
Bäste Cthulhu-spelledare! 

 

 Först och främst: tack för att du ställer upp som spelledare på Gothcon-

94! Gothcon äger rum under påskhelgen, d.v.s. från fredagen 1 april till och med 

söndagen 3 april. Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg agerar slagfält. Cthulhu scenariot 

spelas i två omgångar; nämligen: 

 

 

 

 

 

 Frågor angående arrangemangen i allmänhet kan med fördel ställas till: 

 

 

 

 

 Vi hoppas och tror att du kommer att få en trevlig stund med vårt scenario 

både vid genomläsning och under själva turnering. Egna modifikationer av scenariot 

är givetvis tillåtna i syfte att skapa ett mer underhållande spelparti; se 

scenariobeskrivningen som en hjälp att åstadkomma detta, inte som en samling lagar 

som slaviskt måste följas! 

 

 Scenariot är i sin inramning ganska "tradionellt", men mycket sparsmakat 

vad gäller direkta monsterkonfrontationer o. dyl. Tonvikten ligger på rollspel: 

interaktionen mellan spelarnas karaktärer och det rikliga(?) persongalleri som 

figurerar i äventyret. Till detta hör skapande av en kuslig miljö för spelarna att 

rumstera i. Ansträng dig gärna för att förmedla den ruggiga och lite hotfulla stämning 

som ständigt bör ligga i bakgrunden, men missa heller inte de möjligheter till komiska 

poänger som dyker upp under äventyrets gång! Samtidigt finns det en hel del för 

spelarna att fundera och klura på. Vi tror inte att någon seriös rollspelare skall behöva 

ha tråkigt under spelpartiet. 

 

 Om du har några frågor angående scenariot så kan du kontakta någon av 

oss per telefon: 

 

 Per Lundgren 031 - 99 49 89 (~19.00 - 22.00) 

 

 Staffan Lundén 031 - 778 15 78 (ej före 10.00) 

 

eller så kan du dyka upp på det konsultationsmöte vi anordnar i vecka 12, närmare 

bestämt torsdagen den 24 mars. Samling för de som önskar ställa frågor angående 

scenariot klockan 18.30 utanför ingången till E-foajén i elektrohuset på Chalmers. (Om 

man hamnar inne på gården till elektro-huset är man i princip rätt.) 



 

 Se nu till att ha riktigt roligt! 
 


