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INLEDNING 

Äventyret "Sista dansen i Dartmouth" är ett förhållandevis litet 
äventyr anpassat för att kunna spelas på en spelkväll och inne- 
håller tre färdiggjorda karaktärer som ska användas. Äventyret i 
sig är ganska speciellt i sin uppläggning och kan i det närmaste 
beskrivas som en serie händelser som länkas ihop och bildar en 
händelsekedja i vilken spelarna,av en slump,hammnar.Äventyret i 
sig är inte gjort på ett sådant sätt att det faller sig naturligt 
att spelarna ska förstå vad som händer och lyckas klara av även- 
tyret på bästa sätt.I äventyret finns tex inte ledtrådar som leder 

till andra ledtrådar som sedan leder till äventyrets upplösning. 
Ett slut där spelarna inte förstår ett duggzavintrigen och ab- 
solut inte förstår vad som hände är alltså inget "dåligt" slut 
utan en naturlig följd av händelserna.Därmed är det inte sagt 

att spelarna på intet sätt kan påverka äventyrets utgång.I början 

kommer äventyret att vara lite styrt med ett antal fristående 

händelser,sk stickspår,som måste ske. Mot slutet av äventyret 

kommer det att vara helt upp till spelarna hur det går för dem. 

Alternativa slut som det står SL fritt att välja mellan kommer 

att finnas. 

REGELTILLÄMPNING . 

I detta äventyr gäller generellt 4:e utgåvan av Call of Cthulhu. 

Inga ändringar i detta system är gjorda. Minsta avsteg från regel- 

systemet kommer att bestraffas HÅRT!!! 
Nä, jag skämtar bara.Om SL av någon anledning,av vilka skäl det än 

må vara,vill göra avsteg från reglerna så accepteras detta så 

länge syftet är gott,tex ta död på kobolder,förhöja stämmningen. 

BEDÖMNING 

Bedömning kommer ske uteslutande på rollspel,dvs rollagerande 

efter karaktärer och spelet mellan karaktärerna,utan hänsyn 

till effektivitet och framgång i äventyret. 

BILAGOR OCH HANDOUTS 
  

I äventyret finns ett antal handouts,dvs papper med information 

på,som ska ges till spelarna då det anges i äventyret.Dessa till- 

fällen markeras med ett H+Nr.Islutet finns en förklarande Hand- 

outslista. 
Med i äventyret finns även ett antal bilagor.Dessa bilagor före- 

ställer SLP,föremål,platser och varelser och ska ges till spel- 

arna när det faller sig naturligt.En del bilagor anges i även- 

tyret när de ska ges ut.Förklaring av bilagorna finns på handout- 

listan. 

KARTOR 

I äventyret finns ett antal kartor varav alla utom Nr3 ska ses 

enbart av SL.Karta Nr 3 finns i två exemplar varav en kan ska ges 

åt spelarna när de sett sig omkring i huset som kartan föreställer. 

Vad det gäller de andra kartorna så kan SL rita upp området som 

kartan föreställer på ett separat papper,vartefter spelarna ser 

sig omkring.



HISTORISK TILLBAKABLICK 
  

Edward Barrington levde,ända tills för 3 år sedan,ett full- 
ständigt normalt liv.Han bodde ensam i Lexington, Kentucky där 
han innehade en professur i språk vid universitetet. .Detta yrkes- 
val var ingen slump.Aven om Edwards far överste Theodore Barring- 
ton önskade att han skulle följa i sin faders fotspår och göra 
karriär inom armef så blev det inte så.Edward hade en naturlig 
fallenhet för språk,något som hans mor Lydia uppmuntrade.Vid 
9 års ålder behärskade Edbard de klassiska språken latin och 
grekiska samt franska.När modern dog 1911 så gav fadern upp 
hoppet att få in Edward på en annan yrkes bana. 
Han fortsatte läsa språk vid Chardlotteuniversitetet.Han intres- 
serade sig mest av språkens ursprung och deras gemensamma nämnare 
dvs komparativ lingvistik. 
År 1929,samma år som fadern dog,så utnämndes Edward,endast 30 år 
gammal,till USAs genom tidernas yngste professor,i komparativ 
lingvistik vid Lexington universitetet.Han behärskade då 11 språk. 
Men säg den lycka som varar,ty bortom sfärerna,53 miljoner år 
tillbaka i tiden härskar en ras nyfikna varelser,Yithanierna. 

"Dessa varelser bär epitetet-Den stora rasen då de allen har lärt 
sig konsten att resa i tiden.De är väldigt kunskapshungrande 
och brukar då och då låta någon utvald resa framåt i tiden och 
utbyta medvetande med någon representant för mänskligheten som 
besitter stora kunskaper på det vetenskapliga: området Mäniskans 
medvetande hammnar i varelsens kropp miljoner år tillbaka i tiden. 
Där tvingas han skriva ned sin tids samlade kunskap.Under samma 
tidsrymd befinner sig Yithaniern i den utvalde mäniskans kropp 
och är tvungen att lära sig hur den fungerar.När han väl har lärt 
sig det så börjar han att samla in information som han ska ta med 
sig hem när tiden är kommen att byta tillbaka medvetandena. 
Innan återbytet av dessa sker så kommer Yithanierna att utplåna 
den utbytta mäniskans minnen av den tid som varit med hjälp av 
avancerad hypnos.De kommer även att lägga in en mental blockering 
som hindrar mäniskan att tänka på dessa minnen: 
Detta hände Edward.Den 24:e januari 1930,under det att han tar 
sig en kvällspromenad i Lexingtons stadspark,faller han plötsligt 
ihop och förlorar medvetandet.När han vaknar upp 2 dagar senare 
minns"Edward" ingenting av sitt tidigare liv.Tacka faan för det, 
han befinner sig ju dock 53 miljoner år tillbaka i tiden. 
Sakta börjar Yithaniern,vars namn för övrigt är Eit”ch Iaol, i 
Edwards kropp att lära sig behärska sin nya kropps fundamentala 
funktioner tex gå,äta och skriva.(Det senare är svårare än det 
låter då en Yithanier skriver med sina ansiktstentakler). 
Därefter börjar han lära sig grundläggande kunskap såsom:USA har 
48 stater,det var George Washington som korsade Delawarefloden. 
Efter detta följer insamlandet av information om,i Edwards fall, 
mäniskornas språk. . 
I tre år pågår detta.Den 19:e maj 1933 är det dags för Iaol att 
lämna Edwards kropp och fara hem,och tvärtom.Något går fel! 
Utbytet av medvetandena sker dock,men Edward har fortfarande 
vissa påtagliga minnesfragment kvar.Samtidigt har en telepatisk 
länk,som spänner över 53 miljoner år,bildats mellan Edward och 
Iaol.Då denna länk hotar att ta död på Iaol beslutar denne att 
göra en resa genom en tidsportal in i framtiden för att finna 
Edward och ta tillbaka honom eller,om nödvändigt ,elliminera 
honom.Denna plan har två stora nackdelar.Dels så är metoden 
ganska primitiv och farlig och del kommer ta Yithanierna ca 6 
dagar att skapa portalen,dels så kan Iaol inte göra resan utan- 
för sin kropp utan han tvingas att göra resan fysiskt vilket 
kommer att ytterligare försvaga honom. 
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Därför tar han med sig Aidi”sh Keh,Yithaniernas främste krigare, 
och god vän till Iaol.Han är inte road av att se sin vän gå under 
-So boy,is he pissed! 
Under tiden så håller Edward på att bli galen.Han får ideliga 
flashbacks innehållande varelser han är paniskt rädd för.Han tror 
sig också vara förföljd av någon eller något. 
Efter att ha skickat iväg ett desperat brev med en vädjan om 

hjälp till en av sin fars vänner,Joshua MacGregor,som han vet är 

skyldig familjen en tjänst så beger han sig iväg släkten Barring- 

tons hus,Cape Rothton ute vid North Carolinas kust.Huset har 

stått tomt sedan hans far dog och där tror Edward att han är 

säker. Vad han inte vet är att den telepatiska länken gör att Iaol 

vet exakt var Edward befinner sig i varje stund. 
Efter en lång och tröttsam resa med bil över Appalacherna så 

kommer Edward fram till huset på Cape Rothton,nästan... 

På kvällen den 22:e maj så kör han av vägen 400 meter från huset 

vilket resulterar i,förutom en rejäl bula,total Amnesi.(Inte 

Anemi eller Amnesti) 
När han vaknar till liv så tar han sig iväg mot närmsta hus vilket 

råkar vara huset på Cape Rothton.Där träffar han spelarna för 

första gången i äventyret. 
Under tiden är Yithanierna i full gång med att bygga tidsportalen, 

Nu är det dags för SL att läsa igenom rollpersonerna innan han 

fortsätter.Därefter är det bara att läsa vidare under:Hur blir 

rollpersonerna involverade.



HUR SPELARNA BLIR INVOLVERADE 
  

Spelarna kommer in i äventyret på två olika sätt beroende på 

vilka rollpersoner de ska spela.Från början känner Vännerna wc. 

Joshua MacGregor och John Carot inte Adrian Burlington. 

De kommer att mötas en bit in i spelet och förhoppningsvis stifta 

bekantskap och följas år genom äventyret.De har goda skäl att 

hålla ihop. 

HUR SPELARNA BLIR INVOLVERADE 
  

JOSHUA MAC GREGOR 
  

År 1917 under det att världskriget rasade för fullt hade Joshua 

tagit värvning och befann sig i norra Frankrike i en liten by 

vid namn Soursilly.Det var den 18:e dec då de kvarvarande sol- 

daterna ur det 14:e infanteri regementet,där Joshua ingick, be- 

fann sig bakom frontlinjerna för ett par dagars vila.De hade 

tagit skydd för ovädret i vad som en gång varit ett bageri då det 

tyska artilleriet beslöt att lägga spärreld över området.Ett par 

granater slog ned i det föredetta bageriet som tog eld.Många”-män 

dog direkt.Mac Gregor sårades svårt i ena benet.Han var kvar inne 

i bageriet oförmögen att ta sig ut.Elden härjade omkring honom 

och röken fyllde hans lungor då en tanke for genom huvudet på 

honom:"Här kommer jag att dö! Det sista han såg innan han gav 

upp andan för att sälla sig till sin gud var en uniformsbe- 

klädd ängel uppenbara sig i elden. 

När han vaknade till liv igen befann han sig på ett sjuktrans- 

portfartyg på väg hem till USA,kriget var över för hans del. 

Väl hemma fick han reda på att han i sista stund räddats av 

kompanichefen kapten Theodore Barrington som med risk för sitt 

eget liv släpat honom ur elden.Detta var i det närmaste en 

religiös upplevelse för Joshua,han skulle ju egentligen vara död. 

Han uppfylldes av en outsäglig tacksamhet och kände sig stå i 

skuld till mannen som hade räddat honom.Efter krigets slut upp” 

sökte han Theodore Barrington som vid det här laget avancerat 

till överste.De utvecklade en bekantskap som dock inte gick 

djupare än att de träffades några gånger per år vid regementets 

sammankomster.Joshuas vänskap med Theodore hämmades mest av den 

tacksamhetsskuld han ansåg sig stå i till honom.1929 dog Theodore. 

Vid uppläsningen av hans testamente vid vilken Joshua var närvar-” 

ande så skrev Theodore att även om Joshua aldrig kunde återgälda 

tjänsten till honom så kunde han se efter hans son Edward om 

denne någon gång behövde hjälp.Edward flyttade dock västerut och 

fick tjänst vid Lexington universitetet och Joshua förlorade 

kontakten med honom,något han ibland känner djup ånger över. 

Ända tills nu då Joshua mottager ett brev med en vädjan om hjälp 

från Edward. 

JOHN CAROT 

Även om John aldrig självträffade någon av släkten Barrington 

så kommer han att hjälpa Joshua i alla avseenden då han är hans 

bäste vän. Allt annat är dåligt rollspel.



ADRIAN BURLINGTON 
  

Under den tiden då Iaol var i besittning av Edwards kropp så 
beställde han en rad böcker från US National publishing Co där 
Adrian var ägare och chefredaktör.Dessa böcker gällde mänisko- 
rasernas förhållande till varandra och behandlade ämnet ras- 
biologi samt en del nationalistiska böcker.Detta var veckorna 
innan återutbytet av medvetandena skulle ske så Iaol beslöt att 
inte betala några av räkningarna förlaget skickade. .Istället för 
att betala skulden som nu uppgick till 123$ 50c så köpte Iaol 
sig en motorcykel eftersom att åka cykel var det enda han gillade 
att göra när han befann sig i mäniskokroppen. 
När skulden trots ett antal påminnelser inte betalats beslöt 
Adrian att själv kräva in pengarna då han ändå skulle söderut. 
När han anlände till Lexington hade dock redan återutbytet av 
medvetandena skett och Edward hade gett sig av till Cape Rothton. 
Att Edward hade åkt till Cape Rothton fick Adrian veta av Edwards 
hushållerska.Detta gjorde honom ännu mer förbannad.Försökte den 
djäveln smita från sina skulder?Trots omvägen beslöt han att åka 
efter Edward och avkräva honom skulden. 

ÅRET 1933 

Eftersom äventyret utspelar sig i maj 1933 så är det bra att SL 
får veta lite om vad som hände det året. 
Den ekonomiska depressionen som inleddes 1929 når nu sin kulmen. 
Industrins sysselsättning har sjunkit med 4072 sedan 1929. 
Antalet arbetslösa uppgår nu till 15 miljoner. 
Överallt i södern synts sviterna av depressionen.Vart man än går 
i städerna och var man än tittar så ser man folk som köar till 
soppkök.Utefter vägarna växer kåkstäder upp. 
I början av 1933 så tvingas Amerikanska banker höja utlånings- 

räntan,ytterligar tiotusentals familjer tvingas lämna sina hem. 

eller tvingas sina tillhörigheter på exekutiva auktioner. 
Rusdrycksförbudet som varit i kraft sedan 1920 hävs och den 
kraftiga tillgången på alkohol gör inte livet bättre för de 
fattiga. - 
Fortfarande sitter Herbert Hoover i vita huset. Annu är det långt 
kvar till Roosvelts New Deal. 
Utanför USA spelas prologen till 2:a Världskriget upp då Japan 
träder ur NF och Adolf Hitler kommer till makten i Tyskland.



DE TRE STICKSPÅREN : 
  

I äventyret finns ett antal separata händelser,man skulle kunna 

kalla dem för stickspår,som har litet eller inget samband med 

Edward och Yithanierna.Alla tre stickspåret utspelar sig i 

Dartmöuth,staden som ligger i närheten av Cape Rothton,där för- 

resten nästan hela äventyret utspelar sig. 

"Eftersom spelarna kommer att finna de tre stickspåren otroligt 

intressanta samt att de utgör en stor del av äventyret så finns 

de väl beskrivna nedan.De bär namn efter deras huvudpersoner. 

  

STICKSPÅRET GEORGE 

George var Edwards barndomsvän under de sommrar som Barrington 

familjen tillbringade ute vid huset på Cape Rothton.Trots att 

Barringtonsläkten var av god börd och George var föräldralös 

och inackorderad på ett barnhem så fick de umgås tillsammans 

för Edwards föräldrar.De två barndomsvännerna trivdes tillsammans 

och delade en hemlighet.Ibland kunde George uppfatta vad Edward 

tänkte på och tvärtom.En sorts outvecklad telepati alltså. 

Deras vägar skildes i och med att Edward 1918 begav sig av till 

universitetet för att läsa vidare.Därefter träffades de två bara 

enstaka gånger och deras vänskap vittrade sönder." 

Trots detta så hände det ibland att George tog emot telepatiska 

intryck och tankar av Edward.Dessa upphörde av förståliga skäl 

för tre år sedan.Dvs ända tills den 19:e maj då den mycket för- 

virrade Edward nyss hemkommen sänder följande intryck till George: 

"Något är efter mig!Det finns något i huvudet!äÄr på väg till 

Cape Rothton!" 
George,som med bästa vilja i världen inte kan kallas för smart, 

uppfattar detta meddelande som att det skulle finnas något i det 

gipshuvud föreställande A.Lincoln i huset på Cape Rothton som de 

båda barndomsvännerna brukade leka med under barndomens lyckliga 

dagar.Han hämtar gipshuvudet ute i huset och lämnar in det för 

undersökning hos Merwins Antikviteter i Dartmouth.Därefter tar 

han sig ut till huset och städar det som en överraskning åt 

Edward.Ingen Edward dyker tyvärr upp,men däremot så dyker 

spelarna upp så småningom och börjar fråga dumma frågor som tex: 

Vem är du?Vad gör du här?Hur vet du att Edward är på väg hit? 

George svarar sanningsenligt att han heter George och är en vän 

tillEdward som är här och städar åt honom.Han ljuger dock och 

säger att Edward skickade ett telegram till honom eftersom han 

misstänker att spelarna inte skulle tro på hans telepatiförkla- 

ring. 
Tragiskt nog kommer han aldrig att få träffa Edward igen.George 

ger sig av hemåt genom skogen innan Edward anländeroch blir på- 

körd av tåget.Dagen därefter kommer spelarna att vara med när 

hans kropp hittas.De kommer eventuellt att hitta kvittot på 

gipsbysten som George lämnade in och bli nyfikna på den. 

Om de är riktigt nyfikna kanske de kommer att ta en tur ut till 

den stuga där George bodde. 

UTSEENDE 

George är en liten man,endast 155cm lång,och påminner kroppsligt 

sätt om en dvärg.Han går klädd i en grå stickad tröja och en 

brun och lappad kavaj.Han har gröna ögon och en karottklippt 

frisyr.Han har ett fult illmarigt leende och ser falsk ut. 

Han är även i det närmaste döv.



GEORGES ROLL I ÄVENTYRET 
  

Det är meningen att spelarna ska uppfatta honom som väldigt 
mystisk.Denna aura av mystik blir inte mindre av att de hittar 
honom död.John Fergus,en annan av Edwards vänner kommer inte 
att känna igen George om spelarna beskriver honom ,och Edward 
kommer inte att minnas honom. 

Eftersom George är med i äventyret en så pass liten tid så med- 
följer inga stats då de inte behövs. 

STICKSPÅRET JOHN FERGUS 
  

John är en 37-årig skeppare som känt Edward sedan 1926,men inte 
sett eller hört av honom sedan sommaren 1929.Det var den sista 
sommaren som Edward tillbringade på Cape Rothton.Samma sommar i 
slutet av Augusti gjorde Edward och John en överfart till Mon- 
drey Island där de av en slump hittade en kista med en välbev- 
arad 1700-tals sabel i.I sabelns handtag finns det tre st finger- 
ben från en mäniska,en så kallad relik. 
Denna sabel tog John hand om och har haft den hemma hos sig i 
väntan på att få den värderad och såld så de kunde dela på peng- 
arnaHan har dock inte sett till Edward på tre år dvs ända fram 
tills nu,på kvällen den 22:e maj då han ser att det lyser i 
huset på Cape Rothton och beger sig hem och hämtar kistan och 
beger sig sedan tillbaka för att förära Edward med ett besök. 
Vad han dock finner är spelarna. 
Efter att ha talat med spelarna en stund så lämnar han kvar 
kistan och beger sig hem;Han säger åt spelarna att hälsa Edward 
att han kommer förbi när han har tid.Om spelarna frågar honom om 
George och beskriver honomså känner John inte igen honom. 

BAKGRUND OCH UTSEENDE 

John Fergus är en 37 år gammal skeppare som vistats ute på havet 
den större delen av sitt liv.För tillfället försörjer han sig på 
att skeppa ut folk till Cape Hatteras och lite fiske. 
Han äger Rosabelle en liten motordriven fiskebåt som sett sina 
bästa dagar.Han bor i en liten stuga på stranden som är fylld 
med marina föremål från världens:alla hörn. 

John är en högrest man 185 cm lång och kraftigt byggd. 
Han har ett väderbitet ansikte och mörkt skägg:.Han har blå ögon 
och mörkt hår och talar med en mörk röst. och hummar ofta. 

STY:14 DEX:11 INT:10 HP:14 MP:10 DAM:+1D4 

SIZ:14 APP:10 POW:10 
CON:13 SAN: 60 EDU:8 

History 342 El.repair 262 
Navigate 762 Operate Hvy Machine 6827 
Boating 927 Spot Hidden 597 
Climb 667 

Fist/Punch 67Z 1D3 Harpoon 5672 5D6 
Head Butt 3572 1D4 Metal Hook 502 1D4+2 
Grapple 457



JOHNS ROLL I ÄVENTYRET 
  

John är tänkt att kunna var spelarna behjälplig.Han är en rejäl 
och hederlig man som ogillar problem och är mycket handlings- 
kraftig. När han får höra om Edwards hälsotillstånd så blir han 
orolig för honom och vill på alla sätt hjälpa honom. 
Hans plötsliga uppdykande med kistan har ingenting med äventyret 
att göra,men händelsen ska användas till att skapa huvudbry för 
spelarna.Har den här kistan med äventyret att göra?Osv. 

STICKSPÅRET EDWARD BLYTHE 

I "Dartmouth bor en man,apotekare till yrket,som är mycket 
intresserad av magi och i synnerhet den sort som är av Extra- 
terrestialt ursprung dvs mytologiskt anknutens.Han har ett antal 
svartkonstböcker och grimoirer hemma hos sig,men endast två av 
dem innehåller någon mytologi.Han har lärt sig två besvärjelser: 
Etrigans mörkerbesvärjelse och Shudde M”ells röda tecken. 

Någon varelse har han aldrig mött,men han vet att de finns och 

han skulle gärna träffa en.Han har i sitt hus gjort förberedel- 

ser för besvärjelsen:Åkalla Byakhee och han har lärt sig invoka- 
tionen utantill men tvekar att genomföra den. 
I sin källare,var annars,har han tillverkat en anordning som 

känner av magiska energier och om dessa störs. Han har även en 

pendel med vilken han kan ta reda på vem som stör magiflödena. 

På kvällen den 23:e maj kommer hans anordning att känna att 

de magiska energierna är störda pga länken mellan Edward och 

Iaol.På natten kommer Blythe att drömma en dröm vilken han tolkar 

som en guddomlig vision.Han ska stoppa den eller de som försöker 
motarbeta varelserna gonom sin blotta existens. 
Redan nästa dag,den 24:e,skrider han till verket. 

UTSEENDE 

Blythe är en välväxt man som ger ett mäktigt och skrämmande in- 

tryck.Han har små stirrande ögon.När spelarna senare i äventyret 

vet att en hypnotisör har hypnotiserat Edward kan du när dom 

möter Blyth nämna hans"Stirrande,nästan hypnotiserande blick! 

Sitt långa ljusa hår har han i en otidsenlig frisyr,ett stort 

svall som räcker honom ner till axlarna. 
Hans högra sida av ansiktet är svårt bränt sedan en olycka under 

hans universitetsstudier.Han talar med en viskande,olycksbådande 

röst och ger ett otäckt intryck på alla han möter.Han går klädd 

i en svart kostym av engelskt snitt. 

Det är inte underligt att man skyr honom i Dartmouth,man kallar 

honom"mannen på kullen”? 

STR:12  DEX:8 INT:15 HP:12 MP:14 DAM:+1D4 
SIZ:14 APP:8 POW:14: 
CON:10 <SAÅN:58 EDU:17 Spells: 

Cth.Mythos 82 Medicin 702 1.Etrigans mörker- 

Occult 342 s 1:st Aid 567 besvärjelse 

History 452 Latin 852 2.Shudde Mélls röda 
Astronomy 127 Spot Hidden 382 tecken. 
Biology 452 Sneak 362 3 Åkalla Byakhee 
Diagose Disease 452 Flöjt 482 För förklaring se 

Treat Disease 352 spec.papper. 
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BLYTHES ROLL I ÄVENTYRET 
  

Blythe ska hindra och motarbeta spelarna.Med sin pendel kan han 

leta reda på Edward på några timmar.De som verkar vara hans 

vänner betraktas av Blythe som Edwards medhjälpare och bör 

också tas om handom.Till sitt förfogande har han: 

'& Sina besvärjelser 

& Sin intelligens 

& Sin skalpell 

Det är helt fritt för SL att bestämma vad Blythe"tärsig till och 

när.SL bör dock se till att Blythes försök att motarbeta och ev 

likvidera spelarna blir spännande och inte bara en tråkig genom- 

våldsam vulgo-strid.Lägg märke till att Blythe är en sofistikerad 

herre och så är även hans mordmetoder.Hellre att han smyger om- 

kring huset på natten och försöker locka ut spelarna en och en 

för att sedan strimla honom med sin skalpell än att han anfaller 

spelarna mitt på ljusan dan med ett järnrör. 

Innan Blythe tar till drastiska åtgärder så kommer han att hota 

och försöka skrämma spelarna på ett kryptiskt och mystiskt sätt 

tex:"Ni ska inte lägga er i det som inte angår er! Jag vet nog 

vad ni håller på med! De bortom sfärerna kommer inte att låta 

er komma undan! Osv. 

Därefter går han sin väg efter att ha gjort ett mystiskt in- 

tryck på spelarna.Använd Blythes roll i äventyret 'väl. 

BLYTHES BESVÄRJELSER 

Etrigans mörkerbesvärjelse: 

Till denna besvärjelse behöver besvärjaren en förtrollad flöjt 

med magiska tecket inristade,en sådan har Blythe.När man blåser 

i den försvinner allt ljus omkring flöjtaren och allt inom en 

radie på 1m blir mörkt:Detta kostar 1 MP.Varje MP utöver den 

första utökar radien med 1nmn. 

Shudde Mélls röda tecken: 

Besvärjaren offrar 1D3 MP och 1SR och formar en rödlysande 

symbol i luften med händerna.Alla inonm 4 m från symbolen tar 

1D3 i skada när deras kroppar börjar konvulsera. 

För varje SR som besvärjaren vill göra skada så måste han offra 

1D3 MP.Han tar även själv 1HP i skada/SR. 

Åkalla Byakhee: 

Blythe har gjort förberedelser för denna besvärjelse uppe i 

tornet i sitt hus.Allt han behöver göra är att uttala invokationen 

4 SR och sedan blåsa i visselpipan av silver.Tyvärr så fungerar 

denna besvärjelse inte när Aldebaran är under horisonten,Mars- 

Oktober.Detta vet inte Blythe om.



ÄVENTYRETS BÖRJAN 
  

När äventyret tar sin början kommer de tre spelarna inte att 
spela tillsammans utan de kommer att mötas en bit in i äventyret. 
Sparka ut den/de spelare som inte spelar för tillfället. 
Spelarna kommer att mötas på kvällen de:22:e' maj ca: kl-20:00. 
Det" är meningen att spelarna ska spela separata resor till 
Dartmouth och Cape Rothton.Det är upp till SL att se till att 
spelarna hamnar rätt tidsmässigt i förhållande till varandra 
och möts kl 20:00 på Cape Rothton. 
Äventyret börjar den 22:e maj kl 15:00,det är fredag.Vid den tid- 
punkten befinner sig... 

Joshua och John på väg hem till Joshuas gård.Där finner de en 
lapp Hl. där det står att Joshuas fru,Marie har tagit med sig 
barnen på den årliga kyrkbasaren och att de inte kommer hem 
förrän kl 21:00.På bordet står en köttgryta med ärtor,brevid den 
ligger dagstidningen Raleigh Daily samt ett brev från Edward H2. 

Adrian Burlington på en Texacomack 38mil väster om Dartmouth. 
I sin hand håller han en räkning på 123$50c H3 som en viss 
Edward Barrington är skyldig Adrians bokförlag.Han förbannar 
hans blotta existens eftersom han är tvungen att ta denna omväg 
bara för att driva in en räkning. 

  

RESAN TILL DARTMOUTH 
  

Joshua och Johns resa 
Troligtvis så beger sig dom iväg genast till Dartmouth efter 
att de kanske har sagt adjö till Joshuas fru.Då brevet antyder 
att Edward råkat i trubbel så kanske de känner sig manade att 
beväpna sig.Tyvärr så äger ingen av dem något vapen.Ha Ha Ha!!! 
Resan från Raleigh till Dartmouth tar 4-5 timmar med bil(se till 
att de är framme till kl 20:00)På väg till Dartmouth kör de förbi 
en slumstad som är byggd kring en reklamskylt för märket Lucky 
Strike vid vägrenen.Vid denna reklamskylt tjänar lodisen Al Lawson 
sitt uppehälle genom att stå bakom en buske och kasta ut enikring- 
vandrande och herrelös hund på vägen för att låta den bli över- 
körd av spelarnas bil.(Går att undvika med ett lyckat Drive-slag) 
Om spelarna kör på hunden så springer Al fram och drar en snyftare 
om hur mycket han älskade gamle"svarten" och kräver 8$ av spel- 
arna.Denna summa är prutbar,menAl är mycket övertygande och en 
duktig skådespelare. 
Färden går vidare och de anländer till Dartmouth efter några 
timmar.Joshua kommer att känna igen staden från de tillfällen 
då Theodore Barrington anordnade sammankomster på Cape Rothton. 
Han vill minnas att man åkte in i staden och sedan över järnvägs- 
spåret för att komma dit.(Rätt se Karta Nr 2.) 
John har aldrig varit i Dartmouth förut.På väg ut möt Cape Roth- 
ton finns det bara en avtagsväg åt vänster.Vid den står en plåt- 
brevlåda med namnet Hendersson på.Det är alltså bara att fort- 
sätta rakt fram ca 500 meter så kommer de till 'huset.Som kulmen 
på en molnig eftermiddag börjar det nu att regna.Huset ligger 
på en vanskött tomt och ger ett ödsligt intryck.Det lyser dock 
i fönstren. När man går ur bilen så slår en frisk doft emot en, 
det är havsluft,havet kan inte vara långt borta.Om man knackar 
på dörren så öppnar ingen,men om man tar sig friheten att känna 
på dörren så finner man den olåst.Väl inne finner man huset upp- 
värmt och från övervåningen hörs gladmusik.Om man ropar upp så 
svarar ingen.På andra våningen hittar man dock en liten man som 
är i full färd med att damma av ett sovrum,det är George. 
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Adrians resa 
Adrians resa till Dartmouth och Cape Rothton är inte heller 

händelselös.Han blir stungen av en geting på örat när han är 

tvungen att stanna till och lätta på trycket vid skogskanten. 

Senare tror han för en liten stund att han har åkt fel,men det 

har han inte.Väl inne i Dartmouth är han tvungen att fråga efter 

vägen till Cape Rothton.När han kommer ut dit ser huset lika- 

dant ut som det gjorde för de andra spelarna;förutom att nu är 

en bil parkerad utanför.Om han knackar på dörren så öppnas den 

troligtvis av de andra två spelarna.Låt spelarna möta varandra 

innan de möter George.Denna lille mystiska man måste spelarna få 

möta tillsammans. 

MÖTE MED GEORGE 

George står som sagt var uppe i ett sovrum på andra våningen och 

dammar av ett skrivbord när spelarna kommer upp.På sängen står en 

trattgrammofon och spelar storbandsjazz.George kommer,när spel- 

arna uppenbarar sig att undra vilka de är.När de talar om att de 

är bekanta till Edward så kommer han att bjuda dem på en liten 

middag i middagsrummet.Den middagen består av kallskuret lamm- 

kött,bröd och vin alternativt lantcider.Därefter kommer han att 

säga åt spelarna att de kan sova över om de så önskar och att han 

kommer över i morgon när Edward har anlänt.Han ger husets nycklar 

till spelarna och säger något kufiskt tex "Om man känner dessa 

nycklars själ,så kan inte de som bor under stenarna inte kan ta 

sig in i huset"Därefter skyndar han snabbt iväg så han slipper 

svara på spelarnas alla frågor:Vad är det för speciellt med 

nycklarna?Vem är det som bor under stenarna??Vilka ska ta sig in 

i huset???0sv.Därefter beger sig George hemåt och blir överkörd 

av tåget. : . 

Det är meningen att SL ska spela George något så inåt helvete 

mystisk under den lilla stund han är med spelarna. 

Nu när George.:char gått så kan spelarna hitta på vad dom vill. 

De kan tex ta sig en titt på hur huset ser ut.(Se karta Nr 3) 

Utomhus vill de nog inte vistas någon längre tid då det regnar 

ganska så rejält.Det dröjer 40 minuter innan det knackar på 

dörren. 

MÖTE MED JOHN 

Utanför står en mycket blöt man med en bister uppsyn och en 

järnkista i famnen,det är John Fergus.Han undrar givetvis vilka 

spelarna är,men nöjer sig med förklaringen att dom är bekanta 

till Edward.När väl det är avklarat så kan de inleda ett samtal. 

Om spelarna för Edwards brev på tal så bli John mycket intresser- 

ad och orolig får honom.Om spelana undrar vad som finns i kistan 

och hur han fått tag på den så berättar han gärna det och visar 

vad som finns innuti.Han säger även att något att dricka inte 

skulle kännas som en spark på tasken.(Bokstavligen): 

Efter ett tag så säger han att han måste gå,men ber spelarna att 

ta hand om kistan och dess innehåll och att de ska hälsa Edward 

så gott när han kommer.Han säger att han ska titta upp någon 

annan gång när han har tid,kanske imorgon. 

Om någon frågar honom om han känner George och beskrivet: honom 

så säger John att han inte känner någon sådan person. 
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Kistan 

Kistan är av järn och ganska anfrätt av tidens tand.Den verkar 

vara gammal(Historia/Arkeologi=1700-tal) 

Innuti den ligger,invirad i segelduk,en välbevarad 1700-tals 

sabel med vacker grvyr ochdekoration av guld.(Historia/Arkeologi 

Den är av ett spanskt snitt) 

När spelarna håller på att undersöka sabeln så ramlar svärds- 

knappen av och ur en ihålighet i handtaget ramlar tre stycken 

benbitar ut.(Know=Det är fingerben från en mäniska,Historia/Ark- 

eologi=Det rör sig troligtvis om någon relik dvs kvarlevor från 

ett helgon som sägs bringa tur.Används av den romersk-katolska 

kyrkan). 

Bilaga Nr 8-10. 

EDWARDS ENTRE 

Klockan har blivit 22:00 på kvällen och regnet har itagit då 

någon bultar på dörren,det är Edward som står där.Han är iklädd 

en genomblöt,skrynklig kostym som är uppriven på sina ställen. 

Han har en blånad i pannan.Edward lider av en total minnesförlust 

Han vet inte vem han är?,hur han kommit hit?,eller varför han 

skrivit något brev till spelarna.Det går bra att tala om för 

honom vem han själv är och vilka spelarna är,det tror han på 

även om han själv inte kommer ihåg något ,speciellt inte någon 

beställning av böcker från något bokförlag.Om någon tittar efter 

vad han har på sig så hittar han en nyckelknippa och en plånbok, 

se beskrivning nedan.Efter ett tag blir Edward snart trött och 

vill gå och lägga sig.Om man är uppmärksam(Spot Hidden)så kan man 

lägga märke till att Edward sällan lyfter fötterna över marken 

utan går istället med släpande steg.Detta är en kvarleva från 

den förra kroppen han befann sig i(Yithanierna har inga ben,de 

rör sig med hela underkroppen). 

Natten förflyter lugnt,utanför regnar det. 

Plånbok och nycklar 

Plånboken innehåller följande: 

«Ett körkort utställt på Edward Barrington. 

tEtt passerkort till Lexington universitetet. 

+7$ och 40c. 

zInlindat i ett tunt skyddande papper ligger två mycket gamla 

bruna pergamentsbitar med konstiga tecken på.H 4(Det är skrivet 

på det gamla Indo-Ariska skriftspråket Sanskrit men det vet ingen 

av spelarna om)Texten betyder följande:"O fiendens betvingare! 

Det offer som utförs i kunskap är bättre en offret av endast 

matriella ägodelar.Alla offer av arbete kulminerar i transcend- 

ental kunskap,o Prthas son: 

Enda sättet för spelarna att få reda på detta är att visa upp 

pappret för någon som behärskar språket.På Columbiauniversitetet 

finns det en viss professor vid namn Thomas Dolt som kan över- 

sätta lappen.Tyvärr är det 80 mil till N.Y. 

Pappret harinte Nada med äventyret att göra,men det är kul om 

spelarna tror det.Om spelarna inte tittar i Edward plånbok så 

kommer de att hitta samma papper i hans bil.Konstigt va!? 

På sig har även Edward en nyckelknippa med en nyckel som leder 

till huset. i 
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NY DAG ÖVER CAPE ROTHTON 
  

"Dagen gryr över Cape Rothton,och morgonsolen låter sina varma 
solstrålar värma gräset som gårdagens regn blötte.Solstrålarna 
letar signer genom bokskogarnas täta bladverk och väcker skogens 

djur till liv.Utifrån Atlanten blåser en kraftig bris in mot land 
och för med sig lukten av hav.I huset vaknar snart mäniskorna 
till liv,man skriver den 23:e maj och året är 1933!" 

Detta var en poetisk omskrivning av "Spelarna vaknar!" 

Vad spelarna ska ta sig för denna dag är helt upp till dom,men 
EdWard har inte återfått sitt minne,men är vid gott humör ändå. 
Troligt är att de beger sig in till Dartmouth för att söka reda 
på en läkare som kan ta sig en titt på Edward och bedöma hans 

hälsotillstånd.De bör även äta en frukost.Skafferiet är tomt och 

av gårdagens måltid återstår bara rester. 

EN BIL I ETT DIKE-EDWARDS BIL HITTAS 

På väg in mot Dartmouth ca 400 meter från huset kan spelarna 

skymta en bil på vägens vänstra sida.Det är en blå Ford modell A 

som har åkt av vägen och krockat med ett träd.Bilen bär Kentucky 
registrering.I framsätet hittas en överrock,en liten resväska 

och en brun papperspåse innehållande äpplen. 
I resväskan finns följande: 

£En använd kostym. 

tEn trippel A vägkarta. 

Ett fickur. 

+2 näsdukar med initsialerna E.B inbroderade på. 

OM SPELARNA INTE TITTAT:I Edwards plånbok så hittar de Handout 

Nr H4.Beskrivning på denna handout finns under rubriken:Plånbok. 

Det ska inte råda något tvivel om att detta är Edwards bil. 

EN DÖD UNDER EN BRO-GEORGE HITTAS 

Om spelarna åker in mot Dartmouth och passerar järnvägsbron så 

kommer de att upptäcka att en stor folkmassa är samlad på den 

och effektivt spärrar vägen.Om spelarna tittar ner mot banvallen 

ser de 5 personer varav 2 i polisuniform stå kring kroppen av 

en liten man.Det är George.Halva hans huvud är krossat och han 

liger i en onaturlig ställning.Levrat blod täcker stora delar 

av hans kläder.Denna syn kostar rollpersonerna 1/1D4 SAN. 

Om spelarna går ned på banvallen så blir de genast bortkörda av 

en uniformerad polis så vida de inte säger sig känna den döde,då 

blir de hänvisade till polischefen Harwey Moe.Han är mycket in- 

tresserad av spelarna om de har något vettigt att säga.Han kan 

berätta att kroppen,av en viss George Samlin hittades för en 
halvtimme sedan av några järnvägsarbetare.Han har uppenbarligen 
blivit påkörd av ett tåg utan att föraren märkt något.På sig hade 
hanett kvitto från Merwins Antikviteter H 5.med Edward Barrington s 
namn på.(Det var George som lämnade i gipshuvudet,men eftersom 
han inte hade några pengar att lösa utdet för så skrev han Edward 
namn på kvittot så att han kunde lösa ut det när han anlände). 
Om spelarna förklarar Edwards situation och spelarnas relation 
till honom så låter polischefen dom ta kvittot,det står ju ändå 
på Edward Barrinton. 

13.



Polischefen påpekar även att det är bäst att dom tar Edward till 
en läkare och han rekommenderar Dr Paul Dewey som har en praktik 

nere på Main Street. .Polischefen har bråttom för tillfället då 
han är tvungen att bege sig tillGeorge stuga ute i Garretts Deep. 
Om spelarna av någon anledning vill följamed så är det OK för 
polischefen. 

EN TUR TILL GARRETTS SWAMP 

Om spelarna följer med polischefen till Garretts swamp och 
Georges stuga så är det bortkastad tid för där finns inget annat 
än myggor.Polischefen kommer att se sig omkring i stugan och 
sédan låsa den med Georges nycklar för att sedan fara tillbaka 
till staden.Georges stuga finns beskriven på karta Nr4. 

MERWINS ANTIKVITETER 
  

Om spelarna vill undersöka kvittot som George hade på sig,det 

står ju ändå Edwards namn på det, så kan de bege sig till Merwins 

Antikviteter som ligger på huvudgatan i en liten butik. 

Där får de veta,om de visar fram kvittot till ägaren,gamle 

gubben Merwin,att det är ett kvitto på ett gipshuvud som lämna- 
des in i affärn den 21:e av en viss George Samlin som sade 
att det fanns något: i gipshuvudet och att Merwin skulle ta reda 
på vad.Genom att knacka och borra ett hål i gipshuvudets under- 

del så har han kommit fram till att där inte finns något. 
Gipsbysten föreställer A.Lincoln. | 
Om spelarna vill så får de lösa ut gipsbysten,för 1$25c.Bilaga 11. 
Innuti finns det ingenting. 

ETT LÄKARBESÖK 

Om spelarna tar Edward till Dr Paul Dewey så säger sig denne 

vara mycket upptagen,men när han får höra talas om Edwards minnes 

förlust så skickar han spelarna till en viss martin Fuller.Dr 

Dewey säger att han är en psykolog som undervisar vid Charlotte- 

universitetet. Han bor på Northern Rd 108. 

ETT BESÖK HOS MARTIN FULLER 

Martin Fuller är en 28 år gammal psykolog,utbildad i N:Y,som 

undervisar vid Charlotteuniversitetet,men som bor ensam i Dart- 

mouth.Han äger stor yrkesskicklighet och är intresserad av allt 

som har med psykologi att göra. Han är även kunnig i konsten att 

hypnotisera. 

När spelarna kommer och knackar på så sitter han just och äter 

men han släpper i spelarna i vardagsrummet där de får vänta i 

10 minuter innan han har ätit klart. Därefter bjuder han in dem 

i sitt arbetsrum och ber dem förklara sitt ärende.0Om de förkla- 

rar situationen så blir han mycket intresserad och diagnosticerar 
Edwards minnesförlust som Amnesi som en följd av bilolyckan och 
den chock som följde.Fuller förklarar att han måste iväg till en 
middagsbjudning i Raleigh,men att han kommer att vara tillbaka 
imorgon och att han då ska pröva hypnos för att häva Edwards 
minnesförlust.Om spelarna av någon anledning motsätter sig 
detta så kommer Fuller att påpeka att han har laglig rätt att ta 
in Edward för observation under 72 timmar och att han i så fall 
kommer att göra det. 
Han frågar spelarna om de kan vara Edwards övervakare tills 
imorgon för annars kommer han vara tvungen att ta med Edward till 

Raleigh sanatorium och det skulle bli ganska omständigt. 
Fuller bestämmer även en tid,kl 13:00 i morgon.Han säger åt 
spelarna att uppträda varligt gentemot Edward och inte pressa 
honom att minnas något. 14



KVÄLLEN DEN 23:e-PÅHÄLSNING AV FERGUS 

På kvällen den 23:e kommer John Fergus på besök.När han får 
höra talas om vadsom hänt med Edward blir han mycket oroad 
och ber spelarna berätta vad doktorn sa och vad han skulle göra 
åt Edwards minnesförlust.Han beger sig senare bedrövad hemåt. 

NATTLIG VANDRING 

På natten till den 24:e kommer Edward att gå i sömnen. 
Spelarna vaknar kl 2 på natten av ett ljud från undervåningen. 
I köket går Edward omkring med släpande steg i bara morgonrocken. 
(Det är 15Z chans att Joshua och John vet att det är farligt att 
väcka en sömngångare.För Adrian är det 4072 chans). 
Om man väcker honom så händer inget särskilt,Edward blir bara 

lite mer förvirrad,hur nu det kan vara möjligt.Låter man bli att 

väcka honom så kommer han att efter någon minut att gå upp och 

lägga sig,den här gången i Adrians säng. 

MORGONEN DEN 24:e 

Nästa morgon kommer Edward att vakna vid 9-tiden. 

Han kommer att berätta att han hade en konstig dröm denna natt. 

Han drömde om att han svävade över marken genom salar stora som 

katedraler och genom pelarsalar.Han tyckte sig även i drömmen 

höra konstiga,nästan susande,visslande röster omkring sig. 

Han minns även en bild,vilken han inte kan beskriva,men kanske 

kan rita av.Gör han det så får spelarna handout Nr H6. 

(SL:Drömmen är en svag minnesbild från Edwards tid hos Yithanier- 

na som bor i stora salar förbundna med pelargångar.Visslandet var 

röster av Yithanierna.Handout Nr H6.föreställer en Yithanier,men 

det vet inte Edward). 
Mer än detta vet inte Edward,men kanske kan Fuller hjälpa honom. 

"ÅTERBESÖK HOS :DR FULLER : 

När spelarna och Edward dyker upp hos Dr Fuller är han fullt 

sysselsatt med att slå i böcker som behandlar ämnet hypnos. 

Han säger sig själv vara en god hypnotisör,men i själva verket 

har han väldigt liten praktisk erfarenhet. 
Sitt arbetsrum har han iordningsställt genom att flytta innen. -: 

soffa och ställa en stol brevid den.Han kommer att be Edward att 

ta plats i soffan och slappna av.Spelarna kommer han att be av- 

lägsna sig under det att han försätter Edward i hypnotisk sömn. 

Sedan när detta är gjort så kan spelarna få komma in och när- 

vara när han ska häva minnesförlusten.Sagt och gjort,efter 10 

minuter så hämtar han in spelarna igen. 

Edward ligger då helt stilla på soffan med slutna ögon.Fuller 

håller ett fickur i handen och ser verkligen nöjd ut eftersom 

han verkligen lyckts att sätta Edward i hypnotisk sömn. 

Fuller berättar att han nu ska ställa ett par frågor och om 

spelarna vill vill.komma med någon fråga så får han säga till 

Fuller först eftersom Edward endast hör hans röst. 

Fuller börjar med vanliga enkla frågor som tex:Vad heter du? 

Hur gammal är du?Var arbetar du? Osv. 

Därefter börjar Fuller fråga vad som hänt Edward och om de sen- 

aste dagarna .Frågor om dessa dagar och om tiden före den ödes- 

digra dagen 1930 kan Edward svara på och minnas utan problem. 

Om man frågar honom om den tidsperiod,mellan 24 jan 1930 och 

19 mar 1933,då han befann sig i Iaols kropp så svarar han inte. 
Han är förhindrad av Yithaniernas hypnos. 
Om manpressar honom med sådana frågor så börjar han att svettas 

märkbart och ett plågat uttryck sprider sig i hans ansikte. 

ANOR ENA na RR Fn 150 OL. SRODTEN EA



Andhämtningen blir snabbare och snabbare.Efter ett par sådana 
frågor så börjar hans kropp att skälva och ögonen rycka under 
ögonlocken. 
Plötsligt upphör detta och han blir helt tyst. 
Inga frågor som Fuller ställer svarar Edward på.Fuller blir nu 
nervös och skärrad av någon anledning.Han befaller Edward att 

vakna upp ur hypnosen när Fuller räknat till tre.Denna befall- 

ning upprepar han ett par gånger innan han börjar att räkna 1, 

2,3.Edward vaknar sakta upp och öppnar ögonen.Han klagar över 

huvudvärk. 

AZRAELBLOCKERINGEN 

Fuller säger åt Edward att vila sig medan han tar spelarna ut 

ur rummet.När han väl är ensam med spelarna så tänder han nervöst 

en ciggarett och börjar berätta följande:Han säger att Edward har 

blivit hypnotiserad tidigare av en annan mycket skicklig hypnot- 

isör och att denne uppenbarligen inte haft några goda avsikter. 

Denne hypnotisör vill dölja något för Edward eftersom han har 

begränsat eller raderat ut Edward förmåga ett minnas tiden före 

den 19 maj.Detta har han gjort med hjälp av en blockering i hjärnan 

I normalt tillstånd skulle inte denne märkas,men om man under hyp- 

nos tillfrågade Edward om något som hypnotisören klassat som för- 

bjudet,i det här fallet Edwards liv innan den 19 maj,så skulle 

detta utlösa blockeringen och tvinga Edward att inte säga något. 

Om man ytterligare skulle pressa honom så skulle blockeringen 

kunna utlösa en rad försvarsåtgärder tex regressition till en 

lägre medvetandenivå där Edward inte längre skulle höra hypno- 

tisören och hammna i koma.I en värre situation skulle blocke=- 

ringen kunna beordra hjärnan att stänga av kroppsfunktionerna dvs 

Edward skulle ha dött om man pressat honom längre. 
Det var vad som hände därinne förut. | | 
Blockeringen måste ha applicerats i det undermedvetna av en 

mycket skicklig hypnotisör.Den kallas för Azraelblockering upp- 

kallad efter en av dödsänglarna. 

Vad Fuller vet så finns det endast tre personer i USA som be- 

härskar hypnosens outforskade marker så bra att de kan ha gjort 

detta med Edward.Dessa är Albert Dunbridge,Thomas Scott och 

Jonathan Alwright. 
(SL Naturligtvis är det ingen av dessa personer som ligger bakom 

det hela.Det är Yithanierna som har skapat blockeringen dels för 

att utplåna Edwards minne och dels för att skydda den). 

Fuller säger att han inte kan häva blockeringen och vägrar hyp- 

notisera Edward igen.Han säger åt spelarna att han ska försöka 

komma i kontakt med någon av mästerhypnotisörerna.Detta kan dock 

ta ett par dagar.Han anser att spelarna bör ta hand om Edward och 

ta sig en funderare på vem som kan tänkas viljat skada Edward så. 

Med dessa ord lämnar han spelarna. 

ÖVRIGA HÄNDELSER DEN 24:e 

Det är idag som Blythe skrider till verket.Var och när han dyker 

upp är upp till SL,men om han dyker upp efter det att spelarna 

just har lämnat Fuller och börjar stirra på spelarna med sina, 

otäcka,nästan hypnotiserande ögon, och hotar dem så gör nog 
detta ett intryck på spelarna. 
Hur som helst ska resten av denna dag gå i Blythes tecken. 
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MOT SLUTET 

Vid det här laget,eftermiddagen den 24:e,börjar spelarna närma 
sig slutet på äventyret.Vid den här tidpunkten ska de ha Blythe 
efter sig. Någon gång mellan den 24:e maj kl 23:00 och den 25:e 
maj kl 20:00 kommer Yithanierna att bryta tids barriären för att 
hämta hem eller elliminera Edward.Det är helt upp till SL att 
bestämma när och var dom dyker upp,men den 25:e maj kl 20:00 är 
den absolut senaste tidpunkten.Om spelarna beslutar sig för att 
lämna Dartmouth,vilket inte är bra,så kan SL låta Yithanierna 
dyka upp tidigare. Alternativa slut kommer att finnas. 
Äventyret slutar när spelarna har dött eller en stund efter det 
att Edward har försvunnit.I annat fall så tar det slut när spel- 
tiden är ute. 

ALTERNATIVA SLUT 

Nedan följer ett antal alternativa slut som SL kan välja och 
vraka emellan eller hitta på ett eget.Enda kravet är att det ska 
bli en spännande upplösning. .Mycket kan hända;Edward försvinner, 
någon eller några av spelarna skadas eller dödas,Yithanierna 
möter motstånd och drivs på flykten. Möjligheterna är enorma. 

Slut Nr 1.(Fungerar bäst i skymmning eller på kvällen). 
Spelarna och Edward befinner sig i huset på Cape Rothton.Ett o- 
väder blåser snabbt upp och det börjar regna och åska.Utifrån 
havet synts två enorma,horisontella blå blixtar leta sig fram 
över den mörka himlen.Trots att de verkar nära så hörs ingen 

åska. .Yithanierna har anlänt.Iaol känner av Edwards närvaro i 
huset och beslutar sig för att locka ut honom på telepatisk väg. 
Om spelarna är uppmärksamma eller tillsammans med Edward vid den 
här tidpunkten kan de se att han sömngångar aktigt börjar gå mot 
dörren efter att ha kläckt ur sig orden"De kallar". 
Om spelarna försöker hindra honom'så börjar han springa mot 

dörren.Lyckas han nå dit så tar han sig ut och börjar springa mot 
två enorma skepnader som väntar 25 meter bort i skogsbrynet. 
Om någon hindrar honom och/eller får syn på Yithanierna så går 
Yithanierna över till plan 2.Iaol låter sin vän Aidi”sh blåsa 
huset åt helvete med sitt energi vapen.Yithanierna har siktet 
intällt på att elliminera Edward och samtliga vittnen. 
Vem vet kanske överlever spelarna? 

Slut Nr 2.(Spelarna är inte i huset på cape Rothton). 

Yithanierna anländer tidigare på dagen eller vid skymmningen. 
Ioal beslutar att ge spelarna ett untimatum och lämna ut Edward. 

Han ristar in följande meddelande i dörren med hjälp av en spik 

och sina ansiktstentakler:Lämna honom till oss,annars avlider ni. 

BilagaNr 12.Sedan väntar de i skogen på att spelarna och kvällen 

ska komma .Om spelarna inte lämnar ut Edward så sker samma sak 

som i slut nr 1. 

Slut Nr 3.(Yithanierna träffar Blythe). 
Yithanierna slår sig i slang med Blythe och planerar tillsammans 

ett "fritagningsförsök" av Edward.Det är helt upp till SL att 

planera ett sådant.Använd all din fantasi. 

Slut Nr 4.(Spelarna och Edward är hemma). 
Yithanierna anländer på dagen,går fram och knackar på dörren och 

hoppas på att det är Edward som öppnar så att de kan kidnappa 

honom på studs.Om det inte är Edward som öppnar så hotar de 

spelaren som öppnade med energivapnet eller ev skjuter honom. 

Därefter är det fullt krig. 
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Slut Nr5.(Kväll eller skymmning;jEdward är ensam på sitt rum). 
Ett oväder bryter ut.Yithanierna anläder på kvällen till flyg- 
fältet utanför Dartmouth där de gömmer sig i skogen eller bakom 
hangarerna.Därefter lockar Iaol ut Edward till flygfältet på 
telepatisk väg.Spelarna hör motorljud utanför huset.Omde tittar 
ut så kan de se att en av bilarna är borta.(SL det är Edward som 

har tagit den).Om de tittar i Edwards rum så fimmer de en lapp 

som Edward hann skriva.det står:"De kallar"Hanout Nr H7. 

Därefter följer en våldsam biljakt efter Edward in mot Dart- 

mouth och flygfältet.Det är upp till SL att göra den levande. 

Kom ihåg att det regnar så om spelarna försöker sig på några 

våghalsigheter så tveka inte att slå ett Drive-slag för föraren. 

När spelarna når flygfältet så kan allt hända.Om Edward har ett 

långt försprång så kanske Yithanierna hunnit sända honom tillbaka. 

Annars kan en strid ytbryta inne och runt hangarerna med en drag- 
kamp om Edward mellan spelarna och Yithanierna. 
Vem vet hur detta slutar? 

Slut Nr6.(Om spelarna och Edward lämnar Dartmouth). 

Om spelarna beslutar sig för att lämna Datmouth och ta Edward 

med sig så tycker jag gott och väl att Yithanierna kan dyka upp 

på vägen och försöka stoppa eller elliminera spelarna.Det gör 

inget om detta sker på dagen då vägen är dåligt traffikerad och 

om någon stackare skulle komma åkande så tvekar Yithanierna inte 

att elliminera honomockså. 

Om SL kan komma på ett eget slut så står det honom. fritt att 

använda det istället. 

EPILOG 

Vilket än slutet blir och vad som än händer lär det ändra 

spelarnas liv ordentligt.De kan ha dött,blivit galna och in- 

spärrade på Raleigh sanatorium.De kan ha fått göra en resa i 

tiden tillsammans med Yithanierna för att sedan dyka upp i 

Raleigh utan något minne av de senaste dagarna.De kanske över- 

lever den sista dansen i Dartmouth. 
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PLATSBESKRIVNINGAR 
  

Karta Nr 1. North Carolina 
  

K.Y:Kentucky 
V.A:Virginia 
S.C:South Carolina 

N.C:North Carolina 
TENN:Tennessee 

1 .Charlotte 
2.Lexington 
3: Wilmington 
4 Raleigh 
5. .Dartmoöuth 
6. .Cape Hatteras 
7 Appalacherna 

North Carolina inträdde i unionen 1789.Under inbördeskriget till- 
höde N.C de sk slavstaterna och ingick i Amerikas konfedererade 
stater.Även om Charlotte är den största staden så är Raleigh 
huvudstad.Staten N.C har 4 miljoner invånare. 
N.C består mest av lövskogar med mycket Bok och Ek.I de:: södra 
och mellersta delarna av staten är marken uppodlad främst för 
tobak men också för bomull.Landet är låglänt,endast någon meter 
övet havet,och ligger inklämt mellan Appalacherna och Atlant- 
kusten.I Norr börjar landet att höja sig och här finns en klippig 
kust.Öster om N.C så ligger en klippig ögrupp vid namn Cape Hatt- 
eras.Genom staten i Nord-Syd gående riktning löper Interstate 
64:an samt den interkontinentala järnvägsstambanan som ligger 
utmed Atlantkusten. 

Karta Nr 2. Dartmouth 
  

1.Staden Dartmouth 7.Georges stig 13.Cape Rothton 
2. .Billingtons woods 8. John Fergus stig 14 Här hittas George, 
3. Willmingtonfloden 9.Fergus stuga 15.Edwards bil 

4 Flygfältet 10.Edward Blythes hus 16 Mondrey"Island 

5. .Garretts swamp/Deep 11. .Martin Fullers hus 17 .Merwins antikt 

6.Georges stuga 12.Henderssons stuga 18.Mot Raleigh 

Dartmouth ligger ca 25 mil öster om Raleigh ute vid Atlantkusten. 

Staden ligger i en försänkning genom vilken ett stickspår till 

Atlantjärnvägen går.Utanför staden rinner Wilmingtonfloden. 

Genom staden går även väg 307. 
Antalet invånare uppgår till 5500 vilket gör staden till en 

mycket sömnig småstad.Huvud näringar är tobak samt spannmål. 

Den ekonomiska depressionen har drabbat Dartmouth förhållandevis 

lite. .Dartmouth har även ett litet privat flygfält söder om staden. 

Kusten utanför Dartmouth är klippig och dess högsta topp kallas 

för Cape Rothton.Utanför den ligger Mondrey Is och bortom den 

ligger ett rött tvåtornat fyrskepp för ankar.På Mondrey Is 

finns ruinerna av en tullstation från 1700-talet.Av någon anled- 
ning så kallas denna ruin för Gaskin Castle i folkmun. 
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Karta Nr 3. Huset på Cape Rothton med omgivningar 
  

Varje rums innehåll kommer inte att vara beskrivet då det bara 
är att titta på kartan för att se vilka möbler där finns. . 
Däremot så kommer varje rum att namnges och om det innehåller 
något speciellt så kommer detta att anges.I huset finns varken 
rinnande vatten eller el. 
Utfrån:Ett mörkbruntmålat tvåvånings trähus från sekelskiftet 
med ljusa knutar.Huset har en liten veranda och en flygel till- 

byggt.På husets vänstra sida reser sig ett mycket gammalt sten- 

torn. .Husetser ut att vara i ganska dåligt skick.' 

Ufidervåningen: 
I.Hall med trappa.På vänster sida brevid ett vitrinskåp står 

en pedistal av vit marmor.(Här stod gipshuvudet)Till höger finns 

det garderober och en städskrubb.Båda innehåller kläder och bråte. 

2. Trappa till övervåningen. 
3.Salong.Mitt på golvet ligger en hög med vita dammiga lakan. 

(Dessa lakan täckte möblerna innan George kom hit).En glasad dörr 

leder ut till verandan. 
4. .Biblotek med ca 3000 volymer.Härifrån leder en dörr till sten 

tornet.Den är rejält bastant. 
5.Tornet.En smal och gänglig trappa leder upp till toppen utan 

några andra avsatser eller våningar. 
6.Hall med tavlor på väggarna. Mest landskapsmålningar,men även 

ett porträtt föreställande Theodore Barrington i uniform. 

7.Kök och skafferi 
8. Matsal. 

Övervåning: 

9. .Rum med lucka i taket,som leder upp till vinden. 

Här finns även en dörr ut till en balustrad.På ett bord står 

även husets enda levande krukväxt,en azalea. 

10.Vindsutrymme.(Finns inte med på kartan,endast luckan är ut- 

ritad).Vindsutrymmet är stort med sluttande innertak och stora 

takbjälkar.Här står allsköns bråte,hitta på något.Det finns fyra 

fönster som vätter ut mot gården. 

11.Förvaringsutrymme med plåtbadkar på lejonfötter. 
12.Toalett | 

13-17.Sovrum,alla städade och iordninggjorda.I nr 17 står det 

en trattgrammofon med ett antal stenkakor till. 

18.Balustrad med dåligt träräcke.152Z chans att det går sönder om 

man lutar sig mot det.. 

Källare: 
19.Nedgång till källaren. 
20.Källare med en kol och ved eldad värmepanna.Brevid den står 

en vattentank.I ett hör finns det en skrubb med bråte.I en annan 

finns det kol.I rummet står även en 12 punds kanon från inbördes- 

kriget.Den är i gott skick.Brevid den ligger kanonkulor. 

Tornet: 
21.Tornrummet.Innehåller en väderbiten fotölj med spriralfjädrar 

som sticker upp ur sitsen.Brevid står ett runt bord.Bland tak- 

bjälkarna har ett par kråkor byggt bo,de kan flaxa,kraxa och 

skrämma spelare.Det finns en dörr med trasigt fönsterglas som 

leder ut till en smal stenbalustrad som löper kring tornet. 

Ett rostigt järnräcke finns att hålla sig i.Från tornet syns 

havet , Mondrey Island och fyrskeppet. 

20.



Omgivningen: 

22.Igenrasat hus,har troligtvis varit ett stall. 
23.En stor och präktig Ek. 
24 Grind. 
25 .Vändplan.Ur gruset sticker små buskar och grästuvor upp. 
26.Denna stig är i det närmaste överväxt och leder ca 25 meter 
genom skogen ut till klipporna som höjer sig ca 15 meter över 
stranden.Nedanför ser man havet.Ungefär lkm ligger Mondrey Is. 
I klipporna finns det en trappa uthuggen.Den sluttar brant nedåt 
åt höger.Den leder ner till stranden där Fergus stuga ligger ca 
400 meter bort. 
Om någon försöker ta sig nerför denna,utan god belysning eller 
i-oväder så krävs ett Climb-slag för att inte ramla. 

Karta Nr 4. Georges stuga 

Georges stuga ligger ute i träsket i Garretts swamp och liknar 
mest ett ruckel.Det är väldigt slitet och håller på att sjunka 
ner i marken.Framför huset ligger en rad plankor som man kan stå 
på. 
l1.Vedeldad kamin. 
2.0bäddad säng med halmmadrass. 
3.Kista med bla två böcker i: 

+ABC-Nu läser vi av årgång 1874. 
&<Huckleberry Finn. 

4. Huggkubbe med vedyxa i .samt en trave ved. 
5 Skåp innehållandes mat. 

Karta Nr 5. Flygfältet och hangarerna 

Flygfältet ägs av Dartmouths flygklubb-som har 6 medlemmar. 
Klubbens ordförande och ledare är Erwin Grossman,amerikan men 
av tyskt ursprung.Klubben hyr ut flygplan till folk med flyg- 
certifikat Man kan även hyra plan och pilot för en rundtur. 
Detta kostar 6$/timme.I ett hus brevid hangarerna har klubben 
sitt kontor där Erwin brukar sitta och häcka om dagarna. 

Mot Dartmouth. 
Parkering. 
Röd vit vindstrut. 
.Startbana. 
.Stor rund tank med bränsle i. 
.Klubbens kontor. 
.Gamla metalldelar och en hög med träbjälkar. 

Hangaerna är båda gjorda av plåt med stöttande träbjälka innuti. 
De har en stor dubbel port med en liten dörr i sig. 
8.Hangar nr 1.Innehåller ett två sitsigt rött biplan,av för 
spelarna okänd modell.Här finns även mekdelar,verktyg,en propeller: 
och en fotölj.I ett skåp finns en kulspruta av märket Lewis med 
tallriksmagasin.Ett minne från kriget.Dören till hangare är trasig. 
9.Hangar nr 2.Innehåller ett likadant flygplan,4 oljefat,ett bord 
med stolar,en kista. mekdelar och verktyg samt en motorcykel av 
märket Harley Davidsson. 
10.Här väntar Yithanierna i händelse av slut nr 5. 

N
O
V
R
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Fullers hus.Ingen karta 

Martin Fuller har ett litet hus i utkanten av Dartmouth. 
Brevid huset ligger garaget.På nedervåningen ligger salongen,toa, 
sonrum och kök.Övervåningen inrymmer arbetsrummet ,ett väntrum och 
ett gästsovrum.Huset är fyllt av krukväxter och böcker. 
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Fergus hus.Ingen karta 
  

John Fergus bor i en stuga,till hälften byggd av plankor till 
hälften av drivved,som ligger nere på stranden ca 400 meter från 
Cape Rothton.Vid en träbrygga ligger hans båt,Rosabelle. 
Hans hus består av två rum och innehåller marina föremål från 
världens alla hörn.Bla har han Dagon liggandes i en formalin- 
fylld glassarkofak.Fy fan vad tråkigt! 

Edward Blythes hus.Ingen karta   

Blythe bor i ett riktigt kråkslott med tre våningar och ett 
stort torn.Huset ligger på berget väster om Dartmouth och är 
svartmålat och byggt 1870.Endast ett par delar av huset finns 
beskrivet,resten får SL hitta på om spelarna beslutar sig för 
se sig omkring i Blythes hus. 
Bibloteket: 
Stort biblotek med många volymer.Dessa böcker står bokhyllor som 
går från golv till tak.I mitten av rummet står ett stort bord med 
länsstolar kring.En liten mässingsskylt anger att det finns en 
liten ockult avdelning med böcker. 

Dessa är: 

De nio kretsarna 
t£Etrigans Diary 
The ancient spirits 
£Symbols of meaning 
£Magick 
£Salomons nyckel 
tHäxkulter i västra Europa 

Tornet: 
Tornet är verkligen mysigt inrätt.Dag som natt brinner här 
stearinljus.På golvet är en stor och konstig symbol utritad. 
I ett par skålar finns det blod.På en hylla ligger enelementär 
offerdolk,ett kranie samt en visselpipa i silver. 
(SL Detta rum är iordningsställt för besvärjelsen åkalla Byakhee) 

Källaren. 
I källaren hänger en stor mobil upphängd i sköra trådar. 
Mobilen är gjord av små benbitar från djur och små stenar i 
en grönblå färg. 
På golvet ligger en karta fastspikad.Kartan föreställer Dartmouth 
med omnejd och har konstiga symboler målade på sig.På väggfasta 
hyller står det ett stort antal ljus.I ett skrin ligger en pendel. 
(SL Detta är Blythes anordning som avläser magiska energier). 
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YITHANITERNA 

Yithanierna är den ras som lyckats besegra tiden.De kan resa 
fram och tillbaka i tiden på två sätt.De kan sända sina medvet- 
anden i tiden eller bygga en tidsportal.Den senare gör att de 
måste göra tidsresan fysiskt.De hade sin storhetstid här på 
jorden för mellan 500 miljoner år sedan till för 50 miljoner år 
sedan.De är mycket nyfikna på mäniskorna och brukar utbyta 
medvetanden med lärda personer för att ta del av deras kunskap. 
Detta var vad som hände med Edward.För att,när återutbytandet 
skedde ,mäniskan inte skulle ha några minnen kvar så raderade man 
ut hans minnen med hypnos samt lade in en mental blockering som 
göt att mäniskan dör om man,under hypnos,försöker hitta minnena. 
Yithanierna är mycket intelligenta och håller en hög teknologisk 
nivå,högre är mäniskornas.De bor i stora komplex under jorden med 
stora salar förbundna med pelargångar. 

UTSEENDE 

Bilaga Nr 13. 
Yithanierna har en konformad mjuk kropp:Den är tre meter hög och 
vid konens under del tre meter bred.De har fyra extremiteter på 
den konformade kroppen.Två av dessa är armliknande och slutar i 
vad som kan beskrivar som klor.De har en lång tentakelliknande 
utväxt som slutar i fem trattliknande bihang med vilka Yithani- 
erna kommunicerar med visslande ljud.den fjärde utväxten är den 
längsta och på den sitter huvudet .Huvudet har två ögon och ett 
antal småtentakler vilka de bla använder till att skriva med. 
De har ingen mun och dricker endast flytande föda. 
De rör sig hasande genom att utvidga och dra ihop konens bas. 

STATS 

Eit”ch Iaol Aidi”sh Keh 
Tidsresär Tidsresenär och krigare 

STR 38 70 
CON 20 34 
SI1Z 60 65 
INT 27 15 
POW 18/7 (För tillfället) 18 
DEX 10 14 

HP 40 50 
Move 7 8 

Vapen Klor 152 6d6 Klor 702 8d6 

Abs 8 8 

SÅN 1/10 1/10 

En telepatisk länk förbinder Edward med Iaol.Det är dock en 
form av envägskommunikation då Edward intekan skicka telepatiska 
signaler. . 

UTRUSTNING 

Iaol bär på sig en kontroll med vilken han styr tidsportalen. 
Den manövrerar han med sina ansiktstentakler. Med den kan han 
öppna tidsportalen varsomhelst genom att peka på den som ska 
resa,med kontrollen och aktivera den.1 SR efter detta är gjort 
så öppnas tidsportalen på den plats där han pekade med en radie 
på 2.5 meter.Den som står där försvinner i ett blått sken och 
åker tillbaka i tiden.Om personen som kontrollen pekade på 
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flyttar sig utan för området innan tidsportalen öppnas så 
försvinner han inte. 
Aid”sh har ett fusionsdrivet energivapen som skickar ut kraftiga 
laddningar modell liten kärnexplosition.Vapnet ser ut som en 
bunt med orgelpipor som Aid”sh håller i sin högra klo. 
Vapnet har 32 laddningar. Vid varje skott,l/SR,kan Aid”sh be- 
stämma hur många laddningar han ska avfyra.Varje laddning gör 
1D10 i skada.Om han skjuter fler än 4 laddningar är det 52 chans 
per laddning utöver den fjärde att vapnet blir över hettat och 
förstörs. 
Vapnet ger ifrån sig ett surrande elektriskt ljud efter varje 
skott när den laddar upp sig igen. 

ATT DÖDA EN YITHANIER 

Spelare brukar ha en tendens att vilja beväpna sig.Som SL 
kanske du undrar hur spelarna ska kunna försvara sig mot Yith- 
anierna.Här och var i äventyret finns det möjligheter för dom 
att beväpna sig på alla möjliga och omöjliga sätt.om de så 
önskar. 

I Hal Moes järnaffär finns det jakt och hagelgevär samt 
revolvrar till normala priser. 

tAdrian Burlington har en revolver med sig redan från äventyrets 
början. 

+IT källaren under huset på Capr Rothton står en 12 punds kanon 
från inbördeskriget som efter en rengöring kan användas om man 
bara har tillgång till krut.Skada 10D10. 

£John Fergus har en mindre krutdriven harpun på sin båt. 
Skada 5D6. 

Om SL använder Slut nr 5 så kan spelarna hitta en kulspruta 
modell Lewis 1911 i ett skåp i en av hangarerna.Skada 2D6+3 
Eldhastighet 10/SR,96 skott i Magasinet. 
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NAMNREGISTER 

Edward Barrington:Äventyrets viktigaste person,tidsresenär. 

Theodore Barrington:Edwards far,överste och vän med Joshua, Död. 

Lydia Barrington:Edwards Mor,Död 

Joshua MacGregor:Brandman,rollperson 
Marie :Hans fru 

Sarah :Hans 2:a barn. 

Erica :Hans l:a barn 

John Carot:Kyrkvaktmästare,rollperson och Joshuas gode vän. 

Adrian Burlington:Agitator och rollperson. 

George:Vän till Edward. 

John Fergus:Också vän till Edward. 

Edward Blythe:Elak svartkonstnär och Antagonist. 

Martin Fuller:Psykiatriker. 

Harwey Moe:Polischef i Dartmouth. 

Paul Dewey:Allmänpraktiserande läkare i Dartmouth. 

Erwin Grossman:Pilot. 

Merwin:Antikvitetshandlare. 

Al Lawson:Lodis och hundutkastare. 

Eit”ch Iaol:Yithanier och tidsresenär. 

Aidi”sh Keh:lIaols vän,Yithaniernas störste krigare. 

Rosabelle:John Fergus båt: 

Azrael:Dödsängel,har fått en mental blockering uppkallad 
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53 milj. 

TIDSLINJE 

år f£f.Kr:Yithanierna sänder Iaol till framtiden. 

24/17 1930:Utbytet av medvetandena sker. 

19/3 1933: 

20/5 1933: 

Återutbytandet sker,något går fel. 

Edward ger sig av från Lexington efter att ha skickat 
ett brev till Joshua MacGregor. 

22/5 1933: 

K1 15 

21 

21 

22 

Kväll 

Natt 

24/5 1933 

Kl 13: 

:00 

20: 

20: 

20: 

:00 

:30 

:00 

23/5 1933 

Förmiddag: 

00 

20 

50 

00 

:Äventyret börjar. 

:Spelarna anländer till Cape Rothton där de möter George. 

:George ger sig av. 

:George blir överkörd av tåget. 

:John Fergus dyker upp. 

:John Fergu säger godnatt. 

:Edward Barrington gör Entre. 

Spelarna hittar Edwards bil,George hittas död. 

:Fergus gör ett besök. 

:Edward går i sömnen.Blyth får en vision. 

:Om spelarna har varit hos Dr Fuller är det dags för 
ett återbesök. 

Eftermiddag:Från och med nu har spelarna Blythe efter sig. 

24/5 K1l 23:00 - 25/5 Kl 20:00 :Någon gång mellan de två tid- 
punkterna konner Yithanierna att bryta tidsbarriären och komma 

för att hämta Edward. 
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