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Skrevet af Rasmus Rasmussen + Illustreret af Caspar Vang 

EH Et Call of 

Cthulhu-scenarie 

på et klinisk sted. 

For spilleleder og 

een spiller. 

FØNIX 

Patricia åbnede låget på den sorte træ-æske og 
tog langsomt dens indhold frem. Hun så med 
forundring på det, der nu hvilede i hendes hånd. 
Det var en oval sort sten, på størrelse med en 
mands næve. Overfladen var støvet og beskidt, 
men indenunder kunne hun skimte et sært og 
fangende skær. Forsigtigt begyndte hun at pudse 
den. 
Kort efter var den blankere og smukkere end 

noget hun før havde set. Det var som om den 
blev mere og mere blank, og pludselig kunne 
hun skimte en glød i stenens midte. 
Som var hun bange for at brænde sig, smed 

hun stenen fra sig og så til i rædsel, mens den 
spredte et hvidt lys gennem hendes stue. 

Så hørte hun en stemme sige hendes navn. 

Som det ofte sker i spil som Call of Cthulhu, 
kommer en spilperson ud for noget skræmmen- 
de og bliver såret. Han bliver indlagt på West 
Side Hospital, isoleret fra sine venner. 
Sygeplejersken Patricia Netherfields er faldet 
under kontrol af Djævelens Øje - en magisk sten, 
der får hende til at dræbe børn på hospitalet. 
Gennem drømmesyner kommer spilpersonen på 
sporet. 
Eventyret er henlagt til USA i 1920'erne, 

men kan foregå på et hvilket som helst hospital 
- indenfor de sidste 150 år. 

FORHISTORIE 

Djævelens øje er en sten af ukendt oprindelse, 
der er fængsel for en sindssyg ånd. Åndens smer- 
te kan kun tilfredsstilles ved død, og den driver 
sine ejere til at dræbe for den (se efterskrift om 

Djævelens Øje). 
Patricia arvede stenen fra en gammel dame på 

hospitalets alderdomshjem, hvor hun arbejder. 
Den gamle dame arbejdede engang på West 
Side Hospital. Dengang hed hun Nancy Rosen 
og dræbte børn for Stenen. Hospitalsledelsen 
prøvede længe at forklare dødsfaldene med 
"dårligt indeklima”, og da hun blev opdaget, bad 
man hende om at gå. Ledelsen var bange for de 
konsekvenser en skandale som denne kunne få 
for hospitalets rygte. 
Efter hun forlod hospitalet, fortsatte hun med 

at dræbe - nu under navnet Rebecca Henderson. 
Da hun blev gammel og svag, drev Stenen hende 
til at finde en arving. Hun lod sig indskrive på 
West Side's alderdomshjem, der netop er ind- 
rettet i den gamle børneafdeling. Da hun skulle 
til at dø, gav hun æsken med Stenen til Patricia. 
Inden længe var også hun bukket under for 

Djævelens Øje.   

OM SCENARIET 

Spilpersonen 
Eventyrets hovedperson er en spilperson, der 
bliver indlagt med kvæstelser. Det vil være mest 
hensigtsmæssigt, hvis staklen også har fået et 
større chok i forbindelse med ulykken (dvs. 
mistet sanity). Det er en udmærket medicinsk 
undskyldning for, at de drømmesyner han får 
kan fortolkes som hallucinationer. Spilpersonen 
indlægges i bevidstløs tilstand samme dag som 
Patricia bukker under for Stenen. Mens han 
kommer til bevidsthed foretager hun de første 
børnemord. Spilpersonen taler i søvne om sine 
syner, og det gør den gamle læge Dr. Barnaby 
mistænksom. Men Dr. Barnaby bliver myrdet, 
og vor helt må finde morderen på egen hånd. 
Eventyret er mest underholdende, hvis spilper- 

sonen er alene om at løse det. Hans venner kan 
kun besøge ham i åbningstiden, og det er bedst, 
hvis de er langt væk, mens eventyret står på. 

Indlæggelsen 
Lige når vores hovedperson bliver indlagt er han 
såret og mentalt ustabil. Han er ude af stand til 
at kommunikere med sin omverden og glider 
hele tiden frem og tilbage mellem sine drømme 
og virkeligheden.



Hans drømme om lidende børn er særdeles 
livagtige. Børnene er blege og ser syge ud. 
Nogle af dem græder hjælpeløst, andre står tavst 
og stirrer med en fremstrakt hånd, som vil de 
have hjælp. Det hele glider frem og tilbage mel- 
lem flydende skygger, hvor der lurer en større 
skikkelse i baggrunden. Det kan være svært at 
afgøre om drømmene udspiller sig på hospitalet 
alene. (Børnene i drømmene er tidligere ofre for 
stenen. De beder om hjælp hos spilpersonen.) 
Efter et par dage går det op ad bakke. Spil- 

personen kommer sig over det første chok efter 
en nat med urolig søvn og ulidelige smerter. 
De uhyggelige drømme fortsætter. 
Spilpersonen er nu rask nok til at bevæge sig 

rundt og lære West Side Hospital at kende. 

En helt på krykker 
Når du kører scenariet, skal du ikke glemme at 
spilpersonen er indlagt. Brækkede lemmer og 
anfald af udmattelse og svimmelhed er ikke de 

bedste arbejdsbetingelser, når man prøver at 
opklare et mord. Hvis spilpersonen f.eks. er ble- 
vet opereret og har måttet ligge i sengen længe, 
kan han kun bevæge sig rundt på krykker, når 
han først er kommet op. Udover de rent fysiske 
hindringer er der også steder hvor patienter ikke 
må gå hen, moderlige sygeplejersker osv. osv. 

West Side Hospital 
Hospitalet er en stor bygning i røde mursten med 
fire små spir og andre gotiske træk. 
Det er forholdsvist stort og tilsvarende dyrt. 

Som på alle andre hospitaler er der konstant 
travlt og alle er stressede. Hospitalet er forvirren- 
de og uoverskueligt, og mange af de ansatte har 
svært ved at finde rundt. 
West Side blev bygget i 1870 og består af en 

stor hovedbygning og to mindre sideafdelinger. 
Den ene fløj har sengepladser (her ligger spil- 
personen), den anden indeholder blandt andet 
alderdomshjemmet, operationsstuer og fødeafde- 
linger. Hovedbygningen indeholder skadestue, 
intensivafdeling og kontorer. Efter episoden med 
børnedødsfald for 40 år siden, indrettede man en 
ny børneafdeling. Den er placeret på bagsiden af 
hovedbygningen, ud til en pæn have med en sød 
lille legeplads. 

DRØMME OG DØDSFALD 

Spilpersonen kan tage affære af sine drømme 
og begynde at udspørge personale og andre pati- 
enter. Under alle omstændigheder bliver han 
snart opsøgt af Dr. Barnaby, der har hørt, at han 
har talt i søvne om lidende børn. 

Dr. Barnaby 
Dr. F. Barnaby er en ældre herre i begyndelsen af 
tresserne. Hans hår er næsten hvidt og hans 
ansigt er venligt og ungdommeligt. Han opsøger 
vor helt af nysgerrighed, efter at have hørt om 
hans mærkelige drømme. Barnaby har arbejdet 
på hospitalet i mange år. Han var der også, mens 
Nancy Rosen huserede. Han var sikker på, at der 
ikke var tale om "dårligt indemiljø”, sådan som 

ledelsen påstod. Da Barnaby opsøger spilperso- 
nen er Patricias andet offer blevet dræbt natten i 

forvejen, og Barnaby frygter, at det der skete 
dengang er ved at gentage sig. 
Spilpersonen har i sine drømme snakket om de 

lidende børn der lever i skyggerne. Barnaby 
opsøger spilpersonen på hans stue, og snakker 
med ham om vind og vejr, indtil han kan dreje 
samtalen ind på hans drømme. Det er vigtigt, at 
spilleren får et godt indtryk af Barnaby. 
Barnaby vil stille spørgsmål angående børnenes 

udseende, og om der var andre tilstede end dem. 
Spilpersonen vil mulig- 
vis kunne beskrive et 
par af børnene, og det 
vil give Barnaby endnu 
mere blod på tanden, 
for et par af beskrivel- 
serne vil passe til de 
døde børns udseende. 
Barnaby vil helst ikke 

tale direkte om sin mis- 
tanke. Han overvejer 
om han bør indvie spil- 
personen i den. 

  

Mord og Mareridt 
Natten efter samtalen har spilpersonen en helt 
speciel drøm. Han befinder sig i en dunkel 
kældergang. Det er tydeligt at se, at stedet ikke 
er nyt. Malingen skaller af væggene, og fugten 
driver, spredende en jordslået lugt. Det er mørkt 
og spilpersonen finder sig selv gående med faste 
skridt, som på vej mod et forudbestemt mål. 
Barnegråd kommer fra en ubestemmelig retning. 
Hvis spilpersonen på et hvilket som helst tids- 

punkt kommer til at røre ved sit eget ansigt, vil 
det gå op for ham, at han ikke er sig selv, men 
dr. Barnaby. 
Hvis spilleren nægter at lade sig føre ned ad 

gangen, slutter drømmen, så snart han opdager 
hvem han er. 
Følger han sine ben, vil han blive ført til en stor 

jerndør. Døren bærer et skilt, men det er for 
mørkt til at se hvad der står. Medmindre spilleren 

har andre idéer, vil spilpersonen automatisk 
åbne døren og træde ind i et helt sort lokale. 
Pludselig vil spilpersonen mærke noget hårdt der 
rammer ham i ryggen. I samme øjeblik vågner 
han i sin seng. 
Men denne drøm er kun halvdelen. For næste 

morgen finder man Dr. Barnaby brutalt myrdet 
på sit kontor. Hans ryg er brækket med et hug fra 
en stor økse (en af hospitalets brandøkser). 
Ingen har set eller hørt noget. 

Barnaby's Skæbne 
Dr. F. Barnaby blev myrdet af Patricia Nether- 
fields. Hun frygtede, at Barnaby ville komme på 
sporet af hende, og besluttede sig for ikke at tage 
chancer med ham. På mordnatten sad Dr. Barna- 
by og skrev på en rapport om dødsfaldene. Han 
var så dybt optaget med at få alle spilpersonens 
drømme skrevet omhyggeligt ned, at han ikke 
ænsede sygeplejersken. Et sekund senere giver 
hans rygrad efter for øksens blad, og han holder 
op med at skrive. 
På mordstedet er der imidlertid ingen spor at 

finde; hverken mordvåbenet eller rapporten. 
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JAGT PÅ EN MORDER 

Mordet på Dr. Barnaby skulle være nok til at få 

spilpersonen til at interessere sig for sagen, men 

hvis det ikke er nok, vil han i de efterfølgende 

nætter gennemgå flere mareridt om lidende 
børn. Barnaby vil også dukke op - ligbleg - og 
hviske noget om at ”det sker igen”. 

Hvordan udvikler historien sig 
Dr. Barnaby var anset som en elskelig gammel særling, og mordet på ham 
vil kaste en skygge over West Side Hospital. Der vil gå rygter og nervøs 

snak vil cirkulere blandt de ansatte. De vil være meget forsigtige overfor 

fremmede - især journalister - medmindre man kan komme ind på dem. 

Samtidig foregår der en politi-undersøgelse, ledet af inspektør John 
Richmond (se ”bipersoner” bagerst). 
Den ambitiøse unge politiinspektør er en spinkel mand med små briller og 

pænt tøj. Han er intelligent og praktisk med begge ben på jorden. Han går 

rundt på hele hospitalet og udspørger folk. Han gider ikke spilde tid på ævl 
om drømme eller anden snak. 
Politiet vil mene, at der er tale om en galnings værk. Når de ikke kan finde 

oplagte mistænkte på hospitalet, vil de lede efter tidligere patienter på en 

sindssygeanstalt, hvor Barnaby arbejdede en overgang for mange år siden. 
Efter nogen tid begynder sagen også at påvirke Richmonds nattesøvn. Han 

drømmer om en indespærret ondskab der bringer døden med sig. Det 
skræmmer ham nok til måske at opsøge spilpersonen igen. 

I mellemtiden fortsætter Patricia ubemærket sit arbejde. Også hun bliver 

mere forsigtig. Hun bruger cyanid til sine mord, da det ikke kan spores. 

Spilpersønens undersøgelse 
Spilpersonen vil opleve, at han ved noget, men 
ingen tager det ret alvorligt. Han må forfølge 
sagen på egen hånd. Jo nærmere han kommer på 
løsningen, jo tættere vil han komme på den 
voksne skikkelse i drømmene (se Indlæggelsen i 
starten). 
Der er næsten umuligt at finde noget om bør- 

ne-dødsfaldene 40 år før. Dengang var der noget 
kritik af sundhedsforholdene i aviserne. Arkiver- 
ne skal så bringes til personen på hospitalet. Den 
gang insisterede ledelsen på at der var tale om 
dårligt indeklima, og startede en støtte-indsam- 

ling. 

FOLK PÅ WEST SIDE 

De Ansatte 
Hvad man kan få ud af sygeplejersker og læger, 
kommer an på hvem, hvordan og hvornår man 
spørger. De ansatte har travlt og snakker gerne 
udenom. Spilpersonen skal heller ikke glemme, 
at han er en patient. 
Dem der arbejdede med Barnaby ved, at han 

opholdt sig på hospitalets alderdomshjem i de 
sidste dage (faktisk fra lige efter det første barne- 
mord). Barnabys nærmeste venner blandt kolle- 
gerne var retsmedicineren Dr. Goldblum og Dr. 
Eisberg. 

Dr. André Goldblum 
Retsmedicineren er dybt rystet over Barnabys 
død, og vil gerne tale med spilpersonen om 
ham. André er treogtredive og næsten skaldet. 
Han er en høj nervøs mand med bløde hænder. 
Barnaby har nævnt historien om de døde børn 
for ham, men André tror ikke det har noget med 

mordet at gøre. Goldblum har undersøgt de 
døde børn, men har ikke fundet ud af noget 

endnu. 

FØNIX 

Dr. Goldblum er alkoholiker, men drikker 
naturligvis kun i smug. Han vil være villig til at 
gøre spilpersonen store tjenester for ikke at blive 

afsløret. 

Dr. Wolfgang Eisberg 
Eisberg er af tydelig tysk afstamning, med en lille 
rund krop og en heftig accent. Han har kendt 
Barnaby i de ti år han har arbejdet på West Side, 
og holdte meget af ham. Eisberg ved, at Barnaby 
interesserede sig for det mystiske og okkulte. 
Noget af det sidste han fortalte Eisberg var, at 

han var ved at bruge "utraditionelle metoder” til 
at afsløre noget, der var ved at ske på hospitalet, 
og at han måske ville skrive en rapport. 

Patienterne 
Nogle af de andre indlagte har hørt vage rygter, 
som måske kan lede spilpersonen videre, men 
for det meste ved de ikke noget. De kan dog 
komme med andre gode historier. Her følger to 
eksempler på indlagte: 

Julio Bustamante er en femogtyve-årig mexikaner 
der er indlagt med et brækket ben og nogle 
småskader efter et biluheld. Julio er i virkelighe- 

den med i en bande der smugler sprut over 
græn-sen mellem Mexico og USA. Julio får på et 
tidspunkt besøg af nogle skumle violinister af ita- 
liensk udseende. Han må flygte, måske med 
hjælp fra spilpersonen. Julio og hans venner kan 
dukke op igen i et senere scenarie. 
Stephen Works er en pensioneret glarmester på 
toogfirs. Han bor på alderdomshjemmet, men 
det lykkes ham ofte at slippe ud og nisse 
omkring. Han vil prøve at slå følge med spilper- 
sonen, hvis han får mistanke om, at han arbejder 

på noget interessant. Stephen har boet i kvarteret 
i hele sit liv, og hvis man spørger ham, kan han 
vist godt huske noget om nogle børn der døde 
på hospitalet for år tilbage. Som alle andre nys- 
gerrige pensionister, har Stephen kæmpet sig ned 
for at se på børneafdelingen. Her så han et glimt 
af Patricia, som han genkendte fra Alderdoms- 
hjemmet, men tænkte ikke nærmere over det. 
Stephen kan slynge det ud som en sidebemærk- 
ning, hvis du vil hjælpe spilpersonen. 

STEDER PÅ WEST SIDE 

Børneafdelingen 
Child Ward er lys og velholdt. Her er indlagt ca. 
40 børn med børnesygdomme og småskader. 
Lederen af børneafdelingen er Oversygeplejerske 
Mary O'Flanagan. Hun er en rar og myndig kvin- 
de, men ikke så fantasifuld. Hun kan ikke fore- 

stille sig, at der skulle være noget galt på hendes 
afdeling. Afdelingen er aflåst om natten, og kun 
de ansatte har nøgler. Men i linnedskabet er der 
en gammel og ubrugt dør ned til kælderen. 

Kælderen 
Det er muligt, at opdageren selv ønsker at finde 
den kælder, han drømte om da Barnaby blev 
dræbt. På et kort over hospitalets kælder kan 
man finde en gang, der kunne være den fra 
drømmen. Den går direkte fra børneafdelingen 
til alderdomshjemmet.



Hele denne del af kælderen bliver kun brugt til 

opbevaring. Gangen er dårligt vedligeholdt, og 
lugter jordslået. Politiet har ikke undersøgt gan- 
gen. Bag et skab kan man finde en blodplettet 
brandøkse - den der dræbte Barnaby. 

I kælderen findes nogle gamløfokaler, fyldt 
med alt muligt 
ragelse (stole, 
tavler, gamle 
skeletter osv.). 
Patricia har 
indrettet et af- É 
sidesliggende rum under 
alderdomshjemmet. En måde at finde 
stedet på er via den store tunge jerndør, som 

spilpersonen kan genkende fra drømmen om 
Barnaby. I rummet står et bord og en stol, og det 

eneste lys er fra en nøgen pære i loftet. I det ene 

hjørne ligger en klump kridt, og på væggen står 
de døde børns navne. 
På bordet ligger den manglende rapport, som 

Barnaby arbejdede på. Rapporten er skrevet med 
blæk, og er mest et studie i okkulte ligegyldig- 
heder. Henimod slutningen er de døde børn 
omtalt. Der henvises til den lignende episode 
for år tilbage, og Barnaby undrer sig over lig- 
hederne. Han mener desuden, at det hele også 

kunne have noget at gøre med spilpersonens 
drømme. Den sidste side er plettet med tørt 
blod. 
Spilpersonens navn står på denne side, og er 

understreget tre gange med blyant. 
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Alderdomshjemmet 

Hjemmet er dårligere vedligeholdt end resten af 

hospitalet. Over døren til afdelingen kan man 
tyde skriften fra et gammelt skilt, hvorpå der står 
"Child Ward”. 
De gamle på hjemmet har ikke meget at sige, 

men er gode til at fylde spilpersonen med en 
masse gode historier om gamle dage og ung- 
dommens forgangne glæder. 
Hvis Patricia opdager spilpersonen på alder- 

domshjemmet, vil hun smide ham ud. Det 
vil undre de gamle, der kender 
hende som en stille og 
genert pige. 
En sygeplejerske ved 

navn Amy Bookman, 
der også arbejder på 
alderdomshjemmet, har 
set Patricia græde et par 
gange. Begge gange troede hun 
åbenbart hun var alene. Amy regnede med at 
det var fordi Patricia havde været tæt knyttet til 
Rebecca Henderson, en af de gamle, der døde et 
par uger før. Dette kan komme frem i forbindelse 
med spørgsmål omkring opførsel hos de andre 
kolleger. 

   

     

Omklædningsrummet 
På alle afdelinger i hospitalet er der et omklæd- 
ningsrum, hvor de ansatte skifter tøj. Patricia 
opbevarer æsken med Stenen i sit klædeskab. 

Spilpersonen kan snige sig ind og undersøge 
skabet, og derved få bekræftet enhver mistanke 
om, at Patricia er skummel. Hvis Stenen forsvin- 

der fra skabet, vil Patricia gøre alt 
for at få den tilbage. 

PATRICIA SLÅR TIL 

Patricia vil før eller 
senere opdage, at 

nogen udover politiet efterforsker Barnaby 
og børnene, og at den nogen er spilpersonen. 
Hun vil dernæst forsøge at myrde ham. Mord- 
forsøget finder først sted hvis historien ikke kan 

trækkes længere. 
Om natten har spilpersonen en sidste drøm, 

hvor han nu ser skikkelsen fra de andre drømme 
tydeligere. Som han nærmer sig, kan han ane, 
at det er en sygeplejerske. Så vågner han plud- 
selig, og Patricia står bøjet over ham og fører en 
pude ned mod hans ansigt. Spilpersonen kan 
slås lidt med hende, men Patricia river sig løs 
og løber væk, så snart hun opdager, at han er 
vågnet. 
Efter mordforsøget vil Patricia holde op med 

at myrde børn, og koncentrere sig om at skaffe 
opdageren af vejen. 
Ingen på hospitalet vil umiddelbart tro på at 

en sygeplejerske har prøvet at myrde spilper- 
sonen. Inspektør Richmond vil være skeptisk, 
men kan overbevises til at lytte til spilpersonens 
historie. 

15 scenarie 
SEE Een er 

KLIMAKS 

Skulle det lykkes for spilpersonen at overbevise 
nogen om, at Patricia er morderen, vil hun 
forsvinde. Hvis vor helt sidder alene med sin 
overbevisning, vil Patricia ikke lade sig skræm- 
me, men i stedet forsøge at lokke ham ned i 
kælderen igen, for der at tage livet af ham. 
Hvis hun bliver afsløret, vil hun flygte ned i 

kælderen, som hun kender bedre end nogen 
anden. Hvis hun alligevel ikke føler sig sikker 
nok, vil hun fortsætte gennem kloaksystemet. 
Når hun er i sikkerhed vil hun forberede sig 

på sin hævn. Hun vil benytte sig af alle de kræf- 
ter Stenen kan lære hende. 

EFTERSPIL 

Patricia kan blive 
fanget, slået ihjel 
eller flygte. Spilper- 
sonen kan blive en 
helt for sin opkla- 

ring af to mysterier på 
en gang, eller overflyttet til en 

lukket anstalt. Ligegyldigt hvordan 
historien slutter, vil vor helt være efterladt med 
et nyt problem. 

September/oktober



16 

  

DJÆVELENS ØJE 

Den magiske sten har siden tidernes morgen 
været et fængsel for ejernes ånder. Når en ejer 
dør, overføres sjælen til Stenens fængsel, og den 
gamle ejers ånd forsvinder til en uvis skæbne. 
Ånden i stenen har store evner, og kan give den 

nye ejer magisk indsigt og syner fra for- og frem- 
tid. Men ånden har også ulidelige smerter, der 

kun kan tilfredsstilles ved død. Derfor bruger 
stenens ånd sine evner til at lokke den nye ejer, 
og viser syner, der gør den nye ejer mere og 
mere sindssyg. Således blev begge sygeplejesker 
overbevist om de skulle dræbe børn, ved at vise 
dem hvor frygtelig fremtiden ville blive for disse 
uskyldige. 
Når først man een gang har fulgt stenens bud, 

er man bundet til den. Stenen vil prøve at forhin- 

Stenen gemmer yderligere på 150 Magic 
Points, som den kan bruge til at hjælpe ejeren 
med at kaste magi. Dette giver ånden i stenen 
stærke smerter, og de brugte Magic Points kan 
kun ”oplades” ved at dræbe uskyldige i stenens 
navn - den får så MP tilbage, svarende til offerets 
Power. 

En af idéerne med scenariet er at spilpersonen 
har mulighed for at stå tilbage med stenen. 
Det er usandsynligt, at spilleren har fundet ud 
af hvilke kræfter denne sære sten egentlig har, 
og så er der kun én måde at finde ud af det på. 

Hvis en af spilpersonerne i din gruppe narres 
af stenen (som muligvis er ”beboet” af Patricia 
på dette tidspunkt), er der ingen grænser for hvor 
historien om Djævelens Øje kan bevæge sig hen. 
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dre dens ejer i at skaffe sig af med den, og 
de færreste vil give afkald på en så magtfuld 
genstand. Lykkes det ejeren af slippe af med 
den, må den finde en ny ejer og begynde forfra. 
Måske vil den få den nye ejer til at tage hævn 
på den gamle. Ingen ved hvordan stenen kan 
ødelægges, og den har en mærkværdig evne til 
altid at dukke op i nye hænder. 

Spilteknisk 
Ånden af en ejer der overføres til stenen får 
indsigt og magiske kræfter. Stenen gemmer på 
al den viden tidligere ejere har haft. Ånden kan 
ikke bruge denne viden selv, men må lære den 
videre til den nye ejer. 
Ånden kan ikke selv kontakte omverdenen. 

Men når man pudser på den, skabes en direkte 
forbindelse mellem ånden og den der pudser. 
Derfor ser Stenen altid støvet og beskidt ud. 
Stenen er bl.a. i besiddelse af følgende evner: 

Cthulhu Mythos 65%, Occult 90%, History 99% 
- og andre evner og magi efter Keepers skøn. 

PERSONER I TAL 

Patricia Netherfields, 24 år 

STR10 CON 14 SIZ12 APP 16 
INT14 POW 11 EDU 16 SAN O 
Damage Bonus: 0 HP 13 

Patricia er god til alt hvad der har med pasning 
af gamle mennersker at gøre, og kan desuden 
bevæge sig ubemærket omkring på hospitalet. 
Stenen har lært hende nogle få magiske kræfter - 
hvilke præcis er op til dig. 

John D. Richmond, politiinspektør, 31 år 

STR 10 CON 13 SIZ14 APP 11 
INT15 POW 11 EDU 14 SAN 56 
Damage Bonus: +1d4 HP 13 

John er dygtig med sin .38 revolver, som han 
altid bærer. Dernæst er han god til at gennem- 
skue folk og til at køre bil. 
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