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GROVPLOT: 

Åventyret är tänkt att gå ungefar så här: 
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Spelarna hittar antydningar att Titrutlc skulle ha sil.nkts, Mike som fortfarande vill vara undersökande journalist 
konnner att pressa de andra till allt som krävs for att ta reda på sanningen och avslöja ev. skyldiga. Han känner och 
bör lyckas få de andra att känna samma inre tvång att avslöja de galna, samvetslösa massmördare som sänker en båt 
med tusentals människor ombord for att komma åt en enda människa, Å VEN OM DET INNEBÄR ATT BRYTA 
ETT PAR LAGAR PÅ VÅGEN, det bör konnna fram en del samvetskval över att bryta sig in eller begå andra 
mindre lagbrott (jämfört med massmord) men möjligheten att komma åt dessa vidriga människor får inte släppas 
p.g.a. felaktigheten i diverse "småbrott", detta ar vad Mike och Josephine ivrigt påhejade av Andy bör framhålla och
påpeka genom äventyret så fort det blir tveksamheter över forfarandet for att driva avslöjandet vidare. Gruppen skall
oxå konstant bli påminda (av dig som spelledare) hur deras farbror Ronald (som inte var rädd fl>r någonting (brom)
och aldrig var utan sällskap som han kunde dra sina resehistorier om) skrämdes av tillräckligt av Sekten fl>r att
gömma sig for resten av sitt liv, DE HÅR GOSSARNA HÅLLER MAN SIG PÅ AVSTÅND IFRÅN.

Efter en eller ett par dagar att undersöka sekten bör ge adressen till huvudmännen och en möjlighet att kolla in huset 
dar de bor. Inbrott i våningarna ger sedan vägen till sektens lokal nere i källaren dar finm en hylla med lite böcker 
där bl a namn och adress till den kontrakterade mördaren finns. 

Huset där mördaren bor ligger i medelklasskvart.er och ar ett. lägenhet.shotel for ungkarlar, dar får spelarna veta att 
han inte synts till på 8 år och att hans saker finns magasinerade i väntan på att han själv eller anhöriga skall höra av 
sig. Vid magasinet konnner de att möta på en person som l1r ytterst ovillig att släppa in någon som inte skall hämta 
sina saker och dessutom kan bevisa vem han är. Återstår inbrott eller muta, om foreståndaren skulle erbjudas en 
sunnna om minst 15 Pund släpper han in spelarna genast, oavsett så kommer spelarna att bli beskjutna när de Ar inne 
i magasinshuset dock kommer ingen att bli träffad. 

I en bok hittar de en bokningsbekräftelse med ngt klottrat på sig, nAmligen mordoffrets namn och hyttnummer. 

Från nu och framåt kommer spelarna att trakasseras kontinuerligt av busaf. från sekten, tanken är sedan att Carlton 
via Prof. Moen ordnar med ett dyk ned till Titanic dar de i mördarens hytt hittar en bok som beskriver allt om Ithaka 
och hur man kallar fram honom samt en dagbok som ordagrant beskriver hur mördaren gått tillväga i sitt 
mordforfarande och en avslutning som talar om att om någon läser detta så har även han (mördaren) blivit dödad 
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Scen 2 

Spe.lama. letar information om organisationen och de tvA sektledarna. 

Plot 

Rollpersonerna iär behöva lit4 information om sek:teitsom de bör se som sin stora (och enda) ledtråd, troliga platser 
som de kommer att leta på är. 

1. Bibliotek.,
2. "Sitt" tidningsarkiv
3. reportrar på tidningen
4. Andys "äventyrarkontakter"
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5. Finns sll.kert tusen till som jag bara inte lyckats komma på eller som jag inte tycker låter troliga så var beredd pA
att här kan vad som helst hända och om det gör det fantisera, ljug, hitta på vad som helst for att styra det hela på
rätt kurs igen.

Plats 

De platser som spelarna väljer att besöka for att finna mer info om sekten, några platser nämns ovan 

Drama 

Spelarna lär fortfarande stå for det mesta av det här då det inte är speciellt troligt att sekten ll.nnu (be, he) är 
medveten om att. ngn är dem på spåren. 

Dialog 

Eventuella problem som kan uppstA nAr rollpersonerna försöker komma åt eventuell information som inte är 
offentlig (jag vet inte riktigt själv vad det skulle vara for info men vem vet vad spelare hittar på ???). 

Diverse forsök att beordra, charma eller bara prata med personal på bibliotek., tidningsarkiv mm. 

Se till att spelarna hittar gott om information om Titanic, passagerarlistor, antal dödsoffer mm, se dessutom till att de 
hittar adressen till huset som sekten håller till � men ingenting om sekten då den är mycket liten och okJlnd, 

låt spelarna leta runt ett tag så det känns att de arbetat for att :fa reda på informationen, MEN anpassa det hela till ditt. 
lag så att de får informationen (forutsatt. att de överhuvudtaget letar forstås ). 

Personer 

Diverse personal på offentliga institutioner samt egen personal på tidningsarkivet 
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Scen 4 

Spelarna. tar sig till Mördarens våning och sedan till magasinsutrymmet for mera bevis, där kommer trakasserierna 
att ta sin början for att sedan under resten av äventyret sakta stegras. 

Plot 
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Spelarna bör nu känna till på ett ungefll.r vad som h1lqt' och bara behöva bevis �r det som antytts fram till nu. Nllr de 
letade igenom sektlokalen hittade spelarna adressen till en person verkar ha gen�rt dådet, när de kommer till den 
adressen upptäcker de att personen är �rsvunnen sedan 8 år, och då ingen anhörig hört av sig har alla ägodelar 
magasinerats. 

Plats 

Ett litet våoiog<;bus i Medelklasskvarter D1lra Londons centrum, samt ett stort varumagasin nere vid Temsen. 

Drama 

Nu har sekten garanterat upptäckt att ngn rotar i deras historia och de kommer att �rsöka skrämma spelarna att 
sluta gräva i historien, spelarna kommer inte att lyckas tjata sig in varumagasinet oavsett bur de forsöker, de 
kommer att bli tvungna att bryta sig in och då kommer de att bli anfallna av ett gllng personer som består av en 
sektmedlem med gevär som kommer att spruta kulor omkring sig men han har fatt order att skrllmmas, inte döda. 

Dialog 

Troligtvis samtal med hyresvil.rdinnan i våningmuset samt diverse forsök att tjata sig forbi personalen i 
varumagasinet 

Personer 
Förmrumen vid varumagasinet Hyresvärdinnan i lägenhetshusel 

Trakasserier 
Låt dina SJ>f'11U'e känna att de är forfoljda, hela tiden, och ibland kan du låta ett skott eller två leta sig mot spelarna 
och träffa, 1fu dock inte mer än två av dem träffas under äventyret och Carlton fru- inte vara en av dem. 

När någon 1råffas så slå tilrningar for skadan skaka på lruvudet och se besviken ut när tärningen bara visar på 1 eller 
2 i skada. 















































Försättsblad 

Hej spelledare! 
Välkommen till ett nytt Borås spelk.onvent och ett nytt äventyr till Call of Cthulhu. 

Här nedan �ljer lite om vad som inte R>ljer med i detta utskick och som du kommer att få när du kommer till 
receptionen på konventet. 

Kortfattade beskrivningar över huvudskurkarna, 

Stats att använda R>r alla som på ett eller annat slltt bråkar med rollpersonerna 

samt kartor och skisser över: 
Ronaldshus 
Sektens hus 
Titanic 
Dykarklockan och dess 1ryckdrakter 

Jag vill oclcså passa på och t.a1a om att det blir äventyret lite olyckligt kommit att handla om ett R>r tillfll.11et lite 
kontroversiellt ämne och jag hoppas verltligen att detta inte kommer att skapa problem eller obehag �r någon. 

Det har inte funnits tid eller möjlighet att ändra på äventyret trots att det handlar om ett ämne som kan vara k!nsligt 
R;r vissa. personer just nu. 

HELA Å VENTYRET KRETSAR NÅMLIGEN RUNT TITANICS UNDERGÅNG OCH HURUVIDA DET 
V AR EN OLYCKA ELLER EJ. 

Väl mött i Borås, Chris 
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