the 

main 

obstacle 
     

Childhood 
  

Harsh 
   

Parents 
  

Mother 

dislikes him, 

but has him 

around for 

errands. 

Father left 

them. 
   

Parents 

treatment 
  

Bad 
   

Most 

important 

individual 
  

Mother 
   

Why? 
  

Because he 

looks up to 

her 
   

Most 

significant 

past 

achievement 

A successful 

raid against 

another, 

larger pirate 

ship 
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Most 

significant 

past 

disappointme

nt 
 

Failing to 

protect his 

family 
    

How are they 

like you? 
      

How are they 

unlike you? 
      

Uniqueness 
      

Proudest of 
 

Daughter 
    

Flaws 
 

Stuck in the 

past, wants 

to avenge 

through 

violence 
    

Do flaws 

drive them? 
      

How? 
      

Secrets 
      

Guilt 
 

Failing to 

protect his 

family 
    

Inner sadness 

conceal? 

He knows 

his situation 

can be much 

better and 

that other 

mothers treat 

their kids 

differently 
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Typical mood 
 

Grumpy 

and silent 
    

How does 

mood affect 

story? 
      

Biggest fear 
      

What makes 

them cry? 
 

His dead 

family 
    

What makes 

them laugh? 
  

Not much 
   

"I am ___" 
 

I am the 

gatekeeper 

here. 
    

Contrast 

between 

surface and 

inner 
 

He 

desperately 

wants to 

help, but 

doesn't 

show it. 

As a kid, 

there's not 

many 

differences 
   

Circumstance

s when true 

self is 

revealed 
      

Are they a 

loner? 
 

Yes 

Somewhat, 

he only 

trusts his 

mother 
   

Can they 

trust/work 

with others? 
  

Only his 

mother, but 

he's still a 

kid and 
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rather 

impressiona

ble 

Do they seek 

advise? 
  

From time to 

time 
   

When and 

why? 
  

Whenever 

something 

doesn't go 

his way or 

simply when 

he's curious 
   

Who is the 

confidant? 
  

His mother 
   

What needs 

to change? 
 

His entire 

outlook on 

life 

His 

impression 

of other 

people 
   

What needs 

to be learnt? 
 

To not be 

stuck in the 

past and 

move on to 

the people 

who need 

help now. 

That there 

are others 

willing to 

help 

That 

there's 

always a 

way 
  

Can they 

change or 

learn? 
 

Yes 

Yes, he's 

still very 

young 

No, she's 

accepted 

her way of 

living 
  

Would you 

trust them 

with your 

life? 
 

Yes No No 
 

No 
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Why or why 

not? 
 

He wants to 

help 

people, no 

matter 

what. 

He's just a 

kid 
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Bilaga 3 – Steg 8 av Snöflingemetoden 

Scene name Description Problems Solutions Comments 

Waking up Mim wakes up and 

wonders where she is. She 

realizes that she's in a 

magical reserve and tries 

to remember what 

happened. 

Wonders where 

she is 

 
Make this 

one pretty 

short, 

priority 1 

Initial 

surrounding 

inspection 

She starts to walk and 

takes in the surroundings. 

She sees a couple of 

people and walks up to the 

closest one. 

Exposition Priority 5 

Mim and 

Donnowae 1 

Mim and Donnowae talk. 

Mim learns more about the 

place, but not how to get 

out of there. Donnowae 

doesn't talk about who she 

is, but gives hints. 

Finding a way 

out, finding out 

Donnowae's past 

Wonders where 

she is 

Priority 3 

To the cave Mim takes in the 

surroundings while 

walking to the gate. 

Exposition 
 

Priority 5 

Mim and 

Berrock 1 

Mim and Berrock talk. 

Mim tries to get through 

the gate, but Berrock can't 

let her through. She goes 

back to find a solution to 

the problem. 

Find out 

information 

about permit, 

finding out 

Berrock's past 

Finding a way 

out 

Priority 2 

Mim and 

Falhan 1 

Mim and Falhan talk. Mim 

learns more about how to 

enter the gate and where in 

the world she is. 

Find another 

way out, find 

materials for a 

torch 

Find out 

information 

about permit 

Priority 3 
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Collecting 

materials 

Mim collects a few 

materials around the 

waterfall to create a torch. 

She inspects the 

surroundings and the 

items. 

Exposition 
 

Priority 5 

Mim and 

Falhan 2 

Falhan uses the materials 

and makes a torch for 

Mim. Now Mim can see 

better and has a better 

chance of clearing the 

tunnel. 

 
Find materials for 

a torch 

Priority 3 

Forest 

inspection 

Mim still doesn't have a 

way out, so she walks into 

the forest to see what's in 

there. 

Exposition 
 

Priority 5 

Mim and 

Seyless 1 

Mim and Seyless talk. She 

learns about his problems 

and offers to help. 

Get charm, 

collect berries 

 
Priority 2 

Rocky 

inspection 

Mim walks through a 

rocky area near a small 

cave that has been 

reconstructed into a home. 

Exposition 
 

Priority 5 

Home 

inspection 

Mim walks into the little 

house and inspects the 

interior. She finds out 

about Donnowae's past. 

 
Finding out 

Donnowae's past 

Priority 5 

Collecting 

materials 

overall 

Mim picks up a bunch of 

items. 

 

 

Priority 3 

Mim and 

Donnowae 2 

Mim shows Donnowae a 

number of items and 

Exposition 

 

Priority 4 
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Donnowae describes them 

to her. 

Mim and 

Seyless 2 

Mim gives the berries to 

Seyless and gets the 

charm. She inspects it and 

tells Seyless that things 

will be alright. 

Get Seyless 

permit 

Collect berries. 

Get charm 

Priority 2 

Mim and 

Berrock 2 

Mim gives the charm to 

Berrock and he tells her 

his past. His then gives 

Mim and Seyless 

permission to pass through 

the gate. 

Clear labyrinth Finding out 

Berrock's past, 

Find another way 

out, get Seyless 

permit 

Priority 2 

Tunnel Mim goes through the 

labyrinthic tunnel and 

inspects the surroundings. 

She finds it a bit scary as 

she's more accustomed to 

light. 

 
Clear labyrinth Priority 2 
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Bilaga 4 
Scene 1: Waking Up 

 

Mim woke up to the salty scent of the sea. She heard the sound of waves and felt wet sand 

beneath her. Her mind was hazy, but after a few seconds of waking up she remembered the 

screams and the sinking ship. The memories startled her and her body tried to sit up, but for 

some reason it felt much heavier than normal. But as she crawled up on land the feeling 

slowly went away. Was this the reason it happened to the ship? When the young pirate finally 

got on her feet she looked around. She expected a large beach, but it was rather small and had 

something that looked like floating spheres in clusters here and there.  

Magic? She thought. The rare sight of magic confused her, but as she looked around 

the dark lands she saw strangely-coloured blue grass and came to the conclusion that she has 

happened upon a magical reserve.  

There must be a way out of here, she thought. I must find out if anyone else survived.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Scene 2: Initial surrounding inspection 

 

As she started to walk the body still felt heavier than she’s used to, and the overall pain didn’t 

help either. She didn’t fully remember what had happened.  

 

They had stolen a large shipment of luxurious foods and were being chased by the Twilight 

Naval Guards. They sailed for quite a while and even gotten close to the Tenebrian border 

when their ship had started to sink for no apparent reason. The last thing she remembered was 

everyone on the ship panicking as the ship creaked unpleasantly. She guess she got knocked 

during all the commotion. If the TNG had caught them they would be sleeping with the fishes 

by now, so it could be worse. 

It was hard to see because of the darkness, but the ground she walked on and the 

mountains all around her had an odd, red colour. It wasn’t as strange as the collection of 

floating spheres. She thought they looked kind of like trees. The purple stream had blue, 

floating crystals that didn’t seem to move at all. Up the stream she saw what looked like a 

person.  

Finally, she thought, they have to know where we are and how to get out of here. 
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_________________________________________________________________________ 

 

Scene 3: Mim and Donnowae 1 

 

Near the stream she saw a long but rather thin old woman. Mim walked up her. There was a 

lot of question going through her head. 

 “Oh, well. Look at that, another shipwrecked poor soul”, the lanky woman said. 

“If I were you I’d make myself comfortable right now.” 

 “Uh, okay…?” This woman seems a little loony, but I’ve met weirder people 

before. “Hi, I’m Mirrim, you can call me Mim. Uhm, who are you and where are we?” 

 “With that accent I guess you are a Levioran, Mary. Well, you’re definitely in a 

fine pot of pickled plumjuice, ‘cause this here is a magical reserve! Hi, I’m Donnowae.” 

 Okay, maybe not. “Right, but where exactly are we. I can see from the sky we’re 

closer to Tenebria and…” 

 “Well, Mary, you see”, she interrupted, “I’m not sure, actually. I’ve been here 

for quite some time and know everything there is to know about the reserve and it’s stuff, 

don’t go into the water, but I only know there is a small village close by. You might find 

someone else who knows more about that sort of things.” 

 The old woman could speak very quickly and it was getting hard to take it all in. 

“Don’t touch… why shouldn’t I touch the water? And why is it purple?” 

 “Touching it is fine, but you feel it right now, don’t you Mary? Anything this 

magic water touches becomes heavier until it is dry or after a few hours out of the stream. 

Completely safe to drink, but you’ll never get used to the feeling. If you fall down the stream 

you won’t be able to get back up, and breathing is something I’d like to be able to do.” 

 Mim looked at the stream going down into the sea. It was hard to see in the 

darkness, but it had a bluer faint near the horizon. Did the ship get pulled down by this magic 

water? She remembered her shipmates again and she zipped back into the conversation. 

 “How do I get out of here?” 

 The old woman laughed. “You’ll drown in the water, Mary. If you have any 

more questions about the stuff in this place just come ask me.” 

 “I do, how do I get out of here?” 

 “Anything at all, Mary, just come see me, I’ll be riiiight here.” 
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 “My name’s not Mary!” This was getting nowhere. Might as well continue on 

and look for an exit myself. “Well, thank you anyways. I’ll see you later.” 

 “My name’s Donnowae!” 

 “Okay, bye.” 

 And with that Mim continued on. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Scene 4: To the cave 

 

After crossing the stream Mim started to head up the large hill in one of the reserve’s corners. 

The ground she was walking on was barren and dry and was difficult to walk on when it was 

so steep. But the odd pressure she thought came from the magical flora was wearing off and 

the purple water had almost dried up, so it became easier the more she walked. To the side she 

saw a more rocky area with tons of those coral-looking rocks she had seen before, but some of 

these were much larger. 

 As she walked a large gate started to appear within her sight. Finally, a way out, 

she thought as her heart rate went up.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Scene 5: Mim and Berrock 1 

 

At the top of the hill was a huge, ornate gate made up of those blue spheres she had seen as 

trees and the odd stone she’d never seen before coming here. Next to the gate stood a large 

man. He looked intimidating and very strong. As Mim walked up to him he didn’t even look 

at her. Mim wondered if he even was awake. 

 “Ehm, excuse me?” She stopped in front of the man, who even while sitting was 

almost as tall as her. He glared back at her, but didn’t respond.  

 “Hi, my name’s Mirrim Lamber, but you can call me Mim. So, what’s the deal 

here?” 

 “Name’s Berrock. I’m the inner guard of this reserve.” His voice was growly 

and he sounded like hadn’t spoken in days. “The cave behind this gate is the only exit.” 

 “Oh, great. May I go through, I’m in a hurry to find my shipmates and...” 
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 “Don’t care. You got a permit?” 

 “Ehm, no, not really, but is there any other way I can get out? Is there something 

else you want, something I can trade? I really need to find my ‘mates, they’re like my family.” 

 Berrock’s eyes widened a bit, then he sighed. “Family, huh?” His face changed 

for the first time. “Trust me, I know that feeling. This job sucks. The only thing I want right 

now is to see my family again.” 

 He was quiet for a few seconds and grabbed for something on his chest. He 

looked into Mim’s eyes. “If you ain’t got a permit then scram.” 

 Mim got curious about the large man’s situation, but decided that it would be 

best not to question him. She turned back and started to walk back down the hill. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Scene 6: Mim and Falhan 1 

 

On a small hill near a curve of the stream Mim could see a few larger collection of spheres 

and a woman. She walked up to her and introduced herself. 

 “Hi, I’m Falhan. I’m the magician of Denredge Village.” 

 “A magician?” Mim had met a couple magicians before, but they were very rare. 

 “Yes, I have, you could say, a workshop together with my fiancé. I come here 

every week to collect magical materials that has naturally fallen off, like the spheres from 

these trees, and take them back home to study them and use them in a number of ways. 

Although magician is my official title you can also call me an apothecary, a carpenter or a 

general advisor too.” 

 “That’s pretty impressive.” 

 She blushed. “Oh, it’s nothing really. I’m just really interested in magic. But 

anyway, what are you doing here?” 

 “I got shipwrecked here and I’m looking for an exit.” 

 “Oh my, that’s not good! Do you have a permit?” 

 “Permit?” 

 “Oh, that’s even worse! Look over there.” She pointed behind her up towards 

the big hill. “That gate over there is the only way in and out. Or at least out considering you 

and Donnowae. But you need a special permit to enter or else you’re stuck here, and I don’t 

think both you and Donnowae can be sustained here.” 
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 Mim’s heart sunk.  

 “You could talk to the guard, Mr. Bryle, but he’s a very grumpy man.” 

 Her heart went back up a little bit. At least there is an exit. “So I guess you have 

a permit?” 

 “Yes, I do, but I can’t lend it to or share it with someone else”, she said and held 

up a pink piece of paper. “It’s also impossible for me to bring one for anyone. Only a few 

people are even able to get one.” 

“Well, crud.” 

“But there is a way I could help a little. If you bring me the right materials I could 

make a torch for you. You don’t seem to like the dark.” 

“Yeah, no, I’m not fond of it, so that would be very helpful! What do you need?” 

“One piece of corallic rock, a treesphere and a powerful crystal flower. Not every 

piece will work, so be ready for that.” 

“Great, I’ll go find that. Thanks!” 

“You’re welcome!” 

And with that Mim was on her way to make a torch. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Scene 7: Collecting materials 

 

The purple water that poured down the stream was definitely magic. She saw it coming from a 

waterfall practically not connected to any other stream, lake or any larger body of water. It 

came from a very small plateau with what she guessed was a never-ending well. She saw 

some projecting rocks around the plateau that could be climbable, but the waterfall and its 

magical properties would prove that difficult.  

 

Mim collects a few materials around the waterfall to create a torch. She inspects the 

surroundings and the items. 

 

As the protagonist walks around they find different materials and eventually brings them to 

Falhan. 
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_________________________________________________________________________ 

 

Scene 8: Mim and Falhan 2 

 

With her arms and pockets full of items Mim walked up to Falhan. 

 “I think I got the right materials here”, Mim said. 

 “Alright, let me see.” 

 After inspecting the brought items for a few seconds Falhan sighed and frowned 

a bit. “Yes, these items will do, but you didn’t pick these off the ground. You clearly pulled 

them out from their natural cycle.” 

 “Yeah, sorry about that.” 

 “No, it’s fine. I know you’re in a hurry, so let’s get this over with.” 

 Mim felt a little embarrassed and blushed. The assembly took shorter time than 

she thought, only after a minute the rock had become a holster for the crystal flower, whose 

light reflected through the sphere.  

 Falhan handed the torch to Mim. “Here you go. Now you’ll see more clearly for 

about three hours, and if you find a way through the gate it will help you pass through the 

tunnel with ease.” 

“Wow, thank you so much! I hope I didn’t offend you by using too raw materials.” 

“It’s not that bad. This way it will actually work for longer. If you have any more 

questions just ask me. I’ll be around for a little while more.” 

“Okay, I’ll do that. Bye for now!” 

“Goodbye!” 

And now Mim had a torch to scare away the darkness scares.  

 

FalhanAfterGettingTorch:  

“If you need anything else please come see me”, Falhan said. 

“Okay, thank you”, Mim answered. 

“Good bye and good luck.” 

“Bye.” 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Scene 9: Forest inspection 
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Mim walked up to the area that looked like a forest.  

Maybe I’ll find an exit somewhere in here, she thought.  

The forest was filled with the tree-shaped collections of spheres, weird coral-looking 

rocks and shining crystals. Just by being there she felt some sort of pressure coming off of the 

spheres, which she guessed was magical. She thought the trees were kind of pretty, reflecting 

the light coming off of the crystals.  

Compared to the rest of the reserve this place had decent lighting, which made Mim 

feel more at ease. Growing up in Leviora were the sun was fully present day and night she had 

grown accustomed to the warm light and disliked darkness quite a bit.  

Some of the rocks had small, blue cubes growing on them. She was starting to get 

hungry, but decided not to eat anything she didn’t recognise as food. Who knows what effects 

magic food would have on you? She’d prefer not to get poisoned. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Scene 10: Mim and Seyless 1 

 

As she got further in this labyrinth of spheres she saw someone crouching in front of a coral-

like bush. They quickly turned around and looked at Mim with a frightened face. It was just a 

little boy. She wanted to calm him down and smiled. 

 “Hey there, buddy.” She inched closer. The boy continued to look frightened, 

but didn’t move.  

 “My name’s Mim and I’m a… sailor. Who might you be?” 

 The boy quickly looked around as too see if anyone else was there. “I’m 

Seyless”, he said. He held his hands close to his chest. His clothes could hardly be called 

clothes. He was dressed in a few layers of dirty rags with pockets here and there. She could 

see a golden chain sticking out of one of his pocket. 

 “Seyless, that’s a cute name”, she said. What are you doing out here? Is anyone 

else with you?” 

 “Ehm”, he continued to look around. “This.” He held out his hands and Mim 

saw something that looked like blue dice, but without the dots. A couple of them were leaking 

a blue fluid. “My mum is really sick and I heard there were green healing berries here from a 

magic woman and now I’m stuck. I don’t want anyone to find out I’m here!” The boy 
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sounded very nervous, and Mim didn’t want to alarm him even more, but those berries were 

not green. 

 “Oh, Seyless”, Mim picked up one of the square berries. “These berries are blue, 

not green. Are you sure they needed to be green?” 

 The boy looked like he was about to cry. “Not again.” He sniffled and looked at 

the berries. “I can’t see the difference.” 

 “Between blue and green?”  

He nodded. “They look grey to me.” 

“Oh no, poor you! Do you want me to help?”  

He nodded again.  

“Okay, so how about this? I will help you find some green berries elsewhere while 

you stay in this forest. I’m also stuck here, so if I find a way out of here I’ll tell you. Does that 

work for you?”  

The boy sniffled and nodded a third time with a confirming “Mhm”.  

“Okay then”, Mim said as she patted his head. “I’ll see you later. For safety’s sake 

don’t eat those berries. Who knows if they’re poisonous or not. Bye!” 

He replied with a weak “Bye”. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Scene 11: Rocky inspection 

 

The area that Mim had come upon was filled with rocks, most of them looking similar to 

corals.  

 

Mim walks through a rocky area near a small cave that has been reconstructed into a home. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Scene 12: Home inspection 

 

Mim opened the door and looked inside. It was rather empty. Someone had decorated a small 

cave to fit as a living area. There was a flat and uncomfortable-looking bed, a small table with 

a rusty metal mug and a broken plate and what looked to be a frequently-used bucket. On the 
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wall over the bed hung a picture. Mim walked in and took a closer look at it. It showed a large 

crowd, all smiling and looking towards the one who made the picture. They were all dressed 

in typical Levioran naval attire and were standing in front of a large ship named Arwood. In 

the front of the crowd stood a robust, middle aged woman in a captain’s outfit.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Scene 13: Collecting materials overall (Dlg ja, men ej i koden) 

 

Green cube: This place is weird, she thought. Green cubes growing on rocks? This 

place is pretty magical.  

 

Blue cube: Mim picked up a blue cube. When she inspected it she was reminded of a 

die, but without the dots.  

 

Grey cube: Mim picked up a grey cube and lightly squeezed it. It felt squishy. 

 

Sphere: Mim tried to take one of the spheres and was surprised by how easily it 

popped off. I guess I have one of these now, she thought. 

 

Rock: Mim had a hard time understanding the thing she just picked up. It looks and 

feels like a coral, but at the same time it doesn’t.  

 

Blue crystal: Mim picked up something that looked like a flower, but as a blue crystal. 

 

Green crystal: Mim picked up something that looked like a flower, but as a green 

crystal. 

 

Purple crystal: Mim picked up something that looked like a flower, but as a light 

purple crystal. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Scene 14: Mim and Donnowae 2 
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DonnowaeStart:  

 “Hello again, Donnowae. I need your help”, Mim said as she walked up to her. 

 “Are you lost, my little lamb?”, she asked and tilted her head. 

 “Can you tell me more about this?” 

 “Can you tell me about this?” 

DonnowaeNoItems:  

 “You look lost, my dear Mary.” 

 “I’m fine, Donnowae. Goodbye.” 

 “Bye, Mary.” 

DonnowaeEnd:  

 “Is there anything else you want to know, Mary?” 

 “Bye Mary, see you soon.” 

 “Uhmm… Bye.” 

 

Green cube: “That there, Mary, is actually a berry. I feel really good after I eat one of those, 

but it tastes horrible.” 

 

Blue cube: “Don’t eat that one, Mary. Never eat anything blue, that’s what I always say. That 

berry is not good for you.” 

 

Grey cube: “These berries are my favourite! Let me tell you, Mary, there really is nothing 

tastier than a grey squebberry. At least I think it is, I haven’t eaten much these last years.” 

 

All cubes: “That there, Mary, is actually a berry. I feel really good after I eat one of the green 

ones, but it tastes horrible. Never eat anything blue, that’s what I always say, ‘cause the blue 

ones are not good for you. But the grey ones are my favourite!  Let me tell you, Mary, there 

really is nothing tastier than a grey squebberry. At least I think it is, I haven’t eaten much 

these last years.” 

 

Sphere: “That’s a sphere, Mary. The trees that grow here are very odd, they don’t have bark, 

leaves , roots or any of that stuff. Instead they consist of a bunch of fragile spheres that 

reflects light extremely well.“ 
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Rock: “That’s a corallic rock. It’s a rock that looks and feels like a coral. They’re nifty, Mary, 

you never know how you can use one.” 

 

Blue crystal: “A regular old flower, at least in here it is! Mary, they don’t shine for very long, 

so it’s not really worth it to pick them up.” 

 

Green crystal: “Ah, a green flower. They are very good light sources here where it’s always 

dark, but only if you don’t pick them up like you did, Mary.” 

 

Purple crystal: “Wow, not very often I see one of those flowers, Mary. They’re very rare, so 

great job on picking it up and destroy it as a light source! Nah, it’s alright. The light that 

comes off it is very bright and can be used for quite a while.” 

 

All crystals: “A regular old flower, at least in here it is! Mary, the blue ones don’t shine for 

very long, so it’s not really worth it to pick them up. The green ones are very good light 

sources here where it’s always dark, but only if you don’t pick them up like you did. But it’s 

not very often I see one of the purple flowers! They’re very rare, the light that comes off it is 

very bright and can be used for quite a while even after picking it up.” 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Scene 15: Mim and Seyless 2 

 

She found Seyless right where she left him. He was holding something that looked like a 

charm.  

“Hi again”, she said as she walked towards him. He jumped and quickly put the charm 

back into his pocket.  

“Uh, hi.” His eyes were red, but he didn’t cry anymore.  

“I found some berries for you”, she said and gave him the berries she had picked from 

the rocky area. “These are definitely green, so they should work splendidly.” His face lit up 

and he hugged her.  

“Thank you so much, lady!” He didn’t seem to care if anyone heard him. “Thank you! 

Thank you!” The victory felt good, but it was short-lived. 

“But I’m sorry to say that I haven’t found an exit yet.”  



84 
 

He didn’t hear her and seemed to be thinking about something. He then took out the 

charm and held it out before her. “My mum says that if you do something good for someone, 

that person has to return the favour. I found this earlier and you should have it”.  

“Well, thank you”, she didn’t expect this. She was a pirate and all, but he looked like 

he needed it more. “I don’t… I think you should keep it.” 

“No way, you deserve it! It has a picture of some people in it, look!” He opened it for 

her. 

“No, really, you should…” She stopped when she saw the picture. It showed three 

people: a tall woman, a little girl, and Berrock. He looked a little younger and a lot happier 

with one arm around the woman and one arm on the shoulder of the girl.  

“Hey, Seyless”, Mim said after staring for a few moments. “I have an idea how to get 

out of here.” 

“You do?” 

“You see, up on the hill is a big man. He might look scary, but he won’t hurt you. I’m 

going to go talk to him, and if I don’t come back soon you should go ask him if you can go 

through the gate.” 

“But, he sounds scary.” 

“It’s okay, I promise you will come back home. You can look from the edge of the 

forest. If you see me go through the gate you can go talk to him. Trust me.” 

With those words he looked at Mim with awe. After a few seconds he nodded 

confidently and said “I trust you”. 

With that Mim started to go back. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Scene 16: Mim and Berrock 2 

 

 “Hi again”, Mim said as she neared the big guard. “I think this is yours.” She 

held the charm in front of him. His eyes widened as he grabbed it and stared at it for a while. 

 “Corliss, Loella.” His voice was much gentler than before. “I thought I’d never 

see this again.” He looked at Mim. His face was still stern, but the eyes were filled with 

sadness.  

“I lost them in the war”, he said. Mim suspected as much, but it was still hard to hear. 
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 “It happened right before the winning battle. I was filled with rage and wanted 

to take revenge, but I was knocked out almost immediately and lost my chance. When I woke 

up we had won the war, but at the cost of over half the army’s life.  

I was ridiculed, people said that I shouldn’t be alive because I did nothing to help. I have been 

wanting to help anyone since then, but I can’t shake my anger off. I have been wanting to take 

revenge on anyone that deserved it, but this peace has been hindering me. There’s no place for 

a violent old man in this world.” He put his hand on his face and sighed. 

 “Over the years I’ve been faring the seas I’ve lost some good friends and even 

some I would call family”, Mim said. Berrock looked back at her. “It’s incredibly difficult, 

but you have to accept what’s happened and move on.” 

 Berrock’s eyebrows furrowed. “You think I should forget them?!”, he yelled 

back at her. 

 “No, I’m not saying you should forget them, or that you should forgive those 

that did it, but you should accept what happened and move on. You said it yourself, you can’t 

do anything about it. Accept that and start to help those that need it right now. Look at what’s 

in front of you, not behind you.” 

 He was silent for a long time. He looked back at the picture of his family. This 

was all or nothing. She hoped that this would work. 

 “There is a boy stuck in here just like me. He’s hiding in the forest down across 

the river. It was he who found it, so please could you let him pass? He, um…, he has to save 

his mother.”  

 He continued to be silent. Mim has done all the talking she could, so she was 

desperate for this to work. He turned and walked over to the gate. He took out a blue shard 

and held it up against the middle of the gate. The blue spheres shrunk in size until they 

disappeared and the stone moved outward until one was able to walk through.  

 “The tunnel is a dark labyrinth, but it’s fairly easy to go through, and if you have 

a lightsource it shouldn’t be a problem at all.” 

 He put his big hands on Mim’s shoulders and she almost fell on the ground. 

 “Thank you, Ms. Lamber. I shall not sit around and wallow in my own past 

anymore. I shall see to that the boy gets home and maybe even tell that old lady. You should 

go too.” 

 “But what about the permit?” 

 “Don’t you have a family to find? You don’t need a permit for that.” 
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 Mim’s face lit up and she couldn’t completely contain her tears. “Thank you so 

much! I’m indebted to you!” 

 She tried to hug him, but he held her away from him by her shoulders until she 

stopped. “Now, now, move along.” 

 “Yeah, of course.” She dried her tears with her arm. “Hope I see you again 

someday. Bye!” 

 “Bye, and good luck. When you get to the other side you just have to push the 

gate to get through.” 

 And with those words she walked through the gate and into the dark labyrinth. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Scene 17: Tunnel 

 

 After a few steps in the gate closed automatically. The only sound she could 

hear was the echoes of her footsteps and her own breathing.  

 

The light on the ceiling was so high up it did nothing for her on the ground, so she was very 

glad she had met Falhan earlier and got the torch. Being a Levioran she is much more 

accustomed to light, and this constant darkness was starting to freak her out.  

 

The tunnel’s insides were the same as in the reserve, but lacked any of the strange magical 

materials. 

  

 After a little time of walking around same-looking corners she finally found the 

other gate. It looked the same as the first one. She put her hand in the middle of it and pushed.  


