
De långa trådarna 
 

TAIC- The Arcane Investigators Clubbe 
 

En klubb för människor som tycker om det mystiska, underliga eller rent kriminella. 

Föreningen är världsomspännande, med huvudkontor i London. Den grundades där på 1600-

talet. Riktigt anrik och fin alltså. Medlemmarna i föreningen har alla det gemensamt att de 

intresserar sig för det övernaturliga, ibland med kriminologiska inslag, och har detta som 

hobby. Föreningens aktiviteter kan vara ganska skiftande. Ibland sitter medlemmarna mest 

och berättar om övernaturliga händelser för varandra, i bästa spökhistoriestil. Ibland ger sig 

några personer ut på fältet och undersöker någonting på plats. Detta kan skifta mellan ängar 

där man sett älvor, till platser där 100-tals människor mystiskt har förlorat minnet och/eller 

blivit bestialiskt mördade. En bra riktlinje är: Om det är konstigt och har anstrykningar åt 

pusseldeckare, så är TAIC nästan alltid intresserade.  

 

Medlemmarna brukar dela upp sig i små undersökningsgrupper och undersöka speciella saker 

eller händelser på djupet. Naturligtvis är det ingen som förväntar sig att man skall ställa hela 

sin övriga existens på väntelistan under dessa föreningsuppdrag, men vanligen brukar en 

sådan grupp arbeta så hårt de kan eller har tid med tills de känner att de är färdiga med saken 

de undersöker och sedan inte ta något nytt ”fall” på ett tag. När man är färdig med en 

undersökning skall man skicka en fullständig rapport till arkivet i London. Man kan också 

beställa gamla rapporter därifrån, men en del av dessa är hemligstämplade. 

 

Klubben har lokaler på en mängd olika platser världen över, men i Stockholm har de bara en. 

Den ligger ute vid Gärdet. Det är en stor, gammal 3-plansvilla med bibliotek (Ernst har ställt 

det iordning enligt en lätt modifierad duodecimal-metod), mötesrum, läsesal, kök och 3 

sovrum vilka står till klubbmedlemmarnas förfogande.  

 

Stockholmssektionen är den enda i Sverige. Den har för närvarande 31 aktiva medlemmar och 

7 stödmedlemmar. Det har tidigare funnits en sektion i Göteborg, men den lades ner på 30-

talet. 

 

För speledaren enbart  
Naturligtvis finns det medlemmar i TAIC som har upptäckt delar av Cthulhu-Mythos. Något 

annat vore märkligt om man betänker att klubben har hållt på med att gräva i övernaturliga 

mysterier sedan 1600-talet, men de få som vet något om detta i varje generation håller käften 

om det. Till största delen därför att det påverkar folks mentala hälsa så negativt när de får reda 

på det. I Stockholms-avdelningen finns det ingen som har en aning om Cthulhu-mythos. 

 



Bakgrund 
För ett år och 3 månader sedan började en liten grupp 10-12 åringar att leka med ockultism 

och det övernaturliga. Det hela hade varit helt oskyldigt och stannat på anden i flaskan-stadiet 

om inte en av dem hade börjat få en viss kontakt med Nyarlathotep. Denne var, som alltid, 

ivrig att sprida Dyrkan av The Great Old Ones, och började påverka i riktning mot detta. Det 

här har lett till att hela gruppen nu är vansinniga Shubb Niggura-dyrkare. I alla fall sker inte 

detta på ett medvetet plan, men ingen av medlemmarna i gänget är helt frisk längre. För 

gruppens utveckling mot att bli fullständiga kultister krävs det en serie ritualmord. Det skall 

vara ett offer per kultist. Det krävs med andra ord att någon person dör för varje individ som 

blir initierad som fullvärdig dyrkare. Gruppen består av 6 stycken ungar och det krävs alltså 6 

stycken mord. Varje offer skall vara utvalt av den som skall bli initierad. Därigenom blir den 

nybakade kultisten bunden till gruppen, både genom ritens magiska effekter och genom att det 

är svårt att hoppa av när man nu har dödat för kulten. Innan morden sker är ungarna mer i ett 

tillstånd av halvdvala, än särskilt aktivt onda. De tycker att det är roligt och häftigt att göra 

ritualer och kalla upp varelser, och som blivande dyrkare under Nyarlathoteps beskydd, så kan 

de göra dessa saker med betydligt mindre risker än de annars skulle ha varit utsatta för. 

Nyarlathotep har noggrannt sett till att binda deras medvetanden långsamt och försiktigt, så att 

de inte ska inse vilken vidrig sak de är på väg att göra. Detta har lett till att alla de blivande 

kultisterna är i ett slags drömtillstånd när scenariot börjar. Så länge det här tillståndet varar är 

de helt inkapabla att känna något skuld eller skräck alls, men fnissar och skrattar gärna om det 

händer något roligt som en trafikolycka eller dylikt. Det är meningen att den här hypnotiska 

dvalan skall när de är färdiga med morden. Därigenom blir det desto mera chockande när de 

inser vad de har gjort. Detta skall räcka för att driva dem över kanten och in i totalt vansinne. 

En bra Shubb Niggura-dyrkare ska nämligen vara totalt vansinnig, 

 

En äldre och erfarnare kultist har också fått i uppdrag att titta till dem ibland. Denne person 

heter Joakim Carlberg är en paranoid, darrande människa. Han lider av pyromani och kan inte 

låta bli att tända eld på ett och annat när han får tillfälle. Ibland har lugna perioder när han är 

hypereffektiv. Han värvades 7 år sedan och allt eftersom hans psyke bryts sönder, så blir han 

mer och mer användbar för sina herrar. Han är fanatiskt lojal och kontrollerar ett par Fire 

Vampires. Dessa använder han ofta och gärna, både i och utanför jobbet. Ungarna känner 

honom under namnet ”Farbror Gunnar”. När scenariot startar har ungarna just startat sin 

mordserie.  

 

Morden 
Morden går till som följer: Ett pappersark med en gate i osynlig skrift placeras på något sätt i 

offrets händer. När offret rör vid arket upptäcker han att han inte kan släppa det. På arket 

börjar gaten framträda. Vid den här tidpunkten brukar offret springa omkring och skrika och 

försöka att på alla sätt bli av med papperet. Detta går inte. Tja det skulle gå om man hade en 

Elder Sign eller kunde gate-spellen, men för ett normal offer är det kört. När gaten har blivit 

färdigutvecklad, så omsluter den offret och börjar gate:a ut all livsenergi (POW) ur honom. 

Utifrån ser detta ut som om offret var insvept i ett mångdimensionellt brinnande 

snörnystan(SAN 3/2D6). Snörena ger intrycket av att sträcka sig väldigt långt bort. Detta gör 

de verkligen. De pumpar iväg offrets livsenergi till Shub-Niggurath, geten med de tusen unga, 

för att försegla bandet till denna blasfemiska gamla gudom. Om någon sticker in handen för 

att försöka avbryta offret, så dör fastnar denne och dör tillsammans med offret i nästa mening. 

När energin är slut och offret har dött, så sluter sig gaten tätare och skär slutligen sönder 

offret. Gaten skär bättre än den vassate kniv eftersom den har förmågan att vara 

endimensionell och det stackars offret och eventuella andra infångade blir styckade med raka, 



fina snitt. När detta är klart faller papperet när ur offrets hand. Gate:n fladdrar i luften en 

smula och när en av de endimensionella trådar den består av rör vid något, så lämnar tråden ett 

röd linje. Den röda färgen kommer från offrets blod, även om vissa ämnen i det har försvunnit 

under energiutsugningen (mest olika spårämnen som inte klarade transporten längst tråden). 

Vad polisen alltså tenderar att hitta på brottsplatserna är en styckmördad människa och ett 

konstigt mönster som är målat i blod på väggarna. Vid en noggrannare undersökning 

upptäcker de att styckmördaren har lyckats såga sig igenom ben, brosk och kött utan att lämna 

några vertygsmärken alls. Som om personen hade blivit mördad med ett oändligt vasst 

föremål. Allt detta har gjort dem mycket konfunderade. Eftersom det hela påminner om ett 

ritualmord så har komissarie Björn Persson beslutat att fråga sin gamle bekant, Ernst, om 

hjälp. De har samarbetat tidigare och Persson vet att Ernst är en källa till upplysningar om all 

slags obskyr kunskap. Eftersom det rör ockulta saker, så har Ernst frågat om lov att ta med 

några vänner som har detta som specialintresse. Därigenom är spelarna inblandade i fallet och 

kan få snoka runt hur mycket de vill. 



 

Kronologiska händelser 
 

Det första mordet 

Peter Jansson, kultisternas gängledare, initieras genom det här mordet. Det sker på 

eftermiddagen vid 17-tiden, den 5/10-96. Polisen undersöker fallet och det kommer i 

tidningarna med stora rubriker, som ”Bestialisk styckmördare lös i Stockholm!” o.dyl. Den 

mördade heter Janice Beran och arbetade som Svenska- och Samhällskunskaps-lärarinna. 

Hennes man Jörgen kom hem och hittade henne, i delar, i köket. De bor i en central 4:a på 

Söder. Polisen har upptäckt att blodet på väggarna kommer från Janice, men att en del av 

ämnena i det verkar saknas. De har också upptäckt att snitten som har delat kroppen är 

omöjligt skarpa. Slutligen har de märkt att blodet som hamnat på väggar och tak bildar ett 

mönster. Det är här som kommissarie Persson börjar misstänka att det är något ockult i 

görningen och kallar in sin gamle bekant Ernst. 

 

Ernst sammankallar de andra karaktärerna på klubben 7/10-96. Därefter styr de själva vad de 

tar sig för. Förklara förhandsinformationen för Ernst och låt honom berätta den för de andra. 

 

Motivet till mordet var att Janice gav Peter en 1:a i samhällskunskap förra terminen. Hon 

arbetar i skolan i Alby. 

 

Det andra mordet 

Ahmed al-Bata dör i sitt hem den 9/10-96. Niklas Sjeberg initieras härigenom. Motivet: han 

jobbar i en kiosk i Alby och har en gång fångat in Niklas när Niklas snattade lite. Han 

anmälde snatteriet till polisen, och detta kommer fram vid en datasökning av polisregistret på 

Ahmeds namn. Polisen bortser från detta av naturliga skäl, men om karaktärerna tittar i 

registret eller frågar om det fanns någon information, så får de reda på det. Ahmed 

efterlämnade fru och tre barn, alla hysteriska. 

 

 

Det tredje mordet 

Stefan Sundbäck initieras genom mordet på Göran Bergström den 11/10-96. Göran bor i Alby 

och var en 13-årig översittare. Han hittas av sin mor. Eftersom den normala metoden inte 

skulle ha fungerat på en 13-åring, som kanske inte plockar upp reklamen, så smugglade de in 

ett ”behandlat kort bland Görans hockeybilder. Det ligger hockeybilder i rummet. Han hittades 

av sin mor. 

 

Det fjärde mordet 

Marit Stehn initieras genom mordet på Adventurin Aurén den 12/10-96. New Age:are som 

stod i kassan på butiken trollkarlens Väv i Gamla stan. Han har haft mycket problem med 

småungar som rotar bland grejorna. Kultisterna var mycket här när de började med ockultism. 

Adventurin har en gång kastat ut Marit från affären. Adventurin bodde på Söder. Hans 

flickvän är väldigt upprörd. 

 

Det femte mordet 

Lisa Rohde initieras genom mordet på sin irriterande lillebror den 13/10-96. Lisa kan inte 

riktigt hålla masken och verkar en smula glad över det som har hänt. Det var hon som hittade 

honom. Här användes inte heller den normala metoden, utan Lisa gav bara sin 7:årige bror ett 

papper och sa håll i det här. Sedan tittade hon på mordet och låtsades sedan upptäcka det.  



 

Den Normala metoden. 

Ungar delar ut reklampost. detta är allmänt känt. Detta utrnyttjar kultisterna genom att ta lite 

gammal reklam hemifrån, rita gaten och gå och dumpa det genom brevlådan hos offret. När 

offret plockar upp det så sätter spellen igång. Mord två var nära att misslyckas. Det första 

papperet de skickade in till Ahmed hamnade mellan ett par andra reklamblad och Ahmed 

slängde det oläst. Nästa gång de försökte gick det bättre, men det ligger fortfarande en aktiv 

gate bland Ahmeds sopor och väntar på att aktiveras. 

 

Hela familjen 

Den 14:e giftmördar ungarna resten av sina familjer och försvinner från alltid från staden. vid 

det här laget har karaktärerna misslyckats. Här kan du avsluta om det inte är något på gång 

som du vill att de ska få slutföra. 

 

Andra händelser 
 

Låt gärna ungarna börja förfölja eller hota (brev eller telefon) karaktärerna om det börjar bli 

tråkigt. Farbror Gunnar bör ses strykande runt karaktärernas hus och hem då och då. Han 

försöker på detta ineffektiva sätt hålla ett öga på karaktärerna åt sina skyddslingar. Låt dom 

gärna upptäcka honom och fråga ut honom. Allt de kan få ur honom är kryptiska hot och 

förtäckt svammel, och polisen har inget alls som binder honom vid morden. Om han häktas 

kommer han att släppas inom några timmar. Om nödvändigt genom order från högre ort. Det 

finns infiltratörer inom polise också, men de kommer inte att blanda sig i det hela mer än 

genom att se till att alla på deras sida befinner sig på fri fot så fort som nmöjligt. Dock bara 

om de kan åstakomma detta utan att äventyra sin egen position. 

Om det verkar vara lägeoch han är sur på dem, så kommer Joakim att sätta eld på deras hus 

med hjälp av sina tjänare. Låt dom undkomma elden, men skräm dem gärna lite. Låt dom 

eventuellt få se en Fire Vampire här. 



NPC:s - Spelledarpersonligheter 
 

Kommissarie Björn ”Nalle” Persson 

 

Kommissarie Persson är en mycket storväxt person. Allt hos den här mannen är storväxt. Han 

talar högljutt, han gör stora yviga rörelser och han har slutligen ett mycket stort hjärta. Allt 

eftersom mordserien går sin gilla gång så kommer pressen på honom att öka något otroligt. 

Han börjar då bli mer och mer stressad. Han kommer att stå fast vid att karaktärerna tillåts 

hjälpa till vid utredningen såvida de inte gör något mycket korkat eller dumt. Hans största 

nackdel som polis är att han ibland talar utan att kontrollera om hjärnan är ordentligt 

inkopplad. Ofta när pressen är närvarande. Han och Ernst känner varandra sedan gammalt. 

 

Joakim ”Farbror Gunnar” Carlberg 

Har dyrkat Shub-Niggurath i sju år nu. Växlar mellan maniskt vanvett: -Brinn, alla ska 

brinna, hela er jävla civilisation. Iäää, Iäää. 

 

och manisk hypereffektivitet: -Skynda er! Vi har bara tre timmar på oss. Det ska vara rent 

när de kommer. Kniven till vänster, pistolen till höger. 

 

Spela den här killen som extremt stirrig, men med plötsliga tillfällen av klarsyn. Stanna 

plötsligt upp titta på spelarna och tala långsamt. Har du varit tillräckligt stirrig innan så borde 

själva chocken av förändringen kunna verka skrämmande på spelarna. Han är pyroman vid 

sidan av sin kultistverksamhet och ligger bakom en serie mordbränder på olika platser i 

landet. Han har insett att detta är en svaghet, och att han borde lita på sin gud och den stora 

slutelden som kommer när de gamla vaknar, men han kan inte låta bli att ta ut nöjet i förskott 

på det här sättet. Han tjänas av 2 Firevampires. Dessa ser ut som små moln av lysande 

punkter. De är levande och har en hög innetemperatur.  Det tar Joakim 3 rundor att kalla ner 

dem från himlen, men när de väl är där så behöver de bara lägga sig över en människa för att 

hon skall börja brinna. De lyder Joakims minsta vink, men de är inte helt insatta i mänskliga 

förhållanden. De har lite svårt att urskilja enskilda människor och kan mycket väl missa en 

stillastående människa. Om man springer, så kan de dock sikta in sig på rörelsen. Joakim kan 

naturligtvis också peka ut exakt vart de ska bege sig. De går att driva bort eller döda med en 

vattenslang. 

 

Kultisterna 

De unga kultisterna i kultistgänget heter: 

 

Peter Jansson 

Niklas Sjeberg 

Stefan Sundbäck 

Marit Stehn 

Lisa Rohde 

 

Alla beter sig som uppkäftiga ungar. Det ligger dock något hotfullt över dem. Försök hitta en 

bra blandning. Peter är den store ledaren, och försöker hela tiden visa sig tuff. Marit försöker 

verka mystisk och häxig. Lisa verkar lite blyg. Niklas och Stefan hänger på allt som Peter 

säger. 

 

Polisens Patolog 



Är väldigt mystifierad, han har ingen aning om hur moden kan ha gått till. Annars en rundlag 

och glad herre. 

 

Nyarlathotep 

Är en gammal gud och aktivt inblandad i nyvärvning bland dyrkarna. Om karaktärerna löser 

scenariot och sätter dit de nya dyrkarna, så blir han mäkta förgrymmad. 

 

Trollkarlens väv ägaren 

Känner till att de haft problem med småungar som tafsar på varorna. 

 

Syokonsulenten på skola i Alby 

Känner till att ungarna är lite konstiga och verkar ha förlorat allt intresse för skolarbetet. 

 

Vaktmästaren i Hus 134 i Alby 

Vet att det inte finns ett pannrum där. Har ingen nyckel. 

 

Platser 
 

Trollkarlens väv 

En butik i Gamla Stan. Säljer New Age-prylar och magi-junk. 

 

Alby 

En grå betongförort till Stockholm. Alla kultisterna bor här. I hus 134 har de lyckats få alla att 

magiskt bortse från pannrummet. Ingen i byggnade är riktigt kapabel att erkänna att det finns 

ett pannrum. Byggnaden är väldigt kall vid det här laget. I pannrummet har ungarna fixat till 

ett bra ritualrum. Inredningen är en enda röra av riktiga och falska magiska föremål. Rummet 

stinger av döda djur och rökelse. På golvet är en gate ritad med färgkrita. Om man letar runt 

lite kan man hitta en lista med namnen på de mördade. Om de lyckas aktivera gaten kommer 

det en varelse från de yttre dimensionerna och sliter dem i stycken. Ge dem gärna lite 

varningar om att det kanske inte är en bra idé att mixtra med okända mordvapen om de skulle 

börja göra detta. På golvet ligger också en gammal goding: en bok vid namn Necronomicon. 

Det ligger lite bokmärken i den. Om man tittar där ser man lite instruktioner om hur man gör 

gates. Om man håller på och donar med boken för länge så börjar man förlora SAN. Fortsätt 

lugnt att sanna dem tills de släpper boken. Det kan vara en bra idé att låta dem överraska en av 

ungarna här inne. 

 

När de har kommit på vem som gjort det och hur. 

Polisen kommer aldrig att godta att morden har gjorts av en bunt ungar. Det enda sättet att 

lösa scenariot är att sätta dit Joakim för morden och servera någon delvis sann berättelse om 

att han har lett ungarna i ond djävulsdyrkan a´la Charles Manson. Dett löser problemen 

eftersom Joakim åker in på psyket och ungarna åker på ungdomshem med psykiatrisk hjälp. 

När de inte längre håller på med aktiv dyrkan kommer de att återgå mot sina gamla jag, men 

alltid bära psykologiska ärr. Om de är färdiga med morden är det dock en annan historia. Då 

rymmer de så småningom och fortsätter sin karriär. 

 

Några dagar efter ett lyckligt slut så kommer de alla att ha en dröm där en mörk man tittar på 

dem. När de vaknar har de förlorat 2D6 SAN. Detta är Nyarlathotep som hämnas och 

överväger karaktärerna för nyrekrytering. 


