
Trails of Cthulhu Bookhounds of London

Ludmilla Franke finns ej mer
Note till spelledaren:
Se till att spelarna får användning för alla sina skills och investigative abilities under
äventyrets gång. Centralt i Trails är dock att spelarna åtminstone ska hitta tillräckligt för att ta
sig vidare i äventyret.
Bakgrund:
Gruppen driver en ockult bokhandel i London under mitten av 1930-talet. Låt spelarna
gemensamt ta fram de egenskaper och fysiska attribut som utmärker bokhandeln.
I området lever många under fattig gränsen och att gruppen överhuvudtaget kan försörja sig
är en ynnest.

Hook: En dag stannar en exklusiv svart bil utanför det annars så smutsiga området och in i
butiken kommer en man i svart rock, kostym, glasögon och hatt. Han presenterar sig som
Hans Freiter och har ett särskilt önskemål som han betalar mycket väl för.
(spelare som är extra observanta kan lägga märke till att han bär tyska nazistpartiets symbol
som ring på ett av sina fingrar)

I den just framlidne Ludmilla Frankes privata samling ska det ha funnits en originalutgåva av
Gustav Meyrinks roman Golem och han vill att gruppen hjälper honom att få tag på denna.

Undersökning: Saker spelarna kan undersöka för att ta sig vidare.

● Om spelarna gör efterforskningar på vem Ludmilla Franke var så kan de få reda på
att hon var en känd Judisk mystiker.

● Hon dog för bara några dagar sedan och hennes dödsbo har ännu inte öppnats upp
för auktion. Hon hade inga kända släktingar.

● I kvarteret där hon bodde vaknade grannarna av ett gutturalt vrål mitt i natten.
● Hennes kropp har tagits hand om av Kenningtons begravningsbyrå. Hon ska

begravas om fyra dagar.

Ifall spelarna besöker hennes hem:
Avspärrningar finns till takvåningen i huset hon bodde i. Spelarna behöver ta sig in på ett
diskret sätt om de vill ha tid på sig att vara kvar.
Vindsvåningen är fylld av välsorterade hyllor med allt som man kan förvänta sig av en
ockultist av rang, kroppsdelar, djur och växter i olika behållare. Örter av alla dess sorter etc.
Längre bort i rummet skymtas några bokhyllor. I rummets mitt täcks golvet av symboler av
alla de slag, linjer målade i intrikata mönster och i dess mitt en kittel samt hållare för böcker.

Undersöker de bokhyllan får de reda på att det mesta är böcker som de lätt kan sälja i
butiken men att det verkar saknas det där lilla extra som en kan förväntas av en person med
hennes rykte. En book scout eller butiksägare kan lista ut att det verkar som att någon
annan varit före och inte ville lämna några uppenbara spår till polisen efter sig.

Undersöker de rummets centrum närmare så finner de spår av bly inbränt i golvet. På
hållaren finns en sliten äldre volym fastkedjad och uppslagen. Språket är okänt för de som
inte är insatta i den ockulta världen.

Andreas Öggesjö (FD: Henriksson)



Trails of Cthulhu Bookhounds of London

Om någon försöker undersöka vad det faktiskt står där så kan de få reda på att det beskriver
en ritual där användaren bokstavligen tar hemligheter med sig till graven. Avslutningsvis
dricker utföraren kittelns bly och förseglar hemligheten inom sin kropp.
Här finns all möjlighet att låta spelarna slå stability tests och känna visst tvivel på vad de
egentligen gett sig in på.

Gruppen kan efter detta få information genom sina kanaler(eller eftersökningar om de är på
hugget) att det kommer hållas en hemlig auktion vid det övergivna kapellet nära floden.
Gruppens book scout eller motsvarande kan ordna fram en inbjudan för gruppen att delta.

Skulle de välja att undersöka sanningsgraden om ritualen kan de smyga sin in på
begravningsbyrån och undersöka  hennes kropp. I kroppen finns en ca 30kg tung cylinder
med magiska sigill på. Vad de gör med denna är upp till spelarna, Hans F kommer köpa den
om de vill ha pengar annars kan den vara ett frö till framtida äventyr.

Vill spelarna vänta kan de göra detta och gå på auktionen, köpa boken och känna sig klara.
De kan även bryta sig in/deala med den rivaliserande bok agenturen för att få tag på den,
men det ska vara svårt  att lyckas med. En duktig Forger kan undersöka boken, fixa i
ordning den inför försäljningen samt upptäcka att den verkar innehålla en systematik i sina
annotationer, markeringar etc. som tyder på att någon form av kod gömmer sig inom verket.
Det kanske är därför Hans F verkligen vill ha tag på hennes utgåva av boken.

Går spelarna senare på hennes begravning kan de efteråt hitta spår av lera som leder bort
en krypta och vad som verkar var en passage ner i tunnlarna till gamla london.

När spelarna kontaktar Hans F kommer han inom kort till deras bokhandel och betalar
mycket väl för deras arbete och för boken.

Slut
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