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INLEDNING

GIöm a1lt du vet om rollspelet KuIt! Scenarlot "The end of the
Tour" utspelar sig inte i KuIts värId och i scenariot figurerar inga
plagierade cenobiter från Clrve Barkers filmer (däremot har vi knyckt
friskt från andra filmer).Även Kultestetiken lyser med sin frånvaro.

Scenariot handlar kort och gott om en mans färd mot sin undergång,
tlllsammans med sina något udda föfjeslagare och stämmningen i- scen-
ariot skaIl vara därefter.Det är upp ti11 dig som SL att sIå an en

Ödesmättad ton i scenariot,käns1an av att ständigt vara exponerad för
en hård och oresonlig verklighet i 1990-talets USA ska heL.a.t'j.d.en,.v.ara
närvarande.

"Detta scenario kräver mycket av dig som SL" är en vanligt före-
kommande klyscha i rollspelsscenarion,men ti11 skillnad fi.ån de flest,a
scenarion, som är busenkla att spelfeda, menar vi faktiskt detta.
Förutom att du som SL måste försöka suggerera framt Ln_ schysst stämmning
i scenariot, har vi även över1åtit avsvaret för miljöb'eskrivningarna
tj-11 dig - I scenerna 1-5, som utgör scenariots huvudlinj e, kommer det
fj-nnas rudimentära miljöbeskrivningar, men dessa ska e.ndast ligga till
grund för de miljöbeskrivni-ngar som du ger spe1arnu..14i1jön är klassisk,
större delen av scenariot utspel'ar sig på USAs bakgård i bergs- och
ökenstaterna Nevada och Arizona, och a1la som någongång har sett en

Hollywoodproducerad actionfilm av roadmoviekaraktär bör inte ha några
som helst problem med att känna igen sig.

För att hjä1pa dig i din uppglft som sL har vi- satt samman ett
soundtrack till scenariot. Soundtracket består av ett tiotal noga ut-
valda 1åtar som ska hjä1pa ti11 att höj a närvarokäns1an. Dessa låtar
ska spelas vid speciella tillfä11en,vi1ka kommer att markeras i scen-
ariot.Vidare kommer även en av spelarna ha ti1lgång till ett separat
soundtrack. Mer om detta senare -

Scenariot har i-ngen fast tidslinje,men däremot finns det en krono-
logi efter vilken scenerna ska utspela sig. Scenariot utspelar sig
under loppet av 48 timmar under den första helgen i juni 1gg5,dvs
para11e1lt med LlnCon.

Scenariots karaktärer består av en huvudroll och tre biro11er,
detta är ett medvetet drag från vår sj-da.Karaktären John Henry Lidell
är berättelsens huvudperson,det är omkring honom hela historj-en
kretsar.De resterande tre karaktärerna är bifigurer i sammanhanget
och deras uppgift är att kompl-ettera JHL och skapa en miljö i vilken
hhn kan agera.En av bifigurerna kommer att ha en pådrivande funktion
i scenariot.

I övrigt får vi önska lycka tilt med spelledandet av scenariot.
- Konstruktörerna



BAKGRUND TILL SCENABIOT

Augustr 1974.John Henry Liderl är tretton år ganrmal och är på väg
till Austin Texas till-sammans med sina föräldrar för att hä1sa på
faster Annabelle, då en Greyhoundbuss p1ötsligt tvärbromsar och
1ägger sig tvärs över körbanan. Resultatet är en våldsam seriekrock.

Johns föräl-drar dör direkt.Fastklämd i baksätet sitter den halvt
medvetslöse John. Som i ett töck€n, genom Iågorna som slickar bilvraket,
ser John en ung kvinna komma gående.Hon har en solnedgångsfärgad
batj-kk1änning på sig och hennes nötbruna hår fladdrar likt en man

kring hennes ansi-kte.Lågorna berör henne inte och hennes ansikte
uppvisar ett gudomligt lugn när hon befriar den av döden märkte John
ur det brlnnande bilvraket.

John får aldrig veta vem hans räddare egentligen är, hoh försvinner
i kaoset kring olycksplatsen.

Hennes namn är Adelaida,hon är ett kvinnligt väsen som har vandrat
här på jorden sedan GuIdåtdern.f samma ögonblick som hon såg John,
förbarmade sig över honom och räddade honom från 1ågornas rov,gav hon
honom en de1 av hennes väsens gudomliga ursprung.Sedan dess är deras
medvetanden, och därigenom deras öden, för,.e,v;igt sammanf rätade.

1-995.JHL har vuxit upp och bakom sig har han ett liv fy11t av
besvi-kelser; uppväxten utan föräIdrarna, ett riisslyckat yrkesval som
polis på LAPD samt ett havererat äktenskap som dock resulterade i
en dotter,Cathy,som för tiIlfä11et är JHLs enda ljuspunkt i tillvaron.
JHL har sedan mitten på åttiotalet arbetat som hitman åt en viss
Nice Guy Eddie, men har nu planer på att tägga av.

Under tiden har Adelaida,som inte är blind för det som händer om-
kring henne här i världen,uppmärksammat alla eskatologiska tecken;.
milleniumet skri-der mot sitt s1ut, stj ärnorna talar om en ny ålder
som skalf komma,apokalypsen är inte långt borta. Det är nu som hon tar
sltt beslut att 1ämna denna värld,något som i normala fall skulle
vara svårt,är omöjligt utan JHL.Hon måste återförenas med JHL för att
hon ska återfå den del av hennes gudomliga ursprung som hon gav honom
för 1änge sedan. Vidare måste hans blodslinj e avslutas innan de åter-
förenas, vilket i praktiken betyder att Cathy måste dö - platsen för
återföreningen är platsen för deras första möte, viadr-1kten där Inter-
state 91 skär Route4B-

Adelai-da drar nu upp en pIan.Hon ger deras,sedan händelsen j-974,
sammanlänkade medvetanden en röst som tilIhör en nyligen avliden person
en fd radiopratare på studentradion I'JLSD, som Adelaida kände för 1änge
sedan. Rösten är ett icke-fysiskt väsen, fångad mellan döden och livet
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efter detta, och ska b1i JHLs ciceron på vägen ti11 återföreningen -

Problemet med dottern kommer Adelaida att få ta hand om själv.
Risken med planen är att även andra varel-ser och väsen kommer

att kunna känna av den aura av astrala energier som uppstår kring
JHL när Adelaida sammanlänkar deras medvetanden.

Den 2 juni 1995 har JHL ett möte med Nice Guy Eddie.Eddie vill
att JHL ska fi-xa en videoproducent i Tuscon Arj-zona som har jiddrat
lite for mycket.Videoproducenten står under ATFs (Federal Bureau of
AIcohol,Tobacco and Firearms) beskydd och ska snart vittna mot Eddre
JHL accepterar erbjudandet mot ett 1öfte om att Eddie ska hå1Ia
ett öga på JHLs dotter Cathy som JHL för tillfä11et har hand om,då
hennes mor är inskriven på en avvänj ningsklinik. Cathy, som befinner
sig mitt uppe i en ungdomsrevolt av den värsta sorten med. knark,
rymni-ngar hemifrån och umgänge med en grupp kristna fanatiker,är
enligt JHL inte att lita på-Eddie säger att han ska hå11a ett öga
på dottern.

Den 3 juni- ger slg JHL av mot Tuscon.Detta är bakgrunden och
upptakten ti11 scenari-ot.

a
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SCENARIOTS HUVUDLINJE EN SYNOPSIS

När scenariot tar sin början har JHL 1ämnat LA och är på

väg trl-I Tuscon, det är kvä11 och det börj ar mörkna, JHL beslutar
sig fÖr att köra in ti1] en vägkrog för att ta en stärkande kopp
kaffe.När han parkerar bilen inträffar en underlig händelse som

markerar att JHLs och Adel-aidas medvetanden har sammanlänkats.
Det tydli-gaste tecknet på detta är att JHLs klocka börjar gå a1lt
snabbare,tlll slut avverkar den ett år på en timme-Den visar hur
lång tid JHL har kvar att leva,dvs ca 48 timmar.samtidigt tonar en

röst fram i huvudet på JHL,Hösten från WLSD.Som om detta inte vore
nog har två tjänarväsen från Helvetet (läs demoner),Bartholomeus
och Brutus,känt av auran av energier som nu omger JHL och beslutat
slg för att s1å följe med honom och helst utnyttja honom för egna

syften.
Efter att JHL har återhämtat sig från den inl-edande chocken,

fortsätter han färden med sina tre nya följ eslagare i s1äptåg.
På baren Montezumas Revenge i Tuscon möterr han sin kontaktperson, en

viss Diaz.Denne ger JHL all i-nformation han behöver för att fixa
videoproducenten.D:.az säger även att Nj-ce Guy Eddie vi-Il att JHL
ringer honom när allt är avklarat.

JHL åker iväg och fixar vi-deoproducenten utan några större
problem.Detta sker på ett skabbigt hote1l 1 utkanten av staden.
På väg ut från hotellet råkar JHL av en slump få syn på en tjugo
år gammal tidningsartikel som handlar om olyckan på Interstate 91.
Detta vä cker mi-nnen ti11 liv .

När JHL rlnger Nice Guy Eddie får han veta att Jules och Vincent,
två av Eddies livakter som skulle hålIa ett öga på JHLs dotter Cathy,
har blivit mördade och att Cathy sjäIv är försvunnen.Vid det här
laget tror JHL att det är en vansi-nnig kristen sekt,"Church of true
christian revelationS", som dottern tidigare haft kontakt med, som ligger
bakom dådet.Eddie sjä1v är vrå1förbannad,dels för att två av hans
bästa män är döda dels för att inte har lyckats håfla sitt 1öfte ti11
JHL.

JHL beger sig nu ti11 sektens högkvarter,ett kollektiv som han
vet Ilgger utanför Phoenix i norra Arizona.Vad som händer där är:

upp ti11 spelaren som spelar JHL,och beroende på hur framgångsrika
Bartholomeus och Brutus är att- driva JHL ti11 vansinne,men sektens
medlemmar är ti11räckligt skumma för att JHLs besök där ska sluta i
en massaker.Efter händelserna hos sekten står det klart för JHL-.att
Cathy inte finns där.Det är förstås inte sekten utan Adel-aida som
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har fört bort Cathy.Detta för att använda henne som ett lockbete
fÖr att Iocka JHL till- mötesplatsen på Interstate 91.

Det är nu Nice Guy Eddie anlander i en hyrd helikopter,han är
fortfarande förbannad. Med sig har han en liten bIå leksaksbil i
metaII som han hittat i vil-1an där Jul-es och Vincent mördades.
Det är en exakt kopia av en Dodge av 1972 års rnodell,samma slags
bil som JHL och hans familj färdades i när olyckan j-nträffade-Det
är förstås Adelaida som placerat bilen på mordplatsen för att väcka
JHLs minnen till- Iiv.

Vid det här laget borde JHL i-nse att någonting är i görningen och
att de borde bege slg till olycksplatsen,viadukten där Interstate 91

skär Route 48.

När JHL och Nice Guy Eddie närmar sig platsen blir .de upptäckta av

Highway Patrol som har kopplat samman JHLs bil med mordet'på video-
producenten och händelserna ute vid sektens kollektiv.

När de anIänder till viadukten väntar Adelaj-da där med Cathy,och
ntinuten efteråt anIänder två bilar från Highway Patrol. En standoff
uppstår-Helvetet brakar loss när Adelai-da drar fram ett vapen och
skjuter Cathy efter att JHL har talat med henne.I skottlossningen
skadas både Adelaida och JHL.I dödsögonblicket återf,örenas de båda
och 1ämnar den här världen.Endast Nice Guy Eddie överlever.
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KORT OM KARAKTARERNA

JHL är scenariots huvudperson. Hans drivkrafter är dels hans loj alitet
mot Ni-ce Guy Eddie,dels hans kärlek för Cathy.Redan i början av scen-
ariot kommer han att förföljas av en envis och mycket påtaglig känsl-a
av att aIIt inte står rätt till-Han kommer under scenariots gång att
utsättas för stora påfrestningar om de spelare som spelar Bartholomeus
och Brutus gör sitt bästa för att driva honom till vansinne.0m allt
klaffar ska JHL i slutet på scenariot inte bara tvivla på sitt sjä1s-
tilIstånd utan även balansera på vansinnets rand och i princip vara
i stånd att ta sig för vad som helst.

Rösten från !,lLSD är de icke-fysiska kvarlevorna av en gammal

radiopratare som ända fram ti-11 kväl-1en den 3 juni hade legat i koma

sedan 1972-Detta medvetande uppenbarar sig som en röst i JHLs huvud
ohörbar för andra människor,men hörbar för Bartholomeus och Brutus.

Adelaidas tanke var att rösten sku1le fungera som en ciceron åt
JHL.Dessvärre hade hon inte räknat med att rösten skuIle ha kvar en

egen vilja.Detta resulterar 1 att rösten gör som han. vill,och det
enda de icke-fysiska resterna av en nedknarkad radiopratare, som har
legat i koma i två decennier,vill är att radioprata,röka på och spela
gamla godingar från 60- och 70 talet (åtminstone i det här scenariot)

Dock lyckas Adelaida vi-d vissa ti11fä11en förmedla j-nformation
som ska vara ti11 hjä1p för JHL till rösten.fnformationen får rösten
använda som han sj äIv vi1l. Denna information kommer att förmedlas
1 form av bilagor.När dessa bilagor ska ges tiII spelaren som spelar
rösten kommer att markeras i scenariot.

Bartholomeus var en gång i tiden en mäktig demonfurste med ett
eget ri-ke,men efter ett fatalt misstag för ett halvsekel sedan de-
graderades han ti11 ett enkelt tj änarväsen vars enda uppgift här
i vär1den är att spri-da död och förintelse , och vinna sjä1ar åt Hel-
vetet.Han har dock inte g1ömt si-na glansdagar då han var sin egen
herre och han 1ängtar t111baka tj-1I den tiden.

Han har för t111fä11et endast ett må1 här i världen,att inom
4B timmar vara den enda och direkta orsaken ti11 att två,heIst helt
osyldlga,människor mister livet,dock utan att han tvj-ngas döda dem

rent handgri-pligen,han måste alltså använda sig av en människa som

verktyg,allt annat är strängt förbjudet enligt Helvetet.0m han lyckas
rned detta kommer Bådet i Helvetet att ge honom en ny tjänst,något
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som Bartholomeus desperat längtar efter.
Bartholomeus är här i- vär1den ett icke-fysiskt väsen som kan,

men inte får,ta fysisk form.Han ser ut som ett tre decimeter högt,
rött aborterat foster som svävar fritt i luften och kedjeröker.
Han är synlig för a1la andra karaktärer,men självklart osynlig för
den övri-ga delen av mänskligheten.

Barthoromeus ska speras med sti-1,han är något högdragen och
stolt över sitt förflutna.Han ser ner på Brutus och han föraktar
rått och naket vå1d,men kommer I scenariot troligtvis vara t,vungen
att göra avka11 på sina pri_nciper då han har ont om tid.

Brutus är ett enkelt tjänarväsen j_ Helvetets tjänst, han har
samma uppgi-ft som Bartholomeus,men han utför sin uppgift med större
energi än denne,men tilf skillnad mot honom saknar han stil och
finess och brukar hänge sig åt vålOsamheter.Det har även hänt att
Brutus har brutit mot Hel-vetets första regel'Låt aldrig en dödlig
få se dj-n sanna skepnad",och tagit fysisk form i sin iver att utföra
sina uppgifter.

Detta är i- normala fall l-ivsfarligt och Brutus sku1le b1i dömd
titl evig förbannelse om Helvetet fick reda på att hän har bruti-t
denna regel.r scenariot kommer han dock att undgå upptäckt om

speraren som spelar Brutus någongång skulle våga pröva ryckan och
bryta mot regeln.

Brutus ser ut som en röd fu1 antropomorf figur,ca tre decimeter
hög.Han är kraftig,muskulös och mycket spänstig och brukar förftytta
sig genom att hoppa omkring på ett lrriterande kaotiskt sätt.Han kan
inte sväva fritt i luften som Bartholomeus.Han är synbar för de andr:qi
karaktärerna, men inte för den övriga omgivningen.

SLP BESKRTVNINGAR

Adelaida .0m Adelaida finns inte mycket att säga, hennes bakgrund
och ro11 i scenariot har redan förklarats.Vad det gä11er hennes ut-
seende är hon av normallängd med 1ångt nötbrunt hår.Hon har ett
speciellt ,något enigmatiskt utseende,och ser ut att vara i 30-35
års åldern. Hennes röst är lugn och behärskad.

Hela hennes uppenbarelse utstrå1ar något överjordiskt och med
si-n närvaro ger hon omgi-vningen en vag käns1a av overklighet.

Nice Guy Eddie är en man i 45 års å1dern
djup röst.He1a hans person utstråIar al1var
för si-n speciella humor,ofta ackompanjerat

,kraftigt byggd och med

,utom när han ger uttryck
av ett bullrande skratt.



Han driver ett slort maffiasyndikat från sin vi1la i Maiibu och
man kan säga att han är västkustens svar på Don Gambinl i N.y.

Han är JHLs mentor och uppdragsgivare, men de har en dj upare
vänskaplrg relation än så.Nice Guy Eddies funktion i scenariot är
at,t hjä1pa JHL med dennes problem, av vi-lket slag de än må vara -

Han är beredd på det mesta.
Hans älsklingsverktyg är en kromad AK 47 signerad av konstruktören

och försedd med laserslkte.Denna tingest kommer Eddie att ha med sig
i en verktygsväska när han dyker upp i scenariot.

Cathy är JHLs sjuttonåriga dotter-Hennes ro11 j- scenari-ot är
klart begränsad och hon dyker inte upp förrän i slutat av scenariot.

Vad det gä11er utseendet ser hon ut som Adelaidas tjugo år yngre
syster, ett resultat av mötet mel1an JHL och AdeIaida. Detia faktum
borde förvåna JHL,så var inte sen att poängtera detta när JHL och
Adelaida möts oå sfui,et.
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SCEN 1 VÄGKROGEN (Parenteser markerar
direktiv till SL.)Tid:20:05 den 3:e juni

Plats: En vägkrog 54 km väst,er om Tuscon

Händelser:När scenariot börjar är JHL ensam. (Kör ut de andra spelarna)
JHL har färdats i fem timrnar och börjar bIi ganska trött. (Soundtrack L.

Han kan ha börjat slumra tiIl vid ratten och tagit detta som en

varni-ng om att han behöver något stärkande, han kör i-n till- en enkel
vägkrog.

Vägkrogen är från 60-taIet och ser ungefär ut som en gammal över-
given McDonalds Drive-Thru där den ligger ensam mitt ute i Arizona-
öknen.

När JHL kör upp och parkerar bilen på den dammlga och då1igt upp-
lysta parkeringen som ligger brevld vägkrogen får han i Oagkspegeln,
i skenet av de röda bromsljusen,syn på något som snabbt rör sig bakom

bilen och springer in 1 ett mörkt hörn där soptunnor fy11da med skräp
och rester står.När han kliver ur bilen hörs det en massa oljud från
soptunnorna. (Det är inget viktigt,bara en katt som huserar runt och
letar efter rester)

Vägkrogen ser ut som vägkrogar i a1lmänhet brukar göra, väggar av

vitt och mintgrönt kakel,bord i små trånga bås utmeO väggar och fönster
detaljer i träinritation.Den är mycket smaklöst inredd och befolkad med

varelser från Loserville USA,feta lastbilschaffisar,sura .hå;1§§da=sep-
vitriser samt en och annan Log-1ady.Ur högtalarna skvalar sentimental
Country western-musik. (Soundtrack 2. )Kaffe och b1åbärspaj är det enda

som finns och som tilltalar JHL.Det är nu som JHL upptäcker att hans

klocka lnte går som den ska.
Det är när JHL har slagit sig ti11 ro och ska börja njuta av kaffet

som en märk1ig röst, eventuellt ackompanj erad av musik, börj ar tona fram
i huvudet på honom. (Ta in den spelare som spelar karaktären Rösten
från WLSD och säg tilI honom att sparka igång med spelandet rejäIt,
redan från börj an. Låi de två spela ensamma , två eller tre minuter,
innan de andra spelarna dyker upp )

Det är nu som demonerna dyker upp.Från en början syns de bara som

skuggbi-1der men efter ett tag blir de så pass tydliga att man kunde
tro att de tagit fast form- (Berätta för de spelare som spelar demonerna

att de när scenariot börjar befinner sig i förarhytten på en 1ångtadare
på väg ti11 Tuscon,där de försöker dri-va en stackars Iastbilschaffls
ti11 vansinne genom att insj-nuera att hans fru arbetar deltid som

Madame Dominiba i hemstaden när han är ute på vägarna.)
Plötsligt känner demonerna av en gigantisk energiström som s11ter
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V ut dem ur 1ångtadarens förarhytt och för dem tilf vägkrogen.De är
mycket omskakade av händel-sen när de får syn på JHL och hans aura
av astrala energier,och uppenbarar sig för honom och Rösten. (Ta in
spelarna och spela upp Soundtrack 3. )

Syfte/V:_ktigt att
tänka på: Denna scen är tilI för att etablera de fyra karaktärerna
som ska föIjas åt genom hela scenari-ot.Tanken är även att scenen ska
ha en viss chockverkan,dels på JHL dels på den spelare som spelar
JHL och som här för första gången får reda på vad för karaktärer hans
medspelare spelar.Hur JHL reagerar på demonerna är svårt att förut-
säga,så det är upp ti11 dig som SL att lotsa JHL vidare i scenariot.

Mellansppl l.Kompakt berättande är framtidens melodi:'
Färden fortsätter mot Tuscon, skymmningen faller, Iånga rader med

neonljus,Tuscon ?6 km,en liftare vid namn Raskolnikov fär lift eller
också inte. Demonerna bråkar, de första förorterna dyker upp, viadukter,
avfarter,påfarter,turnpikes osv.Fråga efter vägen,svar ???,fräga igen,
"Montezumas Revenge - enkelt,latinokvarteren,andra höger,rakt fram,
ti11 vänster om stadion,fortsätt sju kvarter,du kan inte missa den!"
Smala gator,slumkvarter,gäng med. röda snusnäsdukar på huvudet,Viva
Zapata!Montezumas Revenge - äntligen!

SCEN 2. BAREN MONTEZUMAS REVENGE

Tid:Några minuter över elva på kväIlen den 3:e juni
Plats: Baren Montezumas Revenge

Händel-ser: När JHL och hans följeslagare an1änder till baren har det
just varit ett knj-vslagsmåI där.Den stackare som förlorade Iinkar nu

hemåt med ett dolkstygn i magen och ett i- vänsterarmen för att bli
omplåstrad. Läkarvård är inte att tänka på, inget uppehå11sti11stånd
inget Social security number.

På den skabbi-ga baren råder en ky1:-g tryckt stämni-ng när JHL
kliver in, endast musj-ken är munter och uppsruppen. (soundtrack 4. )

Dtaz, JHLs kontaktperson, återfinns i ett rum bakom bardisken.
Diaz vi-sar sig vara en mexare i trettioårså1dern,klädd som en

haIIi-ck ; ceri-sefärgad skj orta uppknäppt till naveln , vit kostym och
boots av ormskinn. Han halsar tequila, röker illaluktande cigariller
av märket Cortez och ogillar JHL redan från början.

Han berättar att vi-deoproducenten finns på ett ungkarlshotell
på !4:e gatan,i utkanten av de norra delarna av Tuscon.Enligt,liggaren
heter han visst Gingrich,men det kanske inte är hans riktiga namn,
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sager Diaz utan tillstymmelse till ironi i rösten. Två ugenter bevakar
honom dygnet runt, avlösning sker oregelbundet beroende på när agenterna
är hungriga. Videoproducenten 1ämnar inte hotellet överhuvudtaget.

Vidare undrar Diaz om JHL behöver några verktyg,han säger sig
kunna fixa det mesta.Det sista han säger när JHL lämnar baren är
att han ska ringa Eddie när aIIt är avklarat.
Syfte/Viktigt att
tänka på: Det är i denna scen som JHL får den information han behöver
for att utföra si-tt uppdrag.Försök att skapa en otäck stämning på

baren där a1la latinamerikanska stamkunder är fientligt instä1Ida
ti11 utbölingar,och helst då sådana som beter sig konstigt och even-
tue]1t talar med sig själva -

Mellanspel 2. Iväg från baren och den illatuktande cigarillröken,
irrfärd genom Tuscon, eventuellt hitta ett stä11e att kvarta på.
Demonerna är fortfarande bråkiga - Nästa dag; en matbit kanske, sedan
reka, reka och åter reka. Dags att damma av Henrietta, mata verktygen
med armehagel respektrve, varannan Hollowpoint, varannan Teflon. Klick-
krlck-klick,mantelrörelse,säkrad-The days are just pa.cked.Redo för
ännu en roundez-vous med döden.

SCEN 3. HIIEN, PÄ HOTELLET

Tid : Troligtvis någongång den 4: e j uni, eventuetlt senare
Plats:Ett hotell på 14 e gatan
Händelser: Scenen där JHL fixar videoproducenten kommer uteslutande
att äga rum på ungkarlshotefl-et-Det kommer att vara helt upp ti11
spelaren som spelar JHL att planlägga och utföra hiten,och det är
därför du som SL kommer att få improvisera fram hela händelseförloppet.
0m spelaren som spelai JHL inte är helt dum i huvudet och klantar sig
rej ält, så ska hiten vara en framgång och resultera i videoproducentens
och eventuel-1t några agenters död. Nedan kommer j ag dock att beskriva
tre händefser som ska vara med i scenen.Tirl sist ska jag även'ge
en kortf attad beskri'yn1ng av hoteIlet.
Händelse Nr 1:När JHL är på väg in i hotel-1et så kommer Rösten,på
övernaturlig väg, genom Adelaidas försorg, att varsebli att det är tre,
och inte två,agenter från ATF som vaktar videoproducenten på hotellet.
Detta kan vara ti11 nytta för JHL,eventuellt kan hans liv hänga på

att han får reda på detta,men Rösten får givetvi-s göra vad han vilt
med den information han får. (Bilaga 1.)
Händelse Nr 2:Under sjä1va hiten kommer det att dyka upp en e1ler
annan oskyrdi-g hotellgäst som riskerar att komma i k1äm.Det är
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Bartholomeus och Brutus som först kommer att upptäcka dessa personer,
och om de spelar sina kort rätt så kan dessa stackars hotellgäster
bli offer för en alltför Trrggerhappy JHL,aIlt ti-11 demonernas stora
förtj usning.
Händelse Nr 3:När a1l-t väl är över och krutröken har Iagt sig,kommer
JHL,när han är på väg ut från hotellrummet,få syn på en tjugoen år
gammal tidningsartikel som sitter uppnå1ad på väggen.(Handout 1" )

Artikeln är från den L4:e augusti 1-974 och handlar om olyckan ute på

Interstate 91-. Detta bör väcka minnen tiII liv och sätta my-ror i huvudet
på JHli.
Beskrivning av hotellet: HoteIlet 1i-gger inrymt i ett hus från 30-
talet,och ligger i utkanten av Tuscon.Hotellet är fyra våningar högt,
har en sliten rappad fasad som på ena sidan pryds av rostiga brand-
stegar,och på andra sidan av reklamskyltar för varor som siutade
säIjas för trettio år sedan,Mc Evans pomada,Sugar-Pop soda osv.

I huset har det alliid funnits ett hote11,även om det var något
fashionablare förr och inte bara inrymda gäster som var hallickar,
tj ackhoror, alkoholister och andra Burroughsfigurer.

fnredningen är likadan som för femtio år sedan,med.undantag för
a1lt slitage och a1la halvhjärtade reparatloner där favoritmaterj-a1et
uppenbarligen varit masonitplattor och popnitar..Men fortfarande finns
de röda originaltapeterna, de mörkbruna träpanelerna, en de1 mässings-
detaljer och åtminstone en av kristallkronorna kvar,fast som sagt"i
något slitet skick.Ungefär hä1ften av hotellets dörrar är numrerade,
och på fjärde våningen.där videoproducenten och agenterna hå11er tj-11,
står en ensam skoputsmaskin kvar och gäspar i korridorens kortända.
Bör det sägas att rummen är skabbiga.
Syfte/Viktigt att
tänka på: Det är upp trl-l dig som SL att försöka göra den h.är scenen
til-1 en sublim upplevel-se i vå1d och ond bråd död.0m du har sett
Massive Attacks video Karmacoma elIer scenen med uppgörelsen i uarton
Fink , har du milj ön gretis. fmprovisera och ge utrymme för Bartholomeus
och Brutus att stä11a ti11 med sattyg.

(När JHL vandrar genom hotellkorridorn och helvetet snart ska braka
Ioss sätter du på Soundtrack 5.) :

Mellanspel 3. Ut från hotel-iet,bort från lukten av död,in i bilen
och sedan iväg.Kri-stallkIara scener spelas upp igen;ATF agenten som

beskriver en parabel i luften innan hans impetusenergi tar slut och
han s1år in i väggen och fa1ler ihop i en hög på golvet. Försök att
värj a sig , arrnar framför ansikten, futilt, erfarenheteh visar att tre
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tum av muskler,brosk och ben inte skyddar så bra mot armehagel,så
även denna gång,0uod erat demonstrandum. Telefonsamtal till Eddie,
många si-gnaler innan någon svarar,det är Eddj-e.FellDet är en upp-
rörd Eddie.

(Det är när JHL rlnger Eddie som han får reda på att Jul-es och
Vi-ncent , de som skurl-e övervaka cathy , är döda och att Cathy s j ä 1v är
försvunnen.Med en mj-nst sagt upprörd röst beskriver Eddie vad han ska
göra med förövarna när han får tag på dem.Det är nu som JHL kommer
att koppla samman Cathys försvinnande med hennes samröre med Church
of true christian revelations.Uppmuntra gärna spelaren som spelar
Jl"lL när han Ieker med sådana tankar, och Ied honom gärna in i för-
villelser där den tämligen harmlösa krj-stna sekten förvandlas titl
en grupp vansi-nnlga Charles Manson-anhängare, Iika sinnesrubbade som,
men mer vä1beväpnade än, Branch Davidi-an Cult i lrJaco Texas.0m allt
klaffar så ger sig JHL av mot sektens högkvarter,ett kollektiv som

han vet Iigger någonstans norr om Phoenix. )

Vi-dare mot norr, mer motorväg, varningsskyltar, två vägarbeten - "f can.
drive 55" och "r feel the need - the need for speed,' upprepas som ett
mantra i huvudet.Demonerna som river i mitt i-nre blir värre för var
minut.Passerar Phoenix - äntrigen!Minnen av Cathy börjar dyka upp,
först fragmentariskt,som om en epileptiker skulIe ha redigerat en
Super B-film,sedan dyker hela scener upp.Semestern i Yellowstone -83,
julfirandet -B6,avskedet i Eddles vi1la för två dagar sedan - si-sta
gången vi sågs. Nej ! Senaste gången vi sågs. Sentimentalt kanske, men

högst påtagligt.Tre mil kvar,himlen börjar mörkna eller är det bara
inbillning?stor hemsnrckrad vägskylt; "!delcome to Jerome - Home of
the church of true chrlsti-an revelations and home of aII Gods children
Avfart höger, 14 kllometer kvar, var är pistolen?

(Någongång under bi-1färden mot Phoenix får spelaren som spelar
Rösten bilaga 2. )

SCEN 4. CHUBCH OF TRUE CHRISTIAN REVELAi]ONS

Tid: Troligtvis någongång på kväIlen den 4:
Plats:Church of true christian revelations
Händelser: När JHL an1änder ti11 kollektiv
härjad.,då det har hänt en de1 saker sedan
än två dagar sedan. Demonerna, hans nya fö1j
honom , och gått honom på nerverna,hiten på

svi-nnande, bör ha tagi-t sin tribut och vid
ti11 en tämligen obalanserad person -

e JUnl
kollekriv utanför phoenix

et är han säkert ganska
han Iämnade LA för mlndre

eslagare, som säkert i-rriterai
hotellet och Cathys för-

det här laget gjort honom



Det är med dessa omskakande händelser färskt i minnet som han an-

tänder tiII koll-ektivet för att hämta tillbaka sin dotter.
Eftersom det är upp t11I spelaren som spelar JHL att bestämma

vad som kommer att hända j- scenen,så är det återigen upp ti11 dig
somSL att improvisera iram en bra scen.Eventuellt kommer även denna

scen att innehåf1a en de1 våldsamheter,om kollektivets invånare
är tveksamma till att hjäfpa JHL att finna sin dotter,vilket de

givet,vis kommer att vara.
Nedan kommer j ag kort beskriva sekten, kollektivet och dess

1nvånare -

Sekten är ett klart B0-tals fenomen och är ett hopkok av ett antal
noga utvalda kri-stna 'urossatser, eskatologiska ideer samt blind tro
på grundaren,Thomas J Hortons profetior.sekten har utö.vat_ en betydande

attraktionskraft på ungdomar som dras ti-It sektens, i v j-ss niån,liberala
j-deer och dess avståndstagande från det övriga samhä11et. Detta av-

ståndstagande,som geii sammanslutningen dess sekteristi-ska karaktär,
har dock inte hlndrai att en viss missionsverksamhet har kommit tiII
stånd, då denna missio;r är mycket inkomstbringande - Vilka uppenbarelser
som åsyftas i sektens namn är oklart,men troligtvis gä11er det Hortons

l"li"[1""a består av fyra byggnader, omgi-vna av uppodlad mark och

ett 1ågt taggtrådsstängse1.Två av byggnaderna är barracker i trä och

korrugerad p1åt,den tredje byggnaden är ett kombinerat garage/förråd.
Den fjärde byggnaden är huvudbyggnaden,det är ett tämligen stort tre-
våningshus i trä med '"vå fIygIar. Huset är från sekelskiftet, men

vissa tillbyggnationer har gj orts, b1a har den högra flygeln rustats
upp och gjorts om tilt- ett kapell och försetts med en smaklöst. ut-
smyckad klockstapel. På området finns även e!tt torn på vilket vatten-
reservoaren sitter. Kcllektivet ser vid första anblicken ut att vara

övergivet, men sedan upptäcker man de första livstecknen, en katt och

en tvättlina med kIäc'er på.

På kollektivet finns för närvarande fyra personer,de övriga är
ute och missionerar och beräknas komma tillbaka om tre dagar-Två av

personerna är kvinnoi,den tredje är en tonåring som har rymt hemifrån
för att ansluta si-g iilt sekten och som nu står och diskar i- köket.
Den fjärde personen kallas för Habakuk av någon märk1i-g anledning och

det är han som styr saker och ting på kollektivet i Hortons frånvaro.
Habakuk är en svullen figur med spretigt skägg, k1ädd i en. röd .- '

Lumberj ack-skjorta och b1åjeans, och luktar bränd oregano. När JHL an-

1änder har han och de två unga kvinnorna just rökt på inne i det
mysiga kuddrummet.Habakuk kommer att vara den som motsätter sig JHLs
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närvaro på området och han kommer på frågan om en viss Cathrane
LideIl finns där,svara att det ska JHL skita i--0m JHL insisterar,på
det karaktäristiska sätt en yrkesmördare brukar j-nsistera, kommer

Habakuk att sanningsenligt säga att han aldrig hört talas om någon
Cathrine Lidel1 och att hon i-nte ti-11hör sekten eIler finns på

kollekti-vet.
Sku11e det komma till våldsamheter,är det bara Habakuk och den

ena av de två kvinnorna som vet hur man hanterar de vapen,företrädes-
vis j dktgevär, som finns i sektens ägo.
Syfte/Viktigt att
tänka på: Den här scenens f unktion är att ör.,ertyga JHL om att Cathy
inte finns på kollektivet eller är i sektens klor överhuvudtaget.
Hur detta kommer att gå tiII är upp ti-11 dig som SL - 'i-mpcovisera 

!

(B1ir det röj på kollektivet,använd Soundtrack 6. Det är under vist-
elsen där som spelaren som spelar Rösten får bi-Iaga 3-)

MellanspeI 4. När JHL kommer ut från Kollekti-vet hör han en heli-
kopter på avstånd, och mycket rikti-gt, minuten senare så sänker sig
en helikopter ned från den regntunga skyn och Iandar på gårdsplanen
framför kollektivet.Ut kliver Nice Guy Eddi-e,han s1ånger ti11 piloten
en bunt gröna, och kornmer hukandes spri.ngande-. mot JHL med en meta11-
väska i ena handen.Helikopternsmotor ökar varvtalet och med ett
vrålande ljud lyfter den och 1ämnar JHL och Eddie ensamma.

Eddie har nrånga frågor;vad har hänt?Var är Cathy?Var är dom

djävlarna som mördade Jules och Vincent?
När han har lugnat ner slg visar han den b1å leksaksbilen,en Dodge

av L972 års modell,som han hittade brevid Jules och Vincents döda
kroppar.Bilen är en vanlig leksaksbil som finns att köpa i vilken
Toys R Us-butik som helst.Det enda iögonfallande är att någon har
bemödat sig med att s1å sönder bi-1en med en hammare så att den nu

ser ut som ett bilvrak.
Det borde nu gå upp för JHL att någonting är i görn j-ngefi, någonti-ng

från hans förflutna hemsöker honorn och att svaren på a1la hans frågor
står att finna någonstans ute på Interstate g1.Det är dags för honom

att bege sig dit.
0K,kompakt berättande är fortfarande framtidens me1od1:

Ut på Interstate 91. (0m händelserna på kollektivet urartade till
skottlossning kanske de får påhäng av snuten,kanske i-nte - improvi-sera!)
Det börjar mörkna,regntunga blygrå moln täcker hi-mlen.Hettan är
tryckande så här i-nnan stormen ska tilI att bryta ut, det verkar sorn

om a1lt levande och a1lt dött hå1Ier andan och stilla väntar på att
någonting ska hända-Kraftlösheten 1ägger sig som en b1öt filt över
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JHL, Eddie kräver svar, demonerna tj attrar och huvudet värker som om

någon hö11 på att bearbeta det med en blyslägga.Eddie greppar plöts-
tigt ratten och styr in titl- en rastplats vid sidan om vägen.Han
kliver ut ur bilen,börjar röka frenetiskt,svär och kräver svar.Svar
ges e1ler också inte.Färden fortsätter,en bil frän Hi-ghway PatroI
dyker upp,spänning,vad ska hända?Bi1en försvinner i- f3ärran.

Se,n:r:e,'s-å börjar regnet falta,först som små stänk,sedan ett
veritabelt sky f a l1 , si-kten mins kar, st atsgrä ns en p a sseras -

0ch så p1ötsligt dyker den upp,viadukten där Interstate 91 skär
Route 4B.Högt uppe på vj-adukten,två siluetter,en människa,en parkerad
bil. Regnet avtar, den regnvåta vägbanan reflekterar neonlj usens sken,
viadukten kommer aIlt närmare.A11ti-ng rör sig mot den punkt där fram-
tiden avgörs,de tre ödesgudinnorna,vrå1höga på speed,Lvinnar sina
trådar allt snabbare,JHLs existens här på jorden skrider mot sitt slut

(Någongång under färden får spelaren som spelar Rösten bilaga 4.
När karaktärerna närmar sig viadukten spelas soundtrack 7.)

SCEN 5. MÖIET PÄ INTERSTATE 91 . SLUTET

Tid: Troligtvis på kväIl-en den 4:e juni
Plats: Vi-adukten
Händelser:När JHL och Eddie an1änder ti11 platsen för återföreningen
är Adelaida redan där.På viadukten står en hyrbil parkerad,i baksätet
sitter Cathy oskadd,men rädd och chockad efter händelserna det senaste
dygnet.

När JHL kIi-ver ur bilen säger Eddie att han väntar och hå1ler upp-
sikt så att inget går fel.JHL känner igen kvj-nnan som står och väntar,
hon ser lnte ut att ha åldrats en dag sedan de slst träffades,det är
Adelaida.Med en Iugn och behärskad röst talar hon om för JHL att hans
tid här på jorden är till ända,det var hon som gav honom livet åter
för Iänge sedan och det är nu dags för henne at,t ta tiltbaka det hon
gav-Hon säger att JHL bör ta farväI av sin dotter då hon tyvärr inte
kan föIja med di-t JHL ska- (Förhoppningsvls kommer JHL att resignera
inför det faktum att hans liv snart är ti11 ända,men aIldeles oavsett
vad han tror kommer han att gå bort ti11 bilen och försäkra sig om

att dottern är oskadd - ,y

I samma stund an1änder Highway Patrol,de stä11er bilarna tvärs över
körbanan och kliver ut.Polj-serna tar skydd bakom bilarna,drar sina
vapen och skriker att a1la ska 1ägga sig ned på marken med armar och
ben utsträckta.

När JHL har tagit farväI av
famnar honom,och han känner då

dottern går Adelai_da frarn och om-
att han förlorar alla sina krafter
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och han sj unker ihop i hennes armar. (Soundtrack B - )
Sedan går allt mycket fort,någon skriker "Shes got a gun!,,,

Adelaida har ur i-ntet dragit fram en revolver med vilken hon skjuter
Cathy med ett skott. Helvetet brakar 1öst, poliserna skj uter, JHL blir
träffad, Adelaida likaså, de sjunker båda i-hop på den regnvåta asfalten
där de dör i varandras armar-Det sista JHL ser är Nice Guy Eddie
när han sliter upp sin AK47:a och i ursinne börjar skjuta mot polisena.
Vapnets tjattrande ljud och Eddies vrålande är det sista JHL hör.

Marken skakar och luften vi-brerar ursi-nnigt i dödsögonblicket.En
enorm Ijuspelare s1år upp ur vägbanan och för JHL o'ch Adelalda upp
mot skyn.Deras kroppar upplöses i fragment,deras medvetanden frigors
från kroppens bojor när de 1ämnar denna vär1d tillsammans med de vi-It
tjutande demonerna och Rösten,som helt enkelt upphör att exj-stera-

Minuten senare står endast en man kvar på viadukten, spanandes mot
skyn.Han svär tyst för slg sjä1v,åt det ymnigt b1ödande skottsår han
har i sidan.Han linkar bort från platsen,slänger in vapnet i baksätet,
sätter sig i bilen och sätter kurs mot L-A.Regnet börjar återigen fa11a.

EPILOG

Klockan 06:15 på morgonen den G:e juni går styrkor ur den
nordkoreanska befrielsearmen över gränsen ti11 Sydkorea.Klockan
14:00 samma dag befinner sig USA formellt i krig med Nordkorea. Den
första ängeIn har bIåst i basunen-
(Spe1a Soundtrack 9. )
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SLs SOUNDTRACK

1"- "The end of the Tour" - They Might Be Giants - 3.18 min.

2. "Foo1 for Love"- okänd arti-st - 3.24 min.

3. "Si-lence as Chri-stine" - Current 93 - 2.31 mln.

4- "A mi- manera" - Gipsy Kings - 3-S0 mj_n.

5- "Do you love me?" - Nick Cave and the bad seeds - 5.S6 min.

6" "stuck in the middle with you" - okänd arti-st - 3.22 min.

7. "Waiti-ng for a miracle" - Leonard Cohen - 7.51 min.

B. "Adagi-o j- G-mo11" - Tomaso Albinoni - ca 3 m j_n

9. "The end of the Tour" - They Might Be Giants - 3.4.8 *in.
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Rösten från WLSDs Soundtrack

Detta soundtrack är sammansatt för att underlätta Röst€n'.fiån
WLSDs uppgift som nerknarkad radiopratare-Utnyttja soundtracket vä1.
En regel;Soundtracket får inte spelas när SL spelar sitt soundtrack!

Sida A-

1-Californla Dreamin- - Beach Boys - Deras mest stämningsfyllda Iåt.
2.This j-s it - Melba Moore,1,975 - Det svänger.
3 - Rainbowchbser - Nirvana,196B - Britter och rr1ändare.
4. Cease to exist - Charles Manson,1970 - Hans debutplatta, vansinnigt bra
5.Break on through - The Doors,1967 - Tungt,sc,hyssba Hammondorglar.
6 - The chrystar ship - The Doors,l-967 - samma platta;trJgnare.
7.Lo1a - The Kinks,1970 - Dags för lite 70-ta1-
B.Kung Fu Fighti-ng - Carl Douglas - Från decenni-et då «rng Fu slog igenor
9. Coconut - Defi-nitivi 7O-tal. Lite laid back !

10.A boy named Sue - Johnny Cash,1969 - Hancllar om ett tragiskt levnads-
öde. Helt appropå trggedier;1969
blev Nixon presi-dent.

L1-Everlasting Love - Love affair,lg6B - Mäktigt intro.

12.Then r kissed her - Beach Boys - Helt appropå "Löve affaj_rs,'.
13.Surfin- Safari - Här kommer en 1åt med det strandpojkarna är kända för
14-surfin- usA - Endast en av bandets medlemmar surfade-
15-16Lu it as it comes - The Doors,1967 - Nu blev det för sliskigt,rnera

depp. Hm, var inte 1967 året då

Expo-67 var?
Slda B.

l.Rappers Deli-ght - The sugarhill Gang,1g7g - r rappens barndom.
2-Baby don:t change your mind - Gtadys Knight & The Pips - Även kallade

Gladys night with the plmps.Kul va ?

3. Girl in the park - i'lirvana,1g6B - Lite Beatles över det hela.
4. Alabama Song - The Doors, 1gG7

5 - All I reaIly want '"o do - The Byrds, l-965 - En Dylan-låt från börj an.
6. Eight Miles High - The Byrds,1966
7 .Yout:e so good to me - Beach Boys - Smörigt.
B - Sunshine Day - 0sibisa, 1g75 - Riktigt Soft-Afro.
9-In the Summertime - Mungo Jerry,1,970 - Mannen med världens största

polisonger och universums stör-
sta glugg me11an tänderna.

10-Pentecost Hotel - Nirvana,1967 - Deras största hit.
11.The End - The Doors,T9GT - Lågmäld men ändå storslagen.

2L.
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Las Vegas (LVT)
Vid tvåtiden på lördags-
eftermiddagen i nträffade
på interstate 91 en serie-
krock som involverade
mer än ett dussin fordon .

Sju dödades och 16 ska-
dades varav två kritiskt.

Det var när en Greyhoundbuss
med destinarion A lberuerque pas-

serade Route som olyckan inträf-
ladc. En ligt v i ttnen ivdrbromsade
bussen plötsligt, fick slad«i och
lacle sig tvärs över båda kör-

barorna med en våldsam serie-
krock som ftljd-

Orsaken till olyckan är fort-
farande okiind då busschauffören
skadades svårt och senare avled
under fiirden till sjukhuset- Vitt-
nen har dock uppgett att chauffö-
ren tidigare under dagen uppträtt
konstigtoch det haräven antytts
att han kan ha varit berusad vid
tilitället, dock har inget av deua
bekriiftas av polisen.

Sammanlagt var 14 fordon
involverade i den seriekrock som
följde. Minst sju personer upp-
ges ha dött i olyckan och 16

personer har förs till sjukhus

varav två med kriLiska skador.
Vittncn benitar om fasans-

fulla scener som uspplades niir
människor försökte ta sig )r1 ur.
Greyhoundbussen som latat eld
vid kollisionen med de mötandc
bilarna. En trettonårig pojke räd-

dades mirakulöst ur en brinnande
bil av en okzind person.

Polisen uppger att räddnings-
arbete var omfattande och
ambulanser från'tre olika sjuk-
hus deltog. Olyckan dr den v:irsu
i Nevada pä tio åräch endast den

stora olyckan vid Emsenvitle i

maj 1961 resultcrade i fler dö-
dade och skadadc.

eriekrock på lnterstate 91
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Bilaga '1 och

"Ett naket rum, trista tapeter, flager av färg som singlar ner

från taket,tryckt stärnni-ng,trist diskussion.En hög med p:-zzakartonger
Ietar sig Iikt Babels torn upp mot himlen.En halvfet man med härjat
utseende på sängen, tagen på sängen? Nej , inte än . Mumlande svordomar,
ännu mer tr.j-stess.Ar han ensam? Nej, flera personeriin the line of dutyl'.
En person,två per'soner,tre personer,olika personer,samma yrkesval.
Ar det en NRA-kongress (National Bifle Association) ? Nej , det ser bara

så ut. Väntande, väntande och åter väntande, uppblandat med lite tristess.
Väntar de på Godot? Vet inte,beror på vem Godot är.Ar han Gud? Ja,fråga
inte mig,jag vet inte vem Godot är! Inte jag heller.Hursomhelst väntar
de fyra männen på någon eller något.Fyra sa du.Ja,fyra.sa jag,hör du

i11a? Nej,men jag blev bara lite överraskad,jag trodde det var tre.
Tre? Räkna sjä1v,en,två,tre och så den fete på sängen.Ja djäv1ar du

har rätt,det sitter någon på sängen,men så fet är han väl inte,det är
ju inte Rosanne Barr precis.Märk inte ord,försök i stäIIet ta reda på

vad de väntar på och var de befinner sig.Var de befinner sig? I ett
skabbi-gt hotellrum,väntandes på Godot,vem faan nu det är,det är var jag
tror,Vad tror du? Ska du skita i,det får vi väI se."

"Adelaida! Där satt den,bruden heter Adelalda-Jag v.ar säker på

att jag hade sett henne förut.Fast då såg hon lite annorl-unda ut vi11
jag minnas,inte så att hon såg yngre ut,men hon hade nog andra k1äder
på sig. Ja j ust det, en solnedgångsfärgad batikklänning , ffi€d ett stort
vitt fredstecken på. Fan, det måste ha varit Iänge sen, sådana k1äder
har ju inte en djäve1 haft på sig på ett decennium.Ett decennium är
en Iång tid.Det måste ha varit 1970.Ja just det våren 1970,jag måste

ha mött henne på den där kursen i kontinental filosofi.Var det inte
hon som hötl examenstalet i sin klass,jo det var det nog.Undrar var
hon sysslar med nu förtiden-Ja just djäv1ar,det var ju hon som jag
talade med förut,det var underliga saker hon sa-Undrar om jag är den

ende som känner henne? Det är nog inget att hänga upp sig på,jag har
f ör mig att hon var lite underlig,lite enr-gmati sk el-1er så. Hon. försöker
nog bara spela svårfångad.Fast hon har ju en speciell utstrålning,
något lite mystisskt,vad är.svårt att sätta fingret på.Men skit i
henne,man ska inte ödsla tid på såna brudar,det är döfött,nu drar
vi igång med lite muntra toner j-stäIIet. "



Bilaga 3 och

"Helikopter (av grek. helix, skruvlinje, och petron, vinge) ,1uft-
farkost med horisontella bärplan (rotorblad) , varav 2-6 utgör en

rotor. I aIlmännhet har den en e11er två rotorer. Vertikafröre1se
åstadkommes genom att a1la rotorblad vrides 1j-ka mycket krj-ng sina
Iängdaxlar - Horisontelt röre1se åstadkommes genom ändring av rotor-
bladens stigning under olika faser av varje varv (sk cyklisk kontroll).
Kraftöverföring ti11 rotorn sker vanligen genom mekanisk transmi-ssion-
Det si-dvridmoment som därvid uppkommer kan motverkas av en mindre
rotor i stjärten;i typer med två rotorer görs dessa motroterande.
Under vissa omständigheter kan autorotation utnyttjas och det. -.Va faan
är det som händer med mi-g,var kom det här ifrån,det dök bara upp i
huvudet liksom.Helt djäv1a weird alItså.Nä,nu får jag nog-1äqga på

en platta ti11 i-nnan j ag f ull-ständigt: f år §nurren, hahä, vitsigt va l "

"Djävlar,nu händer det igen,det här är ju inte klokt,varifrån
kommer aIIt detta. "En bros underbyggnad utgörs av dess fasta stöd,
dess brofundament, dvs två landfästen med eventuellt m'ellanliggande
pelare. " Nä, nu måste j ag kämpa e-mot detta vansinne, d'etta intresserar
mig inte det minsta!"Svängbron är vridbar kring efi Iodrätt tapp,
pivå , som anbringad på en. . . " Bort, ut ur mitt huvud , j ag är ej^, iirrtresserad
av detta,jag vi11 i-nte höra mer!"...Viadukt (av latin via,väg och

ducere,leda) är beteckningen på en bro som leds över 1and."
Äntligen för:svann det, mystiskt värre, j ag hoppas att det inte

kommer tillbaka,jag vi11 inte bIi störd.Var var jag nu? Jo just det,
jag sku11e just 1ägga på den här gamla godingen,Carl Douglas ja,det
var inte i går. "



John Henry Lidell - JHL

4 0ktober 1984

"Vilket är egentligen ditt starkaste minne från din uppväxt,John?
Jag tror att det skulle vara mycket intressant och upplysande om du

vill-e berätta lite om di-n uppväxt. "

JHL satt i fällan medan hjärnskrynklaren satt och myste i sin
1äderfotö1j,han var tvungen att berätta om sj-n uppväxt och andra
pr j-vata saker, det som kommis;s,arien hade sagt gä11de fortf arande; "Ingen
hj ärnskrynklare, ingen tj änstgöring u . Situationen var inte särkilt
rolig,han hade bara jobbat hos LAPD i 1B månaders tid och ändå var
han stamkund hos hjärnskrynkl-aren.Det var inte bara jobbet som hö11
på att gå åt hervete med stormsteg,skil-jsmässan hade gått igenom
förra sommaren,hon hade förstårs fått vårdnaden om dotterrr som han
inte sett sedan dess.

"Nå, John viIl du kanske börj a. . . "
"Visst",avbröt JHL,"det klart att du ska få veta a1lt om min

barndom och min uppväxt,så att herr doktorn kan lappa ihop min trasiga
sjä1. "Itoni-n i rösten gick inte att ta miste på. "Mitt starkaste mi-nne
är mina förärdrars död.Det hände i augusti -74.vi var på väg till
faster Annabelle i Austin Texas när det hände.En Gre'yhoundbuss tvär-
bromsaCe helt p1ötsligt och lade sig tvärs över körbanan.En vål-dsam
seriekrock fö1jde,vår nya b1å Dodge av -72 års mode11 förvandlades
kvickt ti11 ett brinnande vrak av metall.Mina förä1drar dog di-rekt,
sjä1v satt jag fastklämd i baksätet och bevittnade hela skådespelet
från första parkett, lågorna som slickade Greyhoundbussen, de brännskadade
människorna,de fanns både i medium och rare,som försökte ta sig ur
bussen,ångestskiken som skar genom Iuften.Jag var säker.på att det
var dags för mig att vinka farvä1 ti.11 denna vär1d,det var då hon dök
upp."

"Vem?Vem dök upp?"

"Ja, nu blev du nyfiken va?rnga då1iga minnen att analysera. "

"Det var inte så jag menade.Fortsätt berätta.,'
"En kvinna dök upp från ingenstans,ena sekunden satt jag bara och

väntade på att få dö,och så p1ötsligt såg jag den här kvinnan komma

gående genorn eldhavet.Jag minns att hon hade 1ångt nötbrunt fladdrande
hår och bar en solnedgångsfärgad batikklänning.Hon sade något ti11 mig
och lyckades uppenbarligen befria mig från 1ågornas rov,för när jag
vaknade tilI Iiv 1åg jag vid vägkanten omgiven av ambulanspersonal.
vi:m kvinnan var fick jag aldrig veta,hon var borta när jag kom ti11
sans. tt

" Fantastiskt . "



"Jaså,tycker doktorn det,inga då1iga minnen för en trettonåring.
Jag kanske kan leta fram lite fler obehagliga minnen vi kan vä1tra
oss i. "

"Nä,det ska nog inte vara nödvändigt.Men däremot tror jag att
vi får återkomma till- den här speci.ella händelsen vid ett annatr
tillfä11e, den verkar betyde1sefu11. "

"Nej så helvete heIler att vi ska doktorn.Jag ger blanka faan i
er terapi.Ni kan säga vad ni vi11 ti11 kommissar!e,n,,i- mitt inre ska, ni in
te få rota runt. Ha en bra dag ! "

JHL stegade ut från hjärnskrynklarens kontor,det var visserligen
en smula överi-1at och det sku11e säkert komma att kosta honom jobbet,
men det gav han återigen blanka faan i,för han behövde inte hjärn-
skrynklaren och av döma av kontorets paneler i Ektaä oc.h doktorns
Guccikostym behövde hjärnskrynklaren inte honom

?B Juni 7987

"fts been two weeks sj-nce the so called "Lucky Strike-incident"
in Las Vegas,where three of the four local leaders for the mafia-
families ca11ed The Atlanta four,were ki1led in a sho'otout together
with two of the j-r bodyguards. The police i-nvestigatlng the case j-s

working on a theory involving only a single perpetrator,but have
no suspect for the time being. In our next proEram we shall- take a

look at this single hitman-theory and the Gangland ki1lings. This
is Ed Bradley for CBS 60 mj-nutes,see you next week."

JHL stängde av TVn,men satt kvar i- fotö1jen.Han sträckte sig
efter den si-sta Budweisern i sexpacket,öppnade den och utbringade
en tyst skå1 för sig sjäfv,det var han värd.Han hade lyckats meci

vad mångatrot,t skulle vara svårt,för att inte säga omöj1igt;att
ensam på hoteIl Lucky Strike i Las Vegas pJ-ocka tre av de mest
inflytelserika maffiabossarna i området, och över1eva.

Händelsen hade väckt uppmärksamhet och det hela hade blivit
mycket upphaussat i medierna,men tiIl skill-nad mot vad som sas på

TV var det ingen slump att den fjärde bossen,Nice Guy Eddie,hade
överl-evt,det var han som hade hyrt JHL.

JHL utbringade ännu en tyst skå1 för sig sjäIv,och ytterligare
en för Henrietta,sitt pumphagel av märket Remington,för det var de

båda värda.En strålande karriär hade inletts.
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"vilket djäv1a spektakel, att b1i porträtterade som någon

mjölkpimplande mördar-Forrest Gump vars enda intima umgänge
är med en krukväxt."

"Jaa,man får vä1 hå11a med om att det är lite magstarkt.',
"Magstarkt! I helvete heller,det är den mest förnedrande,minst

verklighetsförborgade,mest missvisande fj-1m som behandlar vår
yrkesgrupp , j ag någonsin sett .0ch dessutom, och det retar mig mest,
filmen är direkt riktad tirl en specielr målgrupp som ska föras
bakom ljuset.Jag är övertygad om att den är direkt riktad ti11 "the
ho-hum, run of the mill, ordinary, poor f ucki-ng John Doe working sti-f f " ,

den soffbundna,TV-konsumerande,i-nte1lektue11t handikappade massan,
vars främsta vardagsnöje är att pendla me11an K-Mart,Mc Dgnalds
och Kentucky Fried Chicken för att sedan kl-i-stra fast sig iramför
28-tummaren från Sony bara för att få se en i-ndignerad phil Donahue
avslöja rullstolsbundna latinamerikanska tandläkares hemliga,sexvanor på
bästa sändningsti-d.0ch då rnenar j ag inte de som f olk kal1ar f ör
white trash,inget ont om dom,jag kommer sjä1v från ett fattigt hem,
så inget ont om dom,du vet att jag är en känsrig sjä1 som rätt
tappar humöret. JHL. ,'

"Nä, nä, inget ont om dem. "
Den här diskussionen hade urartat redan innan den hade påbörjats,

tänkte JHL,och Ron var knappast rätt person att diskutera film med.
Hon var egentligen en pajas,en femtekolonnare inom den amerikanska
underkl-assen,en ordvrängare som var helt opå1it1ig och blev upprörd
över det minsta Iil1a,en skitfi-lm tex.Han kunde orera om sådana
ämnen i timtal-.Han hade kommit upp sig i den undre världen genom
att skjuta folk i- njurarna med 22or och hade därigenom vunnitrren,viss
berömmel-se som "Kidney-Bon".JHL vissteint,e varför han umgi-cks med
idioten,de spel-ade inte alIs i samma division,skillnaden melIan dem
var som skillnaden me1lan ett tresiffrigt belopp på ett checkkonto
i en Wyomingbank och ett sexsiffrigt belopp på ett hemligi.t konto på
Bahamas.

"Hei då Bon,det var ku1 att snackas vid",hörde JHL sig sjä1v säga.
Han var redan på väg ut genom dörren.

"visst, visst, kul att träffas, vi hörs, och kom ihåg; hade filmen
handlat om någon annan respektabel yrkeskår,arkitekter tex,så hade
f acket stämt skiten ur dom. ,'

Rösten ekade bort när JHL kom ut från kafdt och möttes av ett
Los Angeles som började vakna ti11 1iv i gryningsljuset.Arkitekter
vilket då1igt exempel,verklighetsförborgad - han måste menat verk-
lighetsförankrad,tänkte JHL för sig sjä1v när han satte kurs mot bi1en.
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Detta var ingen schysst dag för JHL.Han vaknade tidigt av
telefonen,det var Susan,hans exfru,hon var upprörd och det dröjde
inte många sekunder j-nnan JHL också hade blivit upprörd,det gä1Ide
deras dotter Cathy.

Cathy var resultatet av vad som för en yrvaken JHL,klockan halv
sex på morgonen,förefö11 vara det tjugonde århundradets största
misstag,äktenskapet med Susan.De hade träffats t97B under det att
JHL hade påbörjat polisutbildningen i San Francisco,de hade gift
sig samma år och året efter föddes Cathy.Det ogenomtänkta äkten-
skapet var redan från början dömt att mi-sslyckas och de skiljde sig
sommaren -B4,samma år som JHL blev avskedad från LAPD.Susan fick
ensam vårdnaden om Cathy

De gånger JHL hade träffat Cathy var 1ätträknade,hans nya'yrkes-
val hade knappast underlättat en normal relation tj-II dottern,men
de hade trots detta hå11it kontakten via brevväx1i.ng och telefon.
senast han hade sett henne var julen -g2 och hon hade redan då
verkat vuxen,kanske sofil ett resultat av att hon hade varit tvungen
att ta hand om sin ansvarslösa mor som vi_d det här laget hade
blivit alkoholist av a1lt drickande.

Tel-efonsamtal-et varade inte 1änge men innehö11 desto mer före-
bråe1ser från susan,JHL var en då1ig far,det var hans fel att hon
hade börjat dricka osv,men framföra11t visade sig Susan vara orolig
för Cathy.Hon hade slutat gå i skolan,hon hade rymt hemifrån vid ett
flertal tilffäl-1en och hade börjat umgås med folket i någon van-
sinnig sekt i Arlzonaöknen, "The church of true cristlan revelations ",
säkert var det droger med i spelet

susan hade inte orkat 1ängre utan hade skrivit in sig på någon
kl-inik och skickat iväg Cathy ti11 JHL,hon skulre an1ända ti11
Los Angeles internati_onella flygplats om en timme.

Det var många tankar som for runt i huvudet på JHL när han satte
sig i bilen och körde iväg till flygplatsen.Förutom att han hade fått
en 20 megatons ungdomsrevolt,i form av Cathy,på hal-sen,med droger och
galna kristna sekter,och han hade ännu inte g1ömt händelserna i t4aco,
med I spelet,hade Nice Guy Eddie talat om något nytt,'jobb,'åt JHL.

Det var med en blandning av fasa och förväntan som JHL steg i.n i
ankomsthall-en för att träffa sin dotter för första gången på tre år.
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"Jag vilI att du plockar en ki-11e åt m j-g " , sa Nice Guy Eddie
med en röst som de flesta sku11e uppfatta som en dåIig imi-tation
av James Earl Jones,men JHL visste bättre och hö11 god min,han hade

känt Eddie sedan -87.Rösten skvallrade om en långvarig whiskey-
konsumtion , men det var oväsentJ-i-gt, för i det här sammanhanget
markerade den ett graval-1var som inte gick att ta miste på.

Eddj-es problem visade sig bestå av en videoproducent som 1änge
hade jiddrat lite för mycket,men som nu hade pratat in sig i ett hörn-
Hans enda väg ut hade varit att ta ATFs erbjudande om lr'lPP,Witness
Protection Program,på aIlvar,vilket betydde att han troligen sku11e
ha mycket att berätta om vilken festlig kille Nice Guy Eddie egentllgen
var.

Situati-onen krävde att JHL stäl-1de upp, inte för att hah. var
skyldig Eddie något,det var snarare tvärtom,utan för att JHL insåg
vilken dommi-noeffekten skulle b1i- om Eddie åkte dit.Ekvationen var
enkel;ATF+Videoproducent+Eddi-e=JHL+sexton åtalspunkter på överlagt
mord vilket sku1le resultera i en volta på sexton livstidsstraff i
något MSP,Maximum Security Penetentary någonstans i M,issouri,och
JHL hatade Mi-ssouri och Ca j oun-käk.

"0kej",sE JHL,"men jag viIl att du tar hand om mi-n dotter Cathy
under tiden. "

"Take care of?",skrockade Eddie roat,och visade med en talande
gest att hans främsta nöje,förutom att driva västkustens största
kriminella imperium, var att se på Hollywoodproducerade actj-onfilmer.

JHL förklarade lite kort om situationen som hade uppstått och
om problemet Cathy,som hade visat sig vara mindre av ett problem
än vad JHL hade trott från början,hon hade uppfört sig väl och JHL

tyckte sig skymta början ti11 en fördjupad reration mellan dem.

Eddie lovade att Cathy kunde bo hos honom under tiden och lovade
att sätta sina bästa män,Ju1es och vlncent,på att hå11a ett öga på

henne. Mötet, som hade börjat så allvarrig, upplöstes i en vänskaptig
anda.Men trots detta kunde JHL inte 1åta bli att oroa sig inför
framtiden.Denna känsIa av att saker och ting inte stod rätt ti11
var visserli-gen j-nte ny, men den var mycket påtag1ig.

3 Juni 1995

Dagen efter mötet med Eddie fann sig JHL på väg ti11 Tuscon j-

en metallicblå Chrysler:' som han hyrt i L.A.Under rattkonsolen satt
en automatpistol kaliber 45 fasttejpad med Gaffatejp och i bagage-
utrymmet 1åg Henrietta rned sin nötbruna kolv 1 japansk rödek.

Han hade va,ltr att ta kustvägen så 1ångt det gick,men ganska snart



förvandrades det sköna kustklimatet,med de friska siIla havs-
vindarna som b1åste in genom de nedvevade sidorutorna,ti-1I Arizonas
heta ökenklimat.JHL vevade upp rutorna,satte på luftkonditioneringen
och försökte sjunga med i Beach Boys "california Dreamin-,'.

Ännu hade han många ti-mmar kvar ti11 dess han skulle möta en
viss Di-az på baren "Montezumas Revenge" utanför Tuscon.Allt verkade
bra,alIt utom den där-..käns1an.
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Bösten från WLSD

Uni-versi-ty of California, Berkeley Maj 1,972:

De kom i skymmnlngen,det minns jag mycket vä1.Jag satt och vilade
mig under ett acaciaträd på universitetsområdet när helvetet brakade
Ioss.En fredlig studentdemonstrati-on mot USAs våIdtäkt på ett fattigt
agrart Iand i Sydostasien förbyttes snabbt tilt en orgie i- vå1d av
den typ som snutarna här i Kalifornien uppskattar så mycket.0täcka
kravaller fö1j de.

Sjä1v hade jag inte mycket med saken att göra,jag var aldrig sär-
skil-t engagerad i protesterna mot kriget och den enda egentliga orsaken
tilI att iag stannade kvar på universitetsområdet var att jag var så
djäv1a stenad att iag inte kunde ta mig därifrån.Jag hade tidigare på

dagen lyckats tjacka fyra joitar med det finaste "Acapulco GoId,' som

fanns att uppbringa i staden.Det var djäv1igt starkt,rev som taggtråd
i lungorna och tog skruv direkt.

Så där satt jag under mitt träd,med pupiller stora som råttkukar,
och hoppades på att snutarna inte sku11e få syn på mig.Faan,jag var
ju bara en stackars radiopratare på studentradion tlrjLSD som vilIe ta
mig ett ritet bloss i lugn och ro,jag umgicks ju knappt med hippie-
figurerna sorn demonstrerade och som nu sku11e få på'ska11en.

Jag såg en he1 del märk1i-ga syner den där kvä11en.
"0ne , two, three, four-we dont want your fucking war ! "

Snutarnas vapenskrammel_.

" Five , six , seven , eight-we donit want to escalate ! ',
Snutar i pilspetsf ormati-on.

"0ne,two,three, four. . . osvt'
Frihetsklockan hos Taco Bell k1ämtade för mig. Jag såg Thomas

Jefferson och Ho Chi Minh spela poker på The flamingo crub i Las
Vegas,det var 180 trampmj-nor och 4 neurosedynskadade barn i- potten.
Tricky Dick hö11 ta1 tj.11 nationen endast iförd Stay-ups.Någon bråinde
en flagga. The Brady Bunch framförde "0ver there" ackompanj erade av
Jefferson Airplane.Senator Mc Carthy och invånarna i Song My doade
i bakgrunden.När jag reste mig upp för att sjunga med såg jag den
Amerikanska drömmen; det var en kravallutrustad snut, beväpnad med en
gummi-batong med stå1kärna, som kom rusande mot mig. Jag tog ton. "0ooh
say can you see. . . " Sedan sl-ocknade det för mti.g.

St:Hieronymus Hospital Neuroklrurgiska avdelningen 0ktober tg77:

"Patienten har svåra skador på Främre Centalvindlingen,resultatet
av ett trubbigt slag mot den högra Pannloben.Massiva b1ödningar i högra
Storhjärnshemisfären har strypt syretillförseIn ti11 de delar av



Pyramidbanorna som utgår från Främre Centralvindli-ngen och har
orsakat partj-e11 förlamning.Patienten har befunnit sig i Koma sedan
maj 1972.Kroppen befinner sig i ett tillstånd av atrofi.Utsikterna
för ett tillfrisknande är små,i det närmaste obefintliga. "

77 Septernber 1983:

Mörker, tystnad.

9 December 1987:

Ingen förändring -

20 Januari L992:

William Clinton från Little Rock,Arkansas svär presidenteden.sjä1v
börj ar j ag tvivl-a på mi-n egen existens.

3 Juni 1995:

Denna dag börjar bra,ett 1äkarteam försöker rädda mitt liv men

misslyckas grovt.När hjärtverksamheten upphörde och mitt EKG upp-
visade en horisontell linje vinkade jag farväI tiIl denna värId med

ett leende på mina 1äppar.
Min första sinnesförnimmelse på 1änge är en vacke.r ung kvinna som

talar ti11 mig och skingrar a1lt mörker.Hon säger märkliga saker;
"Jag har befriat dlg från din förtvinade kropp av en enda anledning,
du ska b1i,el-1er rättare sagt är,mitt medium.Du ska fö1ja med en man

på hans färd mot evigheten och du ska vara hans ciceron,hans fö1je-
slagare, hans sj ätte sinne, men framföra11t ska du vara mitt verktyg. "

Sedan bleknade hon bort.
Jag känner igen henne från uni-versitetet, vi gick en kurs a .k-o:ritinentaL

fi-losofi tillsammans , våren 1970. Hon är vacker, men j ag datade henne
aldrig.Hon har ett konstigt namn,men jag kommer inte på vad hon heter.
Hon verkar mena alrvar,men det skiter jag i,för nu djävrar ska jag
bränna på en puka så fet så det hajar du inte.För även om jag har
blivit reducerad. till ett icke-fysiskt väsen,bestående av astrala
energier so{n är en manifestation av två människors sammanlänkade
medvetanden,ska detta inte hindra mlg från att göra det jag gi11ar
bäst ; radioprata , röka gräs och spela gamla godingar, precis som när
jag hade ett eget radi-oprogram på WLSD.Nu djäv1ar ska ni få se på

en 60 och 70-tals revivial utan dess like-Yeah,ride on!



Bartholomeus
Jag kan börja med att konstatera att jag har sett a1lt värt att

se i denna vär1d,och i alta andra vär1dar också för den delen,och att
det är al-1a dessa erfarenheter som kommer att Iigga ti11 grund för mina

kommande memoarer, så kom ihåg;1äs boken, se filmen, lyssna på sound-
tracket och köp den signerade eldgaffeln.

Lite kort om mig sjä1v;jag föddes i Helvetets 6:e krets ur ren
onska någongång Iångt före syndafallet.Min fader var NlmrUp,Väktar-
demonen. Enligt Rose Ke11y, Crowleys första fru, såg min far ut som en

ihoptryckt dvärg med ärggröna hängande 1äppar, men j ag kan försäkra
er om att han hade en betydligt elegantare apparition än så,jag har

näm1i-gen ärvt hans stiliga utseende.Tyvärr har han nu sä11at sig ti11
sina fäder efter ett vä1 förättat värv,Azrael vare hans svarta sjäI
nåoig

Under min uppväxt i den 6:e kretsen Iärde jag mig mycket om livet
och jag såg kättare komma och gå,a11a från Jan Hus ti11 Milton Friedman

Eftersom jag var en mycket ambitiös person,var av god börd,och besatt
kvaliter som uppskattades i HeIvetet, avancerade j ag mycket snabbt i
hi-erarkin. Redan vid tiden för Sodoms undergång och de.n Babylonska
förbistringen var jag någon att räkna med.Vid den Ny.a tidens början
var jag min egen herre;jag var Syfilisen som fö1jde med Cortez till
den Nya Värl-den , j ag var Gal-1i1eis mentor när solen f ick slna f 1äckar
och den gamla världsbilden rasade,jag var Gauleiter över Babij Jar.
Jag var även uranstaven i den första sovjetlska atombomben som deto-
nerade över Semipalatinsk i maj 1949.Detta blev mitt fa11.

Jag hade handlat oförsiktigt och på mitt eget initiativ,utan att
kunnat förutse konsekvenserna. Detta uppskattade i-nte Helvetet, då den

halvsekeli-ånga terrorbalans som fö13de inte gav något utrymme för
några större konflikter med mindre än att hela mänskligheten sku1le
riskera att utplånas av sin egen destruktivitet,för även om kvantitet
är en kvalite i Helvetet så finns det gränser för vad som kan tolereras
Terrorbalans och männlskornas självbevarelsedrift blev helt enkelt
mitt falI.

Så här är jag nu,degraderad till- ett enkelt tjänarväsen,kraftlös,
förödmjukad och dessutom kedjerökande.Jag är bunden ti11 människornas
vär1d med al-1t vad det lnnebär av restriktioner;jag får i-nte uppen-
bara mig i min sanna form,jag får inte 1ängre agera efter mitt eget
goda huvud och jag måste arbeta med amatörer,ingen trevlig tillvaro
precis.

Ja.g får erkänna att denna omvälvande händelse förändrade mitt
Iiv,jag har blivit desj.llusionerad,deprimerad och brottas dagligen
med existensiell-a frågor som inte ger mig någon sinnesfrid.



Men j ag har ännu inte förlorat min tankeskärpa, min uppfinnings-
rikedom och mina subtila arbetsmetoder. Jag vägrar helt enkelt att
göra avkalI på mina gamla principer,och jag anser fortfarande att
brutalt vå1d är underlägset mi-na egna metoder som går ut på att succe-
sivt driva människor ti11 vansinnets rand och därefter 1åta dem

sjä1va döda och Iemlästa sina medmänniskor.Detta är min enda uppgi-ft
här i- vär1den, att sprida död och förintelse omkring mig och att vinna
onda sjä1ar åt HeIvetet.

Mitt senaste verk var bröderna Menendez.Det tog mig ett halvår att
manipul-era dern, och i deras sinnen i-nympa förträngda sexuella över-
grepp av deras far,vilket som vi a1la vet resulterade i ett fantastiskt
grymt fadersmord. Mycket sti1fullt på mj-n ära.

Jag har fått en följeslagare,Brutus,han kan i-nte bete sig.som ett
normalt tjänarväsen,han agerar p1anlöst och kaotiskt och dödar helt
urski-11nings1öst,en borderlinedemon helt enkelt.

Jag har just fått reda på att jag har en chans i helvetet att
slippa ifrån denna, bokstavli-gen ta1at, gudsförgätna pIats.0m j ag

klarar av att fy11a min kvot på 72x72 människosjä1ar inom 48 timmar
så tänker Rådet ta mi.tt fa]1 under övervägande,vilket' kan betyda
någon ny och spännande tjänst 1ångt ifrån denna,du gamla fula vär1d.

Som tur är har jag nästan fy11t min kvot,men det fattas fortfarande
två själar,vilket enligt Helvetets "Monokausala rege1" betyder att jag
måste vara den enda och direkta orsaken ti11 att två människor mister
livet,åtmi-nstone om jag ska få någon chans att slippa härifrån.

Det kommer att bIi svårt,jag kommer att ha ont om tid,men som vi-

säger i det här underbara landet; "It aint over until the fat lady sing"
. . and boy, is this bitch. gonna sing !
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Brutus

Tj ena, det är j ag som är Theophrastus Bombastus de Mauleon.
Mauleon efter svartkonstnären som levde på sextonhundratalet,en
hederstitel helt enkelt.Men dom kaIlar mig för Brutus för att jag
är så djävla kaotisk och brutar.Det är 0key.Jag är i Bel-zebubs
tjänst sedan århundraden tillbaka.Mi-n uppgift här i_ vär1den är
enkel,jag samlar in människornas svarta sjäJ-ar,man kanske sku11e
kunna ka1la mig för ett tjänarväsen.Det är 0key.Tyvärr fi-nns det
vissa begränsningar,jag får inte uppenbara mig i min sanna skepnad,
jag får inte he11er manifestera mig fysiskt,allt detta för att
människorna inte ska få reda på min och mlna kollegors existens.
Det är 0key...lag reser runt i världen och dri-ver folk till- vansinne
dråp , sj ä1vmord, massmord e11er folkmord om ti11fär1e ges. Jag har
i och för sig ardrig iscensatt ett folkmord a la po1 pot,rnen jag
arbetar på det,var så säker.Låt mig ändå berätta en anekdot..._..

Det här var för något år sedan e11er så. Jag hade bearbetat en
nigger i över två veckors tid,Colin Fergusen hette han visst.Det
var en ri-ktig l-oser så det var inget svårt j obb. Det var 0key. Jag
hemsökte honom i- hans drömmar,reci-terade utdrag ur 0nke1 Toms stuga
för honom om natten,hö1l rena Malcolm X taI för honom när han satt
på skithuset och implanterade 1i.te skojlga minnen om Iivet som en
sketen plantageneger i Södern i huvudet på honom,allt för att locka
fram lite "B1ack Rage" li-ksom.Det var 0key.0ch så en vacker dag när
jag hade lyckats driva honom tirl vansinnets rand,hängde jag med
honom när han skul-1e ta tunnelbanan ti11 Long Island.Från början
var det bara han och hans automathagel som skulre ta en tur,men
iag hängde med och bearbetade. honom lite ti11,för att få honom
att komma i rätt stämmning,få den rätta attityden,ni_ vet.

Hursomhelst, colin klev på tåget, börj ade störe sig, hotade passager_
arfla osv, han börj ade verkligen tända på a1la cylindrar, det hela
verkade mycket lovande. När han väI drog fram automathaglet tänkte
jag,den här Colin är en riktig stjärna,nu är det dags för mina fernton
minuter ! Jag menar gosse, den här colin såg ut som det tj ugonde år_
hundradets brutalaste hämndänge1,det var MengeJ-e och Terminator i ett.
Det var helt 0key.

Dvs ända fram titl dess han sku11e börje råta åskpinnen tara,
då sket sig hela prylen.0en fege kraken vågade inte plugga folket,han
bröt ihop,och började bö1a och snyfta om morsan.Det var inte 0key!

Jag blev så djäv1a sne,två veckors arbete hö11 på
hervete, j a kanske inte bokstavligen ta1at, men ändå . så
det enda rätta,trots att det är något så inåt helvete

att gå åt
j ag gj orde
förbjudet;jag



tog fysi-sk form ,flög in som ett jäv1a jehu i mekanlsmen på
hagelbrakaren och börj ade röj a runt därinne. sekunden efteråt
brakade skiten loss.Chicken-shit Fergusen hann aldrig fatta vad
som hände, p1ötsIig stod han där och pyrde med 6 döda och 1g skadade
omkring sig - Det var helt 0key !

Är1igt talat hade jag en djäv1a tur , hade någon av mina bossar
fått reda på att iag brutit Helvetets första och viktJ-gaste rege1,
'Låt ardrig en dödli-g få se din. sanna skepnad",hade jag inte
suttit här och berättat anekdoter,det kan jag lova.Men va faan,
måste man skarva lite när man gör ett jobb så måste man,det är
ia11afa11 min filosofi.

På ta1 om filosoferande,jag har fått en följeslagare,Bartholomeus
heter han visst. Han är lite torr och så, men det är 0k.ey. Jag vet inte
om han uppskattar mina metoder,han ka11ar mig "Antediluvi.ansk,,,vad
faan nu det betyder,men det är 0key.så 1änge han 1ämnar mig i fred,
inte störar sig och sköter sitt är det 0key.He1t 0key.
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