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Sammanfattning 
Testament är ett actionrollspel baserat på Bibelns Gamla Testament. Spelet utvecklas 
tillsammans med Svenska kyrkan i syfte att användas i konfirmandutbildningar. 
 
Denna uppsats är en reflekterande rapport som behandlar verket Manus till spelet 

Testament – Spelmoment, dialoger och mellansekvenser. Verket och denna uppsats är en 
produkt av ett examensarbete i medier och innehåller en beskrivning av arbetsprocessen 
att skriva manus till fyra av sex segment i spelet Testament. Rapporten innehåller även 
analyser och diskussioner om arbetsprocessen och det slutgiltiga resultatet. Verket 
innefattar detaljerade översikter över spelets interaktiva spelmoment såväl som de texter 
som representerar spelets dialoger och mellansekvenser.  
 
Genom detta arbete undersöks området speladaptation närmare för att ta reda på hur 
litteratur kan omvandlas till spel och hur interaktiva spelmoment identifieras och 
utvecklas från en text.  
 
Under arbetet har en metod skapats för att identifiera och utveckla interaktiva 
spelmoment ur Bibelns texter och för att skriva mellansekvenser och dialoger till spelet 
Testament. Metoden innefattar framtagandet och applicerandet av ett antal riktlinjer vilka 
har utvunnits ur en undersökning av litteratur som kan knytas till ämnet speladaptation. 
Litteratur som har använts som grund innefattar bland annat boken Game Writing 

Handbook (Chandler, 2007) för att bättre förstå skrivande till spel och The Art of 

Adaptation: Turning Fact and Fiction into Film (Seger, 1992) för att undersöka 
speladaptation med filmadaptation som ingång. Artikeln Games Telling stories? -A brief 

note on games and narratives (Juul, 2001) har även använts för att undersöka 
sammanhanget mellan interaktivitet och narrativ.  
 
Resultatet av arbetet är att den metod som använts för att identifiera och utveckla 
interaktiva spelmoment fungerar bra för detta specifika område men det är osäkert om 
metoden går att applicera på andra spel. Arbetet visar även att en speladaptation kräver en 
balans mellan att behålla originalmaterialets viktigaste punkter och att göra ändringar som 
får materialet att fungera i det nya mediet. 
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1. Inledning 
Testament är ett actionfyllt rollspel baserat på Gamla Testamentet. Under sommaren 2008 
tog Svenska Kyrkan kontakt med Högskolan i Skövde för att utveckla ett spel som kunde 
användas som en del av konfirmandutbildningar. Under ett projekt i spelutveckling valde 
jag och mina gruppmedlemmar att ta oss an spelidén. Under projektet utvecklade vi den 
första delen av spelet vilket innefattade Abrahams resa till Israel och när projektet var 
över ville Svenska Kyrkan fortsätta samarbetet för att vidareutveckla spelet. När det 
sedan var dags för examensarbete var många i gruppen intresserade av att göra något med 
koppling till spelet. Eftersom jag är intresserad av narrativ och berättarteknik såväl som 
skrivande i alla dess former valde jag att jobba med spelets manus. Denna rapport speglar 
arbetet med detta manus. 

1.1 Projektet Testament 
Projektet Testament har fått en budget för att kunna utveckla spelet Testament under fyra 
månader efter examensarbetets slut så vi har en begränsad tid till färdigställandet av 
spelet. Eftersom Svenska Kyrkan vill ha ett färdigt spel som behandlar hela Gamla 
Testamentet har vi valt att utveckla spelet i iterationer. Under den första iterationen siktar 
vi på att göra ett spel som går att spela igenom från början till slut för att under senare 
iterationer lägga till mer material. Av denna anledning kommer mycket av berättelsen 
behöva förmedlas genom mellansekvenser, d.v.s. bilder med tillhörande text som visas 
mellan spelmomenten. Mer om effekten av användandet av många mellansekvenser finns 
att läsa under avsnitt 2.4 - Game Writing och 2.5.1 - Exempel på spel baserade på filmer 
och böcker. Användandet av mellansekvenser i spelet Testament undersöks närmare i 
avsnitt 5.4 - Utvärdering av riktlinjer och 5.5 - Identifikation av spelmoment. 

1.2 Spelet Testament 
Spelet Testament är ett rollspel med stora inslag av action och spelet utvecklas för att 
spelas på PC. Rollspelselementen innefattar karaktärsutveckling, utforskning och 
berättande/dialog. Actionelementet innefattar realtidsstrid med flera fiender. Spelaren 
interagerar med sin omgivning genom användandet av musen och tangentbordet. Musen 
är det primära interaktionsverktyget men spelaren kan även använda tangentbordet för att 
flytta sin karaktär och kameran såväl som för att välja magi på ett lite snabbare sätt. 
 
När spelaren vänsterklickar på ett objekt i världen interagerar spelarens avatar med 
objektet. Detta innefattar bland annat att prata med en karaktär, plocka upp ett objekt eller 
attackera en fiende. Om spelaren klickar på ett tomt område, eller om objektet som 
spelaren försöker interagera med befinner sig för långt borta från spelaren, börjar 
spelarens avatar att springa mot området eller objektet. 
 
När spelaren interagerar med en icke-spelarkaraktär som inte är en fiende öppnas en 
dialogruta. Spelets dialogsystem visar en text som representerar vad icke-spelarkaraktären 
säger och låter spelaren välja bland upp till tre olika alternativ som svar på denna text. 
Beroende på vilket alternativ spelaren väljer kan olika saker hända i spelvärlden, eller så 
fortsätter dialogen med en ny text från icke-spelarkaraktären och flera nya alternativ som 
spelaren kan välja mellan. Dialogen kan alltså ses som en trädstruktur. Figur 1 (nedan) 
visar hur spelet ser ut. Bilden visar även dialogrutan och dess upplägg. 
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Figur 1. Scen ur spelet Testament. Spelarens karaktär pratar med Abraham. 
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2. Bakgrund 
Här följer en genomgång av teorier och begrepp som har använts under arbetet. Arbetets 
syfte är kortfattat att skapa en adaptation av ett antal delar av Gamla Testamentet såväl 
som att utreda hur litteratur kan omvandlas till spel. Dessa teorier och begrepp syftar till 
att bygga upp en grund för arbetet och används bland annat för att skapa riktlinjer för 
adaptationens genomförande. Arbetets problemställning utreds tydligare i avsnitt 3 - 
Problemställning. 

2.1 Begrepp 

Segment 

Vi har valt att dela in spelet i ett antal segment som behandlar olika delar av Gamla 
Testamentet. Se avsnitt 5.2.1 för en tabell över exakt vad dessa segment innefattar. 
Segmenten benämns med en siffra och med namnet på den karaktär ur Bibeln som är 
mest central i det aktuella segmentet. 

Immersion 

Rollings & Adams skriver i sin bok On Game Design (2003) om immersion och uttrycket 
”suspension of disbelief”: 
 

“A key part of the experience of reading a novel or watching a 
movie is suspension of disbelief. Suspension of disbelief is a 
mental state in which you choose, for a period of time, to believe 
that this pack of lies, this fiction, is reality. This applies to games 
as well. When you go inside the game world and temporarily 
make it your reality, you suspend your disbelief. The better a 
game supports the illusion, the more thoroughly engrossed you 
become, and then the more immersive we say the game is.  
Immersiveness is one of the holy grails of game design.” 
(Rollings & Adams, 2003) 
 

Immersion är alltså ett begrepp som beskriver spelarens förmåga att leva sig in i ett spel. 

Avatar 

Rollen som spelaren antar i spelet. Den karaktär som spelaren använder för att interagera 
med spelvärlden. 

Existents 

Begreppet existents är ett samlingsnamn för karaktärer, aktörer och omgivningar i en 
berättelse vilket ursprungligen myntades av Chatman. (Chatman, 1987, i Juul, 2002) 

Events 

Begreppet events är ett samlingsnamn för händelser och handlingar i en berättelse vilket 
ursprungligen myntades av Chatman. (Chatman, 1987, i Juul, 2002) 

2.2 Att tolka Bibeln 
Detta avsnitt innehåller en kort beskrivning av området bibelforskning och närliggande 
ämnen. Delar av denna information kommer från Internetsidan www.wikipedia.org vilken 
inte kan ses som en helt tillförlitlig källa men som ändå sammanställer uttrycken på ett 
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bra sätt. Avsnittet innehåller även en diskussion om förhållningen till bibeltolkning under 
detta arbete och i spelet Testament. 
 
Forskning om Bibeln är ett stort område vilket innehåller många undergrupper och 
indelningar. Forskningen kan bedrivas ur flera olika perspektiv. Att forska kring Bibeln 
och se den som en text skriven av människor, precis som vilken annan antik text som 
helst, kallas vanligtvis för textkritisk bibelforskning, exegetik eller exeges. Att forska 
kring Bibeln och se texten som att den har ett gudomligt ursprung är en typ av 
teologiforskning som även kallas för hermeneutik. (Wikipedia, 2009a) Hermeneutik är 
egentligen ett uttryck som kan beskrivas som läran om tolkning och kan appliceras inom 
andra områden än just bibelforskning. (Nationalencyklopedin, 2009a) En tydlig skillnad 
mellan exegetik och hermeneutik är att exegetik till stor del handlar om texternas 
tillkomst medan hermeneutiken hanterar textens innebörd. (Wikipedia, 2009b) 
 
För att förstå en bibeltext är det möjligt att närma sig texten på olika sätt. En bibeltext kan 
tolkas bokstavligen (att texten betyder exakt det som står skrivet), figurativt (att texten 
drar en tydlig parallell till något annat) eller allegoriskt (att texten är en metafor för något 
annat). (Wikipedia, 2009a) 
 
Under arbetet med spelet Testament används Bibelkommissionens översättning av Bibeln 
från år 2000. Bibelns Gamla Testament är en gammal skrift som har tolkats och skrivits 
om i tusentals år. På grund av dessa omskrivningar och tolkningar kan viktigt innehåll i 
Bibeln ha förändrats, lagts till eller tagits bort. Bibeln är inte heller komplett, stycken är 
försvunna och ny information hittas fortfarande. Ett exempel är dödahavsrullarna som 
hittades på 1940-talet och innehöll en komplett version av Jesajas bok. 
(Nationalencyklopedin, 2009b) Händelser och handlingar i texten är svåra att tolka. Riter 
som vi inte har någon större förståelse för används flitigt och karaktärernas handlingar 
kan innehålla en mening som har gått förlorad över åren. 
 
Det finns dessutom stora moraliska skillnader mellan den värld som beskrivs i Gamla 
Testamentet och dagens samhälle. Bibeln har inte samma syn på rätt och fel som dagens 
samhälle, trots att de tio budorden skulle kunna ses som grundpelare till dagens lagar. 
Texterna i Bibeln har även en mycket arkaisk kvinnosyn. I Bibelberättelsen är alltid 
mannen viktigare än kvinnan. På denna tid var det en självklarhet att kvinnor var svagare 
på alla sätt vilket leder till att texterna får en kvinnofientlig ton.  
 
Allt detta leder till att det finns mycket utrymme för feltolkningar men spelets mål är inte 
att göra en nytolkning av Gamla Testamentet utan att försöka återge dess berättelser på ett 
underhållande sätt. Under mitt arbete försöker jag att samla på mig information från andra 
tolkningar för att sedan göra en egen bedömning. På grund av spelets målgrupp försöker 
vi att undvika överdrivet våld och kvinnoförnedring såväl som svårtolkade riter och 
händelser. Ett exempel på detta är ett kapitel ur Domarboken där en vandrare får husrum i 
staden Giva under en natt. På natten knackar männen i staden på och begär att få ligga 
med vandraren vilken skickar ut sin bihustru och männen våldtar henne under hela natten. 
På morgonen är bihustrun död och vandraren styckar hennes kropp och skickar ut delarna 
över Israel för att visa folket den hemska handlingen. (Domarboken 19:1-19:30) 
Vandrarens bihustru behandlas som om hon inte var värd något alls och händelsen 
beskrivs väldigt sakligt som om inte karaktärerna har några känslor överhuvudtaget. 
Denna typ av material kommer inte att finnas med i spelet. 
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2.3 Testament och genre 
I inledningen (se avsnitt 1) nämns att Testament är ett actionfyllt rollspel d.v.s. att spelet 
hör till denna genre. Eftersom mycket av materialet i mitt verk har påverkats av spelets 
genre är det här lämpligt att här definiera denna genre och redogöra för dess förhållande 
till andra spel och deras genrer. 
 
Spelgenrer är ett sätt att dela in olika spel i kategorier precis som filmgenrer eller 
bokgenrer. Begreppet genre och den genreindelning som finns vad gäller alla typer av 
media är ett stort forskningsområde, vilket denna rapport inte täcker in, men just 
begreppet spelgenre kan vara värt att titta närmare på. Apperley skriver i sin artikel Genre 

and game studies: Toward a critical approach to video game genres (2006) att ett stort 
misstag som upprepas när det gäller spelgenrer är utelämnandet av interaktivitet. Många 
forskare inom ämnet försöker applicera genrer från andra medier utan att tänka på den 
påverkan spelens interaktiva moment kan ha på kategoriseringen av spelen. Den visuella 
representationen av spelen prioriteras över interaktiviteten (Apperley, 2006). Ett exempel 
på detta är att två spel som utspelar sig i en medeltida värld respektive på ett rymdskepp 
båda fortfarande kan klassificeras som rollspel. Med detta i åtanke är det intressant att 
titta närmare på genreindelningen av spel som Rollings & Adams gör i boken On Game 

Design (2003). De har valt att kalla denna indelning för ”The Genres of Interactive 

Entertainment” (Rollings & Adams, 2003) vilket tyder på att de kategoriserar spel som 
ett eget media med interaktivitet i åtanke.  
 
För att kategorisera spelet Testament används den genreindelning som definierats av 
Rollings & Adams i boken On Game Design (2003). De huvudsakliga elementen i ett 
rollspel är bakgrundsberättelse och karaktärsutveckling. Det finns även sekundära 
element, t.ex. strid, äventyr och utforskning, vilka kan ses som nödvändiga för att lyfta 
fram de huvudsakliga elementen (Rollings & Adams, 2003). I actionspel krävs det främst 
av spelaren at denne ska vara snabb och ha en bra koordinationsförmåga under stress 
(Rollings & Adams, 2003). Dessa spelmoment kombineras i spelet Testament även om 
den mest framträdande genren i spelet är rollspelsgenren. Rollings & Adams ger många 
spel som exempel på ett spel av genren rollspel. Spelet Diablo (Blizzard Entertainment, 
1996) ligger nära Testament i det anseende att stort fokus ligger på strid och 
actionelement, som kräver snabbhet och koordination, samtidigt som karaktärsutveckling 
och bakgrundsberättelse är framstående.  
 
Rollings & Adams tar även upp vikten av bakgrundsberättelser i spel och skillnaden 
mellan dessa i olika genrer av spel. I actionspel är inte berättelse en viktig del av designen 
men i ett rollspel bör det prioriteras högt (Rollings & Adams, 2003). Eftersom Testament 
ska innehålla element av både actionspel och rollspel behövdes här en kompromiss där 
berättelsen inte tar upp för mycket plats i de mest actionfyllda momenten.  

2.4 Game Writing 
Att skapa narrativ för spel skiljer sig drastiskt från andra typer av narrativ på grund av 
interaktivitet och publikens roll. Till skillnad från litteratur och film som låter publiken 
anta en passiv, utomstående roll kräver ett spel aktiva handlingar och beslut från spelaren 
(förutom att byta blad och läsa in information). 
 
En berättelses implementation i spel kan delas in i tre olika typer: ”Brick-and-mortar 
design”, ”Story-driven design” och ”Open world design”. ”Brick-and-mortar design” 
innebär att spelmomenten prioriteras och berättelsen finns där för att ”limma” ihop 
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uppdragen och nivåerna. ”Story-driven design” innebär att berättelsen utvecklas först och 
spelmomenten pusslas in baserat på berättelsen, ett exempel är spelet Final Fantasy VII 
(Squaresoft, 1997). ”Open world design” innebär att spelaren är fri att undersöka världen 
och berättelsen är mindre linjär. Spelaren bestämmer själv när berättelsen ska fortsätta 
genom att aktivt starta ett uppdrag, ett tydligt exempel på detta är spelet Grand Theft Auto 

IV (Rockstar North, 2008). (Chandler, 2007) 
 
I boken Game Writing Handbook (2007) tar Chandler upp begreppen logocentrisk och 
mytocentrisk narrativstruktur. Skillnaden mellan uttrycken liknar skillnaden mellan 
”Story-driven design” och ”Open world design”. I en logocentrisk narrativstruktur är det 
utvecklaren som bestämmer hur berättelsen ska utvecklas vilket leder till att det blir 
lättare att skapa en bestämd upplevelse med minnesvärda händelser. Tyvärr leder detta till 
att spelaren begränsas. Dessutom kan, om spelaren utför en uppgift på ett annat sätt än 
vad utvecklaren har tänkt, immersionen förstöras och/eller skapa frustration hos spelaren. 
En logocentrisk uppbyggnad måste noga testas för att undvika detta. En mytocentrisk 
struktur ger inte mycket utrymme för att skapa en upplevelse baserad på en berättelse 
eftersom spelaren själv skapar berättelsen genom de val denne gör. Dessa strukturer är 
extremer och de flesta spel innehåller lite av varje. (Chandler, 2007) 
 
Ett vanligt misstag när det gäller game writing är användandet av ”forced failure”. Detta 
begrepp innebär att utvecklaren tvingar spelaren att förlora (genom att till exempel frånta 
spelaren kontrollen) under en del av spelet för att skapa en bättre dramaturgisk kurva. 
Detta kan vara väldigt svårt för spelaren att acceptera och leder antagligen bara till 
frustration (Dansky, 2007). Exempel på hur ”forced failure” hanteras i spelet Testament 
finns att läsa under avsnitt 5.5 - Identifikation av spelmoment. 

2.5 Att skapa interaktiva moment från en redan skriven 
berättelse. 

Narrativ och berättelse tolkas ibland som samma sak. Boon (2007) menar dock att de är 
helt skilda begrepp. Narrativ är det sättet som materialet förmedlas på (hur) medan 
berättelsen är händelserna (vad). Att låta spelaren kontrollera narrativet skiljer sig från att 
låta spelaren kontrollera berättelsen. Om spelaren har kontroll över berättelsen kan hjälten 
bli ond eller så kan en tragedi (t.ex. att en huvudkaraktär dör) stoppas. Om spelaren å 
andra sidan har kontroll över narrativet kan spelaren bara påverka hur något händer och 
inte vad som händer. 
 
Jesper Juul skriver i sin artikel Narrative and interaction (2001) om huruvida ett spel kan 
definieras som ett narrativt medium. Ett narrativt medium kan enlig Juul alltid översättas 
till ett annat medium genom användandet av samma ”existents” och ”events”. ”Existents” 
innefattar karaktärer, aktörer och omgivningar medan ”events” innefattar händelser och 
handlingar. 
 

“This brings us to the problem of what we actually mean by 
saying that something can be translated from one medium to 
another. In a probably slightly limited view of narratives, 
narratives can be split into a level of discourse (the telling of the 
story) and the story (the story told). The story-part can then be 
split into two parts, existents (actors and settings) and events 
(actions and happenings). (Chatman p.19) A story can then be 
recognised by having the same existents (with the same names) 
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and the same events; this is what we usually mean by talking of 
"the same story".” (Juul, 2001) 

 
Till skillnad från film och text kan inte spel översättas till ett annat medium rakt av. Detta 
eftersom en interaktiv berättelse alltid utspelar sig i nuet, till skillnad från en skönlitterär 
text eller en film vilka båda har utspelats vid ett tidigare tillfälle. Spelaren av ett dataspel 
har inte heller den distans som en biobesökare eller läsare har. Spelaren är både publik 
och en del av berättelsen. (Juul, 2001) 
 
Genom interaktiviteten har spelaren alltid minst två val, att göra eller inte göra uppgiften. 
Detta skulle kunna jämföras med att stänga av filmen eller sluta läsa boken, men eftersom 
förhållandet spelare/spel och publik/film är olika (spelaren är både publik och en karaktär 
i berättelsen) är denna jämförelse svår att göra. 
 

”In an "interactive story" game where the user watches video clips 
and occasionally makes choices, story time, narrative time, and 
reading/viewing time will move apart, but when the user can act, 
they must necessarily implode: it is impossible to influence 
something that has already happened. This means that you cannot 
have interactivity and narration at the same time. And this means 
in practice that games almost never perform basic narrative 
operations like flashback and flash forward. Games are almost 
always chronological.” (Juul, 2001) 

 
I en intervju från 2007 utförd av Boyer pratar Jamil Moledina om samarbetet mellan film 
och spelbranschen inför ett möte med representanter från båda dessa branscher. Han 
pratar om hur spelbranschen inte längre bara används som ett medium som ger extra 
publicitet till en film.  
 

“In this way, we’re scaling the cliff to get to the next 
breakthrough plateau. Several of our speakers are working on 
using game technologies in unusual ways, and all of them realize 
that the goal is to provide a living experience, not just a ticket, 
DVD, or game disc. This and the next couple of summits will 
focus on scaling and conquering this next plateau.” Moledina i 
Boyer (2007) 
 

Han pratar även om hur ett spel utvecklas på ett annat sätt än film och uppnår kvalitet 
genom iteration: 

 
“But just because there are some embryonic similarities between 
film and games, doesn’t mean that they will end up the same. 
Games have grown much faster, and in different directions. Plus, 
the genealogy is different. Games are as much software as 
entertainment. Software usually benefits from iteration, so a game 
sequel is usually better than the original. Most would say the 
opposite is true of film.” Moledina i Boyer (2007) 
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2.5.1 Exempel på spel baserade på filmer och böcker 

Detta avsnitt innehåller en analys av och mina tankar kring två spel baserade på en bok 
respektive en film. Jag har valt ut dessa spel eftersom de använder olika typer av 
narrativstrukturer och fått olika bra mottagande på spelmarknaden samtidigt som de både 
är adaptationer. Spelens mottagande på spelmarknaden baserar jag på hemsidan 
www.gamerankings.com (CBS Interactive Inc., 2008) vilken sammanställer 
spelrecensioner från en mängd olika spelsidor på Internet. Spelet Lord of the Rings: 

Fellowship of the Ring (Surreal Software, 2002) hade 58,65 som sammanräknat betyg 
medan spelet GoldenEye 007 (Rare, 1997) hade 95,18. Båda gäller för skalan noll till 100 
och är en sammanställning av över 20 olika recensioner per spel. 
 
Den populära boktrilogin The Lord of the Rings (Tolkien, 1995) har översatts till en 
mängd olika medier flera gånger om (den mest kända adaptationen är antagligen 
filmtrilogin The Fellowship of the Ring (2001), The Two Towers (2002) och The Return 

of the King (2003) av Peter Jackson. Spelet Lord of the Rings: Fellowship of the Ring 

släpptes under 2002 till flera plattformar och utvecklades av Surreal Software. Spelet är 
direkt baserat på boken och har ingen koppling till Peter Jacksons filmer. Det är ett 
äventyrsspel med en relativt linjär berättelse. Berättelsen förmedlas genom förrenderade 
filmsekvenser, filmsekvenser genererade i spelmotorn, och genom de uppdrag som 
spelaren måste utföra. Uppdragen kan innefatta saker som att hämta nyckeln till 
huvudkaraktärens hus för att sälja det, slåss mot onda vargar eller smyga ifrån mörka 
riddare. Vad gäller narrativets utförande är det bra gjort. Grafiken, musiken och relativt 
duktiga röstskådespelare gör ett bra jobb att förmedla berättelsen. Spelet lider dock av 
andra problem vilka ligger i spelmomenten. Visserligen lyckas spelmomenten att 
förmedla berättelsens innehåll men inte mycket mer. De erbjuder inget djup, har en 
krokig inlärningskurva och kan vara väldigt oförlåtande (spelaren måste dessutom varje 
gång denne misslyckas ladda om spelet från huvudmenyn). 
 
En välkänd franchise som flera gånger har översatts till film och spel är James Bond, 
skapad 1953 av Ian Flemming. James Bond är namnet på en fiktiv brittisk spion som dök 
upp för första gången i boken Casino Royale (Flemming, 1973). GoldenEye 007 (Rare, 
1997) är ett spel till Nintendo 64 som är baserat på James Bond-filmen GoldenEye 
(Campbell, 1995) vilken, till skillnad från flera tidigare filmer, inte är baserad på någon 
roman som handlar om James Bond. Spelet är ett actionspel i förstapersonsvy och går ut 
på att spelaren, i rollen som James Bond, måste utföra ett antal uppdrag och skjuta 
mängder av fiender på vägen. Spelet blev en stor succé, över åtta miljoner kopior såldes 
enligt artikeln Microsoft Acquires Video Game Powerhouse Rare Ltd. (2002), och vann 
många priser bland annat på grund av ett väldigt väl utvecklat flerspelarläge. Vad gäller 
narrativstrukturen i spelet är den, vid de tillfällen som spelaren interagerar med 
spelvärlden, mycket komprimerad. De största mängderna material som behandlar 
berättelsen finns att tillgå före och under uppdraget genom uppdragsbeskrivningar, d.v.s. 
texter som spelaren kan välja att läsa. Eftersom spelet innehåller mycket action är detta 
antagligen ett smart val. Spelaren vill i de flesta fall inte bli avbruten av långa och 
utdragna filmsekvenser i denna typ av spel. Om dessa ändå finns vill spelaren ha 
möjligheten att hoppa över dem och istället få uppdragen i kort punktform. 
Narrativstrukturen i uppdragen, alltså inte uppdragsbeskrivningar utan t.ex. dialoger med 
karaktärer som spelaren träffar under uppdragen, är som sagt mycket komprimerad och 
låter spelaren röra på sig och interagera med omvärlden medan de utspelas. Dialogen 
visas på den övre delen av skärmen och spelas upp i en bestämd hastighet, spelaren har 
ingen möjlighet att själv välja när berättelsen ska gå vidare. Hur dessa typer av 
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narrativstrukturer har använts i spelet Testament går att läsa under avsnitt 5.6 – Skrivande 
av mellansekvenser och dialog. 

2.6 Filmadaptation 
Filmadaptation är ett stort och välutforskat ämne till skillnad från speladaptation. Av 
denna anledning kan det vara fördelaktigt att titta närmare på ämnet för att försöka hitta 
paralleller mellan film- och speladaptation. 
 
Att göra en adaptation av en bok till en film eller serie kan tyckas vara ett enkelt uppdrag 
men det finns många saker som försvårar arbetet. En film och en text upplevs t.ex. på 
olika sätt. En film utspelar sig över cirka två timmar och händer i nuet, publiken kan 
vanligtvis inte gå fram och tillbaka i berättelsen. Böcker skiljer sig från film på det sättet 
eftersom läsaren vanligtvis läser en bok i perioder och dessutom ofta går tillbaka för att 
läsa ett stycke igen. 
 

“Film is usually a one-time experience. There’s no opportunity to 
turn back the page, recheck a name, reread the description. Clarity 
is an important element in commercial viability.” (Seger, 1992) 

 
Tiden är mer flytande i böcker, dess berättare kan byta mellan tempus med enkelhet och 
detsamma gäller för karaktärernas tankebanor. Detta blir mer komplicerat i film eftersom 
publiken inte får en lika djup insyn i karaktärernas tankar leder det till att tillbakablickar 
måste användas. Följande citat är taget från boken The Art of Adaptation: Turning Fact 

and Fiction into Film (Seger, 1992). Citatet innehåller en personbeskrivning från boken 
Bleak House av Charles Dickens i vilket författaren upprepade gånger byter tempus. 
 

“In Bleak House Charles Dickens gives a description of Esther 
Summerson, who is recovering from a near-death illness. Notice 
the smooth transitions between past and present in this quote (I’ve 
marked them to show this movement back and forth): 
 

‘My hair had not been cut off, though it had been in 
danger more than once [past]….I put my hair aside 
and looked at the reflection in the mirror, encouraged 
by seeing how placidly it looked to me [present]. I 
was very much changed-oh, very, very much….I had 
never been a beauty and had never thought myself 
one, but I had been very different from this. It was all 
gone now [past]. Heaven was so good to me that I 
could let it go with a few not bitter tears and could 
stand there arranging my hair for the night quite 
thankfully’ 

 
In novels, this movement between past and present is fluid and 
not disruptive. The flashback is part of the movement of a story.  

In film, this kind of flashback to a backstory can stop the flow 
of story. Film takes place in the present. It’s immediate. It’s now. 
It’s active.” (Seger, 1992) 
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Många böcker använder en berättare för att leda läsaren genom händelserna vilket ger 
läsaren en djup inblick i karaktärernas tankar och kan dessutom tolka händelser åt läsaren. 
I en film är det inte lika vanligt att använda en berättare och särskilt inte till så stor grad 
som i en bok vilket leder till att publiken till en film inte kan få denna tolkning och 
djupare förståelse genom en berättare. Publiken får istället informationen direkt från 
karaktärerna som inte kan vara trovärdiga på samma sätt som berättaren. 

 
“Does it matter? Yes, because we can trust the narrator in a novel, 
but we don’t always trust the character. The narrator is 
omniscient. If the narrator of A Room with a View tells us that 
Lucy is in love with George, we believe him. After all, he knows 
her better than we do, probably even better than Lucy knows 
herself. But in the film, if Lucy tells us that she doesn’t love 
George, we don’t know for sure whether to believe her. Perhaps 
she doesn’t understand her own motives. Perhaps she’s lying. 
Perhaps she only thinks that she doesn’t love George in order to 
justify her engagement to Cecil. Lucy is not a trustworthy source. 
The narrator is.” (Seger, 1992) 

 
Berättandet i en bok sker sekventiellt. För att t.ex. beskriva ett landskap beskrivs varje 
detalj en i taget. En bok kan beskriva något i otrolig detalj över flera sidor medan samma 
sak kan fångas på en sekund i en film. I en bok får läsaren veta en sak i taget medan en 
film kan bombardera publiken med information genom ljud, bild och text. 
 

“When we read a novel, we can see only what the narrator shows 
us at that particular moment. If the narrator puts the focus on 
action in those pages, then we follow the action. If the narrator 
talks about feelings, then we focus on the feelings. We can receive 
only one piece of information at a time. A novel can only give us 
this information sequentially. 

But film is dimensional. A good scene in a film advances the 
action, reveals character, explores the theme, and builds an image. 
In a novel, one scene or an entire chapter may concentrate on only 
one of those areas.” (Seger, 1992) 

 
Seger skriver i sin bok The Art of Adaptation: Turning Fact and Fiction into Film (1992) 
om vikten av friheten att göra ändringar i originalmaterialet. För att genomföra en 
adaptation krävs med största sannolikhet mycket omarbetning av originalmaterialet bland 
annat av de anledningar som nämns ovan. Att passa in en kort novell i ett 
långfilmssammanhang kräver antagligen nya karaktärer och nya scener. Dessa scener och 
karaktärer rycks självklart inte ur tomma intet, i många fall kan en djup bakgrundshistoria 
nämnas i bara en rad text i originalmaterialet för att sedan skapa flera scener i 
adaptationen. En adaptation av en roman behöver antagligen redigeras på motsatt sätt. 
Scener som endast bidrar till underliggande handlingar bör tas bort först. 
 

“There is no rule apart from the obligations of your contract that 
says you can’t use your imagination when working with the 
original material. The adaptation is a new original. The adaptor 
looks for the balance between preserving the spirit of the original 
and creating a new form.” (Seger, 1992) 
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2.7 Existerande adaptationer av Gamla Testamentet 

2.7.1 Filmer 

En väldigt välkänd adaptation av Gamla Testamentet, närmare bestämt Mose och uttåget 
ur Egypten, är The Ten Commandments (DeMille, 1956). Filmen gjordes under en tid när 
storslagna och episka filmer var populära och drog stora publikmassor. Att filmen ska 
vara storslagen är ett tydligt drag genom hela filmen, dialogerna är fyllda med dramatiska 
överspelningar och actionscenerna ackompanjeras med dundrande orkestermusik (även 
om dessa scener ibland innehåller ganska triviala händelser). Filmens första två timmar 
behandlar ungefär två kapitel ur Gamla Testamentet, Andra Moseboken 1:1 – 2:25. 
Filmskaparna har alltså lagt till mycket eget material i form av intriger mellan filmens 
huvudkaraktärer (varav vissa karaktärer har lagts till eller modifierats). Den andra delen 
av filmen behandlar stora delar av andra moseboken men med en mängd modifikationer. 
Förutom karaktärer har händelser lagts till eller modifierats. Till exempel flyr Mose direkt 
när han har dödat en egyptier enligt Bibeln. Men i filmen blir han fångad och förd inför 
Farao, antagligen för att detta möte blir mycket tacksamt att dramatisera, varefter han 
skickas i exil.  
 
In the Beginning (Connor, 2000) är en film som gjordes för att visas på TV och behandlar 
Gamla Testamentet från Abrahams resa fram till den 40 åriga vandringen genom öknen. 
Magi och övernaturliga fenomen är väldigt nedtonade förutom Guds kraft. Till exempel 
använder inte de egyptiska magikerna riktig magi när de ska visa sina gudars kraft för 
Mose. Dessutom visas Gud som en vanlig människogestalt som kommer och talar med 
Abraham. När Mose ser den brinnande busken har Gud dock ingen mänsklig gestalt utan 
är bara en röst. Berättelsen är väldigt komprimerad och fokuserar på 
förhållandet/intrigerna mellan karaktärerna. 

2.7.2 Spel 

Detta avsnitt innehåller beskrivningar av sju olika redan existerande spel baserade på 
Bibeln samt en kort analys av dessa. Eftersom spelen är ovanliga och svåra att få tag på 
utanför USA har inga djupa analyser gjorts av spelen. Informationen om spelen baseras 
på text, bild och filmer från spelens officiella hemsidor och alltså inte från personliga 
spelsessioner. Informationen om spelet Super 3D Noah's Ark (Wisdom Tree, Inc, 1994) är 
hämtad från hemsidan www.wikipedia.org, vilket är en mindre säker källa, då väldigt lite 
information gick att utvinna från spelets officiella hemsida. Endast spelet Noah’s Ark 
(2007) från hemsidan LittleAngelsGames.com har testats personligen eftersom detta går 
att provspela på hemsidan. 
 
The Bible Game (Crave Entertainment, 2005) är ett spel baserat på Bibeln vilket finns i 
olika versioner som har släppts till XBOX, PlayStation2 och GameBoy Advance. Spelet 
är egentligen en samling minispel som har en koppling till olika delar av Bibeln. 
Spelarens karaktär är en deltagare i en frågesportstävling och måste svara på frågor om 
Bibeln och spela minispelen. (Crave Entertainment, 2005) 
 
Deliverance: Moses in Pharaohs Court (West Creek Studios, 2006) är utvecklat för att 
spelas på PC och siktar på att vara barnvänligt och enkelt att spela. Spelet är ett actionspel 
vilket behandlar Moses och israeliternas uttåg från Egypten. Spelaren tar kontroll över 
Mose och måste slåss mot diverse fiender för att ta sig vidare. (West Creek Studios, 2008) 
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Bible Champions Volume 1 (Third Day Games, 2005), Bible Champions Volume 2 (Third 
Day Games, 2006) och Bible Champions The Ressurection (Third Day Games, 2007) har 
även de utvecklats för att spelas på PC. Dessa spel behandlar såväl Gamla som Nya 
Testamentet. Spelmomenten involverar att samla ihop föremål och besöka speciella 
platser för att ta sig vidare i berättelsen och se passager ur Bibeln utspela sig i 
spelvärlden. För att förmedla bibelberättelsen används texter ur Bibeln. (Third Day 
Games, 2006 - 2007) 
 
Super 3D Noah's Ark (Wisdom Tree, Inc, 1994) släpptes till Super Nintendo 
Entertainment System 1994 men blev aldrig officiellt licensierat av Nintendo. Spelet 
fungerar exakt som spelet Wolfenstein 3D (id Software, 1992) men använder sig av ett 
mindre våldsamt tema. Spelaren tar sig an rollen som Noak och måste kasta mat på djuren 
i arken för att söva dem. Det finns inte mycket till en narrativstruktur i spelet. Spelaren 
måste helt enkelt ta sig framåt i den labyrintliknande arken och samtidigt skjuta på djuren 
för att söva dem. (Wikipedia, 2009c) 
 
Företaget LittleAngelsGames.com har utvecklat ett antal pusselspel baserade på Gamla 
Testamentet, bland andra Noah’s Ark (2007). Spelet innehåller förutom pusselmomenten 
även ett inslag av frågesport där spelaren behöver svara på frågor om Bibeln mellan 
pusselmomenten. 
 
Bland dessa spel försöker flera av dem att inkludera ett lärande moment genom att låta 
spelaren svara på frågor om Bibeln. Detta kan uppfattas som ett påtvingat spelmoment 
som främst avbryter spelupplevelsen. Narrativstrukturen är olika i spelen men 
frågesportselementen och de bibeltexter som tar upp mycket plats i spelen tyder på att 
stort fokus ligger på att förmedla bibelberättelsen. Alla spelen riktar även in sig på att 
vara barnvänliga. 

2.8 Slutsats av teorierna 
Alla teorier och undersökningar som presenterats används för att få en uppfattning om 
viktiga element att ha i åtanke när en speladaptation av Gamla Testamentet ska skapas. 
Teorierna och undersökningarna sammanfattas till riktlinjer under avsnitt 5.3 - Riktlinjer 
vilka sedan används genom hela arbetsprocessen.  
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3. Problemställning 

3.1 Syfte 
Arbetets syfte är att skapa en adaptation av ett antal delar ur Bibelns Gamla Testament 
såväl som att skapa en metod för att förenkla detta arbete. Både vad det gäller 
identifikation av spelmoment från Bibeln och skrivandet av textmaterial till spelet 
Testament. 

3.1.1 Huvudmål 

Att skapa en adaptation av ett antal delar i Gamla Testamentet. Att omvandla innehållet 
från text till en interaktiv spelupplevelse vilken innehåller både text, bild och 
spelmoment. 

3.1.2 Delmål 

• Identifiera spelmoment i Gamla Testamentets texter. 
• Skriva beskrivningar av spelmomentens utförande och upplägg. 
• Skriva dialog och mellansekvenser. 

3.2 Frågeställningar 
Arbetet utgår från följande frågeställningar: 

• Hur omvandlas litteratur till spel utan att innehållet går förlorat? 
• Hur identifieras och utvecklas interaktiva spelmoment från en text? 
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4. Metod 
Metoden som använts för att uppnå målen och besvara frågeställningarna består av flera 
steg. Det första steget innebar en grundlig undersökning av litteratur och material som 
behandlar ämnet speladaptation såväl som litteratur och material vilket kan användas för 
att dra egna slutsatser om området i de fall där tillräcklig information inte står att finna. 
Informationen som utvunnits finns att läsa under kapitlet ”Bakgrund” (se avsnitt 2). 
Exempel på litteratur som har använts är boken On Game Design (2003) skriven av 
Rollings & Adams där olika spelgenrer diskuteras. Denna information har sammanställts 
för att definiera just detta spelets genre. Chandlers teorier om logocentrisk och 
mytocentrisk narrativstruktur som finns att läsa i boken Game Writing Handbook (2007) 
används även för att definiera spelets narrativstruktur. 
 
Denna information användes sedan tillsammans med egna erfarenheter för att skapa ett 
antal riktlinjer vilka hade som syfte att förenkla arbetet med att identifiera spelmoment ur 
Bibeln och skriva mellansekvenser och dialoger för användande i spelet Testament. 
Separata riktlinjer användes för dessa syften. Att hitta passande texter i Gamla 
Testamentet att göra interaktiva spelmoment av krävde specifika riktlinjer medan 
skrivandet av dialoger och mellansekvenser krävde andra riktlinjer. Alla dessa riktlinjer 
uppfylls inte i alla fall eftersom spelet ska uppfylla beställarens krav och samtidigt hålla 
hög kvalitet såväl spelmekaniskt som berättartekniskt. De användes för att förenkla 
arbetet och se till att alla punkter togs i åtanke.  
 
För att undersöka riktlinjernas relevans analyserades i det tredje steget redan skapade 
spelmoment, dvs. det första segmentet i spelet. Genom denna analys verifierades 
huruvida riktlinjerna har använts undermedvetet eller om resultatet hade kunnat bli bättre 
om riktlinjerna hade använts även där. 
 
Det fjärde steget i metoden innebar skapandet av verket och det bakomliggande arbetet. 
Detta innebar dels att spelmoment identifierades och utvecklades med hjälp av 
riktlinjerna och dels att dialog och mellansekvenser skrevs med riktlinjerna i åtanke.  
 
Denna reflexiva rapport innehåller en sammanfattning av arbetet med alla dessa steg 
såväl som en analys och diskussion av det utförda arbetet och verket som skapats som en 
produkt av detta. Dessa analyser innefattar även en kort utvärdering av arbetet gjord av 
projektets beställare. För att undersöka om verket lever upp till beställarens och 
målgruppens krav hade en djupare undersökning behövts göras men i brist på tid 
skickades istället verket endast till beställaren.  
 
Metoden lämpade sig bra för detta arbete eftersom jag hade erfarenhet och kunskap inom 
skrivande och litteraturen som behövdes. Jag hade dock begränsad kunskap inom ämnet 
spel- och filmadaptation men kunde få tag på tillräcklig information efter lite research. 
Med mer tid hade mer research kunnat utförts och skapat ännu fler referenser att grunda 
riktlinjerna på. Spelets målgrupp har begränsat metoden till viss del eftersom delar av 
grundmaterialet som innehöll saker som inte passar till konfirmander var tvunget att tas 
bort innan riktlinjerna kunde appliceras på det.  
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5. Arbetsprocess 

5.1 Verket 
Eftersom rapporten är en reflexiv rapport som behandlar ett verk bör verket först 
definieras mer noggrant för att öka läsarens förståelse och göra det möjligt att sätta verket 
i relation till andra liknande verk. 
 
Jag kallar mitt verk för ett spelmanus. Precis som ett filmmanus eller teatermanus 
innehåller verket en beskrivning av utförandet av en berättelse, det vill säga innehållet i 
en berättelse i form av karaktärer, händelser, omgivningar osv. Skillnaden är den att ett 
spel innehåller interaktiva moment och kan aldrig bli så exakt som ett filmmanus eller 
teatermanus. Spelaren påverkar hur berättelsen utspelar sig (även om denne inte kan 
ändra på stora händelser i berättelsen). 
 
Värt att nämna är även att verket inte är ett designdokument. Ett designdokument 
innehåller spelmekanik och exakta definitioner av hur innehållet i spelet fungerar. Mitt 
verk innehåller endast berättelsens innehåll och struktur. 

5.2 Avgränsningar 
De avgränsningar som är gjorda gäller för hela projektet. När spelet är färdigt är det tänkt 
att innefatta hela Gamla Testamentet (väldigt komprimerat, men det ska finnas en tydlig 
röd tråd mellan händelserna). Vi har valt att dela in spelet i olika segment (se avsnitt 2.1) 
och planerar för tillfället att hela spelet kommer att bestå av sju segment. Under 
examensarbetet har endast segment ett till och med fyra behandlats (från 
skapelseberättelsen till Josua och staden Jerikos fall), dock med ett undantag. Det första 
segmentet skapades innan examensarbetets början och jag har därmed inte identifierat nya 
spelmoment till det segmentet. Däremot har jag skrivit dialog till det eftersom den 
ursprungliga dialogen inte var helt genomarbetad. 
 
Genom att välja en logocentrisk narrativstruktur avgränsas textinnehållet i spelet då 
spelaren följer en bestämd berättelse som denne inte kan påverka i någon större grad. De 
grundläggande händelserna kan inte ändras men vägen dit kan skilja sig eftersom alla 
spelare har sin egen spelstil. 
 
Värt att nämna är även att spelets målgrupp har orsakat begränsningar i vad som går att 
inkludera i spelet. Målgruppen är konfirmander, vilka vanligtvis är cirka 14 år gamla. En 
hel del av texterna i Gamla Testamentet innehåller material som är överdrivet våldsamt, 
kvinnoförnedrande eller på annat sätt opassande för målgruppen. Mer information om 
detta finns att läsa i avsnitt 2.2 - Att tolka Bibeln. 

5.2.1 Innehåll i Bibeln som används till grund för spelet 

Här följer en tabell över böcker, kapitel och verser som har behandlats under detta arbete 
och hur de har delats upp. Denna lista grundas i de önskemål, vad det gäller spelets 
innehåll, som projektgruppen har fått från projektets beställare. 
 
Segment 1: 
Första moseboken 

1:1 – 3:24 Adam och Eva 
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6:5 – 9:19 Syndafloden, Noa och arken 
11:1 – 11:9 Babels torn 
11:27 – 12:9 Tera, Abrahams kallelse och resa till Israel 
16:1 – 16:16 Hagar och Ismael 
21:1 – 21:7 Isaks födelse 
25:19 – 27:45 Esau och Jakob 
 
Segment 2: 
Första moseboken 

37:1 – 37:36 Josef blir såld till Egypten av sina bröder 
39:1 – 39:20 Josef hos Potifar 
39:21 – 41:36 Josef i fängelset 
41:37 – 45:15 Josef blir styresman i Egypten, Josef återförenas med sina bröder 
45:16 – 47:12 Jakob och hans söner reser till Egypten 
 
Segment 3: 
Andra moseboken 

1:1 – 2:22 Israeliterna förtrycks i Egypten, Moses födelse och flykt från Egypten 
2:23 – 6:13 Den brinnande busken, Mose återvänder till Egypten 
6:28 – 12:33 De tio plågorna 
12:34 – 14:31 Uttåget från Egypten 
19:1 – 20:21 Sinai, de tio budorden 
32:1 – 32:35 Guldkalven, förstörelsen av budorden 
34:1 – 34:35 Mose får de nya stentavlorna med budorden 
Fjärde moseboken 

13:1 – 14:45 Folket vågar inte inta landet. Vandring i 40 år 
Femte moseboken 

31:1 – 31:13 Mose förbereder sin bortgång 
34:1 – 34:12 Mose dör 
 
Segment 4: 
Josua 

1:1 – 1:11 Gud talar till Josua och ger honom uppdraget att inta Israel 
5:13 – 6:27 Intagandet av Jeriko 
7:1 – 11:15 Erövringen av Israel 
11:16 – 12:24 Återblick på erövringen av landet 
24:25 – 24:33 Josuas död 

5.3 Riktlinjer 
Dessa riktlinjer har använts under arbetet för att identifiera interaktiva spelmoment såväl 
som att skriva mellansekvenser och dialoger. Riktlinjerna har skapats med hjälp av 
teorierna under kapitlet ”Bakgrund” (se avsnitt 2) såväl som egna erfarenheter av 
spelutveckling. 

5.3.1 Riktlinjer för att identifiera passande interaktiva spelmoment 

1. Genre 
• Denna riktlinje har utvecklats från beställarens krav på spelet, egna 

erfarenheter av spelutveckling samt den genreindelning som Rollings & 
Adams gör i sin bok On Game Design (2003). Testament är ett actionfyllt 
rollspel och kräver därmed passande spelmoment: 
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1. Möjlighet att strida mot fiender (vilket kräver snabbhet och 
koordination) för att öka i grad och hitta nya föremål. 

2. Möjlighet att prata med karaktärer för att få uppdrag och föra 
berättelsen framåt. 

3. Möjlighet att utforska intressanta områden för att hitta hemligheter 
och utveckla karaktären. 

• Ett eller flera av dessa element bör kunna utvinnas av texten för att det ska bli 
ett passande spelmoment. 

2. Ändringar i originalmaterialet 
• Ett genomgående tema i adaptationer av Bibeln är att händelser och 

karaktärer läggs till och tas bort. Seger skriver även i The Art of Adaptation: 

Turning Fact and Fiction into Film (1992) om vikten av att kunna göra dessa 
ändringar så länge som de inte går emot kontraktet. En adaptation måste 
kunna behålla andan i originalmaterialet men ändå skapa en ny produkt. 

3. Logocentrisk narrativstruktur 
• I boken Game Writing Handbook (2007) skriver Chandler om skillnaden 

mellan mytocentrisk och logocentrisk narrativstruktur. Den mytocentriska 
strukturen låter spelaren skapa sin egen berättelse medan den logocentriska 
strukturen ger utvecklaren full kontroll över berättelsen. 

• Eftersom spelet är baserat på en redan skriven berättelse och spelet dessutom 
har som ett delmål att lära ut denna berättelse är det inte möjligt att göra en 
mytocentrisk narrativstruktur där spelaren har stor inverkan på hur berättelsen 
utvecklas. Spelaren bör dock kunna göra viktiga val men dessa bör begränsas 
till spelmekaniska beslut, om det ska finnas beslut som påverkar berättelsen 
kommer de ändå att leda till samma resultat. 

4. Forced failure 
• Dansky skriver i Introduction to Game Narrative (2007) om ett vanligt 

förekommande fenomen som kallas ”forced failure”. Detta används ofta i spel 
för att bättre kontrollera berättelsen genom att låta spelarens karaktär 
misslyckas utan att spelaren kan göra något åt saken. 

• När spelmoment väljs ut bör alltså inte spelarens kontroll tas bort för att leda 
berättelsen i en speciell riktning (då detta kan bryta immersionen). Här finns 
en tydlig konflikt med föregående punkt (eftersom en logocentrisk 
narrativstruktur tar ifrån spelaren kontrollen över spelets berättelse). Då det 
handlar om en riktlinje måste dock varje fall bedömas för sig. 

5. Didaktisk litteratur 
• Denna riktlinje behandlar användandet av spelet som ett sätt att lära ut. Spelet 

ska främst vara roligt och i andra hand lära ut. Många spel baserade på Bibeln 
använder oftast ett inslag av frågesport vilket kan bryta immersionen och föra 
spelarens tankar till tråkiga saker som ett förhör. 

6. Balans mellan spelmoment och mellansekvenser 
• Det är ett genomgående tema i boken Game Writing Handbook (Chandler, 

2007) att spelaren bör ha möjlighet att interagera med sin omgivning så 
mycket som möjligt. Jämförelsen mellan spelen GoldenEye 007 (Rare, 1997) 
och Lord of the Rings: Fellowship of the Ring (Surreal Software, 2002) 
förstärker även att spelaren blir frustrerad av att förlora kontrollen så fort en 
del av berättelsen ska förmedlas. 

• Som utvecklare bör man inte ta ifrån spelaren kontrollen mitt i spelet utan 
placera in dessa sekvenser på ställen där spelet är som minst intensivt 
(speciellt när det gäller ett actionspel). 
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7. Iteration och testning 
• Denna riktlinje återknyter till Game Writing Handbook (Chandler, 2007) och 

den intervju med Moledina från 2007 som behandlar huruvida kvalitet i ett 
spel uppnås genom iteration. Särskilt i en logocentrisk narrativstruktur måste 
innehållet itereras och testas noga för att se till att en viktig del av berättelsen 
faller bort för att spelaren utför en uppgift på ett annat sätt än det var tänkt. 

5.3.2 Riktlinjer för att skriva mellansekvenser och dialoger 

1. Genre 
• Denna riktlinje har utvecklats från beställarens krav på spelet, egna 

erfarenheter av spelutveckling samt den genreindelning som Rollings & 
Adams gör i sin bok On Game Design (2003). Testament är ett actionfyllt 
rollspel och kräver därmed en narrativstruktur som under intensiva 
spelmomenten ger kort och konkret information. Under de mindre intensiva 
delarna kan berättelsen utvidgas och dessutom ge spelaren möjlighet att själv 
undersöka berättelsen närmare (genom till exempel plantera ut information i 
böcker som spelaren kan välja att läsa). 

2. Logocentrisk narrativstruktur 
• I boken Game Writing Handbook (2007) skriver Chandler om skillnaden 

mellan mytocentrisk och logocentrisk narrativstruktur. Den mytocentriska 
strukturen låter spelaren skapa sin egen berättelse medan den logocentriska 
strukturen ger utvecklaren full kontroll över berättelsen. 

• Eftersom spelet är baserat på en redan skriven berättelse och spelet dessutom 
har som ett delmål att lära ut denna berättelse är det inte möjligt att göra en 
mytocentrisk narrativstruktur där spelaren har stor inverkan på hur berättelsen 
utvecklas. Spelaren bör dock kunna göra viktiga val men dessa bör begränsas 
till spelmekaniska beslut, om det ska finnas beslut som påverkar berättelsen 
kommer de ändå att leda till samma resultat. 

3. Forced failure 
• Precis som riktlinjen för identifikation av spelmoment med samma namn 

syftar detta till vad Dansky skriver i Introduction to Game Narrative (2007) 
om fenomenet ”forced failure”.  

• Spelarens kontroll bör inte tas bort för att leda berättelsen i en speciell 
riktning (då detta kan bryta immersionen). Här finns en tydlig konflikt med 
föregående punkt (eftersom en logocentrisk narrativstruktur tar ifrån spelaren 
kontrollen över spelets berättelse). Då det handlar om en riktlinje måste dock 
varje fall bedömas för sig.  

4. Didaktisk litteratur 
• Denna riktlinje behandlar användandet av spelet som ett sätt att lära ut. Spelet 

ska främst vara roligt och i andra hand lära ut. Många spel baserade på Bibeln 
använder oftast ett inslag av frågesport vilket kan bryta immersionen och föra 
spelarens tankar till tråkiga saker som ett förhör. 

5. Språklig stil 
• Den språkliga stilen syftar på sättet som karaktärerna i spelet pratar på och för 

att hitta denna stil måste flera element övervägas. 
• Spelet utvecklas för att användas av konfirmander i utbildningssyfte och bör 

av den anledningen inte innehålla ett alltför invecklat språk. Bibelns 
karaktärer uttrycker sig på ett mycket högtravande sätt vilket i vissa fall ger 
en bra klang men som i andra fall inte passar att använda i ett action-rollspel. 
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Spelet utspelar sig för tusentals år sedan och karaktärernas sätt att uttrycka sig 
har skrivits om och ändrats lika länge. 

• För att göra spelet lättare att ta till sig för spelaren använder jag en vardaglig 
ton på språket men försöker ändå behålla lite av det högtravande språket. 
Detta för att skapa trovärdighet och göra dialogerna mer effektfulla. Ordvalet 
försöker jag hålla generellt för att det inte ska kopplas till en specifik 
tidsålder. 

• Mellansekvenser bör skrivas i presens för att skapa en upplevelse och 
berättelse som spelaren känner att denne kan påverka. Detta ger även spelaren 
en större närvarokänsla och ger texten i spelet sammanhållning eftersom 
dialogerna utspelas i nuet.  

5.4 Utvärdering av riktlinjer 
Det första segmentet fanns inne i spelet redan innan examensarbetets början och 
spelmomenten har alltså valts ut innan detta arbete påbörjades. Det kan därför vara en bra 
startpunkt att analysera dessa spelmoment för att se om några av de utvalda riktlinjerna 
kan identifieras, eller om resultatet kunnat bli bättre om riktlinjerna använts. 
 
Även riktlinjerna för dialoger och mellansekvenser utvärderas i detta avsnitt men de båda 
utvärderingarna skiljer sig lite åt. Innan examensarbetets början fanns det dialoger skrivna 
till det första segmentet. Eftersom dessa dialoger inte hade genomarbetats till någon större 
grad innan detta arbete påbörjades ingår det, som en del av mitt verk, att modifiera dessa 
dialoger. 
 
Spelmomenten var därmed bestämda när analysen gjordes medan dialogerna har ändrats 
som en del av mitt verk. De ursprungliga dialogerna har ändå använts för att ta reda på 
var riktlinjerna kan förbättra dialogen och om riktlinjerna använts undermedvetet.  

5.4.1 Segment 1 - Spelmoment 

Segmentet ska behandla följande delar av Gamla Testamentet: 
Första moseboken 

1:1 – 3:24 Adam och Eva 
6:5 – 9:19 Syndafloden, Noa och arken 
11:1 – 11:9 Babels torn 
11:27 – 12:9 Tera, Abrahams kallelse och resa till Israel 
16:1 – 16:16 Hagar och Ismael 
21:1 – 21:7 Isaks födelse 
25:19 – 27:45 Esau och Jakob 
 
Det var inte en möjlighet att göra spelmoment av alla dessa punkter vilket innebar att 
Abrahams resa till Israel valdes ut som fokus. Detta eftersom Abraham är en viktig 
karaktär i Bibeln och dessutom för att undvika att göra stora hopp i tiden mellan 
spelmomenten. 
 
De interaktiva momenten har skapats ur Första moseboken 12:4 - 12:7 vilket innefattar 
Abrahams vandring från Harran till Shekem. På grund av spelets genre valdes de verser 
som innefattade mycket händelser och hade plats för utveckling av dessa. Händelserna 
behövde även ligga nära varandra tidsmässigt för att inte behöva lägga mellansekvenser 
mellan händelserna. Även om något händer senare i Abrahams liv som går att göra ett 
spelmoment av så tvingar det fram användandet av mellansekvenser. 
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De interaktiva moment som ingår i huvuduppdragen för det första segmentet innefattar 
att: 

• Döda skorpioner och banditer 
• Utforska områden 
• Prata med Sara, Abraham och Lot 
• Eskortera Abraham 
• Samla altarbitar 

 
Den största ändringen från originalmaterialet, vilket gäller alla segment i spelet, är 
tillägget av spelarkaraktären, den ängel som hjälper Abraham. Anledningen till att 
spelaren är en ängel och t.ex. inte antar rollen som Bibelns huvudkaraktärer är att 
spelaren bör kunna använda samma karaktär genom hela spelet för att lätt kunna 
identifiera sig med den och få möjligheten att utveckla sin karaktär under hela spelets 
gång. Bibeln nämner inget om att Abraham träffar på fiender på vägen till Shekem. Den 
nämner ej heller hur de områden som de vandrar genom ser ut. 
 
Användandet av riktlinjer 
Genre: 
Det som nämns i Bibeln är vandringen till Israel och uppbyggnaden av ett altare för att 
hylla gud. För att anpassa detta innehåll till spelet behövdes i första hand fiender. 
Skorpioner och banditer nämns inte i originalmaterialet men de behövs på grund av att 
grundkonceptet i spelet är att döda fiender för att bli starkare och hitta ny utrustning. 
 
Resan till Shekem beskriver ingenting om de områden de färdas igenom. Här måste 
spelets genre uppmärksammas igen eftersom den kräver intressanta områden som 
spelaren kan utforska. 
 
Insamling av altarbitar är ett spelmoment som har lagts till för att ge spelaren ännu ett 
spelmoment såväl som att återigen låta spelaren utforska områden och besegra fiender. 
 
Logocentrisk narrativstruktur: 
En logocentrisk narrativstruktur innebär att utvecklaren och inte spelaren främst står för 
skapandet av berättelsen vilket kan påverka spelet genom att begränsa spelarens 
valmöjligheter. Spelaren kan påverka narrativet men inte de viktiga händelserna och 
karaktärerna. (Chandler, 2007) 
 
Det är väldigt tydligt att en logocentrisk narrativstruktur används då svaren som spelaren 
kan ge, när denne pratar med icke-spelarkaraktärer, är mycket begränsade. Ofta handlar 
det om att bara ge ett svar som rör dialogen framåt och inte till olika förgreningar. Valen 
handlar ofta om att acceptera ett uppdrag eller inte, om ett uppdrag inte accepteras 
innebär detta bara att fortsättningen av berättelsen fördröjs till dess att spelaren väljer att 
acceptera uppdraget. Spelaren kan välja att prata med de olika karaktärerna i vilken 
ordning som helst men endast dialogerna med Abraham kan föra berättelsen framåt. Sara 
och Lot har ingenting nytt att säga förrän spelaren har utfört ett uppdrag åt Abraham eller 
fått ny information från Abraham.  
 
Didaktisk litteratur: 
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Spelets mål är att spelglädje bör ligga i fokus i spelet och att lärandet ska vara en 
biprodukt. Spelaren behöver inte lära sig något om Bibelns berättelse för att ta sig vidare i 
spelet men genom dialogerna och spelmomenten kan denne få tag på mycket information. 
 
Balans mellan spelmoment och mellansekvenser: 
När spelaren startar en dialog kan denne inte röra sig och spelet pausas men spelaren kan 
när som helst avbryta dialogen och röra sig fritt igen. Detta gör att spelaren alltid har full 
kontroll över sin karaktär förutom under mellansekvenserna (som ännu inte finns i 
spelet). Dessa mellansekvenser skall dock endast spelas upp innan segmentets början 
(skapelseberättelsen) och efter segmentet (åren mellan Abraham och Josefs liv) d.v.s. 
under de minst intensiva delarna av spelet och inte mitt i ett uppdrag. 
 
Iteration och testning: 
Dessa spelmoment har testats genomgående men då främst för att hitta och åtgärda 
programmeringsmässiga problem (t.ex. att rätt antal dödade skorpioner gör att ett uppdrag 
blir slutfört). Eftersom inga problem uppstod med att spelare upplevde narrativstrukturen 
på ett annat sätt än det var tänkt var inte denna riktlinje användbar i detta syfte. 
 
Slutsats: 
Det går tydligt att se att två av riktlinjerna har varit mycket relevanta, nämligen genre och 
balans mellan spelmoment och mellansekvenser. Spelets genre har legat till grund för 
valet av spelmoment då dessa innehåller just de element som visats i riktlinjen. Hela 
segmentet utspelar sig även i samma tidsmässiga ram för att undvika onödiga 
mellansekvenser som avbryter spelet.  
 
Även övriga riktlinjer har använts. Spelmomenten har en logocentrisk narrativstruktur, 
spelaren tvingas aldrig att lära sig något för att ta sig vidare i spelet och spelarens karaktär 
tvingas aldrig att misslyckas för att skapa ett bättre narrativ. Iteration och testning var inte 
relevant i detta segment eftersom inga problem hittades med narrativstrukturen under de 
testningar som gjorts av spelet. 

5.4.2 Segment 1 – Dialog 

 
Användandet av riktlinjer 
Genre: 
Spelets genre innebär att även om berättelsen kan ta upp mycket utrymme bör den göra 
det vid rätt tidpunkter. Dialogerna bör vara korta och konkreta under de intensiva delarna 
av spelet och när det är möjligt bör djupare delar av berättelsen göras frivillig att ta till sig 
för spelaren. Långa texter är passande för genren så länge som det inte tvingar spelaren 
att läsa under intensiva moment. 
 
Dialogerna för det första segmentet följde denna riktlinje i de flesta fall men vid ett antal 
tillfällen var texterna utsvävande och för långa. Texten nedan är ett exempel på en av 
dessa utsvävande texter: 
 

”- Halleluja! Lovat vare Herrens namn nu och för evigt! Från 
öster till väster skall Herrens namn bli prisat.  Nu kan vi börja 
våra liv i detta nya land. Tack för all din hjälp!” 

 
Logocentrisk narrativstruktur: 
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Den logocentriska narrativstrukturen är tydlig och låter inte spelaren påverka händelserna 
till någon större grad. Dialogträden innehåller endast ett val för spelaren när denne ska 
tacka ja eller nej till ett uppdrag. Utöver detta finns alltid endast ett dialogval för varje 
stycke som icke-spelarkaraktärerna säger. 
 
Didaktisk litteratur: 
Spelaren tvingas inte till att lära sig något genom dialogerna men vid flera tillfällen 
används citat ur Bibeln i syfte att skapa autenticitet. Detta kan även tolkas som ett sätt att 
lära ut texterna i Bibeln. 
 
Språklig stil: 
Den språkliga stilen är mycket blandad i dessa dialoger. Citat från Bibeln blandas med 
mer vardagligt språk och karaktärerna pratar om spelkontroller för att spelaren ska veta 
hur spelet fungerar.   
 
Slutsats 
De riktlinjer som har följts till störst grad är den logocentriska narrativstrukturen, 
didaktisk litteratur och riktlinjen som handlar om ”forced failure”. Spelaren kan inte 
ändra narrativstrukturen genom de val som denne gör i dialogerna men eftersom det inte 
ens finns sidospår att följa i dialogerna finns det risk att det blir för tråkigt istället. 
Spelaren tvingas heller inte att lära sig om bibelberättelsen för att ta sig vidare i spelet och 
spelarens avatar tvingas inte misslyckas med något för att skapa en bättre narrativstruktur. 
 
De riktlinjer som inte har följts är den språkliga stilen och genre vilka bör ligga till grund 
för de flesta ändringarna när dialogerna ska modifieras. 

5.5 Identifikation av spelmoment 
Detta avsnitt innehåller arbetet med verket. Genom användandet av riktlinjerna och egna 
slutsatser har spelmoment identifierats och utvecklats ur Gamla Testamentet. 

5.5.1 Segment 1 – Abraham 

Detta segment har redan skapats och användes därmed endast för att utvärdera riktlinjerna 
under föregående avsnitt 5.4.  

5.5.2 Segment 2 – Josef 

Segmentet ska behandla följande delar av Gamla Testamentet: 
Första moseboken 

37:1 – 37:36 Josef blir såld till Egypten av sina bröder 
39:1 – 39:20 Josef hos Potifar 
39:21 – 41:36 Josef i fängelset 
41:37 – 45:15 Josef blir styresman i Egypten, Josef återförenas med sina bröder 
45:16 – 47:12 Jakob och hans söner reser till Egypten 
 
Spelmomenten innefattar här tiden då Josef sitter i fängelset fram till att han träffar farao 
för att tyda dennes drömmar (Första moseboken 41:14).  Detta segment har omvandlat 
väldigt lite av händelserna i Bibeln till spelmoment. Den största delen av informationen 
förmedlas genom dialogerna som berättar föregående händelser. Anledningen till detta är 
främst spelets genre. Berättelsen om Josef innehåller inte många element där spelaren 
skulle få en chans att slåss mot fiender eller utforska områden. 
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Josefs tolkning av Faraos drömmar var en punkt som kunde ha gjorts till ett spelmoment 
genom att låta spelaren, genom dialogträd, tolka drömmen på rätt sätt. Eftersom spelaren 
är en ängel och en viktig punkt är att just Josef tolkar drömmen skulle detta vara svårt att 
genomföra. 
 
Lösningen blev att skapa ett spelmoment genom att låta fängelset befinna sig i uppror när 
Josef ska hämtas upp för att prata med Farao.  
 
De interaktiva moment som ingår i huvuduppdragen för det andra segmentet innefattar 
att: 

• Prata med stadsinvånare, munskänken, fångar, vakter och Josef. 
• Utforska staden och fängelsehålan. 
• Döda fångar, råttor och spindlar. 
• Eskortera Josef ut ur fängelset. 
• Lösa pussel för att ta sig ut ur fängelset. 

 
Användandet av riktlinjer 
Genre: 
Detta segment har fått nytt innehåll i form av att fängelset som Josef sitter fängslad i är i 
uppror. På detta sätt får spelaren möjlighet att döda mycket fiender för att utveckla sin 
karaktär. Dialog och utforskning har lagts till genom att låta spelaren prata med 
stadsbefolkningen för att ta reda på vad spelaren behöver göra. Alla dessa element, 
speciellt karaktärsutveckling, är viktiga för ett rollspel. (Rollings & Adams, 2003) 
  
Spelaren måste även, när denne har hittat Josef, eskortera honom ut ur fängelset genom 
en grotta. För att lägga till ännu ett spelmoment finns här ett pussel i form av hieroglyfer i 
omgivningen som spelaren måste komma ihåg och använda i rätt ordning för att ta sig 
vidare. Detta leder till att spelaren måste utforska grottan och döda fler fiender. 
 
Logocentrisk narrativstruktur: 
Spelaren kan här välja att prata med befolkningen för att få mer bakgrundsberättelse, se 
mer av staden och hitta föremål. De huvudsakliga punkterna i berättelsen går dock inte att 
ändra på. Spelaren måste hitta Josef och ta honom till Farao för att fortsätta i spelet. 
 
Forced failure: 
Det som närmast liknar ”forced failure” i detta avsnitt är den punkten när spelaren och 
Josef väljer en annan väg ut ur fängelset eftersom det bara kommer fler fångar för att 
attackera dem. Spelaren kan känna sig lurad av att inte få möjligheten att strida mot alla 
fångar för att ta sig ut (Dansky, 2007). Denna lösning valdes ändå eftersom en ny väg 
med nya spelmoment såväl som ett nytt område ansågs viktigare. 
 
Didaktisk litteratur: 
I detta segment undviks väldigt tydligt lärande moment som kan vara störande för 
spelaren. För att bättre få spelaren att förstå berättelsen upprepas dock Josefs öde i 
dialogerna med stadsbefolkningen och andra karaktärer såväl som i mellansekvenser.  
 
Balans mellan spelmoment och mellansekvenser: 
Precis som i det första segmentet finns mellansekvenser endast i början och slutet av 
segmentet. 
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Detta segment gjorde uppdraget att hitta passande spelmoment svårt. Den viktigaste 
riktlinjen var även i detta segment genre. Spelet måste innehålla spelmoment som passar 
ett actionrollspel och när inte dessa spelmoment finns måste de skapas. 

5.5.3 Segment 3 – Mose 

Segmentet ska behandla följande delar av Gamla Testamentet: 
Andra moseboken 

1:1 – 2:22 Israeliterna förtrycks i Egypten, Moses födelse och flykt från Egypten 
2:23 – 6:13 Den brinnande busken, Mose återvänder till Egypten 
6:28 – 12:33 De tio plågorna 
12:34 – 14:31 Uttåget från Egypten 
19:1 – 20:21 Sinai, de tio budorden 
32:1 – 32:35 Guldkalven, förstörelsen av budorden 
34:1 – 34:35 Mose får de nya stentavlorna med budorden 
Fjärde moseboken 

13:1 – 14:45 Folket vågar inte inta landet. Vandring i 40 år 
Femte moseboken 

31:1 – 31:13 Mose förbereder sin bortgång 
34:1 – 34:12 Mose dör 
 
Detta segment var mer tacksamt att göra spelmoment av men även här går det inte att 
använda alla punkter pga. tekniska begränsningar och brist på tid. Flera av dessa stycken 
har planerats att omvandlas men blivit nedprioriterade, däribland Moses födelse. Spelaren 
skulle i sådant fall få i uppdrag att skydda Mose som barn från egyptiska vakter och 
placera honom i en korg som skickas nedför floden. Även den tionde plågan skulle passa 
som ett spelmoment, då genom att låta spelaren måla blod på hebréernas hus i den 
egyptiska staden innan dödsängeln anländer. 
 
De delar som till slut fokuserats på är följande: Andra Moseboken 4:20 samt Andra 
Moseboken 14:22 – 14:25. Dessa verser innefattar Moses återvändande till Egypten och 
hebréernas vandring genom Röda havet. Precis som i föregående segment förmedlas de 
största delarna av berättelsen genom dialog och mellansekvenser men i detta segment har 
inte lika stora ändringar behövts göras (som t.ex. fängelseupproret i Josefs berättelse). 
 
De interaktiva moment som ingår i huvuduppdragen för det tredje segmentet innefattar 
att: 

• Prata med stadsbefolkningen (hebréer och egyptier) och Mose. 
• Utforska staden och öknen utanför denna. 
• Döda vilddjur i öknen och egyptiska krigare. 
• Eskortera Mose. 
• Beskydda hebréer från attackerande egyptier. 

 
Användandet av riktlinjer 
Genre: 
Enligt Rollings & Adams (2003) är strid och utforskning viktiga delar av ett rollspel. För 
att få med spelmoment som innefattar att strida mot fiender har Moses återresa till 
Egypten fördjupats. Spelaren måste färdas genom öknen och på vägen strida mot vilda 
djur för att hitta Mose. Detsamma gäller för vägen tillbaka. För att ta reda på var Mose 
finns behöver spelaren prata med stadsbefolkningen i Egypten och öknen måste sedan 
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utforskas för att hitta honom.  Båda dessa spelmoment passar spelets genre genom att låta 
spelaren utforska områden. 
 
De verser som innefattar hebréernas vandring genom Röda havet (Andra Moseboken 14:1 
– 14:31) var mycket tacksamma ur genresynpunkt. En liten ändring gjordes i form av att 
egyptierna verkligen kommer ikapp hebréerna till skillnad från Bibeln där de hinner 
genom havet. Spelaren måste besegra de egyptiska krigarna som tar sig fram till 
hebréerna. 
 
Logocentrisk narrativstruktur: 
Här gäller ungefär samma princip som i segmentet med Josef. Spelaren kan välja att ta 
reda på mer om Mose genom att prata med alla invånare i staden men det är även möjligt 
att hitta honom direkt. Dialogerna leder till att spelaren får lite mer bakgrundshistoria och 
nya föremål men de leder inte till olika resultat i form av betydande händelser. 
 
Didaktisk litteratur: 
Segmentet förklarar händelserna i Moses liv och hans berättelse tas upp flera gånger i 
stadsinvånarnas dialoger. Dessa upprepningar kan ha den effekten att spelaren har lättare 
att lära sig berättelsen men spelaren tvingas aldrig att lära sig något för att ta sig vidare. 
 
Balans mellan spelmoment och mellansekvenser: 
Till skillnad från tidigare segment används här mellansekvenser i mitten såväl som i 
början och slutet. Denna avvägning har gjorts då endast resan tillbaka till Egypten inte 
skulle ge tillräckligt mycket innehåll. För att ge mer innehåll till segmentet utan att 
använda mellansekvenser behöver spelmomenten ligga inom samma tidsram. Eftersom de 
tio plågorna (som följer efter Moses återkomst till Egypten) är svåra att genomföra 
tekniskt tvingas de att representeras av en mellansekvens. 
 
Slutligen valdes därmed att använda en mellansekvens till de tio plågorna för att sedan 
omvandla den del som passade bäst som ett spelmoment, nämligen vandringen genom 
Röda havet. Denna del ger utrymme att lägga till strider mot egyptiska soldater såväl som 
en intressant miljö och ett nytt spelmoment i och med försvarandet av hebréerna.  
 
I detta segment hade snarare bristen på teknisk funktionalitet större inverkan på valen än 
bristen på innehåll som lämpade sig till spelet. Många fler delar kunde ha fungerat att 
göra spelmoment av men de utvalda delarna gav mest innehåll. De utvalda delarna låg 
dessutom bra till tidsmässigt för att återknyta till alla delar som skulle behandlas i 
segmentet, till skillnad från att till exempel bara omvandla delar i början eller slutet av 
Moses berättelse. 

5.5.4 Segment 4 – Josua 

Segmentet ska behandla följande delar av Gamla Testamentet: 
Josua 

1:1 – 1:11 Gud talar till Josua och ger honom uppdraget att inta Israel 
5:13 – 6:27 Intagandet av Jeriko 
7:1 – 11:15 Erövringen av Israel 
11:16 – 12:24 Återblick på erövringen av landet 
24:25 – 24:33 Josuas död 
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Segmentet som behandlar Josuas liv kunde tidigt identifieras som ett passande 
spelmoment för ett spel som Testament. Josuas bok innefattar tiden då hebréerna tar 
tillbaka hela Israel och behandlar därmed stora slag och krig. Den mest välkända delen av 
boken är intagandet av Jeriko, staden som ligger i vägen för att hebréerna ska ta sig vidare 
in i Israel. 
 
Det visade sig dock svårare än förväntat att hitta verser som var lätta att omvandla till 
spelmoment. Övertagandet av Jeriko går till på så sätt att det hebreiska folket vandrar runt 
staden i sju dagar för att sedan blåsa i horn och ge ifrån sig ett vrål som får Jerikos murar 
att rasa. Att upprepade gånger gå runt staden ger inte mycket till spelaren, i form av 
spelglädje, och kommer därför att representeras av en mellansekvens. De delar som 
valdes ut att göra spelmoment av finns att läsa i Josua 6:21 vilket innefattar plundringen 
av Jeriko efter att murarna har fallit. 
 
För att få in mer utforskning och varierande spelmoment planerades även tiden innan 
hebréernas övergång av floden Jordan att omvandlas till ett spelmoment. Spelaren skulle 
då behöva undersöka områden kring staden för att oskadliggöra vakterna i stadens 
utkikstorn. Detta spelmoment har dock nedprioriterats helt enkelt på grund av tidsbrist 
och det faktum att intagandet av Jeriko innehåller de spelmoment som genren behöver. 
Dessutom innebär detta att ingen mellansekvens behöver avbryta spelandet mellan detta 
spelmoment och intagandet av Jeriko. 
 
De interaktiva moment som ingår i huvuduppdragen för det fjärde segmentet innefattar 
att: 

• Prata med Josua och hebreiska soldater. 
• Döda krigare från Jeriko. 
• Utforska staden Jeriko. 
• Ta över områden i Jeriko. 

 
Användandet av riktlinjer 
Genre: 
Eftersom verserna som behandlade intagandet av staden Jeriko främst behandlade ritualen 
för att få murarna att falla passade inte större delarna av dessa verser till spelets genre.  
 
Den största ändringen som gjorts i detta segment är att mer fokus har lagts på striden efter 
att murarna har fallit. I Bibeln finns inte tillräckligt med information om denna strid för 
att utreda huruvida det var ett jämnt slag eller om det handlar om en plundring av staden 
utan motstånd. Eftersom spelet behöver utmanande fiender och actionfyllda strider läggs 
krigare från Jeriko till, vilka försöker stoppa hebréerna. Genom denna ändring får spelet 
ett passande actionelement. Denna ändring innefattar även att staden har gjorts relativt 
stor och delats in i flera områden för att striden ska vara effektfull och dessutom låta 
spelaren utforska staden. 
 
Logocentrisk narrativstruktur: 
Detta segment har en mycket linjär form. Spelaren kan välja att prata med ett antal icke-
spelarkaraktärer men för att överhuvudtaget ta sig vidare i berättelsen måste spelaren 
prata med Josua och acceptera uppdraget att ta över staden. Om spelaren inte accepterar 
uppdraget kan inte berättelsen fortsätta och spelaren kan endast röra sig inom 
startområdet. Spelaren behöver ta över tre områden vilka måste tas över i ordning. Det 
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enda spelaren kan göra för att påverka narrativstrukturen i detta segment är alltså att välja 
att prata med icke-spelarkaraktärerna (förutom Josua) eller inte. 
 
Balans mellan spelmoment och mellansekvenser: 
Detta segment innehåller endast mellansekvenser i början och slutet av segmentet. Denna 
riktlinje var en anledning till att spelmomentet som innefattade utforskningen av området 
kring Jeriko inte prioriterades högre. En mellansekvens mellan anfallet av vakttornen och 
anfallet av staden skulle kunna vara störande för spelaren eftersom det tar bort 
spelarkontrollen i ett intensivt skede. Om spelaren fråntas kontrollen till för stor del finns 
det risk att denne blir frustrerad och tappar intresse för spelet (Chandler, 2007).  
 
Detta segment har antagligen minst innehåll av de fyra segmenten som analyserats. Detta 
beror på flera orsaker. Segmentet innehåller inte någon större bakgrundsberättelse som 
spelaren behöver bli medveten om. Mose, Josef och Abraham har en mycket djupare 
bakgrundsberättelse och större representation i Bibeln.  
 
Det alternativa spelmoment som diskuterats har ett antal nackdelar och fler spelmoment 
innebär även att resurser dras från andra segment som behöver mer uppmärksamhet. 
Spelmomentet som valdes innehåller dessutom allt som genren kräver. När spelet går 
vidare till nästa iteration ligger dock detta segment högt prioriterat för att göra det 
innehållsmässigt likvärdigt med övriga segment. 

5.6 Skrivande av mellansekvenser och dialog 
Detta avsnitt innehåller den andra delen av verket, mellansekvenserna och dialogerna. 
Även här har riktlinjerna och egna slutsatser legat till grund för resultatet. 

5.6.1 Mellansekvenser 

För att binda samman segmenten i spelet (vilka ibland utspelar sig med hundratals års 
mellanrum) används mellansekvenser. Dessa mellansekvenser består av bilder och 
tillhörande text. 
 
Mellansekvenserna är fulla av information som spelaren behöver för att förstå 
Bibelberättelsen men informationen är väldigt kompakt. Riktlinjen genre säger att 
bakgrundsberättelsen kan utvidgas under mindre intensiva delar men samtidigt får inte 
spelaren tappa intresset av alltför långa mellansekvenser. Mellansekvenserna ger spelaren 
nödvändig information och om denne vill veta mer bör mer information istället finnas 
tillgänglig i spelet men vara valfri att läsa (t.ex. genom böcker som spelaren hittar i spelet 
och kan välja att läsa när denne vill). 
 
Precis som riktlinjen om den språkliga stilen skrivs alla mellansekvenser i presens för att 
göra spelarens påverkan tydligare och ge närvarokänsla.  

5.6.2 Dialog – Segment 1 

Detta segment innehåller endast tre karaktärer som spelaren kan välja att prata med. 
Dessa är Abraham, hans fru Sara och Abrahams brorson Lot.  
 
I spel är det viktigt att spelaren får reda på hur kontrollerna och funktionerna i spelet 
fungerar. Detta förklaras på olika sätt i olika spel men ett vanligt sätt är att helt enkelt låta 
spelets karaktärer förklara detta för spelaren. Detta visade sig skapa lite komplikationer i 
dialogen för det första segmentet. 
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”Den fjärde väggen” är ett uttryck som har sitt ursprung i teater. Den fjärde väggen är den 
sida av scenen vilken publiken ser föreställningen igenom. En karaktär som pratar direkt 
till publiken bryter igenom den fjärde väggen. Detta händer i teater och böcker såväl som 
i spel och film där en karaktär kan vända sig mot kameran för att prata med tittaren eller 
spelaren. Fenomenet som uppstår när en karaktär bryter igenom ”den fjärde väggen” kan 
jämföras med uttrycket ”Verfremdungseffekt” vilket har sitt ursprung i Bertholt Brechts 
arbete (Ödeen, 2005). Enligt Sjöberg används ”Verfremdungseffekt” för att skapa distans 
mellan publik och fiktion för att få publiken att reflektera över innehållet. Brecht vädjar 
till publikens intellekt istället för deras känslor eller inlevelseförmåga (Sjöberg, 2005). I 
Testament bryter egentligen inte karaktärerna igenom den fjärde väggen eftersom de 
aldrig pratar direkt med spelaren utan med spelarens avatar. Att Abraham pratar om 
musknappar och karaktärsikoner gör dock att immersionen förstörs eftersom karaktärerna 
i spelet inte ska veta om att det är ett spel.  
 
En lösning är att förklara kontrollerna genom helt separata menyer eller låta en separat 
karaktär (som inte har någon större koppling till berättelsen) prata om kontrollerna. En 
separat karaktär som inte hör till den huvudsakliga berättelsen kan dock förvandlas till ett 
problem i sig genom att bryta från mönstret hos de andra karaktärerna. I Testament har 
informationen om spelarens kontroller placerats i dialogerna för karaktärerna Abraham 
och Sara. Detta är inte en perfekt lösning då dessa delar av dialogerna bryter mot annan 
dialog i spelet men på grund av tidsbrist och tekniska begränsningar är det för tillfället 
den bästa lösningen. 
 
Användandet av riktlinjer 
Genre: 
Spelets genre gör att dialogerna bör vara relativt kompakta och dessutom låta spelaren 
avbryta dem och sedan med enkelhet återuppta dem. Att göra dem kompakta ger inte 
alltid ett bra flyt i texten och när mycket information ska tryckas ihop på en punkt i 
dialogen kan det låta krystat. Detta förbättras dock på flera ställen genom att dela upp en 
lång dialog i små stycken och låta spelaren välja ett svar mellan varje stycke. Dessa val 
har egentligen inte någon effekt men gör ändå att dialogen känns som en dialog och inte 
ett långt utlägg från den ena parten i dialogen. 
 
Att återuppta och fortsätta dialogen på exakt samma ställe där den avslutades är inte 
möjligt i dialogsystemet som spelet använder. Det skulle krävas en otroligt stor mängd 
variabler som måste sättas och kollas varje gång som spelaren väljer att avbryta och starta 
upp en dialog. Dessutom måste alltid en ny fil skapas om ”ursprungsnoden” i en dialog 
ska ändras d.v.s. det första som en icke-spelarkaraktär säger varje gång en dialog initieras. 
Dessa punkter sätts dock ut med jämna mellanrum för att spelaren inte alltid ska behöva 
gå igenom ett gigantiskt dialogträd för att hitta den information som denne vill ha. 
 
Logocentrisk narrativstruktur: 
I detta segment är spelarens val då det gäller dialog mycket begränsade. De flesta dialoger 
innefattar endast en möjlig kedja av svar som spelaren kan ge och i de fall där fler svar är 
möjliga innebär dessa svar bara att spelaren tackar ja eller nej till att anta ett uppdrag. De 
kan även leda in till ett sidospår som ger lite extra information. Dialogerna leder dock 
aldrig till två helt separata slutresultat (förutom att anta ett uppdrag eller inte) och 
spelaren kan alltså ta sig fram i spelet endast genom att följa en specifik dialogkedja. När 
spelaren blir begränsad på detta sätt tyder det på användandet av en logocentrisk 
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narrativstruktur och det är främst utvecklaren som bestämmer hur berättelsen ska 
utvecklas (Chandler, 2007). 
 
Didaktisk litteratur: 
Spelaren är fri att ta till sig så mycket eller så lite av berättelsen som denne vill så länge 
som spelaren förstår vad som behöver göras för att lyckas med uppdragen. Spelarens 
kunskap om den bibliska berättelsen har ingen påverkan på dennes framgångar i 
segmentet. Kunskap om spelets grundläggande funktionalitet är snarare den viktigaste 
kunskapen. Spelaren ska dock förhoppningsvis lära sig berättelsen utan att tvingas till det.   
 
Språklig stil: 
I detta segment har den språkliga stilen varit orsak till de största ändringarna från den 
första versionen av dialogen till slutresultatet. Från början försökte vi integrera mycket 
bibelinnehåll och citat från Bibeln för att skapa autenticitet. Detta visade sig dock i många 
fall skada spelupplevelsen mer än det skapade trovärdighet. Detta visade sig under de 
speltestningar som gjordes tidigare i projektet, under kursen Projekt i spelutveckling C på 
Högskolan i Skövde. 
 
Här följer en jämförelse mellan ett tidigt utkast av en dialog med Abraham och den 
modifierade versionen. 
 

”Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd! Äntligen kan 
vi ta oss över floden och fortsätta vår resa.” 

 
Den första texten innehåller ett språk som liknar verserna i Bibeln. Den första meningen 
är ett citat från Första Krönikeboken 16:34. Språket blir dock för högtravande och om 
spelaren dessutom inte förstår att det är ett bibelcitat blir det en väldigt tydlig kontrast 
från språket i andra delar av dialogen. För att lösa problemet har helt enkelt den första 
meningen kortats av: 
 

”Tacka Herren! Äntligen kan vi ta oss över floden och fortsätta 
vår resa.” 
 

En annan teknik som har använts för att ge mer autenticitet är användandet av hebreiska 
uttryck. Dessa kan ge effektfullare dialoger men överdrivet användande kan förvirra 
spelaren då denne helt enkelt inte förstår vad de betyder. Uttrycken bör placeras på platser 
där de är lätta att tolka, de flesta av dessa uttryck är helt enkelt hälsningsfraser som 
exemplet visar. 
 

”Shalom! Mitt namn är Sara. Vad gör du här ute i vildmarken 
främling?” 

 
Andra uttryck som är svårare att tolka kan användas genom att helt enkelt låta karaktären 
fortsätta dialogen på ett sätt som förklarar uttryckets innebörd:  
 

”Yishar koach! Bra kämpat!” 
 

Denna teknik används i ett flertal spel, filmer och skönlitterära texter. Ett exempel är 
boken Da Vinci-koden (Brown, 2004/2005) där författarna vid vissa tillfällen låter 
karaktärer som pratar franska med varandra använda franska uttryck så länge som inte 
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något viktigt ska förmedlas. När karaktärerna pratar om något som läsaren måste förstå 
står istället texten på målgruppens språk (svenska i detta fall eftersom det är en svensk 
översättning av boken) trots att det är underförstått att karaktärerna i fiktionen talar 
franska. 

5.6.3 Dialog – Segment 2 

Detta segment innehåller fler karaktärer jämfört med det första segmentet i form av 
stadsinvånare och ett antal karaktärer som behövs för att föra berättelsen framåt, nämligen 
Josef och Faraos munskänk. 
 
I böcker ger berättaren mycket detaljer till läsaren genom att noggrant beskriva saker i tur 
och ordning medan en film visar dessa detaljer med kameraåkningar, närbilder osv. 
(Seger, 1992). I ett spel kan det dock bli svårt att visa detaljer i vissa situationer. Följande 
text är ett utdrag från en dialog med en skadad fångvaktare i fängelsehålan där Josef sitter 
fängslad: 
 

”Jag försökte hämta hjälp men jag tror inte att jag...aaa...tar mig 
längre än hit. Snälla, rädda Josef och de andra.” 
 

Att förklara att fångvaktaren är skadad och har ont blir problematiskt och att spränga in 
ljud, som fångvaktaren ger ifrån sig, i texten blir både svårt att läsa och tolka. I Testament 
finns det få möjligheter att visa ansiktsuttryck på grund av tekniska begränsningar. 
Dessutom används endast dialoger för att förmedla berättelsen under spelmomenten 
vilket leder till att karaktärernas känslor och utseende inte kan förklaras av en berättare.  
 
Ett tredje alternativ för att bättre förklara att fångvaktaren har ont skulle vara genom 
användandet av ljud. Hur användandet av ljud kommer att se ut i slutversionen av spelet 
är dock omöjligt att veta eftersom detta ännu inte är definierat. Projektet har med största 
sannolikhet inte resurser till att anlita röstskådespelare men det är fortfarande möjligt att 
spela in ljudeffekter endast för att förtydliga att karaktären är skadad. Under skrivandet 
utgår dock arbetet från att endast dialogen ska användas och den nuvarande lösningen 
används tills vidare. 
 
Användandet av riktlinjer 
Genre: 
Spelets genre har tagits i åtanke genom att göra mycket av textinformationen frivillig för 
spelaren. Det är möjligt att tala med alla stadsinvånarna men detta är inte tvunget för att ta 
sig vidare. Spelaren måste dock prata med munskänken och Josef för att ta sig vidare i 
spelet. 
 
För att uppmuntra utforskning så kan vissa stadsinvånare, förutom att bidra med 
information till spelaren, även belöna spelaren med ett föremål om denne väljer specifika 
dialogval. Dessa dialogval har inget med kunskap om Bibeln att göra och dialogen kan 
upprepas för att på så sätt välja rätt alternativ till slut. Belöningarna har ingen stor 
påverkan på spelet utan fungerar främst som ett sätt att uppmuntra utforskning. 
 
Under de intensiva momenten används mycket korta dialoger medan de är längre och 
innehåller mer information under de lugna momenten. När spelaren till exempel träffar 
Josef för första gången attackeras han av andra fångar och spelaren måste besegra dessa 
innan Josef ger spelaren någon djupare information. När Josef sedan följer efter spelaren 
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på vägen ut ur fängelset finns det mycket fiender och dialogen med Josef hålls då kort 
eftersom detta är ett intensivt spelmoment. 
 
Logocentrisk narrativstruktur: 
De huvudsakliga händelserna i berättelsen kan inte spelaren ändra på men det finns 
dialoger som är valfria för spelaren vilka kan ge mer information som påverkar 
upplevelsen av narrativet. Till exempel går det att prata med en skadad fångvaktare i 
fängelset som berättar att han blev god vän med Josef under tiden som han satt i fängelset 
och att Josef nu behöver hjälp. Denna dialog ger mer information till spelaren och ändrar 
upplevelsen och intrycket av karaktärerna. 
 
Didaktisk litteratur: 
Dialogerna i detta segment tvingar inte spelaren att lära sig något. Som tidigare nämnts 
upprepas dock liknande historier om Josef av invånarna i staden vilket gör det lättare för 
spelaren att lära sig bibelberättelsen om denne väljer att prata med invånarna. De 
belöningar som spelaren kan få genom att prata med vissa av stadsinvånarna kan även 
leda till att spelaren pratar med flera stadsinvånare och på så sätt lär sig mer om 
berättelsen.  
 
Språklig stil: 
Ett problem med den språkliga stilen dök upp under arbetet med dialogen till 
munskänken. För att visa karaktärens missnöje med att fängelset är i uppror och Josef inte 
går att få tag på behövdes något slags kraftuttryck. Tyvärr är det svårt att veta hur en 
svordom skulle låta vid det tillfället och på den platsen.  
 
Svordomar ser ofta mycket olika ut beroende på språk och kultur, olika typer av uttryck 
används i olika länder men det är inte känt hur bruket av svordomar ser ut i alla världens 
språk (Nationalencyklopedin, 2009c). Eftersom språket ska vara generellt bör den typen 
av uttryck undvikas. För att komma runt problemet används än så länge inte svordomar. 
Munskänken uttrycker istället sitt missnöje på följande sätt:  
 

”Varför bestraffas jag på detta sätt!? Farao kommer säkerligen att 
mata mig åt vilddjuren i palatset.” 

5.6.4 Dialog – Segment 3 

Dialogerna i detta segment är uppbyggda på ett liknande sätt som dialogerna i segment 2. 
Spelaren börjar återigen i den egyptiska staden och kan prata med större delen av stadens 
invånare. Karaktären som främst för berättelsen vidare i detta segment är Mose. 
 
Användandet av riktlinjer 
Genre: 
Även i detta segment kan spelaren välja att prata med stadsbefolkningen för att få djupare 
information om berättelsen men det är inte ett måste för att ta sig vidare. För att belöna de 
spelare som utforskar mycket går det även att få föremål av vissa stadsbor genom att välja 
rätt svar under dialogerna med dem precis som i segment 2. 
 
Under de intensiva moment utanför staden där det finns mycket fiender hålls dialogerna 
kortare. Mose berättar om hur han hamnade där i oasen men på vägen tillbaka till 
Egypten, genom öknen, kan spelaren inte gå in i någon djupare diskussion med honom. 
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Logocentrisk narrativstruktur: 
Spelaren kan välja att inte prata med någon av invånarna i staden vilket leder till att en del 
bakgrundsinformation om Mose går förlorad. De viktigaste punkterna i berättelsen går 
dock inte att ändra på. 
 
Didaktisk litteratur: 
Berättelsen om hur Mose dödade en egyptier och landsförvisades återkommer i många 
dialoger men spelaren är inte tvungen att lära sig något för att hitta Mose och ta sig vidare 
i berättelsen.  
 
Språklig stil: 
Det finns åtta invånare i staden som spelaren kan prata med och de pratar om liknande 
ämnen vilket innebär att innehållet bör varieras. Precis som i det första segmentet 
används ibland hebreiska uttryck och dessutom egyptiska uttryck. De har även olika 
inställning till spelarens karaktär vilket skapar variation i deras språk. 
 
I det andra segmentet var det problematiskt att genom dialog visa att en karaktär var 
skadad. Ett liknande problem uppstod i detta segment när palatsvakterna i Egypten skulle 
bli rädda för ängeln i en dialog. Detta förmedlas i följande text genom att låta vakten 
stamma, vilket i text är lättare att tolka än ljudet av en person som känner smärta: 
 

”Självklart, j...j...jag ska genast meddela farao.” 

5.6.5 Dialog – Segment 4 

Segment 4 innehåller den minsta mängden dialog på grund av att det är ett segment som 
innehåller mycket intensiva moment. Spelaren behöver inte heller mycket information i 
form av dialoger för att förstå berättelsen. Berättelsen drivs framåt genom att spelaren 
pratar med Josua och utför de uppdrag han ger. 
 
Detta segment innehåller dialog till ett uppdrag som antagligen inte kommer att finnas 
med i spelets första iteration. De andra segmenten innehåller inte dialog för de 
nedprioriterade spelmomenten men just detta spelmoment ligger högt på listan för att 
läggas in i spelet och skrevs innan något var helt bestämt. 
 
I det första segmentet uppstod problem när spelets kontroller skulle förklaras i dialogen. 
Spelarens immersion förstörs när karaktärerna börjar prata om musknappar och spelets 
gränssnitt. I detta segment behövdes på något sätt spelmomentet med att placera ut 
flaggor för att ta över områden förklaras. Detta var ett mindre problem eftersom detta 
kunde förklaras utan att nämna att spelaren behöver klicka på objektet. Följande text visar 
den slutliga dialogen: 
 

”- Kom ihåg att du bara kan höja flaggan när alla krigare i 
området har besegrats. 
 
 1.Hur använder jag flaggan? 
  

- I varje område finns en upphöjning som du kan använda för att 
placera ut en flagga.” 
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Eftersom spelaren vid detta lag vet att objekten i spelvärlden kan interageras med genom 
att klicka på dem räcker det att nämna vilket objekt som är viktigt och ska användas. 
 
Användandet av riktlinjer 
Genre: 
Segmentet behandlar intagandet av staden Jeriko och är därmed genomgående mycket 
intensivt. Av den anledningen innehåller segmentet inga stora mängder dialog. Det finns 
andra karaktärer än Josua att prata med under intagandet av staden men dessa dialoger är 
mycket korta och finns där för att helt enkelt ge mer liv till omgivningen och variation till 
spelaren. Dessa dialoger kan dessutom ge den utforskande spelaren en fördel då de kan 
leda till upphittandet av nya föremål. 
 
Logocentrisk narrativstruktur: 
Detta segment är mycket linjärt vilket även gäller för dialogerna till stor del. De 
huvudsakliga punkterna i berättelsen kan inte förändras genom dialogen men det finns 
möjlighet att få ut mer information genom att tala med de andra karaktärerna förutom 
Josua. 
 
Didaktisk litteratur: 
Spelaren är inte tvungen at lära sig eller kunna något om bibelberättelsen för att ta sig 
vidare i segmentet.  
 
Språklig stil: 
Även i detta segment var det nödvändigt att genom dialog förmedla att en karaktär är 
skadad då spelaren träffar på flera skadade krigare. Återigen är det svårt att utföra och 
samma lösning används som i det andra segmentet. Följande text visar ett exempel: 
 

”- Jag kan inte röra mig. Jag tror inte att jag...kommer att  
få se det lovade landet ändå.” 
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6. Analys av arbetsprocessen och det slutgiltiga 
verket 

6.1 Testament och karaktärsutveckling 
Inte många adaptationer tar upp hela Gamla Testamentet utan tar istället bara upp en viss 
del. Detta kan bero på att det är svårt att hitta ett slutmål, en övergripande berättelse som 
återvänder i varje segment, ett problem som även finns i spelet Testament.  
 
Ett bra sätt att lösa detta är att helt enkelt behandla varje del separat och hitta de separata 
dramaturgiska kurvorna för varje segment. Till exempel tar filmen Ten Commandments 
(DeMille, 1956) endast upp berättelsen om Mose. Seger skriver i sin bok The Art of 

Adaptation: Turning Fact and Fiction into Film (Seger, 1992) om konceptet ”character 
arcs” vilket passar in i detta sammanhang. En ”character arc” är detsamma som en 
karaktärs utveckling i en berättelse. Det är svårt att hitta ett slutgiltigt mål för hela 
bibelberättelsen men varje karaktär har ett separat mål. Mose ska t.ex. befria sitt folk, 
Josua vill ta tillbaka Israel och Abraham vill resa till det heliga landet. 
 
I Testament binds berättelserna samman främst av spelarens karaktär vilken inte går 
igenom någon dramaturgisk utveckling utan utvecklas främst genom spelmekaniska 
förändringar. Att skapa en separat bakgrundsberättelse och dramaturgisk kurva för 
spelarkaraktären innebär ett stort arbete och även tillägget av material som kanske tar 
fokus från den Bibliska berättelsen som är viktigast att förmedla. Av denna anledning 
fokuserar spelet Testament på bibelkaraktärernas ”character arcs”. 

6.2 Dialog och belöningar 
Under segment två och tre finns det ett antal stadsinvånare som spelaren kan prata med 
vilka ger spelaren mer bakgrundsinformation. Stadsinvånarna kan dessutom ge spelaren 
belöningar i form av nya föremål. Dessa belöningar förändrar inte spelupplevelsen till 
någon större grad men kan göra det enklare för spelaren att besegra fiender. Belöningarna 
behövs inte för att ta sig vidare i berättelsen men de kan uppmuntra spelaren till att 
utforska spelvärlden och ta del av mer av berättelsen. 
 
En av dessa belöningar får spelaren endast om denne väljer ett specifikt svar i dialogen. 
Detta skulle kunna jämföras med riktlinjen som behandlar didaktisk litteratur eftersom 
spelaren måste välja rätt alternativ för att få föremålet. Alternativen har dock ingen direkt 
koppling till Bibeln och det krävs ingen kunskap om Bibeln för att välja rätt alternativ.  
Spelaren kan dessutom återupprepa dialogen för att på så sätt till slut hitta det rätta 
alternativet. Poängen är inte att testa spelaren utan att locka denne till att utforska 
områden, prata med karaktärerna och läsa dialogerna. 

6.3 Riktlinjernas relevans 
Riktlinjerna har varit till stor hjälp under arbetet med att identifiera spelmoment men det 
visade sig dock att det fanns element som hade större inverkan på valen. De största av 
dessa var tekniska begränsningar och sammanhållningen av spelmoment.  
 
De tekniska begränsningarna innebär helt enkelt att många verser i Bibeln som skulle 
kunna skapa intressanta spelmoment inte är möjliga att representera med hjälp av spelets 
nuvarande teknologi. Spelmomenten är möjliga att genomföra men det krävs då att 
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spelets teknologi utvecklas vilket skulle ta upp mycket tid och pengar. Detta innebär att 
tid och pengar i grunden är den faktor som sätter begränsningar på spelets innehåll. 
 
Sammanhållningen av spelmoment innebär att för att inte stycka upp spelupplevelsen och 
ständigt avbryta den genom användandet av mellansekvenser bör utvalda spelsekvenser 
ligga inom samma tidsmässiga ram. Då Bibeln utspelar sig över ett mycket stort tidsspann 
är det svårt att hitta passande spelmoment som ligger inom samma tidsram. 
 
Värt att nämna är även att spelets målgrupp, konfirmander, har varit en bidragande faktor 
till valen eller förändringarna som har gjorts i verket. Spelets målgrupp tas upp kort i en 
av riktlinjerna som behandlar skrivandet av dialog och mellansekvenser, nämligen 
språklig stil. Målgruppens inverkan sträcker sig dock över flera delar av arbetet då denna 
målgrupp innebär att alltför våldsamt eller opassande material behöver censureras. 
Spelets målgrupp skulle därmed kunna representera en egen riktlinje för såväl 
identifikation av spelmoment som skrivande av mellansekvenser och dialog.  

6.4 Samarbetet med projektmedlemmarna 
Under arbetet med de olika segmenten har en diskussion med andra medlemmar i 
projektgruppen ofta varit nödvändig. Eftersom medlemmarna i gruppen specialiserar sig 
på olika områden måste spelmomenten förklaras kort för övriga projektmedlemmar för att 
se till att spelmomenten inte orsakar problem för deras specifika områden.  Av denna 
anledning skapades tidigt den övergripande berättelsen för att se till att alla i 
projektgruppen accepterade innehållet och hade möjligheter att genomföra arbetet som 
skulle behövas.  
 
Ett annat exempel på ett tillfälle då en diskussion krävdes med andra personer i 
projektgruppen var under arbetet med det andra segmentet. Ett relativt stort antal fiender 
används i segmentet (fångar, vakter, råttor och spindlar). Ur ett spelprogressionsmässigt 
perspektiv, vilket en av projektmedlemmarna koncentrerar sig på, är inte detta 
nödvändigtvis bra. Introduktionen av nya fiender, nya funktioner, nya hinder osv. bör 
vara noggrant planerad och balanserad under hela spelets gång (Lopez, 2006). Då 
budgeten och tiden är begränsad kan inte ett oändligt antal nya fiender läggas in under 
spelets gång. I detta fall beslutades dock att progressionen inte skulle ta någon större 
skada av antalet nya fiender i segmentet. 

6.5 Objektivitet och censurering  
Som nämnts i avsnitt 2.2 – Att tolka Bibeln, kan Gamla Testamentet tolkas på många sätt. 
Projektgruppen bakom spelet Testament siktar på att göra en okontroversiell tolkning av 
Bibeln där vi i första hand vill förmedla händelserna i Bibeln genom ett nytt medium. När 
det gäller djupare tolkning och diskussion av innehållet vill vi låta konfirmander och 
konfirmandledare diskutera detta vid sidan av spelet. 
 
Att ha en helt objektiv inställning till bibeltexterna och förmedla exakt det som står är 
dock inte möjligt eftersom hela gruppen under arbetet med spelet gör egna tolkningar av 
texten. Både medvetet och undermedvetet. Dessutom sätter beställaren och målgruppen 
vissa krav och begränsningar på spelets innehåll. Gamla Testamentet innehåller mycket 
våld, kvinnoförnedring och andra moraliskt tvivelaktiga handlingar baserat på dagens 
moral. Detta gör att innehållet censureras för att undvika att exponera målgruppen för 
dessa delar men spelet ska ändå förmedla den bibliska berättelsen. Spelet innehåller 
fortfarande mycket våld men det framställs inte på samma sätt som i Bibeln och kan i de 
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flesta fall tolkas som att spelaren agerar i självförsvar. Spelets beställare vill även sätta sin 
egen prägel på spelet och bestämma vilka delar som är viktigast att förmedla vilket gör att 
just deras tolkning av materialet lyser igenom. 
 
Spelets beställare berättade även tidigt att de ville lyfta fram starka kvinnliga karaktärer i 
spelet. Detta är svårt att genomföra eftersom kvinnor till stor del ses som obetydliga eller 
personer som orsakar problem i Bibeln. Det finns dock undantag vilka vår beställare vill 
lyfta fram. Under detta arbete har få kvinnliga karaktärer lyfts fram eftersom 
huvudkaraktärerna i de behandlade segmenten alla varit män: Abraham, Josef, Mose och 
Josua. Under dessa segment är antagligen Sara den mest framstående kvinnliga 
karaktären. Bland de övriga karaktärerna som inte har någon större inverkan på 
berättelsen har jag varit fri att bestämma över deras kön, utseende osv. så länge som de 
passar in i spelet och berättelsen. Dialogerna i verket indikerar i de flesta fall inte om 
karaktärerna är kvinnor eller män. Projektgruppen har dock kommit överens om att 
försöka fördela antalet kvinnor och män jämnt bland dessa karaktärer.    
 
När arbetet med spelet fortsätter kommer en kvinnlig karaktär vara huvudpersonen under 
segmentet som behandlar domartiden. Debora var en rättvis, stark och modig kvinna 
enligt Bibeln. Av den anledningen vill vår beställare att hon får mer utrymme än de 
manliga domarna som verkade under domartiden och hela det femte segmentet kommer 
att kretsa kring händelser i Deboras liv. 

6.6 Synpunkter från projektets beställare 
För att utvärdera mitt arbete skickades verket till beställaren efter dess slutförande. 
Beställaren heter Peter Håkansson och är präst i Tidaholms församling. Jag ställde frågor 
angående innehållet i texten, den språkliga stilen och om texten förmedlar det som han 
hade tänkt. Överlag var Peter nöjd med resultatet men hade ett antal åsikter om 
mellansekvenserna och dialogen. 
 
Spelets målgrupp är konfirmander och texten bör, som tidigare nämnts, vara tillräckligt 
lättförstådd för att de ska kunna ta till sig materialet. Peter skriver i sitt svar till mig: 
 

”Sedan när man har konfirmander som målgrupp så gör det inget 
om man är lite övertydlig – vet dem inte vad något betyder så 
frågar de inte vad det betyder.” (Håkansson, personlig 
kommunikation, 2009-04-27) 
 

Denna kommentar gäller tre olika delar i dialogerna där ord och uttryck har använts som 
kan vara svårtolkade: Det heliga landet, munskänken och hebréer. En konfirmand kan 
inte förväntas veta att det förlovade landet är Israel, att en hebré kommer från Israel och 
att en munskänk provsmakar och serverar drycker åt farao. Dessa stycken kommer 
därmed att modifieras för att bättre förklara uttrycken. Peter nämner även att den 
språkliga stilen vid ett tillfälle under dialogen med Josef lutar lite för mycket åt det 
högtravande språket och behöver bli mer vardagligt. 
 
Peter vill även se fler tidsindikationer i mellansekvenserna för att bättre förmedla 
berättelsen till konfirmanderna. Detta orsakar problem i och med att dessa texter skrivs i 
presens för att ge spelaren en känsla av att vara med i berättelsen när den utspelas och 
kunna påverka den. En tidsangivelse i dessa texter skulle återigen separera spelaren från 
berättelsen genom att påminna denne om att det redan har hänt. Tidsangivelser kan dock 
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förmedlas på andra sätt än just i mellansekvenserna och det kommer att bestämmas vid ett 
senare tillfälle hur tidsangivelserna ska representeras. 
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7. Slutsats 
Arbetet utgick från följande frågeställningar: 

• Hur identifieras och utvecklas interaktiva spelmoment från en text? 
• Hur omvandlas litteratur till spel utan att innehållet går förlorat? 

 
Det finns inget välkänt och fastställt sätt att identifiera och utveckla spelmoment från en 
text men under mitt arbete har jag försökt att skapa en metod för just detta ändamål. 
Riktlinjerna som arbetades fram har visat sig mycket användbara men de är fortfarande 
riktlinjer och representerar inget garanterat sätt att skapa spelmoment. Vidare är 
riktlinjerna väldigt specifika för just spelet Testament även om de med stor sannolikhet 
skulle kunna appliceras på andra spel. En fungerande metod för att identifiera och 
utveckla interaktiva spelmoment har därmed skapats under detta arbete. 
 
Vad gäller att behålla originalmaterialets innehåll är det en fråga om avvägning. En 
adaptation innebär att en förändring måste ske för att få materialet att fungera i en annan 
typ av media. Som Seger (1992) skriver i Art of Adaptation – Turning Fact and Fiction 

into Film är adaptationen ett nytt original. Personen som skapar adaptationen måste hitta 
en balans mellan att behålla originalets viktigaste punkter och samtidigt se till att 
resultatet fungerar i dess nya form. Ett spel måste i första hand fungera som ett spel 
annars är chansen liten att någon vill spela det. Detta är inget konkret eller exakt svar på 
frågeställningen men som spelutvecklare bör man inte alltid se spelet som ett hantverk. 
En stor del rent kreativt arbete som inte grundas i bestämda regler ligger bakom en 
speladaptation av denna typ. 
 
Riktlinjerna visade sig fungera bra trots att de kunnat utvecklats och kompletterats med 
fler riktlinjer. Riktlinjen som behandlar ”forced failure” var knappt aldrig aktuell medan 
tekniska begränsningar skulle kunna ha gjorts till en egen riktlinje. Att inte kunna skapa 
ett spelmoment av en passande del i Gamla Testamentet på grund av att det inte finns tid 
eller pengar till att tekniskt genomföra det har orsakat många ändringar i verket. Utöver 
tekniska begränsningar skulle en alternativ riktlinje kunna vara målgruppen. Att spelet 
utvecklas till konfirmander har påverkat främst den språkliga stilen och typen av språk. 
Det finns dock även verser som inte passar att göra spelmoment av till den målgruppen på 
grund av att innehållet t.ex. är för våldsamt. 
 
Projektets beställare hade ett antal synpunkter på verket vilket innebär att verket kommer 
att behövas kompletteras i efterhand. Arbetets mål har uppfyllts men verket som har 
skapats kan inte användas fullt ut i spelet förrän dessa kompletteringar har gjorts. 
 
Under arbetet har det tydligt gått att se att speladaptation inte är ett välutforskat ämne. I 
jämförelse med ämnet filmadaptation, vilket det finns otaliga böcker skrivna om, finns 
det inte mycket information om det praktiska arbetet bakom att skapa en speladaptation. 
Om detta arbete skulle följas upp vore det intressant att försöka ta fram mer generella 
metoder och riktlinjer vilka skulle kunna användas för att skapa speladaptationer för olika 
genrer och från olika typer av material.  
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1. Inledning 
Detta dokument är produkten av arbetet att identifiera spelmoment och skriva manus till 
spelet Testament. Under hösten 2008 tog Svenska Kyrkan kontakt med Högskolan i 
Skövde för att utveckla ett spel som kunde användas som en del av 
konfirmandutbildningar. Resultatet blev spelet Testament vilket kommer att fortsätta 
utvecklas fram till oktober 2009. Testament innehåller i skrivande stund ett spelbart 
segment som behandlar Abrahams resa från Ur till Israel.  
 
Testament är ett actionfyllt rollspel baserat på Gamla Testamentet och utvecklas för att 
spelas på PC. Rollspelselementen innefattar karaktärsutveckling, utforskning och 
berättande/dialog. Actionelementet innefattar realtidsstrid med flera fiender. Spelaren 
interagerar med sin omgivning genom användandet av musen och tangentbordet. Musen 
är det primära interaktionsverktyget vilken används för att interagera med objekt i 
omgivningen. 
 
Detta dokument innefattar beskrivningar av spelets interaktiva moment. Dessutom 
innehåller dokumentet det skrivna material som behövs för att förmedla spelets berättelse, 
det vill säga mellansekvenser och dialoger. Spelet är indelat i olika segment vilka var och 
ett behandlar en speciell del av Gamla Testamentet. Segmenten benämns med en siffra 
och med namnet på den karaktär ur Bibeln som är mest central i det aktuella segmentet. 
 
Eftersom det fanns en begränsad mängd tid att färdigställa verket var ett antal 
avgränsningar tvungna att göras. Detta innebär att verket innefattar segment ett till fyra: 
Abraham, Josef, Mose och Josua. Till det första segmentet har dock endast dialog och 
mellansekvenser skrivits. Eftersom det första segmentet redan var färdigt och spelbart 
innan arbetet med detta verk började så var dessa spelmoment redan klara. Dialogerna 
och mellansekvenserna var dock endast temporära och de har skrivits om som en del av 
detta verk. 

1.1 Beskrivningar av spelmoment: 

Denna del av verket innefattar en översikt för de fyra första segmenten följt av en mer 
detaljerad beskrivning av spelupplägget för segment två till fyra. Det första segmentet 
finns bara med i översikten eftersom detta segment redan finns inne spelet och den 
detaljerade beskrivningen skapades innan detta verk. 

1.2 Mellansekvenstexter: 

För att binda samman segmenten i spelet (vilka ibland utspelar sig med hundratals års 
mellanrum) används mellansekvenser. Dessa mellansekvenser består av bilder och 
tillhörande texter. Bilderna har ej skapats som en del av verket. I verket innefattas 
definitionen av bildernas innehåll såväl som den text som hör till varje bild. 

1.3 Dialoger: 

Även dialogerna är indelade i segment. För att göra dialogerna enkla att förstå och 
samtidigt lätta att integrera i spelet används en speciell syntax vid skrivandet. Nedan 
följer en förklaring av de speciella uttryck och tecken som används. 

1.3.1 Karaktärens dialog: 
Den aktuella karaktärens del av dialogen börjar alltid med ett talstreck. Exempel: 
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”- God dag, vandrare.” 

 
Om ett talstreck återkommer flera gånger på samma dialognivå (se 1.3.3) överskriver det 
senaste talstrecket de övriga så länge som det inte ligger under ett oaktiverat villkor (se 
1.3.6). Exempel: 
 

”- Vad kan jag hjälpa dig med, främling? 
 
 1. Jag söker en man vid namn Mose. 
 
 - Det namnet känner jag inte till är jag rädd. 
 SLUT DIALOG 
 
EFTER ESCORTMOSES_COMPLETED 
 
- Vad kan jag göra för dig? 
SLUT DIALOG” 

 
Texten ”Vad kan jag göra för dig?” överskriver den första texten, ”Vad kan jag hjälpa dig 
med, främling?”, så länge som villkoret ”ESCORTMOSES_COMPLETED” är sant. 

1.3.2 Spelarens dialog: 
Spelarens del av dialogen börjar alltid med en siffra. Eftersom spelaren till skillnad från 
icke-spelarkaraktärer kan välja mellan alternativ betecknas varje alternativ med en siffra. 
Exempel: 
 

”- Är du beredd att fortsätta resan mot det lovade  
landet? 
  
 1. Jag är redo. 
 SLUT DIALOG 
   
 2. Vänta lite. 
 SLUT DIALOG” 

 
Om samma siffra återkommer flera gånger på samma dialognivå (se 1.3.3) överskriver 
den senaste siffran de övriga så länge som den inte ligger under ett oaktiverat villkor (se 
1.3.6). Exempel: 
 

” - Har du besegrat skorpionerna? 
 
 1. Inte än. 
 SLUT DIALOG 
  
 EFTER SCORPIONPLAGUE_COMPLETED 

1. Vadstället är säkert nu men det verkar finnas fler 
skorpioner på andra sidan. ” 
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Alternativet ”Vadstället är säkert nu men det verkar finnas fler skorpioner på andra 
sidan.” överskriver det första alternativet, ”Inte än.”, så länge som villkoret 
”SCORPIONPLAGUE_COMPLETED” är sant. 

1.3.3 Dialognivåer: 
Dialogerna är indelade i nivåer. Från den högsta nivån kan spelaren välja mellan ett antal 
alternativ som leder till en lägre dialognivå. Exempel: 
 

” - God dag, vandrare.       Nivå 1 
  
 1. Var hälsad, Abraham. 
 
 - Hur vet du mitt namn? Vem är du främling?  Nivå 2 
   

1. Var inte rädd, Abraham. Jag är utsänd av Herren att 
hjälpa dig. 
 
- Är du...en ängel?”     Nivå 3 
 

Denna dialog består av tre nivåer. Varje indrag innebär en ny nivå. 

1.3.4 Karaktärsnamn (---ABRAHAM---): 
Ett ord med stora bokstäver omslutet av tre streck på båda sidor visar namnet på en 
karaktär, underliggande text hör till denna karaktär. 

1.3.5 Områdesnamn (<OMRÅDE 1>): 
Ett ord med stora bokstäver inom ”vinkelparenteser” betecknar namnet på ett område och 
innehåller den aktuella karaktärens dialog i just detta område. 

1.3.6 Villkor (EFTER SCORPIONPLAGUE_ACCEPTED): 
Text som ligger under denna typ av beteckning är endast tillgänglig när villkoret är mött. 
Villkoret representeras av ett namn som i spelet kommer att motsvara en variabel, i detta 
fall namnet ”SCORPIONPLAGUE_ACCEPTED”. Variabeln, och därmed texten under 
beteckningen, aktiveras när spelaren utför en viss handling (till exempel väljer ett 
specifikt dialogval). Den text som aktiveras börjar nedanför beteckningen och slutar där 
dialognivån återgår ett steg uppåt. Exempel: 
 

”- En främling? Välkommen till vår stad. 
   
 1. Känner du till en man vid namn Josef? 
   
 - Hmmm, var inte det namnet på en av Potifars tjänare?  

Det sista jag hörde om honom var att han gjorde något 
hemskt mot Potifar och fängslades för sitt brott. 

 SLUT DIALOG  
   
 EFTER PRISONDIALOGUE_COMPLETED 
 2. Var ligger fängelset? 
   
 - I den nordvästra delen av staden. 
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 SLUT DIALOG 
 
EFTER FINDJOSEPH_COMPLETED 
 
- Kan jag hjälpa till med något?” 

 
Den rödmarkerade och kursiverade texten aktiveras när variabeln 
”PRISONDIALOGUE_COMPLETED” har aktiverats. 

1.3.7 Dialogavslutning (SLUT DIALOG): 
Denna beteckning innebär att inga fler dialogval finns och spelaren kan endast trycka på 
knappen ”stäng” för att stänga ner dialogfönstret. 

1.3.8 Återknytningspunkt ([PHARAOSDREAM]) 
Ett ord inom hakparenteser betecknar en återknytningspunkt vilken används för att 
markera en specifik plats i dialogstrukturen. Genom användandet av en hänvisning (se 
1.3.9) kan ett dialogval leda direkt till denna återknytningspunkt. Exempel: 
 

”- Farao, Egyptens Konung, har haft en dröm. En dröm som ingen  
av Egyptens alla spåmän eller trollkarlar kunnat tyda. Det var  
då jag berättade för honom om Josef. [PHARAOSDREAM]” 
 

En hänvisning till återknytningspunkten ” [PHARAOSDREAM]” innebär att dialogen 
fortsätter från och med texten i ovanstående exempel. 

1.3.9 Hänvisning (TILL [PHARAOSDREAM]) 
En hänvisning innefattar nyckelordet ”TILL”, följt av en återknytningspunkt. En 
hänvisning följer alltid direkt efter ett dialogval. Exempel: 
 

”1. Vad har hänt? 
TILL [PHARAOSDREAM]” 
 

När alternativ ett blir valt fortsätter dialogen från återknytningspunkten 
”[PHARAOSDREAM]”. 
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2. Översikt 
För spelmomenten används färgkodning och olika textstilar för att  visa vilka delar av 
berättelsen som förmedlas genom mellansekvenser och spelmoment. Dessutom används 
detta för att visa att ett spelmoment är nedprioriterat och inte kommer att finnas med i den 
första iterationen av spelet. Dessa indelningar gäller: 
 

• Blå och understruken text: Mellansekvens. 
• Grön text i fet stil: Spelmoment. 
• Röd och kursiverad text: Nedprioriterat. 

2.1 Prolog 

 
• Guds skapelse och om hur det går snett, syndafallet. Börjar om med Noa men 

människorna lever fortfarande dåligt. Människan sprider ut sig efter att ha fått 
olika språk vid Babels torn, nationer bildas. (mellansekvens) 

2.2 Segment 1 – ”Abraham” 

• Ett folk ska bli ”Guds folk” som ska visa för alla andra vem Gud är. Ledare för 
detta folk har Gud utsett Abraham till att vara. Han uppmanas att resa från Ur till 
det lovade landet Israel. Tera dör i Haran. (mellansekvens) 

• Spelaren börjar på östra sidan av floden Eufrat där denne träffar Abraham. 
Spelaren får i uppdrag att rensa området på andra sidan vadstället från 
skorpioner. 

• Spelaren måste skydda Abraham på sin resa till Shekem i Israel. Abraham 
följer en bestämd väg och spelaren måste döda attackerande banditer. 

• Väl framme i Shekem ska spelaren samla ihop material till ett altare som 
Abraham ska bygga i Guds ära. Spelaren måste utforska området för att 
hitta fyra olika altarbitar. 

• Sara och Abraham får inget barn som Gud lovat dem. Sara ber Abraham att 
försöka få barn med tjänsteflickan Hagar. Hon föder Ismael. Han kommer att bli 
stamfader för det arabiska folket. Abraham och Sara får till slut en egen son, Isak. 
Isak får i sin tur två söner, Jakob och Esau (mellansekvens) 

2.3 Segment 2 – ”Josef” 

• Jakobs yngsta son Josef blir såld till slavhandlare av sina bröder eftersom de är 
avundsjuka på honom. Till sin pappa säger de att han blev uppäten av ett djur. 
(mellansekvens) 

• Spelaren börjar i Egypten och får genom dialog med invånarna i staden reda 
på att faraos munskänk behöver hjälp vid ingången till fängelset. 

• Spelaren träffar Faraos munskänk och han berättar att han själv har suttit i 
fängelset och fick då en dröm tydd av en man vid namn Josef. Egyptens 
Farao har haft en dröm som ingen kunde tyda och munskänken, som åter 
hamnat i Faraos tjänst, föreslog att han skulle försöka med Josef.  

• När munskänken skulle hämta Josef fick han dock reda på att fängelset var i 
uppror och fullt med flyende fångar och farliga djur. Spelaren får i uppdrag 
att gå ner i fängelset för att hitta Josef.  
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• När spelaren hittar Josef är han, tillsammans med ett antal goda fångar, 
omringad av fiender.  

• När alla fiender är döda berättar Josef vad som har hänt, hur slavhandlaren 
Potifar satt honom i fängelse efter att hans fru beskyllt Josef för att ha 
antastat henne. Fler fiender dyker upp och de måste de hitta en annan väg 
ut. 

• På vägen ut måste spelaren lösa ett antal pussel som att bland annat klicka 
på hieroglyfer i rätt ordning. 

• När spelaren har tagit sig upp till staden igen börjar en mellansekvens.  
• Farao berättar för Josef om sin dröm där sju smala kor äter upp sju tjocka kor 

utan att bli tjocka. Josef vet vad den betyder, att det blir sju goda år men sedan 
kommer sju svåra år då alla grödor blir förstörda. Efter att Josef tyder Faraos 
drömmar får Farao förtroende för honom och gör honom till styresman i Egypten. 
(mellansekvens) 

• Hungersnöden slår även till i Israel och Josefs bröder kommer till Egypten för att 
få tag på mat. Josef återförenas med sin familj och förlåter sina bröder varefter 
israeliterna flyttar till Egypten. (mellansekvens) 

2.4 Segment 3 – ”Mose” 

• Israeliterna lever länge i Egypten och blir fler och fler vilket Farao inte gillar. 
Israeliterna förslavas och förtrycks. När de ändå blev för många utfärdade Farao 
en order om att alla nyfödda hebreiska gossebarn skulle dödas. (mellansekvens) 

• Spelaren börjar i Egypten och måste genom att prata med befolkning ta reda 
på var Mose finns. Spelaren får reda på att Mose har flytt ut i öknen och på 
vägen dit måste spelaren besegra ett antal fiender. 

• När spelaren träffar Mose, i öknen utanför staden, berättar han vad som har 
hänt under hans tid i Egypten: Han växte upp som en prins i palatset men en 
dag såg han en egyptier som slog på en slav. Mose fylldes av vrede och slog 
ihjäl egyptiern. Han förvisades från Egypten och slog sig ner i en Oas i 
öknen. När spelaren träffar Mose har Gud precis talat till honom genom den 
brinnande busken och bett Mose att gå till Egypten och försöka rädda 
slavarna, Guds folk. 

• Spelaren får i uppdrag att hjälpa Mose konfrontera Farao för att få honom 
att släppa israeliterna.  

• Farao säger nej varpå Gud låter allt vatten i Egypten förvandlas till blod. Farao 
fortsätter att neka Mose och fler plågor drabbar Egypten för varje gång han säger 
nej. (mellansekvens) 
1. Vattnets förvandling till blod 
2. Grodor 
3. Myggor 
4. Flugsvärmar 
5. Boskapspest 
6. Bölder 
7. Hagel 
8. Gräshoppor 
9. Mörker 
10.  Alla förstfödda i Egypten dödas. 

• Till slut ger Farao upp och släpper israeliterna varefter Mose och folket flyr ut i 
öknen. Farao ångrar sig och skickar soldater efter dem. Mose kommer fram till 
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Röda havet och delar på havet med Guds hjälp för att de ska kunna passera. 
(mellansekvens) 

• Spelaren börjar på botten av Röda havet och måste skydda de 
eftersläntrande israeliterna från förföljande egyptiska soldater. Egyptierna 
får inte döda fler än 10 israeliter, det finns en mätare som visar deras hälsa. 

• Efter flykten ut i öknen kommer folket fram till Sinai berg där Mose får två 
stentavlor med tio guds bud. När folket inte följer budorden blir han vansinnig och 
slår itu stentavlorna. (mellansekvens) 

• Mose får två nya stentavlor av Gud. (mellansekvens) 

 2.5 Segment 4 – ”Josua” 

• Spanare skickas till det heliga landet, folket vågar inte inta landet så som Gud vill. 
Som straff för att de inte litar på honom måste de vandra i öknen i 40 år. 
(mellansekvens) 

• Efter 40 år i öknen dör Mose och Josua blir utvald att leda folket. (mellansekvens) 
• Spelaren möter Josua öster om Jordanfloden. Han berättar att de måste inta 

Jeriko för att ta tillbaka Israel. Spelaren får i uppdrag att undersöka området runt 
staden och döda vakterna i de utkikstorn som finns utanför staden.  

• Folket går runt Jeriko en gång om dagen i sex dagar och blåser i horn. På den 
sjunde dagen går folket sju varv runt staden varefter Josua beordrar dem att skrika 
och murarna faller. (mellansekvens) 

• Spelaren måste inta staden genom att ta över punkter. Spelaren måste döda 
alla fiender inom området och klicka på ett objekt i området för att hissa 
flaggan och ta över det.  

• Efter att Jeriko har fallit övertas även Jerusalem och hela Israel blir deras land. 
(mellansekvens) 
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3. Spelmoment – Detaljer 
Även här används färgkodning och kursiverad text för att visa spelmoment som är 
nedprioriterade. För att representera de nedprioriterade spelmomenten används 
kursiverad röd text. 

3.1 Segment 2 – ”Josef” 

Första området – Staden 
Spelaren börjar innanför portarna till staden och kan röra sig runt hela staden innanför 
stadsportarna, spelaren kan dock inte komma in i palatset. Spelaren kan prata med 
invånarna i staden varav flera av dem pratar om Josef. Ett par av invånarna berättar även 
att Faraos munskänk har försökt att få tag på Josef. Munskänken hade dock stött på 
problem utanför fängelset. När spelaren hittar och pratar med Faraos munskänk berättar 
han att Farao har haft en dröm som Josef behöver tyda. Det är dock uppror i fängelset så 
han behöver hjälp att hitta Josef i fängelset. 
 
Andra området – Fängelsets första våning 
I fängelset springer fångar och vakter omkring, vissa av dem slåss med varandra. Det 
finns även de som attackerar spelaren vilka denne måste försvara sig mot. Spelaren når 
till slut fram till en trappa som leder djupare ner i fängelset. 
 
Tredje området – Fängelsets andra våning 
Här finns förutom fångar och vakter även råttor som attackerar spelaren. Spelaren träffar 
här en skadad fångvaktare som berättar att Josef har tagit över ansvaret för ett antal snälla 
fångar och att de försvarar sig mot ett antal våldsamma fångar längre in i fängelset. När 
spelaren hittar Josef måste han hjälpa Josef att besegra fångarna varefter han berättar vad 
som har hänt. Josef går med på att träffa Farao varefter fler fiender dyker upp och dödar 
alla utom spelaren och Josef. De måste hitta en annan väg ut. 
 
Fjärde området – Grottan ut ur fängelset 
Här finns en mängd spindlar som attackerar spelaren. Spelaren kan välja mellan ett flertal 
gångar men en av dessa blockeras av ett stort stenblock. Stenblocket har en liten 
urholkning med fem olika hieroglyfer runt urholkningen. Spelaren kan interagera med 
hieroglyferna men det händer ingenting. De andra vägarna leder dels till en piedestal med 
en lysande sten och dels till ett stort rum med hieroglyfer på marken. Spelaren måste 
komma ihåg hieroglyfernas ordning. Efter att den lysande stenen har placerats i 
stenblocket och spelaren har interagerat med hieroglyferna på stenblocket i rätt ordning så 
flyttas det åt sidan. I nästa rum finns en boss som måste besegras. När den är besegrad 
kan spelaren gå ut till staden genom en öppning bakom bossen.  
 
Första området – Staden 
Väl ute i staden ska spelaren eskortera Josef till palatset där en av vakterna förklarar att 
upproret har blivit stoppat och att de ska eskortera Josef till Farao. 
 
Uppdragslista 
 
Hitta Josef 
Mål: 
Hitta Josef i fängelset och ta honom till farao. 
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Information: 
Faraos munskänk vill att du ska hitta Josef i fängelsehålan. 
 
Hjälp Josef att fly 
Mål: 
Eskortera Josef ut ur fängelset. 
 
Information: 
Josef behöver hjälp att ta sig ut ur fängelset. Hjälp honom att ta sig förbi alla hinder på 
vägen ut. 

3.2 Segment 3 – ”Mose” 

Första området – Staden 
Spelaren börjar innanför portarna till staden och kan röra sig runt hela staden förutom 
palatset, nu kan dessutom spelaren lämna staden och gå ut i öknen. Genom att prata med 
stadens invånare (både hebréer och egyptier) får spelaren reda på var Mose befinner sig. 
Flera av dem berättar om en händelse för 40 år sedan när en prins av Egypten dödade en 
annan egyptier och flydde ut i öknen. 
 
Andra området – Stadens utkanter 
Här finns fortfarande lite hus och hyddor. 
 
Tredje området – Öknen 
En kal och karg öken med många fiender. 
 
Fjärde området – Oasen 
Spelaren hittar Mose i en oas ute i öknen där han har bott i 40 år. När spelaren träffar 
honom har han precis sett den brinnande busken och fått i uppdrag av Gud att befria sitt 
folk från Farao. Spelaren ska sedan eskortera Mose tillbaka till Egypten. 
 
Första området – Staden 
Väl tillbaka i Egypten behöver spelaren bara gå in i palatset varefter en mellansekvens 
startar. 
 
Femte området – Röda havet 
Efter mellansekvensen börjar spelaren på bottnen av Röda havet tillsammans med ett 
antal hebréer. När spelaren pratar med någon av dem berättar de att de är förföljda av 
egyptier och ett uppdrag börjar där egyptierna attackerar hebréerna. Spelaren måste 
försvara dem tillräckligt länge för att de ska ta sig igenom havet.  
 
Uppdragslista 
 
Hitta Mose 
Mål: 
Spelaren måste hitta Mose ute i öknen. 
 
Information: 
Invånarna i staden berättar om en prins av Egypten som döda en annan egyptier och 
flydde från landet. 
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Mose och Farao 
Mål: 
Spelaren måste eskortera Mose till Farao. 
 
Information: 
Mose har fått i uppdrag av Gud att återvända till Egypten och befria sitt folk. Du måste 
hjälpa honom på vägen. 
 
Röda havet 
Mål: 
Skydda de flyende hebréerna från egyptierna. 
 
Information: 
Farao har ångrat sitt val att släppa sina slavar och jagar efter dem genom Röda havet. Du 
måste skydda hebréerna.  

3.3 Segment 4 – ”Josua” 

Första området – Klippa öster om Jordanfloden 
Spelaren börjar öster om Jordan floden där Josua har ett litet läger (resten av folket är 
längre bort). Spelaren kan gå till områden utanför staden Jeriko men kan inte komma in i 
staden. När spelaren pratar med Josua berättar han att Jeriko måste intas för att ta 
tillbaka resten av Israel. Spelaren får i uppdrag att undersöka området kring staden och 
döda vakter i de utkikstorn som finns där. 
 
Andra området – Mellan Jordan och Jeriko 
Här finns utkikstorn som spelaren måste gå upp i för att döda vakterna. 
 
Första området – Klippa öster om Jordanfloden 
När spelaren har utfört uppdraget och återvänt till Josua börjar en mellansekvens. 
 
Tredje området – Jeriko del 1 
Spelaren börjar innanför staden Jerikos portar där denne träffar Josua. Spelaren kan inte 
ta sig förbi detta område förrän denne har pratat med Josua. Spelaren får i uppdrag att ta 
över stadens tre områden genom att döda alla fiendesoldater i dessa och sedan klicka på 
olika föremål för att ta över ett område i taget. 
  
Fjärde området – Jeriko del 2 
Detta är nästa område som spelaren måste ta över. 
 
Femte området – Jeriko del 3 
Det sista området som spelaren måste ta över. När detta är gjort kan spelaren återvända 
till Josua och en mellansekvens tar spelaren vidare till nästa kapitel. 
 
Uppdragslista 
 
Undersök staden 
Mål: 
Spelaren måste undersöka området kring staden Jeriko och göra sig av med eventuella 
vakter som kan varna staden. 
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Information: 
Josua och israeliterna måste inta staden Jeriko för att kunna ta sig in i landet och erövra 
det. Undersök stadens försvar och förbered för en attack. 
 
Inta staden 
Mål: 
Spelaren måste inta staden genom att ta över tre olika områden. 
 
Information: 
Israeliterna måste inta staden Jeriko för att kunna fortsätta in i landet och erövra det.  
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4. Mellansekvenser 
I detta avsnitt används färgkodning och olika textstilar för att visa mellansekvenserna i 
förhållande till spelmomenten. 
 

• Grön text i fet stil representerar ett spelmoment. 
• Röd kursiverad text representerar ett nedprioriterat spelmoment vilket inte 

kommer att finnas med i den första iterationen av spelet. 

4.1 Prolog 

Bild 1:  
Jorden. 
 
Text: 
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. På sex dagar fullbordades himlen och 
jorden och allt vad där finns och på den sjunde dagen vilade Gud. Gud skapade de första 
människorna, Adam och Eva, för att vårda jorden. Han gav dem en mäktig gåva i form av 
den fria viljan men de frestades till att bryta mot Guds regler och blev utslängda från 
Edens lustgård.  
 
Människorna förökade sig på jorden men de levde syndfulla liv. Endast ett fåtal 
människor levde som Gud ville, detta var Noas familj. Gud beordrade Noa att bygga en 
ark som skulle rymma ett par av varje art på jorden varefter Gud dränkte hela världen i en 
väldig syndaflod. Endast Noa, hans familj och djuren på båten överlevde syndafloden.  
 
Så började världen återigen myllra av människor men de spred inte ut sig över jorden som 
Gud ville. De bodde istället på samma plats och för att behålla sin gemenskap byggde de 
ett gigantiskt torn som var synligt för alla människor var de än befann sig. För att få 
människorna att sprida ut sig över hela jorden skapade Gud förvirring bland människorna 
så att de inte kunde förstå varandra. De talade nu olika språk och bildade nationer. 

4.2 Kapitel 1 – ”Abraham” 

Bild 2:  
Abraham på knä inför ett starkt ljus 
 
Text: 
En lång tid senare bestämmer sig den gudfruktiga Terach, son till Nachor, för att 
tillsammans med sin familj lämna hemmet i staden Ur för att utvandra till Kanaan. När de 
når fram till Harran, ännu långt från Kanaans land, bestämmer de sig dock för att stanna 
där och Terach dör, 205 år gammal.  
 
Här uppenbarar sig Gud för en av Terachs söner, Abraham, och befaller honom att lämna 
Harran och vandra till det land som Gud visar honom. Gud välsignar Abraham och 
berättar att Abraham ska bli stamfader åt ett stort folk, Guds folk, som ska visa för alla 
andra folk vem Gud är. Som Guds utsände ängel måste du hjälpa Abraham på hans resa. 
 
Spelmoment 
 
Bild 3:  
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Abraham med ett barn i famnen (Isak), Hagar och Ismael i bakgrunden. 
 
Text: 
En tid efter att Abraham och hans familj slagit sig ner i det nya landet har Abraham och 
hans fru Sara ännu inte fått något barn. Detta trots att Gud lovat att Abraham ska bli 
stamfader till Guds folk. Sara blir orolig och bestämmer sig för att ta saken i egna händer, 
hon föreslår att Abraham ska försöka få barn tillsammans med deras slavflicka, Hagar. 
Abraham går med på förslaget och Hagar föder sonen Ismael, han kommer att bli 
stamfader för hela det arabiska folket. En tid senare föder dock Sara, 90 år gammal, den 
son som Gud lovat dem och barnet får namnet Isak. När Isak blivit 60 år gammal får han i 
sin tur två söner vilka får namnen Jakob och Esau. 

4.3 Kapitel 2 – ”Josef” 

Bild 4: 
Josef och Jakob pratar med varandra, i bakgrunden står Josefs bröder och viskar. 
 
Text: 
Jakob och Esau var rivaliserande bröder från födseln. Efter en konfliktfylld uppväxt 
försonas de och får många ättlingar. Jakob får tolv söner varav han favoriserar den yngste 
sonen, Josef. Josef får fina kläder av sin far och behöver inte jobba så hårt som sina 
bröder, dessutom har Josef förmågan att tyda drömmar. När Josef en dag berättar för sina 
bröder om en dröm där hans bröder kommer att knäböja inför honom får de nog. De säljer 
Josef till slavhandlare och säger till sin far att han blivit uppäten av vilda djur. Josef 
hamnar till slut i Egypten dit du nu måste färdas för att hjälpa honom att uppfylla sitt öde. 
 
Spelmoment 
 
Bild 5:  
Sju smala och sju tjocka kor. 
 
Text: 
När Josef förs inför Farao berättar han för Josef om den dröm han haft. Farao drömde att 
sju vackra och feta kor steg upp ur Nilen vilka följdes av sju fula och magra kor. De 
magra korna åt sedan upp de feta korna varefter Farao vaknade. Josef förklarar vad 
drömmen betyder för Farao, de sju feta korna representerar sju år av överflöd i Egypten 
medan de magra korna representerar sju år av hungersnöd. Farao får stort förtroende för 
Josef som lyckas tyda drömmen och gör därför Josef till styresman i Egypten. Josef får i 
uppdrag av Farao att samla in mat under de goda åren för att folket ska kunna överleva de 
kommande svåra åren.  
 
Alternativt spelmoment 
 
Bild 6:  
Josefs bröder står på knä framför honom i Egypten. 
 
Text: 
Faraos dröm blir verklighet och efter sju år av överflöd börjar de sju svåra åren. Även i 
Israel slår hungersnöden till och Josefs bröder och hans far, Jakob, drabbas hårt. Alla 
Josefs bröder förutom den yngsta, Benjamin, tvingas att bege sig till Egypten där det 
fortfarande finns mat. När de kommer fram till Egypten känner de inte igen Josef. De 
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bugar sig inför honom och ber honom om att få köpa säd. Josef bekänner inte direkt vem 
han är utan vill sätta dem på prov för att se om bröderna har förändrats.  
Först säljer han dem säd men kräver att de ska hämta sin yngsta broder. När alla bröder 
sedan återvänder till Egypten lägger Josef en värdefull bägare i Benjamins väska och 
kräver att han måste stanna kvar som slav till Josef på grund av stölden. Bröderna vägrar 
dock att återigen lämna ut sin yngsta bror för egen vinning och en av bröderna, Juda, 
erbjuder sig att ta Benjamins plats. Nu förstår Josef att hans bröder har förändrats och 
bekänner vem han är. Alla bröder försonas och Josef ser sedan till att hela hans släkt får 
flytta till Egypten och leva där. 

4.4 Kapitel 3 – ”Mose” 

Bild 7:  
Israeliter som drar stora stenblock i Egypten. 
 
Text: 
Israeliterna lever gott i Egypten och de blir fler och fler. Långt efter att Josef, och den 
Farao han tjänade, dött fick Egypten en ny Farao. Denna nya Farao visste inget om Josef 
och hans släkt utan tyckte att israeliterna hade blivit för många. Han förslavade hela det 
israeliska folket och satte dem i hårt arbete. Israeliterna blev ändå fler och fler varefter 
Farao utfärdade en order om att alla nyfödda israeliska gossebarn skulle dödas.  
 
För att rädda sitt barn lade en israelisk kvinna sitt barn i en korg vilken hon släppte ner i 
Nilen. Korgen flöt iväg med strömmen och hamnade till slut utanför Faraos palats. Faraos 
dotter tar hand om barnet och döper det till Mose. Mose växer upp som en prins av 
Egypten men när han får reda på sitt ursprung stöter han på många problem och det är nu 
upp till dig att hjälpa Mose.  
 
Spelmoment 
 
Bild 8:  
Något slags kollage med plågorna i bakgrunden och Mose och Farao i förgrunden. 
 
Text: 
Efter att Mose har nått fram till Egypten söker han upp Farao i hans palats. Mose 
förklarar att Herren har skickat honom och kräver att Farao ska släppa hans folk. Farao 
känner inte till Gud och vägrar släppa israeliterna. För att tvinga Farao att släppa 
Israeliterna skickar Gud ohyggliga plågor att drabba Egypten. Först förvandlas allt vatten 
i Egypten till blod men Farao låter ändå inte folket gå. Efter varje ny plåga ställer Mose 
samma krav på Farao, ”Släpp Guds folk!”, men Gud gör Farao obeveklig för att visa sitt 
folk den kraft han besitter. Grodor, myggor och flugsvärmar drabbar Egypten men ändå 
säger Farao nej. Folket drabbas av hemska bölder och deras boskap dör men Farao säger 
fortfarande nej. Brinnande hagel faller från himlen, gräshoppor svärmar in över landet 
och hela Egypten täcks av ett ogenomträngligt mörker men Farao vägrar att släppa 
israeliterna. Nu skickar Gud en tionde plåga över Egypten, Guds dödsängel vandrar 
genom landet och dödar alla förstfödda egyptiska barn. 
 
Alternativt spelmoment 
 
Bild 9:  
Mose står framför det delade Röda havet med folket bakom sig. 
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Text: 
Faraos egen son tas av dödsängeln och nu kan inte Farao neka Mose längre. Han släpper 
Mose och hela det israeliska folket och låter dem ta med mängder av mat och rikedomar. 
Israeliterna var nu flera miljoner till antalet och vandrar ut ur Egypten med all deras 
boskap och packning. En tid efter deras uttåg blir återigen Farao förhärdad av Herren och 
förstår inte hur han kunde låta israeliterna lämna Egypten. Farao skickar ut sina 
stridsvagnar efter dem.  
 
Efter en lång vandring når folket fram till Röda havet och upptäcker att Egyptierna är på 
väg för att döda dem. Folket börjar misströsta men Mose använder sin stav som Herren 
har skänkt honom för att dela havet itu. En korridor öppnar sig mellan två gigantiska 
väggar av vatten och folket vandrar torrskodda genom havet. Det är nu upp till dig att 
beskydda israeliterna på deras vandring genom havet. 
 
Spelmoment 
 
Bild 10:  
Mose uppe på berget Sinai, visar upp stentavlorna för folket. 
 
Text: 
Efter att folket har tagit sig genom havet faller massorna av vatten ner över Egyptierna 
och dränker dem. Israeliterna fortsätter på en lång vandring genom öknen och Gud förser 
dem med mat på vägen. De når fram till berget Sinai och Mose går ensam upp på berget 
för att ta emot Guds tio budord. Mose får Guds lag till folket på två stentavlor medan 
folket vid bergets fot börjar bli otåliga. Folket skapar en avgudabild, en guldkalv, som de 
dyrkar och när Mose återvänder och ser vad de har gjort blir han rasande. Han slänger 
stentavlorna nedför berget vilka krossas mot marken vid bergets fot. 
 
Mose återvänder till bergets topp för att be Gud att förlåta folket. Mose får två nya 
stentavlor av Herren varefter folket fortsätter sin vandring mot Kanaans land. 

4.5 Kapitel 4 – ”Josua” 

Bild 11:  
Folket vandrar ute i öknen. 
 
Text: 
När israeliterna slutligen når fram till Israel igen skickar de in spanare för att undersöka 
landet. Spanarna återvänder och berättar att landet befolkas av jättar, att landet inte går att 
inta. Gud säger till Mose att de ska inta landet men folket går emot hans vilja. Som straff 
för att folket fortfarande inte litar på sin Gud låter Herren dem fortsätta sin vandring 
genom öknen. Efter 40 år i öknen har alla de israeliter som inte vågade inta landet dött. 
Även Mose har dött och folket har fått en ny ledare, Josua. Josua och israeliterna gör sig 
nu redo att inta staden Jeriko, den enda staden som står i deras väg för att ta över landet. 
Du måste se till att staden faller i deras händer. 
 
Alternativt spelmoment 
 
Bild 12:  
Josua, folket med trumpeter och arken utanför Jeriko. 



 - 16 - 

 
Text: 
Jerikos murar verkar vid första anblicken ointagliga men Josua vet att Gud är med 
honom. Herren förklarade för Josua hur de skulle göra för att inta staden. Folket vandrade 
runt Jerikos murar ett varv om dagen i sex dagar. På den sjunde dagen gick folket sju varv 
runt murarna och deras präster blåste i väldiga horn. När hornen ljöd gav hela folket ifrån 
sig ett väldigt härskri och Jerikos murar föll. Men striden är inte över, du måste hjälpa 
Josua att inta hela staden. 
 
Spelmoment 
 
Bild 13:  
Josua med vapen i hand och en karta över Israel i bakgrunden. 
 
Text: 
Efter Jerikos fall öppnar sig hela landet för Josua och det israeliska folket. De intar 
Jerusalem och hela landet blir till sist deras. 
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5. Dialoger 

5.1 Kapitel 1 – ”Abraham” 

---ABRAHAM--- 
 
<OMRÅDE 1> 
 
- God dag, vandrare. 
  
 1. Var hälsad, Abraham. 
 
 - Hur vet du mitt namn? Vem är du främling? 
   
  1. Var inte rädd, Abraham. Jag är utsänd av Herren att hjälpa dig. 
   
  - Är du...en ängel? 
    
   1. Det är vad människor skulle kalla mig. 
    
   - Du kommer i rättan tid! I timmar har vi sökt efter en  
   plats där vi kan ta oss över denna flod. Nu när vi slutligen  
   funnit en del av floden där vattnet är grunt nog så lurar  
   skorpioner vid vadstället. 
     
    1. Låt mig ta hand om skorpionerna. Snart är vadstället  
    säkert. 
      
    - Tack främling, och lycka till! 
    SLUT DIALOG 
      
    2. Ge mig lite tid att förbereda mig. 
    SLUT DIALOG 
 
EFTER SCORPIONPLAGUE_ACCEPTED    
- Har du besegrat skorpionerna? 
 
 1. Inte än. 
 SLUT DIALOG 
  
 EFTER SCORPIONPLAGUE_COMPLETED 
 1. Vadstället är säkert nu men det verkar finnas fler skorpioner på  
 andra sidan.  
  
 - Tack för hjälpen min vän men det är som du säger. Skorpionerna är  
 många till antalet och har visat sig en starkare fiende än vi kunnat  
 ana. Kanske kan magier och Gudakraft hjälpa dig mot skorpionerna? 
   
  1. Magier? 
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  - När du attackerar fiender ökar din Gudskraft vilken låter dig  
  använda magier. Om du behöver hjälp att använda magierna kan du  
  rådfråga min fru Sara. 
    
   1. Tack för råden. Jag ska ta hand om skorpionerna. 
   SLUT DIALOG 
    
   2. Låt mig förbereda mig först. 
   SLUT DIALOG 
    
  2. Tack för råden. Jag ska ta hand om skorpionerna. 
  SLUT DIALOG 
    
  3. Låt mig förbereda mig först. 
  SLUT DIALOG 
    
    
 EFTER SCORPIONPLAGUE2_ACCEPTED   
 1. Inte än, jag ska ta hand om dem. 
 SLUT DIALOG 
  
 EFTER SCORPIONPLAGUE2_COMPLETED 
 1. Vadstället är säkert nu. Skorpionerna är döda. 
   
 - Tacka Herren! Äntligen kan vi ta oss över floden och fortsätta vår  
 resa. Du bör nu ha fått så mycket Erfarenhetspoäng att du lyckats  
 stiga i Grad. Om du klickar på ikonen med huvudet på, så får du upp  
 Karaktärsskärmen och där kan du sätta ut poäng i dina Egenskaper.  
 Min fru Sara är mycket kunnig om vad de olika egenskaperna gör, så  
 jag råder dig att tala med henne när du får tid över. 
    
  1. Det ska jag göra. 
     
  - Är du beredd att fortsätta resan mot det lovade  
  landet? 
     
   1. Jag är redo. 
   SLUT DIALOG 
      
   2. Vänta lite. 
   SLUT DIALOG 
      
EFTER OVERTHERIVER_ACCEPTED      
- Är du beredd att fortsätta resan mot det lovade landet? 
   
 1. Jag är redo. 
 SLUT DIALOG 
   
 2. Vänta lite. 
 SLUT DIALOG 
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EFTER OVERTHERIVER_COMPLETED 
- Vi måste skynda. 
SLUT DIALOG      
 
<OMRÅDE 2> 
 
- Nu har vi inte långt kvar till det lovade landet min vän.  
Men det värsta återstår. Den sista färden går genom ett  
område härjat av banditer! Vi hoppas kunna färdas fredligt  
genom landet, men om nöden kräver det måste du skydda oss.  
Säg till mig när du är redo för avfärd. 
   
 1. Jag är redo, låt oss fortsätta. 
 SLUT DIALOG 
   
 2. Vänta här en stund. 
 SLUT DIALOG 
   
EFTER PROTECTABRAHAM_ACCEPTED    
- Kom, vi måste skynda! 
SLUT DIALOG    
 
EFTER PROTECTABRAHAM_COMPLETED 
- Låt oss vila här ett slag, mina gamla ben orkar inte så mycket  
som de brukade göra. 
   
 1. Vi är inte säkra här, vi måste fortsätta. 
   
 - Du har rätt, området är fullt av banditer. 
 SLUT DIALOG 
   
 2. Vi vilar en stund. 
 SLUT DIALOG 
  
EFTER PROTECTABRAHAM2_ACCEPTED  
- Kom, vi måste skynda! 
SLUT DIALOG   
 
EFTER PROTECTABRAHAM2_COMPLETED  
- Vi är oskadda! Sannerligen, Herren skyddar sina trognas steg.  
Vi har det heliga landet inom räckhåll, snart har vi nått  
vårt mål! Tack för all din hjälp. 
   
 1. Ingen orsak, Abraham. 
   
 - Som tack vill jag ge dig en belöning. Detta var min fars kniv,  
 ett föremål som räddat mig ur många knipor. 
    
  1. Den kommer med säkerhet att komma till användning. 
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  SLUTDIALOG 
    
 EFTER PROTECTABRAHAM_REWARD 
 1. Låt oss fortsätta. 
   
 - Gå genom bergspasset här så möts vi på andra sidan. 
 SLUT DIALOG 
 
<OMRÅDE 3> 
 
- Äntligen! Vi är framme i det heliga landet. Jag vill hylla  
Herren genom att bygga ett altare på den här platsen. Sök igenom 
Shekem efter de delar som behövs och återvänd sedan med dem till mig. 
 
 1. Var finns altardelarna? 
   
 - Den första delen du behöver hitta finns i nordväst.  
 De övriga återfinner du i angränsande områden i öst,  
 syd och väst. 
    
  1. Jag ska hitta dem åt dig. 
  SLUT DIALOG 
    
  2. Inte nu. 
  SLUT DIALOG 
  
EFTER ALTARPIECES_ACCEPTED 
- Hur går det? Har du funnit alla altardelar än? 
   
 1. Var finns altardelarna? 
   
  - Den första delen du behöver hitta finns i nordväst.  
  De övriga återfinner du i angränsande områden i öst,  
  syd och väst. 
  SLUT DIALOG 
   
 2. Inte än. 
 SLUT DIALOG 
 
EFTER ALTARPIECES_COMPLETED 
- Altardelarna! Du har funnit dem! Bra jobbat.  
Nu kan jag uppföra altaret till Guds ära. Tack för allt! 
   
 1. Ingen orsak. 
   
 - För att visa vad din hjälp betyder för oss vill  
 jag nu ge dig ännu en gåva. Denna ring fann jag på  
 vägen hit, den kanske kan komma till användning  
 för dig? 
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  1. Tack, det är jag säker på. 
  SLUT DIALOG 
    
 EFTER ALTARPIECES_REWARD 
 2. Ingen orsak. 
 SLUT DIALOG 
 
---SARA--- 
 
<OMRÅDE 1> 
 
- Shalom! Mitt namn är Sara. Vad gör du här ute i vildmarken främling? 
   
 1. Jag är här för att hjälpa er på er färd. 
   
 - Verkligen? Vi kan behöva en hjälpande hand. Prata med min man  
 Abraham. 
 SLUT DIALOG 
 
EFTER SCORPIONPLAGUE_ACCEPTED 
 
- När du ska strida så ha din hälsa i åtanke. Om den gröna mätaren  
i det nedre vänstra hörnet når botten så kommer du att svimma av och  
föras tillbaka till en säkrare plats. Var noga med att tillbe Gud om  
din hälsa är låg, ty Herren ger läkedom åt de förtvivlade, han helar  
deras sår. 
SLUT DIALOG 
  
EFTER SCORPIONPLAGUE_COMPLETED 
- När du ökat i Grad så kan du placera ut poäng i dina Egenskaper,  
dessa ökar dina Färdigheter. Styrka gör dina attacker kraftigare,  
Visdom gör dina magier bättre och Smidighet gör dig mer träffsäker  
med dina attacker. 
   
 1. Vad vet du om magi och Gudskraft? 
   
 - Du kanske har sett de tre mätarna i nedre vänstra hörnet,  
 och hur de fylls på då du attackerar fiender? Mätarna visar  
 din Gudskraft. Har du tillräckligt mycket Gudskraft så kan  
 du kasta magier, använd höger musknapp för det! Du kan också  
 byta magi genom att klicka på ikonerna bredvid mätarna. 
 SLUT DIALOG     
 
<OMRÅDE 2> 
 
- Banditerna är harhjärtade och anfaller oftast i grupper!  
Men misströsta inte. Använd din kraft för att skada flera av dem  
samtidigt. Vänd deras fega taktik till din fördel! 
 
EFTER PROTECTABRAHAM2_COMPLETED  
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- Yishar koach! Bra kämpat! 
SLUT DIALOG 
 
<OMRÅDE 3> 
 
- Det heliga landet! Vi är här! Tyvärr finns det även i  
Shekem banditer och ilskna djur. Du får vara försiktig under  
dina utforskningar. 
SLUT DIALOG 
 
EFTER ALTARPIECES_ACCEPTED 
- I grottorna är gångarna snäva och du har inte så stor  
rörelsefrihet. Men tänk på att du kan använda de snäva  
utrymmena till att samla många fiender på samma plats! 
SLUT DIALOG 
 
EFTER ALTARPIECES_COMPLETED 
- Lovat vare Herrens namn nu och för evigt! Nu kan vi börja  
våra liv i detta nya land. Tack för all din hjälp! 
SLUT DIALOG 
 
---LOT--- 
 
<OMRÅDE 1> 
 
- Var hälsad vandrare. Mitt namn är Lot och jag är brorson till Abraham. 
SLUT DIALOG  
 
EFTER SCORPIONPLAGUE_COMPLETED 
 
- När du har besegrat dina fiender tappar de ibland föremål. Om din  
packning blir full av saker som du har hittat kan du sälja dem till mig!  
Tyvärr är mitt eget utbud ännu inte särskilt stort, men när vi anländer  
till det heliga landet tänker jag sätta upp ett marknadsstånd! Då skulle  
det glädja mig om du ville komma förbi och se mitt utbud av varor! 
SLUT DIALOG 
 
EFTER SCORPIONPLAGUE_COMPLETED    
- Det finns utrustning som kan öka dina Grundegenskaper och dina  
Färdigheter också. Kom förbi mitt stånd i Shekem senare,  
så kan jag erbjuda sådan utrustning för bara en handfull siklar! 
SLUT DIALOG     
 
<OMRÅDE 2> 
 
- Mah ha'Inyanim? Är allt väl? 
SLUT DIALOG 
 
<OMRÅDE 3> 
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- Shalom! Nu har jag packat upp mina varor, ta en titt och se om det  
är något du gillar! 
SLUT DIALOG 
 
EFTER ALTARPIECES_ACCEPTED 
- Mah Nishmah? Vad kan jag stå till tjänst med? 
SLUT DIALOG 

5.2 Kapitel 2 – ”Josef” 

---EGYPTIER 1--- 
 
<STADEN> 
 
- Var hälsad. 
   
 1. Jag söker en man vid namn Josef. 
   
 - Josef? Det namnet känner jag inte till. 
 SLUT DIALOG 
 
EFTER FINDJOSEPH_COMPLETED 
 
- Var hälsad. 
SLUT DIALOG 
   
---EGYPTIER 2--- 
 
<STADEN> 
 
- En främling? Välkommen till vår stad. 
   
 1. Känner du till en man vid namn Josef? 
   
 - Hmmm, var inte det namnet på en av Potifars tjänare?  
 Det sista jag hörde om honom var att han gjorde något hemskt  
 mot Potifar och fängslades för sitt brott. 
 SLUT DIALOG  
   
 EFTER PRISONDIALOGUE_COMPLETED 
 2. Var ligger fängelset? 
   
 - I den nordvästra delen av staden. 
 SLUT DIALOG 
 
EFTER FINDJOSEPH_COMPLETED 
 
- Kan jag hjälpa till med något? 
 
 1. Var ligger faraos palats? 
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 - Palatset är den stora byggnaden i centrum av stadens  
 norra del. 
  
---EGYPTIER 3--- 
 
<STADEN> 
 
- Ur vägen, jag har inte tid med småprat. 
SLUT DIALOG 
 
---EGYPTIER 4--- 
 
<STADEN> 
 
- Vad kan jag stå till tjänst med? 
   
 1. Vad vet du om en man vid namn Josef? 
   
 - Josef? Jag tror att faraos munskänk letar efter en man vid det  
 namnet. Han står vid ingången till stadens fängelse. 
   
  1. Var ligger fängelset? 
    
   - I stadens nordvästra ände. 
   SLUT DIALOG 
 
EFTER FINDJOSEPH_COMPLETED 
 
- Vad kan jag stå till tjänst med? 
 
 1. Var ligger palatset? 
 
 - Det är den stora byggnaden i den norra delen av staden. 
 SLUT DIALOG 
 
---EGYPTIER 5--- 
 
<STADEN> 
 
- Ja? 
 
 1. Vet du något om en man vid namn Josef? 
   
 - Josef var tjänare till Potifar. Han var en god människa och en  
 vän till mig, men han blev oskyldigt dömd och skickad till  
 fängelsehålan. 
    
  1. Jag är här för att hjälpa honom. 
    
  - Verkligen? Ta då denna och använd den för att rädda honom  
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  från fängelset. All lycka till dig främling! 
  SLUT DIALOG 
    
 EFTER PRISONDIALOGUE_COMPLETED 
 2. Var ligger fängelset? 
   
 - I den nordvästra delen av staden. 
 SLUT DIALOG 
 
EFTER FINDJOSEPH_COMPLETED 
 
- Josef! Jag är så glad att du klarade dig. 
SLUT DIALOG 
 
---EGYPTISK VAKT 1--- 
 
<STADEN> 
 
- Stör mig inte, jag har ett väldigt viktigt jobb att utföra! 
SLUT DIALOG 
 
EFTER FINDJOSEPH_COMPLETED 
 
- Kommer ni från fängelset? Otroligt att ni överlevde, upproret har kuvats 
och fångarna transporteras tillbaka för tillfället. 
   
 1. Detta är Josef, farao har bett att få träffa honom. 
   
 - Faraos munskänk har berättat om er ankomst. Ni är fria att gå in. 
 Munskänken bad mig även att lämna över denna belöning om ni skulle 
 återvända. 
 SLUT DIALOG 
 
 
---EGYPTISK VAKT 2--- 
 
<STADEN> 
 
- Ut med det, jag är en upptagen man. 
   
 1. Har du hört talas om en man vid namn Josef? 
   
 - En tjänare som inte visste sin plats. Han sitter fängslad i  
 stadens fängelsehåla. 
 SLUT DIALOG  
  
 EFTER PRISONDIALOGUE_COMPLETED 
 2. Var ligger fängelset? 
   
 - I den nordvästra delen av staden. 
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 SLUT DIALOG 
 
EFTER FINDJOSEPH_COMPLETED 
 
- Prata med min vän om ni vill in i palatset. 
SLUT DIALOG 
 
---MUNSKÄNKEN--- 
 
<STADEN> 
 
- Vem är du? 
 
 1. Mitt namn är inte viktigt. Jag söker en man vid namn Josef. 
   
 - Då är vi två. Varför bestraffas jag på detta sätt!? Farao kommer  
 säkerligen att mata mig åt vilddjuren i palatset. 
   
  1. Vad har hänt? 
    
  - Farao, Egyptens Konung, har haft en dröm. En dröm som ingen  
  av Egyptens alla spåmän eller trollkarlar kunnat tyda. Det var  
  då jag berättade för honom om Josef. [PHARAOSDREAM] 
     
   1. Varför skulle farao vilja veta något om Josef? 
     
   - När farao senast blev vred på mig kastade han mig i  
   fängelset. Jag träffade där en man vid namn Josef. Han  
   hjälpte mig att tyda mina drömmar och varje ord han sa har  
   blivit sant. För att glädja farao berättade jag om Josef  
   och blev ombedd att hämta upp honom från fängelset. 
     
    1. Vad är det som stoppar dig? 
      
    - Fängelset är i uppror! Fångar har lyckats fly  
    och löper amok inne i fängelsets korridorer.  
    Hur ska jag kunna få tag på Josef där nere,  
    han kanske till och med... 
       
     1. Jag kan gå ner i fängelsehålan och leta. 
       
     - Är det sant? Du skulle verkligen rädda mitt  
     liv om du kunde återvända till palatset med  
     Josef. Ta den här nyckeln så kan du komma in  
     i fängelset. 
       
      1. Jag återvänder snart med Josef. 
      SLUT DIALOG 
        
      2. Låt mig förbereda mig först. 
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      SLUT DIALOG 
    
  2. Vem är du? 
    
  - Jag är faraos munskänk, en av Konungens främsta tjänare.  
  Han kommer att bannlysa mig och sända ut mig i öknen! 
    
   1. Vad har hänt? 
   TILL [PHARAOSDREAM] 
    
EFTER JOSEPHSTORYLEARNED_COMPLETED 
 
- Du skulle verkligen rädda mitt  
liv om du kunde återvända till palatset med  
Josef. Ta den här nyckeln så kan du komma in  
i fängelset. 
   
 1. Jag återvänder snart med Josef. 
 SLUT DIALOG 
   
 2. Låt mig förbereda mig först. 
 SLUT DIALOG 
 
EFTER FINDJOSEPH_ACCEPTED 
 
- Fängelseporten är precis bakom min rygg. Lycka till! 
SLUT DIALOG 
 
---SÅRAD FÅNGVAKTARE--- 
 
<FÄNGELSET VÅNING 2> 
 
- Snälla låt mig vara!  
 
 1. Var lugn jag tänker inte skada dig. 
 
 - Du är inte än av fångarna, har du kommit för  
 att hjälpa oss? 
   
  1. Vad har hänt här? 
    
  - En av fångarna lyckades fly och inte nog med det.  
  Han lyckades dessutom få tag på nycklarna till cellerna  
  och har än så länge lyckats släppa ut ett hundratal  
  fångar. Aaagh...vissa av fångarna är ofarlig men bland  
  dem finns även de mest samvetslösa, onda mördare du kan  
  tänka dig. 
    
   1. Ta det försiktigt. Känner du till en fånge vid  
   namn Josef? 
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   - Josef, han... Han är den enda jag kan lita på nu.  
   Josef har alltid varit den mest skötsamma fången och  
   han har en bra hand med de andra fångarna. Jag gjorde  
   honom till min närmsta medhjälpare. 
     
    1. Var finns han nu? 
      
    - Tillsammans med de andra fredliga fångarna  
    sitter han fast i ett rum längst bort i  
    korridoren, de blir attackerade av de andra  
    fångarna. Jag försökte hämta hjälp men jag tror  
    inte att jag...aaa...tar mig längre än hit.  
    Snälla rädda Josef och de andra. 
      
     1. Jag ska göra mitt bästa. 
     SLUT DIALOG 
 
EFTER GUARDDIALOGUE_COMPLETED 
 
... 
SLUT DIALOG 
 
---FÅNGE 1--- 
 
<FÄNGELSET VÅNING 2> 
 
- Tack för all din hjälp. Utan dig hade vi med all säkerhet  
blivit dödade. 
SLUT DIALOG 
 
---FÅNGE 2--- 
 
<FÄNGELSET VÅNING 2> 
 
- Dina krafter är verkligen utan like. Du kom i rättan tid. 
SLUT DIALOG 
 
---JOSEF--- 
 
<FÄNGELSET> 
 
- De försöker döda oss! Hjälp oss! 
SLUT DIALOG 
 
EFTER PRISONERSKILLED_COMPLETED 
 
- Tusen tack främling, vem är du? 
   
 1. Din och dina förfäders Gud har skickat mig för att hjälpa dig. 
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 - Är det sant? Jag visste att Herren inte skulle svika mig men  
 att han skulle skicka en av sina änglar...fantastiskt. 
   
  1. Hur hamnade du här? 
    
  - Jag blev såld av mina bröder till slaveri. De tålde inte att  
  min far favoriserade mig och sålde mig till en förbipasserande  
  karavan. Jag blev en tjänare hos Potifar, en stor man här i  
  Egypten, och levde ett mycket bra liv under en tid. Men  
  Potifars fru hade ögonen på mig. Hon åtrådde mig och när jag  
  nekade henne anklagade hon mig för att ha antastat henne.  
  Potifar blev rasande och kastade ner mig i fängelsehålan. 
    
   1. Herren har andra planer för dig nu, jag är här för  
   att ta dig till palatset... 
     

- Fler fångar! Se upp! 
SLUT DIALOG 

 
EFTER PRISONERATTACK_ACCEPTED 
 
- De är för många, vi måste fly! Jag vet en väg. 
SLUT DIALOG 
 
EFTER PRISONERATTACK_COMPLETED 
 
- Jag hade hoppats att vi inte skulle behöva ta denna väg men vi verkar  
inte ha något val. Detta är en gammal del av fängelset, här finns inget  
annat än död enligt vakternas berättelser. 
 
 1. Död är vad som väntar oss om vi inte fortsätter. 
 
 - Du har rätt. Låt oss fortsätta men var försiktig. 
 SLUT DIALOG 
 
EFTER ESCORTJOSEPH_ACCEPTED 
 
- Kan jag hjälpa till med något? 
 
 1. Vad vet du om den här grottan? 
 
 - Det är en gammal del av fängelset, jag vet inte varför den inte  
 längre används. 
 SLUT DIALOG 
 
EFTER ESCORTJOSEPH_COMPLETED 
 
- Vi behöver ta oss till palatset. 
SLUT DIALOG 
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5.3 Kapitel 3 – ”Mose” 

---EGYPTIER 6--- 
 
<STADEN> 
 
- Iiti em hotep, Vad kan jag stå till tjänst med? 
 
 1. Jag letar efter en man vid namn Mose. 
 
 - Menar du prinsen? Som dödade en egyptier? Det måste ha varit  
 minst 40 år sedan det hände men jag vet inte vad som hände med  
 honom efter det. 
 SLUT DIALOG 
 
EFTER ESCORTMOSES_COMPLETED 
 
- Iiti em hotep, Vad kan jag stå till tjänst med? 
SLUT DIALOG 
 
---EGYPTIER 7--- 
 
<STADEN> 
 
- En otroligt vacker dag idag eller hur? 
 
 1. Ja verkligen. 
 
 - Det finns inget bättre än att spatsera nedför marknaden på  
 en vacker dag som denna. 
 
  1. Det har du rätt i. 
 
  - Jag ska se vad frukthandlaren har att bjuda på idag. 
  SLUT DIALOG 
 
  2. Har du inte viktigare saker att göra? 
 
  - Hmm, jag borde nog fortsätta arbetet med mina ritningar.  
  Tack främling, jag blir lätt distraherad på en dag som  
  denna. Ta denna som ett tack för hjälpen. 
  SLUT DIALOG 
 
 2. Känner du till en man vid namn Mose? 
 
 - Tyvärr, jag kan inte hjälpa dig. 
 SLUT DIALOG 
 
 EFTER ESCORTMOSES_COMPLETED 
  
 1. Ja verkligen. 
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 - Det finns inget bättre än att spatsera nedför marknaden på  
 en vacker dag som denna. 
 
  1. Det har du rätt i. 
 
  - Jag ska se vad frukthandlaren har att bjuda på idag. 
  SLUT DIALOG 
 
  2. Har du inte viktigare saker att göra? 
 
  - Hmm, jag borde nog fortsätta arbetet med mina ritningar.  
  Tack främling, jag blir lätt distraherad på en dag som  
  denna. Ta denna som ett tack för hjälpen. 
  SLUT DIALOG 
 
EFTER MARKETDIALOGUE_COMPLETED 
- Ja ja, jag är på väg. 
 
 1. Känner du till en man vid namn Mose? 
 
 - Tyvärr, jag kan inte hjälpa dig. 
 SLUT DIALOG 
 
 EFTER ESCORTMOSES_COMPLETED 
 SLUT DIALOG 
  
---EGYPTIER 8--- 
 
<STADEN> 
 
- Vad vill du? Jag är upptagen. 
 
 1. Vad vet du om en man som heter Mose? 
  
 - Har aldrig hört talas om det namnet. Lämna mig ifred nu. 
 SLUT DIALOG 
 
EFTER ESCORTMOSES_COMPLETED 
 
- Vad vill du? Jag är upptagen. 
SLUT DIALOG 
 
---HEBRÉ 1--- 
 
<STADEN> 
 
- Gud, varför har du övergivit oss? Är vi dömda att vara slavar för evigt? 
 
 1. Din gud har inte övergivit dig, tro mig. 
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 - Vad vet du om mitt lidande? 
 
  1. Mer än du tror, gamle man. Räddningen närmar sig. 
   
  - Jag vet inte varför men jag litar på dig. Jag måste  
  kämpa vidare. 
  SLUT DIALOG 
 
 2. Känner du till en man vid namn Mose? 
 
 - Mose? Det var namnet på faraos halvbror om jag inte minns fel. 
  
  1. Vet du var jag kan hitta honom? 
 
  - Han landsförvisades för 40 år sedan efter att han dödat  
  en av sina egna landsmän. Jag vet inte var han tog vägen  
  efter det. 
  SLUT DIALOG 
 
EFTER ESCORTMOSES_COMPLETED 
 
- Vår räddare är här till slut! 
SLUT DIALOG 
 
---HEBRÉ 2--- 
 
<STADEN> 
 
- Var hälsad, främling. Vad har du för ärende med en enkel slav? 
 
 1. Känner du till namnet Mose? 
 
 - Den oäkta prinsen av Egypten. Det är en lång historia. 
 
  1. Låt höra. 
 
  - Min mor har berättat om Mose och hans uppväxt. Mose är son  
  till hebréer men vid hans födelses tid rådde en hemsk lag i  
  landet. Den dåvarande farao lät döda alla nyfödda hebréer  
  eftersom han kände sig hotad av våra stora antal. Moses mor  
  kom dock på ett sätt att rädda honom. Hon lade Mose i en korg  
  som hon släppte ut i Nilens vatten. Mose följde med strömmen  
  och hamnade till slut utanför palatset. Faraos dotter hittade  
  Mose i vassen utanför palatset och lät adoptera honom eftersom  
  hon inte hade någon egen son. 
 
   1. Vad ansåg farao om barnet? 
 
   - Farao fick aldrig veta att barnet var ett hebreiskt  
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   barn och ville glädja sin dotter. Han lät henne behålla  
   Mose och han växte upp som en prins. 
 
    1. Varför finns han inte kvar i Egypten? 
 
    - När Mose vuxit upp fick han reda på sitt  
    ursprung av sin mor och han blev förändrad. En  
    dag när han gick omkring bland slavarna, hans  
    folk, såg han hur en av dem blev ihjälslagen  
    av en egyptisk slavdrivare. Mose fylldes av  
    ilska och dödade slavdrivaren. När farao fick  
    veta vad Mose hade gjort lät han landsförvisa  
    Mose. 
 
     1. Var finns Mose nu? 
 
     - Han vandrade genom öknen och slog sig 
     till slut ner i en oas långt öster 
     härifrån. 
     SLUT DIALOG 
  
 EFTER MOSESTORYLEARNED_COMPLETED 
 2. Var finns Mose nu? 
 
  - Efter landsförvisningen vandrade han genom öknen och slog sig  
  till slut ner i en oas långt till öster. 
  SLUT DIALOG 
 
EFTER ESCORTMOSES_COMPLETED 
 
- Det är inte möjligt, Mose har återvänt. 
SLUT DIALOG 
 
---HEBRÉ 3--- 
 
<STADEN> 
 
- Vad kan jag hjälpa dig med, främling? 
 
 1. Jag söker en man vid namn Mose. 
 
 - Det namnet känner jag inte till är jag rädd. 
 SLUT DIALOG 
 
EFTER ESCORTMOSES_COMPLETED 
 
- Vad kan jag göra för dig? 
SLUT DIALOG 
 
---EGYPTISK VAKT 3--- 
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<STADEN> 
 
- Ge dig iväg främling, vi låter inte vem som helst träda in i faraos palats. 
SLUT DIALOG 
  
EFTER ESCORTMOSES_COMPLETED 
- Ge dig ivä... 
 
 1. Han som heter "Jag är" har sänt oss att tala med farao! 
 
 - Självklart, j...j...jag ska genast meddela farao. 
 SLUT DIALOG 
 
---EGYPTISK VAKT 4--- 
 
<STADEN> 
 
- Vad vill du mig? 
 
 1. Har du hört talas om en man med namnet Mose? 
 
 - Jag har hört berättelser om honom. En mördare som fick sitt rättfärdiga  
 straff enligt min mening. 
 SLUT DIALOG 
 
EFTER ESCORTMOSES_COMPLETED 
- Vad vill du mig? 
 
 1. Han som heter "Jag är" har sänt oss att tala med farao! 
 
 - Gör mig inte illa, ni är fria att gå in. 
 SLUT DIALOG 
 
---MOSE--- 
 
<OASEN> 
 
- Shalom. Det är ovanligt att se en ensam vandrare här ute.  
Vem är du? 
 
 1. Jag är sänd av Herren att skydda dig. 
 
 - En av Guds änglar. Jag kan fortfarande inte förstå att  
 jag har blivit utvald. 
 
  1. Hur hamnade du här? 
 
  - Jag växte upp som en prins i faraos palats. Instängd  
  i min egen lilla värld tills min mor en dag berättade  
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  sanningen. Jag är en Hebré, en av Egyptens slavar. Mina  
  ögon öppnades och jag såg mitt folks lidande. Jag tålde  
  inte att se dem bestraffas och utan att tänka hade jag  
  slagit ihjäl en av de egyptiska slavdrivarna. 
 
   1. Så farao förvisade dig från Egypten. 
 
   - Det stämmer. Jag vandrade mållös omkring i öknen  
   tills jag föll ihop av utmattning. Jag räddades 
   av Midjaniterna i detta land. De gav mig mat och 
   vatten och till slut blev jag återställd. Detta 
   var 40 år sedan och jag har bott här sedan dess. 
   Jag förstår nu att jag måste återvända. 
 
    1. Vad har hänt? 
 
    - För en tid sedan, medan jag vaktade  
    boskapen, såg jag en brinnande buske. 
    Något var annorlunda, busken fortsatte 
    att brinna utan att ens bli svedd av  
    lågorna. Jag gick närmare för att 
    undersöka busken och Herren uppenbarade 
    sig för mig. Han berättade att jag skulle  
    återvända till Egypten för att befria hans  
    folk. Hur ska någon som jag kunna befria 
    dem? Jag är varken en krigare eller talare. 
 
     1. Tvivla inte på dig själv Mose,  
     Herren är med dig och jag ska hjälpa 
     dig till faraos palats. 
 
     - Tack min vän, låt oss fara till 
     Egypten. 
 
      1. Följ mig. 
      SLUT DIALOG 
 
      2. Vänta ett slag. 
      SLUT DIALOG 
 
EFTER MOSESDIALOGUE_COMPLETED 
 
- Är du redo att fara? 
  
 1. Följ mig. 
 SLUT DIALOG 
 
 2. Vänta ett slag. 
 SLUT DIALOG 
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EFTER ESCORTMOSES_ACCEPTED 
 
- Det finns många vilda djur i öknen, vi måste vara försiktiga. 
SLUT DIALOG 
 
EFTER ESCORTMOSES_COMPLETED 
 
- Vi måste ta oss in i palatset. 
SLUT DIALOG 
 
---HEBRÉ 1--- 
 
<BOTTNEN AV RÖDA HAVET> 
 
- Egyptierna närmar sig! Du måste hjälpa oss! 
SLUT DIALOG 
 
---HEBRÉ 2--- 
 
<BOTTNEN AV RÖDA HAVET> 
 
- Farao har skickat sina krigare efter oss! Vi måste skynda! 
SLUT DIALOG 

5.4 Kapitel 4 – ”Josua” 

---ISRAELISK KRIGARE 1--- 
 
<ÖSTER OM JORDAN> 
 
- Mah Ha'Inyanim? Kan jag hjälpa dig? 
 
 1. Jag söker Josua, er ledare. 
  
 - Du hittar honom uppe på klippan bakom mig. 
 SLUT DIALOG 
 
---ISRAELISK KRIGARE 2--- 
 
<ÖSTER OM JORDAN> 
 
- Jag känner inte igen dig främling. Vad är ditt ärende här? 
 
 1. Jag letar efter en man vid namn Josua. 
 
 - Det är vår ledare. Varför vill du träffa honom? 
 
  1. Jag är här för att hjälpa honom. 
 
  - Nåväl, han befinner sig på klippan vid 
  floden Jordan. 
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  SLUT DIALOG 
 
---ISRAELISK KRIGARE 3--- 
 
<JERIKO DEL 1> 
 
- Låt dig inte skrämmas av deras storlek. Med Herren på vår 
sida kan fienden inte skada oss. 
SLUT DIALOG 
 
---ISRAELISK KRIGARE 4--- 
 
<JERIKO DEL 1> 
 
- Kom ihåg att du bara kan höja flaggan när alla krigare i 
området har besegrats. 
 
 1. Hur använder jag flaggan? 
  
 - I varje område finns en upphöjning som du kan använda 
 för att placera ut en flagga. 
 SLUT DIALOG  
 
---ISRAELISK KRIGARE 5--- 
 
<JERIKO DEL 2> 
 
- Dom är gigantiska, detta är en strid vi omöjligt kan vinna. 
 
 1. Låt inte dina vänner lida på grund av din feghet. 
   
 - Jag kan inte göra det. Låt mig vara. 
 SLUT DIALOG 
 
 2. Stanna där du är. Alla har inte modet att strida  
 på slagfältet, men det finns strider som kräver  
 en annan typ av mod. 
 
 - Tack. Ta mitt vapen, du har större nytta av det nu. 
 SLUT DIALOG 
 
---SKADAD ISRAELISK KRIGARE 1--- 
 
<JERIKO DEL 2> 
 
- Jag är...oskadd. Låt mig bara hämta andan en stund. 
SLUT DIALOG  
 
---SKADAD ISRAELISK KRIGARE 2--- 
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<JERIKO DEL 2> 
 
- Jag kan inte röra mig. Jag tror inte att jag...kommer att  
få se det lovade landet ändå. 
SLUT DIALOG 
 
---JOSUA--- 
 
(<ÖSTER OM JORDAN> 
 
- Var hälsad. Jag har inte sett dig bland våra krigare, vem är du? 
 
 1. Var hälsad Josua, jag är sänd av Herren att hjälpa dig. 
 
 - Otroligt! En av Guds änglar! Gud är sannerligen med oss.  
 Jättarna tror de är säkra bakom sina murar men inte länge  
 till. Jeriko är nyckeln till resten av Israel, vi måste 
 inta staden. 
 
  1. Vad vill du att jag ska göra? 
  
  - Undersök området kring staden och oskadliggör alla 
  hot. Jag vill inte vara med om något oförberett 
  bakhåll. 
   
   1. Du kan lita på mig. 
   SLUT DIALOG 
 
   2. Låt mig förbereda mig först. 
   SLUT DIALOG 
 
EFTER JOSUAINTRO_COMPLETED 
 
- Undersök området kring staden och oskadliggör alla 
hot. Jag vill inte vara med om något oförberett 
bakhåll. 
   
 1. Du kan lita på mig. 
 SLUT DIALOG 
 
 2. Låt mig förbereda mig först. 
 SLUT DIALOG) 
 
<JERIKO DEL 1> 
 
- Var hälsad. Jag har inte sett dig bland våra krigare, vem är du? 
 
 1. Var hälsad Josua, jag är sänd av Herren att hjälpa dig. 
 
 - Otroligt! En av Guds änglar! Gud är sannerligen med oss.  
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 Jeriko är öppet men dess invånare är mäktiga krigare. Vi  
 måste besegra dem för att ta över staden. Krossa allt  
 motstånd i varje distrikt och res sedan vår flagga för  
 att visa att området är säkrat. 
 
  1. Jag ska se till att staden blir vår. 
  SLUT DIALOG 
 
  2. Ge mig lite tid att förbereda mig. 
  SLUT DIALOG 
 
EFTER JOSUAINTRO_COMPLETED 
 
- Min vän! Jeriko är öppet men dess invånare är mäktiga krigare. 
Vi måste besegra dem för att ta över staden. Krossa allt motstånd 
i varje distrikt och res sedan vår flagga för att visa att området 
är säkrat. 
 
 1. Jag ska se till att staden blir vår. 
 SLUT DIALOG 
 
 2. Ge mig lite tid att förbereda mig. 
 SLUT DIALOG 
 
EFTER JERIKOTAKEN_COMPLETED 
 
- Du har vunnit staden åt oss! Jättarna är besegrade och hela Israel 
ligger för våra fötter. Jag vill belöna dig med detta vapen som har 
varit mig troget i många år. 
SLUT DIALOG 
  


