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Tack till: 
Engas, the great loa of Fluff, som trots ludd i skallen kommit 

med många positiva och upmuntrande kommentarer, samt 
hjälpt mig att få färdigt eländet. Jenny, som alltid lyssnar på 
mina idéer, hur dumma de än är och Chris för att hans entu-
siasm och positiva attityd till att assistera mig i kampen mot 
klockan. 

Michael W. Cuneo, som skrivit en insiktsfull och intressant 
bok om demonbesättelse, och William Peter Blatty som satte 
igång hela cirkusen. 

SydCon 13, för att jag får möjligheten att sätta upp XHWP 
för en lite bredare publik.
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Introduktion
Inledning 
Välkomna till X. Hartford Wales and Partners, ett lågmält 

skräckscenario för fyra till fem spelare. 

X. Hartford Wales och hans byrå uppstod när jag läste 
”American Exorcism” av Michael W. Cuneo som behand-
lade det nyuppflammande intresset för exorcismer runt 
om i världen, men främst i U.S.A.. 

Vad skulle hända om ett gäng misslyckade skojare fak-
tiskt sprang rätt in i en äkta demonbesättelse? Hur skulle 
de reagera? Ur  den tanken föddes X. Hartford Wales and 
Partners (hädanefter förkortat XHWP). 

Som ytterligare inspiration vill jag nämna ”The Exorcist” 
av William Peter Blatty, filmer som ”Lost Souls”, ”The 
Frighteners”, ”Stigmata” osv. Jag har även hämtat inspi-
ration på nätet, och de källorna finns listade i slutet av 
scenariot. 

Scenariot inleds med en förklaring om hur det är upp-
byggt, vad som är viktigt att tänka på när man spelleder 
och hur man kan hantera de situationer som kan uppstå. 
Skulle du ha några frågor och funderingar runt scenariot 
så hör gärna av dig till mig på asa.roos2@comhem.se

Disclaimer
XHWP är ett scenario som kan upplevas som stötande, 

och jag vill påpeka att de fördomsfulla karikatyrer av tro-
ende som framställs i scenariot är just det - fördomsfulla 
karikatyrer. Jag har valt att ta till karikatyrer därför att de 
är tydligare att identifiera och lättare att spela. 

Scenariot tar också upp demonbesättelse. Om det är 
ett tillstånd som verkligen existerar eller inte har jag ingen 
möjlighet att avgöra.

Scenariots struktur
Framför dig har du ett scenario som är löst uppbyggt. Du 

har händelsen som sätter igång scenariot och som leder 
spelarna in i berättelsen. Du har dina spelledarpersoner 
(s.24) som finns beskrivna i text och bild och som kan an-
vändas när så behövs, och du har dina platser (s.17) som 
du kan låta rollpersonerna besöka för att finna information 
och personer.

I övrigt är scenariots gång mycket upp till spelarna och 
dig själv. 

Scenerna har alla en kort sammanfattning i punktform 
för att göra det lättare för dig som spelleder.Läs dessa 
först och fläska på med detaljer när du har scenariots 
gång tydlig för dig i huvudet.  

Handouts finns listade under avsnittet handouts. 

Det finns också en sektion som heter referenser. Där hit-
tar du länkar till material på nätet, samt litteratur jag har 
lånat från och använt mig av i scenariot. 

XHWP har ett soundtrack. Jag har plockat musiken ifrån 
Donnie Darko, Edward Scissorhands,  X-Files och lite an-
dra filmer och TV-serier. En lista på låtar och var dessa 
passar bäst (enligt  mig), finns under rubriken ”sound-
track” längst bak i scenariot.

Regler och tärningar
Eftersom jag vet att det finns människor därute som trivs 

med att kasta tärningar finns det regler även i det här 
scenariot. Det har varit svårt att placera det i ett specifikt 
system, så jag valde ett som är tillgängligt för alla. Jag har 
baserat scenariot på D20 Modern som finns att hämta på 
Wizards of the Coasts hemsida. 

För spelledarens del så får han eller hon själv avgöra om 
scenariot skall innehålla tärningsslag tillsammans med 
spelarna. 

På grund av tidsbrist har jag inte hunnit referera specifikt 
till regler i scenariot. Jag hoppas ni kan ha översikt med 
detta. 
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Stämning
Det är högsommar, varmt och svettigt i New Orleans där 

vår trupp med spökjägare håller till. De varma sommar-
nätterna har fått stadens invånare att tänka på annat än 
exorcismer och spökjakt, och affärerna går dåligt för vår 
firma. 

New Orleans är befolkat av äldre herrar i linnekostym, 
ungdomar som är mer avklädda än påklädda, turister som 
vill uppleva lite New Orleans-stämning och infödda som 
helst skulle vilja vara någonannanstans. På kvällarna är 
verandorna i Garden District tillflykt för stillsamma konver-
sationer och hemmagjord lemonad. 

Nätterna är fyllda av överförfriskade turister och New Or-
leans-bor som tar sig hemåt från de klubbar och utestäl-
len de bevistat. Kort sagt: det är sommar och föga spöklikt 
i denna mycket charmerande stad. 

Scenariot avser att skapa en stillsam skräckstämning 
jämförbar med den som förekommer i Exorcisten, Lost 
Souls, och Frailty. Fem personer som tidigare slagit mynt 
av andras tro på det övernaturliga, kommer själva att bli 
övertygade. 

Misstro och skepticism kommer att förbytas i skräck och 
tro, och detta i sin tur kan leda till en känsla av helhet. De 
är trots allt alla mer eller mindre skadade av sin uppväxt, 
av övernaturliga skeenden som har lett till att de inte tror 
på Gud eller Djävulen

Synopsis
X. Hartford Wales och hans spökfirma, befolkad av Adam 

Frasier, Kim Newman, James Starker och Mary Ryder, är 
inget annat än bondfångare. De använder sig av billiga 
trick för att framställa sina ”fall” som äkta.

De livnär sig på godtrogna människor, som av en eller 
annan anledning har fått för sig att de plågas av spöken 
och demoner. Byrån har inga som helst kvalifikationer 
att driva ut andar, men de har en mycket duktig tekniker 
(Kim), en illusionist (James), en pyrotekniker och f.d. polis 
(Adam) och en misslyckad psykolog (Mary) samt en ad-
vokat (Hartford). De lurar och bedrar de som vill ha deras 
hjälp.  

När vi träffar teamet har de precis avslutat en affär med  
en av dessa godtrogna människor och firar sitt arvode på 
kontoret med en improviserad kontorsfest. 

Det visar sig senare att deras överlevnad och brist på 
stämningar faktiskt har sitt ursprung i att de nått en viss 

grad av framgång i sina försök att bota människor från 
övernaturliga åkommor. 

In genom dörren kliver Katherine Bonaventure tillsam-
mans med sin son Max. Hon är uppenbarligen välbärgad, 
och teamet ser detta som en chans att tjäna storkovan. 
Max är enligt hans mor Katherine besatt av demoner, nå-
got som enligt henne skett då han började använda ett 
ouija-bräde för ett antal år sedan. Max har sedan dess 
gjort sig skyldig till flertalet brott, de flesta små, men nu 
har hans beteende börjat oroa henne allt mer. Hon har le-
tat efter en firma som kan ta sig an Max utan att det ska-
par en massa ståhej i pressen, och efter att ha fått firman 
rekommenderat till sig av en av deras tidigare kunder, har 
Katherine beslutat sig för att komma hit. 

Katherine ber rollpersonerna att träffa henne och hen-
nes son på deras gods strax utanför staden senare under 
veckan. Hon är villig att betala extra för deras tjänster, 
bara de sätter igång så snart som möjligt. 

 Katherine säger sig ha uttömt varje möjlighet hon funnit, 
men att inget verkar ha hjälpt. Återstår enbart exorcism, 
och inte ens det är hon särskilt hoppfull om. 

Exorcismen kommer att ta sin lilla tid att efterforska samt 
utföra. Teamet inser att de vanliga tricken förmodligen inte 
kommer att ha någon effekt på den till synes djupt skep-
tiska Katherine. Vad teamet heller inte vet är att Katherine 
lovat bort sin förstfödda till demonen Belial.  

Under exorcismen kommer diverse otäcka saker att in-
träffa. Bland annat kommer Max, som ju är besatt av de-
monen Belial, att vandra bland dem, dels i deras drömmar, 
dels i vaket tillstånd, men då alltid när de är ensamma. 
Hur exorcismen avlöper är en del i mysteriet, naturligtvis, 
men för att teamet skall ha en chans måste de utnyttja de 
förmågor som de på olika sätt försökt undvika genom hela 
sina vuxna liv. Först då kan någon egentlig framgång nås. 

På vägen kommer spelargänget att träffa på lite olika fal-
ska ledtrådar, såsom den långa historien bakom Bonaven-
tures förbannelse, Max flitiga nyttjande av Ouijabräde och 
ett antal rökridåer utkastade både av Belial och Katherine 
Bonaventure. 

Förhoppningsvis leder spåren i rätt riktning, och tea-
met lyckas exorcera demonen Belial från Max. Katherine 
kommer då att överta Belial och försöka begå självmord 
i förhoppningen att Max aldrig mer råkar ut för något lik-
nande.
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Scenariot
Introduktion
Nedan följer de scener som utgör det ungefärliga hän-

delseförloppet. Scenerna är listade i en skissartad tids-
följd, men det är bara den första och andra scenen som är 
fasta, eftersom de utgör inledningen till äventyret. 

Krydda
Krydda scenariot med plötsliga temperaturfall, motbju-

dande lukter och plötsliga ljud och vindpustar som dyker 
upp närhelst Max är i närheten. Dörrar som slår igen efter 
spelarna och papper som blåser ner på golvet, fastän inga 
fönster är öppna och det är vindstilla ute. Plötsliga spän-
ningsfall som får lampor att slockna och fotsteg som hörs 
i bakgrunden utan att någon är ute och går är också bra 
grepp man kan använda. 

Ett Avslutat Fall
X. Hartford Wales and Partners har precis inbringat betal-

ning för ett fall och sitter och firar stillsamt på det ned-
gångna kontoret 

Innan du introducerar Katherine, så låt spelarna bekanta 
sig med varandra och med sina karaktärer lite närmare. 
Det avslutade fallet finns beskrivet ur var och en av roll-
personernas synvinkel i deras personlighets-beskrivning, 
om de har segt att komma igång med rollspelandet kan 
du alltid puffa på dem vad det gäller deras anledning att 
fira. Fallet finns även beskrivet under ”X. Hartford Wales 
and Partners – en kort historik”

Sammanfattning:
• Spelarna firar det nyss avslutade fallet med en busig 

poltergeist (se ”En Kort Historik”)

• Låt spelarna bekanta sig med sina karaktärer.

Handouts: 
Inga

Bonaventurefallet
Strax innan Hartford skall gå och låsa för kvällen så får 

firman besök av en välvårdad kvinna som skjuter en ung 
man i en rullstol framför sig. Mannens huvud ligger åt si-
dan och han är fastbunden i rullstolen med kardborre-
bandsförsedda tygarmband. Tänk mentalsjukhus. 

Katherines Berättelse
Katherine berättar för rollpersonerna att hon sökt lä-

karhjälp till sin son, men att ingen hjälp finns att få. Lä-
karna har diagnosticerat honom med paranoid schizo-

freni, mano-depression och dissasociativ personlighets 
störning, samt Tourettes syndrom. Inga utav de utskrivna 
psyko-farmaceutiska läkemedlen fungerar, elchocker har 
prövats, men varit verkningslösa, och nu vill läkarna utföra 
ett operativt ingrepp i Max hjärna. 

Katherine säger sig ha uttömt varje möjlighet hon funnit, 
men att inget verkar ha hjälpt. Återstår enbart exorcism, 
och inte ens det är hon särskilt hoppfull om.  

Erbjudandet 
Katherine erbjuder firman dubbla arvodet, samt alla 

omkostnader betalda, förutsatt att de flyttar in i Maison 
Bonaventure där familjen Bonaventure bor. Hon vill ha ex-
orcisterna nära inpå sig, så att de kan arbeta dygnet runt 
på hennes son. Katherine säger sig inte ha mycket tid (14 
dagar) innan läkarna vill ta till kniven, och hon står inte ut 
med att se sin son lida så svårt. 

Det är antingen detta eller inget alls. Teamet kommer 
antagligen behöva lite tid på sig att prata sig samman 
om erbjudandet. Att bo på området där exorcismen utförs 
begränsar teamets möjlighet till bedrägeri, men det gör 
också vissa saker lättare att utföra. 

Katherine kommer att begära att teamet skriver på ett 
Non Disclosure Agreement, dvs att de håller tyst om allt 
de sett och hört i samband med fallet. De får inte ens ta 
med fallet som referens till andra uppdragsgivare. Kathe-
rine är inte intresserad av att sprida nyheterna om sin 
sons exorcism vidare.

Mary och Belial
Efter att Katherine har berättat och teamet har skrivit 

på kontraktet, kommer Max att vakna till i Belials grepp. 
Mary kommer omedelbart att känna igen hans flammande 
ögon, och han kommer att försöka få henne att gå förbi 
hans rullstol (kan du ge mig lite vatten? Kan du klia mig på 
handen, etc) så att han kan greppa tag i henne och viska 
”jag kände din far... mycket väl”.  Eftersom Marys bak-
grund på intet sätt är hemlig finns det många sätt varpå  
han kan ha fått tag på den informationen. Det är inte alls 
något mystiskt eller speciellt med det, inte om man tänker 
efter. Men det är ett trevligt sätt att börja så tvivel.

Sammanfattning: 
• Katherine kliver in genom dörren och lägger fram sitt 

fall:

- Att hon sökt läkarhjälp till sonen Max

- Att läkarna diagnosticerat honom med diverse psykiska 
sjukdomar.



X. Hartford Wales and Partners

10

- Att inga droger eller icke-operativa ingrepp har hjälpt.

- Att läkarna nu vill operera Max, men att hon själv mot-
sätter sig detta starkt.

- Att en operation kommer att äga rum inom 14 dagar 
om teamet inte lyckas med exorcismen.

- Att en exorcism är sista utvägen men att hon själv är 
tveksam till om det kommer att fungera.

- Att Max använt ett Ouijabräde och att det var detta som 
fick henne att söka upp en exorcistbyrå.

- Att XHWP blivit rekommenderat till henne genom en 
kvinnlig bekant som använt sig av firman tidigare.

• Efter att överenskommelsen är påskriven kommer Max 
att vakna i Belials grepp och försöka få Mary att gå förbi 
rullstolen och påpeka att han kände hennes far. 

• Katherines erbjudande:

- Dubbla arvodet

- Alla omkostnader betalda

- Förutsatt att de flyttar in i Maison Bonaventure – hon 
säger sig ha bråttom p.g.a. den förestående operationen.

- Att de skriver på ett Non Disclosure Agreement som 
förbjuder dem att diskutera fallet med någon utanför by-
rån. 

Handouts: 
Tystnadspliktsavtalet (Handout00)

Förberedelser
Teamet kommer att behöva förbereda sig lite för flyt-

ten in i Maison Bonaventure. man måste packa prylar, 
gå igenom listor med vad som kommer att behövas och 
så vidare. Ge spelarna en liten stund då de kan bekanta 
sig närmare med X.Hartford Wales & Partners historia och 
sina egna roller i firman innan du som spelledare går vi-
dare till nästa steg. 

Det här är också ett utmärkt tillfälle för Kim och gänget 
att börja gräva lite i familjen Bonaventures bakgrund, nå-
got som ingår i byråns normala tillvägagångssätt. 

Informationen som teamet kan få fram är ganska omfat-
tande. Bland annat kan de hitta artiklarna om Eric Bona-
ventures död, spekulationerna om Bonaventureförbannel-
sen och Bonaventures släkthistoria, som börjar på Haiti. 
Det finns inga detaljerade uppgifter, dessa får teamet 
samla in när de är på plats i huset.

Teamet kan också hitta lite information om Katherines 
historia, bland annat rörande föräldrarnas olycka, hennes 
adoption in i New Orleans societet och även giftermålet 
med Eric, och sonen Max födelse. 

Om Max finns inget skrivet, förutom de vanliga societets-
skvallerartiklarna, när han setts på stan tillsammans med 
diverse olika filmstjärnor. 

Sammanfattning: 
• Låt spelarna packa prylar de tycker att de behöver

• Låt dem bekanta sig med deras roller i firman.

• Planera hur exorcismen skall gå till

• Gräva i Bonaventurefamiljens bakgrund. 

- Artiklarna om Eric Bonaventures död

- Spekulationer runt Bonaventureförbannelsen, att alla 
män i familjen verkar ha dött unga. 

- Katherine är adopterad

- Katherines biologiska föräldrar omkom i en olycka.

- Ingen direkt information om Max finns utöver de vanliga 
skvallerartiklarna. 

Handouts: 
Artikel 1 – 7 (Handout01 – 07)

 Maison Bonaventure
Bakom höga häckar och en nästan skräckinjagande järn-

grind ligger det imponerande huset. Brett och lågt sitter 
det mot marken, som en hukande jätte reser det sig ur 
den omgivande välskötta grönskan.

Längre bort över gräsmattan skymtar något som bara 
måste vara en häcklabyrint. Ur dess mitt reser sig en mäk-
tig staty av en stolt ängel, svärd  i hand och reslig. 

Grusgången är välkrattad och påminner med sina virv-
lande mönster närmast om sanden i en japansk trädgård. 
Framför entrén till den hukande jätten finns en rondell av 
välskött gräs. Uppfarten till huset är beströdd med träd 
som en gång hållits i schack, men som nu växer vilt och 
sträcker sina grenar upp mot himlen. 

Gruset är halt och vått efter regnet som tidigare fallit, 
och det doftar av våt jord och nyklippt gräs.

Framför verandan står en gammal Rolls Royce. En svart 
man är i färd med att rengöra bilen.

På trappan till huset står Katherine Bonaventure och 
väntar på gänget. 
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”Välkomna till Maison Bonaventure”, säger hon. ”Jag 
skall visa er till era rum; några av tjänarna har fått ledigt 
under den kommande veckan för att underlätta för er ex-
orcism.”

Hon visar rollpersonerna in i huset och upp på den andra 
våningen. Gänget passerar ett rum vars dörröppning är 
täckt med plast. Inifrån rummet kommer en svag odör av 
gamla spyor blandat med svavel och ruttna blommor. 

”Det var här han bodde tidigare. Vi håller på att renovera 
rummet, men det är svårt att få stanken att försvinna helt. 
“

Katherine leder gruppen vidare till deras rum, längst bort 
i västra vingen. De har fått en svit-artad serie rum. Ett sov-
rum till dem var, samt två arbetsrum och ett kök. Rummen 
är inredda i ljusa färger och stilen är genomgående gus-
taviansk. Rena linjer och lejonfötter samt småblommor i 
ränder. Arbetsrummen är utrustade med ett gäng datorer 
samt en bunt böcker som innehåller information om exor-
cismer. Det finns thuribler, rökelser fortfarande inplastade, 
kol till rökelsekaren och så vidare.

Sammanfattning:
• Rollpersonerna anländer till Maison Bonaventure

• Rollpersonerna blir mottagna av Katherine Bonaven-
ture

• De får en kort introduktion till Maison Bonaventure

• De passerar Max rum som håller på att renoveras på 
grund av att det varit totalförstört. 

• De blir installerade i sin svit med anslutande arbets-
rum. Det finns redan (amatörmässig) utrustning för en ex-
orcism i rummet. 

Handouts: 
Inga

Efterforskningar på plats
När teamet är på plats har de större möjligheter att göra 

efterforskningar om familjen och om Max. Nedan finns 
beskrivet lite olika upptäckter och lite information de kan 
få fram genom att exempelvis fråga ut tjänstefolket, prata 
med Max före detta flickvän och genom att söka igenom 
Maison Bonaventure. 

Maison Bonaventure
Maison Bonaventure bjuder på en del information, bara 

man tar sig tid att leta. Bland annat kan spelarna hitta 
ledtrådar till vilken demon det är som besätter Max genom 
de halvt borttagna brännmärkena i Max förra rum, cellen 
kan också ge teamet lite hintar om vem demonen är. 

Biblioteket
Innehållet i bokhyllorna är inte särdeles intressant, om 

man inte tittar på den lilla ockulta hörnan. Här finns de rik-
tiga rariteterna bland böcker, bland annat en handskriven 
bok från slutet av 1800-talet som berättar om familjen 
Bonaventures äventyr inom voodoo. Det finns också en 
hel del böcker om demonologi och magi, samt en volym 
om alkemi.

The Witche’s Handbook
I biblioteket finns också en liten tunn bok om magi vid 

namn ”The Witche’s Handbook” som kan ge en hint om 
vad Katherine har gjort mot sin förstfödda son. I boken 
finns anteckningar av en ung Katherine och ett löst pap-
per där hon följt en nedtecknad ritual (Handouts ”The 
Witche’s Handbook”, Pakten). Dokumentet berättar att 
Katherine sålt sin förstfödde sons själ till djävulen.

Sammanfattning:
• En handskriven bok från slutet på 1800-talet som be-

rättar om Bonaventure-familjens äventyr inom voodoo.

• Demonologiböcker som kan berätta för spelarna vem 
sigillet tillhör. 

“Have you ever seen anything more beautiful?” said Varo Borja, 
watching Corso closely. “There’s nothing like that sheen, the gold on 
leather, behind glass... Not to mention the treasures they contain: 
centuries of study of wisdon. Answers to the secrets of the universe 
and the heart of Man.”
- Arturo Pérez-Reverte, “The Dumas Club”
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• En tunn bok om magi vid namn ”The Witche’s Hand-
book” som innehåller anteckningar av Katherine

• Ett papper med Belials sigill som bekräftar att Kathe-
rine sålt sin son till Belial i utbyte mot rikedom och fram-
gång. 

Handouts: 
Släktträdet (Handout08)

Demonologiboken (Handout09)

The Witche’s Handbook (Handout10)

Pakten (Handout11)

Max rum
Golvet är täckt av byggplast, men genom det halv-

transparenta materialet kan man ändå se märken inbrän-
da i parketten. På väggarna sitter nya tapeter och taket 
är även det nymålat. Garderobsdörrar och köksluckorna 
över kokvrån är nedplockade och står vid sidan av. De är 
samtliga täckta av ockult klotter, luktar bränt och gammal 
spya. Luften är unken och fuktig , som en stenkällare eller 
en ovädrad sommarstuga.Om spelarna bestämmer sig för 
att undersöka märkena som förekommer i rummet kan du 
ge dem handouten med sigillet. 

Om Adam väljer att delta i letandet kommer de att hitta 
en lös bräda i golvet som är väl kamouflerad. Under brädan 
finner de resterna av en död katt och ett tiotal DVD-skivor. 
På skivorna finns det snuff-filmer, alltså våldsfilm där en 
eller fler av aktörerna dödas under inspelning. Filmerna 
är av dålig kvalitet. Om James undersöker katten kan han 
”känna” med sina helarfingrar att katten blivit uppskuren 
medan den fortfarande levde. I botten på golvet hittar tea-
met en liten videokassett med en inspelning av vivisektio-
nen av katten. Man ser inte vem som utför illdådet, men 
händerna är misstänksamt lika Max händer.  

Sammanfattning: 
• På golvet finns brännmärken med partiella sigill. Golvet 

är täckt med byggplast. Handouts med brännmärken.

• I golvet finns en lös bräda, och under brädan finns en 
död katt (lukten kommer alldeles säkert härifrån) och ett 
tiotal DVD-filmer med snuffmaterial.

• I golvet finns också en inspelning där någon ses skära 
upp katten levande. Händerna liknar Max händer.

Handouts: 
Sigillet (Handout12)

Cellen 
Inbränt i madrasserna finns samma markeringar som de 

som förekom på golvet i Max förra rum. Max skötare har 
inga förklaringar till hur markeringarna har kommit dit. Inte 
heller kan Max ge en bra eller tillfredsställande förklaring 
till hur märkena har uppstått. 

Belial däremot bligar bara på spelarna, hånler och får 
golvet där någon utav dem står att börja bubbla och pyra 
av hettan. På golvet kommer då att uppstå ännu ett sigill 
i demonens namn. 

Sammanfattning: 
• Inbränt i väggar och på golv finns samma partiella sigill 

som i Max rum.

• Ingen av vårdarna vet hur märkena har kommit dit.

• Max verkar inte veta hur märkena har kommit dit.

• Belial demonstrerar genom att bränna in ett nytt sigill 
i marken under fötterna på en av spelarna. 

Handouts: 
Sigillet (Handout12)

Tjänstefolket 
Tjänstefolket på Maison Bonaventure vet en hel del om 

Max aktiviteter, men de har blivit strängt uppmanade av 
Katherine Bonaventure att inte avslöja något för utom-
stående. Dock kan spelarna hänvisa till att de trots allt 
inte är några näsvisa reportrar eller nyfikna utomstående. 
De är ju här för att hjälpa Max att bli frisk igen, även om 
Katherine inte förklarat hela bakgrunden till deras vistelse 
i huset. 

Rykten bland tjänstefolket
Nedan följer de rykten som går bland tjänstefolket. 

Dessa är sådant som alla känner till. Specifika rykten eller 
specifik kunskap står listad under respektive person under 
avsnittet ”Spelledarpersoner”. 

Bonaventurefamiljen
• Alla Bonaventuremän har dött unga. Bonaventureför-

bannelsen som till synes går ut på att mannen dör då den 
första manliga arvingen fötts. 

Katherine Bonaventure
• Katherine Bonaventure kommer från en av New Or-

leans rikaste familjer. 

• Det ryktas att Katherine är adopterad. 
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Max Bonaventure
• Max var normal fram till 20-årsåldern.

• Max spelar på hästar och brukar förlora, på senare tid 
verkar han dock ha vunnit. 

• Max var tillsammans med trädgårdsmästarens dotter, 
Jessica Snyder, när hans ”problem” började. 

• Max har ofta varit ute på nätterna, men verkar inte 
medveten om det.

• Max brukar springa till butiken ”Bells, Books and Cand-
les” med jämna mellanrum. 

• När Max har sina ”anfall” känns det obehagligt att vara 
i huset. Det blir kallt och fuktigt och känns hotfullt. 

• Max har blivit mer och mer våldsam och har numer 
väldigt kort stubin. Tidigare var han lugn som en filbunke. 

• Max har en lägenhet nere i centrala New Orleans där 
han brukade vistas större delen av sin tid innan han få 
problem.

Gigi Winston
• Max har förbjudit tjänstefolket att gå in i hans rum, 

men Gigi Winston trotsade det förbudet ett par gånger. 
Max var väldigt arg på henne. 

• Gigi påstod sig ha hittat något som band Max till krimi-
nellt beteende, men dog innan hon hann avslöja något. 

• Gigi var nyfiken och lite av en mytoman. 

• Gigi dog av vad som officiellt klassas som en olycks-
händelse.

• Gigi hade bråkat med Max om att hon varit i hans rum 
ett par timmar innan hon dog.

Polisen

• Polisen har varit på plats vid ett flertal tillfällen.

• Polisen har pratat med Max och Katherine.

• Max blev bortförd vid ett tillfälle, men återkom efter ett 
par timmar, körd i polisbil.

Jessica Snyders berättelse
Förr eller senare kommer det att komma fram att Jes-

sica Snyder, trädgårdsmästarens dotter, har haft ett för-
hållande med Max precis när denne började bli besatt av 
Belial. Hon har inte sett de våldsammare sidorna av Max, 
men hon har sett tillräckligt för att vara mycket rädd för 
honom. Max kommer fortfarande på ”besök” till Jessica 
på nätterna, men han är begränsad i sin framfart till dröm-
mar och ångestinducering. 

Jessica kommer att vara tveksam till att berätta något 
överhuvudtaget för gänget. Hon skäms över vad Max har 
gjort med henne, och hon skäms också för att han lyckats 
skrämma henne så att hon fortfarande har mardrömmar 
om honom. 

Om teamet lyckas dra ur henne något (det krävs mycket 
övertalning), så kommer hon att berätta för dem att Max 
har förgripit sig på henne på olika sätt. Han har, i brist 
på ett bättre ord, våldtagit henne vid ett flertal tillfällen, 
slagit henne, låst in henne i garderoben i en hel helg utan 
mat och vatten, och generellt sett betett sig ganska vidrigt 
emot henne.  Jessica lämnade godset och Max ett år efter 
att de inlett sitt förhållande. Jessica misstänker också att 
Max har uppsökt prostituerade, då hon har hittat tomma 
kondompaket och trosor i hans fickor, känt doften av billig 
parfym från hans skjortor och även hittat läppstiftsfläckar 
på kragar. Mer om Jessica och hennes förhållande till Max 
finns att läsa under SLP-beskrivningen av Jessica Snyder.

Sammanfattning: 
• Jessica är rädd för Max, hon drömmer fortfarande om 

honom.

• Jessica skäms över vad Max gjorde med henne.

• Max har våldtagit Jessica vid ett flertal tillfällen.

• Max har låst in Jessica i garderoben och inte släppt ut 
henne på flera dagar.

• Jessica misstänker att Max har gått till prostituerade.

Handouts: 
Inga

Leta vidare
Spelarna kan få för sig att börja leta vidare bland annat i 

Max lägenhet och i tidningsarkiv på stan eller internet. Här 
finns lite av den information de kan hitta och rota fram.

Polisregister
Adam kan använda sina kontakter hos polisen för att 

ta fram Max brottsregister. Där finns ett antal noteringar. 
Max har blivit arresterad tre gånger för att ha blottat sig 
i en park, en gång för att han ställt sig naken på en fot-
bollsplan strax innan matchen, och han har även hörts 
i samband med två mord, men misstankarna har blivit 
avskrivna varje gång. Man har även arresterat en prosti-
tuerad i sällskap med Max, Harriet Denholm. Hon var illa 
slagen vid tillfället.

Sammanfattning: 
• Max har blivit arresterad vid tre tillfällen för att ha blot-

tat sig.tat sig.
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• En gång för att ha streakat på en fotbollsplan.

• Max har hörts i samband med två mord.

• Max har varit med en prostituerad då denna arreste-
rades.

Handouts: 
Polisrapporten (Handout13)

Samtal med prostituerade
Om teamet väljer att rota vidare vad det gäller de prosti-

tuerade så får de bege sig till New Orleans lite sjaskigare 
kvarter. 

Harriet Denholm
Frågar de efter Harriet så kommer de att konfronteras 

med en ung kvinna i 20-årsåldern. Hon berättar att Max 
var våldsam och hotfull, men att han betalat henne. Han 
varkade mindre intresserad av sex än misshandel, och 
Harriet blev i det närmaste glad när polisen kom och ar-
resterade henne. 

De flesta andra de pratar med som setts med Max berät-
tar en liknande historia. De säger också att Emma Caul-
fields sista kund var Max Bonaventure, men att polisen 
inte verkar misstänka honom. Mer information om detta 
finns att läsa under ”Spelledarpersoner”.

Sammanfattning: 
• De flesta prostituerade som varit med Max säger att 

han var våldsam och misshandlade dem.

• Emma Caulfields sista kund var Max, men polisen ver-
kar inte bry sig. 

Handouts: 
Inga

Samtal med journalister
Om spelarna känner att de vill rota vidare och prata med 

några utav de journalister som rapporterat om morden 
som Max verkar ha varit inblandade i kommer de att få 
reda på att Katherine Bonaventure har hejdat publicering-
en av vissa utav deras alster som pekar ut Max som förö-
varen. Det kommer fram att hon misstänks ha spenderat 
en hel del pengar för att få journalister och polis att backa 
från hennes son.

Sammanfattning: 
• Katherine verkar ha mutat tidningsägarna att inte pu-

blicera artiklar om hennes son.

• Katherine kan ha mutat polisen att hålla tyst om hen-
nes sons inblandning i brottsliga aktiviteter. 

Handouts: 
Inga

Tidningsarkiven
I tidningsarkiven hittar teamet ett gäng artiklar som rör 

familjen.

Max hördes i mordutredninge rörande Michael Tanner, 
men inga bevis fanns mot honom. Dock finns det en hel 
hög artiklar i ämnet som spekulerar om seriemördare och 
dylikt. 

En prostituerad ung kvinna vid namn Emma Caulfield fick 
också sätta livet till. Även hon togs med till ett hotellrum. 
Vid det här laget är det uppenbart att polisen har att göra 
med en seriemördare. Kvällspressen kallar honom ”ho-
tellmördaren”.

En ihärdig researchbenägen person kommer att råka på 
tidningsartiklar om katastrofen som brände ner Katheri-
nes barndomshem. Man kommer också att hitta diverse 
artiklar om att den femtonåriga föräldralösa flickan hittat 
ett fosterhem, samt även hennes möte med och senare 
förlovning och giftermål med Eric Bonaventure. Vidare 
grävanden uppdagar Erics bilolycka.

Samtliga artiklar finns under ”Handouts”. Du får använda 
ditt omdöme vad det gäller vilka som skall delas ut. 

Sammanfattning: 
• Artikel finns om mordet på Michael Tanner

• Mordet på Emma Caulfield

• Mordet på Carlos Ruiz

• Olyckan som orsakade Katherines föräldrars död

• Katherines adoption

• Erics olycka

Handouts: 
Artiklar 1- 7 (Handouts 01-07)

Artiklar 8 – 10 (Handouts 14 – 16)

Bells, Books and Candles
Bells, Books and Candles är en liten new age butik som 

ligger i voodookvarteren i New Orleans. Den riktar sig mest 
till turister, men ägaren är en mycket kunnig dam.

Kvinnan bakom disken heter Felicia Winters. Hon är en 
självbekännande häxa och har haft en hel del kontakt 
med Max när han har varit Belial, så hon vet vem han är 
och tycker inte om honom. 
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”Det är något mörkt över honom. Skuggan har bara fal-
lit djupare ju längre tiden har gått. När han var här första 
gången för att köpa brädet var den nästan osynlig. Jag 
försökte övertala honom att inte köpa något bräde, han 
behövde det inte, men han ville inte lyssna på mig. Sedan 
dess har han varit inne och handlat ett par gånger i måna-
den. Alltid med en växande skugga. Han köper mest bivax 
och örter, inga konstigheter.”

Sammanfattning: 
• Bells, Books and Candles är en new age butik i New 

Orleans voodookvarter.

• Ägarinnan heter Felicia Winters och är wiccan.

• Felicia tycker inte om Max, hon tycker han är hotfull.

• Max har köpt ett Ouijabräde av Felicia samt kommer in 
då och då och köper vax och örter av olika slag. 

Handouts: 
Inga

Max lägenhet
Max har ju som bekant en lägenhet i stan. Det är ingen 

större hemlighet, och Kim kan ha fått fram det när hon 
rotade i inledningsskedet, eller så kan det ha kommit fram 
när teamet pratade med tjänstefolket eller Jessica Snyder. 
Dock kan det bli lite knivigare att hitta nycklarna. Kathe-
rine vet inte var nycklarna finns, och Max har inget minne 
av var han har lagt dem. Teamet kan få ett tillstånd av Max 
att be portvakten låsa upp, eller så kan de förlita sig på 
Adams skicklighet med låsdyrkar. 

Ett moraliskt dilemma
Om spelarna får för sig att leta igenom Max lägenhet i 

stan kommer de att finna en hel del bevis som placerar 
honom i närheten av morden när de skedde. Belial har 
också samlat en hög med troféer från morden han har 
fått Max att begå.

Så nu är då frågan: är spelarna såpass ”moraliska” att 
de i ljuset av sin upptäckt  kommer att ange Max för po-
lisen? Håll också i åtanke att teamet skrivit på ett NDA 
som lovar stränga åtgärder om spelarna skulle få för sig 
att läcka någon information till till press eller polis. 

Fynden
• Blodiga kläder i ett hörn av lägenheten. Kläderna ligger 

under en hög med tidningar. 

• Carlos Ruiz radband. Radbandet ligger i badrumsskå-
pet på ett paket kondomer, inlindat i en blodig trasa. Ja-
mes känner igen det Det är handgjort av plastpärlor och 
ett träkrucifix. 

• Gigis armband. en liten länk med berlocker, bland an-
nat ett hjärta med graveringen ”älskar dig för alltid, din 
Albert” – armbandet ligger i TV-bänken tillsammans med 
en massa fjärrkontroller. 

• Michaels ring. Michaels ring sitter fortfarande fast på 
Michaels finger, vid det här laget ganska ruttet och oap-
titligt. Fingret och ringen ligger i kylskåpet inlindat i blodig 
plastfolie. 

• Emmas trosor och BH. I bokhyllan ligger en plastpåse 
med en spets-bh och matchande trosor, nedsölade med 
blod. Blodet tillhör Emma. 

I övrigt finns i lägenheten bara en ren yta och det är inne 
i sovrummet där Max har röjt golvet. I ett amatörmässigt 
pentagram med ljusstumpar i varje hörn, rökelser utplace-
rade och någon slags fånig offerskål, ligger ett Ouijabräde 
nedkladdat med blod. Blodet tillhör Max. En instruktions-
bok för ouijabrädet ligger intill, uppslagen och kladdad i 
med blodiga fingrar. 

En anteckningsbok ligger bredvid, fylld med anteckningar 
om vilka hästar som kommer att vinna vilka race och så 
vidare. 

Överallt i lägenheten ligger det små högar med pengar, 
växel, markörer och kvitton som tyder på omfattande vad-
slagning. 

Sammanfattning: 
• Spelarna kan be Max om nycklar eller tillstånd av por-

tvakten att gå in

• Spelarna kan dyrka upp dörren.

• Lägenheten är full med skräp och skit överallt.

• Letar man kan man hitta följande:

- Blodiga kläder (tillhör Max) under en hög med tidning-
ar. 

- Carlos Ruiz radband i en blodig trasa i badrumsskåpet. 
James känner igen det.

- Ett armband bland fjärrkontrollerna. Inskriptionen lyder 
”Älskar dig för alltid, din Albert”

- Michaels ring på ett avhugget finger i kylen. Fingret och 
ringen ligger i plastfolie.

- Emmas trosor och BH, nedsölade med blod i bokhyl-
lan.

• På golvet i sovrummet finns ett Ouijabräde i ett ama-
törmässigt pentagram med diverse offer.
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• Vadslagningskvitton, markörer och pengar som tyder 
på omfattande spelande.

Handouts: 
Inga

Att konfrontera Katherine
Om gruppen väljer att konfrontera Katherine med nå-

gon av informationen de har fått fram så är hon först lite 
högdragen och vägrar kännas vid att Max skulle kunna ha 
gjort något utav det de påstår att han tagit sig för. 

Snuff-fi lmerna
Katherine kommer med bortförklaringar. ”Det är ju bara 

lite sådana där skräckfilmer. Att min Max skulle ha gjort 
något sådant är ju löjligt. Om jag skall vara helt ärlig så är 
det säkert den där Winston som planterade alltihop i gol-
vet hos honom för att få lite uppmärksamhet, och för att 
någon äntligen skulle tro på all hennes rappakalja.”

Jessica Snyders berättelse
”Jaha, sade hon det. Jo det kan man ju tänka sig. Hon 

har velat ha pengar av Max en längre tid för vad hon kallar 
sveda och värk, men hade hon haft några bevis för det 
hon säger att han har gjort så skulle vi väl ha blivit stämda 
vid det här laget. Hon är bara arg över att Max dumpade 
henne.”

Pakten
”Men det där tror ni väl ändå inte på? Jag var femton när 

jag pysslade med sådant sist. Jag var bara ett barn som 
lekte. Jag kan erkänna att jag kanske tog det hela lite väl 
långt, men ärligt talat så tror jag inte på den där typen av 
skräp.”

Max och mordbevisen
”Max är befriad från alla misstankar. Polisen har redan 

hört honom om det där.”

Katherine är dock medveten om att Max mycket väl kan 
ha varit den som utfört morden, men hon kommer inte att 
erkänna något sådant om det finns risk att någon av spe-
larna går till polisen. Hon vill inte se sin son i fängelse. 

Bonaventureförbannelsen
”Jo, jag har hört talas om det. Det verkar vara en massa 

vidskepligheter och i mitt tycke en självuppfyllande profe-
tia. Eric var vårdslös när han körde bil, och det är allt. Han 
råkade ut för en olycka.”

Att konfrontera Max/ Belial
Om gruppen väljer att konfrontera Max med någon av 

informationen de fått fram kommer de förmodligen att bli 
besvikna. Max är inte medveten om det han gjort och Be-
lial väljer att håna istället för att svara på frågor. Undan-
taget är Pakten.

Snuff-fi lmerna
Max vet inget om filmerna. Han känner heller inte till 

katten. 

Jessica Snyders berättelse
”Jag älskade henne. Jag vet inte varför jag gjorde henne 

så illa. Det mesta kommer jag inte ens ihåg.”

Pakten
Max vet inget och blir bestört när han får höra att hans 

mor sålt hans själ till djävulen. Belial bara gapskrattar och 
säger till Hartford att det är lika bra att ge upp eftersom 
pojkens själ ändå tillhör honom. 

Max och mordbevisen
Max har blivit förhörd om morden, men vet inget om 

dem. 

Bonaventureförbannelsen
Max säger sig inte tro på förbannelser. Belial bara skakar 

på huvudet och ler äckligt. 

“If anyone wants to pray for him, now’s the time.”
- Hellblazer “Rake at the Gates of Hell”, Garth Ennis
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Exorcismen
Katherine kräver att få vara med då teamet börjar ”be-

fria” hennes son. Det är därför viktigt att gänget är helt på 
det klara med att det måste se övertygande ut. Saken är 
ju den att teamet faktiskt besitter förmågan att fördriva 
demoner, de är bara väldigt okunniga om detta faktum. 
Belial drar nytta av deras osäkerhet till att börja med, men 
när han stöter på deras massiva vägg av beskydd börjar 
han bli orolig. Han kommer därför att försöka försvaga 
gruppen med inbördes konflikter så långt han kan. 

Katherine har ställt iordning ett rum där hon vill att exor-
cismen skall skötas. Här kommer all exorcismaktivitet att 
ske. Du kan antyda för Kim att hela huset verkar ligga i 
skugga, och att en exorcism som utförs här förmodligen 
kommer att ge en del fördelar åt ”den andra sidan”. 

Gänget har sammanlagt 14 dagar på sig att ställa iord-
ning rummet och genomföra exorcismen. Efter det kom-
mer Max att opereras. 

Exorcismavsnittet är uppdelat i fyra olika kapitel. Ett som 
handlar om händelser som kan ske utanför huset, i hu-
set och runtomkring. Dessa händelser är inte kopplade 
till exorcismen och du kan lägga in dem lite när du vill. 
Ett av kapitlen handlar om Max, vad Max har att säga, 
hur han kommer att reagera och bete sig. Ett handlar om 
Belial, hur han beter sig, vilken typ av kontroll han utövar 
över Max och gruppen, och det sista kapitlet handlar om 
händelser som sker i exorcismrummet när Hartford är i full 
gång att exorcera Belial. 

Tänk som spelledare på att gruppen bara har 14 dagar 
på sig att genomdriva både research och exorcism. 

Paktens inverkan
Pakten har också en ganska stor inverkan på hur snabbt 

demonen kan exorceras. Om gruppen har hittat pakten, 
kan de förstöra den. Det löser i alla fall Max från sin mors 
löfte till demonen. Dock är Katherine fortfarande skyldig 
honom en själ, så utfallet kommer förmodligen att bli det-
samma. 

Händelser 
Belial kommer att försöka skrämma bort gruppen genom 

att använda sig av klassiska tjuvknep. Använd händelser-
na som finns beskrivna här parallellt med det som sker 
när exorcismen tar plats, och trappa gradvis upp skräckin-
nehållet så att det matchar Belials försöka att hålla sig 
kvar i Max och skrämma bort teamet.

Refl ektioner
När någon ur gruppen går på toaletten eller borstar tän-

derna, ser sig i en spegel, så rör sig spegelbilden på helt 
fel sätt, förvrids eller anfaller. 

• Spegelbilden blinkar till personen som tittar i spegeln 

• En hand sträcks ur spegelglaset och försöker få tag på 
personen på andra sidan.

• Anade ansikten i speglar och fönster. Okända männis-
kor, eller förvridna ansikten som skymtar förbi i ögonvrån 
så snabbt att rollpersonen knappt är säker på att hon/ han 
sett dem.

Blodbad
Väggar och fogar, lister, toaletter, handfat börjar plötsligt 

läcka blod. Det behöver inte vara mycket, bara en rännil 
blod som kryper längs golvet mot rollpersonen, bara för att 
i nästa ögonblick försvinna. 

Djur och insekter
Djur som finns i närheten börjar bete sig konstigt och 

kan till och med helt plötsligt attackera gruppen.

• Hundar som sliter sig från sina hussar och anfaller 
rollpersonerna

• Skogsbryn som helt tyst och helt oförklarligt fylls av 
diverse djur som bara står och tittar på rollpersonerna och 
i nästa ögonblick försvinner lika tyst som de dök upp.

• Katter som fräser.

• Kackerlackor som svämmar över en säng eller en soffa 
när rollpersonerna vilar eller sover. Av kackerlackorna hit-
tas sedan inte ett spår.  

En studie i förfall
Ett av greppen Belial kan tänkas ta till om rollpersonerna 

verkar särdeles envisa är att köra det klassiska förfallet av 
rollpersonen eller omgivningarna. 

Detta kommer att ske när rollpersonerna är ensamma 
eller möjligtvis två och två. Plötsligt börjat tapeterna gulna 
och få blåsor, falla av från väggarna. Sprickor framträder 
i putsen i taket och golvets tidigare vällackade yta får 
sprickor och träet börjar ruttna. En stank av gamla tid-
ningar och råttpiss sprider sig i rummet och precis när roll-
personen fruktar att golvet skall rämna står Max i Belials 
grepp bakom rollpersonen och lägger en hand på axeln. 



X. Hartford Wales and Partners

18

Vänder sig rollpersonen om kommer han/ hon att se en 
snabbt ruttnande Max som med en obscen gest slickar sig 
om läpparna och faller ihop i en hög med damm. Illusio-
nen bryts och rummet är normalt igen. 

”Jag kommer när du sover...”
Belial kan ta sig ut och hälsa på rollpersonerna på kväl-

larna. Han kan bara stanna en begränsad tid och han tar 
alltid Max form.

Mary
Mary kommer att få en påhälsning just när hon iförd bad-

rock kliver ut ur duschen. Där står en naken Max/Belial 
med brinnande gröngula ögon och väntar. Han fångar upp 
Mary fort som attan, drar ner hennes badrock över ar-
marna på henne och lägger en kall, torr hand över hennes 
mun. 

”Schh, schh... det är ingen som hör dig nu ändå... Se på 
mig Mary. Se på mig! Jag är allt din far avskydde. Och jag 
vet att du ser mig. Mary, det var jag som fångade honom. 
Jag var där när han skrek som en stucken gris, när de vred 
på strömmen. Och jag kommer att vara där när de sticker 
nålen i  dig Mary. Ge upp det här lönlösa företaget. Ni kan 
aldrig besegra mig. Ge upp. Ge er iväg. ”

Han avslutar med att slicka Marys kind, han lämnar ett 
segt spår av saliv på hennes kind. Badrocken har smitit 
åt så hårt att det kommer att vara blåmärken på Marys 
armar dagen därpå. 

James
James blir överraskad när han har somnat på soffan 

framför TV:n. Plötsligt vaknar han av att en tyngd ligger 
över honom, håller fast honom. Det är Max/ Belial som 
sitter på hans armar och trycker ner dem i soffan.  Max 
är helt naken, och bara en sådan sak kan kännas hotfull 
för en man, men Max slutar inte där. Han böjer sig över 
James och viskar i hans öra, alldeles för intimt, alldeles 
för nära inpå. ”Den där pojken du helade... Carlos. Kom-
mer du ihåg Carlos? Jag tog honom. Han finns inte längre. 
Hans själ bor i min kropp nu. Jag äger honom. Du kunde 
inte rädda honom, för jag tog honom ifrån dig. Precis som 
jag har tagit Max. Och precis som jag kommer att ta dig, 
när din tid kommer. Ge er iväg härifrån. Det tjänar inget 
till. Jag är starkare än någon av er, starkare än alla er till-
sammans. Ge er av.”

Han avslutar med att andas James i ansiktet. Det stinker 
dålig andedräkt och svavel ifrån hans mun. Sedan kliver 
han av James och försvinner ut. 

Adam
Adam sitter förmodligen och läser när Max hälsar på ho-

nom. Han dyker upp bakom honom, slår armarna runt 
ryggen och armarna på Adam och placerar munnen precis 
bredvid Adams öra. Adam kan känna andedräkten mot 
huden, varm och kladdig och illaluktande.

”Adam, Adam... Tyst Adam, det är ingen idé att du skri-
ker, det finns ingen som kan höra dig. Det finns ingen som 
bryr sig om dig Adam, och du kommer att förlora den här 
kampen, precis som du gav upp prästerskapet. Ge upp 
innan det är försent, så kanske jag låter er leva. Kanske. 
Så kanske jag låter dig få behålla den här lilla fosterfamil-
jen du har skapat dig. Kanske, kanske...”

Max avlägsnar sig snabbt. Adam kommer att ha blåmär-
ken efter Max armar på sina överarmar och sin bröstkorg 
dagen därpå.

Hartford
Hartford är antagligen igång med diverse meditativa och 

renande övningar när Max/ Belial kommer på besök. Max/ 
Belial kan inte närma sig Hartford, eftersom Hartford är 
alldeles för stark i psyket och dessutom tror intensivt på 
det han gör.

Max kommer ändå att försöka rubba Hartfords tro. “Har-
ry, Harry, Harry, vad är det för grupp med tröstlösa individer 
du har samlat på dig? Tror du verkligen att de kommer att 
klara av det här? Att du kommer att klara av det? Tappa 
inte tron Harry. Då kommer jag och tar dig, och det finns 
ingen återvändo när jag väl har fått in foten. Det vet du.”

Kim
Kim känner med en gång att något otäckt kommer att 

hända, eller att något ondskefullt försöker ta sig in i hen-
nes rum. Max/ Belial kan inte ta sig in hos henne utan att 
hon känner av hans närvaro.

Spela på skräcken som uppstår när hon förstår att något 
är på väg, men att hon inte kan förhindra det. Max/ Belial 
kommer bara att ta tag i Kim. Obehaget Kim känner i när-
heten av så mycket ondska borde vara nog för att få det 
att vända sig i magen på henne. 

“Känner du mig? Jag vet att du känner mig Kim... Och du 
kan inte fly... Tänk på hur du skulle känna dig om du visste 
att jag var inuti dig? Inne i din själ... Skulle du kunna leva 
med det? Ge upp. Ge dig av. De behöver inte dig ändå, 
eller hur?”

Kim kommer att få mörka blåmärken där Max ens snud-
dat vid henne. Stora blåsor slår upp i sidan där han haft 
kontakt med hennes kropp. James kan hjälpa Kim att 
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läka, men det förutsätter att han accepterat sin förmåga. 
Kim är den som råkar mest illa ut av Max/ Belials besök.

Max
När gruppen pratar med Max så växlar han mellan att 

vara en tystlåten, nästan blyg ung man, omtänksam och 
uppenbarligen plågad, till att vara ett manipulativt mons-
ter, obscen och äcklig. 

Man kommer naturligtvis inte att kunna klämma ur vare 
sig demonen eller Max all nedanstående information på 
en dags förhör. Max är förkrossad och mycket svag, och 
det kan mycket väl hända att han behöver läkarvård vid 
fler än ett tillfälle under samtalen och exorcismen. Det 
kan även hända att Belial påverkar Max allmäntillstånd på 
ett sådant sätt att han är nära att dö. Belial kommer att 
försöka utnyttja alla svagheter han kan hitta i gruppen. 

Max berättar om incidenten då han började använda Oui-
jabrädet. ”Det var på en fest. Jag ville egentligen inte gå, 
men Jessica, min dåvarande flickvän, ville introducera mig 
för sina vänner så jag följde med. Jag hade precis förlorat 
femtiotusen, så jag var väl inte allt för glad. Men jag ville 
bara göra Jessica lycklig.  Så vi gick dit, och framåt kvällen 
drog Helen (värdinnan) fram ett Ouijabräde. Bara för att 
bevisa för Jess att det inte var farligt så ställde jag den där 
jävla frågan om hästarna. Och det stämde. Nästa dag gick 
jag till travbanan och vann tillbaka allt. Varenda öre. 

Efter det var jag på något sätt fast. Jag ringde Helen 
och frågade var man fick tag på ett sådant där bräde och 
hon gav mig adressen till en mysko liten butik nere vid 
hamnen,  ”Bells Books and Candles”. Så jag åkte dit och 
köpte ett bräde. Och satte mig hemma och började expe-
rimentera. Och det funkade. Varje gång. 

Men sedan började något gå fel. Jag kände en närvaro 
i rummet, som kom närmare för varje dag. Någon slags 
ondska. Jag vet att det låter löjligt, men hur skall man 
förklara det annars? Det var som om något började krypa 
i blodet på mig. 

Jag minns inget utav de tillfällena när jag blev arresterad, 
jag minns bara att min kropp värkte något fruktansvärt när 
jag vaknade upp i häktet.  Jag har minnesluckor på flera 
dagar i vissa fall. Det var när jag vaknade naken i en park 
som jag fattade att något var fel på riktigt. Det var då mor 
och jag började leta efter ett botemedel.”

Belial
När Belial har tagit över Max kropp är det en helt annan 

varelse som sitter där. Belial kan mycket väl tänka sig att 
lura gruppen att tro att det är Max, viska fram sin bekän-
nelse så att de måste närma sig honom och sedan göra 
häftiga utfall, bita vilt omkring sig, spotta och kräkas. Han 
vill inte berätta något om sig själv, naturligtvis. Däremot 
kommer han att prata vitt och brett om rollpersonernas in-
nersta hemligheter. Allt de försökt dölja för varandra kom-
mer att dras ut i det öppna. När demonen är klar kommer 
det antingen att vara en splittrad eller en djupt samman-
svetsad grupp som kliver ur hans cell. 

Belials kontroll
En av de metoder Belial använder sig av för att kontrolle-

ra gruppen och exorcismen är Max allmäntillstånd. Belial 
kan mycket väl tänkas stoppa Max hjärta eller andning när 
han tycker att gruppen fått för mycket svängrum. Belial 
tar enbart till dessa påtryckningsmedel när han känner sig 
hotad på allvar. Max är redan i dåligt skick. Belials avsikter 
med honom är att utnyttja honom så långt han kan och 
sedan ta med hans själ till helvetet. Ju mer Max plågas, 
desto bättre enligt demonen

Ritualen börjar
En av de inledande förberedelserna för exorcismen inbe-

griper ju som bekant Marys samtal med den besatte för 
att avgöra om klienten är mentalt stark nog att delta i en 
exorcism. 

När Mary följdaktligen skall prata med Max utspelar sig 
en ganska bisarr scen. Max kämpar med demonen, och 
Belial leker med Mary. Tanken är att Mary skall inse att 
det rör sig om något utöver det vanliga. Läs även avsnittet 
”Max och Demonen” för mer information. 

Samtalet sker i cellen. Det är omväxlande varmt och 
kvalmigt av sommarhettan och kallt som i graven av Beli-
als uppdykande. 

Max är fastsurrad i stolen. I början är det enbart Max som 
är där. Han svarar sansat på frågorna Mary har att ställa, 
men en stund in i utfrågningen så blir cellen helt plötsligt 
iskall. Det är så kallt att utandningsluften kondenserar och 
bildar ånga. Max kropp förvrids och seniga musker verkar 
orma sig under hans hud. En svag stank börjar långsamt 
spridas i rummet. 

”Mary, Mary, quite contrary... Din pappa sade det till dig 
när du inte ville gå och lägga dig. Du har svikit din fars arv 
Mary. Och vad skulle du hoppa i säng med Kenneth Blake 
för, va? Det var väl onödigt, Mary?”
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På den vägen fortsätter det. Belial angriper Marys svag-
heter (läs gärna Marys karaktärsbeskrivning för att få 
bättre grepp om vad du som demon kan använda emot 
henne) tills dess att Mary flyr ur rummet eller tills Max 
lyckas återta kontrollen över sin kropp. Då blir det plötsligt 
varmt i rummet igen och stanken försvinner.

Det är meningen att teamet vid det här laget skall inse 
att något inte står riktigt rätt till med Max, och att det som 
håller på att hända kanske är ett tecken på att de tagit sig 
vatten över huvudet.

Mellansnack
Teamet kommer att behöva prata ihop sig om vad de 

anser att de bör göra innan de fortsätter. Om inte annat 
behöver James veta vilka demoner han skall avgöra att 
Max har blivit besatt av. Har teamet redan undersökt och 
hittat brännmärken och sigill är det ju ganska enkelt, men 
i annat fall är det dags att plocka fram lite lögner.

Om teamet ger Belial helt fel namn eller verkar vara ute 
och cykla, så kommer Belial att håna dem och påpeka 
att de bara är en bunt bondfångare, som inte vet vad de 
pratar om. 

Gruppens förmågor
Rollpersonerna har som bekant en hög med förmågor de 

inte vill kännas vid, men som ändå påverkar dem när de 
genomför exorcismen. Nedan finns dessa förmågor och 
hur de kan påverka Max och Belial beskrivna.

James
James kan känna att Max är riktigt sjuk och att han måste 

bli rensad från vad det än är som äter upp honom inifrån. 
Detta kommera tt bli särskilt tydligt när det är dags för 
James att kliva in och berätta för Max vilken demon han 
lider av. För James känns det som en ondskefull cancer 
som rör sig och slingrar sig genom kroppen på Max. 

James kan hjälpa Max bryta Belials kontroll när Belial är i 
farten att stänga ner Max vitala organ. Genom att låta sina 
helarkrafter strömma genom Max kan han göra Belials hot 
att döda Max verkningslösa.

Hartford
När det är dags för Hartford att kliva in och börja exorce-

ra Belial känner han ett starkt motstånd. Skyddscirklar är 
nödvändiga och måste byggas starka, för demonen som 
besitter Max är en av de mäktigaste Hartford har gått upp 
emot. Om spelaren som spelar Hartford inte redan fått 
textutdragen ur Nya Testamentet kan du dela ut dem nu, 
tillsammans med resten av exorcismtexterna som finns 

som handouts och beskrivna under ”Handouts”. Låt spe-
laren ha lite roligt i att sätta ihop en exorcismritual. Be-
skriv fördrivandet som att springa ett marathon. Det tär 
på krafterna och är både fysiskt och psykiskt utmanande. 
Harford och Belial kommer att stångas med varandra, och 
det är en kamp som pågår tills någon av dem ger upp. 

Mary
Mary kan ta reda på om Max fortfarande är besatt, men 

det kräver att hon lägger händerna på honom och verkli-
gen söker efter demonen i kroppen. Detta är påfrestande 
och lite skrämmande för en person som spenderat hela 
sitt liv med att förneka att demoner finns. 

Adam
Adam kan få reda på att Katherine är den som sålt Max 

själ till Belial genom att röra något Katherine har hanterat. 
Dock måste han koncentrera sig på att leta efter Kathe-
rines roll och inflytande över den här historien. Adam kan 
också få lite lösa hintar om var någonstans han skall leta 
efter pakten som Katherine dragit upp.

Kim
Kim kan ta reda på vilken demon som besatt Max genom 

att använda sina krafter. Hon måste dock röra vid Max, 
något som kan göra henne fysiskt illamående och skada 
henne om det pågår för länge. Låt det inte vara för lätt för 
henne att komma på att det är Belial. Hon kan bli illamå-
ende och uppleva enorma smärtor, speciellt om demonen 
väljer att ta Max i full besittning när hon använder sina 
krafter.

Övernaturligt
Under ritualen kommer ett flertal saker som tillhör det 

ovanliga, för att inte säga övernaturliga att ske. Allt detta 
är i samband med Hartfords försök att kasta ut demonen 
ur Max kropp.

Levitation
Max kropp som sitter fastsurrad i en stol kommer att 

börja levitera. Stolen lyfter från golvet och skakar våldsamt 
när Harford ber eller kastar vigvatten på Max/ Belial.

Frätande vigvatten
Utan att gruppen manipulerat vigvattnet så kommer det 

att börja fräsa när Hartford eller någon i gruppen som as-
sisterar Hartford kastar det på Max. Hans hud börjar få 
blåsor där vattnet varit i kontakt med huden.

Kräkningar
Klassiska kräkningar. Max börjar plötsligt kasta upp en 

ström av illaluktande goja, och håller på så tills han an-
tingen svimmar av eller tills exorcisten avbryter.
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Temperaturskiften
När Belial tar över Max kropp går temperaturen ner till 

noll eller ännu kallare i rummet. 

Max förvrids
Max ansikte kan vid olika tillfällen förvridas kraftigt och 

Mary kan känna igen demonen ifrån sina eventuella visio-
ner. Även Max röst förvrids och låter som om han halsat 
whisky och rökt cigaretter oavbrutet sedan födseln. Den 
blir grov och raspig.

Max talar konstiga språk
Max kan helt plötsligt häva ur sig långa ramsor på per-

siska, hebreiska, latin eller sumeriska. Spelargruppen kan 
spela in dessa och få dem översatta. Samtliga handlar om 
att våldföra sig på Gud på ett eller annat sätt. 

Slutet gott, allting gott? 
Katherine Bonaventure har naturligtvis krävt att få vara 

med på den slutgiltiga exorcismen också. Belial har vid 
det här laget förstått att han inte kan ”få” Max, så han 
nöjer sig med Katherine istället. Just som Max befrias, flyr 
Belial in i Katherine, och en kaotisk scen uppstår.  

Katherine kommer att förstå vad det är som hänt och för-
söker begå självmord genom att kasta sig in i den öppna 
spisen.  Lyckas hon så börjar hon brinna och kommer för-
modligen att avlida av brännskadorna inom kort. Om inte 
kommer hon vid varje tillfälle som ges att försöka kasta 
sig ut genom ett fönster, framför en bil eller dylikt. Överle-
ver hon blir hon satt i tvångströja på en psykvårdsanstalt. 
Försöker man sig på en exorcism även på Katherine kom-
mer det inte att lyckas. Katherine är redan så ”ond” och 
förvriden att Belial har djupt fotfäste i hennes själ. 

För att ta till ett avslut på berättelsen som verkligen pas-
sar skräcktemat kan du som spelledare alltid låta Belial i 
form av Katherine besöka Rollpersonernas drömmar. ”Ni 
kanske är skyddade nu. Men förr eller senare faller bar-
riären, och då kommer jag att vara där. Förr eller senare 
dör ni, och då kommer jag att vara där...”

Om spelarna fl yr
Det kan mycket väl hända att spelarna beslutar sig för att 

fly fältet därför att de känner att Belial är dem övermäktig. 
I sådana fall så kan du låta dem läsa artikeln ”Societets-
mord i New Orleans” där det står beskrivet hur Katherine 
Bonaventure mördats av sin egen son. Sedan kan du låta 
gänget drömma om hur Max/ Belial besöker dem och på-
pekar att de står näst i kön.

Epilog
Vill du ställa till det i huvudet på dina spelare så kan 

du låta dem få notiserna om Max giftermål med Jessi-
ca Snyder, och födelsen av deras son, följt av en drunk-
ningsolycka där Max omkommer, men resten av familjen 
överlever. 

Det är naturligtvis den gamla goa Bonaventure-förban-
nelsen som slår till igen. Alltid redo för uppföljare. 

Slut
Ta ett snack med dina spelare. Det brukar alltid bli en 

massa prat när scenariot avslutats. Jag hoppas i vilket fall 
att du har haft roligt som spelledare,  och att dina spelare 
har haft minst lika roligt. 

Live long and prosper.
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 X. Hartford Wales and 
Partners
Historia och metodik
En ritual med förberedelser
Teamet har en procedur de noga följer när de skall “ex-

orcera” en klient. Det hela varierar lite beroende på vilken 
tro klienten tillhör, och den är avsedd att dels skapa en 
“god stämning” för klienten och hans eller hennes familj, 
att öka förtroendet mellan exorcist och besatt samt att dra 
klienten vid näsan så gott det går. 

Metodik
• Bakgrundskoll – Denna utförs vanligen av Kim och 

Adam. Här ingår oftast en kontroll av klientens brottsre-
gister och man försöker ta reda på så mycket man kan om 
familjen för att undvika “komplikationer”

• Samtal med Mary – Detta samtal är till för att avgöra 
om klienten är kapabel att hantera att man exorcerar ho-
nom eller henne och inte helt psykiskt instabil. Samtalen 
är också till för att avgöra vilken typ av demoner  som 
klienten är besatt av. 

• Samtal med James. James är den som “avgör” vilken 
typ av demon som personen är besatt av. James “känner 
efter” och  baserat på vad Mary fått reda på  konstaterar 
han att demonen består av just de neuroser eller fobier 
Mary lyckats ruska fram. 

• Setup – medan James och Mary ägnar sig åt att ta 
reda på vilka psykiska behov klienten har, är Adam och 
Kim upptagna med att anordna diverse pyrotekniska och 
ljudmässiga effekter som kan komma att behövas för att 
klienten skall gå på att han eller hon exorceras. Mary hjäl-
per Kim och Adam att plocka fram rätt typ av effekter 
baserat på klientens psykiska profil. 

• Exorcismen. Harford håller i den faktiska proceduren, 
baserat på hans trovärdiga yttre, hans skådespelartalang 
och hans kunskap om demoner och religiösa ritualer. 

• Avslutande samtal. Mary debriefar klienten för att för-
säkra sig om att allt står rätt till och att inget har gått åt 
fanders med ritualen. Adam och Kim röjer upp eventuella 
bevis och Harford och James genomför en skyddsritual 
som är avsedd för klienten så att denne skall känna sig 
säker i framtiden. 

• Slutsamtal. Teamet diskuterar fallet inom firman och 
drar lärdom av de erfarenheter som har gjorts. Allt som rör 
fallet antecknas och arkiveras för framtida referenser.

Exorcismritualen
XHW&P har i sin gradvisa förfining av konsten att exor-

cera en demon på det för en klient bästa sättet tagit fram 
en ritual som teamet förändrar efter klientens tycke, smak 
och ursprungsreligion. Det finns dock vissa element som 
är ständigt återkommande. 

• Användandet av heligt eller välsignat vatten. Effekten av 
en vildögd, svettig och rufsig Hartford i sina bästa demon-
utkastartag som gestikulerar med den lilla korsförsedda 
glasflaskan och stänker vatten omkring sig är en som ofta 
stannar kvar på näthinnorna hos de som exorceras, men 
framförallt hos de som ser på. Vattnet är i första hand till 
för publiken. I vissa fall har teamet även experimenterat 
med kemikalier som får vattnet att ånga då det träffar sitt 
mål, men efter en olycka då Hartford brände sin hand på 
vattnet har de frångått den effekten. 

• Citat ur en helig skrift. Dessa citat rör alltid nämnda 
religions syn på demoner och metodik för exorcerandet 
av dessa. Är klienten troende katolik blir det naturligtvis 
rituale romanum, medan andra individer istället får en 
blandning av citat från Nya Testamentet eller annan lämp-
lig skrift. Exempel på citat och textavsnitt som används 
finns under rubriken ”texter för en exorcism”. De texterna 
finns även som en handout du kan ge till spelaren som 
spelar Hartford. .

• Skyddscirklar. Inte nog med att det för en lekman ser 
väldigt imponerande ut när James eller Adam börjar dra 
upp cirklar i krita, salt eller örter, det ger också teamet en 
chans att använda kemikalier som framkallar dålig lukt i 
kontakt med vatten när de så önskar. De har också ex-
perimenterat med självlysande färger som ger en spöklik 
effekt runt den besattes stol, säng eller placering i rum-
met. 

• Användandet av heliga symboler. Samtliga ritualer som 
genomförs i XHW&Ps regi inbegriper heliga symboler av 
något slag. Teamet har försökt utan symboler, men efter 
en klients kommentar om att ”det känns mer äkta” när 
heliga symboler finns med i exorcismen så är det standard 
för teamet att utrusta sig med lämplig symbol.



X. Hartford Wales and Partners

23

Texter för en exorcism
Hartford har vissa böner han har funnit särskilt effektiva 

när det gäller exorcismer. 

”Helige Jesus, låt ditt blod flyta för oss och fylla oss med 
din kraft. Befria (klientens namn) från demonen som be-
satt honom/ henne. Må kraften hos den Heliga Ande fylla 
(klientens namn), med en gång. Himmelske fader, sänd 
dina Änglar att hjälpa oss bekämpa demonen och kasta 
ut den från (klientens namn)”

“I Jesus Kristi namn befaller jag dig, i Guds Namn befaller 
jag dig, i den Helige Andens namn befaller jag dig, lämna 
det här kärlet. Jag anropar lammets blod, blodet Jesus 
Kristus spillde för våra synder och i dess namn befaller jag 
dig att ge dig av. I Jesus namn, ge dig av!”

Den här befallningen kan komma att behöva upprepas 
ett antal gånger, gärna tillsammans med liberalt använ-
dande av vigvatten och med korset i höger hand.

Det finns även böner Harford eller någon i teamet kan 
be tillsammans med den besatte samtidigt som Hartford 
”kastar ut” demonerna. 

”Jag tror på Gud, den helige Fader, och att han skapade 
hela universum, och att han gjorde allt som finns i univer-
sum, inklusive mig.

Jag tror på den Helige Ande, att den Helige Ande finns 
i världen idag för att leda mig in i sanningen, bort från 
ondska, både den som syns och den som är mig fördold.. 
Jag ber den Helige Ande att fylla mig nu och kasta ut de-
monerna som finns i mig. 

Jag tror på att Gud har beordrat sina Heliga Änglar att 
vaka över mig, på min väg genom livet. Jag ber Gud att 
skicka sina Heliga Änglar att hjälpa mig bekämpa mina 
demoner.”

Tidigare kunder
Firman har en hel rad tidigare klienter, som trots vad 

man kanske kunde tro, faktiskt talar varmt om Mr. Wales 
och hans kompanjoner. Bland dessa finns en hel del av 
New Orleans societet, som fått för sig att deras hem varit 
skådeplats för spöken och andra övernaturliga fenomen. 

Ett utdrag ur kundregistret
Georgia Watson 
Offer för en särdeles ihärdig och bråkig poltergeist som 

sedan XHW&Ps fördrivning inte gett ifrån sig ens ett knyst. 
I det specifika fallet använde firman sig av en “Polter-
geist”-inspirerad uppsättning. Ljus i dörröppningen, kon-
stiga tekniska instrument som kände av “andens elektis-
ka spektrum” och lite annat. Rökelse, en rökmaskin och 
inspelade “spökljud” som spelades upp från strategiskt 
placerade minihögtalare med radiosändare avslutade en-
semblen. Detta är firmans senaste fall och det de för till-
fället firar. Fallet var äkta. 

Melvin Hope 
En elak demonbesättelse. Melvin hade fem olika småde-

moner i sig. Girighet, lust, avund, snålhet och voyeurism. 
Melvin är mycket nöjd med firmans insats och har till och 
med börjat dela ut pamfletter till sina vänner som han an-
ser också lider av besättelse. Melvin var besatt, och han 
blev exorcerad. Melvin är också känslig, precis som Mary, 
men inte i lika hög grad. Firman använde sig av den klas-
siska romerska ritualen när Melvin exorcerades. 
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Platser
X. Hartford Wales & Partners
Teamets högkvarter är ganska fräscht, mest tack vare 

Marys omsorg. Hon har mycket riktigt gjort bedömningen 
att ett fräscht kontor ger ett gott intryck. Kontoret har fem 
rum. Två större och två små, samt en korridor som avslu-
tas i ett väntrum och en reception. Mary och Kim delar ett 
rum, Adam och James ett. Hartford har ett eget och ett 
används som konferensrum. 

Kundregister 
Kundregistret är väl inlåst i Hartfords rum. Där finns en 

hel del om den metodik firman använder för att fejka exor-
cismer och vilka resultat det givit, så det vore olyckligt om 
någon information hamnade i fel händer. Hartford är den 
enda som har nycklar till skåpet. 

Marys och Kims rum
Mary och Kim har ett rum som får de flesta som går förbi 

att haja till lite. Dels beror det på Marys enorma murgröna 
som snart tagit över en hel vägg, och dels beror det på 
Kims säregna smak vad det gäller väggdekorationer. Vid 
sidan av en liten whiteboard fullklottrad med en massa 
flödesdiagram  och andra skumma anteckningar sitter 
ett alienhuvud ur filmen med samma namn  uppspikat. 
Murgrönan har börjat avancera i närheten av huvudet och 
kampen om herraväldet verkar vara nära förestående. 

Adam och James rum
Ett litet rum fullproppat med ockult litteratur och en mas-

sa sönderplockad elektronik. Där finns en hel arsenal med 
underliga mätare, kameror, ljudupptagningsapparater och 
annat som används av Adam och James när de avgör om 
en lokalitet är hemvist för andar och spöken eller inte. 

Hartfords rum
Ett av de små rummen. Här står två låsta arkivskåp, 

och här finns också all möjlig dokumentation som kan 
behövas för att övertyga motvilliga kunder, bland annat en 
broschyr med den klatschiga titeln “Är Jag Besatt? – En 
Guide till Själsligt Välbefinnande”. Här tas de flesta kun-
derna emot. 

Konferensrummet
Ett av de stora rummen. Här finns en projektor ansluten 

till en PC. Den används främst för att demonstrera för 
nyfikna klienter hur en exorcism går till, vad man skall 
tänka på osv. 

Det står låga bokhyllor med informationsvideor och 
–dvder. Samtliga av de något nördiga varianten, för det 

mesta rena reklamfilmer för X. Hartford Wales & Partners 
med lite intetsägande information inklämd här och där. 
Oftast visar de Hartford och Mary i arbete, klipp från nöjda 
kunder och annat oväsentligt. 

Maison Bonaventure
Maison Bonaventure är ett enormt hus, med mängder av 

rum, så det kan bli besvärligt att ge en korrekt bild av hur 
det ser ut. Ta hjälp av kartan då du beskriver det. 

Exorcismrummet
Rummet har plywoodskivor för fönstren och en stor eld-

stad på en av kortväggarna. Det finns en hiss i rummet 
som går direkt ner till källaren och Max cell därnere.

Rummet är helt tomt, med undantag för en enorm spe-
gel över den öppna spisen, och ett par stolar som står vid 
eldstaden. Golvet är i trä, väggarna har medaljongtapeter 
av gammalt snitt och taket är försett med en kristallkrona 
med dammskynke. 

Max Rum
Det är ett stort rum med anslutande badrum. Det finns 

en balkong som vetter ut mot trädgårdens baksida. I ena 
änden av rummet finns även en liten kokvrå. 

Golvet är täckt av byggplast, men genom det halv-
transparenta materialet kan man ändå se pentagramfor-
made märken inbrända i parketten. På väggarna sitter nya 
tapeter och taket är även det nymålat. Garderobsdörrar 
och köksluckorna över kokvrån är nedplockade och står 
vid sidan av. De är samtliga täckta av ockult klotter, luktar 
bränt och gammal spya. Luften är unken och fuktig , som 
en stenkällare eller en ovädrad sommarstuga.

Cellen
Cellen är liten, tight och madrasserad. I ena hörnet finns 

en illaluktande fläck av gamla torkade spyor. Det luktar 
rengöringsmedel, avföring och urin blandat med en grov 
stank av svavel. Det är som om en liten bit av helvetet har 
släppts lös. I taket är ett lysrör infällt, och det skänker ett 
kallt, sterilt ljus över den äckliga cellen. 

Rummet utstrålar en stark känsla av desperation och 
sorg. En kladdig melankoli som besudlar alla som varit 
där. 

Biblioteket
Biblioteket i Bonaventures villa är ett tämligen stort rum. 

Längs väggarna finns bokhyllor som sträcker sig från gol-
vet upp till taket, och mellan bokhyllorna finns storslagna 
fönster som erbjuder en vacker utsikt över Bonaventures 
stora och välskötta trädgård. 
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Bells Books and Candles
Bells Books and Candles ser vid första anblick ut som en 

bokhandel. Diverse litteratur om kognitiv psykologi, yoga 
och magi finns i fönstren. 

Kliver man in möts man av lukten av bivax och örter, 
mest framträdande är doften av salvia. Det är en ganska 
stor butik, uppdelad i tre områden. Till vänster finns en av-
delning med böcker, både psykologi och ”magiska” verk. 
Man kan hitta det mesta om meditation, yoga, psykologi 
och en del medvetandeteori här, blandat med rent ockulta 
verk, såsom Aleister Crowley, Genesis P. Orridge, William 
Burroughs, och James G. Frasier. Här finns också religiösa 
böcker i drivor.  

Rakt fram hittar man diverse smycken, stenar och rö-
kelser. Ljus och bivax finns också här. I princip allt man 
skulle kunna behöva för en ritual. Här finns också diverse 
”ockulta” spel, bland annat Ouijabräden. 

Till höger finns kassan, och bakom en lång disk finns 
en apotekarvägg. Lådor i olika storlek med små etiketter 
på, uppenbarligen innehållandes örter. I taket över dis-
ken hänger diverse knippor med väldoftande växter och 
torkar.  

I glasdisken ligger det olika tarotlekar upplagda. De 
trängs med kristallkulor och de lite dyrbarare smyckena. 

Bakom disken står en medelålders kvinna. Hon är hög-
rest och har hennarött hår. Hennes händer och underar-
mar är färgade av hennamönster och fingrarna är smyck-
ade med silverringar. Runt halsen har hon en amulett av 
något slag och i pannan ett litet tygmärke i rött. Hon bär 
en sari, men hennes ansiktsdrag är västerländska och hon 
har ganska ljus hy. 

 Spelledarpersoner
Familjehemligheter
Familjen Bonaventure har diverse skelett i garderoben, 

Max besatthet är bara en av dem. Jag har valt att ta upp 
informationen här bland spelledarpersoner.

Katherine
Som förklaras i Katherines bakgrundshistoria,  så sålde 

Katherine som ung kvinna sin förstföddes själ till Belial i 
utbyte mot makt och rikedom. En ihärdig researchbenä-
gen person kommer att råka på tidningsartiklar om kata-
strofen som brände ner hennes barndomshem. Man kom-
mer också att hitta diverse artiklar om att den femtonåriga 
föräldralösa flickan hittat ett fosterhem och om hennes di-
verse utflykter i New Orleans societet, samt även hennes 
möte med och senare förlovning och giftermål med Eric 
Bonaventure. Vidare grävanden uppdagar Erics bilolycka 
ett par år efter Max födsel. 

Familjen Bonaventure
Men det är inte allt som dyker upp. Namnet Bonaventure 

har också återkopplingar till New Orleans, voodookultu-
ren och det övernaturliga. Det visar sig att Bonaventure-
släkten har sina rötter i New Orleans och ännu tidigare, 
i Haiti. Bland annat kan man gräva fram att ursprunget 
till familjen är en mulatt vid namn Georges Bonaventure, 
som flydde från Haiti till New Orleans tillsammans med 
sin ”ägarinna” Giselle DeLaCour strax efter slavupproret. 
De levde tillsammans under skydd av illusionen att Geor-
ges tjänade Giselle. När Giselle blev gravid utan att vara 
gift, gick naturligtvis ryktena vilda. Georges lynchades och 
Giselle flydde. Hon togs emot av Marie Laveau och fick 
arbete och skydd av den mäktiga voodookvinnan. Giselle 
födde en son som fick namnet Josephe Bonaventure.Jo-
sephe blev en av Maries springpojkar, eftersom han utan 
tvekan kunde passera som vit. Josephe gifte sig så små-
ningom med Harriet Blanche och tillsammans öppnade 
de en egen voodoobutik där de sålde diverse örter och 
drycker till de som var dåraktiga nog att betala. Josephe 
blev senare anklagad för häxeri, och hängd. Familjen har 
otaliga berättelser om häxeri, voodoo och besvärjelser i 
sitt förflutna. Allt kan naturligtvis peka på att det är Bona-
venture-grenen av familjen som är boven i dramat. Men 
det bör också framgå för Rollpersonerna att det är en 
familj som verkar besatt på olika sätt. Männen dör alla 
unga, strax efter att deras hustrur fött nästa arvinge. 
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Sanningen är naturligtvis den, att det ligger en förban-
nelse över männen  Bonaventure, som Georges drog på 
sig när han nobbade en afrikansk häxkvinna till förmån för 
Giselle. Men det är en helt annan berättelse.

Maximilian Bonaventure
Max är en ganska tunn, senig ung man i 20-årsåldern. 

Innan han blev besatt var hans hår tjockt och svart, men 
nu är det gråmelerat. Hans ansikte är smalt och lite av-
långt. Kindknotorna framträder plågsamt tydligt. Hans 
ögon är trötta och blodsprängda; när ett ”anfall” är på väg 
rör de sig som skrämda djur i sina hålor. Kroppen rör sig 
långsamt, trött, utmattat längs med golvet. Hans axlar är 
breda, och tycks ännu bredare på grund av bröstkorgens 
utmärglade tillstånd. Maximilian liknar mest en fånge från 
ett koncentrationsläger. 

Han andas ansträngt och rossligt. Blir som förbytt när 
hans demon tar över. Då verkar hans tunna kropp fyllas 
av seniga muskler och febrig energi. Hans ögon antar en 
grönlysande nyans och på hans hud rör sig ärrliknande 
formationer som ibland bildar texter, mönster, bilder. 

Vid dessa tillfällen är det svårt att hålla honom under 
kontroll. Han bränner ner byggnader, blottar sig, våldtar 
och misshandlar. Hans mor har iordningsställt en madras-
serad cell där Max spenderar mestadelen av sin tid.

Maximillan Bonaventure har under ett par tre år levt ett 
dubbelliv. Hans demonbesatthet tog sin början då han 
började nyttja ett ouijabräde (klassiskt), och fick kontakt 
med en ande/ demon, som hjälpte honom vinna tillbaka 
en stor summa pengar som han förlorat på hästar. Vad 
Max inte är medveten om är att hans mor är anledningen 
till att Max överhuvudtaget blev besatt från början. Hon 
har nämligen lovat bort sin förstfödde till demonen Belial i 
utbyte mot makt och rikedom. 

Max förehavanden
Max har under de tre år han har varit besatt hunnit med 

ganska mycket. Bland annat misshandel och våldtäkt av 
sin före detta flickvän Jessica Snyder. Han har även miss-
handlat och våldtagit en mängd prostituerade kvinnor, 
blottat sig i parker och misshandlat uteliggare. 

Värst av hans förseelser är dock fyra mord som begåtts 
då han varit helt under Belials kontroll. Max är inte själv 
medveten om vad han har gjort. Belial har dessutom so-
pat igen de flesta spåren efter sig. Det är inte kul att sitta 
i finkan.

Första mordet
Det första mordet var på en ung man vid namn Carlos 

Ruiz, en olaglig immigrant som precis anlänt till staden. 
Max plockade upp den tämligen homosexuelle mannen 
på en gaybar och tog med honom till ett hotellrum som 
han lät Carlos hyra med kontanter. Där band Max fast 
den unge mannen, våldtog honom upprepade gånger, och 
misshandlade honom så svårt att han avled innan hotell-
personalen upptäckte honom. Mordet är enligt polisen 
fortfarande olöst och man verkar inte ha några ledtrådar.

Andra mordet 
Det andra mordet skedde lite närmare hemmet.  Max 

blev fly förbannad på en av tjänarna, Gigi Winston, och 
såg till att en strategiskt placerad fläck med såpa i trappan 
gjorde slut på henne. Mordet rubricerades som olycksfall 
och inget mer kom av undersökningen än att trapporna 
numera inte skrubbas med såpvatten, och de har dess-
utom försetts med halkband. 

Tredje mordet
Det tredje mordet var också en gay man, en den här 

gången en ”kändis” i gaykretsar. Michael Tanner, språkrör 
för stadens gaysamhälle och radiopratare på den lokala 
stationen, råkade ut för Max charm på en tillställning de 
båda råkade befinna sig på. Max flörtade hejdlöst med 
Michael och fick med sig denne ut på en krogrunda då 
festen var över. Max söp Michael rejält berusad, tog med 
honom till ett hotellrum som Michael fick betala kontant, 
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och upprepade proceduren han använt på Carlos. Den här 
gången skar han dock halsen av sitt offer. 

Max hördes i mordutredningen, men inga bevis fanns 
mot honom. Ingen såg honom följa med Michael upp på 
rummet, ingen såg honom gå. Det fanns ingen fysisk be-
visning mot Max heller, och hans mor såg till att tysta 
pressen bäst det gick. Och även åklagarmyndigheten fick 
sin del av mutor för att släppa spåret mot Max. Dock finns 
det en hel hög artiklar i ämnet som spekulerar om serie-
mördare och dylikt. 

Fjärde mordet
Fjärde mordet skedde för inte alls länge sedan,  strax 

innan Max fick de grova doserna med medicin och blev 
satt i tvångströja. En prostituerad ung kvinna vid namn 
Emma Caulfield satte livet till den här gången. Även hon 
togs med till ett hotellrum, fick betala själv och blev våld-
tagen upprepade gånger, slutligen ihjälslagen och fick 
halsen avskuren. Vid det här laget är det uppenbart att 
polisen har att göra med en seriemördare. Kvällspres-
sen kallar honom ”hotellmördaren” och det finns otaliga 
artiklar i ämnet. Polisen har inga ledtrådar. Max hördes 
även om det här mordet, men även den här gången gick 
Katherine in med hårdhandskarna när det gällde att tysta 
pressen. 

Max och prostitutionen
Max har gått till diverse prostituerade för att få utlopp 

för sin allt mer våldsamma sexuella aptit. De kvinnor som 
varit med Max säger alla att de aldrig mer vill se honom. 
Han är våldsam och brutal. Många utav kvinnorna säger 
att de trodde att de skulle dö. Några utav dem hamnade 
på akuten med svåra skador. Katherine har gjort allt i hen-
nes makt att tysta ner klagomålen från kvinnorna Max har 
misshandlat, så de flesta är ovilliga att tala.

Max och blottandet
Max har även blivit arresterad tre gånger för ”indecent 

exposure”, dvs att han blottat sig. Detta har han gjort 
både för ett par unga kvinnor och ett äldre par. Han har 
även blivit arresterad då han har stått naken på ett ame-
rikanskt fotbollsfält strax innan träningstid. Även detta har 
tystats ner av Katherine, som har kontakter både inom 
polisväsendet och media. 

Dock finns det en bunt journalister som är mer än villiga 
att diskutera saken med exorcisterna om de skulle föra 
det på tal. 

Max symptom
Max uppvisar en mängd symptom som är förenliga med 

besatthet. Bland annat kan han börja lukta riktigt illa. En 
stank av svavel och svett, blandat med dålig andedräkt, 
stiger upp från hans utmärglade kropp. Strax innan Belial 
tar kontrollen över honom blir rummet alltid iskallt och un-
der huden på Max rör sig konstiga sigill och märken som 
får huden att krypa på honom. Max har alltid ont vid dessa 
tillfällen och vrålar ofta av smärta. 

Katherine Bonaventure
Katherine Bonaventure föddes Kingston och växte upp 

i en av de många trailer parks som finns runtom i USA. 
Modern var gravt alkoholiserad och fadern tenderade att 
kladda på Katherine på ett inte helt hälsosamt sätt. 

När Katherine var 15 fann hon en bok om magi. I den 
fanns det bland annat besvärjelser som gav löften om ri-
kedom och makt, demonpakter och sigill. Katherine, som 
inte ansåg sig ha något att förlora, och vars fars närman-
den började bli allt mer besvärande,  kallade ner demonen 
Belial och bad om makt och rikedom i utbyte mot hennes 
förstföddas kropp och själ. 

Sagt och gjort. Katherine, som inte sett några direkta 
bevis på att demonen faktiskt dykt upp, lämnade hemmet 
följande dag för att gå till skolan, och när hon kom tillbaka 
var det till en utbränd ruin av en husvagn. Chockade åskå-

“Thrice I bind thee, by black indebt, compulsion and desire, unbaptized, 
impure, debased by demon’s Kiss and unholy fire.”
- Hellblazer “Critcal Mass”, Paul Jenkins
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dare berättade för Katherine att de hört gräl inifrån vagnen 
och att den sedan fattat eld. Katherine fick även reda på 
av socialarbetare som kommit till platsen att hennes mor 
hade tecknat en livförsäkring för ett antal år sedan som 
uten tvekan kunde försörja den unga Katherine resten av 
hennes liv. Hon blev även omplacerad i fosterhem hos en 
av de rikaste familjerna i staden, där hon blev mycket väl 
behandlad och omtyckt. 

När Katherine var 23 träffade hon Eric Bonaventure, en 
förmögen landägare, som föll hals över huvud. Ett år se-
nare var de gifta, och strax därefter föddes Maximilian. Vid 
det här laget hade Katherine glömt allt vad Belial hette. 
När Eric i samband med Max insjuknande dog i en bilo-
lycka insåg Katherine att hon förmodligen skulle förlora 
dem bägge två om hon inte gjorde något. Skepticism och 
misstro har varit hennes inställning till exorcisterna från 
början, men djupt inne i sin själ vet Katherine att de för-
modligen är den enda chansen Max kommer att få. 

Belial
Belial är inte vilken demon som helst. Han är Lucifers 

hantlangare, den andra att falla och han är totalt inriktad 
på förstörelse. 

Belials motiv
Belial är rätteligen lovad Max själ i utbyte mot allt han 

gett Katherine. Rikedom, berömdhet och så vidare. Han 
är dessutom lite sugen på att ge igen för gammal ost vad 

det gäller exorcistbyrån. De har alla vid ett eller annat till-
fälle kommit i kontakt med Belial tidigare, och all plåga 
man kan vrida ur en mänsklig själ är gott enligt hans sätt 
att se på saken. Belial är inte intresserad av kompromis-
ser eller halvmesyrer. Antingen får han Max, eller så tar 
han Katherines själ istället. 

Om Belial
Informationen om Belial finns även som handout att 

ge spelarna när de kommit på vilken demon som besatt 
Max.

Belial är ett vanligt förekommande namn i diverse Eng-
elska översättningar av Bibeln. Namnet används ofta som 
en synonym för Satan, eller ondskan personifierad.

Belial används även som en kontrast till Jesus, och an-
ses vara Mörkrets Furste. Milton däremot särskiljer Belial 
från Satan och ser honom istället som orenhetens demon. 
I den hebreiska bibeln används inte ordet som egennamn 
utan istället med betydelsen ”elakhet” eller ”onska”. I 
vissa fall verkar Belial betyda ”förstörelse”, ”ödeläggelse” 
och ordet är synonymt med total förintelse.

Marcus Wainwright
Marcus är en lång, smal man med begynnande flint och 

en liten kulmage som dols mycket väl av hans smakfullt 
skräddade uniform. 
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Marcus uppträder mycket korrekt, kallar alla männen i 
sällskapet “sir” och alla kvinnorna “madam”. 

Marcus har varit på Maison Bonaventure längst av alla 
tjänarna och är mycket lojal mot familjen. Trots, eller kan-
ske på grund av detta, kan han berätta en hel del om 
familjens bakgrund, om “förbannelsen” som sägs vila över 
Bonaventure-männen och om Max beteende de senaste 
åren. 

• Bonaventurefamiljen har ett förflutet på Haiti. 

• Det ryktas att familjen skulle ha haft houngans och 
till och med bokor i släkten, men det tillskriver inte Wain-
wright någon större sanning. 

• Det ryktas att Katherine sysslat med svart magi, men 
det är något Marcus bara hört i förbigående. 

• Max äger ett Ouijabräde som han köpt på “Bells, Books 
& Candles”. Ouijabrädet finns inte på godset längre utan i 
Max lägenhet i centrala New Orleans. 

Albert Winston
Albert är en afro-amerikan, ganska tunn och lite sliten, 

men lika välskräddad som övrigt tjänstefolk på Maison Bo-
naventure. Enligt Albert har han blivit mycket väl omhän-
dertagen av familjen. 

Albert är lite tystlåten och ibland fylls hans ögon av tå-
rar som han hastigt blinkar bort. Han är ovillig att prata, 
men ställer spelarna honom mot väggen så svarar han på 
frågor.

Albert är Bonaventures chaufför och har varit det i snart 
tio år. Han trivs med sitt arbete, men mindre så nu när 
Gigi har gått bort i “den där oförklarliga och olyckliga 
olyckan”. Albert kan berätta ungefär samma saker som 
Marcus, men han har inte riktigt samma detaljkännedom 
som Marcus. Dock svär han på att Gigi faktiskt hittat bevis 
för att Max var inblandad i brottsliga aktiviteter, men att 
hon inte velat säga mer än så för att skydda Albert från 
Max. 

“Hon var skräckslagen. Hon påstod att Max skulle döda 
henne om han fick reda på vad hon funnit. Och jag trodde 
henne. Har aldrig sett någon människa så rädd förr. Det 
var väl därför hon halkade i trappan. Av att hon blivit upp-
skrämd av vad det än var hon fann hos Max.” Albert hyser 
dock inga misstankar om att det var Max som dödade 
henne. Han är fullt nöjd med polisens förklaring. 

Jessica Snyder
Jessica Snyder är en ung kvinna som ger en något osä-

ker framtoning. Hon har mörka cirklar under ögonen och 
verkar i allmänhet ganska sliten. Hennes armar är tunna 
och fågellika, ögonen är trötta och nästan uppgivna och 
hon har en hållning som tyder på att hon är besegrad, 
slagen och käckt. 

Jessica kan berätta diverse saker om Max, hur han ver-
kade vara en  dröm när han började uppvakta henne, att 
han var charmant, en gentleman ut i fingerspetsarna, 
men att allt det förändrades när han började leka med 
sitt Ouijabräde. Det var dumt egentligen, Max hade spelat 
bort femtiotusen på hästar, och det var den största sum-
man han någonsin förlorat. hAn var orolig för vad Kathe-
rine skulle säga. På en fest som de båda var inbjudna till,  
plockade värdinnan fram ett Ouijabräde och samlade alla 
gäster omkring sig. Man började fråga anden en massa 
saker, och det blev en otäck stämning i rummet, så Jes-
sica ville gå. 

Bara för att bevisa för Jessica att det inte var farligt, 
så började Max fråga om hästarna, om han kunde vinna 
tillbaka pengarna. ”Visst” sade anden. ”Gå till travbanan 
imorgon och sätt pengarna på den första hästen du ser.” 
Detta möttes naturligtvis av skratt och löje, men sagt och 
gjort. Max satte pengar på den första hästen han såg och 
hade snart vunnit tillbaka sina pengar. Han köpte ett bräde 
själv, ”bara på kul”, och efter det började det gå utför. Han 
slog henne, våldtg henne, låste in henne i garderoben, allt 
han för tillfället kunde komma på som skulle förnedra och 
förringa Jessica. 

Hon stod ut i ungefär ett år, men inte längre. Hon läm-
nade honom och flyttade till en annan stad, för att slippa 
hans förföljelser.

Carlos Ruiz
Carlos var en ganska spenslig ung man, inte särskilt väl-

tränad, men välproportionerad och i brist på annat ord, 
attraktiv på ett ganska medelmåttigt sätt. Mörk hy och 
nästan svarta ögon. Hans hår blekt till vitt och ett par sol-
glasögon avslutade ensemblen. 

Carlos Ruiz var en homosexuell illegal invandrare. Han 
kom ursprungligen från Brasilien, där han – tro det el-
ler ej – tidigare träffat James Starker. James turnerade 
vid det tillfället med Circus Luna, en liten ensemble, som 
även ägnade sig åt freak shows, tarotläsningar och andra 
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halvmysko aktiviteter. Carlos hade råkat ut för en olycka 
i hemmet och hade blivit förlamad från midjan och ned-
åt. Tillståndet var förvisso inte irreversibelt, men familjen 
hade inte råd att ta Carlos till en läkare. Så de tog honom 
till Circus Luna istället, där det utlovades helare. 

Starker fick Carlos sist i kön. Han gick igenom sitt vanliga 
nummer, men när det kom till handpåäggningen hände 
återigen den underliga förflyttningen i tid och rum (se 
James Starkers karaktärsbeskrivning) och Carlos nerver 
knöts samman, återigen. James flydde Circus Luna sam-
ma kväll, och Carlos blev frisk.

Carlos lämnade sitt hem fem år senare, dök upp i sta-
den, och blev genast ett  mål för Belial. Inte nog med 
att pojken var homosexuell, det strålade ju även ett him-
melskt ljus från hans rygg, ett säkert tecken på att någon 
med helarkrafter varit på honom.  

Felica Winters

Felicia är högrest och har hennarött hår. Hennes händer 
och underarmar är färgade av hennamönster och fingrar-
na är smyckade med silverringar. Runt halsenbär hon ofta 
en skyddsamulett och i pannan en röd bindi. Hon bär ofta 
sari, men hennes ansiktsdrag är västerländska och hon 
har ganska ljus hy.

Felicia är wiccan. Tystlåten och tillbakadragen med sin 
konst, hon skyltar inte med den, men svarar ärligt på frå-
gor. Felicia har haft en ganska behaglig barndom, inga 
traumatiska upplevelser på vägen. I trettioårsåldern sad-
lade hon om från sekreterare till butiksägarinna, när hon 
insåg att staden saknade en bra butik för wiccans. 

Jim Hemmings
Jim Hemmings är en kortvuxen, glasögonbeprydd man 

med begynnande flint. Han har en ganska stor näsa plan-
terad mitt i ansiktet, men han ger ett trovärdigt och pålit-
ligt intryck.

Jim Hemmings är en respektabel journalist som under 
ett antal år följt Bonaventurefamiljen. Han vet det mesta 
som står i avsnittet ”Familjehemligheter” och han är ock-
så villig att diskutera det hela, men då förväntar han sig 
något i utbyte. 

Gary Chalk
Gary Chalk är lång och smal, klär sig i en gammal skinn-

kavaj och röker konstant. Hans långa, lätt feta hår är upp-
draget i en hästsvans som han ständigt går och snor runt 
fingrarna. Chalk ger ett nervöst och nervigt intryck. 

Gary Chalk är New Orleans värsta skvallerjournalist. 
Om det har hänt något smaskigt är Gary först på plats, 
och han är int efrämmande för att ta ut svängarna. Gary 
känner till det mesta om familjen Bonaventure, och han 
tycker mycket om att spekulera. Låt gärna Gary ha fel om 
vissa saker och fläska gärna på med felaktiga och påhit-
tade detaljer. Gary pratar vitt och brett och inget som sägs 
i förtroende till honom förblir hemligt. 
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Handouts
Nedan följer en lista på handouts som kan tänkas vara 

av intresse för spelgruppen. Det handlar om tidningsartik-
lar och webbsidor som tar upp det mesta om vad som har 
hänt familjen Bonaventure och framförallt Max. Det finns 
även information om diverse demoner och andra varel-
ser. 

Tystnadspliktsavtal
För att Katherine skall försäkra sig om att XHWP inte går 

till pressen med hennes sons tillstånd har hon upprät-
tat ett tystnadspliktsavtal. Avtalet täcker det mesta som 
byrån kan komma i kontakt med och i princip står det att 
de kommer att få på nöten om de släpper ifrån sig någon 
information om fallet till någon.

Handouten finns i handouthäftet.

Tidningsartiklar
Tidningsartiklarna behandlar vitt skilda ämnen. De finns 

återgivna här, men även i handoutshäftet.

Handout01
Familj brinner inne - bara dottern 
överlevde
New Orleans

av Jim Hemmings

En eldsvåda härjade i torsdags eftermiddag en trailerpark 
strax utanför New Orleans. Eldsvådan sägs ha orsakats av 
en gasläcka som sedemera antänts av någon i familjen. 
Två vuxna omkom i olyckan.

Eldsvådan upptäcktes av grannfamiljen, men då var re-
dan husvagnen övertänd. De två omkomna verkar inte ha 
gjort några försök att ta sig ut, och omgivande husvagn-
sinnevånare säger sig inte ha hört  något innan vagnen 
redan var övertänd. 

Dottern var på plats strax efter att branden hade utbrutit, 
och fick föras från platsen svårt chockad. Inget gick att 
rädda av husvagnen och flickan har därför tagits om hand 
av de sociala myndigheterna.

Handout02
New Orleans egen Askungeberättelse
New Orleans

av Gary Chalk

När Katherine Kingston möttes av det inferno som tog 
hennes föräldrars liv i en trailer park strax utanför New 

Orleans, hade hon knappast kunnat ana att hon fem må-
nader senare skulle få en ny familj, och den här gången i 
New Orleans över skikt. 

Efter “Times Picayunes” artikel om den 15-åriga flick-
ans olycka var det många fosterfamiljer som hörde av sig 
för att få möjlighet att ta hand om henne, men ingen så 
framstående som familjen Hart, en av New Orleans rikaste 
och äldsta familjer. Paret Lester och Veronica Hart, själva 
barnlösa, blev omedelbart djupt rörda över den unga flick-
ans öde och efter en inledande undersökning har nu paret 
äntligen fått hem sitt adoptionsbarn. 

“Jag tror Katherine kommer att bli lycklig i familjen” säger 
en anonym källa anställd hos familjen Hart. “Fru Hart har 
längtat så länge efter en egen flicka att hon till och med 
redan inrett rum åt Katherine på godset. Långt innan de 
fick besked faktiskt”. 

Vi önskar unga Katherine lycka till med framtiden och 
med sin nya familj.

Handout03
Vigda
Katherine Marie Hart-Kingston vigdes idag med Eric 

Stéphan Bonaventure i Corpus Christi Catholic Church 
klockan 12.00. Mottagning sker ikväll på Maison Bona-
venture, Garden District.

Handout04
Födda
Maximilian Eric Bonaventure, son till Eric Bonaventure 

och Katherine Bonaventure på Metrairesjukhuset, New 
Orleans.

Handout05
Arvtagare avliden i trafi kolycka
New Orleans

av Jim Hemmings

Eric Bonaventure, arvtagare till Bonaventureförmögen-
heten och VD i Bonaventure Enterprises avled imorse i en 
trafikolycka strax utanför Clearview, New Orleans.

Bonaventures bil hamnade av okänd anledning i vänster 
körfält och frontalkrockade med en lastbil. Bonaventure 
avled omedelbart av skadorna han tillfogades i kollisio-
nen. 

Räcket mellan de båda körfälten saknades på sträck-
an där Bonaventures bil hamnade på fel sida. Kraftiga 
bromsmärken i vägbanan tyder på att Bonaventure kan 
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ha bromsat för ett djur eller en människa, men ingen bra 
förklaring finns ännu till varför bilen sladdat så kraftigt. 

Lastbilschauffören är förd till East Jefferson General Hos-
pital med allvarliga skador och hans läge anses fortfa-
rande kritiskt.

Eric Bonaventure överlevs av sin hustru Katherine och 
deras son Max.

Handout06
Rykten om Bonaventureförbannelsen 
får ny kraft
New Orleans

av Gary Chalk

Trafikolyckan som häromdagen satte ny fart på ryktena 
om Bonaventurefamiljens förbannelse är ännu ouppkla-
rad, något som verkar stämma överens med resten av 
de olyckor som gång på gång tycks ha drabbat männen i 
Bonaventurefamiljen.

Denna gång var det Eric Bonaventure som fick sätta livet 
till i en oförklarlig trafikolycka där han av okänd anledning 
sladdade över på fel sida vägen och träffades i en frontal-
kollision med en lastbil. 

Erics egen far Stéfan Bonaventure omkom i en seglaro-
lycka när Eric var endast två år gammal. 

Ryktena om familjeförbannelsen har dementerats kraf-
tigt av Bonaventure Enterprises presstalesman och famil-
jen går inte att nå för vidare kommentarer. 

Eric Bonaventure begravs idag på Metrairekyrkogården 
tillsammans med resten av de unga Bonaventurefäderna. 
Låt oss hoppas att sonen Max går ett mildare öde till mö-
tes.

Handout07
Bonaventurefamiljens svarta får
New Orleans

av Felicia Langdon

Maximilian Bonaventure sågs häromdagen tillsammans 
med New Orleans skönhetsdrottning, den förtjusande 
Mary Wallace. Paret verkade mycket intima med varandra, 
delade vinglas och det rapporteras även att de kysstes 
passionerat. 

Är detta månne slutet för New Orleans mest eftertrak-
tade ungkarl? Med Bonaventureförmögenheten i ryggen 

är unge herr Bonaventure ett hett eftertraktat byte, men 
akta sig Max! Man vet aldrig när den berömda förbannel-
sen slår till igen.

Handout14
Ung man återfunnen mördad på hotell
New Orleans

av Jim Hemmings

Ett våldsamt mord skakade på tisdagsmorgonen New Or-
leans. Hotel Desdemone var skådeplatsen för den brutala 
scen som mötte polisen när de svarade på hotellägarens 
samtal. 

En ung man, Carlos Ruiz, återfanns våldtagen och mör-
dad i hotellrummet han hyrt tillsammans med en okänd 
man natten innan. Inget signalement finns ännu att tillgå 
enligt polisen, och man söker nu vittnen på den bar Ruiz 
tidigare besökt enligt den stämpel som fanns på den döde 
mannens hand. 

Ruiz återfanns på morgonen då städerskan gick in i rum-
met. Enligt uppgift var han då bunden vid elementet, svårt 
misshandlad. Ruiz avled innan polis och ambulans hunnit 
komma till platsen.

Handout15
Michael Tanner återfunnen mördad
New Orleans

av Jim Hemmings

Michael Tanner, språkrör för New Orleans gayrörelse och 
radiopratare på Radio New Orleans, återfanns i lördags 
morse död på Hotell Good Morning, strax utanför New 
Orleans. 

Tanner hade enligt uppgift blivit fastbunden vid elemen-
tet, blivit våldtagen och svårt misshandlad innan mörda-
ren skurit halsen av honom. 

Enligt hotellpersonalen anlände Tanner till hotellet i säll-
skap med en ung man i tjugoårsåldern. Tanner betalade 
rummet kontant och hördes sedan inte av förrän han åter-
fanns av morgonpersonalen. 

Tannermordet har skakat hela gaykulturen i staden, och 
man har börjat dra paralleller med det mord som nyligen 
skedde på Hotell Desdemone, också det beläget i New 
Orleans. 

Enligt polisen finns ännu inget samband mellan de två 
incidenterna. Man har hört ett par misstänkta som setts 
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med Tanner innan han försvann från den tillställning han 
befann sig på, men ingen är i dagsläget anhållen.

Handout16
Prostituerad återfunnen död på ho-
tellrum
New Orleans

av Jim Hemmings

Den serie hotellmord som på senare tid skakat New 
Orleans har skördat ännu ett offer. Denna gång var det 
den prostituerade Emma Caulfield som återfanns brutalt 
misshandlad till döds och våldtagen på ett hotellrum strax 
utanför centrala New Orleans. 

Även den här gången sägs offret ha haft sällskap med en 
okänd man, betalat kontant och sedan inte hörts av förrän 
man upptäckt kroppen. 

Polisen har hört åtskilliga misstänkta, men ingen är ännu 
anhållen.

Handout17
Mentalsjuk societetsyngling mördar 
moder
New Orleans

av Gary Chalk

Bonaventurefamiljen mötte sitt slut idag när Maximilian 
Bonaventure i ett raseriutbrott mördade sin egen mor och 
sedan begick självmord med hjälp av ett avsågat hagel-
gevär.

Anonyma källor som varit nära familjen under en längre 
tid berättar att den unge Maximilian behandlats för di-
verse mentala sjukdomar, och att han även gått igenom 
både en misslyckad exorcismritual och en hjärnoperation 
för att avhjälpa sina bekymmer.

Sagan fick alltså sitt slut idag när Bonaventure utan vi-
dare förvarning kastade sig över sin mor med en kökskniv 
och högg henne upprepade gånger i bröstkorgen. 

Polisen har ännu inte kommenterat på händelsen.

Handout18
Vigda
Jessica Elizabeth Snyder vigdes idag med Maximilian 

Eric Bonaventure i Corpus Christi Catholic Church klockan 
10.00. Mottagning sker ikväll på Maison Bonaventure, 
Garden District.

Handout19
Födda
Joseph Maximilian Bonaventure, son till Maximilian Bo-

naventure och Jessica Bonaventure på Metrairesjukhuset, 
New Orleans.

Handout20
Arvtagare återfunnen död
New Orleans

av Gary Chalk

Maximilian Bonaventure återfanns död på måndag mor-
gon av sin hemvändande hustru som varit på semester i 
Europa under ett par veckor tillsammans med parets son 
Joseph. 

Bonaventure hade uppenbarligen kvävts av en bit per-
sika som hamnat i luftstrupen. Läkaren som undersökte 
kroppen har inte funnit några anomalier, men den här 
reportern börjar onekligen fundera över den förbannelse 
som sägs vila över familjen.

Bonaventures far, Eric Bonaventure omkom även han 
strax efter sin sons födelse.

Bonaventurefamiljeträdet
Bonaventurefamiljeträdet finns i den handskrivna bok 

som återfinns i biblioteket. Bonaventures historia återges 
i boken, och du kan använda dig av informationen som 
står under avsnittet ”Familjehemligheter” i Spelledarper-
sonerkapitlet.

Handouten finns i handoutshäftet.

Demonuppslagsverk
Demonuppslagsverket finns antingen att tillgå på konto-

ret eller i biblioteket. Som spelledare kan du lägga in det 
när du känner att du vill ge spelarna lite hjälp eller när de 
påpekar att de har böcker de kan slå i för att ta reda på 
vem demonen är.

Handouten finns i handoutshäftet.

The Witche’s Handbook
I Bonaventurevillans bibliotek finns en liten bok om magi 

i vilken Katherine har kladdat i anslutning till en demon-
framkallningsbesvärjelse. 

Handouten finns i handoutshäftet.
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Pakten
Ihopvikt och inklämd i Witche’s Handbook ligger ett 

handskrivet pappersark som berättar hur Katherine sålt 
sin förstföddas själ till demonen Belial i utbyte mot rikedo-
mar och berömdhet. 

Handouten finns i handoutshäftet. 

Partiellt sigill
I golvet i Max gamla rum och i cellen där han finns nu 

finns ett sigill inbränt i golvet.

Handouten finns i handoutshäftet.

Brottsregister
Polisen har ett brottsregister som rör Max. Han har arres-

terats vid ett antal tillfällen och Adam kan få loss registret 
genom sina gamla kontakter på polisstationen.

Handouten finns i handoutshäftet.

Om Belial
En text som lite närmare beskriver demonen Belial. Tex-

ten finns både i Spelledarpersonbeskrivningen samt som 
handout för spelarna.

Handouten finns i Handoutshäftet.

Texter för en Exorcism
Texterna för exorcismen kan du ge till spelaren som spe-

lar Hartford. Texten finns även under ”X. Hartford Wales & 
Partners – Historik och Metodik”

Handouten finns i Handoutshäftet.

Metodik
Metodiken som firman använder för att genomdriva en 

exorcism finns beskriven under ”X. Hartford Wales & Part-
ners – Historik och Metodik”, men även som handout för 
gruppen. 

Handouten finns i handoutshäftet.

Karta Maison Bonaventure
Kartan över huset är enbart till för att ge dig som spel-

ledare lite bättre hum om var saker och ting ligger i förhål-
lande till varandra.

Kartan finns i handoutshäftet och kan användas som 
handout om så önskas, annars är det bara att behålla 
den för dig själv. 
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 Referenser
Här har jag samlat länkar och litteratur som jag har använt mig av för att skapa scenariot. Om intresse finns att läsa 

vidare, det vill säga. Inget utav det som finns listat här är sådant man måste veta, utan är bara till för att låta intres-
serade leta sig vidare i referensdjungeln. 

Referens Beskrivning

http://www.wizards.com/default.
asp?x=d20modern

Wizards of the Coasts sida om d20 Modern, systemet jag har använt för 
scenariot. 

American Exorcism Michael W. Cuneos bok som inspirerade scenariot. 

The Exorcist William Peter Blattys klassiska bok. Och film.

The Book of Lies Kompilerad av Richard Metzger, en schysst titt på ”modern” magi. 

Stigmata En film av Rupert Wainwright, med Gabriel Byrne och Patricia Arquette i 
huvudrollerna. 

Lost Souls En film av Janusz Kaminski, med Ben Chaplin och Winona Ryder i huvudrol-
lerna.

Frailty En film av Bill Paxton, med Matthew McConaughey i huvudrollen.

http://www.religioustolerance.org/ En site som promotar religiös frihet och tolerans. De har lite artiklar om 
demonbesättelse också.

Hellblazer John Constantines öden och äventyr. Vertigos förlag har gett ut ett antal 
album som sätter stämningen rätt bra. Ockulta referenser överallt. 

Magi - En resa i Myt och Verklighet Jörgen Peterzéns lättlästa bok om magi. Magic for dummies.
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Soundtrack
Här är det då, det fantastiska soundtracket till det lika 

fantastiska scenariot. Jag har valt mycket filmmusik, med 
tanke på att det är musik som skall bubbla lite försiktigt i 
bakgrunden och egentligen bara förstärka scenerna, inte 
ta över spelandet från spelledaren. 

The Craft Soundtrack
The Craft Soundtracket lider av för få instrumentala låtar 

och för mycket sång. Men det finns en höjdare. Bells, 
Books and Candles av Graeme Revell.

Bells, Books and Candles
Använd låten när teamet besöker magiaffären. Perfa.

The Crow Soundtrack
Soundracket till the Crow passar kanske inte perfekt till 

ett scenario, i och med att de flesta låtarna inte är in-
strumentala och ganska distraherande. Undantaget här 
är Machines of Loving Grace - Golgotha Tenement Blues, 
som är himla bra.

Golgotha Tenement Blues
Fungerar utmärkt till researchscenerna när teamet grä-

ver igenom alla tidningsartiklar och börjar inse att det är 
något riktigt mysko på gång med Max.

Donnie Darko Soundtrack
Donnie Darko Soundtracket, liksom filmen är mycket bra 

inspiration. lagom mörkt och dystert men med en krydda 
av det bisarra och absurda.

Waltz in the 4th Dimension
Passar till några av drömsekvenserna.

Liquid Spear Waltz
Passar utmärkt när Rollpersonerna introduceras till hu-

set där de skall bo under kommande veckor. 

Manipulated Living
Bra till scenen då exorcismen börjar, eller research-

scenenerna. 

Music from the X-fi les
X-file har Mark Snow att komponera för serien, vilket är 

alldeles förträffligt. Tyvärr finns det många soundbites i 
musiken, men det finns ett par pärlor..  

Cantus Excio
Ganska störande musik, mörk och dyster. Använd den 

när Max exorceras.

Insequi
Väldigt stressig musik. Använd den i drömsekvenser eller 

när Max hälsar på.

Otium
Lite generell skräckmusik. Låt den snurra i bakgrunden 

när du vill poängtera något.

Iter
Samma här. Låt den snurra i bakgrunden när du vill po-

ängtera något.

Carment Amatorium Ex Arcanum
Kan användas i researchscener.

Facetus Malum
Kan också användas i researchscener eller lite stillsam-

mare tillfällen.

Elvis Costello
”Elvis Costello”, tänker du säkert när du läser det här. 

”Vad sjuttan har Elvis Costello i ett skräckscenario att 
göra?” Jo, han har skrivit en låt som heter ”My Dark Life” 
som är klockren som avslutning på scenariot. 

My Dark Life
Avslutningsscenen. När du packar ihop scenariot helt 

enkelt, eftersnacket.

Fläskkvartetten
O virtus sapiente
Det är tanken att det skall vara Fläskkvartetten som gjort 

den här inspelningen,  men jag är inte säker. I vilket fall är 
det en vacker tolkning av Hildegard von Bingens låt, och 
den är med på listan. Spela den när Jessica berättar vad 
hon varit med om. 
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X. Hartford Wales & Partners

“X. Hartford Wales and Partners, Eradicators of the Unwanted, Spirit Catchers, Ordained Exorcists in the 
Church of Everlasting Peace ‘if you call us, we will come’”

Så lyder texten på det tjocka, gräddvita visitkortet den äldre herren vandrar omkring och delar ut. I hans 
fotspår följer en kvinna i trettioårsåldern, två män i samma ålder och en yngre person som kan vara av vilket 
kön som helst – håret är dolt under en bylsig mössa, och kroppen under tillika bylsiga kläder. 

Vi är på New Orleans flygplats. De flesta som stöter in i gruppen ignorerar dem, en del tar till hotelser och 
fula ord, men en ytterligt liten grupp tar emot visitkorten. 

Den gamle mannen suckar efter ett par timmars utdelning av de små korten. “Låt oss ta oss hem och se 
om vi har fått några påringningar. Det var bättre business förr, inte sant...”

Den unga personen fnyser lite. “Vad hade du väntat dig X? En rusning av folk som tror att de är besatta? 
På en flygplats? Bättre att hänga utanför kyrkan isåfall.”

“Mmm”, säger kvinnan empatiskt, “men du kanske glömmer att Mr. Wales inte längre är välkommen 
där?”

X. Hartford Wales and Partners utspelar sig i New Orleans en het sommar under 90-talet. Firman är en av 
de små självständiga byråer som har vuxit upp i vakan efter William Peter Blattys “The Exorcist” och Malachi 
Martins “Hostage to the Devil”. Fri från religiösa band (Church of Everlasting Peace åsido) utför exorcismer 
och andefördrivningar bland de Amerikaner som känner att varken Väckelserörelsen eller den Katolska kyr-
kan kan tillgodose deras krav på personlig rening och andefördriving.
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A B Simmons Inc.
320 N. Carrollton Ave, New Orleans, LA
A B Simmons Inc.
320 N. Carrollton Ave, New Orleans, LA
A B Simmons Inc.
504-486-2201
Avtal avseende tystnadsplikt

Parter
Mellan X. Hartford Wales & Partners, Katherine Marie Bonaventure och Maximillian Eric Bonaventure 
har följande avtal träffats. X. Hartford Wales & Partners avser de av firman anställda personer som 
deltagit i ceremonin.

Bakgrund
Katherine Marie Bonaventure och Maximillan Eric Bonaventure (beställare) har anlitat X. Hartford Wales 
& Partners (konsulter), att genomföra en ritual avsedd att öka beställarens välbefinnande. 

§ 1 Sekretess
Handlingar som berör ritualen, samt alla handlingar som skapas i samband med ritualen skall överläm-
nas till beställaren vid genomfört arbete, oavsett arbetets framgångsgrad. Inga handlingar som skapas 
eller berör ritualen får offentliggöras eller användas av konsulterna i framtida arbeten.

Parterna överenskommer därför att beställaren endast förser konsulterna med sådan konfidentiell in-
formation som kan sekretessbeläggas enligt Sekretesslagen (1980:100). Beställaren skall tydligt ange 
vilken del av informationen som beställaren anser omfattas av sekretesskyddet.

Konsulterna kan komma att förse beställaren med viss information, som lämnas ut under förutsättning 
av konfidentialitet. Sådan information kan utgöra arbetsmaterial i form av opublicerat forskningsmateri-
al eller sekretessbelagd information. Konsulterna åtar sig att behandla sådan information som hemlig. 

Parterna överenskommer vidare att resultat skall behandlas konfidentiellt av samtliga parter. 

Sekretesskyddet gäller inte för sådan information som är eller blivit allmänt känd eller som Part kan visa 
var i dennes besittning vid tidpunkten för detta avtals undertecknande eller som Part på behörigt sätt 
fått kännedom om oberoende av motpart. 

Parterna överenskommer att ömsesidigt iakttaga sekretess i två år efter ritualens utförande. 

§ 2 Publicering
Innan resultat publiceras eller på annat sätt blir tillgängligt, skall beställaren beredas möjlighet att 
granska materialet under högst 30 dagar. Publicering får vägras av konfidentiell information som detta 
definierats ovan under § 1. 

§ 3 Tvist
Tvist i anledning av avtalet skall avgöras i enlighet med, vid tidpunkten för tvistens påkallande gällande 
lag om skiljemän. Om föremålet för tvisten är av mindre värde skall tvisten avgöras i enlighet med regler 
för förenklat skiljeförfarande. Konsulterna svarar för kostnaderna för skiljeförfarandet.

---------------------------------

Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit vars ett.

New Orleans den .........

---------------------------------------- ------------------------------------

X. Hartford Wales   Katherine Marie Bonaventure

------------------------------------------

Maximilian Eric Bonaventure





Familj brinner inne - 
bara dottern överlevde
New Orleans
av Jim Hemmings

En eldsvåda härjade i torsdags eftermiddag en 
trailerpark strax utanför New Orleans. Eldsvådan 
sägs ha orsakats av en gasläcka som sedemera 
antänts av någon i familjen. Två vuxna omkom 
i olyckan.

Eldsvådan upptäcktes av grannfamiljen, men då 
var redan husvagnen övertänd. De två omkomna 
verkar inte ha gjort några försök att ta sig ut, och 
omgivande husvagnsinnevånare säger sig inte ha 
hört  något innan vagnen redan var övertänd. 

Dottern var på plats strax efter att branden hade 
utbrutit, och fi ck föras från platsen svårt chockad. 
Inget gick att rädda av husvagnen och fl ickan har 
därför tagits om hand av de sociala myndighe-
terna.

New Orleans egen 
Askungeberättelse
New Orleans
av Gary Chalk

När Katherine Kingston möttes av det inferno 
som tog hennes föräldrars liv i en trailer park 
strax utanför New Orleans, hade hon knappast 
kunnat ana att hon fem månader senare skulle få 
en ny familj, och den här gången i New Orleans 
över skikt. 

Efter “Times Picayunes” artikel om den 15-åriga 
fl ickans olycka var det många fosterfamiljer som 
hörde av sig för att få möjlighet att ta hand om 
henne, men ingen så framstående som familjen 
Hart, en av New Orleans rikaste och äldsta famil-
jer. Paret Lester och Veronica Hart, själva barn-
lösa, blev omedelbart djupt rörda över den unga 
fl ickans öde och efter en inledande undersökning 
har nu paret äntligen fått hem sitt adoptionsbarn. 

“Jag tror Katherine kommer att bli lycklig i fa-
miljen” säger en anonym källa anställd hos famil-
jen Hart. “Fru Hart har längtat så länge efter en 
egen fl icka att hon till och med redan inrett rum åt 
Katherine på godset. Långt innan de fi ck besked 
faktiskt”. 

Vi önskar unga Katherine lycka till med framti-
den och med sin nya familj.

Vigda
Katherine Marie Hart-Kingston vigdes idag med 
Eric Stéphan Bonaventure i Corpus Christi Ca-
tholic Church klockan 12.00. Mottagning sker 
ikväll på Maison Bonaventure, Garden District. 

Födda
Maximilian Eric Bonaventure, son till Eric Bona-
venture och Katherine Bonaventure på Metraire-
sjukhuset, New Orleans.

Födda
Joseph Maximilian Bonaventure, son till Maxi-
milian Bonaventure och Jessica Bonaventure på 
Metrairesjukhuset, New Orleans.

Arvtagare avliden i trafi kolycka
New Orleans
av Jim Hemmings

Eric Bonaventure, arvtagare till Bonaventureför-
mögenheten och VD i Bonaventure Enterprises 
avled imorse i en trafi kolycka strax utanför Clear-
view, New Orleans.

Bonaventures bil hamnade av okänd anledning i 
vänster körfält och frontalkrockade med en last-
bil. Bonaventure avled omedelbart av skadorna 
han tillfogades i kollisionen. 

Räcket mellan de båda körfälten saknades på 
sträckan där Bonaventures bil hamnade på fel 
sida. Kraftiga bromsmärken i vägbanan tyder på 
att Bonaventure kan ha bromsat för ett djur eller 
en människa, men ingen bra förklaring fi nns ännu 
till varför bilen sladdat så kraftigt. 

Lastbilschauffören är förd till East Jefferson Ge-
neral Hospital med allvarliga skador och hans 
läge anses fortfarande kritiskt.

Eric Bonaventure överlevs av sin hustru Kathe-
rine och deras son Max. 

Rykten om Bonaventure-
förbannelsen får ny kraft
New Orleans
av Gary Chalk

Trafi kolyckan som häromdagen satte ny fart på 
ryktena om Bonaventurefamiljens förbannelse är 
ännu ouppklarad, något som verkar stämma över-
ens med resten av de olyckor som gång på gång 
tycks ha drabbat männen i Bonaventurefamiljen.

Denna gång var det Eric Bonaventure som fi ck 
sätta livet till i en oförklarlig trafi kolycka där 
han av okänd anledning sladdade över på fel sida 
vägen och träffades i en frontalkollision med en 
lastbil. 

Erics egen far Stéfan Bonaventure omkom i en 
seglarolycka när Eric var endast två år gammal. 

Ryktena om familjeförbannelsen har dementerats 
kraftigt av Bonaventure Enterprises presstales-
man och familjen går inte att nå för vidare kom-
mentarer. 

Eric Bonaventure begravs idag på Metrairekyrko-
gården tillsammans med resten av de unga Bona-
venturefäderna. Låt oss hoppas att sonen Max går 
ett mildare öde till mötes.

Bonaventurefamiljens svarta får
New Orleans
av Felicia Langdon

Maximilian Bonaventure sågs häromdagen till-
sammans med New Orleans skönhetsdrottning, 
den förtjusande Mary Wallace. Paret verkade 
mycket intima med varandra, delade vinglas och 
det rapporteras även att de kysstes passionerat. 

Är detta månne slutet för New Orleans mest efter-
traktade ungkarl? Med Bonaventureförmögenhe-
ten i ryggen är unge herr Bonaventure ett hett ef-
tertraktat byte, men akta sig Max! Man vet aldrig 
när den berömda förbannelsen slår till igen.

Ung man mördad på hotell
New Orleans
av Jim Hemmings

Ett våldsamt mord skakade på tisdagsmorgonen 
New Orleans. Hotel Desdemone var skådeplatsen 
för den brutala scen som mötte polisen när de 
svarade på hotellägarens samtal. 

En ung man, Carlos Ruiz, återfanns våldtagen 
och mördad i hotellrummet han hyrt tillsammans 
med en okänd man natten innan. Inget signale-
ment fi nns ännu att tillgå enligt polisen, och man 
söker nu vittnen på den bar Ruiz tidigare besökt 
enligt den stämpel som fanns på den döde man-
nens hand. 

Ruiz återfanns på morgonen då städerskan gick 
in i rummet. Enligt uppgift var han då bunden vid 
elementet, svårt misshandlad. Ruiz avled innan 
polis och ambulans hunnit komma till platsen.

Michael Tanner mördad
New Orleans
av Jim Hemmings

Michael Tanner, språkrör för New Orleans gay-
rörelse och radiopratare på Radio New Orleans, 
återfanns i lördags morse död på Hotell Good 
Morning, strax utanför New Orleans. 

Tanner hade enligt uppgift blivit fastbunden vid 
elementet, blivit våldtagen och svårt misshandlad 
innan mördaren skurit halsen av honom. 

Enligt hotellpersonalen anlände Tanner till hotel-
let i sällskap med en ung man i tjugoårsåldern. 
Tanner betalade rummet kontant och hördes se-
dan inte av förrän han återfanns av morgonper-
sonalen. 

Tannermordet har skakat hela gaykulturen i sta-
den, och man har börjat dra paralleller med det 
mord som nyligen skedde på Hotell Desdemone, 
också det beläget i New Orleans. 

Enligt polisen fi nns ännu inget samband mellan 
de två incidenterna. Man har hört ett par miss-
tänkta som setts med Tanner innan han försvann 
från den tillställning han befann sig på, men ingen 
är i dagsläget anhållen. 

Prostituerad återfunnen död på 
hotellrum
New Orleans
av Jim Hemmings

Den serie hotellmord som på senare tid skakat 
New Orleans har skördat ännu ett offer. Denna 
gång var det den prostituerade Emma Caulfi eld 
som återfanns brutalt misshandlad till döds och 
våldtagen på ett hotellrum strax utanför centrala 
New Orleans. 

Även den här gången sägs offret ha haft sällskap 
med en okänd man, betalat kontant och sedan inte 
hörts av förrän man upptäckt kroppen. 

Polisen har hört åtskilliga misstänkta, men ingen 
är ännu anhållen. 

Vigda
Jessica Elizabeth Snyder vigdes idag med Maxi-
milian Eric Bonaventure i Corpus Christi Catho-
lic Church klockan 10.00. Mottagning sker ikväll 
på Maison Bonaventure, Garden District.





Mentalsjuk societetsyngling 
mördar moder
New Orleans
av Gary Chalk

Bonaventurefamiljen mötte sitt slut idag när 
Maximilian Bonaventure i ett raseriutbrott mör-
dade sin egen mor och sedan begick självmord 
med hjälp av ett avsågat hagelgevär.
Anonyma källor som varit nära familjen under en 
längre tid berättar att den unge Maximilian be-
handlats för diverse mentala sjukdomar, och att 
han även gått igenom både en misslyckad exor-
cismritual och en hjärnoperation för att avhjälpa 
sina bekymmer.
Sagan fi ck alltså sitt slut idag när Bonaventure 
utan vidare förvarning kastade sig över sin mor 
med en kökskniv och högg henne upprepade 
gånger i bröstkorgen. 
Polisen har ännu inte kommenterat på händelsen.

Arvtagare återfunnen död
New Orleans
av Gary Chalk

Maximilian Bonaventure återfanns död på mån-
dag morgon av sin hemvändande hustru som varit 
på semester i Europa under ett par veckor tillsam-
mans med parets son Joseph. 
Bonaventure hade uppenbarligen kvävts av en bit 
persika som hamnat i luftstrupen. Läkaren som 
undersökte kroppen har inte funnit några ano-
malier, men den här reportern börjar onekligen 
fundera över den förbannelse som sägs vila över 
familjen.
Bonaventures far, Eric Bonaventure omkom även 
han strax efter sin sons födelse.

X. Hartford Wales & Partners

X. Hartford Wales
Exorcist

Eradicators of the Unwanted, Spirit Catchers, Ordained 
Exorcists in the Church of Everlasting Peace

If you Call us, We will come

X. Hartford Wales & Partners

Mary Ryder
Psychologist

Eradicators of the Unwanted, Spirit Catchers, Ordained 
Exorcists in the Church of Everlasting Peace

If you Call us, We will come
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James Starker
Sensitive

Eradicators of the Unwanted, Spirit Catchers, Ordained 
Exorcists in the Church of Everlasting Peace

If you Call us, We will come
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Kim Newman
Psychic Medium

Eradicators of the Unwanted, Spirit Catchers, Ordained 
Exorcists in the Church of Everlasting Peace

If you Call us, We will come
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Clairvoyant

Eradicators of the Unwanted, Spirit Catchers, Ordained 
Exorcists in the Church of Everlasting Peace
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Familjen Bonaventure
Albert Honoré DeLaCour Mercedes Savillion

Mathieu DeLaCour
Giselle DeLaCour Georges Bonaventure
1783 - 1865   1778 - 1806
Giselle DeLaCour Georges Bonaventure
1783 - 1865   1778 - 1806
Giselle DeLaCour Georges Bonaventure

Josephe Bonaventure Harriet Blanche
1805 - 1829  1807 - 1877
Josephe Bonaventure Harriet Blanche
1805 - 1829  1807 - 1877
Josephe Bonaventure Harriet Blanche

Josephine D’Argent Desmonde Bonaventure Jasmine Bonaventure
1829 - 1893   1828 - 1856   1826 - 1890
Josephine D’Argent Desmonde Bonaventure Jasmine Bonaventure
1829 - 1893   1828 - 1856   1826 - 1890
Josephine D’Argent Desmonde Bonaventure Jasmine Bonaventure

Erica Bonaventure Matthew Bonaventure Christine Harryson
1829 - 1893   1828 - 1856   1826 - 1890

Erica Bonaventure Matthew Bonaventure Christine Harryson
1829 - 1893   1828 - 1856   1826 - 1890

1848 - 1901  1855 - 1879   1857 - 1918
Erica Bonaventure Matthew Bonaventure Christine Harryson
1848 - 1901  1855 - 1879   1857 - 1918
Erica Bonaventure Matthew Bonaventure Christine Harryson

Louisa Bonaventure  Frederick Bonaventure Cecilia Greyson
1876 - 1938   1879 - 1903   1882 - 1948
Louisa Bonaventure  Frederick Bonaventure Cecilia Greyson
1876 - 1938   1879 - 1903   1882 - 1948
Louisa Bonaventure  Frederick Bonaventure Cecilia Greyson

Lisette Marchand  Edward Bonaventure
1905 - 1964  1901 - 1935

Miriam Lassiter John Bonaventure Charlotte Bonaventure
1937 -    1935 - 1961  1932 - 1995

Eric Bonaventure  Katherine Kingston
1960 - 1982  1962 -
Eric Bonaventure  Katherine Kingston
1960 - 1982  1962 -
Eric Bonaventure  Katherine Kingston

Maximillian Bonaventure
1980 - 
Maximillian Bonaventure
1980 - 
Maximillian Bonaventure

Lynchad

Hängd för häxeri

Josephine D’Argent Desmonde Bonaventure Jasmine Bonaventure
1829 - 1893   1828 - 1856   1826 - 1890
Josephine D’Argent Desmonde Bonaventure Jasmine Bonaventure

Drunknad
Josephine D’Argent Desmonde Bonaventure Jasmine Bonaventure
1829 - 1893   1828 - 1856   1826 - 1890
Josephine D’Argent Desmonde Bonaventure Jasmine Bonaventure

Erica Bonaventure Matthew Bonaventure Christine Harryson
Död i explosion

Erica Bonaventure Matthew Bonaventure Christine HarrysonErica Bonaventure Matthew Bonaventure Christine Harryson
1848 - 1901  1855 - 1879   1857 - 1918
Erica Bonaventure Matthew Bonaventure Christine Harryson

Död i explosion
Erica Bonaventure Matthew Bonaventure Christine Harryson
1848 - 1901  1855 - 1879   1857 - 1918
Erica Bonaventure Matthew Bonaventure Christine Harryson

Louisa Bonaventure  Frederick Bonaventure Cecilia Greyson
Mördad

Louisa Bonaventure  Frederick Bonaventure Cecilia GreysonLouisa Bonaventure  Frederick Bonaventure Cecilia Greyson
1876 - 1938   1879 - 1903   1882 - 1948
Louisa Bonaventure  Frederick Bonaventure Cecilia Greyson

Mördad
Louisa Bonaventure  Frederick Bonaventure Cecilia Greyson
1876 - 1938   1879 - 1903   1882 - 1948
Louisa Bonaventure  Frederick Bonaventure Cecilia Greyson

Självmord

Flygplanskrasch

Trafikolycka
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Demoner och Demonologi
Det moderna konceptet som rör demoner har sina rötter i kristen 

folktro och teologisk doktrin, som var infl uerade av judisk tro ge-
nom det gamla testamentet. I kristendomen är en demon inte bara 
en elak ande, utan även en agent från helvetet, skickad till jorden 
av djävulen för att utföra hans vilja.

Deras natur
Demoner är väsen som inte har någon kropp av kött och blod. Ef-

tersom demoner är fallna änglar är de, precis som änglar, imma-
teriella och inte vanligtvis synliga med blotta ögat. De rör sig i en 
osynlig värld. För att manifestera sig bland människor måste de ta 
över eller besätta en fysisk kropp av en människa eller ett djur. 

Vanligtvis anses det att demoner kan avslöja sig för människor, 
men inte göra sin kropp synlig. Den moderna demonen tros kunna 
straffa den som ger in för dess frestelser genom att ta över offrets 
kropp och använda den mot offret och offrets nära och kära. Ofta 
tvingar demonen offret att begå hemska brott, såsom massmord, 
innan den tvingar offret att begå självmord.

I traditionell svart magi har demoner vanligtvis två former- en 
monstruös form och en vacker form. Den vackra formen kan te sig 
som en vacker kvinna eller en elegant man. 

När demoner är mäktiga visar de sig i mänsklig form, när de är 
djur är de mindre viktiga. 

Deras roller
Precis som änglar är agenter för Gud och agerar enligt hans vilja, 

är demoner Lucifers hantlangare och agerar med infernalisk auk-
toritet för att utföra onda gärningar.

Deras ursprung
Enligt den Heliga Skrift är demoner fallna änglar, men deras namn 

kan ofta spåras längre tillbaka i tiden, och de härstammar ofta från 
gudar som existerade innan kristendomen, demoniserade av det 
tidiga prästerskapet.

Det är tydligt att Bibeln anser att det fi nns åtminstone två typer av 
fallna änglar – de som kan röra sig fritt, och de som för tillfället är 
bundna av “mörkrets kedjor”.

Begränsningar
Demoner är inte omnipresenta eller omnipotenta. Deras frihet är 

kraftigt begränsad av Satan, av deras egen natur och av Gud. 

Demoner är fallna änglar, och inte ens änglar vet allt. Det fi nns 
inga indikationer i Bibeln att demoner (eller Satan för den delen) 
kan läsa våra tankar. De är dock hyfsat duktiga på att förutsäga 
vårt beteende, eftersom de är experter på den mänskliga naturen.
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Deras namn
Listor på demoner förekommer i några av de mörkare grimoi-

rerna, att notera bland dem är Lemegeton eller Salomos mindre 
nyckel. Detta är en samling skrifter om ritual- och andemagi. Den 
första skriften heter Goetia och består av en lista på 72 demoner 
som bands av Kung Salomon med hans magiska sigillring i ett kärl 
av koppar eller mässing, och kastades i havet. 

Deras sigill
Nedan följer en rad av de demonsigill som enligt tron tillhör de-

monerna och genom vilka en besvärjare kan kontrollera dem. 

1. Bael, Baal
Första Monark i Helvete, Gene-

ral över Infernos arméer. Öst-
erns konung. Kommenderar 66 
legioner.

2. Agares
Första Hertig i helvetet under 

de Östra styrkorna. Kommandot 
över 31 legioner.

Synd: Vertuesorden, Jord, tap-
perhetsdemon

3. Vassago
Vassago är den tredje anden 

listad i Goetia. Han är en Prins 
och har kraften att förutsäga 
framtiden.

4. Samigina
Styr över 30 legioner. Kan ta 

mänsklig form. 

5. Marbas
Storhertig av Helvetet som styr 

36 legioner

Synd: Kontrollerar sjukdomar 
och förändrar den mänskliga 
kroppen.

6. Valefor
Valefor är den sjätte anden som 

listas i Goetia, han styr över 10 
legioner och är hertig.

7. Amon
Markis, styr 40 legioner av 

djävlar

Synd: kontrollerar liv och fort-
plantning

8. Barbatos
Greve och hertig i helvetet, styr 

30 legioner.

9. Paimon
Västerns Konung. En fallen 

ängel, före detta kerub. Han 
kommenderar 200 legioner

Synd: Infernos ceremonimäs-
tare

11. Buer
Hertig av Helvetet, styr 50 le-

gioner

12. Gusion
Styr över 40 legioner, och kan 

svara på alla frågot om framti-
den. 

13. Sitri
Prins av Helvetet, äger 70 le-

gioner

15. Beleth
Han styr över 85 legioner. Han 

styr över lusta.

17. Leraie
Styr över 30 legioner. Förvär-

rar skador av pilar.

18. Eligos
Styr över 60 legioner. Han kän-

ner till framtiden och skapar 
krig.
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19. Zepar
President av Helvetet, kom-

menderar 30 legioner

Synd: Krig

20. Botis
Styr över 60 legioner

21. Bathin
Styr över 30 legioner

23. Sallos
Hertig av Helvetet, styr 30 le-

gioner andar.

24. Purson
Kung i Helvetet, en fallen ängel 

som tillhörde Verutesorden och 
Serafi merorden. Han kontrolle-
rar 22 legioner.

25. Marax
Styr över 30 legioner. 

26. Ipos
Storearl av Helvetet och en 

Prins, styr över 36 legioner.

28. Naberius
Synd: Övertalning och högmod

29. Glasya - Labolas
Synd: Brottslingarnas skydds-

demon

30. Bune

32. Ronuve
Kunskapens demon

33. Berith
Storhertig av helvetet, med 26 

legioner under sig.

35. Forneus

36. Foras

37. Asmoday
En av de sju ärkedemonerna. 

Styr 72 legioner i Amaymons 
Arme

Synd: lust och otrogenhet

38. Gaap
Prins. Han styr över 66 legio-

ner andar, han tillhörde Poten-
tatorden.

39. Furfur
Earl, styr över 26 legioner.

40. Marchochias
Stormarkis av Helvetet, fallen 

ängel. Han kommenderar 30 le-
gioner andar.

43. Halphas
44. Malphas
En av Salomons 72 andar, har 

övernaturliga krafter.

45. Raum

46. Focalor

48. Vepar
Hertig av Helvetet, kommende-

rar 30 legioner

Synd: Krig, vatten

49. Sabnock
En markis av Helvetet, styr 

över 40 legioner.

50. Shax
Stormarkis av Helvetet, styr 30 

legioner

Synd: Stöld

51. Vine

52. Bifrons

Synd: Astrologi och geometri, 

vakar över kyrkogårdar och vat-

tendrag

53. Vual
Hertig av Helvetet, kontrollerar 

37 legioner

55. Haagenti
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56. Crocell

57. Furcas

58. Balam

En stor och fruktansvärd kon-

ung i Helvetet, kommenderar 40 

legioner infernaliska soldater.

Synd: Girighet

60. Camio
Styr 30 legioner, fallen ängel

61. Murmur

62. Orobas

63. Gremory

Hertig av Helvetet, kommende-

rar 26 legioner

64. Ose
Synd: Galenskap och hallucina-

tioner

66. Orias
Markis i Helvetet, styr 30 legio-

ner.

67. Vapula

68. Zagan
Kung och President över infer-

naliska legioner

Synd: Förfalskning

69. Valac
President med 30 legioner un-

der sin kontroll

71. Haures

72. Androphalus
Stormarkis i Helvetet, styr 30 

legioner

73. Cimeies

74. Andusias

75. Belial
En konung i helvetet, en fallen 

ängel, skapad efter Lucifer, kom-

menderar 80 legioner demoner.

Synd: lögn

76. Decarabia
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75. Belial  - Mörkrets Furste
Belial är ett vanligt förekommande namn i diverse Engelska över-

sättningar av Bibeln. Namnet används ofta som en synonym för 
Satan, eller ondskan personifi erad.

Belial används även som en kontrast till Jesus, och anses vara 
Mörkrets Furste. Milton däremot särskiljer Belial från Satan och 
ser honom istället som orenhetens demon. I den hebreiska bibeln 
används inte ordet som egennamn utan istället med betydelsen 
”elakhet” eller ”onska”. I vissa fall verkar Belial betyda ”förstörelse”, 
”ödeläggelse” och ordet är synonymt med total förintelse.

Belial - Mörkrets Furste efter en illustration i Goetia





Metoder för att lyckas med demonframkallning
Vi måste nu vanhelga kyrkans ceremonier. Detta görs bäst ge-

nom att urinera på oblatbröd, förvanska den heliga mässan eller 
blanda nattvardsvinet med blodet från ett djur vi offrat i demonens 
namn.

Vi måste utföra ett blodigt offer, vars livsvätskor kan användas för 
att vanhelga nattvardsvin och för att tillreda den mat vi äter under 
fastan vi skall iaktta fram tills dess att offret genomförs. 

Vi måste anskaffa en magisk gaffel, det vill säga en grenklyka från 
en hasselbuske och den skall vara skuren med ett enda hugg av 
den nya kniv som användes vid offret. Grenen måste absolut avslu-
tas med den där klykan, och den, klykan, skall sedan förses med en 
skoning gjord av stålet från den kniv vi nyss talade om. 

Vi skall iakttaga fasta i femton dagar, men efter solnedgång får 
man intaga lite osaltad mat. Denna mat skall bestå av svart bröd 
och blod, vilket skall vara smaksatt med osalta kryddor eller svarta 
bönor och narkotiska örter. Så skall vi ta oss ett rus var femte dag 
efter solnedgången, och det skall ske med tillhjälp av vin i vilket 
fem blomkronor av den svarta vallmon och fem uns pulvriserat 
hampfrö legat och dragit i fem timmar. Därefter skall drycken silas 
genom en duk vävd av en prostituerad. Det vill säga första bästa 
duk duger om den är vävd av en kvinna. 

Ceremonin skall äga rum natten mellan måndag och tisdag, eller 
den mellan fredag och lördag. En enslig och förbjuden plats måste 
utväljas, såsom till exempel: en kyrkogård hemsökt av onda andar, 
en fasansfull ruin på landsbygden, källaren till ett övergivet klos-
ter, en plats där mördare har upphöjts, ett druidaltare, eller något 
liknande från hedna tider. 

Vi skall bära en svart söm och ärmlös kappa, en blytung histo-
ria med månens, Venus och Saturnus tecken påsydda; vidare två 
ljus i svarta ljustakar av trä formade som månskäror, två kronor av 
järnört, ett magiskt svärd med svart handtag, den magiska gaffeln, 
en kopparskål innehållande blodet från offret, ett rökelsekar med 
en rökelse bestående av aloe, storax, bärnstenspulver och kamfer, 
bandat med blodet från en get, en mullvad och en fl addermus. Så 
behövs fyra spikar från en likkista, huvudet av en svart katt, en 
fl addermus som man låtit drukna i blod, hornen av en get och kra-
niet av en människa. 

Vi ställer oss sedan på den plats vi sett ut. På marken ritar vi en 
skyddscirkel vari vi befi nner oss under hela framkallandet. På en 
bit pergament ritar vi sedan följande sigill och märken med offer-
blodet samtidigt som vi åkallar demonen och betvingar den att be-
vittna dokumentet som vi skriver. På dokumentet textar vi ner alla 
de önskningar vi vill ha uppfyllda och även det vi ger i utbyte mot 
löftenas uppfyllande. 

Sedan skär vi ett jack i vår vänstra tumme och förseglar sålunda 
pakten med demonen vi framkallat, varpå denne ger sig av och vi 
tryggt återigen kan stiga ur cirkeln.  

Allt är gjort. Jag hoppas det funkar. Hoppas, hoppas hoppas...

Jag köpte en kanin för mina sista pengar. Hoppas blodet räcker. Det är mycket 
som skall blandas.
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Jag fick köpa getblod hos slaktaren. Resten får vara. Jag får ta 
lite av kaninblodet också.

The Witche’s Handbook





Jag ger min förstfödda sons själ till dej i utbyte för ri-Jag ger min förstfödda sons själ till dej i utbyte för ri-Jag
kedom och berömdhet.

Jag lovar att hålla min del av avtalet om du gör det 
också.

Jag har ritat ditt sigil på det här pappret och sätter ett 
tumavtryck i blod som bevis på att jag menar allvar och 
försegglar pakten på det viset. 





Maximillian Eric Bonaventure

980314 – den anhållne blottade sig för tre fl ickor i parken strax utanför Garden District. Släpptes 
mot borgen.

980403 – den anhållne “streakade” en fotbollsmatch. Släpptes mot borgen.

980418 – den anhållne blottade sig för ett par som var ute och promenerade sent på kvällen i Met-
raire området. Släpptes mot borgen.

990201 – den anhållne blottade sig för en äldre herre som väntade på en busshållplats. Släpptes mot 
borgen.

990317 – den misstänkte hördes i samband med Tannermordet, men släpptes på grund av brist på 
bevis.

990921 – den misstänkte hördes i samband med Caulfi eldmordet, men släpptes på grund av brist på 
bevis.

991029 – den anhållne arresterades i sällskap med Harriet Denholm, prostituerad. Släpptes mot 
borgen.

Märket som är inbränt i golv och på köksluckor





Metodik
• Bakgrundskoll – Denna utförs vanligen av Kim och Adam. Här ingår oftast en kontroll av klientens brottsregister och 

man försöker ta reda på så mycket man kan om familjen för att undvika “komplikationer”

• Samtal med Mary – Detta samtal är till för att avgöra om klienten är kapabel att hantera att man exorcerar honom 
eller henne och inte helt psykiskt instabil. Samtalen är också till för att avgöra vilken typ av demoner  som klienten är 
besatt av. 

• Samtal med James. James är den som “avgör” vilken typ av demon som personen är besatt av. James “känner 
efter” och  baserat på vad Mary fått reda på  konstaterar han att demonen består av just de neuroser eller fobier Mary 
lyckats ruska fram. 

• Setup – medan James och Mary ägnar sig åt att ta reda på vilka psykiska behov klienten har, är Adam och Kim upp-
tagna med att anordna diverse pyrotekniska och ljudmässiga effekter som kan komma att behövas för att klienten skall 
gå på att han eller hon exorceras. Mary hjälper Kim och Adam att plocka fram rätt typ av effekter baserat på klientens 
psykiska profil. 

• Exorcismen. Harford håller i den faktiska proceduren, baserat på hans trovärdiga yttre, hans skådespelartalang och 
hans kunskap om demoner och religiösa ritualer. 

• Avslutande samtal. Mary debriefar klienten för att försäkra sig om att allt står rätt till och att inget har gått åt fanders 
med ritualen. Adam och Kim röjer upp eventuella bevis och Harford och James genomför en skyddsritual som är avsedd 
för klienten så att denne skall känna sig säker i framtiden. 

• Slutsamtal. Teamet diskuterar fallet inom firman och drar lärdom av de erfarenheter som har gjorts. Allt som rör fallet 
antecknas och arkiveras för framtida referenser.

Exorcismritualen
XHW&P har i sin gradvisa förfining av konsten att exorcera en demon på det för en klient bästa sättet tagit fram en 

ritual som teamet förändrar efter klientens tycke, smak och ursprungsreligion. Det finns dock vissa element som är 
ständigt återkommande. 

• Användandet av heligt eller välsignat vatten. Effekten av en vildögd, svettig och rufsig Hartford i sina bästa demonut-
kastartag som gestikulerar med den lilla korsförsedda glasflaskan och stänker vatten omkring sig är en som ofta stannar 
kvar på näthinnorna hos de som exorceras, men framförallt hos de som ser på. Vattnet är i första hand till för publiken. 
I vissa fall har teamet även experimenterat med kemikalier som får vattnet att ånga då det träffar sitt mål, men efter en 
olycka då Hartford brände sin hand på vattnet har de frångått den effekten. 

• Citat ur en helig skrift. Dessa citat rör alltid nämnda religions syn på demoner och metodik för exorcerandet av 
dessa. Är klienten troende katolik blir det naturligtvis rituale romanum, medan andra individer istället får en blandning av 
citat från Nya Testamentet eller annan lämplig skrift. Exempel på citat och textavsnitt som används finns under rubriken 
”texter för en exorcism”. De texterna finns även som en handout du kan ge till spelaren som spelar Hartford. .

• Skyddscirklar. Inte nog med att det för en lekman ser väldigt imponerande ut när James eller Adam börjar dra upp 
cirklar i krita, salt eller örter, det ger också teamet en chans att använda kemikalier som framkallar dålig lukt i kontakt 
med vatten när de så önskar. De har också experimenterat med självlysande färger som ger en spöklik effekt runt den 
besattes stol, säng eller placering i rummet. 

• Användandet av heliga symboler. Samtliga ritualer som genomförs i XHW&Ps regi inbegriper heliga symboler av 
något slag. Teamet har försökt utan symboler, men efter en klients kommentar om att ”det känns mer äkta” när heliga 
symboler finns med i exorcismen så är det standard för teamet att utrusta sig med lämplig symbol.



Texter för en exorcism
Hartford har vissa böner han har funnit särskilt effektiva när det gäller exorcismer. 

”Helige Jesus, låt ditt blod flyta för oss och fylla oss med din kraft. Befria (klientens namn) från demonen som besatt 
honom/ henne. Må kraften hos den Heliga Ande fylla (klientens namn), med en gång. Himmelske fader, sänd dina 
Änglar att hjälpa oss bekämpa demonen och kasta ut den från (klientens namn)”

“I Jesus Kristi namn befaller jag dig, i Guds Namn befaller jag dig, i den Helige Andens namn befaller jag dig, lämna 
det här kärlet. Jag anropar lammets blod, blodet Jesus Kristus spillde för våra synder och i dess namn befaller jag dig 
att ge dig av. I Jesus namn, ge dig av!”

Den här befallningen kan komma att behöva upprepas ett antal gånger, gärna tillsammans med liberalt användande 
av vigvatten och med korset i höger hand.

Det finns även böner Harford eller någon i teamet kan be tillsammans med den besatte samtidigt som Hartford ”kastar 
ut” demonerna. 

”Jag tror på Gud, den helige Fader, och att han skapade hela universum, och att han gjorde allt som finns i universum, 
inklusive mig.

Jag tror på den Helige Ande, att den Helige Ande finns i världen idag för att leda mig in i sanningen, bort från ondska, 
både den som syns och den som är mig fördold.. Jag ber den Helige Ande att fylla mig nu och kasta ut demonerna som 
finns i mig. 

Jag tror på att Gud har beordrat sina Heliga Änglar att vaka över mig, på min väg genom livet. Jag ber Gud att skicka 
sina Heliga Änglar att hjälpa mig bekämpa mina demoner.”
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Katherines bostadsutrymme

Max Rum

X. Hartford Wales & Partners bostadsområde

Maison Bonaventure, Övre Plan





Du föddes i ett djupt troende katolskt hem. Din far var 
advokat, och det bestämdes redan tidigt att det vore 
lämpligt för dig att följa i din fars fotspår. 

Under en lång period av din uppväxt levde du i tron att 
din mor dött när du var mycket ung, men detta skulle 
visa sig vara mer än felaktigt. I en avseglad del av godset 
Hartford bodde i  fanns en lägenhet där din mor hölls 
inspärrad. Det viskade om spökfrun i Västra Vingen bland 
tjänarna på godset, och det dröjde inte längre än tills dess 
att du fyllt tretton innan du stal nycklarna till vingen och 
gav dig av för att utforska. Du fann en tunn kvinna, åldrad 
i förtid och med bandage över ögonen. 

Du trodde först att det var ett spöke, men istället visade 
det sig att det var din mor, som på grund av faderns in-
tolerans stängt in henne när du var bara tre år gammal. 
Din far levde i övertygelsen att din mor blivit galen när 
du föddes, eftersom hon i uppenbar förtvivlan rev ut sina 
egna ögon. Men detta berodde på att hon under förloss-
ningen upplevt sådan smärta att hennes latenta psykiska 
krafter hade blivit aktiva, och att hon sedan möttes av en 
fruktansvärd ansamling spöken när hon vaknade upp och 
i rädsla förblindade sig själv. 

Du blev en regelbunden gäst hos din mor, och hon lärde dig allt om den övernaturliga världen. Hon sade sig känna en 
enorm styrka i dig och var övertygad om att du skulle bli en bra exorcist. 

Du fortsatte trots detta på banan din far valt åt dig och blev advokat, men dagen då din mor dog såg du henne i en 
vision och hon uppmanade dig att göra något av din gåva. Du övergav en lovande karriär inom juridiken och startade X. 
Hartford Wales & Partners, en firma som utdriver onda andar och spöken. Du har handplockat medlemmarna. Samtliga 
har krafter de inte är medvetna om eller försöker dölja. 

Senaste fallet
Georgia Watson.Offer för en särdeles ihärdig och bråkig poltergeist som sedan XHW&Ps fördrivning inte gett ifrån sig 

ens ett knyst. I det specifika fallet använde firman sig av en “Poltergeist”-inspirerad uppsättning. Ljus i dörröppningen, 
konstiga tekniska instrument som kände av “andens elektiska spektrum” och lite annat. Rökelse, en rökmaskin och in-
spelade “spökljud” som spelades upp från strategiskt placerade minihögtalare med radiosändare avslutade ensemblen. 
Detta är firmans senaste fall och det de för tillfället firar. 

Egenheter: 
Du hatar när folk kallar dig Harry. Du föredrar X eller Hartford.

Din roll: 
Du är exorcist, vilket innebär att du driver ut demoner och andrar, du är även den som startat firman och driver den. 

Hemlighet:
Du är den enda som tror på det övernaturliga, och som sett det i full swing. Men du döljer det för dina medarbetare. 

De är inte redo för sanningen.

X. Hartford Wales



Vad du tycker om:
Mary
En förtjusande ung dam, inget tvivel om den saken. Och kompetent. Hon har en gåva som är 

utöver det vanliga. Hon plågas av sin fars brott och det gör henne skräckslagen att hon har samma 
gåva.

Kim
Kim gömmer sin rädsla bakom datorerna, men hon är mycket känslig för närvaro. När Kim hoppar 

till vet man att något främmande kommit in i rummet, och får hennes ansikte ett plågat uttryck är 
det en illvillig närvaro. Kim är den jag har mest hopp för. För tillfället får jag nöja mig med att läsa 
hennes kroppsspråk, men hon har varit nära att berätta ett par gånger. 

Adam
Adam är clairvoyant och  mycket användbar. Han försöker dölja det, men hans kommentarer och 

insikter tyder på att han får information ifrån föremålen han håller i. Han är också stigmatiker, och 
försöker desperat dölja Kristi sår med långa skjortärmar och dåliga förklaringar. Adam har varit 
polis och han har fortfarande tillgång till brottsregistret, något som är ovärderligt när det kommer 
till klientutvärdering. 

James
James är helare och skräckslagen för vad han kan åstadkomma i andra människor, så han läg-

ger sig till med en nonchalant och skrytig utsida, för att dölja den såriga insidan. Han är uppvuxen 
på en circus och hans trick är ovärderliga när det kommer till att bedra både klienterna och mina 
motvilliga parapsykologer.



Du är dotter till seriemördaren Carl Edward Ryder, en 
man som under sin levnad spenderade din barndom och 
tidiga tonår med att förfölja och sedan mörda personer 
han upplevde vara demoner. 

Du älskade din far högt, och att få reda på att han var 
en seriemördare tog dig mycket hårt. Under sena tonåren 
ljög du om sin far och påstod att han var död. När du var i 
tjugoårsåldern inledde du din karriär som psykoanalytiker 
och psykolog, och det var då du hittade din fars anteck-
ningar på vinden till ditt barndomshem. Din mor Julia ville 
ha hjälp med att flytta till ett mindre hus med färre min-
nen, och i samband med det gick du och Julia igenom 
Carls saker för att se vad som skulle behållas, om något. 

När du kom i kontakt med innehållet i anteckningsböck-
erna insåg du att Carl varit mer komplicerad än man ti-
digare ansett. En komplex människa spann ut sig över 
sidorna, en djupt troende man, som ansåg att hans mord 
skett på uppdrag av Gud. En lista med delvis överkorsade 
namn gav dessutom vid handen att hans uppdrag inte va-
rit helt avklarat då Carl blev infångad. Du blev nyfiken och 
sökte upp den första personen på listan, Henrietta Ivory. 
Henrietta var en chock för dig. Den gamla kvinnan var till 
synes normal, men så fort du träffat henne skrämde hon 

dig. När du sedan sade adjö, lutade sig den gamla kvinnan framåt, tog din hand och gjorde något som du senare skulle 
drömma mardrömmar om i flera år. Henriettas ögon lyste upp som av inre eldar och hon viskade ”jag vet att du ser 
mig”. Du låtsades som om ingenting och gav dig snabbt av. Sedan dess har du vid olika tillfällen sprungit in i vad Carl 
beskrev som demoner, och samtliga har haft samma typ av flammande ögon. 

Du inledde en ganska framgångsrik karriär, men gjorde ett fatalt misstag då du förälskade dig i och inledde ett för-
hållande med en av dina patienter, Kenneth Blake. När du sedan ville avsluta förhållandet, anmälde Kenneth dig för 
socialstyrelsen och du blev av med din licens.

Senaste fallet
Georgia Watson.Offer för en särdeles ihärdig och bråkig poltergeist som sedan XHW&Ps fördrivning inte gett ifrån sig 

ens ett knyst. I det specifika fallet använde firman sig av en “Poltergeist”-inspirerad uppsättning. Ljus i dörröppningen, 
konstiga tekniska instrument som kände av “andens elektiska spektrum” och lite annat. Rökelse, en rökmaskin och in-
spelade “spökljud” som spelades upp från strategiskt placerade minihögtalare med radiosändare avslutade ensemblen. 
Detta är firmans senaste fall och det de för tillfället firar. 

Egenheter: 
Du har lätt för att förälska dig i ”offer”, i människor som behöver din hjälp.

Din roll: 
Du spelar ”psykologen” med psykiska krafter. Det du låtsas göra är att känna av om klienten har demoner i sig. Det du 

egentligen pysslar med är att försäkra dig om att klientens mentala tillstånd klarar av att gå igenom en exorcism.

Hemlighet:
Du kan se demoner. Det tar sig uttryck i de flammande ögon som är karakteristiska för de besatta. Du kan bara se 

demoner som för tillfället är i besittning av en mänsklig kropp. När den mänskliga själen är ”närvarande”, så finns inte 
längre tecknen som visar på att det är en demon i besittning av kroppen.  

Du har ärvt den här förmågan av din far, som även han kunde se demoner. Han påstod sig ha fått ett uppdrag från Gud 
att avliva de besatta som begått avskyvärda brott mot mänskligheten. Han blev senare anhållen av polisen och avrättad 
som ”Demonmördaren”, ett av de mest uppmärksammade rättsliga fallen under tidiga åttiotalet.

Mary Ryder



Vad du tycker om:
Hartford
Kalla honom inte Harry! Annars är han en förtroendeingivande man. Han har till och med intalat 

mig att det vi gör är en god gärning. Ha!

Kim
Hon är så osäker och nervig. Ett paket ryckningar och nervösa ticks paketerat i ett självsäkert 

skal. Stackars flicka. 

Adam
Tystlåten och tillbakadragen. Jag tror han sysslar med någon slags självskadebeteende, för han 

har alltid långa ärmar och ibland har jag sett honom byta nedsölade bandage som han har runt 
handlederna. Han borde försöka ta sig ur sitt skal. Och sluta hoppa högt när man ger honom en 
kopp kaffe...  

James
Jag står inte ut med honom! Vilken dryg typ! ”Men jag har minsann arbetat på cirkus!” Pha! Han 

är ett vrak, och han vet att jag vet. 



Du är trogen katolik och som så många andra unga ka-
tolska pojkar var din familjs största förhoppning att du 
skulle ägna dig åt prästerskapet. Dock insåg du ganska 
tidigt att hans ambitioner inte riktigt låg åt samma håll 
som din familj. I förhoppning om att inte göra dem allt-
för besvikna gav du dig in i prästutbildningen, men Beata 
Hollander satte snart stopp för din karriär. Flickor var mer 
intressanta än bibeln.  

Trots ditt ointresse av just prästerskapet, så är du djupt 
troende katolik, och har kunskaper om den kristna tron 
som passar mycket bra in i resten av teamet. 

Du startade din karriär som polis, men en mutskandal 
i ditt distrikt satte ganska snart stopp för dig. Tillskillnad 
från de övriga polismännen var du skyldig till att ha tagit 
mutor.

Du får till och från blödande sår i handleder och fotle-
der. Detta händer oftast när du är under stor press. Du 
skäms över dina stigmata och försöker dölja dem så gott 
du kan. 

Din familj dog alla i en flygplansolycka, men du har otro-
ligt dåligt samvete för detta, eftersom du valde att stanna 
hemma med din flickvän itstället för att följa med på se-
mester. Du känner dock att du har hittat en ny familj i X. 
Hartford Wales & Partners.

Senaste fallet
Georgia Watson.Offer för en särdeles ihärdig och bråkig poltergeist som sedan XHW&Ps fördrivning inte gett ifrån sig 

ens ett knyst. I det specifika fallet använde firman sig av en “Poltergeist”-inspirerad uppsättning. Ljus i dörröppningen, 
konstiga tekniska instrument som kände av “andens elektiska spektrum” och lite annat. Rökelse, en rökmaskin och in-
spelade “spökljud” som spelades upp från strategiskt placerade minihögtalare med radiosändare avslutade ensemblen. 
Detta är firmans senaste fall och det de för tillfället firar. 

Egenheter: 
Du är lättskrämd och ganska harig av dig, men försöker dölja det.

Din roll: 
Du spelar tekniksnubbe. Du springer omkring med en massa konstiga mätinstrument som du och James har skitkul 

när ni bygger. Han är en hejare på att hitta på tricks, och du är duktig på att bygga ihop mackapärerna. Du använder 
också dina gamla kontakter hos polisen för att kolla klienternas brottsregister.

Hemlighet:
Du kan känna ett föremåls historia. Du kan också gå in i ett rum och “se” vilka föremål som kan berätta något för dig 

om det du tänker på. Förmågan har du haft sedan du var barn, men du har inte berättat det för någon. Förmågan är 
dessutom lite opålitlig. Ibland fungerar den, ibland inte. 

Adam Frasier



Vad du tycker om:
Hartford
Hartford var den ende som ville anställa mig efter skandalen. Så här är jag nu. Men jag tycker om 

sällskapet, även om jobbet kan vara lite påfrestande ibland. Våra ”klienter” är så godtrogna.

Kim
Jag sympatiserar med henne. Visste jag inte bättre skulle jag säga att hon kanske också har nå-

got utöver det vanliga i sig. Hon försöker låtsas vara man hela tiden. Jag förstår inte varför. 

Mary
Jag är övertygad om att hon har sett mina stigmata, och jag vet inte vad hon skulle säga om 

dem... Så jag håller mig ifrån henne så gott jag kan. Även om hon är rätt söt och väldigt trevlig. 

James
Bästa kompisen. Den enda jag känner att jag kan vara mig själv tillammans med. Vi har roligt 

ihop. James har berättat en del om sig själv för mig, så jag förstår varför han har en så dryg at-
tityd.  



Du föddes 1972, son till Henry Starker och Melinda 
Goodman i ett fattigt vitt område strax utanför Detroit. 
Redan som barn var du tystlåten och tillbakadragen, inte 
alls särskilt intresserad av att umgås med människor. Du 
visade tidigt tecken på att vara begåvad, både i huvud 
och händer. All sin fritid spenderade du på det lokala bi-
bilioteket där du lärde dig allt som fanns att lära om trol-
leritrick och illusioner. Du blev ”upptäckt” av en cirkus och 
lämnade hemmet vid sexton års ålder för att istället resa 
med cirkusen. 

Dina föräldrar var tillintetgjorda av ditt beslut, men du 
ville lära dig allt som fanns att lära om magi, och cirkusen 
lovade just detta. 

Din tillbakadragna natur blev snart ett stort problem, och 
du tvingades lära dig uppträda med ett självförtroende du 
inte känner, vilket ibland kan göra dig framfusig och dryg. 
Men när man har tagit sig in under ytan bor där en ganska 
ödmjuk och vetgirig individ.

Vändpunkten för ditt stökiga liv och leverne kom med 
Carlos Ruiz. Du turnerade vid det tillfället med Circus 
Luna, en liten ensemble, som även ägnade sig åt freak 
shows, tarotläsningar och andra halvmysko aktiviteter. 
Carlos hade råkat ut för en olycka i hemmet och hade 

blivit förlamad från midjan och nedåt. Tillståndet var förvisso inte irreversibelt, men familjen hade inte råd att ta Carlos 
till en läkare. Så de tog honom till Circus Luna istället, där det utlovades helare. 

Du agerade helare den kvällen och fick Carlos sist i kön. Du gick igenom sitt vanliga nummer, men när det kom till 
handpåäggningen hände något underligt i hela din kropp. Det kändes som om du hade blivit frikopplad både från tid 
och rum och att du på något vis gått in i Carlos kropp där du kände hur du knöt ihop hans söndertrasade nerver. Carlos 
reste på sig och du sprang av scenen, helt förstörd och skräckslagen. Du flydde Circus Luna samma kväll och återvände 
till USA. Där såg du en annons i en tidning, och du har varit hos Hartford och company ända sedan dess. 

Senaste fallet
Georgia Watson.Offer för en särdeles ihärdig och bråkig poltergeist som sedan XHW&Ps fördrivning inte gett ifrån sig 

ens ett knyst. I det specifika fallet använde firman sig av en “Poltergeist”-inspirerad uppsättning. Ljus i dörröppningen, 
konstiga tekniska instrument som kände av “andens elektiska spektrum” och lite annat. Rökelse, en rökmaskin och in-
spelade “spökljud” som spelades upp från strategiskt placerade minihögtalare med radiosändare avslutade ensemblen. 
Detta är firmans senaste fall och det de för tillfället firar. 

Egenheter: 
Du blir framfusig och oborstad när du är osäker på dig själv.

Din roll: 
Du är ”den känslige”. Han som går in och berättar för klienten vad det är för demoner eller andar eller vad det nu kan 

vara som skuttar omkring och förgiftar deras tillvaro. 

Hemlighet:
Du kan hela. Du kan sträcka dig in i en annan människa och känna om hon eller han har cancer eller är närsynt. Det 

hela triggades med Carlos Ruiz i Brasilien och sedan dess har du bara behövt skaka hand med någon för att veta om 
något är fel på dem. Det läskiga är att du dessutom kan rätta till det. Tänk om du kan skada människor också? Tanken 
skrämmer vettet ur dig. 

James Starker



Vad du tycker om:
Hartford
Han gav mig en chans när ingen annan ville ha mig. Sanningen att säga passar mina scentrick 

bra in här. Jag är tacksam över att han har tagit med mig i truppen. Jag skulle inte klara av cirkusen 
igen. 

Kim
Kim kan göra saker med en dator som är rent otroliga. Men hon är lite väl nervös av sig. Jag 

känner henne inte så väl än. Men hon är rätt söt. Synd bara att hon insisterar på att klä sig i totalt 
oformliga paltor.  

Adam
The A-Man. Han är inte klok. Om jag kommer på något schysst trick så kan han bygga det. Han 

är rent otrolig och en mycket god vän. Jag har inget behov av mina masker när vi umgås. Vi kan 
bara sätta oss ner, ta en bärs och bygga konstiga spökfångarmojipper.   

Mary
Fröken Helig. Bara för att hon kan lite psykologi så skall hon styra hela showen. Hycklare. Jag kän-

ner till hennes farsa. Det är klart att man måste bli lite hispig om ens pappa är en seriemördare. 



Du är en ung kvinna som föredrar att framstå som en 
man. Du har en Master’s Degree i systemprogrammering 
och växte upp med hackerkulturen nära inpå i form av en 
broder. Det visade sig ganska snart att du var långt mer 
begåvad än din bror. 

För att få lov att följa med på på demoparty och lik-
nande tvingades du låtsas att du var kille. Du insåg gan-
ska snabbt att det var stor skillnad mellan att vara man 
och kvinna, och du föredrog definitivt behandlingen du fick 
som man.

Det finns inget du inte kan göra med en dator. Datorerna 
får dig att känna dig säker, det är världen utanför som gör 
dig osäker. 

Du har jobbat på lite olika ställen innan du hamnade på 
byrån. Men det har alltid varit någon som har stört sig på 
ditt utseende eller försökt stöta på dig, så du har flyttat 
runt en hel del. Byrån verkar dock okej. Men det är inte 
så mycket att göra. 

Senaste fallet
Georgia Watson.Offer för en särdeles ihärdig och bråkig 

poltergeist som sedan XHW&Ps fördrivning inte gett ifrån 
sig ens ett knyst. I det specifika fallet använde firman sig 

av en “Poltergeist”-inspirerad uppsättning. Ljus i dörröppningen, konstiga tekniska instrument som kände av “andens 
elektiska spektrum” och lite annat. Rökelse, en rökmaskin och inspelade “spökljud” som spelades upp från strategiskt 
placerade minihögtalare med radiosändare avslutade ensemblen. Detta är firmans senaste fall och det de för tillfället 
firar. 

Egenheter: 
Du vill inte kännas vid att du är kvinna. Det är säkert därför du känner allt du känner. Kvinnlig intuition eller något. 

Din roll: 
Du är egentligen administratör och låtsas vara sekreterare och sådant. Men du har fått vara med ibland och ”rena” 

utrymmen som är exorcerade och sådant. Du brukar få gå runt med rökelsen och helga platser innan exorcismer och 
se till så att allt är iordning. 

Hemlighet:
Du vet att det bara är bluff det ni håller på med, men du är ändå osäker. Det har hänt dig så många gånger att du 

ibland gått in i ett rum som en klient säger är bebott av en poltergeist och du känner närvaron av den. Eller något i alla 
fall. Och du vet om det är ondskefullt eller snällt. Du mår illa av det om det är illvilligt. Ibland får du till och med blåmär-
ken och blåsor på kroppen av närvaron. Men du håller det hemligt. Du vill inte att folk skall tro att du är knäpp.

Kim Newman



Vad du tycker om:
Hartford
Harrygrabben.. hehe.. Näe, han hatar när jag kallar honom Harry, så det får bli X istället. Han är 

schysst. Och han verkar inte bry sig så mycket om hur jag klär mig. Känns bra. 

Mary
Mary, Mary... psykologen som får ta hand om resten av psykfallen, det vill säga oss. Hon skrev ut 

något lugnande åt mig vid ett tillfälle. Det var som att gå i en plastpåse, så jag slutate äta pillren. 
Hon tycker att jag är nervig. 

Adam
Naaa! Söt, men har dålig smak vad det gäller skjortor. Han är så tyst. Och så har han sår på 

handlederna. Jag såg det vid något tillfälle. Han verkar skämmas lite. Kanske är han som har gjort 
dem själv?   

James
James är okej, men han kan vara lite dryg. Fast om man knäpper honom på näsan kommer han 

ner. 


