
BLODETS BÅND 

  

  

  

  

Dette er et lille eventyr 
til Call of Cthulhu. Even- 
tyret starter i New York d. 
12. november 1923, men kan 
dog rykkes efter Spillele- 
derens behov og kampagne. 
En havneby er dog bedst som 
baggrund, og hvis man ænd- 
rer datoen, skal man være 
opmærksom på de ændringer, 
der sker på stamtræet. 

SPILLERNES INTRO 

Spillerne bliver kontakt- 
et af Judith Waite, der er 
mor til Eric og frue til 
Ambrose Waite, der begge er 
blevet myrdet på bestialsk 
vis. Hun enten kender spil- 
lerne eller har hørt om 
deres bedrifter (hvis de 
har udført nogen). 

Hun er meget oprørt over 
sin mands og søns død. Hun 
tror, at det er en gal mor- 
der, der er på spil, og nu 
frygter hun at hendes dat- 
ter (og nu eneste barn), 
Sophie, vil være morderens 
næste offer. Sophie er for 
tiden indlagt på hospitalet 
med chok efter de to mord. 

Hun beder spillerne om at 
beskytte hendes datter og, 
om muligt finde morderen, 
før det er for sent. Hun 
kan belønne spillerne med 
$200 hver - men det at So- 
phie er en ung (17), yndig 
og venlig pige bør være den 
største motivation. 

OPLYSNINGER I NEW YORK 

Politiet: ved ikke særligt 
meget om sagen. Det sidste 
de har brug for nu, er en 
hysterisk "Jack the Rip- 
per"-sag til at køre i 

aviserne, og de er meget 

irritable - især overfor 
journalister. De kan for- 
tælle at både Ambrose og 
Eric blev fundet med snit i 
halsen fra en kniv (regner 
de med), men derudover slet 
ikke mishandlet. Det menes 
at de er døde ved kvælning 
og at snittene blev lagt 
efter deres død indtraf. 
Desuden blev de begge fun- 
det liggende pænt på ryggen 
med armene over kors. De 
var begge våde men ikke 
gennemblødte. De blev fun- 
det lige bagved varehuset. 

Hospitalet: Her ligger So- 
phie på enestue (Ambrose 
var guldsmed, og familien 
er nogenlunde velbeslåede) 
og hulker bare i ny og næ. 
Første gang spillerne be- 
søger hende, har hun fået 
beroligende medicin og lig- 
ger og sover. Judith, mo- 
deren, er der så vidt mu- 
ligt hele tiden. Anden 
gang, man kommer på besøg 
(hvis man gør) er Sophies 
farmor, Michelle, der også. 
Hun er ældre dame (66), der 
utvivlsomt har været smuk 
engang. Hun vil invitere 
spillerne på the, hvis de 
er venlige overfor hende. 
Hvis man snakker med Ju- 
dith, vil hun fortælle at 
Michelle er europæisk og 
dårligt selskab. 

Michelle Waite: 
mor bor også i New York. 
Hun er, som sagt, 66 år 

gammel, men ved godt hel- 

Ambroses 

bred og snakketøj. Michelle 
vil starte med at fortælle 
om, hvor heldig har, da hun 
traf Rudoplh (Ambroses far) 

i Paris. 
syngepige (hun giver glade- 
ligt en smagsprøve) og mød- 
te Rudolph på en bar. Han 
var en glad og frisk (lal- 
lende og fordrukken) mand, 

Hun var ung og 

der desværre havde brugt 
mange penge på at rejse 
rundt i Europa. Heldigvis 
var hans far, Raymond Wai- 
te, rig og sørgede til 
sidst for at hente Rudoplh 
og hende selv hjem til USA, 
og sørgede for at få dem 
startet. De havde dog nogle 
vanskeligheder i begyndel- 
sen, og Rudoplh drak vist 
også lidt rigeligt. I hvert 
fald røg han ind og ud af 
hospitaler. Så vidt hun ved 
var det en af grundene til 
at Raymond Waite måtte sæl- 
ge sit importfirma i 1889 - 
han brugte alle sine penge 
på Rudoplh. Rudoplh døde på 
et hospital i 1892. Hvis 
hun bliver spurgt om mord- 
ene, kan hun fortælle at 
Ambroses søster, Carrie, og 
hendes datter, Elisa, blev 
myrdet hhv. januar og juni 
i år. De blev fundet med 
hals- og pulsårer skåret 
over - hvor, ved hun ikke. 
Hvis man bliver gode venner 
med hende og virker inter- 
esseret i hendes historier, 
vil hun tillade at man rod- 
er i hendes mands papirer. 
Her kan man finde nogle 
breve fra Rudoplhs far, 
Raymond. De er vældigt in- 
teressante (se senere). El- 
lers kan hun fortælle slad- 
der fra 2 kontinenter over 
de sidste 45 år. Hun er 
meget svær at stoppe. 

Oriental 
ligger i 

Imports  Inc.: 
Queens, New York. 

 



  

Ligene af Eric og Ambrose 
blev begge fundet ved deres 
varehus ved Red Hook. Deres 
kontor ligger inde i byen, 
og er åbent i kontortider- 
ne. Varehuset er tomt, 
bortset fra nogle kasser og 
en mængde skrammel. Hvis 
man gennemsøger rodet 
(hvilket tager et par 
timer), kan man med et Spot 

Hidden Object finde en gam- 
mel sølvdollar, en busbil- 
let fra Salem (ingen dato) 
og en tom flaske. Den lug- 
ter ikke af noget og har 
ingen mærkat. På kontoret 
kan man møde Clark Harmon, 
direktøren. Hvis man præ- 
senterer sig som journalist 
eller politimand, vil han 
med det samme begynde at 
forsikre om sin uskyld. 
Hvis man er lidt venlig, 
vil han dog gerne besvare 
spørgsmål. Hans far købte 
firmaet i 1889 af Raymond 
Waite. Oriental Imports be- 
skæftiger sig med import af 
silke, krydderier og luk- 
susvarer fra østen, men for 
tiden går forretningen lidt 
sløvt. Han kan fortælle at 
firmaet blev grundlagt af 
den legendariske handels- 
mand, Edgar Waite, Raymonds 
farfar. Han startede im- 
porten fra familiens hjem- 
by, Salem, men Raymond 

valgte at flytte firmaet 
til New York, da han over-= 
tog det. Da han solgte fir- 
maet til Harmons far, var 

det dog ikke meget værd, 
hvilket undrer ham, da der 
vist var opbygget en ret 
god kapital i Salem. Nogen 
af Edgar Waites logbøger 
blev efterladt, og de kan 

læses på en eftermiddags 
tid (se senere). 

New York Daily Review: Har 
kan man snakke med krimi- 
naljournalisten, John Fara- 
day. Han ved ikke særligt 
meget, men er sikker på, at 

sammen med en 
skandale hos Oriental Im- 
ports. "Alene navnet", som 

han siger. Hvis man får lov 
til at kigge filer, kan man 
med et Library Use finde 
artikler om mordene på Car- 
rie og Elisa Thorp (Ambro- 
ses søster og niece). Car- 
rie blev myrdet d. 14. ja- 
nuar og Elisa d. 14. juni. 
Der står ikke hvor de blev 
fundet, men de var tilsyne- 
ladende sblevet kvalt og 
havde fået skåret halsen 
over. Derudover var de ikke 
blevet lemlæstet, og de 
blev begge fundet med arm- 
ene over kors. 

det hænger 

New York Public Library: er 
et velassorteret bibliotek 
med større udvalg end de 
fleste universiteter. Her 
kan man med et Library Use 
finde bogen "Famous Famili- 
es of Salem". Den beskriver 
bla. Waite familien. Den 
kom først til Salem i 1808, 
da Edgar blev gift med den 
rige Margaret Pretorius. 
Slår man op under Pretori- 
us, kan man finde ud af, at 
familien nedstammer fra Na- 
thaniel Hawthorne, den be- 
rømte heksejæger, og at den 
var meget indflydelsesrig i 
Salem. Richard Pretorius, 
Margarets far, aspirerede 
rent faktisk til borgmest- 
erposten, når han blev gam- 
mel nok, men han og hans 

datter, Maria, blev myrdet 

af en indbrudstyv i 1796. 
Da Margarets bror, Joseph, 
var indlagt på et asyl, var 
hun enearving,og Edgar for- 
stod at administrere Marga- 
rets  familieformue godt. 
Han kom til at stå i spid- 
sen for import fra Orient- 
en. Broderen, Joseph, blev 

senere rask, og fik en stor 
arveerstatning fra Edgar. 
Han begyndte at studere på 
Essex instituttet i Salem 
og brugte pengene til at 
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bygge kirken 
street. I 
ydermere 

på Derby 
bogen er der 

et portræt af 
Richard  SPretorius og et 
komplet stamtræ over fami- 
lien frem til 1915 (kopier 
stamtræet og klip årstal 
fra efter 1915 væk). 

OPLYSNINGER I SALEN 

Essex Institute: Her kan 
man tale med Professor 
Ward, der har ledet insti- 
tuttet siden 1892. Hans 
oldefar var professor på 
instituttet, da Joseph Pre- 
torius begyndte at studere. 
Han var en meget flittigt 
teologi-student, og han fik 
stillingen som professor i 
1833. Han skrev en lang. 
række bøger om kampen mod 
djævelen og det onde. En af 
hans bøger beskriver hans 
egen og faderens kamp mod 
djævelen selv. Den er lidt 
besværlig at  slæse (Read 
/write English), men kan 
klares på nogle dage (se 
senere). 

Kirken på Derby Street: Her 
ligger det meste af famili- 
en Pretorius og familien 
Waite begravet. De har de- 
res egen krypt, men der 
står mindestene på kirke- 
gården. Hvis man går lidt 

   



  

  

rundt, vil man møde en gam- 
mel dame på kirkegården. 
Hun hedder Martha og kommer 
tit for at se til de døde. 
Hun kommer til alle begra— 
velser. Hun er meget under- 
lig og kan snakke længe om 
de dødes privatliv. Hun kan 
fortælle at "arvingen til 
Pretorius' familieforband- 
else" stadig bor her i 
Salem. Hun hedder Bernadet- 
te og kommer her næsten 
lige så tit som Martha. 
Martha kan også fortælle at 
Richard ikke døde for Guds 
hånd, og at han derfor ikke 
kan regne med at få de 
samme rettigheder som alle 
andre. 

I selve kirken kan man 
snakke med præsten, fader 
Bennett. Han kender selv- 
følgelig Pretorius-familien 
og roser Josephs arbejde 
til skyerne. Han kan for- 
tælle, at en Violet Brauti- 
gan fra Boston kom og be- 
søgte ham for nogle år sid- 
en. Hun mente hun var en 
efterkommer af Pretorius 
og Bennett hjalp hende med 
at finde oplysninger i kir- 
kebøgerne. Her kan man se 
alle oplysningerne om Jo- 
sephs side af familien ind- 
til 1910. Han hørte desvær- 
re aldrig fra hende igen, 
men han fik hendes adresse. 
Han kan ikke give nogen lov 
til at komme ned i krypten, 
da det kan være meget far- 
ligt. Den kan styrte sam- 
men, og da den ligger lige 
under kirken, kan det have 
fatale følger. Han siger, 
at ingen har været dernede 
de sidste 25 år. 

Bernadette Smith: er Edgar 
Waites barnebarn og hun bor 
alene 'i Salem. Hun er 81 år 
gammel og pebermø. Hun går 
ofte ned og ser til kirke- 
gården på Derby Street. Hun 
er meget glad for at se no- 
gen mennesker, især hvis de 
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er flinke og rare. Hun kan 
fortælle at hendes fætter, 
Raymond Waite, i sine sid- 
ste år snakkede meget om en 
"familie-forbandelse". Han 
døde selv i 1893 som en 
knækket mand. Han havde of- 
ret alt for sine børn, og 
da hans datter blev myrdet 
og hans søn drak sig ihjel, 
begge i 1892, havde han ik- 
ke mere at leve for. Des- 
værre bliver  Bernadette 
selv dræbt d. 20 november, 
medmindre spillerne har 
løst eventyret inden da. 
Ellers kan de læse i avis- 
en, at hun er blevet fundet 
med halsen skåret over! 

OPLYSNINGER I BOSTON 

Violet Brautigan: er des- 
værre død, men hendes svig- 
erdatter, Jacqueline bor i 
hendes hus. Svigerdatteren 
er meget mut og livstræt, 
men hvis man er flink ved 
hende, kan hun fortælle at 
hendes mand, Timothy Brau- 
tigan blev dræbt i den 
store krig, ligesom hendes 
ene søn, Herbert. Hendes 
anden søn, Thomas, blev 
myrdet i 1922, ligesom hen- 
des mands søster blev det i 
1916 - med en kniv. 

BØGER OG BREVE 
Raymond Waites breve: Disse 
breve til sønnen Rudolph er 
alle meget triste. De fles- 
te beder ham om at holde op 
med at drikke og føjte om- 
kring. Det sidste er det 
mest interessante: 

  

   
   

    

   
   

    

        
  

Edgar Waites logbøger: Ved 
hjælp af Library Use og Ac- 
counting kan man finde ud 
af, at Oriental Imports 
startkapital kom fra hans 
kone, Margarets familie. De 
fortæller om hans invester- 
inger og succes. De fortæl- 
ler også, at han i 1821 var 
nødt til at betale store 
summer til Joseph Pretori- 
us, Margarets bror, som 
arveerstatning. Joseph hav- 
de været indlagt med kata- 
noia, men var brudt ud af 
sin = stumhed, hjulpet af 
"religiøs hysteri". Edgar 
ville egentlig hellere 
optage retsagen, men Mar- 
garet ville blive alt for 
ulykkelig, så han bed i det 
sure æble. 

Joseph Pretorius' bog: 
"Battl'g the Devill" er et 
selvbiografisk værk, der 
fortæller om Josephs kamp 
mod djævelen, alle de år 
han var stum og katonisk. 
Han fortæller at djævelen 
en dag besatte hans far, 
Richard, og tvang ham til 
at dræbe sin datter, Maria 
med en kniv og drikke hend- 
es blod. Da han brød djæ- 
velens greb var det for 
sent, og i sin anger stak 
han kniven i sig selv. Jo- 
seph var den eneste, der så 
det, og djævelen gjorde ham 
stum, så han ikke skulle 
sladre. Folk troede det var 
et mord af en indbrudstyv, 
og Joseph blev sendt på 
"The  Massachusets State 
Home for the Bewildered". 
Her brugte han 25 år på at 
udkæmpe en indre kamp med 
djævelen, og endelig, med 
Guds hjælp, brød han greb- 
et. Han viede nu sit liv 
til Kristi forkyndelse og 
byggede en flot kirke i Sa- 
lem. Her lavede han også en 
krypt, og fik lagt sin far 
og søster i den.



SE BLODETS BÅND 
KEEPERS OPLYSNINGER 

Richard Pretorius fandt i 
1790 nogle bøger, hans far 
havde gemt. Det viste sig 
at være = heksebøger, som 
hans forfader, John Hathor- 
ne havde fundet under sin 
heksejagter i 1692. Han be- 
gyndte at studere dem og 
blev meget optaget af den 
ene, der handlede om evigt 
liv. Han blev mere og mere 
grebet af tanken og gen- 
nemførte et ritual, som 
stod i bogen. Det resulte- 
rede i, at hans kropscyklus 
blev fuldstændigt ændret, 
og han blev meget syg og 
kunne ikke spise rigtig 
mad. Han tørstede efter 
blod, og efter en uge gik 
han amok. Han dræbte sin 
datter med en kniv og drak 
hendes blod. Da han så sin 
gerning, stak han kniven i 
sit eget hjerte. Kun hans 
søn havde set det, og han 
gik i chok. Richard blev 
begravet sammen med sin 
datter, men han var ikke 
død. Da han i 1825 (i en 
lukket kiste) blev flyttet 
til sin krypt under kirken 
på Derby Street, vågner han 
op af sin dvale. Han har 
ikke længere nogen sult, 
men er til gengæld dybt 
melankolsk. Han ønsker at 
blive i krypten for at 
straffe sig selv. Han be- 
gynder at skrive og digte. 
Desværre bliver han sulten 
igen. Det gør han i 1860, 
hvor han for første gang 
søger ud af krypten. Han 
dræber en vagabond, men 
dennes blod smager ham 
ikke. Han er nødt til at 
drikke sit eget blod - dvs. 
familiens blod. Han prøver 
at undertrykke sin sult, 
men gribes igen af vildskab 
og myrder Matilda Hawkthor- 
ne. Han vendte ulykkelig 
tilbage til sin krypt - 
mættet, men skyldig. Der 
gik 32 år før han igen blev 

  

sulten. Han myrdede sin imellem forlader krypten, 
tip-oldedatter Patricia men Richard har, hjulpet af 
Krusemark i 1892. Næste  heksemagi, underlagt sig 
gang går der kun 16 år og præsten. Han er viljeløs 
så går det hak i hak: overfor Richard, og vil 

tjene ham i døden. Han vil 
selvfølgelig nægte ethvert 
kendskab, men hvis spil- 
lerne bryder ind i kirken, 
vil han angribe dem. Hans 

] kampevner afgøres af keep- 
er, og afpasses til kampag- 

d nen. I en voldelig kampagne 
kan han godt have adgang 
til spells, og f.eks. være 
i stand til at tilkalde et 
monster - hvem ved? 

   

      

   

   

              

   

  

       

i 20, novender 1923 
3, Sophie Haite 1. december 1923 

Når han har drukket 30— 
phie's blod er det uvist, 
hvad der så vil ske - hun 
var det sidste led i hans 
familie. Det må blive op 
til keepers kampagne. Enten 
er forbandelsen fuldført, 
eller osse er han løbet tør 
og må dø. 

Alle hans ofre velsigner 
han efter mordet. Han stæn- 
ker vievand på dem, og 
fremsiger syndsforladelsen. 

Under hans ophold i New 
York boede han i Orientals 
varehus. Da eventyret 
starter, befinder han sig i 
sin krypt, hvor han er ved 
at bygge en kiste. 

       
  

KRYPTEN I SALEM 
Sporene vil før eller 

siden pege mod krypten, og 
spillerne vil sikkert meget 
tidligt føle sig fristet 
til at undersøge den. Med 
mindre spillerne tager KLIMAKS 
Richard på fersk gerning, Krypten nås gennem en 
enten ved Bernadette eller 
Sophie, vil det være i 
krypten klimaks ligger. 

gang i kirkens kælder. Dør- 
en til krypten er låst, men 
fader Bennet har nøglen. 
Derinde er et stort rum, 

KRYPTENS VOGTER der mest af alt ligner et 
Fader Bennett er klar  snedkerværksted. Der står 

over at Richard er i live 
og han ved at han ind 

en kiste på arbejdsbordet. 
På navnepladen står "Sophie 

 



  

  

Pretorius". I endevæggen er 

der en stendør. Den kan 

åbnes med magt, men den er 

meget tung, og mindst to 

spillere skal til for at 

skubbe den. Bag denne dør 

er der et langt rum. På 

nogle fine træsokler står 

kister med navne på de 
folk, Richard har myrdet, 
samt den del af familien 

som er begravet her i Sa- 

lem. For enden af rummet 

står en stor kiste af iben- 

holt, og ved siden af står 

et gammelt skrivebord og 

mogle hylder med bøger og 

papirer. Richard ligger en- 

ten i kisten eller sidder 

ved skrivebordet og digter, 

men spillerne kan ikke und- 

gå at larme så meget, at 

han bliver opmærksom på 

deres tilstedeværelse. 

Richard vil oplyse spil- 

lerne om hvor uheldigt 

dette møde er, og han vil 

foreslå at spillerne for- 

lader stedet og glemmer alt 

om mødet. Hvis de ikke 

føjer ham, vil han angribe 

("folk er da også så uhøf- 

lige nu om dage")     
kan skades 

af ild og træ, vil han være 
en farlig modstander - han 

ønsker dog ikke at dræbe 

nogen, men det kan jo blive 

nødvendigt. Han er meget 

selvmedlidende og angrer 

  

sine ugerninger men han 

kan desværre intet gøre. 

Han gribes af vildskab og 

mister kontrollen. 
store 

På boghylden står en hel 

del bøger. De fleste er 

rent akademiske, men hekse- 

bogen "The Wyche's Way to 

Eterne", der beskriver ri- 

tualet han udførte i 1796, 
står der også. Desuden står 
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der nogle andre mythos-re- 

levante bøger 
nogen, der passer ind i din 
kampagne, 

han 

Richard Pretorius ]=[ Catherina Blunsfield 
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(find selv 

undgå de 
er ikke kul- 

tist). Bøgerne har han fået 

af Martha fra kirkegården. 

Derudover er der en del af 
hans egne digte 

deprimerende! På hans skri- 

med heksedrik. Banalt nok 

kan de lukke sår og stoppe 

meget 
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blødninger. De fungerer som 
et klaret First Aid og for- 
dobler hastigheden af hel- 
bredelse. Der er 5 flasker, 
men ingen har nogen mærkat. 

AFSLUTNING 

Man kan enten dræbe Rich- 
ard med ild eller træ, men 
det er ikke umiddelbart 10- 
gisk, da man ikke har fået 

DSN sæl 
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noget at vide herom. Man 
vil være nødt til at stole 
på sin viden om vampyrer 
o.lign. I stedet kan man 
også spærre ham inde, så 
han ikke kan få noget blod. 
Efter et par dage vil han 
dø af sult. Det kan dog 
være svært, da han er meget 

  

kan de måske overbevise ham 
om, at det er den eneste 
løsning. Når man stiller 
ham overfor hans skyld, vil 
han være meget modtagelig 
overfor forslag og indvil- 
lige i at spillerne bloke- 
rer stendøren, så han kan 
dø hos sin familie. 

Ny am 

Ve SEGS 

stærk, især når han er sul- 
ten. Men hvis spillerne er 
meget smarte og veltalende, 

God Spillelyst, 

HERLIN MANN 
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