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Testamentet A Dirty World

Caveat lector!
Det här äventyret är ett i raden till mitt 20.000-teckenprojekt. Det betyder 

att du som spelleder bör läsa lite extra noga, ändra här och där och framförallt 
att du med största sannolikhet behöver komplettera informationen så att den 
bättre passar din spelgrupp. 

Äventyret är heller inte speltestat. Det betyder att det kan finnas brister i det 
som inte blir uppenbara innan spel har ägt rum. 

Utöver det vill jag också påpeka att Testamentet är ett äventyr skapat med 
den tabellstruktur som hittas längst bak i Greg Stolzes A Dirty World. Det skall 
bli roligt att se vart det här tar vägen.

Stämningen i äventyret
Det här är ett Noiräventyr och som sådant bör det så klart vara tydligt märkt 

av denna något desillusionerade och mörka genre. 

Korrumption, sex, droger, missbruk. Det är rena rama Ellroy-romanen (även 
om jag själv aldrig skulle få för mig att jämföra mig med honom).

Synopsis
Benjamin Cox, miljardär och företagspamp, är död. Han har dött i sängen, 

tillsammans med sin hustru Jasmine. 

Jasmine har arresterats eftersom hon är den som sett Ben Cox senast i livet. 
Under utredningen har man dock förbisett att giftet Ben Cox mördats med 
måste ha intagits långt innan Cox kom hem. Analysen tyder också på en längre 
period då giftet administrerats till Cox. De här resultaten finns inte med i utred-
ningen. Obducenten på fallet, Martin Hook, har nämligen glömt att inkludera 
dem. Hook är ung och grön. Det är ett misstag som  begåtts, men ett som kan 
kosta Jasmine Cox livet. 

Det är så klart inte allt som rör sig i bakgrunden. Ben Cox testamente är 
bestritt av Jonathan Lasalle, som säger sig ha det “riktiga” testamentet. Men 
det är inte allt. Lasalle påstår också att Ben Cox var hans älskare och orsakar 
ett mindre uppror i finanskretsar, där “don’t ask, don’t tell” har varit normen. 

Rollpersonerna tas in i äventyret av Jasmine Cox advokat som är villig att 
pröva allt för att undvika att Jasmine fälls för överlagt mord. I sann noir-anda 
har även advokaten, Dennis Bronson, totalt kärat ner sig i sin klient. 

“Ben? Benny älsklingen?” Jasmine Cox ställde sig lagom provocerande i ljuset från badrummet. Hon visste mycket 
väl hur hennes kropp framstod i motljuset. En mörk silhuett med antydan till naket under det perfekta nattlinnet som 
hon jagat i flera veckor och slutligen hittat på SAX. 

Ben Cox, mannen hon älskade och försökte provocera till någon form av reaktion, låg orörlig i sängen. 
Det var inte förrän Jasmine tröttnade på spelet och gick och lade sig som hon insåg att hennes make var död. 

Två månader senare satt Jasmine Cox häktad, misstänkt för mordet på sin make.
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Rollpersonernas uppdrag blir dels att försöka hitta nya bevis i mordfallet, 
och dels att undersöka Jonathan Lasalles påståenden och det testamente han 
framlagt som Ben Cox sista vilja. 

När rollpersonerna börjar nysta i härvan dyker ett flertal uppgifter upp. 
Dels konstateras det att obducenten begått en rad misstag och att Jasmine Cox 
omöjligen kan ha förgiftat sin make under en så lång period, hon har helt en-
kelt inte tillgång till giftet. 

Det kommer också fram att Jonathan Lasalle talar sanning om att han under 
en lång period varit Ben Cox älskare, och att han fått det testamente han tror 
vara äkta tillskickat sig. Vem som skickat testamentet är dock en gåta.

Det visar sig, efter ytterligare undersökningar vara James Courtney, en av 
Ben Cox före detta älskare och dessutom Cox tennistränare som ligger bakom 
både mordet och testamentet. Courtney är mentalt oberäknelig på grund av en 
hjärntumör, och kommer att stå för en rad attentat riktade mot rollpersonerna 
när de undersöker fallet Jasmine Cox. 

Introduktionen till äventyret
Rollpersonerna kan antingen närma sig fallet själva av någon anledning, 

kanske läser de om det i tidningen, får det på sitt bord i form av en intern un-
dersökning inom polisen (vilket ger utrymme för politiska intriger på hög nivå), 
de kan ha politiska  motiv till att börja undersöka Hooks resultat eller så blir de 
anställda av någon, exempelvis Jasmine Cox advokat. 

Vill du twista till det ytterligare kan du låta James Courtney anställa dem som 
privatdetektiver för att kunna hålla ett öga på hur undersökningen egentligen 
går. 

Trist måndag
Det är en trist måndag när äventyret börjar. Oavsett rollpersonernas yrke så 

är aktiviteten nere på nästan noll. Det är grått ute, regnet dräller ner från skyn 
som om änglarna satt däruppe och grät otröstligt över världen. 

Dagen börjar gå mot sen eftermiddag när ett fall äntligen landar på rollp-
ersonernas bord i form av ett visitkort och en uppmaning att möta Dennis 
Bronson på Tropicana Club om en timme. 

Kluriga rollpersoner är medvetna om att Bronson är Jasmine Cox advokat. 
Frågan är bara vad Cox vill rollpersonerna. 

Tropicana Club
En gång i tiden var Tropicana Club ett tillhåll för gangsters och brottslingar. 

Numera är det ett hipsterhangout med en stekare eller två i mixen. Det råkar 
också vara advokaternas favoritställe, kanske från tiden då gangsterkungarna 
hängde här med alla sina lagrådgivare.

Stället är fräscht och klassiskt inrett i vitt och mörkt trä. På borden ligger 
linnedukar och tunga bestick i silver. 
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När rollpersonerna anländer blir de anvisade till ett bord där en färgad man 

i proper kostym sitter och väntar. Han har en öppen mapp framför sig som han 
sitter och antecknar från. Det är först när hovmästaren som visat rollperson-
erna till bordet demonstrativt harklar sig som han tittar upp. 

“Välkomna, sätt er. Mitt namn är Dennis Bronson och jag representerar Jas-
mine Cox. jag har bett er komma hit av två skäl. För det första vill jag att ni gör 
en undersökning av Jonathan Lasalle. Han utger sig för att ha varit Ben Cox 
älskare och för att ha ett testamente som utnämner honom till enda arvtagare. 
Det andra jag vill är att ni undersöker testamentet och varifrån det kommer. 
Det verkar lagligt, men jag vill gå till botten med hela fallet. För min klient kan 
det innebära skillnaden mellan liv och död.”

Dennis Bronson kan, om rollpersonerna accepterar uppdraget, berätta bak-
grunden till Jasmine Cox arrest och mordet på Ben Cox. 

• Jasmine Cox ringde in att hennes make var död, natten till den andra maj. 
• Det konstaterades av obducenten att Ben Cox mördats, förgiftats. Obduk-
tionsrapporten är ett annat område Dennis Bronson vill att de skall titta på, 
men det kommer i andra hand. 
• Under häktningsförhandlingarna skred Jonathan Lasalle fram som Ben 
Cox älskare. Han hade också i sin ägo ett testamente som bestred det testa-
mente som presenterats av Jasmine Cox och det Dennis Bronson själv up-
prättat.  Jonathan Lasalle hävdar att Ben Cox själv måste ha skickat det. 

Bronson erbjuder rollpersonerna en hyfsad lön, med bonusar om de ser till 
att jobba snabbt.

Dennis Bronson
Dennis Bronson är en mycket, mycket skicklig advokat. Det är därför han 

jobbat med Ben Cox. 

När Cox träffade Jasmine var det Bronson som ordnade alla papper och 
därmed även umgicks med Jasmine. Jasmine visste knappt om att Bronson ex-
isterade, men han föll ändå omedelbart för henne. När hon blev arresterad för 
mord bestämde sig Bronson för att se till så att hon blir frisläppt, till vilket pris 
som helst. 

Det är först när Lasalle skrider fram med ett nytt testamente som Bronsons 
situation blir såpass ohållbar att han måste ta in hjälp utifrån. 

Ben Cox konton är frysta under processen då det fastställs vilket testamente 
som gäller. Bronson arbetar pro bono så länge han har råd. Hans mål är att till 
varje pris få Jasmine frigiven. 

Attentaten mot rollpersonerna
Courtney kommer att hyra in en bunt busar när han upptäcker att rollper-

sonerna har börjat rota i Cox död, testamentet och så vidare. Busarnas uppgift 
är att skrämma rollpersonerna från att fortsätta gräva i Cox död. 

Hot
Rollpersonerna kommer under undersökningen att få motta både verbala 

hot via telefonen och meddelanden i sina brevlådor. Det är laserutskrifter med 
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varningar som “Håll er borta från Cox-fallet om ni vet vad som är bäst för er”, 
telefonsamtal mitt i natten med samma budskap och spraymålade bilar och så 
vidare. Det här kan spelledaren rampa upp allt eftersom äventyret fortskrider.

Attacker
Busarna ger sig på rollpersonerna en och en och slår dem halvt fördär-

vade, eller det är tanken i alla fall. Minst en av rollpersonerna kommer att bli 
påhoppad och misshandlad. Busarna har dock strikta order om att inte döda 
rollpersonerna.

Benjamin Cox
Benjamin Cox var en finansiär med mycket inflytande. Hans död har skickat 

chockvågor genom finansvärlden. Det är dock ingenting i jämförelse med vad 
som sker när Jasmine Cox arresteras för hans mord, inte heller de svallvågor 
som uppstår när Jonathan Lasalle avslöjar att han har varit Cox älskare och 
att han har ett testamente som utmålar honom som Ben Cox huvudsakliga 
arvtagare.

Ben Cox var när han levde en formidabel finansman med ett på ytan perfekt 
liv. Han hade ett enormt hus, flera lägenheter runtom i världen och mer pengar 
än han kunde göra sig av med under sin livstid. När han gifte sig med Jasmine 
Cox blev hela skvallervärlden eld och lågor och deras bröllop var lika omtalat 
som vilket kungabröllop som helst. 

Skandalerna som omger Cox efter hans död är så många att det är svårt att 
hålla reda på dem, men det är inte svårt att få tag på dem i pressen.

Jasmine Cox
Jasmine Cox är förkroppsligandet av ordet troféhustru. Hon är ung, vacker 

och charmig, före detta modell och välutbildad. 

Hon blev uppletad av en av Ben Cox personliga assistenter, och Cox inledde 
en aggressiv uppvaktning av henne som följdes noga i pressen och som slutade 
i att Ben och Jasmine gifte sig. 

På ytan var det det perfekta äktenskapet. Under ytan var det en katastrof. 
Jasmine och Ben har inte varit särskilt intima med varandra men efter bröllopet 
avtog det helt. Jasmine är helt förtvivlad och förvirrad, men vill inte ge upp Ben 
eftersom hon faktiskt inte bara är kär i honom utan även beroende av honom. 
När de gifte sig slutade hon enligt överenskommelse att jobba. Hon har ingen 
annan inkomstkälla än sin make. 

När Ben dog i hennes säng blev hon helt förtvivlad och hon kan knappt 
förstå vad det är som har hänt. Som en reaktion på Bens död sjönk hon ner i 
en djup depression och gjorde inget annat än att sitta i sitt rum och titta ut över 
staden. När hon blev arresterad för mordet på Ben sjönk hon ännu djupare ner 
i depressionen. Dennis Bronson är den som har sett till så att hon fått terapi och 
medicin mot sin sinnesstämning.

Jasmine är knappt kontaktbar. Hon kommer inte att svara på tilltal utan sitter 
mest och tittar slött när de besöker henne.
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Jonathan Lasalle

Jonathan Lasalle är en ung man som blev uppraggad av Ben Cox på en av de 
mer hippa bögbarerna där personalen är diskret. 

Benjamin Cox och Jonathan Lasalle inledde ett förhållande som blev både 
hett, passionerat och stormigt. Lasalle ville att Cox skulle lämna sin fru, men 
Cox vägrade. Det hände mer än en gång att Lasalle hotade med både pressen 
och att göra slut, men han kom alltid tillbaka till Cox. Cox i sin tur hotade 
med att aldrig träffa Lasalle igen. Det hela slutade oftast i en passionerad åter-
förening, och Jasmine lämnades ensam i veckor i rad under förevändningen att 
Cox var på affärsresa.

För ett par veckor sedan fick Lasalle ett testamente på posten. Till att börja 
med trodde han att det hela var ett skämt, men gav sedan sin advokat testa-
mentet som autentiserade det. Först då trädde Lasalle fram, både som Cox 
älskare och som hans arvtagare. 

Lasalle blev sanningen att säga helt tagen på sängen av Cox död. Han grät i 
två dagar och gick sedan på Ben Cox begravning och grät lite till. 

Lasalle tror inte ett ögonblick på att Jasmine dödat Ben. Det anser han att 
hon är alldeles för smart för att göra. 

Han förstår heller inte varifrån testamentet har kommit, men han tänker inte 
tacka nej till en skänk från ovan, ens om det är på Jasmines bekostnad. Lasalle 
tänker att det var Cox sätt att be om ursäkt för att han inte kom ut ur gard-
eroben, skiljde sig från sin fru och ingick partnerskap eller gifte sig med Lasalle. 

En undersökning av Lasalle och Lasalles lägenhet ger följande: 

• Kuvertet som testametet kom i och testamentet - kuvertet är poststämplat i 
en förort. Testamentet är bevittnat av en liten advokatbyrå, Jackson & Grimes, 
och ett vittne vid namn James Courtney (själva testamentet finns även som en 
kopia ibland de handlingar rollpersonerna får av Bronson).
• I Lasalles medicinskåp finns en burk omärkta tabletter. Tabletterna inne-
håller giftet som tog livet av Cox. De saknar dock Lasalles fingeravtryck, medan 
locket har ett tumavtryck av James Courtney.
• Jonathan Lasalle har inget direkt motiv att döda Cox, inte förrän testa-
mentet dyker upp. 

Martin Hook
Martin Hook är en helt grön och nytillsatt obducent som fick Cox-fallet på 

grund av ren politik. Inte så mycket för att ge honom en push som för att 
förhindra en annan person från att ta (eller få) äran av att utreda fallet. 

Hooks undersökning var av toppklass. Tyvärr gäller inte samma sak för hans 
rapporteringsförmåga. Hook har av ren oerfarenhet rapporterat ofullständiga 
uppgifter till polisen, på vilka de i sin tur baserat sina slutsatser. När Hook inser 
det är det en alldeles för stor prestigeförlust för honom (och för de överordnade 
som satt honom på hans position) att rätta till misstaget. 
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Rollpersonerna kan dock lirka ur honom sanningen, men de kan inte få 
honom att vittna. Giftet är ett receptbelagt läkemedel som tas emot cancer, och 
som under långvarig överdosering orsakar hjärtsvikt och dödsfall. 

Giftet är näst intill omöjligt att få tag på om man inte får det utskrivet till 
sig, och då finns den utskrivna dosen i ett register där läkare, patient och antal 
tabletter anges tillsammans med läkemedlet. 

För att kunna angripa obduktionsprotokollet krävs att rollpersonerna (eller 
Cox advokat) tar in en expert. Gör de det förstör de Hooks karriär, något han 
i det närmaste ber dem på bara knän att inte göra. Det ligger också mycket 
politik i Hooks utnämnande. Om rollpersonerna undersöker som poliser eller 
i polisens regi kan de helt sonika bli stoppade ifrån att vidta de åtgärder som 
behövs av politiska skäl. 

Att undersöka medicinen
Medicinen som använts för att förgifta Cox är en relativt ovanlig medicin 

som dessutom är giftig för kroppen om den intas under långa perioder. En 
sökning visar att vare sig Lasalle eller paret Cox någonsin fått den utskriven 
till sig. 

Om rollpersonerna sprungit på namnet James Courtney tidigare så kan det 
hända att han poppar upp i listan. Han finns nämligen med på den. Det visar 
sig att Courtney fått den utskriven till sig tre år tidigare. 

James Courtney
James Courtney fick cancer för tre år sedan. I samma veva blev han dumpad 

av Ben Cox. Ben Cox hade hittat en ny, Jonathan Lasalle. 

Courtneys cancer gick in remission, men för ungefär ett år sedan blommade 
den upp på nytt. Den här gången i form av en hjärntumör. Den tidigare så 
beskedliga Courtney drabbades av kraftiga personlighetsförändringar som i sin 
tur gjort honom både paranoid och vansinnigt svartsjuk. 

Courtneys mål är att sätta fast Lasalle för mordet på Cox. Han har en plan 
som han med hjälp av sina vänner på Room 28 sätter i rullning. Room 28 är en 
bögbar som har ett mycket högprofilerat klientel. Courtney jobbade där som 
tennisinstruktör (baren ligger i anslutning till ett spa och en träningsanläggning) 
och det var också där han träffade Ben Cox. Cox bytte tränare när Courtneys 
och hans relation tog slut, men fortsatte hänga på baren och i spat. Courtney 
lyckades övertyga en av de straighta servitriserna, Joanne Filley att dosera Cox 
drinkar med cancermedicinen i tron att det var potenssänkande medel. 

Filley i sin tur är upp över öronen förälskad i Courtney och gör nästan 
vad som helst för honom. Hon är inte medveten om vad hon har gjort, men 
Courtney börjar bete sig konstigare och konstigare så när Cox väl dör är hon 
mycket misstänksam och framförallt rädd. 

Courtney har dock planer på att verkligen sätta dit Lasalle så han stjäl Cox 
plånbok en kväll och hittar en skådespelare som är tillräckligt lik Cox för att 
spela honom på ett advokatkontor. Skådespelaren, Thomas Hadley, tar han 
med sig till kontoret och betalar för att recitera ett testamente till Lasalles 
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förmån. Courtney åker på att bevittna testamentet, men tror inte att någon 
känner till vem han är.

Om rollpersonerna kommer i kontakt med Courtney har han gått in i det 
sista stadiet av sin hjärntumörs utveckling. Den är inoperabel, han är döende 
och helt personlighetsförändrad. Han är paranoid, skräckslagen och irrationell 
och ett tillräckligt långt förhör med honom avslöjar att: 

• Han ville sätta dit Lasalle eftersom Cox inte älskade Courtney längre på 
grund av Lasalle. 
• Filley visste ine att pillren var dödliga. 
• Thomas Hadley trodde att hela set-upen med advokatfirman var ett skämt 
inför en anställds bröllop. Han trodde han var en del av en svensexa.
• Ingen utom Courtney var inblandad i komplotten. Konspirationerna var 
hans egna.

Om Courtney blir arresterad kommer han att avlida av sin hjärntumör 
innan rättegången. 

Room 28
Room 28 är en diskret bögbar, spa och träningsanläggning med filmstjärne-

tema. Här rör sig imitationer av Marilyn Monroe, James Stewart, Madonna 
och Rock Hudson om vartannat. Rollpersonerna kan till och med få syn på 
Esther Williams i baddräkt och plym. 

Klubben är mörk och diskret. Borden är mer av bås och här kan man sitta 
utan att ses av omgivningen. Klientelet är nästan uteslutande manligt, även om 
en del kvinnoröster hörs i sorlet. 

En diskret förfrågan bekräftar att Ben Cox ofta kom hit, men även att han för 
det mesta betjänades av Joanne Filley och att han enligt serveringspersonalen 
haft ett förhållande med James Courtney.

Joanne Filley
Joanne Filley är en Katharine Hepburn look-alike som arbetar som servitris 

på en av stadens mer glamorösa bögbarer, Room 28. 

Hon har arbetat tillsammans med James Courtney i vilken hon är han-
dlöst förälskad. Filley har en tendens att bli kär i bögar. Courtney tyckte dock 
om Filley och de blev vänner. Hon refererar till honom som “min bög” och 
Courtney kallar alltid Filley “min fag hag”, på ett tillgivet sätt. 

Filley vet följande: 

• Courtney bad henne droga Cox med ett potenssänkande medel.
• Courtney hade haft en kärleksaffär med Cox som slutade när Lasalle kom 
in i bilden. 
• På senare tid har Courtney betett sig konstigare och konstigare. En kväll 
stal han Cox plånbok.
• Filley blev orolig när hon hörde att Cox blivit förgiftad, men oron lade sig 
när hon fick reda på att det var Jasmine Cox som gjort det.
• Filley kan identifiera giftet som de piller hon lagt i Cox G&T, men hon har 
inga piller kvar själv.
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Thomas Hadley
Thomas Hadley liknar med sin breda käklinje och smala ögon Benjamin 

Cox oerhört mycket. Hadley har framträtt i Saturday Night Live och portät-
terat Cox sedan tidigare så han är inte helt okänd.

Hadley kan berätta följande: 

• Courtney närmade sig Hadley, som vid tillfället var pank, med femtusen 
dollar och ett förslag.
• Courtney ville att Hadley skulle spela Cox för en advokat som skulle gifta 
sig. Han skulle gå in, berätta att han ville upprätta ett testamente i Lasalles 
namn som Ben Cox och sedan ge sig av. 
• Hadley genomförde uppdraget, fick betalt och gav sig sedan av på solse-
mester i Karibien. 
• När Hadley fick höra om Lasalle-testamentet och Cox död så ringde han 
polisen. Polisen avfärdade honom. 

Firman de gick till heter Jackson & Grimes och advokaten de pratade med 
heter Heath Jackson. 

Heath Jackson
Heath Jackson är advokat på Jackson & Grimes, en lite advokatbyrå driven 

av Jackson själv och hans fru Gabby Grimes. De blev mycket förvånade när 
Ben Cox tillsammans med James Courtney i släptåg bad att få upprätta ett tes-
tamente med Jonathan Lasalle som huvuarvtagare. Både Jacksom och Grimes 
kontrollerade Cox identifikationshandlingar och kopierade dem, tog kopior av 
testamentet samt fotograferade Ben Cox (Thomas Hadley). Advokatfirman har 
följt alla lagliga åtgärder de behövt för att säkra sig. 

Det Jackson & Grimes kan tillföra är att Cox skämtade och log mycket, samt 
verkade antyda att Jackson snart skulle vara fångad i äktenskapsfällan. I stort 
betedde sig Cox inte alls som han “borde” men det är inte advokaternas up-
pgift att bestämma hur deras kunder och klienter skall bete sig. 

Jackson kan också berätta att vittnet James Courtney inte alls verkade vilja 
vara en del av den dokumenterade processen, men han blev tvungen för att 
testamentet skulle bli giltigt.

Jacksom kan berätta att: 

• Gabby Grimes fått ett telefonsamtal från en “Thomas Hadley” som påstod 
att han spelat Cox den kvällen, men advokatfirman har sedan avslöjandet fått 
ta emot tonvis med samtal från press och Cox advokater, så de har inte reagerat 
över det. Identifikationspapprena stämmer.
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“Ben? Benny älsklingen?” Jasmine Cox ställde sig lagom provocerande i ljuset från badrummet. Hon visste mycket 
väl hur hennes kropp framstod i motljuset. En mörk silhuett med antydan till naket under det perfekta nattlinnet som 
hon jagat i flera veckor och slutligen hittat på SAX. 

Ben Cox, mannen hon älskade och försökte provocera till någon form av reaktion, låg orörlig i sängen. 
Det var inte förrän Jasmine tröttnade på spelet och gick och lade sig som hon insåg att hennes make var död. 

Två månader senare satt Jasmine Cox häktad, misstänkt för mordet på sin make.
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