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Häxor, läxor och dödliga lektioner Bubbelgumshoe
Maria ställde sig helt plötsligt upp under historielektionen och skrek rakt ut. ”Jag kan inte se! jag kan inte se!” Hennes 
ångestfyllda rop dränkte de elaka fnissen från den lilla gruppen elever som satt längst ner i klassrummet. Fröken 
Amanda skyndade sig fram till Maria, lade armen om henne och fick med henne ut ur klassrummet.

Allt var tyst utöver de tre fnittrande eleverna. ”Hon fick vad hon förtjänade”, sade Thérese med sin mörka stämma 
när Eric vände sig om för att se vilka det var som skrattade åt hans flickvän. ”Hon är så himla fåfäng. Se om hon 
kan fixa håret nu!”

Innan Eric hann resa sig upp och försvara sin flickvän ringde klockan ut. Ännu en lektion på Bellairs Falls High var 
slut.

Caveat Lector!
Häxor, läxor och dödliga lektioner är ett äventyr i 20.000-teckenserien och 

som sådant är det vare sig testspelat eller korrekturläst. Det är vad det är med 
andra ord, och du som spelleder kan behöva ägna dig åt att fylla i information 
på egen hand där det saknas.

Stämningen i äventyret
Äventyret är skrivet för en drift i Bubbelgumshoe, Bellairs Falls, och är inspir-

erat av filmerna Heathers och The Craft, därav valet av svensk titel. Det har 
även lite Buffy the Vampire Slayer i sig.

Det genomsyras dessutom av den särskilda elitism som bara uppstår när 
tonåringar samlas på ett ställe för att genomlida sitt identitetsskapande.

High School, och den svenska motsvarigheten gymnasiet, är nog en mardröm 
för de flesta. Stämningen är tryckt. En rad populära killar och tjejer drabbas 
av olika funktionsnedsättningar som händer plötsligt och som verkar vara en 
direkt följd av hur stolta de är över just den grejen. Alla är rädda för att de kan 
drabbas härnäst.

Synopsis
Först blir en tjej som är känd för sin fåfänga blind. Sedan tappar en av de 

bästa amerikansk fotbollsspelarna känseln i benen och blir förlamad från 
midjan och ner. Det hela verkar bara drabba de populära personerna i skolan.

Det hela började när Tommy, Jonas Thérese och Sarah hittade en gammal 
bok i källaren till ett övergivet hus. Boken innehöll en rad olika besvärjelser, de 
flesta av dem svart magi. Jonas tog med sig boken hem och tänkte inte mer på 
det förrän Harry, George och Douglas misshandlade Tommy så illa på en fest 
att de bröt hans revben och hans arm. Maria, Jenny och Clara stod bredvid och 
fnittrade. Eric och Niels såg på utan att ingripa.

När Sarah försökte gå emellan tillsammans med Jonas blev de också slagna, 
om än inte så illa. Jonas mindes besvärjelseboken när skolledningen beslutade 
att inga åtgärder skulle vidtas mot misshandlarna. Det fanns inga ”bevis” och 
ord stod mot ord.

Crime: Besvärjelse kastas som gör 
att ungdomar drabbas av funktion-
snedsättningar.
Culprit: Ett gäng mobbade elever 
som väljer att ta till svart magi för 
att hämnas.
Hook: En av rollpersonernas 
vänner drabbas på grund av ett 
missförstånd.
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Nästa gång Thérese, Jonas och Sarah besökte Tommy på sjukhuset tog Jonas 
med sig besvärjelserna. Gruppen ville hämnas på de populära kidsen.

Problemet var att boken också hade ett eget liv. Den tillhörde en mäktig 
magiker vars själ frodas av ondska. Den ondskan börjar slå rot i kvartetten och 
får mer och mer inflytande över dem, allt eftersom tiden går.

Rollpersonerna blir inblandade i händelserna när en av deras vänner, Julie, 
drabbas. Julie tappar rösten och kan inte prata. Det händer en vecka innan Julie 
och Douglas skall sjunga duett inför en fotbollsmatch. Det är Julies stora chans. 
Läkarna säger att det inte är något fel på henne, men Julie har hittat en trasa 
med mystiska tecken på  som hon tror är en ledtråd.

Bellair Falls
Bellair Falls är en liten kuststad som lever på sommarturism. Det finns en 

liten pir med ett nöjesfält i anslutning till den. En anlagd strand bredvid piren 
utgör en liten men aktiv del i Bellair Falls turistnäring. Den lilla staden får sitt 
namn efter ett vattenfall som flödar dramatiskt ner för en hög klippvägg som 
utgör fond för staden.

Bellairs Falls är också känd för sin historia. Staden var en av de platser som 
drabbades hårt av häxjakten på 1600-talet. Till skillnad från många andra 
platser var staden ett tillhåll för svartmagiker och djävulsdyrkare, det vara bara 
inte dem man brände på bålen.

Stadens rötter syns tydligt i arkitekturen, och det finns många hus kvar från 
1600-talet. En del av de nyare byggprojekten har också lyckats gräva upp en 
hel del kvarlämningar ifrån diverse byggnader, böcker och reliker. Bellairs Falls 
High är en vanlig gymnasieskola, med undantaget att de flesta är bekanta med 
stadens historia.

Introduktionen till äventyret
När rollpersonerna blir involverade i äventyret har redan en av flickorna, 

Maria, drabbats av blindhet. Med blindheten har följt spekulationer om vad 
som verkligen hänt.

Bland annat går det rykten om att skolans bibliotekarie, Nanette Klause-
witch, är ansvarig, trots att hon sällan umgås med eleverna. Julia drabbas bara 
några veckor innan hon är tänkt att sjunga en duett med Douglas inför en 
fotbollsmatch. Hon tappar rösten helt och kan inte få fram ett ljud. Läkarna 
hon går till är förbluffade. Hennes stämband fungerar som de ska. Det kommer 
bara inget ljud ifrån dem.

Maria har dock hittat en liten tygbit i sin väska. Tygbiten har ett sigill på sig 
och verkar ritad i blod. Hon saknar också sitt nothäfte som hon använde under 
en repetition. Med Marias blindhet och Julias tappade röst är det uppenbart 
att det är något skumt i görningen, i synnerhet med tanke på det upphittade 
sigillet.

Julia kommer till rollpersonerna för att få hjälp. Hon är desperat att återfå 
sin röst innan fotbollsmatchen. Det är hennes och Douglas möjlighet till ett 
genombrott.
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Julia har skrivit ner allt hon kan komma att tänka på när det gäller varför hon 

har tappat rösten. Att hon skall sjunga duett med Douglas finns med på listan. 

Julia vet att Douglas var inblandad i ett slagsmål med en liten grupp impop-
ulära elever för några veckor sedan och att en av dem bröt armen när de slogs. 
Hon känner inte till misshandeln, men hon vet att Douglas ofta får ett fripass 
av rektorn i de här sammanhangen.

Hon vet också att både hon och Maria har varit lite på kant med den nya 
bibliotekarien, fröken Klausewitch. Maria för att hon spillde Coca-Cola på en 
hel bokhylla när hon snubblade i biblioteket och Julia för att hon glömde lämna 
tillbaka en rad nothäften som inte bara stor i utlåningskö, utan är ganska vär-
defulla. Julia har fått onda ögat av fröken Klausewitch sedan dess.

Platser
Bellairs Falls bibliotek - Biblioteket i Bellairs Falls är inhyst i en byggnad 

från sent 1700-tal, en av de äldsta överlevande träbyggnaderna. Biblioteket 
tjänar också som skolbibliotek. Det här är Klausewitchs arbetsplats.

Den övergivna tomten - det var här Jonas hittade boken i en källare som 
är dold under en hög med skräp. Det är också i källaren som gänget utför 
ritualerna.

Bellairs Fall High School - Det är här de flesta av besvärjelserna iscen-
sätts. Helst inför publik och helst på ett sätt som förödmjukar den som drabbas.

Misshandeln
Alla i Bellairs Fall känner till att Tommy blev slagen av fotbollsgänget. De 

flesta tror dock att det var en ömsesidig fight. Tommy var heller inte särskilt 
populär i skolan, vare sig han, Jonas, Thérese eller Sarah. 

Lägg till att ingen anmälan gjorts och att Alvin Storm, rektorm på skolan, 
gått ut och sagt att fotbollsstjärnorna har skolans stöd, boys will be boys och så 
vidare, så är det ingen som tror på den andra varianten av berättelsen, den där 
Tommy blev påhoppad av tre personer, samma tre personer som sedan gav sig 
på dem som försökte försvara honom. Det är främst den tystlåtna Mischa som 
tror på Tommys berättelse. George, Douglas och Harry behandlade Mischa på 
samma sätt.

Skoltidningen
Skoltidningen har gjort ett tappert försök att följa upp berättelsen. De har 

intervjuat George, Harry och Douglas, samt de tre åskådande cheerledarna. 
De har också pratat med rektor och försökt nå Tommy, men inte fått prata med 
honom. De har däremot pratat med Jonas och Sarah. Det finns också en länk 
till en misshandel som ägt rum mycket tidigare. Det är Mischas misshandel. 
Samma elever har gjort samma sak och allt har gått till på samma sätt, men där 
ord stått mot ord och inga vittnen har funnits (Research).



Häxor, läxor och dödliga lektioner Bubbelgumshoe

6

Mischa
Mischa är en tystlåten person som fortfarande har men efter att ha blivit 

slagen av fotbollstrion.Att hitta Mischa kräver research i form av skoltidningen. 
Att konfrontera Mischa är lite knepigare. Gossip, Flirting och Intimidation 
fungerar inte alls på Mischa. Reassurance och Negotiation däremot kan dra ur 
Mischa berättelsen om vad som hänt. I synnerhet om det handlar om att sätta 
dit fotbollstrion.

Mischas berättelse är densamma som Tommys. De tre fotbollshjältarna hop-
pade på sitt offer utan provokation.

Tygbiten med sigillet
Tygbiten med sigillet är den huvudsakliga ledtråden. Tillsamman med de 

övriga besvorna personerna är det en av de viktigaste informationspusselbi-
tarna. För att ta reda på vad sigillet är krävs Research eller Occult. Det går 
också att klura ut att tygbiten är en del av en större besvärjelse.

Det här är ett utmärkt tillfälle att involvera Nanette som mycket riktigt ÄR en 
häxa, men en välvillig sådan.

Occult avslöjar att besvärjelsen är skapad för att skada människor på olika 
sätt. För att häva besvärjelsen måste rollpersonerna hitta personen som lade 
besvärjelsen, eller åtminstone boken den kom ifrån, samt tygbiten som det 
mindre stycket är skuret ifrån.

Besvärjelsens gång
Under äventyrets gång kommer fler och fler att drabbas av besvärjelsen. 

Nedan följer en beskrivning av vem som drabbas, vad de drabbas av, vilka per-
sonliga tillhörigheter som saknas och hur de påverkas av det.

Harry
Tappar känseln i underkroppen, från ryggslutet och nedåt. Hamnar på 

sjukhus, förlamad. Tygbiten finns i hans skåp på skolan. Han saknar sin mäster-
skapsring.

George
Tappar hörseln. Tillbringar mycket av tiden på sjukhus och mottagningar, 

slutar delta i undervisningen. tygbiten finns i hans gymväska. Han saknar sin 
hjälm.

Douglas
Tappar rösten. Tillbringar mycket av tiden på sjukhus och mottagningar, 

deltar delvis i undervisningnen. Tygbiten finns i hans skåp. Han saknar ett 
nothäfte.

Maria
Blind. Tillbringar mycket tid på sjukhus och mottagningar. Har en ledsagare 

vid namn Billy. Tygstycket finns i hennes gymskåp. Hon saknar ett halsband 
med en hjärtberlock.
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Jenny

Tappar känseln i vänster arm. Tillbringar mycket tid på sjukhus. Tygstycket 
finns i hennes skolväska. Hon saknar ett armband.

Clara
Tappar känseln i höger arm. Tillbringar mycket tid på sjukhus. Tygstycket 

finns i hennes handväska. Hon saknar ett armband med berlocker.

Alvin Storm
Förlamad i överkroppen. Rusas till sjukhus och läggs i respirator. Tygstycket 

finns i en låda på hans kontor. Alvin saknar en slips.

Julia
Tappar rösten. Tillbringar mycket tid på sjukhus men deltar fortfarande i 

undervisningen. Tygstycket låg i hennes skolväska. Saknar ett nothäfte.

När samtliga på listan drabbats börjar de dö, en efter en, tills alla är döda. 
Tanken är dock att rollpersonerna hittar de ansvariga innan dess. För att häva 
besvärjelsen krävs att alla tygstycken är insamlade.

Kompisgänget
Kompisgänget består av Tommy (som ligger på sjukhus), Jonas, Thérese och 

Sarah. De känner sig alla djupt orättvist behandlade av både mobbarna och 
skolan. För att utkräva hämnd har Jonas läst en bok med besvärjelser han hittat 
på en övergiven tomt i ett dolt källarutrymme. Det är också där gänget håller 
till när de kastar sina besvärjelser.

På Sjukhuset
Tommy är fortfarande blek och medtagen där han ligger i sjukhussängen. 

Hans mamma rör sig ut och in ur rummet hela tiden och det är svårt att få 
tid med Tommy på egen hand. Han vill inte prata med rollpersonerna. Att 
använda hotfulla förhörstekniker får honom att sluta sig helt.

En utgåva av skoltidningen med misshandeln beskriven samt Bellairs Falls 
News med samma innehåll ligger på sängbordet. Det hänger ett knippe bal-
longer med kort vid sängens fotända. de är från Jonas, Sarah och Thérese.

Tidningarna är kladdade på med bläckpenna. Rektorn har fått djävulshorn 
och en pratbubbla som det står “jag ljuger lika mycket som Trump!” i. På 
omslaget av skoltidningen har rubriken ersatts med “fake news”. Någon (för-
modligen en tjej) har rättat hela artikeln och skrivit dit vad som verkligen hände.

Tommy vet on vad Jonas, Thérese och Sarah gjort, men han är fortfarande 
arg på att han blivit så illa behandlad att han inte bryr sig.

Om någon av de andra eleverna är på sjukhus är kontrasten mellan Tommys 
och deras rum beklämmande. Det märks vilka som är populära i Bellairs Falls. 
Det är inte Tommy.
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Ledtrådar: Misshandeln är kanske inte riktigt så ömsesidig som om det 
verkar. Om rollpersonerna snokar reda på korten eller tar tidningarna finns 
det skrivet med kantiga bokstäver “vi ska hämnas!”. Det är Jonas som kladdat i 
marginalerna eller på kortet som sitter vid ballongerna.

August Starrs arv
Rollpersonerna kan få reda på att det är August Starrs besvärjelsebok det 

handlar om på en rad olika sätt: 

• Julias sigill (eller vilket sigill som helst)
• Resultatet av besvärjelsen
• Genom att skugga Jonas, Sarah eller Thérese till den övergivna timten
• Prata med Nanette Clausewitch

Researcha Bellairs Falls historia
August Starr var - i brist på bättre ord - en ondskefull person när han levde 

och lika ondskefull och arrogant nu när han försöker flytta in i Jonas. Inte nog 
med att besvärjelsens offer dör när besvärjelsen fullbordas. Jonas själ kommer 
att tillintentgöras och August Starrs flyttar in.

Att bryta besvärjelsen
För att bryta besvärjelsen krävs alla sigill. De är rivna ur ett tygstycke, så det 

är lätt att se vad som saknas. Dessutom behöver saken som stals från offret åter-
lämnas. Gör man det bryts besvärjelsen och allt återgår som vanligt.

Den övergivna tomten
Mitt i Bellairs Falls finns en övergiven tomt men en massa skräp och vild-

vuxna buskar och träd. Bland allt bös finns en öppning ner i en källare som är 
det enda som är kvar av August Starrs hus.

Tomten har sålts ett antal gånger, men ingen har byggt något här.

I källaren, som består av en rad rum, finns hela August Starrs privata sam-
ling. Böcker, artefakter och annat äventyrsstartande material. Här finns också 
besvärjelseboken och tygbiten.

Showdown med Jonas/ August
Beroende på hur många som drabbats av besvärjelsen innan rollpersonerna 

klurar ut att det är Jonas som ligger bakom kan August vara olika stark.

Det finns tre nivåer på August.

• 1 - 2 offer - Jonas är sig själv
• 3 - 4 offer - August kan prata genom Jonas
• 5 - 6 offer - August kan handla genom Jonas
• 6 -  offer - August kan lägga besvärjelser genom Jonas

Så fort någon dött är Jonas August, men det blir inte permanent förrän 
någon dött. 
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Spelledarpersoner
Maria
Thumbnail: Fåfäng cheerleader som gör vad som helst för att passa in.
Trouble: Gör vad som helst för bekräftelse.
Abilities: Athletics 6, Cool 9, Gossip 3, Intimidation 3, Throwdown 9
Notes: Maria bryr sig inte om någon annan än sig själv. Cheerleader, mob-
bare, åskådare till misshandeln, ljuger om vad som hänt. Utsatt för svartkonst-
närernas besvärjelser.

Amanda White
Thumbnail: Lärare som försöker göra sitt bästa.
Trouble: Har svårt att ta konflikter och orättvisor.
Abilities: Lärare
Notes: Amanda White vet att Tommy blivit mobbad och tycker att hela situ-
ationen är djupt orättvis.

Thérese
Thumbnail: Mobbingoffer som dras till svaga män.
Trouble: Trött på attt alltid vara ett offer.
Abilities: Occult 6, Gossip 3, Notice 3, Scholarship 2
Notes: Mobbad av Harry, George och Douglas, Maria, Jenny och Clara. Svart-
magiker. Konspiratör.  Thérese är ibland gråtfärdig, ibland förbannad. Hon är 
lite förälskad i Jonas och gör vad han säger, men även hon kan avslöja att mis-
shandeln inte gick till som ryktena säger. Hon var där, hon såg hur fotbollstrion 
hoppade på Tommy och hon hörde ljudet av revben och arm som bröts.

Thérese kan hotas (Intimidation), förhandlas med (Negotiation) eller 
försäkras (Reassurance) om att berätta om vad Jonas håller på med, men hon 
vet inte mycket mer än att de samlats på en övergiven tomt och “ritat grejer på 
tyg”. Thérese kan avslöja var tomten finns.

Eric
Thumbnail: En av de coola killarna, football-stjärna
Trouble: Osäker och känner sig lätt hotad av andras framgång.
Abilities: Athletics 6, Cool 4, Fighting 4, Scholarship 1, Throwdown 2
Notes: Eric är livrädd för att råka ut för mobbing och gör vad som helst för 
att passa in.

Tommy
Notes: Misshandlad svartmagiker, mobbad av Harry, George och Douglas. 
Konspiratör.

Jonas (August)
Thumbnail: Ung och osäkert mobbingoffer med hämndtankar.
Trouble: Gör ibland förhastade saker.
Abilities: Occult 8, Cool 6, Driving 4, Fighting 2, throwdown 8
Notes: Misshandlad, mobbad av Harry, George och Douglas. Svartmagiker, 
hittade August Starrs besvärjelsebok. Jonas är i det närmaste besatt av att få 
hämnd på fotbollstrion och det hjälper inte ju mer mer magi han ägnar sig åt, 
desto djupare indragen i den blir han. För att ytterligare komplicera tillvaron är 
August ande på väg att besätta Jonas (Occult kan klura ut det) och han blir mer 
och mer arrogant och snarstucken allt eftersom tiden går.
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Jonas berättar gärna sanningen om hur hans bästa vän blev påhoppad av tre 
fotbollskillar och hur en hög elever bara stod och såg på medan Tommy fick 
revben och arm brutna. Han försökte gå emellan men blev slagen även han.

Vad Jonas däremot inte berättar frivilligt är att han, Thérese och Sarah 
jobbar på att hämnas. För att få honom att avslöja det krävs Taunt eller Intimi-
dation. Jonas tror inte på att någon är välvilligt inställd efter rektorns utspel.

Till och med med lyckade slag blir det svårt att få Jonas att avslöja något 
konkret.

Sarah
Notes: Mobbad av Maria, Jenny och Clara. Svartmagiker. Konspiratör. Sarah 
har fortfarande en blåtira hon fick när hon och Jonas gick emellan fotbollstrion 
och Tommy.

Sarah kan även hon berätta hur misshandeln egentligen gick till. Fotboll-
strion hoppade på Tommy och började slå. Sarah säger också att det fanns 
vittnen, men att dessa inte brydde sig ett dyft ens när Tommy skrek av smärta 
och det första revbenet bröts.

Sarah är oerhört smart. Intimidation funkar inte på henne. Reassurance är 
dock ett sätt att få henne att berätta vad de håller på med. Till skillnad från 
Thérese och Jonas tror inte Sarah på hämnd. Hon är orolig över besvärjelsen 
och har sett hur Jonas förändras. Hon kan leda rollpersonerna till den över-
givna tomten.

Harry
Notes: Misshandlare, fotbollsstjärna, skyddad av Alvin och Hedda, utsatt för 
svartkonstnärernas besvärjelser.

George
Notes: Misshandlare, fotbollsstjärna, skyddad av Alvin och Hedda, utsatt för 
svartkonstnärernas besvärjelser.

Douglas
Notes: Misshandlare, fotbollsstjärna, skyddad av Alvin och Hedda, utsatt för 

svartkonstnärernas besvärjelser.

Jenny
Thumbnail: En cheerleader med samvete
Trouble: Dåligt samvete över hur de behandlat Tommy
Abilities: Athletics 6, Cool 9, Gossip 3, Intimidation 3, Throwdown 9
Notes: Cheerleader, mobbare, åskådare till misshandeln, ger hemliga/ 
anonyma tips till rollpersonerna, har dåligt samvete, utsatt för svartkonstnär-
ernas besvärjelser.

Julie
Thumbnail: Skönsjungande student med många vänner
Trouble: Rör sig både bland populära och nördar och drabbas av konflikter 
därför.
Abilities: Athletics 8, Cool 4, Driving 6, Filch 3, Intuition 6, Sneaking 4
Notes: Vän till rollpersonerna, sjunger tillsammans med Douglas. Ryktet går 
att hon är hans flickvän, vilket inte är sant. Offer för svartkonstnärernas bes-
värjelser.
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Clara
Notes: Cheerleader, mobbare, åskådare till misshandeln, utsatt för svartkonst-
närernas besvärjelser.

Alvin Storm
Notes: Rektor, känner till sportstjärnornas tendenser att mobbas, men ser 
genom fingrarna med det. tror inte att det är så farligt, boys will be boys.

Hedda Jaeger
Notes: Studievägledare och kurator. Angelägen om att skolan behåller sitt 
rykte, men trött på mobbargängets fasoner. Hedda vill polisanmäla mob-
bargänget, men hålls tillbaka av rektorn.

August Starr
Notes: Svartkonstnär vars bok Tommy, Jonas, Thérese och Sarah har hittat. 
När han levde var han både mäktig och egoistisk.

Mischa
Notes: Mobbingoffer, tror på Tommys version.

Nanette Klausewitch
Thumbnail: Medelålders kvinna med ett mystiskt rykte
Trouble: Vet för mycket om Bellairs Falls
Abilities: Librarian
Notes: Skolbibliotekarie, kan vara en resurs för att ta reda på vem August 
Starr är.

Nanette vet att hon har häxrykte om sig. Dels är hon en faktisk häxa och dels 
är hon en del av släkten Klausewitch som har haft många häxor och trollkarlar 
i generationsleden sedan släkten dök upp i trakten.

I grund och botten är Klausewitch en vänlig själ, men för att få något ur 
henne måste rollpersonerna antingen ha lite på fötterna (Research, Occult) 
eller hitta sätt att smickra hennes kunskaper på (Flattery).

Klausewitch kan berätta att av vad hon förstår är det skadlig magi/ svart 
magi och att det i hög grad liknar August Starrs variant av svartkonst. Starr 
var en djupt störd människa, förmodligen med starka psykopatiska drag. För 
att häva besvärjelsen krävs tygstycket och boken som sigillet och besvärjelsen 
kommer ifrån.

Klausewitch kan också avslöja att besvärjelsen är pågående och att - vad hon 
förstår - när den slutförs kommer den att döda de som blivit utsatta.

Nanette kan vara en god resurs, så se till att hon inte blir helt alienerad av 
rollpersonerna. Hon har känt av att något är på gång och är orolig. Hon kan 
också avslöja var August Starrs hus stod.



Maria ställde sig helt plötsligt upp under historielektionen och skrek rakt ut. ”Jag kan inte se! jag kan inte se!” Hennes 
ångestfyllda rop dränkte de elaka fnissen från den lilla gruppen elever som satt längst ner i klassrummet. Fröken 
Amanda skyndade sig fram till Maria, lade armen om henne och fick med henne ut ur klassrummet.

Allt var tyst utöver de tre fnittrande eleverna. ”Hon fick vad hon förtjänade”, sade Thérese med sin mörka stämma 
när Eric vände sig om för att se vilka det var som skrattade åt hans flickvän. ”Hon är så himla fåfäng. Se om hon 
kan fixa håret nu!”

Innan Eric hann resa sig upp och försvara sin flickvän ringde klockan ut. Ännu en lektion på Bellairs Falls High var 
slut.

Häxor, läxor och dödliga lektioner

Det här äventyret ingår 20.000-teckenprojektet. 
Läs mer på http://discordia.se


